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  هویت علوم انسانی اسالمی؛
 شناختی از دیدگاه روش

  *مصطفی جمالی
  چكيده

اي برخـوردار   سالمي از جايگاه ويـژه دستيابي به علوم انساني اسالمي در مهندسي تمدن ا
گيري است. رويكرد  علوم انساني با رويكردهاي مختلفي قابل پي»ِ اسالميت«است. تحليل 

هاي رايـج در   است. برخالف ديدگاه» منطق و متدلوژي علمي«اين مقاله، تحليل بر اساس 
صورت ضـعيف  آفريني دين را تنها در مرحلة گردآوري، آن هم به  فلسفة موجود، كه نقش

كنند، اين مقاله در پي اثبات اين معناست كه دين در مرحلة توليد  مند مطرح مي و غيرقاعده
و آزمون نظريه نيز تأثيرگذار است. دين در مرحلة توليد نظريه، هم از طريـق تأثيرگـذاري   

م گيري علو بر مباني علوم و هم از راه ارائة اصول موضوعة برگرفته از متون ديني، بر شكل
پذيري و كارآمـدي مـالك    نهد. در مرحلة آزمون هم، صرف تجربه انساني اسالمي تأثير مي

رو،  صحت يك نظريه نيست، بلكه كارآمدي در جهت مالك صحت يك نظريه است. ازاين
  بايست بستر رشد و تقرب به ساحت ربوبي را فراهم سازند. علوم انساني اسالمي مي

  ، دين حداكثري، منطق توليد علمها: دين، علوم انساني كليد واژه
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  مقدمه
انقالب اسالمی با شعار تحقق تمدن اسالمی در مقطعی از تاریخ شکل گرفت که در مقابـل  

دید؛ تمدنی که با تکیه بـر مبـانی، اصـول و اهـداف خـود در پـی        خود تمدنی جدید را می
تمـدنی  ، صـورت  »لیبرال دموکراسـی «هاي حیات بشري است. تمدن  هماهنگی همۀ عرصه

بندي تمدنی در تاریخ گذشتۀ بشریت تفاوت جوهري دارد. این  جدیدي است که با صورت
آور درحال تولید علوم، ساختارها و محصوالت تمدنی خود در ابعـاد   تمدن با شتابی سرسام

گوناگون سیاسی، فرهنگی و اقتصادي مبتنی بر بنیادهایی همچون اومانیسم، سکوالریسـم و  
ناختی است و با داعیۀ واپسین تمدن بشري، عالوه بر تسـلط بـر مغـرب    ش ماتریالیسم روش

هـا و دسـتاوردهاي تمـدنی خـویش اسـت و       زمین، در پی ساخت جهانی مبتنی بـر ارزش 
  سازي را در دستور کار خود قرار داده است.  جهانی

تنهـا بـه منزلـۀ مـانعی      وقوع انقالب اسالمی با داعیۀ تمدن اسالمی در سطح جهانی، نـه 
دي در مسیر توسعۀ جهانی تمدن لیبرال دموکراسی، بلکه به منزلۀ نقطۀ عزیمت فروپاشی ج

هاسـت و دنیـاي    بینیم سخن از درگیري تمدن آید. اگر می شمار می برق به و این تمدن پرزرق
مادي با همۀ توان سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و نظامی خود بـه میـدان خاورمیانـه آمـده، همـه و      

توجـه   رفیت باالي انقالب اسالمی اسـت. البتـه آنچـه در ایـن میـان اهمیـت دارد      همه نشان از ظ
  حرکت آن است.  دوستداران انقالب به ظرفیت باالي انقالب اسالمی، و عمق و گسترة

تواند تمدن مادي امروز را به حاشیه براند و جهـان بشـریت را    انقالب اسالمی وقتی می
ت تمدنی جدید بر پایۀ معارف اسالمیِ متناسـب بـا   به قرب ظهور برساند که به لوازم ساخ

گیـرد.   سازي در فرایندي تـاریخی شـکل مـی    اقتضائات دنیاي امروز پایبند باشد. البته تمدن
بنابراین یک اندیشه و ارزش اگر بتوانـد در بسـتر تـاریخ، علـوم، سـاختارها و محصـوالت       

  گیرد. تمدنی خود را بسازد، شکلی تمدنی به خود می
دهی تمدن اسالمی بود.  نقالب اسالمی و تغییر نظام سیاسی نخستین گام در شکلبروز ا

در این مرحله، نظام، حساسیت و تمـایالت اجتمـاعی مبتنـی بـر اصـول، مبـانی و اهـداف        
افزارهـاي   انقالب اسالمی شکل گرفتند؛ اما گام بعدي، انقالب فرهنگی و تولید علوم و نـرم 

اجتماعی است. اگر انقـالب اسـالمی نتوانـد متناسـب بـا       تمدنی متناسب با تغییر تمایالت
افزارهاي خـود را تولیـد    هاي فرهنگی و نرم ها، پایه اهداف و شعارهاي سیاسی خود، اندیشه

  تواند به تحقق تمدن اسالمی در عرصۀ جهانی امیدوار باشد. گاه نمی و بازسازي کند، هیچ
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یک نظام اسالمی بود که از همان آغاز ترین اهداف استراتژ تحقق انقالب فرهنگی از مهم
مدنظر امام راحل قرار گرفت و به منزلۀ مطالبۀ جدي نظام از متولیان فرهنگی جامعه مطرح 
شد. این مطالبه را مقام معظم رهبري بارهـا بـا ادبیـات گونـاگون، همچـون اسـالمی شـدن        

ایـن میـان توجـه بـه آن     اند. آنچه در  افزاري و تولید علم مطرح کرده ها، نهضت نرم دانشگاه
ویژه در قلمرو تحـول فرهنـگ و تحـول     بسیار اهمیت دارد. هندسه و چارچوب حرکت، به

هـاي گونـاگون    علمی است. به دیگر سخن انقالب فرهنگی، به معناي تحول جدي در الیـه 
فرهنگ حاکم بر روند توسعه و پیشرفت جامعه است. در این میان علوم انسـانی در تحـول   

یشرفت جامعۀ اسالمی از جایگـاهی مهـم، اسـتراتژیک و تأثیرگـذار برخـوردار      فرهنگی و پ
است و به عبارتی رسا، تنگۀ احد انقالب اسالمی، تحول در علـوم انسـانی موجـود اسـت.     

رو  هاي فراوانـی روبـه    دشواري تردید بدون این تحول، حرکت تکاملی انقالب اسالمی با  بی
  خواهد شد.

ول در علوم انسانی، نیازمند داشـتن نگـاهی جـامع و کامـل     پرواضح است که ایجاد تح
هـا و مسـیر    است که اوالً همۀ زوایاي مسئله را مشخص سـازد و ثانیـاً ابهامـات، پیچیـدگی    

  خوبی تبیین کند. تحول را به
اگرچه در باب تدوین علوم انسانی اسـالمی از آغـاز انقـالب تـاکنون برخـی از مراکـز       

اند، هنوز مسئلۀ تحـول علـوم    ی مستمر و درخور توجه کردههای حوزوي و دانشگاهی تالش
ـ فرهنگی کشور حل نشده است. دلیل این ادعا فقـدان محصـوالت    انسانی در جامعۀ علمی

هاي مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتمـاعی و   کارآمد در این حوزه از سویی و بروز نابسامانی
  ي، بیانگر وجود این خأل است.اقتصادي از سوي دیگر است که تأکیدات مقام معظم رهبر

ترین موانع تحقق این امر مهم، عدم توجه به نقطۀ عزیمـت در مسـئله اسـت. بـا      از مهم
هـا بـه    شـود کـه در نـوع ایـن پـژوهش      خوبی مشخص مـی  باره، به تألیف شده در این  مطالعۀ آثار

 رخورد با علومویژه در ب هاي عمیق و بنیادي در حوزة علوم انسانی توجه نشده است؛ به الیه
 انسانیِ وارداتی و نحوة تطبیق آنها با مبانی و معارف اسالمی، به کارهاي سطحی و روبنایی،

هاي مضاف حاکم بر این علوم توجه کافی  بسنده و هرگز به حوزة مبانی، متدلوژي و فلسفه
نی و پـردازي در حـوزة علـوم انسـا     وافی نشده است. در این میان توجه به روش تولیـد نظریـه   و

اسـت کـه    گیري این روش بسیار مهم است. این مقاله در پی آن مجاري تأثیرگذاري دین بر شکل
  اختصار ابعاد جدیدي از مسئلۀ علوم انسانی اسالمی را بررسی کند. از این دیدگاه به
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 . تعريف علم و دين۱
  . تعريف علم۱ـ۱

بحـث علـوم انسـانی    علم داراي تعاریف پرشماري است که تفکیـک آنهـا از یکـدیگر در م   
  ضرورت دارد.  

الف) علم به معناي اعم: این نوع علم عبارت از مطلق آگـاهی و فهـم اسـت کـه تصـور و      
و جزئی و کلی، و نیز معرفت حقیقی و اعتباري   تصدیق، معرفت حضوري، و حصولی،

  1گیرد؛ را دربرمی
معـارف نـاظر بـه     این تعریف تنها دربردارندة تصدیقات، و دربـارة  2ب) باور صادق موجه:

  3واقع و نه اعتباري است:
اي است که روش تحقیـق آن تجربـی    ج) علم به معناي خاص: بدین معنا، علم رشتۀ علمی

اي معرفتـی مشـتمل بـر     گویند؛ یعنی مجموعـه  می» science«است و در اصطالح به آن 
ربی) بـه  سازمان منظم (منظومۀ معرفتی) دربارة جهان واقع، که با روش علمی (یعنی تج

   4گیرد.  دست آمده است. علم تجربی به این معنا، علوم طبیعی و انسانی را دربرمی
آنچه در باب علوم انسانی مدنظر است، علم به معناي سوم آن است. حال پرسش این است 

تـوان سـخن از علـوم انسـانی      گیري چنین علمی چیست؟ و آیا مـی  که نقش دین در شکل
  اسالمی به میان آورد؟

  تعريف دين. ۱ـ۲
در باب دین تعاریف گوناگون و متفاوتی عرضه شده است که در اینجا تنها بـه دو تعریـف   

  کنیم:   اشاره می
هـاي کتـاب و سـنت کـه      الف) در تعریف مشهور، دین عبارت است از مجموعۀ گزاره

اسـت، و در مجمـوع برنامـۀ سـعادت انسـان را رقـم       » اعتقادات، احکام و اخـالق «ناظر به 
  زنند. می

رسد در باب تعریف دین، نباید اوالً ظاهر و حقیقت دین و ثانیـاً دیـن و    ب) به نظر می
هاي دینی، حقیقت دینْ جریان والیت حضرت حـق   داري با هم خلط شوند. بنابر آموزه دین

اي  داري ماست. حال ظهور جریان والیت در مرتبه است و توالي ما به والیت خداوند، دین
ۀ     ، اعتقاد و رفتار و احکام عملی است و البته در مرتبۀ عالیدر قالب اخالق تـر، والیـت ائمـ

 5؛»السالم علی الدین المـأثور «آمده اسـت:   نور است. لذا در ادعیه خطاب به معصومان
  6.»القیم بدینه«
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داري تعریـف   بر این اساس جریان توال و والیت در قوس صعود و نزول، به دین و دین
هـل  داري نیز دو عنصر بنیادین دارد که عبـارت اسـت از تـوال و تبـري (     ینشود. البته د می

هاي دینی بیانگر مناسک جریان توال  بر اساس این تعریف، گزاره 7).الدین اال الحب والبغض
کنند. پس نباید بدون توجه به آن حقیقت، دیـن را   اند و از آن حقیقت حکایت می و والیت

گـوي بسـیاري    تواند پاسخ ف کرد؛ زیرا توجه این حقیقت میهاي مکتوب تعری تنها به گزاره
  از شبهات در باب هویت دین باشد. 

  . رويكرد تحليل۲
شود که البته این سـه رویکـرد،    تحلیل چیستی علوم انسانی اسالمی با سه رویکرد انجام می

  پیوندي ناگسستنی با یکدیگر دارند:
م و ادراك بـا شـیوة فلسـفی تحلیـل و از     شناختی: در این رویکرد فهـ  رویکرد معرفت الف)

شـود و سـپس نقـش دیـن در       معرفت و ادراك در حوزة علوم انسانی تعریفی ارائه مـی 
  گیرد؛  گیري ادراکات، کانون توجه قرار می شکل

گیري علم و مناط صـدق   ب) رویکرد منطق و متدلوژي علمی: در این رویکرد، فرایند شکل
شـود و سـپس نقـش دیـن در      بررسی مـی » فلسفه علم«و کذب یا کارآمدي آن از نگاه 

  گیرد؛ چیستی و چگونگی تحقق علم کانون ارزیابی قرار می
ج) رویکرد توسعۀ اجتماعی: در این رویکرد که عبـارت اسـت از دیـدگاه کارآمـدي علـوم      

اجتماعی بر روند تولیـد علـم بررسـی، و      ها و نیازهاي ویژة انسانی اسالمی، تأثیر انگیزه
اي در فرایند نیاز و ارضا، نیازهایی ویژه در میـان اسـت    شود که در هر جامعه میمطرح 

هاي جامعۀ اسالمی و  شوند و بالطبع با تفاوت نظام نیازمندي که به وسیلۀ علوم ارضا می
توان سخن از علوم انسانی اسـالمی بـه میـان آورد؛ علـومی کـه       جامعۀ غیراسالمی، می

  می و توسعۀ آن است.متکفل ارضاي نیاز جامعۀ اسال
این مقاله درصـدد بررسـی هویـت علـوم انسـانی اسـالمی از دیـدگاه دوم، یعنـی منطـق و          

بایسـت از   اي در این حوزه می متدلوژي علم است. البته نگارنده معتقد است که بحث ریشه
دیدگاه اول انجام شود و حل شدن بنیادین مشـکل علـوم انسـانی اسـالمی از دیـدگاه دوم،      

توان با کمـی   شناسی دارد؛ اگرچه می مستقیم با حل مشکل علم دینی از منظر معرفتارتباط 
تسامح و با پرهیز از غرق شدن در مباحث فلسفی و با نگاهی به عینیت اجتماعی، به تحلیل 

  علوم انسانی از دیدگاه دوم پرداخت.  
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  . تقرير محل نزاع از ديدگاه منطق و متدلوژي علم۳
دویست سال پیش کـه علـم غربـی وارد جهـان اسـالم شـده اسـت،        به طور کلی از حدود 

هاي متفاوتی از سوي اندیشمندان در برابر پذیرش علم جدیـد در جهـان اسـالم رخ     واکنش
  اند:  ها در جامعۀ کنونی ما نیز مطرح داده و کمابیش همین واکنش

ا راه درمـان  انـد و معتقدنـد کـه تنهـ     الف) بعضی با آغوش باز به استقبال علم جدیـد رفتـه  
ماندگی جوامع اسالمی، تسلط بر علم جدید است و تنهـا کـاري کـه بـراي دینـی       عقب

  بینی علمی است؛ بینی دینی به جاي جهان کردن علوم باید انجام دهیم، نشاندن جهان
توان با تلفیـق اسـالم و    ب) بعضی به دنبال سازگاري اسالمی با علم جدیدند و معتقدند می

اسالمی رسید. ایشان این سازگاري را گاه از دیدگاه کاربرد این علوم علم جدید به علم 
هاي علـم جدیـد بـا قـرآن و سـنت پیگیـري        اند؛ گاه از راه تطبیق یافته مدنظر قرار داده

اند که بتوانـد بـین علـم جدیـد و      اند و گاه در پی ارائۀ قرائت جدید از اسالم بوده کرده
  اسالم پلی بزند؛
  اند. دن و علم جدید، سخن از تولید علمی جدیدتر به میان آوردهج) بعضی با نقد تم

با توجه به تعریف سوم علم، شاید بتوان با نگاهی دقیق از لحاظ نظریۀ سه جریان فکري را 
  در باب علم دین برشمرد:  

تـرین شـکل حضـور     الف) نگاه حداقلی به علم دینـی: بـر اسـاس ایـن نگـاه، ضـعیف      
محـور و   گیـرد، کـه بـا دو رویکـرد هـدف      علم مـدنظر قـرار مـی    هاي دینی در فرایند آموزه

محور، علم دینی همان علم طبیعی یا انسانی  شود. در رویکرد هدف محور مطرح می موضوع
موجود است که در خدمت اهداف اسالمی قرار گیرد و لذا بدون در نظـر گـرفتن هـدف و    

رد. به تعبیر دیگر، دینـی بـودنِ   غایت، هیچ تقسیمی براي علم به دینی و غیردینی وجود ندا
  علوم، ظهور در کاربرد آنها در جهت الهی دارد.  

شناسی را به عنوان ابزاري مفید و کارآمد به کار بگیریم و با قدري تواضع و پذیرش  جامعه
ها و نیازها، عالیق مذهبی  هایی که ممکن است در این حوزه باشد، بر اساس دغدغه کاستی

شـناختی   هـاي روش  را انتخاب کنیم و دربارة آنها بـا همـۀ ظرفیـت    مان مسائل و اسالمی
شناسی، به تحقیق و بررسی بپردازیم؛ و نیـز در مقـام کـاربرد و اسـتفاده از دانـش       جامعه

هـاي بـومی و    شناسی و علوم اجتماعی، از آنها در خدمت نیازهـا و آرمـان   موجود جامعه
  8برداري نماییم. مان بهره دینی
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هـاي   محور، مراد از علم دینی، همان علم تجربی است که دربارة پدیده موضوعبنابر رویکرد 
شناسـی روسـتایی و    شناسی اسالمی در کنـار جامعـه   کند؛ براي نمونه جامعه دینی بحث می

  گیرد. شناسی شهري و موارد دیگر قرار می جامعه
می پرده بردارد و هاي بسیار مهم در تاریخ جامعۀ اسال شناسی اسالمی، باید از تالش جامعه

ترتیـب ایـن    ایـن  به تحلیل علمی حوادثی بپردازد که در جامعۀ اسالمی رخ داده است. بـه 
هاي مربوط به آن و نمایاندن نقش پیشروِ  شاخۀ علمی به مطالعه نهادهاي اجتماعی و پدیده

آن دسته از رهبران دینی خواهـد پرداخـت کـه بـه اندیشـۀ اجتمـاعی اسـالمی اهتمـام         
  9ند.ا ورزیده

هـاي   فـرض  ب) نگاه میانی به علم دینی: بر اساس ایـن نگـاه، عـالوه بـر هـدف، بـر پـیش       
، و هـا  فـرض  کننـد کـه بـا دینـی شـدن آن پـیش       فراتجربی علم یا متافیزیک علم تأکید مـی 

شود؛ البته روش علـوم، همـان روش تجربـی     جریانشان آن در علوم، ماهیت علوم دینی می
  شود. ها وارد نمی ها و نظریه وم تجربی و در ساخت فرضیهموجود است و دین در متن عل

توان در کار علمی موفق شد و هم با بینش الهی؛ اما  ما معتقدیم که هم با بینش سکوالر می
هـاي   شود: الـف) بـه هنگـام سـاختن نظریـه      تفاوت این دو گونه علم در دو جا ظاهر می

هـاي   گیـري  لـف)؛ ب ـ در جهـت   شمول (با استفاده از مفروضـات متـافیزیکی مخت   جهان
توانند روي کاربردهـاي علـم    هاي مختلف فلسفی می ها و بینش کاربردي علم (ایدئولوژي

محدودیت بگذارند یا آن را به جهت معینی سوق دهند). بر این مبنا نظر ما این اسـت کـه   
ـ     ها، بسیار غنی علم دینی، معنادار و از لحاظ ثمره تنهـا   هتر از علم سـکوالر اسـت؛ زیـرا ن
کنـد. البتـه در    سازد، بلکه جهان را براي او معنادار می نیازهاي مادي انسان را برطرف می

کنیم که منظورمان از علم دینی، و یا به طور خاص، علـم اسـالمی، ایـن     اینجا تصریح می
هـاي   هاي علمی به صورتی نوین انجام شود یا آنکه براي انجام پـژوهش  نیست که کاوش

یی و زیستی به قرآن و حدیث رجوع گردد...، بلکه غرض ایـن اسـت کـه    فیزیکی، شیمیا
تر کردن آن، باید که بینش الهی بر عالم حـاکم   براي پرهیز از آفات علم و براي هرچه غنی

داند؛ عالم وجود را منحصر بـه عـالم    دارندة جهان می  باشد؛ بینشی که خدا را خالق و نه
  10است و اعتقاد به یک نظام اخالقی دارد. کند؛ براي جهان هدف قایل مادي نمی

ج) نگاه حداکثري به علم دینی: بر خالف دو دیدگاه قبل، بنابر دیدگاه سوم باید عـالوه بـر   
ها حضـور داشـته باشـند و     ها و نظریه هاي دین در متن فرضیه ها، آموزه فرض هدف و پیش

  11روش تولید علم موجود بازسازي شود. 
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  . نقد دو ديدگاه اول۴
انـد، از   هایی که با رویکرد حداقلی به علم دینی پرداختـه  هاي یادشده، دیدگاه از میان دیدگاه

محور، با فـرض اینکـه موافقـانی     وزن و اهمیت درخور توجهی برخوردارند. رویکرد هدف
کنـد؛ در حـالی کـه     واقعی داشته باشد، ادعاي وسیلۀ صرف بودن علوم انسانی را مطرح می

هـاي ویـژة    شهـا و نگـر   کنـد. بـا توجـه بـه ارزش     یت این علوم تطبیق نمیاین ادعا با واقع
انــد و بــه صــورت اجــزاي  شــناختی کــه در ایــن علــوم مفــروض شــناختی و انســان جهــان
اي که آموختن این علوم براي افراد متعـارف، انتقـال و    اند، به گونه آمده ناپذیر آنها در انفکاك

پایـه بـودن ادعـاي مزبـور      ا نیز در پی دارد، بیهاي یادشده ر ها و نگرش جذب قهري ارزش
روییم که افزون بر جنبۀ وسیله بـودن، حامـل    اي روبه شود؛ یعنی در واقع با وسیله  آشکار می

، پـاالیش علـوم    هاي ارزشی یا ضدارزشی نیـز هسـت. آري، بـه لحـاظ منطقـی      برخی جنبه
است؛ ولی چنانچه این کـار   پذیر هاي متافیزیکی غیردینی امکان اجتماعی موجود از مفروض

اي جـز فـروریختن    بدون جایگزین کردن چارچوبی متافیزیکی دینی صورت گیـرد، نتیجـه  
ساختمان علم به بار نخواهـد آورد و اگـر یـک چـارچوب متـافیزیکی و ارزشـی دینـی را        
جایگزین کنیم، در عمل رویکرد حداقلی را رها کرده و به رویکردهاي میانی یـا حـداکثري   

  ایم. ردهروي آو
محور نیز وارد است؛ زیرا علم مـورد نظـر اگـر بـا      مشابه همین ایراد به رویکرد موضوع

هاي اسالمی بپردازد، علـم دینـی خوانـدن     حفظ مبانی متافیزیک غیردینی به بررسی موضوع
معناست و اگر مبـانی متافیزیـک دینـی را در آن اشـراب کننـد، دیگـر        آمیز یا بی آن تناقض

محور به علم دینی،  رویکرد را حداقلی دانست. از این گذشته، رویکرد موضوعتوان این  نمی
دربردارندة هیچ نکتۀ درخور توجهی که مجوز دینی خواندن علم باشد، نیست؛ زیـرا صـرفاً   

کند. بنابراین اگر دانشمندي غیرمسلمان با  کاربردي ویژه را براي الگوي غیردینی پیشنهاد می
ادي خود و حتی با غرض خدمت به اهداف اسـتعماري، ابزارهـاي   هاي فکري و اعتق پیشینه

هاي اسالمی به کار گیرد، باید محصول کـار وي را علـم    علوم موجود را در بررسی موضوع
دینی و اسالمی بنامیم و روشن است که پذیرفتن این نتیجه، جز انکار هویت مسـتقل علـم   

ل اخیر بوده است که معموالً براي اشاره دینی، مفهوم دیگري ندارد. با عنایت به همین اشکا
شناسی  شناسی اسالمی از تعبیر جامعه شناسی، به جاي جامعه به این رویکرد در حوزة جامعه

  شود. اسالم استفاده می
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دیدگاه دوم اگرچه از اشکاالت کمتري نسبت به دیدگاه اول برخـوردار اسـت، بـا ایـن     
  حال دو اشکال مهم متوجه آن است:

گیرند و بر ایـن   معتقد به این دیدگاه تعریف علم تجربی موجود را مفروض می. افراد 1
اساس از علم تجربی دینی سخن به میان آورند؛ لذا به نظر ایشان، علم دینی در برابـر علـم   

شـناختی   تجربی نیست؛ بلکه خود نوعی علم تجربی است که به همۀ قواعد و ضوابط روش
تجربه در مقام داوري پایبند است؛ حال آنکـه بـر اسـاس     علوم تجربی، از جمله معیار بودن

دیدگاه سوم در علم تجربی دین با تلفیقـی از روش تجربـی، عقلـی و نقلـی مـواجهیم کـه       
  توضیح آن در دیدگاه سوم خواهد آمد؛

بر اساس این دیدگاه، دین در متن علم تجربی حضور فعال ندارد و نقـش آن بسـیار    .٢
هـاي   هاست. لذا دیگر جـایی بـراي فرضـیه    فرض ریق مبانی و پیشمحدود، آن هم تنها از ط

  شود. پذیر دینی در علم تجربی دینی در نظر گرفته نمی تجزیه

  . تبيين ديدگاه سوم در باب علوم انساني اسالمي۵
هـاي دینـی را در    هاي پیشین، آمـوزه  دیدگاه سوم، یعنی رویکرد حداکثري، برخالف دیدگاه

کند و بدین صورت، تأثیرگـذاري دیـن بـر     ها وارد می ها و نظریه ضیهمتن علوم، یعنی در فر
کشد. این دیـدگاه در عـین پایبنـد بـودن بـه       علوم انسانی را در باالترین سطح به تصویر می

پذیري نظریه ها در مقام داوري، به نقش بنیادین دین در کنار عقل و تجربـه در   روش تجربه
  قد است.ها معت ها و نظریه گیري فرضیه شکل

  کنیم. در اینجا به دو نمونه از تقریرهاي این دیدگاه اشاره می
  گوید: در توضیحی در باب علم دینی، چنین می استاد جوادي آملیالف) 

هـاي مسـتعد را بـه تحصـیل      دار است و انسان دین تنها تشویق به فراگیري علوم را عهده
طوط کلی بسیاري از علوم را ارائـه  نماید؛ بلکه عالوه بر آن، خ هاي علمی ترغیب می کمال

هاي تجربی، صنعتی، نظامی و مانند آن را تعلـیم داده   کرده و مبانی جامع بسیاري از دانش
است. ضروري است در استناد یک مطلب به دین و دینی دانستن آن، به اصلی مهم عنایت 

رشـتش  هاي ریز و د شود و آن این است که گاهی یک مطلب با همۀ مشخصات و ویژگی
هاي توقیفی که همۀ فرایض و سنن، بلکه آداب و گـاهی   آید؛ مانند عبادت در متن دین می

آمده است؛  اسرار آنها به صورت صریح یا ضمنی یا التزامی در کتاب و سنت معصومین
اي علمی و اصل تجربی،  و گاهی مطلبی به صورت یک اصل کلی و جامع که مبین قاعده
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بدون آنکه حدود و قیود و شرایط و شطور آن بیان شده باشد، در فلسفی و مانند آن است، 
شود؛ مانند بسیاري از مسائل علم اصول فقه که از علوم اسالمی به شمار  متن دین طرح می

  12گردد. رود و بعضی مسائل مربوط به معامالت در فقه که در علوم دینی محسوب می می
، ناظر بـه  »لقاء االصول الیکم و علیکم التفرععلینا إ«رسیده که  آنچه از پیشوایان معصوم

هاي علوم اسالمی است، نه فقط فقه؛ بلکه باید گفت اصول و کلمات  اجتهاد در تمام رشته
بینی  جامعی که قرآن و حدیث دربارة جهان و عالم و آدم و نیز ترسیم خطوط اصلی جهان

با استمداد از قواعد عقلی و طور که  دربردارند، هرگز کمتر از روایات فقهی نیست و همان
قوانین عقالیی، بعضی از نصوص دینی مورد بحث اصولی قرار گرفت تا کلید فهـم متـون   
فقهی شود، الزم است با همان ابزار، برخی نصوص دینی دیگر که به عنوان ابزار شـناخت  

اند، محور بحث و فحـص قـرار گرفتـه و ابـزار مناسـب شـناخت        عالم و آدم صادر شده
بینی، تاریخ،  گاه به نصوص وارد درباره جهان انه علوم و فنون دیگر تبیین شود و آنمجتهد

سیره و اخالق، صنعت و مانند آن پرداخته شود. هرگز نباید توقع داشت که معناي اسالمی 
هاي ریز و درشت آن، چون نمـاز و روزه، در   بودنِ مثالً علم طب آن باشد که تمام فرمول

  13که معناي اسالمی بودنِ علم اصول فقه هم این نبوده و نیست. چناناحادیث آمده باشد؛ 
ب) دفتر فرهنگستان علوم اسالمی قم، در تبیین علم دینی تجربی معتقد اسـت کـه جریـان    
دین در علم، هم از طریق معیار صحت علم، هم از راه اصول موضوعۀ حاکم بر علم و هـم  

  گیرد: پردازي صورت می از طریق روش نظریه
بینی الهی، و به جاي نظـام ارزشـی    بینی مادي، جهان گر در مراتب مختلف به جاي جهانا

هاي مادي، نظام احکـام تکلیفـی اسـالم،     مادي، نظام ارزشی الهی، و به جاي باید و نباید
سرچشمه و اصل موضوعۀ علوم کاربردي قرار گیرد، تأثیرات شایان توجهی در نتـایج بـه   

تفاوت در اصول موضوعه، اختالف دیگـر مـا در مـورد معیـار      بار خواهد آمد. گذشته از
صحت بود. جمعاً هشت احتمال در این رابطه مطرح شد که هر کدام مدعیانی داشت و با 

هاي هریک، در نهایت به معیار جدیدي رهنمون شدیم. نپذیرفتن صحت معادله  بیان کاستی
توسعۀ ایمان، ضابطۀ جدیـدي را  جز با احراز هماهنگی و اثبات کارایی برتر آن در جهت 

هاي علمی به دنبـال خواهـد داشـت.     هاي جدیدي را در ارزیابی به دست داد که قضاوت
ها، عامل سومی هم در بین است که متفکران  عالوه بر اصل موضوعه و معیار صحت نظریه

آن، کند، و  سوز و متعهد را به تأسیس علوم کاربردي متناسب با توسعۀ ایمان دعوت می دل
پردازي است، که در این رساله از آن ذکري بـه میـان نیـاوردیم.     اختالف در روش نظریه

کنـد در تجزیـه و    روند؛ اما بایست روش جامعی که معین می ها به پیش می علوم با فرضیه
تحلیل هر مسئله چگونه باید وارد و خارج شد، مورد بررسی قرار گیرد. باید دید آن نظریه 
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را در چگونگی توصیف و صـدور حکـم در موضـوعات متغیـر بیـان      که روشی اصولی 
یـا  » روش تولیـد علـوم کـاربردي   «دارد، کدام است؛ که صحیح است از آن روش به  می

تعبیر کنیم. در جاي خود ثابت شده است که چرا به چنـین روشـی   » پردازي روش نظریه«
اي  ریزي چه مبانی فلسـفی  یافتنی است و براي تأسیس آن، پایه احتیاج داریم؛ چگونه دست

  14»الزم است؟
کنیم و سپس پیرامون  شناختی علم دینی اشاره می جهت تبیین این نظریه، ابتدا به مبانی دین
دهیم. در پایان تعریـف مختـار در علـوم انسـانی      روش فرضیِ استنتاجی مباحثی را ارائه می

  کنیم. اسالمی را عرضه می

  . مباني دين شناختي علوم انساني۵ـ۱
انـد:   شـناختی  رسد علوم انسانی اسالمی، مبتنی بر دو مبناي اساسی در قلمرو دین به نظر می

  هایی دارد؟ اوالً اینکه قلمرو دین اسالم چیست؛ ثانیاً اینکه زبان دین چه ویژگی

  قلمرو دين 
هاي متفاوتی همچون دین حداقلی، دین حد وسطی و دین  در باب قلمرو دین نیز با دیدگاه

رسد در این میان، نظریۀ دیـن   روییم. به نظر می هاي متفاوت روبه ي، آن هم با قرائتحداکثر
حداکثري که بیانگر دقیق جامعیت دین اسالم است، از اتقان بیشـتري برخـوردار اسـت. بـر     

گوي همۀ نیازهاي آدمی است،  اساس این نظریه، دین دربردارندة همۀ حقایق هستی و پاسخ
کننـدة   خه کاملی هسـتند کـه دربردارنـدة ایـن حقـایق و برطـرف      و متون دینی، همچون نس

نیازهاي آدمی است. بر اساس ایـن نظـر، جهـان آفـرینش و شـریعت، متنـاظر بـا یکـدیگر         
که هر حقیقتی از جهان آفرینش، جلـوه و بیـانی در شـریعت یافتـه      شوند؛ چنان نگریسته می

ع چنان سخن گفـت کـه یکـی    توان از کتاب تکوین و کتاب تشری است. به سخن دیگر، می
ترجمان دیگري است؛ آنچه در کتاب تکوین با وجود و موجودات نگاشته شـده، در کتـاب   
تشریع در قالب حروف و کلمات آمـده اسـت. نگارنـدة هـر دو کتـاب، خداونـد اسـت و        

رو، شریعت دربردارندة  این مضمون هر دو، یکی است؛ تفاوت تنها در زبان نگارش است. از
  یابند. هاي آدمی در آن پاسخی می و نیازهاست که همۀ پرسش همۀ حقایق

تـوان در آن   شود که ویژگی حداکثري را می در این دیدگاه، اصوالً دین چنان تعریف می
با اثبات دین به عنوان مجموعه قوانین و مقرّرات ثابتی کـه مبـین انسـان و جهـان و     «یافت: 

  15»شود. یع معارف و علوم آشکار میپیوند میان آن دو است، نقش دین نسبت به جم
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سخن بـه میـان   » وحدت قلمرو علم با معارف دینی«اقتضاي این سخن، آن است که از 
معارف دینی در واقع مبین همان قوانین و سنن ثابتی هسـتند کـه   «آید و نظر بر آن باشد که 

ان میزانـی  باشند. به همین دلیل، این قـوانین بـه عنـو    وجوي آنها می علوم مختلف در جست
ــا را      ــقم آنه ــحت و س ــرده و ص ــوزین ک ــف را ت ــوم مختل ــاورد عل ــی، ره ــی و یقین قطع

  16»نمایند. می باز
تلقی صاحبان این اندیشه از دین، تلقی حداکثري اسـت؛ یعنـی معتقدنـد    به دیگر سخن 

 پوشـاند. بـه بـاور    هاي حیات بشر را می عرصه ۀهایی است که هم هدایت ۀمجموع که دین،
سرپرستی و حتی   هاي نفسانی ها و گرایش هاي ذهنی تا نوع وابستگی اندیشه ةزاینان، از حو

  .کند می و هدایت انسان در عینیت و واقعیت اجتماع، همه را دین سرپرستی
تمامی فقه در تمام زوایاي زنـدگی بشـریت    عملی ۀحکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسف

رد با تمام معضالت اجتماعی و سیاسی عملی فقه در برخو ۀ جنب ةدهند است. حکومت نشان
از گهواره تـا   ،انسان و اجتماع ةاست. فقه، تئوري واقعی و کامل ادار  و نظامی و فرهنگی

  17.گور است
جامعـه، ارتبـاطی محکـم و پایـدار برقـرار اسـت و       تمامی شئون حیات فـرد و  ساساً میان ا

در فـرد یـا جامعـه پوشـش      راشـئون  کرد که دین فقط بخشـی از ایـن     توان چنین بیان نمی
احکام بخشی دیگر را به خود انسان واگذاشـته اسـت.    وکند  و احکام آن را بیان میدهد  می

شناسد، گـویی درك و شـناخت    ظرفیت موجود دین اسالم را نمی  این تلقی، افزون بر اینکه
 ویـژه در ایـن دوران جدیـد نـدارد؛ دورانـی کـه مـدیریت و        جامعه و انسان به صحیحی از

حکـومتی   گیـرد و  شئون زندگی در الگوي جامع و طرح کامل صـورت مـی   ۀسرپرستی هم
 رقم زند. جانبه براي حیات افراد جامعه خود اي همه موفق است که بتواند توسعه

در نظـر   هاي وجـودي انسـان و جامعـه    جنبه ۀدهد که هم زمانی رخ می ،هدایت حقیقی
بنـابراین ممکـن    ریـزي شـده باشـد.    ان، برنامههاي تکاملی انس جنبه ۀگرفته شود و براي هم

هـا رهبـري    اي از زندگی انسان را بدون در نظرگرفتن دیگر جنبه نیست که دین فقط عرصه
شودکه در شئون مختلف حاضر شود و دست  گاه بیشتر نمایان می زیباي دین آن ةچهر« کند.

  18».مطلوب رهنمون شود انسان را بگیرد و او را به منزل مقصود و
معناي قلمرو دین همانا تحدید حدود و تعیین مرزهاي رهاورد انبیاست؛ به این معنا که آیا 
ارمغان پیامبران فقط تعیین تکالیف عبادي، دستورهاي اخالقی، وظایف حقوقی و بیان حد 
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شـناختی و فنـون    و تعزیر مختلف از تکلیف و حقوق است و دربارة مسائل علمی و جهان
شناسی و مانند آن مبنایی ندارد، یـا آنکـه دیـن مجموعـۀ      دي جامعهسیاسی، نظامی، اقتصا

نیـاز بشـر را بـه     هاي مورد ها و دانش وظایف و اصول علمی و عملی است که همۀ ارزش
تنها تشویق به فراگیري علم را عهده دار  همراه داشته و حداکثر پیام را آورده است؟ دین نه

نماید، بلکه ـ عالوه بر   هاي علمی ترغیب می الهاي مستعد را به تحصیل کم است، و انسان
هاي تجربی،  ـ خطوط کلی بسیاري از علوم را ارئه کرده و مبانی جامع بسیاري از دانش آن

  19صنعتی، نظامی و مانند آن را تعلیم داده است.
 ۀاند که ساحت دین، هـر دو عرصـ   برده  در دنیاي غرب نیز برخی دانشمندان به این نکته پی

 :گیرد و سعادت (دنیا و آخرت) را دربرمیمعیشت 
افزون بر سعادت  هاي بزرگ آسمانی بی، دانشمند انگلیسی معتقد است که دین آرنولد توین

که بایـد و شـاید،    نسخه چنان  اند. البته این ابی و شادکامی را نیز نوشتهیکام ۀاخروي، نسخ
شده است. راه و رسمی کـه  تعریف ن درستی، شناسایی نشده و در عمل محقق نگشته یا به

هـا،   هاي زمینی و ایسـم  است که پیوسته از آیین  دهند، راه و رسمی ادیان آسمانی نشان می
هاي بـزرگ   تر، سودمندتر و فراگیرتر است؛ زیرا دین همگانی تر، تر، آسان گشاتر، انسانی راه

را نخست در روي  اند که زندگی انسان کند، براي آن پدید آمده تصریح می بی که توین چنان
گاه او را در پایان این زندگی و بازگشت  ن در گذران این جهان سامان بخشند و آ زمین و

  20سوي خدا رستگار سازند.  به

 يدين حداكثر ةادل 
ادلۀ فراوانی براي اثبات گسترة حداکثري دین مطرح است که در اینجا تنهـا بـه یـک دلیـل     

  کنیم.  می دینی اشاره دینی و دو دلیل برون درون
دلیل اول: نخستین دلیل بر جامعیت دین اسالم، ادعاي خـود اسـالم بـر ایـن جامعیـت      

رجوع کنیم، ایـن نکتـه    بیت و اهل است؛ یعنی اگر به منابع دین، قرآن و احادیث نبوي
راحتی قابل احراز است که اسالم در همۀ ابعاد حیات انسان، فـردي، اجتمـاعی، مـادي و     به

  اي را بیان کرده است. و قوانین یا اصول کلی ویژهمعنوي، احکام 
به دیگر سخن اگر به گسترة مسائل و احکام مطرح در دین اسالم رجوع کنیم، خـواهیم  
دید که اسالم براي همۀ مسائل زندگی انسان، احکام بـه ویـژه و هماهنـگ بـا دیگـر ابعـاد       

هـم در مسـائل اجتمـاعی،     حیات انسان ارائه کرده است؛ یعنی اسالم هم در مسائل فردي و
روش رویارویی با جامعه، هم دربـارة سـعادت مـادي      هم در نحوة برخورد با طبیعت و هم
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انسان و هم در زمینۀ سعادت معنوي او، هم در باب سالمت جسم و هم در بـاب سـالمت   
روح و ذهن آدمی، مسائل و احکام متعددي ارائه کرده است. این ادعا بـا رجـوع بـه منـابع     

  پذیر است. وبی اثباتخ به
رساند که براي تکوین یک دولـت و بـراي ادارة    می ]احکام شرع[ماهیت و کیفیت قوانین 

سیاسی و اقتصادي و فرهنگی تشریع گشته است. احکام شرع حـاوي قـوانین و مقـرّرات    
سازد. در این نظام حقوقی، هر چه بشر نیاز  متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می

راهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اوالد و غیره و همشـهري و زنـدگی   دارد ف
زناشویی تا مقرّرات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قـوانین جزایـی تـا    
حقوق تجارت و صنعت و کشاورزي... حقوق اسالم یک حقوق مترقی، متکامـل و جـامع   

سالم تکلیفی بـراي آن مقـرر نداشـته و حکمـی     اي نیست که ا است... هیچ موضوع حیاتی
  21دربارة آن نداده باشد.

از این گذشته در متن آیات و روایت بارها بر کمال و جامعیت دین اسالم تأکید شده اسـت  
  کنیم: که در اینجا به برخی موارد اشاره می

  )؛89نحل: »(و این کتاب را براي بیان هر چیزي نازل کردیم. «1
کند نیسـت مگـر    اي که با دو بال خود پرواز می  اي در زمین و نه هیچ پرنده هیچ جنبنده. «2

هـایی ماننـد شـما هسـتند. مـا هـیچ چیـزي را در کتـاب فروگـذار           آنکه آنها نیز گـروه 
  )؛38انعام: »(ایم نکرده

  ).59انعام: »(تر و خشکی نیست، مگر اینکه در کتاب روشن، ثبت است  و هیچ. «3
هـاي متفـاوتی را    تحلیل این آیات، اندیشـمندان و مفسـران دیـدگاه    اگرچه در باب تفسیر و

اند که در اینجا مجال طرح و بررسی آنها نیست، اجمـاالً بـا توجـه بـه ظـاهر       ارائه کرده
هاي متعدد ذیل این آیات، جامعیت قرآن بـراي تبیـین    آیات و با توجه به داللت روایت

هدایت و رستگاري دنیوي و اخروي انسان، کلیۀ احکام و مسائل موردنیاز انسان در امر 
  پذیر است. خوبی اثبات به

دربارة قلمرو دین و قرآن بیان شده است کـه از بـاب    همچنین احادیث فراوانی از امامان
اشاره کرد که نُه مـورد  » نحل« 89ذیل آیۀ  نور الثقلینروایت در تفسیر  19توان به  نمونه می
  کنیم: ست. از باب نمونه به دو روایت اشاره مینیز آمده ا اصول کافیاز آن در 

فرمودند: خداوند بیان همه چیز را در قرآن نازل کرده است. قسم بـه خـدا    امام صادق
  22چیزي که بندگان به آن نیاز دارند، فروگذار نشده است.
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پرسیدم: آیا واقعاً همه چیـز در کتـاب و سـنت موجـود      از امام کاظم«گوید:  راوي می
گویند. حضرت فرمودند: بلـه همـه چیـز در کتـاب خـدا و سـنت         مردم چنین می است، یا

  23».پیامبرش هست
دین با توجه به روابط عدل و ظلم در عالم است. همـان دلیلـی    ةتعیین گستر دلیل دوم:

کند؛  سرپرستی دین را نیز تعیین میة کند، گستر که نیازمندي انسان را به اصل دین اثبات می
حیـات او   ةویژه اگر گسـتر  خود را درك کند. به  ارتباطات حیات ۀتواند هم ییعنی انسان نم

به دلیل همـین اشـراف   . انسان شامل شود نیزآخرت را  هاي برزخ و عالم ،فراتر از دنیا بوده
بنـابراین   ؛هاي عادالنه این روابط را بیان کند احکام و تنظیم تواند روابط، نمی ۀنداشتن بر هم

حال تا هر جا که روابط عدل و ظلـم فـرض وقـوع     پیامبران نیازمند است. به دین و هدایت
شود. اگر در روابط فردي انسانی، روابط عدل  انسان به دین مطرح می  داشته باشد، نیازمندي

نیازمند  و انسان به احکام و مناسکی ویژه از تنظیم روابط فردي خود اند، قابل فرض و ظلم،
دارد؛ زیرا در این  طریق اولی به احکام و مناسک اجتماعی نیازاست، در روابط اجتماعی به 

نیازمندي در این قلمرو  ند. بنابراینا فرضقابل  شدیدتر اي گونه به  حوزه، روابط عدل و ظلم
 24به دین شدیدتر است.

ایـن   : این دلیل با دقت در معناي پرستش قابل تبیین است. در مقدمه بایـد بـه  سومدلیل 
دعـوت   شسـوی  پیامبران الهی، افراد بشر را به همۀتردید آنچه  که بی کردوجه ت بنیادین ۀنکت

ولـی   ؛اصـل توحیـد نیسـت    اند و موضوع اصلی رسالت ایشان بوده است، چیزي جـز  کرده
پـذیرد تـا ادعـا شـود      پایـان نمـی    اقرار به توحید در خالقیـت و امثـال آن   تنها باتوحید نیز 

حقیقـت را بـه مـردم منتقـل کننـد کـه او         ده است که اینرسالت پیامبران چنین بو سرانجامِ
غنی بالـذات اسـت و امثـال آن. در حقیقـت      ،است پس او عالم است؛ عالمآفرینندة خداي 

ثقـل دعـوت    ۀ؛ زیرا سرانجام رسالت پیامبران و نقطندکامل نیستاند،  اینها صحیح ۀچه هم گر
 وتنی و تحیـر و تـذلل بشـر بایـد در    فر ۀاي که هم به گونه ؛است» توحید و پرستش« ایشان،

از سویی معنـاي پرسـتش و    و بر اساس تسلیم محض در برابر او باشد.سبحان برابر خداي 
زندگی انسان بر محـور مشـیت او باشـند و بـا       شئونهمۀ تسلیم محض، جز این نیست که 

ت اساس، موحد کسی است کـه نسـبت بـه والیـ      د. بر ایننتوجه به والیت الهیه شکل گیر
مناسـبات جریـان   «اساس، احکام الهی هـم چیـزي جـز      ي تام داشته باشد. بر اینالهی توال

  نیست.» والیت الهی
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در  اونه که شرك در توحید، هرچند شـرك خفـی و اخفـ   گ این است که همان  مهم ۀنکت
نیسـت؛    نیپذیرفت نیزشده نیست، شرك در جریان والیت الهیه  پذیرفته اي دین آسمانی  هیچ
بنابراین معنا ندارد کـه گفتـه شـود     همانا شرك در توحید است. ،شرك در والیت الهی زیرا

رهـا یـا    ، انسـان دیگـر  ۀعرصـ در قـرار دارد و    اي از حیات انسان تحت والیت الهی عرصه
اي نیست که انسـان در آن مجـاز    انسان، عرصه  عیش ۀشده است. حتی عرص  خود واگذار به

عـیش مـادي نیـز از مجـاري والیـت الهـی و جریـان         انسان دربه شرك باشد؛ یعنی ابتهاج 
کـه   -انسـان   ةمجـاري اراد  ۀبایسـت همـ   به دیگر سـخن، مـی   آید. رحمت حق به دست می

ها در اعماق روح او که اخـالق را   ترین اراده از باطنی - مجاري مسئولیت وتکلیف او هستند
 ةوي در حـوز  ةاراد و حتـی اش  اندیشه و محصوالت علمـی  ةاو در حوز ةتا اراد د،نساز می

 اي چنـین بـر محـور والیـت الهـی و      د. اگـر جامعـه  نتسلیم محض والیت الهی باشـ  عمل،
شـئون ایـن    ۀ د، قرار گرفت، همـ ان که همانا احکام و دستورهاي الهی، مناسبات والیت الهی

معصومین ۀجامعه، مظهر تجلی والیت حضرت حق و ائم رسند.  و به توحید می دنشو می
و مجـراي والیـت ابلـیس و      گـاه شـیطان اسـت    دیگري به جز این جامعه، تجلی ۀهر عرص

 25نفسانیت و انانیت نفس خواهد بود.

 هاي مهم نكته 
  ضرورت دارد:چند نکته براي تبیین دقیق این نظریه بیان حداکثري بودن دین،  ةدربار
 ؛نیسـت ن نیت انسـا تعطیل عقل و عقال ،در این دیدگاه، هدف از حداکثري بودن دین. 1
دین، عقـل انسـان اسـت. اگـر      اصوالً مخاطب کند.هدایت را باید عقالنیت انسان دین بلکه 
 شـدند و اساسـاً دیگـر نـزول دیـن و      نمـی  ها صاحب عقل نبودند، مخاطب دین هـم  انسان

ي تعطیـل عقالنیـت و   احداکثري بودن دین به معنـ  ها لزومی نداشت. بنابراین هدایت انسان
نخواهـد   نیـز هاي بشـري   ي تعطیل تجربهاهمچنین به معن؛ هاي نظري نیست تکاوش و دق

و تقـرب بـه   سبحان پرستش خداي  درانسان  ۀتجرب هدایت عقالنیت و  يابلکه به معن ؛بود
 هـا،  گذاریم که در آن وضـعیت بهاي جدید پا  ها و وضعیتقلمروپس باید به  سوي اوست.

البته ایـن   تر انجام گیرد. تر و گسترده تر، آسان در فضاي بازتر، روشن سبحانپرستش خداي 
هـاي دیگـري    نگاه مبتنی بر دیدگاهی ویژه دربارة نسبت عقل و وحی است؛ هرچند دیدگاه

  اند؛ نیز در این باب مطرح
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یـا    هـاي فلسـفی   نظریـه  ۀمنظور از دین حداکثري این نیسـت کـه بـراي کشـف همـ     . 2
را  عاتموضـو   ه متون دینی رجوع و حکم ایـن باید ب ،مناسبات اجتماعی و ارتباطات علمی

ایـن   ،منظـور  .نیسـت  المعـارف  ةمستقیم از منابع دینی استخراج کرد؛ زیرا دین دایـر گونۀ  به
دیـن بـه صـورت      اهـداف  مبـانی و هـا،   آموزهبر اساس باید بنا معارف بشري  همۀاست که 

که باشد  امام رضا ۀونگ وحی شاید این مبنا ظهور همان کالم .روشمند به هماهنگی برسند
ماست که اصول و کلیات را بیان کنیم و بر شماست که مبتنی بر آن اصول و  بر« :اند هفرمود

  26.»جزئیات و فروع زندگی را به دست آورید  کلیات، احکام
علـومی نقلـی    بنابراین صاحبان دیدگاه حداکثري دین معتقد نیستند کـه علـوم تجربـی،   

هاي محـض   تجربی و دانش  هاي اندیشه، ها هدایت دینی بر تجربه گویند باید بلکه می ؛شوند
مبانی و اهداف مادي خود، علوم سـکوالر را  با فکند. اگر دنیاي غرب توانست ابشري سایه 

مبانی، اهداف، با تکیه بر تواند  می نیزکند، دنیاي اسالم  هاي معیشت انسان بنا حوزه ۀدر هم
روابـط انسـان    ۀآن، هم ۀمعرفتی دینی بنا نهد تا در سای ۀمنظوم اصول و کلیات دین اسالم،

 ؛  روابط اجتماعی و روابط انسان با طبیعت به هماهنگی برسند اعم از روابط فردي،
ایـن اندیشـه نیازمنـد دقـت اسـت، توجـه بـه مبـانی         اي دیگر که در بـازخوانی   نکته. 3

ین اندیشه، توجه به سـه  شناسی ا شناسی این سه دیدگاه است. در باب مبانی معرفت معرفت
    نکته ضرورت دارد:

 در طـول تـاریخ ادعـا    اي اینکه معرفت دینی غیر از دین است و هیچ عالم دینی نخست
دسـت بـه     دینی همان است کـه  ةنکرده که معرفت دینی وي، همان دین است. دین و آموز

ولـی معرفـت    ؛رسیده است به ما نابه نقل از معصومو سینه از گذشتگان  به دست و سینه
 .کنـیم  پیدا مـی  روایاتها و  آیه، نصوص  این ازاست که ما و برداشتی درك  ،دینی، شناخت

توان  ند و نمیا جدا از هم ۀمقول این دو در حالی که ارتباط محکمی با یکدیگر دارند، دو لذا
  نهاد؛عنوان یکی را بر دیگري 

جریـان   ةگسـتر  به دین، وغ توالپذیر است و متناسب با بل دوم اینکه معرفت دینی تکامل
. یابـد  توسعه و تکامـل مـی    هاي حیات انسانی معرفت دینی در دیگر معارف بشري و حوزه

 ،معرفتـی  ۀاست کـه محورهـاي آن منظومـ     معرفتی جدیدي ۀگیري منظوم آن نیز شکل ةثمر
در با توسعه و تکامل معرفت دینی، دیگر معارف بشـري    ند. همچنین متناسبا معارف دینی

  یابند؛توسعه و تکامل نیز  معرفت دینی، ۀمنظوم
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بلکـه   گیـرد،  هاي دینـی، بـدون روش صـورت نمـی     سوم اینکه توسعه و تکامل معرفت
منطق و روشـی کـه     همان ؛رسند به حجیت می ویژهمنطق و روشی بر  بناهاي دینی  معرفت

نـی بـه کـار گرفتـه     احکـام دی  هاي علمیه بـراي اسـتنباط   ها در حوزه به نام اصول فقه، سال
براي استنباط احکام الهـی بـه کـار     روشی که در آن عقالنیت انسان بر مبناي تعبد،؛ شود می
مندي و تفاهم اهل فن بنا شـده اسـت.    اي تعبد، قاعده پایه  روش که بر سه اصل. این رود می

عنـی  پـذیر اسـت؛ ی   تکامـل  ،تعبد به دین ۀبر مبناي توسع نیزروش   گفتنی است که خود این
  ، طبیعی اسـت کـه  گسترش یافتگوناگون  قلمرو و تعبد نسبت به وحی در  وقتی بلوغ توال

البتـه ایـن    .کنـد  جدید مـی  اي فرهنگی بر مبناي وحی، منطق فهم دین را وارد عرصه ۀتوسع
دینـی انسـان     هـاي  معرفـت  ةوقتی در حوز است.فهمی است که به حجیت رسیده  نیزفهم 

معرفتی رو بـه کمـال    ۀ توانند محور منظوم هاي رو به تکامل می رفتتکامل پیدا شد، این مع
  27ها باشند. انسان

  زبان دين 
شناسی حاکم بر علم دینی، اثبات معناداري زبـان دیـن و همچنـین     یکی دیگر از مبانی دین

هاي بسـیاري   شناختاري بودن آن است. دربارة معناداري زبان دین، فیلسوفان غربی تشکیک
پـذیري، حتـی معنـادار بـودن      گذاري اصـل تحقیـق   هاي منطقی با پایه پوزیتیویستاند.  کرده
ناپذیر قلمـداد   هاي تحقیق ها را جزو گزاره هاي دینی را نیز انکار کردند؛ زیرا این گزاره گزاره

شماري از فیلسوفان و متکلمان غربی به دلیل آنکه کارکردهاي گونـاگون زبـان    28کردند. می
اند؛ اما بر غیرشناختاري بـودن   هاي دینی را پذیرفته اند، معناداري گزاره هرا به رسمیت شناخت

البته نظر صائب آن است که افزون بـر معنـادار    29ورزند. ها همچنان تأکید می زبان این گزاره
توان شناختاري بودن آنها را نیز به اثبات رساند و این ادعا دربـارة   هاي دینی، می بودن گزاره
هـاي الهیـاتی، اخالقـی، فقهـی و تجربـی صـادق اسـت؛         اعم از گزاره اي دینیه انواع گزاره

  اند.  هرچند اینها از نظر چگونگی حکایت از واقع با یکدیگر متفاوت

  . روش فرضي ـ استنتاجي (نظريه)۵ـ۲
هاي قیاسـی و اسـتقرایی قـدمت بسـیاري در تـاریخ       گیري علوم، روش در باب روش شکل

روش استقرایی، روشی که به اندازة استقرا قدمت ندارد، ولی از بدو  علوم دارند؛ اما در کنار
است. از قـرن نـوزدهم   » استنتاجی ـ    فرضی«ایجاد خود با آن بوده در کشاکش است، روش 
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داران این دو نظریـه، دو صـف را در برابـر هـم تشـکیل داده و بـه نقـد و         به این سو طرف
بندي خـود را   جمع» تاریخ فلسفۀ علم«در مقالۀ  30رم هارهاند.  بررسی آراي یکدیگر پرداخته

  کند: بندي، چنین مطرح می از شرح این صف
کثیري از اعاظم فلسفۀ علم در دو اردوگـاه مقابـل دیـده خواهنـد شـد. در یـک طـرف        

دانند و بـراي   اند که تولد و تأیید فرضیات را مدیون استقراي جزئیات می فیلسوفانی نشسته
کوشند تا جمیع تصـورات نظریـه را بـه     لی منتظم قایل نیستند و میعلیت، معنایی جز توا

انـد) برگرداننـد.    توابعی از اوصاف محسوسه (که به نظر آنان خاستگاه استقرایی فرضـیات 
انـد: میـل، بنجـامین     اند، اینان به بعد در این اردوگاه جاي داشته 1850کسانی که از سال 

 36کـارل همپـل،   35فیلیـپ فرانـک،   34ر دوهم،پی 33کارل پیرسون، 32ارنست ماخ، 31برودي،
و جمعی از  40ن.ر.کمپبل 39لودویگ بولتزمان، 38در سوي مقابل، هیول، 37رودولف کارناپ.

تر از آن  ها بسی فراخ دانشمندان و فیلسوفان اخیر قرار دارند که معتقدند فرایند تکون نظریه
تـر از آن اسـت کـه     ناست که در دایرة تنگ استقرا بگنجد و معناي تصورات نظریه، فزو

  41نمایند. توابع منطقی و تصورات محسوسه تماماً آنها را باز
گیري علوم روش فرضی ـ استنتاجی است کـه براسـاس ایـن      بنابراین روش حاکم در شکل

گیرد و با آزمون نظریه در مقام عمل و تجربه، نظریه تبدیل به قـانون   روش، نظریه شکل می
ـ دربارة نسبت بـین متغیرهـاي موضـوع     هایی ـ ابتدائاً ذهنی   ها تخمین شود. نظریه علمی می
هایی و بین چـه   هایی، منسوب به چه نسبت شود چه آثار و ویژگی اند، تا مشخص  شناسایی

بینـی   عواملی است؛ تا از این طریق، شناسایی و کنترل موضوع ممکن شود و بتوان بـا پـیش  
با تغییر نظریـه، نگـرش بـه مسـائل عـوض      آینده، آن را به سمت مطلوب هدایت کرد. قهراً 

هـاي علمـی، تنهـا کشـف و      هـدف کـاوش  «آینـد.   هایی جدید درپی می شود و قضاوت می
خواهد درك و تبیین کند  توصیف رویدادها و پدیدارهاي جهان نیست؛ بلکه باالتر از آن می

  42»دهند؟. دهند که می که چرا این پدیدارها و رویدادها چنان رخ می
رسد و یـک نظریـه بایـد بتوانـد      پذیري آن می گیري نظریه، نوبت به آزمون پس از شکل

کارآمدي خود را در عینیت به اثبات برساند. بنابراین در ایـن روش از دو مقـام بایـد بحـث     
  . مقام آزمون نظریه.2. تولید نظریه؛ 1کرد: 

با برقـراري  شود و سپس  مقام تولید نظریه: در این مرحله، گردآوري اطالعات انجام می
  گیرد. ها، نظریه شکل می نسبت بین داده

هـاي   هـا، شـرایط اجتمـاعی، پـارادایم     هدف، اصل موضوعه و معیار صحت، نظام انگیزه
علمی و برخی موارد دیگر، عواملی هستند که تأثیرات مختلفی بر تولید نظریه دارنـد. تـأثیر   
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رقـراري نسـبت بـین    مستقیم آنهـا نخسـت بـر گـردآوري اطالعـات، و سـپس بـر نحـوة ب        
  ست.ها داده

تأثیر این عوامل اجماالً روشن است و تنها در بـاب معیـار صـحت بایـد بـه ایـن نکتـۀ        
رونـده   پـذیري و پـیش   پذیري. ابطال هاي مختلفی همچون اثبات بنیادین توجه کرد که نظریه
ایـن   مـۀ هرسد  اند که به نظر می هایی در مقام اثبات مطرح نظریه  بودن در باب معیار صحت

را  »مدي در جهـت آکار«توان  به جاي آنها مییند. رو هها با نقدهاي فراوانی روب معیار صحت
  .ساختمعیار صحت مطرح منزلۀ به 

مقام آزمون نظریه: نظریـه در مقـام اثبـات عینـی خـود بایـد بتوانـد از سـویی قابلیـت          
  ه را برطرف کند.شد گرفته نظر در پذیري داشته باشد و از سویی نیازها از پیش تجربه

  . هويت علوم انساني اسالمي۵ـ۳
هاي علوم انسانی را از این  گیري فرضیه توان نقش دین در شکل بر اساس مباحث پیشین می
  مجاري چهارگانه دنبال کرد:

. منـابع  3هـا؛   . اصول موضوعۀ حاکم بر فرضیه2ها؛  . مبانی متافیزیکی حاکم بر فرضیه1
  ها. یق معیار صحت فرضیه. از طر4ها؛  اطالعات فرضیه

ها (سه محـور اول) و هـم در مقـام آزمـون      بر این اساس، دین هم در مقام تولید نظریه
  ها (و محور چهارم) تأثیرگذار است. نظریه

ها: با توجه به نفوذ عمیق پشـتوانۀ متـافیزیکی در    الف) مبانی متافیزیکی حاکم بر فرضیه
مسـما،    توان نظریه علمی را به نحـوي بـا   علمی، میاي  هاي مختلف بسط و گسترش نظریه مرحله

در حـوزة   هـاي بنیـادین اسـالمی    به پشتوانۀ متافیزیکی آن منتسب دانست. در صورتی که اندیشه
هـا   تصویر جهان، انسان، جامعه و... بتوانند چنین نفوذ عمیقی را در جریان تکـوین فرضـیه  

  ها را به صفت اسالمی منتسب کرد؛ توان فرضیه دار شوند، به سبب همین نفوذ می عهده
هـا و   گیـري نظریـه   ها: امروز نقش اصول موضوعه در شـکل  ب) اصول حاکم بر فرضیه

علوم بر کسی پوشیده نیست و از طریق همین اصول اسـت کـه علـوم بـا یکـدیگر ارتبـاط       
دهند. علم تحت شـمول، اصـول موضـوعۀ     اي منسجم را شکل می کنند و منظومه برقرار می

کند و چرایی اصـول مفـروض در یـک علـم دیگـر اثبـات        تر اخذ می از علم شامل خود را
هاي تحت شمول، این  شود. با در نظر داشتن تأثیر اصول حاکم بر تجزیه و تحلیل نسبت می
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شـود کـه بـدون تعیـین اصـول موضـوعه، قـدرت تجزیـه، تحلیـل،           نکته نیز ملمـوس مـی  
شـود. کسـی کـه ندانـد تـورم چیسـت،        میپرداز سلب  گویی از نظریه شناسی و پیش آسیب

اي بـر نـرخ    نخواهد دانست تأثیر چاپ اسکناس در اوضاع مختلف چه تأثیر مثبت یا منفـی 
تر کسی که نداند چرا تورم بیماري اقتصادي است و عالیم  تورم خواهد داشت. در رتبۀ قبل

نـد. هرچـه موضـوع    پردازي ک اند، نخواهد توانست براي رفع تورم نظریه اقتصاد ناسالم کدام
تر انتخاب شود، باز جاي این پرسش هست که قانون و اصول حـاکم بـر    تر یا کوچک بزرگ

  آن چیست؟
هـا از   توان بـه نقـش دیـن در هـدایت نظریـه      حال با توجه به نقش اصول موضوعه، می

طریق ارائۀ اصول موضوعۀ متناسب توجه کرد و از این دیدگاه انتسـاب دینـی بـودن را بـه     
  پذیر دانست؛ ربی، توجیهعلم تج

توانند در مقام گـردآوري   هاي علوم تجربی می ج) منبع اطالعات ساخت فرضیه: فرضیه
هاي دین به منزلۀ یکی از منابع اطالعاتی استفاده کنند. البته اینکـه   اطالعات، از دین و گزاره

نظـران   معیار اخذ شدن یک فرضیه از دین چیست، درخـور بحـث اسـت. برخـی صـاحب     
هاي دینـی در علـم دینـی،     اند که در مقام استفاده از گزاره لمان به این نکته تصریح کردهمس

هایی بسنده کنیم که استناد مضامین آنها به دین، قطعـی اسـت یـا بـا ظـن       باید تنها به گزاره
اي  بر این مبنا به این نتیجه خواهیم رسید که هر گـزارة دینـی   43معتبر به اثبات رسیده است.

عتبار سندي الزم برخوردار نباشد، یعنی نتوان با ادلۀ معتبر قطعـی یـا ظنـی آن را بـه     که از ا
  دین اسناد داد، از قلمرو علم دینی خارج است.

نظر کردن از این شرط با توجه به سه نکته، ممکـن   رسد امکان صرف بنابراین به نظر می
  باشد:

طعی به دیـن اسـناد داده شـوند    هاي احتماالً دینی به طور ق نخست آنکه بنا نیست گزاره
  هاي دینی باشیم؛ تا نگران ابطال آموزه

هاي درست در میان همین  اي از گزاره دوم آنکه علم اجمالی به وجود مجموعۀ گسترده 
سـازد؛ زیـر ایـن     گیري از آنها در علـم دینـی را ضـرور مـی     هاي فاقد سند معتبر، بهره گزاره
داف تبیینی علم دینی دارند و با حذف آنهـا از قلمـرو   ها نقشی بسیار مهم در تحقق اه گزاره

رو خواهیم  ها و رفتارهاي اجتماعی با خأل فرضیه روبه علم دینی، در تبیین بسیاري از پدیده
  شد؛
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مدي آتوان تأیید کار رو می مدي در جهت، معیار نهایی داوري است. ازاینآسوم آنکه کار
  کنندة مضمون آنها دانست؛ تقویتکم،  ها را شاهدي بر اعتبار یا دست فرضیه

هـا و   هـا: در بـاب مـالك ارزیـابی و داوري در بـاب فرضـیه       د) معیار صحت در فرضیه
پــذیريِ  هــاي علمــی، احتمــاالت فراوانــی بیــان شــده اســت: از جملــه اصــل اثبــات نظریـه 

طرح و نقـد ایـن    الکاتوشو پیش اصل رونده بودنِ  پوپرپذیريِ  ها) اصل ابطال پوزیتیویست
ظریات در حوصلۀ این مقالۀ مختصر نیست؛ ولی فی الجمله اشکال مشترك این سه معیـار  ن

انـد؛   پذیري را مالك صحت یک نظریه قلمـداد کـرده   صحت این است که آنها صرف تجربه
حال آنکه صرف تأیید تجربی یک نظریه در عینیت، دلیل صحت آن فرضیه نیسـت؛ چراکـه   

انـد؛   هاي مختلفی در علوم مختلف طرح شـده  ا و فرضیهه دهد که نظریه تاریخ علم نشان می
انـد و   اند ولی با این حال هر کدام در واقعیت عینـی تأثیرگـذار بـوده    که گاه متضاد هم بوده

  اي جدید را عرضه کنند. اند تجربه توانسته
پذیر بودن، رکنی بنیادین در معیار صحت یک نظریه است، عـالوه   بنابراین اگرچه تجربه

بینـی   رکن دوم در معیار صحت یک نظریه این است که آن نظریه بتواند قدرت پـیش  بر آن،
و تصرف در عینیت، آن هم در جهت خاص را دارا باشد؛ که آن جهـت خـاص، توسـعه و    

  هایی ویژه است. تکامل فرد و جامعه بر محور ارزش
و سکوالر و توان علوم را به علوم غربی   بنابراین رکن دوم در معیار صحت است که می

علوم دینی تقسیم کرد؛ چراکه علوم سکوالر در جهت توسـعۀ مـادي دارنـد و علـوم دینـی      
هـا نظـام احتمـاالت     کارایی در جهت تکامل الهی. به عبارت دیگـر، در علـم دینـی، نظریـه    

اي هستند که کارایی آنها باید در جهت توسعه و تکامـل الهـی باشـد و شـاید      شده مند قاعده
رسـاند؛   این رکن دوم در معیار صحت، حقانیت یک فرضیه را به اثبـات مـی   بتوان گفت که

  کند. پذیر بودن) صحت یک نظریه را اثبات می که رکن اول (تجربه همچنان

  گيري نتيجه
گیري همۀ ابعاد تمـدنی(علوم، سـاختارها و    قید اسالمیت در تمدن اسالمی، به معناي شکل

م است. بر این اساس، جهت تحقق تمـدن اسـالمی   هاي دین اسال محصوالت) بر پایۀ آموزه
اش قرار دارند. به تعبیر دیگـر،   در الیۀ میانی اي معرفتی نیازمندیم که علوم انسانی به منظومه

  یابد: گیري تمدن اسالمی ضرورت می سه الیۀ معرفتی براي شکل
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ر از ایـن  الف) نظام معارف دینی: این نظام در حکم مبادي و مبانی الیـۀ دوم اسـت. منظـو   
هاي دینی در قلمروهاي گونـاگون نظـام توصـیفات دینـی،      نظام معارف، مجموعۀ آموزه

    نظام احکام ارزشی و نظام احکام تکلیفی و حقوقی است. 
هاي علمیه نباید تنها به اجتهاد در حوزة احکـام روابـط فـردي، آن     بر این اساس، حوزه

د فقه اکبر موضوع اجتهاد قـرار گیـرد و   هم در باب احکام تکلیفی آن بپردازند؛ بلکه بای
هاي توصیفی دین در دو حـوزة روابـط    عالوه بر احکام تکلیفی، احکام ارزشی و اندیشه

فردي و اجتماعی به دست آید. البته روشن است که عالوه بر ضرورت جریان حجیـت  
م بایـد  در این نظام معارف دینی، کارآمدي آن نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ یعنی ایـن نظـا  

  ظرفیت سرپرستی و هدایت تولید و بسط نظام علوم و معارف الیۀ دوم را داشته باشد؛
ب) نظام علوم هماهنگ: این نظام، الیۀ دوم از حوزة اطالعات براي تحقـق تمـدن اسـالمی    

کننــدة معیارهــا و  هــاي مختلــف در مجموعــۀ عرضــه اســت. علــوم انســانی در شــاخه
هاي مختلف حیات فـردي و   ی ابعاد گوناگون عرصههایی کارآمد، جهت شناسای شاخصه
پردازي مبتنی بر مبـادي و مبـانی    اند. این علوم از سویی در مقام تولید و نظریه اجتماعی

گیرند و از سوي دیگر در مقام داوري و اثبات کارآمدي به آزمون تجربی  ویژه شکل می
عـات بـا الیـۀ اول بـه خـوبی      ند. بر اساس این نگاه، هماهنگی این الیـه از اطال  نیازمند

گیري علـوم بـر اسـاس مبـادي و مبـانی       شود. علوم اسالمی به معناي شکل مشخص می
برگرفته از منابع اسالمی است؛ هرچند علوم اسالمی نیز بایـد در مقـام آزمـون پـذیري،     

و کارآمدي در جهت تکامل اجتماعی بر پایۀ قـرب را داشـته     قابلیت جریان در عینیت،
  باشند؛

سومین الیۀ از اطالعات جهـت تحقـق عینـی تمـدن اسـالمی، دسـتیابی بـه الگوهـا و          ج)
پردازي است که از سویی با تکیه بر معیارهاي علمی، و از سوي  ساختارها جهت جامعه

دیگر، مبتنی بر شرایط و وضعیت حیات اجتماعی جهت رسیدن بـه وضـعیت مطلـوب    
  گیرند. شکل می
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