
 نقدانکار علم دينی در محک 

  01/10/30تاریخ تأیید:  01/10/30تاریخ دریافت: 
   *قاسم ترخان  _____________________________________________________________________ 

 چکيده

 یرا باه ساو   یاس  کاه موافقاان و مخالفاان    یزیبرانگ ا  موضوعات چالش ینید علم
 ،یمعناشاناخت بسایاری مانناد مباانی     یبار مباان   ینیخود جلب کرده اس . انکار علم د

 بسایاری اساتوار   یشاناخت نی( و دینسانو علوم ا ی)مطلخ علم، علوم تجرب یشناخت علم
 .پردا د یم برخی ا  آنها یحاضر به  نقد و بررس تاراس  که نوش

 یبرخااا وشاااده  رفتاااهیپذ ،ینااایعلااام د یا  معاااان یبرخااا ی،معناشاااناخت ثیاااح ا  
 پشااتوانةا   نیاادارد و نااه ا یامااا نااه آن، دسااتاورد چناادان ؛اساا  شااده انکااار گاارید

مقااام گااردآور  و   هیااتفک ،یشااناخت شبرخااوردار اساا . انحصااار رو   یمنطقاا
 نیتاار مهاام ا  یداور مقااام بااه ینااید یهااا فاار  شیپاا  یساارا عاادممقااام داور  و 

 .شد خواهند نقد که اند یشناخت علم یمبان
و تاوان    یا نداشاتن ررف  باه کاه   اس  یشناخت نید یمبان ا  ن،یقلمرو د بودن یحداقل
 نییمبنا و تب نینقد ا با. کند یم حکم ینیا  منابع د یعلم یها در استخرا  گزاره نید
ا  مناابع   یعلاوم و معاارف بشار    گونااگون  یها حو ه یمند بهره ،یحداکیر دگاهید
 .شود یم شمرده ممکن ینید

 یمباان  ،یشاناخت نیا د یمبان ،یمقام داور ،یعلوم تجرب ،یعلوم انسان ،ینیعلم د :يديكل واژگان
 .یمعناشناخت یمبان ،یشناختعلم

                                                      

 استادیار گروه کالم  ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي.* 
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 درآمد

تووان بوه دو ردة    هوا را موي   ای متفاوتي دربارة علم دیني وجود دارد. این دیدگاهه دیدگاه

بندی کرد. در میان کساني کوه دیودگاه نخسوت را     کلي دیدگاه نفي و دیدگاه ایبات دسته

انود.   اند برخي بر عدم امکان و برخي دیگور بور عودم مطلوبیوت اصورار ورزیوده        ایرفته

ترین آنها  ار است که در این مقاله کوشیده شده به مهمدیدگاه نفي بر مباني بسیاری استو

 شناختي اشاره و نقد شود.  شناختي و دین در سه دستة مباني معناشناختي، علم

 . نقد معناشناختی1

هایي است کوه معواني گونواگوني بورای آن بیوان شوده        از واژه« علم دیني»و « علم»واژة 

 دیني انجامیده است. است. تلقي نادرست از این دو، به انکار علم

 .  معناي علم1-1

برخوردار است. مقصوود از  « Science»و « Knowledge»گفته شده علم از دو اصطالح 

علم در اصطالح نخست، علم در برابر جهل و از اصطالح دوم، دانستن از طری  تجربوة  

 گیری این اصطالح بر اساس نگاه و رویکرد  وزیتیویسم بوود  مستقیم حسي است. شکل

« علموي »که علم به معنای نخست را معادل علم به معنای دوم گرفت و از این  س واژة 

 (. 1 - 0، ص0001به کار رفت )سرو ، « درست و حقیقي»معادل 

منکوران   *تواند بر اساس یک قرارداد باشد و خود مورد نقود  اصطالح دوم اگرچه مي

ي به اصطالح دوم منحصر نشوده  علم دیني قرار گرفته است یا استدهل در انکار علم دین

 100 - 101، ص0030، انیملک) است شدهو  يجربرتیغم وعلو شامل همة علوم و حتي  

 یهوا  شوه یدر بسوتر اند   وزیتیویسم(؛ اما باید توجه داشت که اوهً 00 –01، ص0033 و
                                                      

 ؛گرفوت  «حیصوح »و « درست»معنا را معادل  نیعلم به ا دینبا آن است که اوهً ،ارائه شده کردیرو نیکه به ا ینقد تینها *
 سوت ین« خرافوه »و « نادرسوت »بوا   یمسواو  ،بودن يرعلمیغ يعنی ؛نباشد «يعلم»باشد، اما « درست» ی یچ شود يچراکه م

 محدود کرد. ياطالعات را به رو  تجرب ادیطاص دینبا یدر مقام گردآور اًی(؛ یان1، ص0001)سرو ، 



 

 

 

 

11 
 

 

قد
ک ن

مح
در 
ي 
دین
م 
 عل
کار
ان

 

ي، و نفوي  و وحو  یدانوش شوهود   يانکار ارز  معرفتو ) مهم يمعرفت یمدرن با دو مبنا

علم را بوه   ،(ری ا و آزمون يبه اف  دانش تجرب تیخرد ناب و تن ل عقالن يارز  معرفت

اسواس آیوا اینوان ارز  معرفتوي دانوش       کرده است. براینمنحصر  ری ا آزمون یها گ اره

 ایرند؟! اگر بر اساس نقدی که خوود ارائوه    شهودی و وحي و همچنین خرد ناب را مي

ت بوودن نیسوت و ارز  معرفوت عقلوي و      معرفت غیرعلمي مساوی با نادرس ـ اند کرده

« Science»قبول دارند، وجه تصلب بر اصطالح علم به معنوای  دانش شهودی و وحي را 

بخشي اجتماعي و نهادینه کردن اصوطالحي کوه    چیست؟ و چرا تالشي در جهت هویت

 گیرد؟! صورت نمي *اند خود در تبیین آن از منظر دین کوشیده

( Knowledge) يآگواه  یبه معنوا  يگاه ،علموناگوني دارد. معاني گ «علم» ةواژیانیاً 

 یبوه معنوا   نیو   يدارد و زموان  یاسم مصودر  ای یمصدر یکه معنا دیآ يجهل م برابردر 

 يعوامل  ،نیاگرچوه همو   ؛دارد يوصف مفعول ی( است که معناDiscipline) يعلم ةرشت

 یبوه معنوا   علوم  است. علم یاسم مصدر یمعنا ،ورد آناحصول دانش است و ره یبرا

 شوود  يها دانسته م مرکب از گ اره يگاه ؛ردی ا يرا م بسیاری ماتیتقس يعلم یها رشته

 یهوا  هیو نظر ایو  ایقضوا  نکوه ی. در هر دو صوورت بوه لحواظ ا   ها هیمرکب از نظر يو زمان

نوه، اصوطالحات و    ای میکن قلمدادعلم  نی را  يرتجربیو غ یو اعتبار یقرارداد ،يشخص

 بود. میاهد خواهرا ش يتمتفاو يمعان

 . معناي علم دينی 2-1

علم دیني به چه معناست؟ برخوي تفاسویر از ایون واژه، از سووی منکوران علوم دینوي،        

 ایرفته و برخي دیگر انکار شده است.  رسش اساسي آن است که آیا آن  ایر  و این 

                                                      

 رینسبت به مس يو آگاه یيروشنا ،تیهدا که استنور  معتقد است مدل علم بر اساس نگاه اسالم، مدل سرو  *
 شود، يم دهینام «علم» ،که آنچه در اسالمکرده  دینکته تأک نیبر ا(. وی 001-33، ص0001سرو ، ) استدر آن 

 يزدگ علم البته وی سخنان خود را در نفي ؛متفاوت است شود يم دهینامو علم  افتهی بسیاربا آنچه امروزه حرمت 
، 00، 31 ص ،0031 و 10-00، ص1ج ،0033سرو ، ر.ک: )نفي علم نه کند؛  ارزیابي ميد، درمان شو دیکه با
 .(001 – 011 و 011، 010، 31، 00
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 کنیم: اساس برخي از معاني علم دیني را مرور مي انکار قابل دفاع است؟ براین

دیني شدن علم به لحاظ موضوع، بوه معنوای     موضوع لح ظ به شدن  نید. 1-2-1

های منتسب به دین، امور موورد اهتموام دیون،     موضوعاتي مانند دین،  دیدهآن است که 

و برای دیني شدن، به دینوي    یشنهاد ،دار یا جوامع دیني برای مطالعات تجربي افراد دین

 شود: شدن موضوع بسنده 
اساس علم دیني دانشي است  انسان مسلمان به عنوان موضوع علم: براین الف( لحاظ

کند. این معنا از علم دینوي موورد  وایر  منکوران      که بر روی انسان مسلمان مطالعه مي

حوال   ؛ درعوین ( 31 - 30و  13 - 10 صو ، 0030سورو ،  ر.ک: )قرار گرفتوه اسوت   

 نیو ا ر ی وا  کننود: نکتوة اول:   يمنکران علم دیني دربارة این دیدگاه نکاتي را مطرح مو 

  يبه علوم انسوان  ای کند يبلکه آن را محدود م ؛افکند يرا بر نم يعلوم انسان انیبن ،اشکال

 ،هوا و جواموع   انسوان  . نکتوة دوم: کند يم لیتبد، است یا متعدد که مخصوص هر جامعه

هوا از هویوت    ؛ زیرا انسانستین یجوهر ،اختالف نیاختالف دارند، ا گریهمد اگرچه با

 .(0001/ ملکیان، 011 - 31، صر.ک: همان)و فطرت واحدی برخوردارند 

بوه   ينو یعلوم د  اسواس  بوه عنووان موضووع  وژوهش: بوراین      نیو د ةدی دلحاظ  ب(

ماننود   د؛ ورداز  يمو دیون   ةدیو  د ةدربوار   یو مطالعوه و تحق اسوت کوه بوه     يعلوم یمعنا

 خیتووار ن،یوود ةفلسووف ن،یوود يشناسوو انانسوو ن،یوود يشناسوو جامعووه ن،یوود يشناسوو روان

از منکوران   يرخو ب هسوتند.   نیو د ةدیو کوه نواظر بوه  د    یا سوه یمقا يشناسو  نیو و د انیاد

بلکوه مطلووب    ،تنهوا ممکون   نوه  ينو یمعنوا از علوم د   نیو باورنود کوه ا   نیو بر اعلم دیني 

ایوون معنووا بووا نقوودهایي از سوووی موافقووان     (.111، ص0030 ان،یوواسووت )ر.ک: ملک

و شده اسوت؛ زیورا  وایر  ایون دیودگاه بوا حفوظ چوارچوب علووم          ر علم دیني روبه

دسوتاورد چنوداني بوه هموراه نودارد و        سکوهر و انکار تأییر مبواني سوکوهر بور علوم،    

کنوود؛ وگرنووه بایوود   صوورفاً کوواربرد خاصووي را بوورای الگوووی غیردینووي  یشوونهاد مووي   

سووت محصوول کووار دانشوومند غیرمسوولماني کووه از  یشوینة فکووری خاصووي برخوووردار ا  

و با هودف اسوتعماری، موضووعات اسوالمي را بررسوي کورده اسوت، دینوي بنوامیم و          

روشن است که  وایرفتن ایون نتیجوه، جو  انکوار هویوت مسوتقل علوم دینوي، مفهووم           

 .(001، ص0، ج0001دیگری ندارد )ر.ک: بستان، 
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شوود اگور شخصوي در مقوام      گاهي گفته مي  ه پرسم لح ظ به بودن  نید. 2-2-1

هوای معیّنوي بورای او     ، توجّهش به جانب خاصي معطوف باشد و  رسوش  شتولید  رس

آورد با قوم دیگری که  رسوش و   ها  دید مي مطرح باشد، علمي که بر اساس آن  رسش

خواهد کرد؛ بنابراین و علوم از حیوث   فرق  ها های دیگری دارند، از حیث  رسش دغدغه

اسوالمي و غیراسوالمي یوا    اما  ؛باشندتوانند مکتبي و غیرمکتبي  مي و  متفاوت های  رسش

هوا   ها، بیوان واقعیوت   مکتبي و غیرمکتبي بودن علوم در مقام  اسخ معنا ندارد؛ زیرا  اسخ

که  این دیدگاه ازآنجایي .(011 - 101، ص0001)حسني،  ندا هستند که مستقل از مکتب

عتقود  ، م(030 -030، ص0030سورو ،  ر.ک: ) دانود  موي  از ارز  جودا  منطقاًرا دانش 

هوا و   قلمروها، مسئله ها، تیحساس شود، يعوا م ها یدئولوژیفرمان ا تحت چهآناست 

فورق   گور یممکن است با جواموع د  نی  يجوامع اسالم يعیدانش طب رو ازاین ؛هاست گره

 ،هموه  نیبواا  کرد وجستجو  ي )تجربي(علم يبه روشباید حال درمان درد را  نیکند. درع

 (.031 - 030، ص0030سورو ،  ر.ک: ) مانود  يمو  يقبوا  يدانوش تجربو   ،يدانش تجرب

گوردآوری و  در مقوام  تنها  ایدئولوژی، فرهنگ و ،فلسفه ،ينیب جهاندرواقع  ایر  تأییر 

)ر.ک: سورو ،    اسوت  طرف يکه در آنجا علم ب ربيتج ینه مقام داور است؛علم  دیتول

، بوه وحودت   نتیجه اینکه  ایر  چنین اختالفاتي(. 011 - 000و 10 و 10 ص، 0030

کنود و بوه    دست مسلمانان و غیرمسلمان آسیبي وارد نمي و یکپارچگي علم تولیدشده به

 انجامد. تولید علم مکتبي و غیرمکتبي نمي
قووام و  نکتوة اول:    رسد دربارة این معنا باید نکاتي مورد توجه قرار گیورد.  به نظر مي

ک علوم، هموان موضووع    شده در یو  آن است و مسائل مطرح ماهیت یک دانش به مسائل

علم است که تج یه شده یا مصادی  گوناگوني یافتوه اسوت. حوال اگور موضووع علوم،       

کننوده و   توانود مشوخ    بخش علمي از علم دیگر است، مسائل یک علم نیو  موي    تمای 

هایي هسوتند   ها و  اسخ تمای بخش یک علم از علم دیگر باشد. این مسائل همان  رسش

شوند. نکتة دوم: در این نگاه، خلطي بوین مقوام    بر هم انباشته مي تدریج که در هر علم به

یبوت و ایبات صورت گرفته است. به لحاظ مقام یبوت، هر  رسشي یک  اسوخ درسوت   

رو هستیم که برخي درسوت   های بسیاری روبه دارد؛ اما در مقام استدهل و ایبات با  اسخ

برخي ناظر به بعد خاص و برخوي   ،اند ند، برخي کامل و برخي ناق ا و برخي نادرست
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آینود و برخوي بوا     های عام بشری به دست مي اند، برخي از رو  ناظر به ابعاد گوناگون

هوای دینوي    فورا  توان  اسخ در مقام ایبات را نی  متأیر از  ویش  رو  اجتهادی.  س مي

وری های مقام گردآوری بوه مقوام دا   گونه که خواهد آمد ارز  دانست؛ به بیان دیگر، آن

 کند. نی  سرایت مي

شوود   گاهي گفته موي    اسالم فرهنگ دت علم میتا یمعن  به  نید علم. 3-2-1

نود  ا یافتوه  بالنودگي ها  فرهنگ اسالمى رشد و  که در حوزه اند علومىمراد از علم دیني، 

(. این معنا مورد  ایر  برخي از منکوران علوم   00و   03، ص1، ج0030)ر.ک: مطهری، 

 يدانشمندان مسولمان ته و بر اساس آن برای تولید علم دیني  یشنهاد شده دیني قرار گرف

 نیو قور  نیتا جانشان بوا هوردو عجو    دناموزیب يممعارف اسال ،دانند يم يکه علوم انسان

 نیو ا ياسالم یها تیبا حساس يعلوم انسان شود يکنند، م دیتول نهایگاه هرچه ا شود. آن

 (.33 - 30، ص0031سورو ،  ر.ک: ) ردیو صوورت بگ  تواند يها م هم صرفاً در دانشگاه

 تولیدشوده علوم   توان يمبرخي دیگر از منکران علم دیني در  اسخ به این  رسش که آیا 

 وتنیو ن نکهیا باوجود معتقدند و دهند يم يمنف اسخ  نهاد، نام ينیدرا  مسلمانان یسو از

و  کیو منوابع تحر از  يکو ی یو ينو ید یو باورهوا  آمد يبه شمار م يمؤمن اریبس يحیمس

را  یو ةجاذبو  یوة نظر يقو ینواظر دق  چیاما ه شد، يم قلمداداو  يعلم یها کاو    یانگ

 .(11ص، «ج» 0001، ) ایا داند ينم يحیاز علم مس یا نمونه
شوده   شایان ذکر است اگر شاخ  و معیار دیني شدن علم و هنر را همین معیار گفتوه 

اسالمي را در نوع علم و هنر ایرگاار بدانیم؛ ها و معارف  بدانیم در این صورت باید ارز 

تواریخ و جواموع    درباشود کوه   هنوری  وگرنه اگر مقصود از علم و هنر مسلمانان، علوم و  

، نقشوي نداشوته اسوت،    هوا ها و معارف اسالمي در محتوای آن آموزهو ته فاسالمي شکل گر

ي برای علم و هنور،  معنا خواهد بود و وصف دیني و اسالم علم یا هنر دیني و غیردیني بي

، 0003وصف به حال متعلّ  موصوف )عوالم و هنرمنود( خواهود بوود )ر.ک: خسورو ناه،      

اساس ازآنجاکه قوام و ماهیوت یوک دانوش بوه مسوائل آن اسوت و        (. براین011 - 30ص

تفواوت دارد، دانشوي در    غیرمسولمان  های مسلمان و ها و دغدغه ها، گره مسائل، حساسیت

گور  به مسائل و نیازهای جواموع اسوالمي بپوردازد و ا   خواهد شد که  جامعة مسلمان تولید

هوا را وصوف    گونه از دانش گمان باید وصف اسالمي بودن این چنین دانشي تولید شد، بي



 

 

 

 

913 
 

 

قد
ک ن

مح
در 
ي 
دین
م 
 عل
کار
ان

 

ها دانست و در این صورت ناخواسته بوه  وایر  رویکورد میواني کوه       به حال خود دانش

گونوه   نان منکران علم دینوي در ایون  رسد سخ انجامد. به نظر مي توضیح آن خواهد آمد، مي

 موارد از وضوح کافي برخوردار نیست و آنان به لوازم سخن خود کامالً توجه ندارند.

که از  یشوگامان طورح    یمطهرشهید   ک تکرد ا تیغ  لح ظ به شدن  نید. 4-2-1

 اگرچوه  و  که تحصیل آن علووم داند  ميعلومى علم دیني است، یکي از معاني علم دیني را 

؛ مانند علومي که جامعه بدانها نیاز دارد ن واجب استانابر مسلم و به نحو واجب کفایى

علووم  »مقصوود از  . وی با طرح این  رسوش کوه    سازی اسالمي کارآمد است و در تمدن

؟ به چهار معنا اشاره کرده و با گ ینش معنای یادشده، کلیواتي  چه علومى است« اسالمى

 (.  03و  01، ص1، ج0030کند )ر.ک: مطهری،  بیان مي گونه از علوم را دربارة این
ماننود   ؛ندارنود  یواحود  موضووع  که يعلوم در باورند نیا بر ينید علم منکران از يبرخ

 نیو از ا .متصور اسوت  تیغا ،بودن يآن است، اسالم تیعلم اصول فقه که وحدت آن به غا

از  يبو یطب ازآنجاکوه طوب  همچون  يدر علم نیسخن گفت؛ بنابرا ينیاز علم د توان يم ثیح

اسوت کوه آن را طوب     حیصوح  بورد،  يشخ  مسلمان بهره م کیدرمان  یاطالعات برا نیا

اسوتدهل کوه    نیو (. البتوه در اداموه بوا ا   101 - 101، ص0001 ،ي)ر.ک: حسون  میبنام ياسالم

 )همان(. شودعلم انکار  تیشدن ماه ينید دهد، ينم لیقوام علم را تشک ت،یغا

گونه کوه   نکتة نخست: همان  رسد. توجه به دو نکته ضروری به نظر مي دربارة این معنا،

در معنای اول بیان شد، بسنده کردن به این معیار بدون لحاظ معیار تأییر مبواني متوافی یکي   

در دیني شدن علوم، دستاورد چنداني ندارد؛ زیرا در این رویکرد، علووم اجتمواعي وسویلة    

که این ادعا با واقعیت این علووم سوازگار    درحاليصرف برای تحق  هدف خاصي هستند؛ 

هوای خواص    هوا و نگور    رو هسوتیم کوه حامول ارز     ای روبوه  نیست. درواقع با وسیله

شناختي است.  اهیش علوم اجتماعي از این مفروضات متوافی یکي،   شناختي و انسان جهان

دن یوک   ایر است؛ ولوي چنانچوه ایون کوار بودون جوایگ ین کور        اگرچه منطقاً امکان

ای ج  فروریختن ساختمان علم در وي   چارچوب متافی یکي دیني صورت گیرد، نتیجه

نخواهد داشت و اگر یک چارچوب متوافی یکي و ارزشوي دینوي را جوایگ ین کنویم،      

درعمل رویکرد حداقلي را رهوا کورده و بوه رویکردهوای میواني یوا حوداکثری روی        

 (.001 - 000، ص0، ج0001ایم )ر.ک: بستان،  آورده
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همان معنایي باشد که گفته شد، باید علوم   شوکي    یمطهرنکتة دوم: اگر مراد شهید 

را زماني که وجوب کفایي یافته علم دیني به شومار آورد. در ایون صوورت بایود گفوت      

 ای خلطي در اینجا صورت گرفته است. اگرچه گ ارة وجوب تحصویل   شوکي، گو اره   

تووان   شود؛ یعني نموي  های این علم نمي گ اره دیني است؛ اما این کاربرد شامل مسائل و

شوود حجیوت، اموارة     رو اگر گفته مي های علم   شکي را به دین مستند کرد؛ ازاین گ اره

های خالف واقع که بر اساس اماره، حکوم بوه    دیني است، این بدان معنا نیست که گ اره

 وجوبش داده شده، دیني است.

از   وایری علووم  یربرخوي بوا طورح ا      نط ید  مبط ن  ریتطأث  لح ظ به شدن  نید. 5-2

ها دیني باشند، علوم تجربوي  فرا اگر این  یشکنند که  ، بیان ميهای متافی یکيفرا  یش

آموده، سوکوهر    دسوت  محصوول بوه   در غیر این صورت،آمده، دیني خواهند بود و  دست به

 .(011و  010و  0 - 1، ص 0001/ گلشني، 111، ص0001)ر.ک: باقری،  دشو مي
گو ینش خووبي از    -برخي از منکران علم دیني اگرچه دیدگاه تهوایبي و گ ینشوي   

 110، صو  0030شمارند )ر.ک: سرو ،  را در فرهنگ و تمدن غرب ممکن مي -بدی

(، اما این سخن اوه به معنوای  وایر  دیودگاه    013 -010، ص 0001 و 101و  110 –

نکتة اول، به معنوای،  وایر  توأییر    یانیا با صرف نظر از  *؛تهایبي در علم غربي نیست

ها در علوم غربي نیست؛ زیرا آنان علم غربي را در بخوش سوؤاهت،    فرا مباني و  یش

نوه   اند ها که به مقام گردآوری مربوط است، ناق  ارزیابي کرده گیری ها و جهت  رسش

اعدتاً اساس، مقصود آنان از تهایب ق مقام داوری که ماهیت علم در گرو آن است. براین

در ادامة بحوث،   های از علم باشد که ماهیت علم در گروی آنها نیست باید  اهیش بخش

   .توان از این مبنا )تفکیک مقام داوری و گردآوری( دفاع کرد نشان داده خواهد شد که نمي

از دیربواز در     نط ید متطون  از هط   گطزات   اسطتخرا   لح ظ به شدن  نید. 1 -6-2

های دینوي   شد که به بررسي و تفسیر گ اره دیني به علومي گفته مي علوم ،های علمیه حوزه

                                                      
هوا   زیرا دیدگاه گ ینشي در باب تمدن غربي، مستل م گ ینش دیدگاه تهایبي نسبت به علم غربي نیسوت. ارز   *

ل تج یه است و تهایب در آن معنا دارد، اموا طبو    مقوم فرهنگ هستند و از این جهت فرهنگ به خوب و بد قاب
 ، علم عیني و عاری از ارز  است، لاا قابل تهایب نیست.سرو مفروضات 



 

 

 

 

915 
 

 

قد
ک ن

مح
در 
ي 
دین
م 
 عل
کار
ان

 

کنود،    رداخت؛ مانند علم کالم که عقاید دیني را از متون دیني استخراج و توصیف موي  مي

که موراد خداونود و اولیوای دیون را از عبوارات       علم تفسیر قرآن، علم حدیث و علم فقه

ند. اف ون بر این موارد، علوومي کوه تنقویح    کن موجود در متون دیني استنباط و عرضه مي

دسوتة   علووم  ةعلومى کوه مقدمو   مبادی و مباني تفسیر و اجتهاد را بر عهده داشتند؛ مانند

صرف و نحو و لغت و معانى و بیان و بودیع و  )شامل ادبیات عرب همچون  اول بودند؛

نی  علووم    رایه، کالم عقلى، اخالق عقلى، حکمت الهى، منط ، اصول فقه، رجال و د...(

از ي البتووه در میووان برخوو (.01ص ،1، ج0030شوود )ر.ک: مطهووری،  دینووي نامیووده مووي

مودرن نیو  بوه    علووم  یافته است و دینوي شودن    توسعهي نااین مع ،مسلمان اندیشمندان

 *استخراج این علوم از قرآن و سنّت دانسته شده است.
علوم طبیعوي   یاتئي ج بر اساس سخن برخي از ب رگان، کلیات و اصول و نی  برخ

های کالم، فقه و اخالق، در متوون دینوي وجوود     و انساني، همانند کلیات و اصول دانش

توان از آن کلیات و اصوول، سوایر ج ئیوات و فروعوات را      با عنصر اجتهاد ميدارند که 

 (.003 - 001 و 011 -010، 01 - 00صو   ،0030استنباط کرد )ر.ک: جووادی آملوي،   

 نیو ابوه   ينو یکوه اگور علوم د    ستیجهت ن نیدر ا ينیمنکران علم د نیب ياختالف ظاهراً

تلقي آنوان،   .(111، ص0030 ،انیملکر.ک: ) است دفاع و ر ی ا قابل باشد، اول یمعنا

خواهنود علووم نقلوي را     اند و مي این است که مدعیان علم دیني همین معنا را اراده کرده

ساني را از آیات و روایوات اسوتخراج کننود؛    ویژه علوم ان جای علوم تجربي بنشانند و به

یعني علمي صرفًا نقلي که اعتقوادی بوه رو  تجربوي بوه عنووان رو  معیوار در مقوام        

 0001و « ج» 0001 ا،یو  ا/ 113 - 113، ص0001/ حسني، 0003داوری ندارد )سرو ، 

 بیظن قر ندیگو يم ينیمنکران علم د گرید انیب به (.33 - 03ص، «ب» 0001و « الف»

این است که به جای انواع و اقسام علوم و معارفي کوه   ،ينیمراد قائالن به علم د نیقیبه 

اند، ها به مدد چهار رو  تجربي، عقلي، شهودی و عرفاني، و تاریخي  دید آورده انسان

علوم و معارفي بوا اسوتفاده از متوون مقودس دینوي و مواهبي بسوازند و ایون علووم را          
                                                      

انود و   ، مؤسس مکتب تفکیک معتقدند مجموعه علوم بشری، باطول و منحورف  میرزا مهدی اصفهانيبرخي مانند مرحوم  *
 (.113 -000ص ،0031سرو ناه و همکاران، ختنها باید از نصوص دیني به علوم دست یافت )ر.ک: 



 

 

 

 

916 
 

 

 / 
تم
یس
ل ب
سا

ار 
به

00
31

 

بور اسواس ایون     .(111، ص0030 ،انیملکر.ک: )کوهر کنند جایگ ین علوم و معارف س

و تولید چنوین علموي     معنا دانسته دیني کردن علم را بي ،ينیمنکران علم د ریو تفس يتلق

 دانند.   را نامعقول مي

کوه در حووزة رویکورد     هوا  گونه دیودگاه  این تلقي از جهاتي نقد شده است؛ اوهً این

هوای دینوي را در موتن علوم تجربوي، یعنوي در        آمووزه کوشوند   حداکثری قرار دارند، مي

ترتیوب، تأییرگوااری دیون در علوم دینوي را در       های آن وارد و بودین  ها و نظریه فرضیه

باهترین سطح تصویر کنند. بیشتر کساني کوه چنوین رویکوردی دارنود، دربوارة اصوالت       

ه و از نووعي  رو  تجربي به معنای معیار نهایي بوودنِ آن در مقوام داوری تردیود کورد    

های تعقلي و وحیاني در کنار رو  تجربوي(   شناختي )استفاده از رو  تکثرگرایي رو 

به عبارت دیگر؛ حتي اگر نگاه حداکثری داشوته باشویم و علوم دینوي را      اند. حمایت کرده

هزمة چنین رویکردی، نشواندن علووم نقلوي بوه جوای       *مستخرج از کتاب و سنت بدانیم،

زیرا رویکرد حداکثری به معنای نفي تجربه و عقول نیسوت؛ بلکوه در    علوم تجربي نیست؛ 

 تجربه در کنار عقل و نقل )وحي( از منابع معرفت دینوي شومرده شوده    ها برخي از دیدگاه

)ر.ک:  آیود  است؛ یعني عقل همانند نقل دیني، یکي از منابع ایبواتي دیون بوه شومار موي     

بوورای کشووف  ؛ امووا(003 - 001 و 011 -010 ،01 - 00صوو ، 0030 ،يآملوو یجووواد

 واقعیت، ضروری است نقل به مدد تجربه و عقل آید.

رویکورد کوه   ود این ش ها که رویکرد حداکثری دارند گفته مي ای از دیدگاه در  ارهیانیاً 

ی دیني است، با التو ام  ها ها به آموزه به معنای اتکای علم دیني در ساختن انگاره و نگره

ختي علوم تجربوي نیو  جموع شودني اسوت )ر.ک: بسوتان،       شنا به قواعد و ضوابط رو 

توان الگویي از علم دیني ارائوه داد کوه    (؛ یعني مي000 - 000و  013، ص 0، ج0001

های خود از دین )رویکرد حوداکثری(، بوه معیوار بوودن      ها و نگره ضمن دریافت انگاره

یودگاهي نواگ یر   رو  تجربي در مقام داوری  ایبند باشود. البتوه بوا  یوروی از چنوین د     

های دیني را به دلیول اینکوه از دسوترس عقول خوارج و از       خواهیم شد بخشي از آموزه
                                                      

شوناختي   شناختي، انسوان  روشن است  ایر  این رویکرد به معنای آن است که کتاب و سنّت اف ون بر ارائة مباني جهان *
 .اند های علم دیني ها و نظریه های ارزشي، منبعي برای فرضیه گیری و ... )مباني متافی یکي( و نی  اهداف و جهت
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قلمرو تجربه فراترند، کنار بگااریم یوا بوا نووعي مرزبنودی قوراردادی از آمیختوه شودن        

نا وایر جلووگیری کنویم؛ بورای نمونوه ادعاهوای         ایر با ادعاهای تجربوه  ادعاهای تجربه

های اختصاصي قرار دهیم؛ در  یش گرفتن این شویوه، ضومن    ر  انوشترا د  ایرنا تجربه

جانبة دین دربارة موضوع مورد مطالعوه،   باوران از دریافت دیدگاه جامع و همه آنکه دین

شناسوي غالوب، بوه     توانند بر اساس معیارهای رو  محروم نخواهند شد، دیگران نی  مي

منود   ازند و از این منبع معرفتي سرشار بهوره  ایر علم دیني بپرد های تجربه ارزیابي گ اره

نا ایر دیون نیو  ممکون اسوت بور ایور        های تجربه ای از آموزه شوند؛ اف ون بر اینکه  اره

تووان    یشرفت علوم، به مرور زمان وارد قلمرو تجربه شوند. مشابه همین  یشنهاد را موي 

 در باب هنجاری کردن علم دیني نی  مطرح کرد.

که مشاهده شد در بین مدعیان علم دیني، افرادی هستند که در تبیوین علوم    یالثاً همانگونه

( و برخي دیگر بوا  وایر    محور موضوعیا  محور هدفدیني، رویکرد حداقلي )رویکردهای 

تأییر مباني و اهداف رویکرد میاني و  گروهي دیگر با طرح استخراج از منابع دیني، رویکورد  

تشوکیکي   توانود  موي  علوم دینوي  ها،  اس برخي دیگر از دیدگاهاند. بر اس حداکثری را  ایرفته

تحق  یافتوه باشود،    يها در مصداق شاخ  ةگاه که هم بندی شود و آن به مراتب رتبه باشد و

بور اسواس   در ایون دیودگاه   (. 01و   1، ص0003)ر.ک: رشاد،  آن علم صددرصد دیني است

یوا غایوت یوک دانوش،      غوایي  علتشود که اگر  های چهارگانة ارسطویي  ایرفته مي علت

علمي را از آیات و روایوات   های مثالً گ اره گرفته شود؛دین  از علم ةیا اگر ماد باشددیني 

 ،آن فواعلي  علوت  یوا  و سامانه و ساختار آن متأیر از دین باشود  ،صورت به دست آوریم یا

 .  شود ي ميعلم دین مواردباشد، در این  مسلمان، عاملي که علم را  دید آورده استیعني 

هوای حوداکثری نقود     درهرحال ما اگرچوه بوه تلقوي حوداقلي و بوه برخوي از قرائوت       

بوواوجود  –داشووتیم، امووا جووای آن اسووت کووه  رسوویده شووود چوورا منکووران علووم دینووي   

هوای رویکورد حووداقلي و بووا بسونده کوردن بووه یوک تفسوویر از         وایر  برخوي از گونووه  

سواني از متوون دینوي( و انکوار آن،     علم دینوي )اسوتخراج یوا اسوتنباط علووم طبیعوي و ان      

اند همة مودعیان علوم دینوي در صودد نقلوي کوردن علووم انسواني و اسوتخراج           ادعا کرده

 های علمي از کتاب و سنّت هستند! گ اره

دیودگاه  بخشوي بوه    نکتة  ایاني اینکه منکران علم دیني اگرچه تالشي در راستای تحق 
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؛ اموا سور ناسوازگاری بوا معواني      دنده صورت نميمحور(  محور و موضوع حداقلي )هدف

تنهوا بوا رویکورد     ماکور نی  ندارند. البته آنان به جهت مباني دیگور  کوه خواهود آمود، نوه     

رو تمایلي بوه    ایرند. ازاین ها را نی  در علم نمي فرا اند؛ بلکه تأییر  یش حداکثری مخالف

روی خوو  بوه علوم دینوي      رویکرد میاني نی  ندارند. بنابراین اگر هم منکران در مواردی

انود،   را مطورح کورده    -البتوه رویکورد تهوایبي حوداقلي     –و دیدگاه تهایبي  اند نشان داده

ازآنجاکه با انکار رویکرد میاني و حداکثری قرین شده است، منطقاً و عمالً به انکار مطلو   

   علم دیني درغلطیده و این، چی ی است که مورد نقد جدی است.

 یشناخت . نقد علم2

شناختي فراواني مبتني اسوت کوه تفصویل آنهوا را      علم های فرا انکار علم دیني بر  یش

 *ترین مباني مرتبط با موضوع علوم دینوي   باید در فلسفة علم جست. ما به برخي از مهم

در سه حوزة مطل  علم، علوم تجربي و علووم انسواني، اشواره کورده، آنهوا را از حیوث       

 ي خواهیم کرد:موضوع، رو  و تاریخ علم بررس

 علم  موضوع. 1-2

  :شود ياشاره م ياست که به برخ يموضوع علوم مبتن حوزةدر  يمبان يبر برخ ينیعلم د انکار

 نیو  و آن موضووع   ستین یاریدارد و موضوع علم، اخت ينیّموضوع مع يهر علم (الف

 کینمونه انسان  ینه. برا ای میشناخته باش درستي بهآن را  نکهیدارد؛ اعم از ا ينیّمع فیتعر

دارد. اگور موا آن سواختمان را     ينو یّسواختمان مع  ن،یّموضوع مع نیاست و ا نیّموضوع مع

انسوان، احکوام و    نیو ا میا دهیانسان رس يواقع فیبه تعر م،یچنان که هست به دست آور

 يشناسو  دارد کوه از آن بوه علوم انسوان     ينیّمع ياهل منط ، عوارا ذات ریخواص و به تعب

دو  ایو  يراسوالم یو انسوان غ  يانسان اسوالم  دو گونه میی.  س معنا ندارد بگوشود يم ریتعب
                                                      

ت برخي از این مباني، مورد  ایر  منکران علم دیني نباشد؛ ولي غالب آنهوا ایون مبواني را تلقوي بوه      ممکن اس *
 اند. قبول کرده
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واجود دو   ی یو چ چیه رایز م؛یدار يراسالمیغ يو عوارا ذات ياسالم يگونه عوارا ذات

 يعنو یداشتن علوم اسوت؛    يجمع تیبودن و هو يالملل نیب یمعنا نینخواهد بود. ا تیماه

هموه بوا    اموا شوود،   دیو تول يجامعه و فرهنگ خاص در ،يمختلف هر علم یها  اره هرچند

 (.113-113، ص 0001 ،ي)حسن سازند يرا م یعلم واحد گریکدی

رس تجربووه و اسووت کووه در دسووت  يانسووان متعووارف علوووم انسوواني، موضوووعب( 

هوایي ماننود تکرار وایری،     شناسوى تجربوى، ویژگوي    آزمون قورار دارد و ماننود طبیعوت   

 ووایری و... را  داشووتن، قابلیووت تأئیوود یووا ابطووال  بینووي همگوواني بووودن، قابلیووت  وویش 

 (. 11و  10ص ،0030سرو ، داراست )ر.ک: 

شده دربارة ضرورت برخوورداری علووم از موضووعي بوا هویوت و ماهیوت        سخن گفته

بوارة مطورح اسوت؛ موثال      های بدیلي نی  دراین واحد، مورد اتفاق همگان نیست؛ بلکه دیدگاه

بخش آن یا غورا یوا تناسوب ذاتوي      داند که وحدت باری ميدیدگاهي که علم را مرکبي اعت

توان گفوت ل ومواً وحودت موضووع بایود       مسائل یا محموهت و یا اعتبار است. بنابراین نمي

توان گفت که گ ارة هر علمي باید حقیقتاً بوا موضووع    بخش علم باشد. بله، مي عامل وحدت

 (.33 - 31، ص0003 ناه، / خسرو111، ص0001مورد بحث مربوط باشد )ر.ک: حسني، 

 يعلمو  درون ی یمورد توجه است، تما ينیدریو غ ينیدر بحث علم داف ون بر این، آنچه 

 خواهود  ينمو  آورد، يمو  انیو سخن بوه م  ياسالم يشناس که از جامعه ي، کسنمونه یاست. برا

 يبلکوه در  و   ؛باشود  ياسوالم  يشناسو  آورد که نامش جامعه دی د يشناس جامعه از ریغ يعلم

 گور یاز د  یاسوت کوه متموا    يشناسو  از علوم جامعوه   يمصداق ای صنفسنخ،  کیآوردن دید 

و  يشناسو  بوا فورا وجوود موضووع جامعوه      يعلم نیاست. چن  یها، اصناف و مصاد سنخ

 نکوه یدر ا ياسالمریو غ ياسالم يشناس واحد داشتن آن موضوع، متصور است. جامعه فیتعر

 يکو یکوه   سوت یگونوه ن  نیا گریبه سخن د ؛م ندارندبا ه يهستند، تفاوت يشناس جامعه ،هردو

بلکوه موضووع واحود، هوردو را      ي؛شناسو  از جامعوه  ریغ يعلم یگریباشد و د يشناس جامعه

و چوه   يشناسو  چه سونخ جامعوه   نکهیدر ا يول ؛دهد يقرار م يشناس جامعه دانش ةرمجموعیز

 یگور یو د ياسوالم  يکو یاسوت، متفواوت هسوتند؛     يشناسو  چه مصداق از جامعوه  ایصنف 

در  يو اسوالم  ينو یامکان وجوود دارد کوه علوم د    نیا يحت ل،یدل نیاست. به هم يماسالریغ

 يو اسوالم  ينو یاساس، مطورح کوردن د   نیاشتراک داشته باشد. برا ينیردیبا علم غ یيها بخش
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 یبلکوه بوه معنوا    ؛ستیگرفته ن انجام يِتجرب قاتیتحق یدستاوردها ينف یکردن علم، به معنا

درسوت و افو ودن    یهوا  و داده هوا  دگاهید یریکارگ آن و به میقاز س حیصح  ییمو ت یبازنگر

 .به آنهاست يوح  یآمده از طر دست به دیجد یها داده

تعیین انسان متعارف به عنوان موضوع علوم انساني، اگرچه و بر اساس یک قورارداد   

ود دارد کوه در  باره و رو  تجربوي، مالحظواتي وجو    تواند  ایرفته باشد؛ اما دراین و مي

 ادامه بدان اشاره خواهد شد.

 علم روش. 2-2

انکوار شوده اسوت.     ينو یاخا و بر اسواس آن علوم د   ،رو  علوم حوزةدر  يمبان يبرخ

رو ، عبارت است از کشف این معنا که مقدمات، چگونه و از چوه مسویری بوه نتوایج     

  :استشرح  بدین ياز مبان يبرخ انجامد. مي

علم  کی مقوّمرو  به عنوان  يعنی ؛و یابت دارد یاهمر نفس يروش يهر علم (الف

 یبلکوه رو  در مقوام یبووت، امور     ؛باشد یابتکار و یاریاخت ،یقرارداد یامر تواندينم

کنویم؛ چوون در آن    یعني ما نیستیم که مقدمات را به نتایج وصل موي  ؛است یاریراختیغ

و علموي نخوواهیم    اموان غورق خوواهیم شود     ( بيRelativismصورت در یک نسبیت )

هوا را   شود که آدمي امیال خود را زیر  وا بگواارد و فردیوت    داشت. علم وقتي متولد مي

قرباني کند. یک رو  واحد، باید مرجعیت داشته باشد و در ایون صوورت، اسوالمي و    

 (.  101-113، ص0001غیراسالمي معنا ندارد )حسني، 

معرفوت تجربوي از ایون      ( بوه رو  تجربوي،  Scienceب( به سبب انحصوار علوم )  

ای که در دسترس همه  ها برخوردار است: قابل تجربه و مشاهدة همگاني )تجربه ویژگي

کنود و   سامان( است؛ لواا نظموي همیشوگي و  ایودار را بیوان موي       ( و سنجیده )به*است

( و نقد ایر اسوت؛ یعنوي اگور    Refutable ایر ) بیني مشروط را دارد. ابطال توانایي  یش

 ،0010،  وو ر تووان بوا تجربوه آشوکار کورد )ر.ک:       اشند، نادرستي آنها را موي نادرست ب

                                                      

 به همین معناست.  (Objectivity)بودن  عیني *
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رو  (؛ ازایون 33 - 03ص ،«ب» 0001 /  ایا،11 -03ص ،0001سرو ، / 131 - 130ص

دهنود، الهاموات  یوامبران و صوالحان از تحوت علوم        عرفان یا اموری که یک بار رخ مي

ای  داشوتن فرضویه و مسوئله    شوند و گ ینشي است؛ یعني هموواره هورکس بوا    خارج مي

زند؛ اف ون بر این، تفسیرهای علمي همواره در  یافتن( آن مي گ یده، دست به حل ) اسخ

ای و جوانبي از   گیرد. در هر علموي جنبوه   های علمي، صورت مي ها و قانون سایة تئوری

(. 01-1ص ،0001سوورو ، شووود ) ، کوواو  و بررسووي مووي شوومار  دیووده جوانووب بووي

یف علوم انساني با لحاظ موضوع، هدف و متد، این اسوت: علوومي کوه    اساس تعر براین

رفتارهای جمعي و فردی و ارادی و غیرارادی و آگاهانه و ناآگاهانة انسوان را بوه قالوب    

 ،0030، بخشوند )ر.ک: هموو   موي  بینوي  ری نود و توانوایي  ویش     وایر موي   های تجربه نظم

های  ه، الهیات و همچنین دانش(. طبیعي است که بر اساس این تعریف، فلسف11و10ص

اعتباری، مانند حقوق، اخالق و زبان و ادبیوات از علووم انسواني خوارج دانسوته شووند       

 (.03-00ص ،)ر.ک: همان

بر اساس ایون مبنوا، آمووختن فلسوفة الهوي و ازآنجاکوه دیود بواهتری را بوه انسوان            

، 0001د و بوورای دانشوومندان علوووم تجربووي ضووروری اسووت )ر.ک: همووو،    بخشوو مووي

هووای علوووم  شووود مسووائلي وجووود دارد کووه جوو  بووا رو  (؛ امووا ادعووا مووي11 - 01ص

شدني نیسوت و بوه نوام علوم نبایود فلسوفه و بوه نوام فلسوفه نبایود            تجربي انساني حل

گونووه ارزیووابي  علووم آموخووت. نوو د اینووان، مخالفووت برخووي بووا علوووم انسوواني، ایوون   

، فلسوفه قورار دهنود و    خواهنود بوه جوای علووم انسواني تجربوي       شود که آنوان موي   مي

 (.111، ص0030نام آن را نی  علم انساني بگاارند )همو، 

رو علم است کوه بوه رو  تجربوي متکوي      درهرحال از نظر اینان، علوم انساني ازآن

های عیني و تجربي برای رفتارهای انسان است  باشد یا هدف علوم انساني، اکتشاف نظم

 (.11، ص0030)سرو ، 

و ( Context of Discovery) دارا  دو مقوام گوردآور    ،علوم ج( ازآنجاکوه  

، تنها به اعمال ها برای علمي شدن گ ارهاست،  (Context of Justification) داور 

 10ص ،0030نه مقام گردآوری )ر.ک: سرو ،  نیاز است؛ در مقام داوریرو  تجربي 

کور رد و قبوول   (. دانشمند در مقام گوردآور  بوه ف  33 - 03ص ،«ب» 0001 ، ایا /10 و
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 یکودیگر ... را در کنار  نیست؛ درست مانند تور ماهیگیر  که ماهیان مرده، زنده، وزغ و

بوا معیارهوا  خاصوى    اسوت    کند. در مقام داور ، چی هایى را که شوکار کورده   صید مى

سوویي   علووم از رو  ازایون  .دتوان و کدام را نمى بپایرد دتوان کدام را مى دتا ببین دسنج مى

بینى، محویط و فرهنوگ شخصوى عوالم،      ایدئولوژ ، جهان شکار از و م گردآور در مقا

 ایون  و انود  تجربوى  و داور ، عینى به لحاظ مقام دیگر، سوی از و  ایرند رنگ و ایر مى

 .  دنیستن یکدیگر نافى دو،

علووم  »بنا نهوادن  ، عتیشر كیقبض ا بس  تئوتشده در  د( بر اساس مبنای  ایرفته

و حتي استخراج مباني علووم انسواني از قورآن،     متن مقدس یةهم بر  ا آن «یگرد يانسان

علووم   یدسوتاوردها  ایر باشد تنها با علوم انسواني سوکوهر ممکون اسوت و      اگر امکان

ینوي اسوت   در گشودن قفل معرفوت د  یرنا اگری و  طالیي یدیکلچون  سکوهر يانسان

 .(0003)سرو ، 

رو  همواره در مقوام ایبوات مطورح اسوت؛       اوهً  به مباني فوق نقدهایي وارد است:

اهمر، حقای  گوناگوني داریم و زماني که به مقام ایبات و تعیوین محودوده    یعني در نفس

بندی نیاز داریوم و   گااری و دسته رسیم به نام برای علوم و دستاوردهای معرفتي بشر مي

کشف حقایقي کوه در   نامیم. برای بخشي از معارف را فلسفه و بخش دیگر را فی یک مي

ای ایجاد کورد   توان از رو  شهودی هم بهره برد و فلسفه شود مي فلسفه از آن بحث مي

ای ایجواد کورد کوه رو  آن     که رو  آن شهودی باشد؛ مثل فلسوفة اشوراق یوا فلسوفه    

هرحال میان گ اره و مسئله بوا هویچ    تجربي، نقلي یا حتي ترکیبي از چند رو  باشد. به

ّي و معلولي وجود ندارد؛ یعنوي ممکون اسوت بتووان یوک گو اره را بوا        روشي تالزم عل

های بسیاری تحقی  و بررسي کرد. البته برای اینکه در دام نسبیت گرفتوار نشوویم    رو 

باید فرایند خاص و ضوابط آن رو  رعایت شود. تنها در این صوورت، منطقوي بورای    

گیورد و بوه نسوبیت گرفتوار      موي تعمیم و مالک معقولي برای داوری در اختیار موا قورار   

سنخ با موضوع علم باشود. معتقودان بوه     نخواهیم شد. بله، رو  علم باید متناسب و هم

انود   های ناهمگون و ناهماهنگ با موضوعات نیستند؛ بلکه مدعي علم دیني در  ي رو 

های دیگور   شناختي رو  محدود و اعتبار معرفت« حس و تجربه»نباید رو  علم را در 

چنوان اسوت کوه     ویژه علوم انساني که به سبب ماهیت موضوعش ذاتاً آن کار کرد؛ بهرا ان
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تابد؛ یعنوي طرفوداران علوم دینوي بوا       های دیگری را اف ون بر رو  تجربي بر مي رو 

اند؛ نه بوا تجربوه )توضویح مطلوب اخیور، در نقود مبنوای انحصوار          گرایي مخالف تجربه

به عنوان مقوّم یک علوم در مقوام یبووت امور     شناختي خواهد آمد(. بنابراین رو   رو 

ني دارد و هر گ اره تنهوا    غیراختیاری است و هر علمي در مقام یبوت، رو  یابت و معیّ

توان استدهل کرد در مقام ایبوات   اساس نمي یافتني است. براین با یک رو  معیّن تحقی 

 نی  رو  یابت و معیّني ضرورت دارد.

در  ينوویمنکووران علووم د يبرخوو ي اسووت.شووناخت ر رو انحصووا یمبنووا ،نقوود یانیوواً

کوه   یدیشود  لیو تما سوبب بوه   ؛ ولوي دارنود  نقود  هوا ستیویتی وز به هابحث ایبات گ اره

 يابیوورو  ارز نیووبووودن را در اسووتفاده از ا يدارنوود و مووالک علموو  يبووه رو  تجربوو

 نیو انود. اکنوون  رسوش موا ا     قائول  ياعتبوار معرفتو   ،تجربوه و حوس   یتنهوا بورا   کننود،  يم

کاربسوت   ایو اسوتفاده کورد؟ آ   يتنهوا از رو  تجربو   دیو با ياست که چرا در علووم انسوان  

از  يکووه علوم غربوو  يبرخوووردار اسوت؟ در حوال   يمنطقو  لیوورو  از ده نیو ا یانحصوار 

 هوای میواني   سوده . در 0چهوار مرحلوه را  شوت سور نهواده اسوت:        ي،شوناخت نظر معرفت

يمو  قلموداد  يعرفوت معتبور علمو   منبوع م  ک،یو کاتول یسوا یکل هوای  آمووزه در قالوب   نید

 یروشوونگر دوران در. 1.آمووديموو شوومار بووه هووامعرفووت یداور مووالک و اریوومع و شوود

 هیبووه حاشوو نیوود ،يغربوو جامعووةدر  سوومیسکوهر نوودی( در امتووداد فراسوودة هجوودهم)

عقول   ،يشوناخت گفتموان معرفوت   نیو زد. در درون ا هیو آن تک یرانده شد و عقول بور جوا   

و  ایقضوا  ةصودق و کواب همو    دربوارة  یموالک داور  داشوت و  طرهیسو  يهسوت  ةبر همو 

من لوت   سوتم، یب سودة  يانیو  ا یهوا نووزدهم توا دهوه    سودة . از 0. شود يقلمداد م ها گ اره

غورب   يعلمو  جامعوة قورار گرفوت و تجربوه در     دیو موورد ترد   یو عقول ن  يشناختمعرفت

 تسونّ بوه بعود،    سوتم یب سودة  يانیو  ا یهوا . از دهوه 1اتکوا انگاشوته شود.     درخورمعتبر و 

از  یاریکوه بسو   کشوید شود و کوار بوه آنجوا      يمعرفتو دستخو  آشووب   ،در غرب يعلم

مشووخ  و  یو وجووود مرزهووا دندیبووه چووالش کشوو  یووتجربووه را ن يغربوو اندیشوومندان

 را انکار کردند. رعلمیعلم و غ انیشفاف م

و مکتب ابطوال   و ر یانتقاد يشناسرو  ریتأی تحت ينید علم منکران از یاریبس اگرچه

 بوه (، 33 - 03ص ،«ب» 0001 ا،یو /  ا01 - 1، ص0001 ،قرار دارنود )ر.ک: سورو    يیگرا
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سووم   ةمرحل شناختي معرفتگفتمان  چارچوبدر  ،يشناخت انحصار رو  دگاهید دیآيم نظر

 .شمارد ينم ممکن یيگراعقل مکتب اساس بر را هاو روابط انسان طیاست که فهم مح

فت این مکتب از سویي در خود غرب از رونو   گرایي نی  باید گ دربارة مکتب ابطال

اولیه افتاده و از سویي دیگر حداکثر یک تفسیر در کنار تفاسویر دیگور از جهوان علوم و     

معرفت است؛ نه یک تفسیر مطل  و مورد وفاق عمومي. اف ون بر ایون اگور رو  یوک    

علم باید به اقتضوای موضووع آن علوم مشوخ  شوود، بایود  رسوید کوه آیوا موضووع           

هوای   های گوناگون علوم انساني، تنها بوا رو  تجربوي سونخیت دارنود یوا رو       خهشا

تابند؟ آیا تجربیگرایي را ذاتي علوم انساني دانستن، اسارت در ج میوت   دیگری را بر مي

تواند اصناف دیگوری نیو  داشوته     های علم مدرن غربي نیست؟ علوم انساني مي و کلیشه

 م و غالب نیست.گرایي، حاک باشد که در آنها تجربه

قرارداد صورف اسوت و از    کیبر اساس  يشناخت رو  انحصاراست گفته شود  ممکن

 یها دگاهیگفت د دیصورت با نیدر ا ؛ستیوارد ن ينیبر منکران علم د ياشکال حیث، نیا

 بوا  بلکوه  انود،  را محوال نشومرده   ينو یفرا، علوم د  نیا یرو تنها نهوجود دارد که  يلیبد

 کننود  ارائوه  یحوداکثر  ينو ید علوم  از يروشون  ریتصو اند توانسته يبتجر رو  بر یبندی ا

رو   ي،اگور رو  تجربو   يحتو  گرید بیان(. به 011 - 000ص، 0ج، 0001 بستان،)ر.ک: 

 کورد یبوا رو  يحتو وو   ينو یانکار علوم د  یبرا يشود، باز وجه دانسته یدر مقام داور اریمع

 شنهادیرا   ينیاز علم د يمدل ،يببا حفظ رو  تجر توان يم رایندارد؛ ز وجودو  یحداکثر

 هوای  نگوره و  هوا  انگارهدر مقام ساختن  ن،یخود از د کی یمتاف يمبان دریافتداد که ضمن 

 يتجربو  سوطح  در را ينو ید علم میاگر اصرار داشته باش هرحال بهباشد.  يمتک نیخود به د

 يتجرب ،يانیحو معتبر یها رو  به که يو فراتجرب ينه در سطح اعم از تجرب ؛میکن مطرح

 .افتی ينید علم مخالفان یها گفته یبرا يوجهتوان  نميباز  ،است مستند يعقل و

بینوي و   یالثاً مبنای تفکیک مقام گردآوری از مقوام داوری و سورایت نداشوتن جهوان    

( کوه  0300) رایشنباخروست. نخستین بار  ها به مقام داوری با نقدهای جدی روبه ارز 

 فرانسویس تیویسم منطقي است برای رویوارویي بوا اسوتقراگرایي    یکي از طرفداران  وزی

به تفکیک مقوام گوردآوری و داوری روی آورده توا جایگواهي بورای خالقیوت و        بیکن

 ردازی عالمان در نظر گرفته شود. ایون دیودگاه بعودها از سووی فیلسووفان علوم        نظریه
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هوای غیرتجربوي در    فورا  که بور توأییر  ویش    کوهنو  رابندیفا، هکاتو ،  و رهمچون 

، بوه چوالش کشویده شود. بورای نمونوه بور اسواس نظریوة          هوای علموي معتقدنود    نظریه

دارنود )ر.ک:   هوا  هیدر آزمون نظر، جایگاه وییقي اتیتعلقات و تمن ، و رشناختي  معرفت

اف ون بر این، رابطة مقام کشف و داوری چگونه است؟ آیا در . (01ص، 0031، کالمبایز

 وایرد؛ بوه ایون معنوا کوه       ای نی  صورت مي به مقام داوری، استحالهگاار از مقام کشف 

ای در  موادی که در مقام کشف، فراهم آمده، قلب ماهیت  یدا کنود؟ یعنوي اگور فرضویه    

های دیني تشکل یابود و تعلو  و وابسوتگي آن بوه آمووزة       مقام کشف، تحت تأییر آموزه

در ایون مقوام، فرضویة مواکور از     ماکور روشن باشد، در گاار به مقام داوری و اقاموت  

شود؟ اگر چنوین باشود بایود     ای دیني )دارای رنگ تعل  به دین( خارج مي حالت فرضیه

اند و به مرحلة سوومي نیواز داریوم کوه میوان       ناق  شنباخیراگفت که مراحل مورد نظر 

دهود،   مرحلة کشف و مرحلة داوری حایل شود و آنچه در ایون مرحلوة میواني رخ موي    

ها و آماده کردن آنها برای مرحلة داوری اسوت. اموا    ونه رنگ تعل  از فرضیهشستن هرگ

اگر تنها دو مرحله وجود دارد، مرحلة داوری، تنها مقام داوری خواهد بود و نوه بیشوتر.   

که رنگ تعل  معیّني داشت « الف»حاصل داوری، این خواهد بود که برای نمونه فرضیة 

ای درخور اعتناست؛ بنابراین در شهر علم، همه بوه   به محک تجربه معلوم شد که فرضیه

های متفاوتي وجود دارد که ساکنان ایون شوهر    گویند؛ اما لهجه یک زبان تجربه سخن مي

های علمي مختلف در  توانند لهجة خود را  نهان کنند و همین هم دلیل وجود نظریه نمي

 .(01 - 01، ص0030هر رشتة علمي است )ر.ک: باقری، 

هوای   هوا و گو اره   ها حتي در مقام داوری نظریه فرا اس برخي به تأییر  یشاس براین

های علوم انساني وجود دارد که از  های فراواني از گ اره علوم انساني اعتقاد دارند. نمونه

 ایرفته است و مدعای این دیودگاه  ییر مباني سکوهر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأ

 (.003 - 010، ص0031/ ایمان، 010 - 010، ص0003ن، کند )ر.ک: ترخا را تأیید مي

 وایر   البته آنچه گفته شد به معنای نسبیت در معرفت نیست؛ زیرا روشمندانه و انتقال

شناس غیرمسلمان در همین فضوا قورار گیورد، در آن زنودگي      است؛ یعني اگر آن جامعه

شوت. برخوي بوا فورق     کند، با آن انس بگیرد و آن را بفهمد، همین داوری را خواهود دا 

اند مشوکل نسوبیت را حول     شناختي و نسبیت معرفتي، کوشیده نهادن بین نسبیت معرفت
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شووناختي، امکووان  (. در نسووبیت معرفووت011 - 010، ص0030و  0001کننوود )بوواقری، 

رو نکوهیده است؛ اما در نسبیت معرفتي، تنها میو ان   شود و ازاین معرفت صائب نفي مي

شوود و دانوش محودود     ، دسوتخو  تنگنوا و گسوتر  موي    دستیابي به معرفوت صوائب  

حلي کوه بوه نسوبیت     اهذهاني است. راه آمده، عیني، فراتاریخي و قابل تفاهم بین فراچنگ

های برآمده  شناختي نخواهد انجامید، آن است که گفته شود رو  تجربي و یافته معرفت

های عقلي به عنووان   سله گ ارهو اعتبار آنها وابسته به یک سل *از آن، اعتبار مستقل ندارد

(. ایون  111 - 103، ص01 ، ج0000 اصول متعارفه و بودیهیات اسوت )ر.ک: )مطهوری،   

شناسوي،   سخن، وجود واقعیتي در خارج از ذهن را باور دارد؛ یعنوي در بحوث معرفوت   

گرایووي،  در برابوور انسووجام   ووایرد؛ افوو ون بوور ایوون، رئالیسووم را در برابوور ایدئالیسووم مووي

دانود و   گرایي، مطابقوت بوا واقوع را موالک صودق موي       سم و سودگرایي و فایده راگماتی

شومارد؛   همچنین با رو  مبناگروی، مدلل کردن معرفت مطاب  بوا واقوع را ممکون موي    

یعني با تقسیم علم به حضوری و حصولي و اینکه اگر علم حضوری است کوه خطوایي   

ی به علم بدیهي، معرفت مطواب   در آن راه ندارد و اگر حصولي است با ارجاع علم نظر

شود که وحوي   شود. با  ایر  رو  عقلي، این امکان فراهم مي  ایر مي با واقع استدهل

زا  ایرفتوه و حجیووت آن ایبوات شووود. ایون همووان     نیو  بوه عنوووان یوک رو  معرفووت   

 شناسي است که از دین، دریافت و با کاربست آن علم دیني تولید خواهد شد. رو 

گونه که تاکر داده شد، مدعیان علم دیني در صودد حواف دسوتاوردهای     رابعاً همان

اند کوه از گنجینوة عظویم معوارف دینوي نیو  بهوره ببرنود.          بشری نیستند؛ بلکه در  ي آن

هوا بوا    ها و مباني و ارتباط برخوي دانسوته   اساس در این دیدگاه نقش برخي تئوری براین

تنها دلیلي از ادعوای کلیوت ایون     ي نه ایر  است؛ ول برخي دیگر به صورت کلي مورد 

                                                      

کوه تحقو  نقوین گو ارة اسوتقرایي از نظور        ای گونوه  توانود یقوین منطقوي بوه بوار آورد؛ بوه       گاه نموي  استقرا هیچ *
توانود   حول شوهید صودر موي     شوناختي بینجامود؛ بلکوه بور  ایوة راه      تواند بوه یقوین روان   شد. اما ميعقل محال با

بورد؛ یعنوي در    را دربوارة آن بوه کوار موي    « یقوین موضووعي  »نوع خاصي از یقین را افواده کنود کوه وی عنووان     
سویم کوه ذهون    ای بر نتیجة جمع شدن تعداد فراواني از احتمواهت مربووط بوه یوک گو ارة اسوتقرایي بوه نقطوه        

آورد و اینجاسوت کوه    نا وایر، احتموال مخوالف را فواني و معودوم  بوه شومار         ای قهوری و تخلوف   بشر به گونه
 (.001 - 011ق، ص0111شود )ر.ک: صدر،  درجة باهی احتمال به یقین مبدل مي
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توان دهیلي بر خالف آن اقامه کرد. البته ایون ارتبواط،    کند، بلکه مي ارتباط  شتیباني نمي

گونه نیست که همیشه معرفت دیني از معرفت بشوری تغایوه    سویه نیست؛ یعني این یک

دام از آنهوا کوه   گیرد؛ یعنوي هور کو    کند؛ بلکه این تأییر و تأیر به طور متقابل صورت مي

گاارد و اگر هر دو ظني شدند، ممکن است هر کدام در  یقیني باشد، در دیگری تأییر مي

 (.001 - 003، ص0000دیگری تأییر بگاارند )ر.ک: هادوی تهراني، 

 علم خيتار. 3-2

گواه کسوي علموي را     منکران علم دیني با طورح ایون مسوئله کوه در طوول تواریخ هویچ       

مشخصوي بوه صوورت  یشویني تأسویس نکورده اسوت، بور          با موضوع، رو  و غایوت 

معنوا و   این باورنود کوه بوه لحواظ مقوام ایبوات، مکتبوي یوا غیرمکتبوي بوودن علوم بوي            

 (.  100 - 113، ص0001ناممکن است )حسني، 

این مبنا سخن دقیقي نیست؛ زیورا برخوي از علووم، کوامالً آگاهانوه و ارادی ظهوور       

شناسي یا فلسفة تاریخ  سیس علم جدیدی به نام جامعهمدعي تأ خلدون ابناند؛ مثالً  کرده

نی  آشکارا از فی یک اجتماعي یا فی یولووژی جامعوه    مونیس سنیا  کنت اگوستبود و 

آیود   تودریج  دیود موي    اند. آنچه در تاریخ بوه  به عنوان علمي جدید، سخن به میان آورده

هوای جدیود    به  رسوش شده  های ارائه طرح تأسیس یک علم نیست؛ بلکه مسائل و  اسخ

شده در یک علم، هموان موضووع علوم     شود. مسائل مطرح گاه متوقف نمي است که هیچ

است که تج یوه شوده یوا مصوادی  گونواگوني یافتوه اسوت. حوال اگور موضووع علوم،            

کننوده و   توانود مشوخ    تمای بخش علمي از علم دیگر است، مسائل یک علم نیو  موي  

هایي هستند  ها و  اسخ . این مسائل، همان  رسشتمای بخش یک علم از علم دیگر باشد

 شوند. تدریج بر هم انباشته مي که در هر علم به

 شناختی . نقد دين3

اعتقاد به علوم اسالمي بر مباني بسیاری مانند جامعیت دیون اسوالم و شوناختاری بوودن     

شود.  زبان دین استوار است؛ ولي برای رعایت اختصار، صرفاً به مبنای نخست اشاره مي
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رسد ریشة اصلي اختالف در امکان علم دیني به بحث رویکردهای حداقلي و  به نظر مي

گردد؛ یعني کساني که دین را مثالً در امور اخوروی و فراموادی    حداکثری به دین باز مي

یکوي از   سورو  انود. بورای نمونوه دکتور      اند، علم دیني را محوال شومرده   محدود کرده

، 0001را جامع دانستن مکتب، ارزیابي کرده است )حسوني،   های دیني کردن علم انگی ه

آموده   *«اکثوری  و اقلوي  دیون » مقالةبه طور مفصل در  ،باره (. دیدگاه وی دراین111ص

گوید شرع در مواردی که داخل در دایرة رسالت شرع اسوت حوداقل هزم    است. وی مي

 ن،ید تیهداها بدانیم،  را به ما آموخته است؛ یعني حتي اگر هدف دین را هدایت انسان

دانود   ی. وی این معنای حداقلي را هسته و رشتة مشترکي موي نه اکثر ؛است ياقل تیهدا

تووان آن را بور    که درخور همة آدمیان در همة ادوار و اعصار است و ستر عورتي که مي

تن کودک، نوجوان، مرد و زن بال   وشاند. دین اگور بخواهود جواودان و خواتم باشود،      

 این ندارد. راهي ج 

 انصوافاً و  حقواً از موا   یک هیچ: گویدمي دین در انساني و طبیعي علوم نفي در وی

به ما فی یک یا شیمي یا علم نجوم یا طب یا هندسه یا جبور و   انتظار نداریم  یامبر

شده است،  لیقب نیاز ا یا به  اره ياشارات ،اتیاز روا یا آنالی  بیاموزد. اگر هم در  اره

را  ينسبت به علووم انسوان   نید نداشتن شمول ن،یبر ا اف ون یبالعرا است. و کامالً

 ،بودنود  آموده  علوم نیا آموختن یبرا انیاد اگر کند يو اذعان م قلمداد يهیامر بد کی

بوه   شوناس  روانیوا   شوناس جامعوه  یک یا اقتصاد عالم یک دین،در دامن  تا کنونچرا 

را از دل  خوود   مبواني انگوااران ایون علووم،    بنی اینکوه  یوا امروزین  رورده نشد  ایمعن

 انسواني  و طبیعوي  علوم نفي بر است يدلیل ،نیدیني استخراج نکردند و هم های آموزه

 (.001-00، ص0030)ر.ک: سرو ،  دیني

روشني دهلت دارد که وی بور اسواس مبنوایي کوه در      در این بخش، به سرو سخنان 

نکار علم دیني به معنای استخراج علوم از منوابع   تنها به ا بحث قلمرو دین  ایرفته است، نه

 داند.  رداخته است؛ بلکه بنیان نهادن علمي بر اساس مباني دیني را نی  شدني نمي اسالمي 
                                                      

 ،0033) کی نر مجلوة  ایراد شده و د 0031این سخنراني در جمع دانشجویان ایراني مونترال کانادا در اسفند سال  *
 به چاپ رسیده است. بس  تجرب  نبویو سپس در کتاب  )10 

http://www.ensani.ir/fa/6274/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/6274/magazine.aspx
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 شده، نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد: دربارة مبنای گفته

 . واژة حداکثری در مباحث قلمرو دین معاني فراواني دارد؛ از جمله:0-0

شود که  اسخ تموام نیازهوا در    بودن دین به این معنا گرفته مي یاکثرگاهي حد الف(

 های علوم نی  باید از دین استخراج شوند. شود. از این نظر گ اره دین یافت مي

سوورة   03مبنای یادشده، به دلیل اینکه از ظاهر برخي آیات )ر.ک: تفاسویر، ذیول آیوة    

، 0ق، ج0100انعوام( و روایوات )ر.ک: کلینوي،    سورة  10سورة یوسف/ آیة  000نحل/ آیة 

آیود، مودعیان و    ( بور موي  1، ح10، بواب  الحجنة  كَناب و  0، ح11العلوم، بواب   کتاب فضول 

ای دیگور از   طرفداراني در میان دانشمندان مسلمان داشته اسوت؛ اموا بوا مراجعوه بوه  واره      

آن بطووني دارد و  . قر0گونه تبیین شده است:  روایات، مقصود از آیات و روایات فوق، این

، 03ق، ج0110معاني باطني قرآن بسیار فراتر از معاني ظواهر الفواظ آن اسوت )مجلسوي،    

اساس قرآن به ظاهر و باطن خود  جامع جمیع حقوای  عوالم    (. براین30 - 31، 00ص 

. اصل و ریشة همة علوم و معارف در کتاب خدا آمده اسوت؛ نوه تموام کلیوات و     1است. 

(. اگور ادلوة   1، ح11العلوم، بواب   ، کتواب فضول  0ق، ج0100: کلینوي،  ج ئیات علوم )ر.ک

األموری خواهود    جامعیت قرآن را ناظر به تأویل نخست بدانیم، صرفاً جنبة یبووتي و نفوس  

داشت؛ یعني قرآن در مقام یبوت از چنین قابلیتي برخوردار است که تنها معصوومان بوه آن   

های عوادی، راهوي بورای     ایبات و برای انسانواقعیت و حقای  دسترسي دارند؛ اما در مقام 

(. بوه بیوان   03 - 00، ص03ق، ج0110دستیابي به همة آن حقای  وجود ندارد )مجلسوي،  

ها  اسخ گفت و همة علووم   توان از طری  ظواهر الفاظ قرآن و سنّت به تمام نیاز دیگر نمي

شوامل هموة حقوای      توانند به بطون قرآن کوه  و معارف را استخراج کرد؛ اما معصومان مي

( و اگر ادلة جامعیت را نواظر  011 - 33، ص0، ج0001اند، دست یابند )ر.ک: بستان،  عالم

ری ی کردند )رو  اجتهواد(،    ایه بیت توان با روشي که اهل به معنای دوم دانستیم، مي

جامعیت حداکثری دین را بوه نموایش گااشوت و اصوول و ریشوة حقوای  را در قورآن و        

علوم اسالمي را بنیان نهاد. ایون هموان    *،ت و از طری  ارجاع فرعیات به اصولروایات یاف

                                                      
 (.111ص ،1ق، ج0110)مجلسي، «  عَلَیْنَا إِلْقَا ُ الْأُصُولِ إِلَیْکُمْ وَ عَلَیْکُمُ التَفَرُع»قَالَ:   عَنِ الرِضَا *
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است که در بیان عالمه جوادی آملي آمده است. اصول و کلموات جوامعي کوه قورآن و     

بینوي در بور دارنود،     حدیث دربارة جهان و عالم و آدم و نی  ترسیم خطوط اصلي جهوان 

اید تواقع داشت که معنای اسوالمي بوودن   هرگ  کمتر از روایات فقهي نیست و هرگ  نب

های ری  و درشوت آن همچوون نمواز و روزه در     مثالً علم طب، آن باشد که تمام فرمول

 که معنای اسالمي بودن علم اصول فقه نی  این نبووده و نیسوت   احادیث آمده باشد؛ چنان

 (.003-001 و 011-010 و 01 - 00ص  ،0030)ر.ک: جوادی آملي، 

شوود کوه    بودن، به لحاظ هدف دین به کار برده شده و گفته مي کثریب( گاهي حدا

قلمروی یک حقیقت را باید نسبت بوه اهودافش سونجید و اقلوي و اکثوری او را یافوت       

ای از  مجموعووه(. در ایوون نگوواه، دیوون  011-011، ص01ق، ج0103)ر.ک: طباطبووایي، 

بشور و توأمین    هایي اسوت کوه از سووی خداونود بورای هودایت       احکام، عقاید و ارز 

و آنچه بوه هودایت بشور مربووط      نازل شده سعادت دنیا و آخرت او، بر  یامبر اسالم

معنوا   نیو احکام، اخالق و عقایود، بوه ا   ةدر حوز نیداساس  بوده، بیان کرده است. براین

 . شود يم قلمداد یحداکثر

)علووم طبیعوي   ویژه علوم تجربي  اما طب  این مبنا، آیا قلمرو دین شامل حوزة علوم به 

توان  اسخ داد که اگر جامعیت و حوداکثری   شود یا نه؟ در یک نگاه کلي مي و انساني( مي

ها ترسیم کردیم، دین باید مشوتمل بور تبیوین هرآنچوه      بودن دین را به لحاظ هدایت انسان

بیني از آن جهت کوه   شود. نقش جهان باشد که از آن ناحیه، اسباب گمراهي بشر فراهم مي

در ( 111  - 111، ص01 ج، 0000، آیود )ر.ک: مطهوری   ایودئولوژی بوه شومار موي    مبنای 

هوا   ها انکارشدني نیست. اف ون بر این، دین باید سعادت واقعي را به انسان هدایت انسان

 ي،مبوان که انتخاب  بشناساند و رو  دستیابي به آن را در اختیار آنها قرار دهد. ازآنجایي

و غایوات و... سوکوهر اسوباب گمراهوي      جهوت هوا،   یهها و نظر فرضیه موضوع، رو ،

(، دیون بایود ایون تووان را     010-010، ص0003کند )ر.ک: ترخان،  ها را فراهم مي انسان

 .گفته تأییرگاار باشد داشته باشد که به نحو حداکثری در امور  یش

ي بوودن  روشن است که این مبنا توان آن را دارد تا از دیدگاه حداکثری در علم دیني )دین

هوای   هوا و نگوره   بوودن انگواره   مندی علم دیني از مباني متافی یکي دیني و متکي به لحاظ بهره

 های دین، حتي با حفظ رو  تجربي به عنوان معیار داوری(  شتیباني کند. علمي به آموزه
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جامعیوت دیون را ایجواب     شایان ذکر است کوه جامعیوت قورآن و اموام معصووم     

شود که همة علووم و معوارف در    م بور بیش از این استفاده نمي کند؛ یعني از دهیل نمي

انود و ایون مطلوب     جموع شوده   و امامان معصووم  قرآن و در نفوس قدسي  یامبر

تووان بوه جامعیوت     کند که همة علوم و معارف را ج و دین بدانیم؛ زیورا موي   اقتضا نمي

ال قلمورو دیون را   حو  ( معتقد بود و درعینحداکثری حامالن دین )قرآن و معصومان

 محدود دانست.

گفته به معنای آن نیست که مطالبي که دین تفضالً بیان کورده و داخول در    نکتة  یش

های گوناگون علووم نودارد. بوه تعبیور دیگور       قلمرو دین نیست، هیچ کارکردی در حوزه

کوه  بااینکوه دینوي نیسوت و ازآنجا     حتي اگر مطلبي را قرآن یا امام استطراداً بیوان کننود و   

 استناد کرد. -رو که در منابع دیني آمده است  ازآن -توان به آن  خالف واقع نیست، مي

حوداقل   نیوی است، تع يرفتنی ا دیني برونبه رو   نیقلمرو د نییآنچه در تع .1-0 

 يعنو ی ؛اسوت  گور ید یناممکن از سوو  یسو و حاف قلمروها کیقلمرو )حد هزم( از 

و  شوود آنها معلوم  تیامکان و معقول دیزم است، تنها باکه فراتر از حداقل ه یيانتظارها

 وژوهش،   کننودة  تکمیلبه عنوان  نیرجوع به متن د ن،یقلمرو د نییتع در لیدل نیبه هم

موا را بوه موا     يواقعو  سوعادت هوم  آن اسوت کوه    نیاست. انتظار ما از د یضرور یامر

کند و  يماست، معرفبه آن را که خارج از قدرت درک  دستیابيبشناساند و هم مقدمات 

به موا گوشو د    ،کنند از آن غفلت مي ها انسانمعموهً را که  ریهم آن دسته از امور خرد ا

 نید متن به مراجعه ن،ید به يآدم ازین وجه  یتشخ یبرا راه نیبهتر جهت نیا از. کند

 شوناخت  بور  نیو د قلمرو شناخت. اند بستهبدان مقصود  دیني برون یها راه چراکه است؛

شناخت جهان و  ازمندین يشناسراه و است متوقف آن به دنیرس راه و او سعادت ان،انس

 آفریننودة  اریتنها در اخت يشناخت نیآن است. چن یشناخت نسبت انسان با جهان و اج ا

انسوان و   آفریننودة بوه   نیو شوناخت قلمورو د   ی س بهتر است برا .انسان و جهان است

 .میمراجعه کن نیصاحب د

مربووط بوه    اتیو کوه روا  شوود  يبداهت مو  یادعا ،لیدل ارائةبدون  نکهیا اساس براین

یوا   شوناس  نیافتن اقتصواددان، جامعوه    رور  ایاند  خارج نیاز قلمرو د وعلوم، بالعرا 

ایون علووم،    بنیانگوااران نکردن  استخراج ودین  دامن درامروزین  ایبه معن شناس روان
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بوه   !اسوت؟ ر نفي علوم طبیعي و انساني دیني دلیل ب ،دیني های آموزهرا از دل  شان مباني

عالمانوه   و روشومندانه  يسوخنان مسوائل،   نیا نییدر تب نیبه خود د نکردن مراجعه سبب

 .شود ينم قلمداد

اف ون بر این، ممکن است کسي بر اساس باور دوم از معنای حداکثری، بگوید آیات 

سان که وظیفة گووهری دیون   شناختي نی  در هدایت ان شناختي و انسان و روایات طبیعت

 ایو بوه گونوه   باره سوخن گفوت   توان دراین هرحال بدون دلیل نمي است، مؤیر است. به

 خالف بداهت است. گران،ید سخن ایگو که کرد رفتار

گوردد بوه راز خاتمیوت و اینکوه ایون دیودگاه        . ریشة دیدگاه حوداقلي بواز موي   0-0

وهت عوالم و آدم ایجواد کنود و بوه     ارتباط درسوتي را بوین بقوای دیون و تحو       نتوانسته

چگونوه ممکون اسوت دینوي بوه تموام نیازهوای        این  رسش،  اسخ درسوتي بدهود کوه    

ایون هموان  رسوش و اشوکال اساسوي اسوت کوه بایود          تاریخ  اسخ دهد؟  ایانبشر تا 

 تفصیل تحلیل شود. در زمان دیگر، به
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 بندي جمع

شوناختي و   معناشوناختي، علوم  تووان در قالوب مبواني     مباني منکوران علوم دینوي را موي    

بندی و نقد کرد. قائالن و منکران علم دینوي، معواني گونواگوني از آن     شناختي طبقه دین

های موجوود را در   توان با نگاه  سیني، دیدگاه بندی کلي مي اند. در یک تقسیم اراده کرده

 قالب سه رویکرد حداقلي، میاني و حداکثری تقسیم کرد.

اساس تلقي خود از علم دیني )علم دینوي هموان علوم برآموده از     منکران علم دیني بر 

اند کوه رو  تجربوي    آیات و روایات است( این علم را یک علم صرفاً نقلي ارزیابي کرده

 اند.   اساس به انکار علم دیني روی آورده داند. براین را رو  معیار در مقام داوری نمي

. علوم  1. علوم روشوي تجربوي دارد؛    0شناختي آنان که  از سویي دیگر، باورهای علم

اسوت؛  و یابوت   یاهمر نفسعلم  رو . 0واحدی دارد؛  يعوارا ذاتي و نیّموضوع مع

هوا فقوط    شدن گ اره يعلم یبرااست و  مقام داور و علم دارا  دو مقام گردآور  . 1

 يعلووم . علووم انسواني   1ی؛ نه مقام گوردآور  ؛است ازین يبه رو  تجرب یدر مقام داور

انسوان را   ةو آگاهانه و ناآگاهانو  یرارادیو غ یو اراد یو فرد يجمع یکه رفتارها است

 یيو توانوا  نود ری ا ابطوال  ، نود یر يم ي(همگان و ریتکرار ا) ری ا تجربه یها به قالب نظم

به این معنا کوه داوری نهوایي بوه     -ناچار دیني شدن علم را  و...، به بخشند يم ينیب شی 

 کند. کند و آن را نامعقول مي رو مي با چالش روبه -ربه دین سپرده شود نه تج

شوناختي کوه قلمورو دیون، قلمورو حوداقلي اسوت و بوالطبع           ایر  این مبنای دین

بور   ينهادن علمو  انینکنندة نیازهای بشر در قلمرو علوم و معارف باشد، ب تواند تأمین نمي

 .ندک ينمقلمداد  يشدني را های علمي از منابع دین یا استخراج گ اره ينید ياساس مبان

حاصل بحث این نوشتار در مباني معناشناختي، این است که اوهً تصلب بر اصطالح 

 تلقي یادشده از علم دیني، وجه صحیحي ندارد. یانیاً و( Scienceعلم به معنای )

و وجهوي وجوود    ستین کردني شناختي دفاع رو  انحصارشناختي اوهً  در مباني علم

 از یگردآور مقام کیتفک . یانیاًمیبدان يتجرب رو  را يعلم معرفت رو ِ هاتن ندارد که

 يمنطقو   شوتوانة  از هوا  ارز  و هوا ينیبجهان از یداور مقام یریرنا ایتأی و یداور مقام
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 کوه  میکورد  محودود به معوارفي   را علم قرارداد، کی اساس بر اگر . یالثاًستین برخوردار

 دفواع  ينو ید علوم  انکار از توانينم باز باشد، یداور مقام در اریمع رو  ،يتجرب رو 

 ت،یو غا موضووع،  بور  را نیو د و داشوت  ينید علم از يحیصح ریتصو شود يم رایز کرد؛

 .دانست رگااریتأی ،ها نگره و ها انگاره بر و علوم يمبان

 بورون  نه ؛است دیني درون رو  ن،ید قلمرو نییتع رو  اوهً يشناخت نید يمبان در

 بوودن  یحوداکثر . روسوت  روبوه  یجود  ینقودها  با نید قلمرو بودن يحداقل یاًي. یاننید

 تووان  يمو  معنوا  دو هور  اسواس  بور  که باشد داشته ياساس یمعنا دو تواند يم نید قلمرو

 معوارف  و علوم گوناگون یها حوزه یمند بهره و کرد ارائه ينید علم از يحیصح ریتصو

 .داد نشان ينید منابع از را یبشر
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 مآخذمنابع و 

 .کریم قرآن   *      

 یي،عالموه طباطبوا   : ا اسطالم   غربط   علوم انس ن یه  میپ تادا ؛يمحمودتق  مان،یا .0
، تهوران:  0چ ،1خسورو ناه؛ ج  نیبه کوشش عبدالحس ي؛اسالم -يعلوم انسان لسوفیف

 .0031 ،ياسالم ةشی ژوهشگاه فرهنگ و اند
نتشارات وزارت فرهنوگ و  تهران: سازمان چاپ و ا ؛ نیعلم د تیهوخسرو؛  ،یباقر .1

 .0001 ،يارشاد اسالم
  ، سووال  وونجم، حططوز  ا دانشطط    ؛«ينوویعلووم د يامکووان و چگووونگ»؛ ____ .0

 .0030، بهار 00
، قوم:  0چ؛ 0ج ؛ نط یعلطم د  یبطه سطو    گط م ( و همکواران؛  ي)نجف نیحس بستان، .1

 .0001 ژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
حكمطت ا   ؛«يو علوم بووم   ينیم علم ددو مفهو ةنقادانه دربار يمالحظات» ي؛عل ا،ی ا .1

 .«ب» 0001  یی، تابستان و  ا00سال سوم،   ،فلساه
)سوال   11و  11  ، نیط اخبط ت اد  ؛«ينیسخن گفتن از علم د یها یدشوار» ؛____ .1

 .«ج» 0001( اسفند 1و  0 ة نجم/ شمار
 .«الف» 0001 ،كن یا؛ «نه ممکن است و نه مطلوب ينیعلم د» ؛____ .3
 . 0003، 11و  11،   کت ب نقد ؛«يطوح سکوهر علوم تجربس»قاسم؛  ترخان، .0
احموود آرام؛ تهووران: شوورکت   ترجمووة؛ هطط  هطط  ا ابططط ل حططد  ووو ر، کووارل ر.؛  .3

 .0010انتشار،  يسهام
 يفرهنگو ، قوم: مرکو  نشور    1؛ چمعرفطت  ینط  دت   عتیشطر عبوداهلل؛   ،يآمل یجواد .01

 .0030، رجا
  نط ید علم ؛قي موحد ابطحيو سید محمدت  ور يعل سید حمیدرضا و مهدی ،يحسن .00

 .0001 دانشگاه، و حوزه  ژوهشگاهقم:  ؛مالحظ ت ا ه  دیدگ  
سوال   ، اسطالم  دانشط     ؛«ينو یانکار علوم د  شناسي آسیب» ن؛یعبدالحس خسرو ناه، .01

 .0003 تابستان ،1 دوازدهم، 
، 0ج  ؛ اسطالم   علوم انس ن یدت جستجوو همکاران؛  نی، عبدالحسخسرو ناه .00

 .0031معارف، دفتر نشر  قم:
 .0003، 00  ،ذهن ؛«ينیعلم د اریمع» اکبر؛ يعل رشاد، .01
 .0031 ،00  ،زم نه ؛«ينیعلم د ةدربار» د؛یسع باکالم،یز .01
 .0031صراط،  يفرهنگ مؤسسةتهران:  ،0چ ؛ نیپ تس  ااص ف م؛یعبدالکر سرو ، .01
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 .0030صراط،  يفرهنگ مؤسسةتهران:  ؛ینبو  تجرب بس  ؛____ .03

 .0030صراط،  يفرهنگ مؤسسةتهران:  ،0چ ؛صنع تار   ؛____ .00
 .0033صراط،  يفرهنگ مؤسسةتهران:  ،1چ ؛شتیمع ا حكمت ؛____ .03
صوراط،   يفرهنگو  مؤسسوة تهوران:   ،01چ ؛سطت  یچ فلسطاه  سطت، یچ علم ؛____ .11

0001. 
 .0031 ،صراط يفرهنگ ، تهران: مؤسسة1چ ؛عتیشر كیقبض ا بس  تئوت ؛____ .10

 ، در:0003اه ووووووووورموووهم ؛«يانسوووووان علووووووم نووووواز و راز» ؛____ .11
http://drsoroushh.blogfa.com/post-21.aspx. 

 .0031صراط،  يفرهنگ مؤسسةتهران:  ؛تیریمد ا مداتا ؛____ .10
قوم: دفتور انتشوارات     ،1چ ؛القطر ن  المیزان فطو تاسطیر   ؛طباطبایى سید محمدحسین .11

 ق. 0103  ،قم ةعلمی ةمدرسین حوز ةامعاسالمى ج

 .ق0111للمطبوعات،  دارالتعارف: روتیب ؛لالست راء المنط ل  األسس؛ محمدباقر صدر، .11
 .ق0100داراهضوا ، : روتیب ؛ ک ف اصول ؛یعقوب محمدبن ،ينیکل .11
و  يتهوران:  ژوهشوگاه علووم انسوان     ؛ نط یاز علم سكوالت ت  علم د ؛یمهود  ،يگلشن .13

 .0001 ،يمطالعات فرهنگ
بیروت: دار  ،1؛ چاألط  تاألئم لدتت أخب ت  الجدما بح تاألنوات  باقر؛ محمد مجلسى، .10

 .ق0110إحیا  التراث العربي، 
 غوواتیتبل سووازمان: تهووران ،0 ج ؛فلسططاه  مططوز  ؛يمحموودتق، ی دیوو مصووباح .13

 .0011 ،ياسالم

 .یمطهر دی، نرم اف ار شه0000 ،01 ج ؛ ث ت  مجموعه ؛يمرتض ،یمطهر .01
 .0030، قم: انتشارات صدرا، 1؛ ج ث ت مجموعه  ؛____ .00
 .0013 ،يخوارزم انتشارات: تهران ،0چ ب رگمهر؛ منوچهر ترجمة ؛پوپر ان؛یبر، يمگ .01

علووم » شیشووده در همووا ؛ ارائووه«خطاسووت يمفهوووم علووم بوووم» ؛يمصووطف ان،یووملک .00
دانشووگاه  يعلوووم اجتموواع ةدانشووکد ،«امتنوواع؟ ایووامکووان  ؛يو علووم جهووان يبوووم

 .0001خرداد  0تهران،  
علطوم    شن سط  تا   علوم اجتم ع یةنشر ؛«ينیعلم د يامکان و چگونگ» ؛____ .01

  .0033بهار  ،11)حوزه و دانشگاه(،    انس ن
 ،نقد ا نظطر  ؛«شدن دانشگاه يچند در باب امکان و ضرورت اسالم يتأمالت» ؛____ .01

  .0030تابستان و  ایی   ،11و  03 
 ةفرهنگوى خانو   ةقوم: مؤسسو   1چ؛ مطو اجت ط د  مبط نو کال ؛ یمهود  ي،تهرانو  یهادو .01

 .0000خِرد، 

http://drsoroushh.blogfa.com/post-21.aspx
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