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مقدمه و بیان مسئله

بازخوانی نظریۀ علم دینی آیت لال جـوادی آملـی ،آیـت لال مصـباح یـزدی و دکتـر
گلشنی ،به سبب همسویی رویکرد ایشان در نظر گرفته شده است .با وجود همسـویی
خطوط کلی نظریۀ هر سه متفکر ،توجه به وجوه افتراق نظریات فوق به تنقیح دیـدگاه
هر یک از این متفکران خواهد انجامید.
در این نوشتار ،علم دینی بر پیشفر

های معرفتی اسـتوار اسـت کـه از آنهـا بـا

عنوان اصول موضوعه یاد میکنیم .اصول موضوعۀ حاکم بر هر نظریه ،تحـت عنـاوینی
همهون مبانی هسـتیشـناختی ،مبـانی معرفتشـناختی ،مبـانی انسانشـناختی و نیـز
روششناختی شناخته میشود« .هستیشناسی و معرفتشناسـی دو بخـش از معرفـت
هستند .از این رو ،بین هستیشناسی و انسانشناسی با اصل معرفت و نحـوۀ آگـاهی و
شــناخت انســان نیــز ارتبــاط وجــود دارد» (پارســانیا .)۵۵ :۱۵۹۷ ،میــان مباحــث
روششــناختی و مبــانی یادشــده نیــز انســجام وجــود دارد؛ زیــرا در پرســشهای
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روششناختی این سؤال مطرح است که چطور میتوان به یـافتن و شناسـایی پدیـدهها
پرداخت ،با این باور که میتوان آنها را شناخت« .پاسخ به این پرسـش بـا ارجـاع بـه
پاسخ دو پرسش معرفتی و هستیشناختی همراه است؛ یعنی هر روششناسی برای این
کــار مناســب نیســت» (محمــدپور .)۵۵ :۱۵۷۱ ،همهنــین تبیــین و تــدقیق در مبــانی
روششناختی نقشی کلیدی در خروجی علم دینـی خواهـد داشـت .بـا ورود بـه ایـن
بحث ،سؤاالتی مطرح میشود با این مضمون که با وجود پیشفر

های دینی در نگاه

به هستی ،انسان و معرفت ،راههای کسب معرفت چه خواهد بودر
در انسانشناسی متفکران مسلمان ،آدمی دارای قوای عمومی ح  ،خیـال ،وهـم و
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عقل است و با استناد به این قوای انسانی معرفتشناسی متفکران مسلمان مـیتوانـد از
ابزار و منابع متنوعی بهرهمند شود .از آنجا که هر ابزاری به سـطحی از واقعیـت اشـاره
دارد ،انسان هر یک از آنها را در اختیار بگیرد ،به شناختی متناسب بـا آن ابـزار دسـت
خواهد یافت .به عبارت دیگر ،میتوان گفت که انسان برای کسب آگـاهی و شـناخت

راههای گوناگونی پیش روی خود دارد و برخی از این راههـا همهـون حـ

و عقـل

ابزارهایی عمومیاند و برخی تنها به تعدادی از انسانها متعلق بوده است و مقصـود از
آن وحی است« .عقل و وحی دو منبع شناخت آدمیانند ،اما تفاوت آشکار آنها در ایـن
است که یکی از آن دو همگانی و دیگری در اختیار گروه انـدکی اسـت ...نگرشهـای
گوناگون به دین ،بر شـیوۀ بحـث از رابطـۀ عقـل و وحـی اثـر سرنوشتسـازی دارد»
(یوسفیان۱۱ ،۱۵۹۱ ،ـ .)۱۷این اثرگذاری در زمینۀ علم دینی نیـز صـادق اسـت و هـر
متفکر در زمینۀ بهکارگیری عقل و وحی رویکرد خاصی را برمیگزینـد .بـه ایـن معنـا
نظریات مختلفی در پاسخ به این پرسش شکل گرفته است که آیا در کنار ح  ،عقل و
استفاده واقع شوند .همهنین این نوشتار بر آن است که با بـازخوانی نظریـات ،پـ

از

مقایسۀ نظریۀ علم دینی از منظر سه متفکر موردنظر ،به جایگاه و کارکرد عقل و وحـی
در دو مقام ابزار و منبع در آرای آیت لال جوادی آملی ،آیـت لال مصـباح یـزدی و دکتـر
گلشنی ،متناسب با نوع نگاهی که به علم دینی طرح کردهاند ،بپـردازد .یکـی از وجـوه
اشتراک برجسته و حائز توجه در نظریۀ علم دینی ایشان ،جایگاهی است که برای عقل
و نقل در نظر گرفته شده است .در میان تقریرکنندگان و شارحان توجه و اشارۀ مستقیم
و مجزا به این امر دیده نشده است؛ اما به نظر میرسد تعیین جایگاه عقل و نقـل در دو
مقام ابزار و منبع ،به تنقیح نظریۀ علم دینی متفکران منجر خواهد شد .بـرای ایـن مهـم
الزم است در دو بخش ،به وجوه اشتراک و افتراق موجود در نظریات این سـه متفکـر
مسلمان پرداخته شود .در بخش نخست ،وجوه اشتراک سـه متفکـر ذیـل موضـوعاتی

مقایسۀ نظریۀ علم دینی آیت لال جوادی آملی ،آیت لال مصباح یزدی و دکترگلشنی

وحی نیز به عنوان ابزار تولید علم در اختیار گرفته شوند یا به عنوان منبع معرفتی مورد

همهون اصول موضوعۀ اثرگذار بر شکلگیری نظریات ،معنای علم و معیار تمایز علوم
از منظر هر نظریهپرداز ،رابطۀ علم و دین ،پذیرش عقل و وحی در دو مقام ابزار و منبع
و نیــز نسبتســنجی میــان علــم و دیــن بیــان شــده اســت .در بخــش دوم و از خــالل
مقایسههای صورتگرفته ذیل دو عنوان تقریر نظریات و گسترۀ معناداری علـم دینـی،
وجوه افتراق نظریۀ آیت لال مصباح یزدی ،آیـت لال جـوادی آملـی و دکتـر گلشـنی بـه
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تصویر کشیده شده است.
 .2وجوه اشتراک
 ..12اصول موضوعه

مهمترین وجه اشتراک نظریۀ علم دینی سه متفکر موردنظر ،اصول موضوعه و مبانی
مورد پذیرش ایشان است و اختالف در این حوزه ،در خصو ،میزان اهمیت و تقـدم
و تأخری است که در هر یک از مبانی نهفته است .بیگمان هر علمی بـرای تحقیـق در
موضوعات مربوط به خود ،نیازمند اصول موضوعه و پیشفر

هایی است که آنها را

به عنوان اصول مسلم از دیگر شاخههای دانش اخذ کرده است .ایـن اصـول موضـوعه
گاه مشترک میان همـۀ علـوم اسـت و بـه چنـد دسـتۀ کلـی تقسـیم میشـوند :مبـانی
معرفتشناختی ،مبانی هستیشناختی ،مبانی انسانشناختی و مبانی الهیاتی .البته روشن
اســت کــه مبــانی انسانشناســی ذیــل هستیشناســی و مبــانی الهیــاتی ذیــل مبــانی
معرفتشناسی ،قرار میگیرد؛ اما به دلیل اهمیت ،در کنار آن دو آورده میشـود .اسـتاد
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مصباح معتقد است بنیادیترین پرسشها در هر تالش علمی ،سؤاالت مربوط به اصل
معرفت است .چیستی معرفت انسان ،انواع معرفت ،چگونگی راههای کسب معرفت و
اعتبار آن ،امکان کسب معرفت یقینی و موانع وصول به معرفـت ،نمونـهای از مبـاحثی
است که در حوزۀ معرفتشناسی قابل بررسی است (مصباح یزدی.)۱۰۱ :۱۵۷۵ ،
ایشان مبانی معرفتشناختی را بر مبانی هستیشناختی و مبـانی هستیشـناختی را بـر

مبانی انسانشناختی مقدم میشمارد .به همـین دلیـل ،در کتـاب فلسـفۀ تعلـیم و تربیـت
اسالمی ،در بیان مبانی ،بحث از مبانی معرفتشناختی آغاز شده است .بـر اسـاس چنـین
تقدم و تأخری ،پـرداختن بـه دیگـر اصـول موضـوعۀ یـک علـم را در گـرو پاسـخ بـه

96

پرسشهای مطرح در مباحث معرفتشناسی میداند .همهنین یکی از گامهای مقـدماتی
برای ورود به هر علم ،بررسی مبانی هستیشناختی آن علم دانسته شده اسـت (شـریفی،
 .)۱۵۷ :۱۵۷۵بر طبق این اصل ،در اختیار داشـتن یـک هستیشناسـی حقیقـی و حـل و
فصــل اصــول هستیشناســانه ،از مقــدمات ورود بــه مبحــث علــم دینــی اســت .مبــانی

هستیشناختی دانشی بسیار گسترده است؛ از این رو ،مباحث بسیار متنوعی در این حوزه
قابل طرح و بحث است .مسائلی از قبیل اینکه آیا هستی تنها به ماده محدود است و آیـا
موجودات غیرمادی هم وجود دارندر رواب میان موجودات مـادی چیسـتر بـا فـر
وجود موجودات غیرمادی ،چه رابطهای میـان آنـان و موجـودات مـادی حـاکم اسـتر
سؤاالتی از این سنخ در علمی به نام فلسفه به چالش کشیده شده اسـت؛ چراکـه فلسـفه
موضوع خود را کلیترین مباحث مربوط به هستی قرار داده است (همان.)۱۰۰ :
به نظر میرسد مبانی انسانشناختی ،محوریترین و تأثیرگـذارترین مبنـا در علـوم
انسانی است .نوع نگاه به انسان از جدیترین پیشنیازهای شـناخت کنشهـای آدمـی
مصباح انسانشناسی را مادر سایر علوم معرفی میکند ،با این توضیح که با اثبات ابعـاد
گوناگون آدمی در انسانشناسی ،هر علمی جزئیات و مسائل یک بعد را بررسی میکند
(مصباح یزدی .)۰۷ :۱۵۹۷ ،یکی از تفاوتهای بنیادین علوم انسـانی موجـود و علـوم
انسانی اسالمی ،نهفته در تفسیری اسـت کـه از انسـان ارائـه میشـود .تکسـاحتی یـا
چندبعدی دانستن انسان ،اعتقاد و عدم اعتقاد بـه روح مجـرد ،صـاحب اختیـار بـودن
انسان و اختالفنظرهایی از این قبیل ،میتواند به شـکلگیری علـوم انسـانی متفـاوت
منجر شود .به اعتقاد استاد مصباح حل مسائل انسانشناسی پـیش از ورود بـه مباحـث
علوم انسانی به دو دلیل ضـروری اسـت .۱ :مقدمـۀ ورود بـه مباحـث علـوم انسـانی،
شناخت صحیح از انسان ،ابعاد وجودی او و جنبههای اصـلی و فرعـی وجـود انسـان
است؛  .۱علوم انسانی دستوری ،نیازمند معرفتی کامل از حقیقت انسـان و سـرانجام او
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است و نقشی تعیینکننده در انتخاب روششناسی محققان علـوم انسـانی دارد .اسـتاد

است (مصباح یزدی .)۱۰۷ :۱۵۷۵ ،در نهایت مبانی الهیـاتی ،یعنـی مبـانی اعتقـادی و
باورهای دینی ،حاوی مهمترین اعتقادات در دین اسالم ،دستهای دیگر از مبانی فکـری
است که نقش بسزایی در جهتبخشی به نوع نگاه فرد در نسبت با علوم ایفـا میکنـد.
این مبنا یکی از پیشفر

هایی است که پیش از سخن گفتن از علـم دینـی ،ضـروری

است موضع خود را در برابر آن مشخص کنیم .استاد مصباح معتقـد اسـت بـه منظـور
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تعیین موضع خود در برابر دین ،الزم است به این سؤال پاسـخ دهـیم« :آیـا دیـن یـک
حقیقت الهی است یا ابزاری ابتدایی و دستساز بشر برای حل برخی مشکالت سـادۀ
انسانهای نخستین ،یا بازیهۀ دست قدرتها برای تخدیر تودههار!» (همان.)۱۷۱ :
به این منظور ،بنا بر نظر آیت لال جوادی آملی ،همواره میان مبانی معرفتشناختی و
مبانی هستیشناختی ،نوعی هماهنگی وجود دارد .به این معنـا کـه تبیـین هـر فـرد در
نسبت با مسئلۀ شناخت و معرفت ،با نحوۀ نگرش او به هستی و مسائل هستیشناختی،
ارتباطی منطقی دارد .بدین ترتیب ،برخی از قضایای موجود در حوزۀ هستیشـناختی،
به عنـوان اصـل موضـوعه بـه بـراهین معرفتشـناختی ورود پیـدا کـرده و برخـی از
گزارههای معرفتی نیز به صورت اصول موضوعه در براهین هستیشـناختی وارد شـده
است؛ و این ارتباط متقابل ،به گونهای است که به دور منجر نمیشود .ورود به مسـائل
معرفتی با توجه به برخی گزارههای هستیشناختی میسر میشود (جوادی آملی:۱۵۷۱ ،
 .)۱۵بدین ترتیب ،معرفتشناسی از منظر آیت لال جـوادی آملـی ،شـناختی اسـت کـه
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موضوع آن را معرفت و آگاهی انسان تشکیل میدهد« :شناخت و معرفت همواره ناظر
به امری است کـه متعلـق آن ،یعنـی معلـوم اسـت؛ و شـناخت بـه لحـاظ مـدرکات و
موضوعات مختلفی که مورد ادراک قرار میگیرد ،تقسیمهایی را میپذیرد؛ ماننـد علـم
به هستی و عوار

ذاتی آن است یا ریاضیات و علوم مختلف طبیعی» (جوادی آملی،

 .)۱۵۰ :۱۵۷۱اختالفنظرها در مورد هویت و جایگاه انسان ،بهنحوی به اختالف ایـن
مبانی و مقدمات معرفتشناختی مستند است؛ هرچند اختالف در استنباط از آنها پ
از قبول و پذیرش اصول مشترک میـان آن دو رخ دهـد (جـوادی آملـی.)۱۹۱ :۱۵۹۱ ،
پیوستگی میان مبـانی مـورد پـذیرش یـک متفکـر و بهرهمنـدی از مبـانی صـحیح در
استنباطات به منظور جلوگیری از اختالفنظرها و همهنین تناقض میان مبانی و نتـاید
بهدستآمده صورت میپذیرد .با مفرو

دانسـتن اصـول و مبـانی معرفتشـناختی و

هستیشناختی میتوان به تفسیر صحیح از انسان دست یافت .با توجه به مبـانی مـورد
پذیرش آیت لال جوادی آملـی ،انسـان موجـودی اعتبـاری و قـراردادی نیسـت ،بلکـه

موجودی حقیقی است (جوادی آملی .)۱۵۵ :۱۵۵۹ ،انسان مرکب از دو بعد است :بعد
طبیعی و بعد فراطبیعی .حیث طبیعت انسان از خاک آغاز شده ،مراحل تکامـل را طـی
میکند .این بعد انسان امری مادی و زمانمنـد اسـت .بعـد فراطبیعـی انسـان خـارج از
محدودۀ زمانی و مکانی است ،بعد مجرد و منزه او است و با عنوان روح الهـی از ایـن
بعد وجودی یاد میشود .با توجه به بعد فراطبیعی ،انسان خود را موجودی جاودانـه و
روح خود را به عنوان موجودی بسی و مجرد مییابد (جوادی آملی.)۷۷ :۱۵۹۱ ،
در آراء دکتر گلشـنی در بخـش اصـول موضـوعه ،هماننـد مبـانی هستیشـناختی،
معرفتشناختی یا انسانشناختی مورد تأیید ایشان جز در برخی مـوارد و بـه اختصـار
بهرهگیری از مصادیق و شواهد مورد تأییدشان میتـوان بـه برخـی از مبـانی و اصـول
دست یافت .در مبانی هستیشناختی بیان شده است که «جهان ما یک جهان تکبعـدی
نیست و بیش از یک راه بـرای نگـاه کـردن بـه آن وجـود دارد .در جهـان چندبعـدی،
منظرهای مختلف ناسازگار نیستند ،بلکه مکمل یکدیگرند .بنابراین نباید علم را به حال
خود رها کرد ،بلکه باید از ابزارهای علم در سایۀ معرفتشناسی دینـی سـود جسـت»
(گلشنی .)۱۰ :۱۵۹۷ ،ایشان معتقدند آفرینش به آغاز زمانی ارتباط ندارد و به وابستگی
هستیشناختی جهان به خداوند مرتب است .از لوازم وابستگی هستیشناختی آن است
که به منظور تبیین موجود بودن جهان ،به فراسوی آن بـرویم .خـداباوری معقـولترین
تبیین وجود جهان را عرضه میکند (گلشنی .)۵۵ :۱۵۵۷ ،در مبانی الهیاتی نیز معتقدند
به طور کلی در ادیان توحیدی ،وجود عالم هستی با حقیقت وجود خداوند پیوند یافته

مقایسۀ نظریۀ علم دینی آیت لال جوادی آملی ،آیت لال مصباح یزدی و دکترگلشنی

مطلبی بیان نشده است و بـا توجـه بـه رویکـرد دینـی و اسـالمی ایشـان و همهنـین

است؛ به این معنا که یکتاپرستان بر این باورند که خداوند قادر و متعال جهان را خلق و
وجود آن را همواره تداوم میبخشد (گلشنی .)۱۱۱ :۱۵۷۵ ،اعتقاد بـه خداونـد متعـال
تبعاتی در پی دارد؛ برای مثال ،این اعتقاد ،مستلزم اعتقاد به واقعیتی بزرگتـر از جهـان
مادی است ،و پذیرش یک بعـد معنـوی بـرای واقعیـت ،علـل غیرمـادی را بـه دنبـال
میآورد .به منظور فهم کامل پدیدههای طبیعـت ،شـناخت علـل مـادی و غیرمـادی از
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ضروریات است .در حقیقت ،علل مادی خود به علل غیرمادی وابسـته اسـت و بـدون
علل غیرمادی یا طولی ،علل مادی و عرضی وجـود نخواهـد داشـت (گلشـنی:۱۵۷۱ ،
 .)۷۵بر اساس مبانی انسانشناسی مورد تأیید دکتر گلشنی ،در ادیـان ابراهیمـی انسـان
خلیفۀ خداوند بر زمین و مسئول عمران و آبادانی آن معرفی شده است .بدین ترتیب ،با
بهرهمندی از ابزار علم و در پرتو یک جهانبینی توحیدی ،میتواند به انجام مسـئولیت
خود بپردازد (همان .)۱۵۰ :در این میان ،هدف اصلی انسان ،قرب به خداوند و کسـب
رضایت او در نظر گرفته شده است؛ بنـابراین الزم اسـت تـا فعالیتهـای مختلـف او
همگی در جهت تأمین هدف موردنظر متمرکز شود .علم از جمله ابزارهایی اسـت کـه
میتواند وسیلۀ تقرب به پروردگار باشد و این امر تنها در صورتی محقق خواهـد شـد
که علم واجد ارزش شود .از طریق علم ،یک مسلمان از راههای گوناگون میتوانـد در
راه نزدیک شدن به خداوند قدم بردارد ،با کمک به تعالی جامعۀ اسالمی ،هدایت سـایر
انسانها ،حل مسائل جامعۀ بشری و اموری از این دست ،علم دارای ارزش بوده ،مفید
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قلمداد خواهد شد ،حال آنکه علم مدنظر میتواند از علـوم خـا ،دینـی و یـا علـوم
طبیعی باشد (گلشنی .)۵۷ :۱۵۵۷ ،در برخی منابع نیز به مسئلۀ دوبعـدی بـودن انسـان
اشاره شده است؛ یعنی انسان واجد روح و جسم است و این حقیقت از دیربـاز مـورد
مناقشه بوده است .در عصر جدید و با تروید فلسفههای تجربـهگرا از توجـه بـه بعـد
معنوی و روح انسان کاسته و اصالت با ماده در نظر گرفته شده است؛ در نتیجه ،روح و
حیات تنها ناشی از فعل و انفعاالت دانسته شده است (گلشـنی .)۵۹ :۱۵۷۱ ،در زمینـۀ
مبانی معرفتشناختی ایشان معتقد است آغاز فعالیتهای علمی مشـروط بـه پـذیرش
چند پیشفر

بنیادی است .یکی از ابتداییترین اصول بنیادی ،پذیرش وجود جهـان

مستقل از ذهن است .انسان خواه وجود جهان خارج را بپذیرد و خواه نپذیرد ،به ناچار
ال مشخص کند که آیا بـه وجـود جهـان
باید در مورد این قضیه موضعگیری کند و عم ً
خارج معتقد است یـا خیـرر (گلشـنی .)۵۷ :۱۵۷۵ ،مقایسـۀ مبـانی فـوق و توجـه بـه
جزئیات طرحشده ذیل اصول موضوعۀ مورد پذیرش هر یک از سـه متفکـر مـوردنظر،

بیانگر این حقیقت است که ابتنای نظریات قائالن به امکان تحقق علم دینـی بـر مبـانی
مشترک هستیشناختی ،معرفتشناختی ،انسانشناختی و الهیاتی است.
 .2.2معنای علم و معیار تمایز علوم

وجه اشتراک دیگری را با توجه به مباحـث علمشـناختی میتـوان شناسـایی کـرد.
گرچه استاد مصباح ،آیت لال جوادی آملی و دکتر گلشنی تعاریف به ظـاهر متفـاوتی از
علم به دست دادهاند ،در بدو امر به نظر میرسد هـر سـه ،علـم را بـه معنـای معرفـت
( )knowledgeگرفته و آن را به معنای علم تجربی ( )scienceاختصا ،ندادهاند .بـه عـالوه،
ذیــل مباحــث علمشــناختی و معیــار تقســیمبندی علــوم ،موضــوع را معیــار صــحیح
در موضوعی خا ،است .علم در مباحث علم دینی ایشان بر اساس موضـوع تعریـف
شده و مطابق با تعریف ،موظف به شناخت پدیدهها و رواب میان آنها است (مصـباح
یزدی.)۱۵۷ :۱۵۷۵ ،
آیت لال جوادی آملی علم را به معنای معرفتی در نظر گرفتهاند که حقیقـت را بیـان
کرده ،میتواند معنای معرفت معادل ( )knowledgeو علـم تجربـی ( ،)scienceمتافیزیـک و

فلسفه را در بر گیـرد .تمایز و تفاوت علوم را نیز به تفاوت در موضوعات آنها دانسـته و
معتقدند صبغه و روش علوم با توجه به موضوعات شکل گرفته است؛ به این معنـا کـه
تمایز و تعیین روشها ،به تمایز موضوعات وابسته است و در نهایـت ،صـبغۀ دینـی و
غیردینی داشتن علوم نیز به موضوعات بستگی دارد .در این معنا معلوم ،علم را رهبری
میکند و زمانی که بـدانیم واقعیتهـایی کـه معلـوم مـا اسـت چیسـت ،میتـوانیم در
خصو ،علم دینی سخن بگوییم (جوادی آملی۱۰ :۱۵۷۱ ،؛ ۵۹۱ :۱۵۷۵ـ .)۵۹۱
دکتر گلشنی نیز ماهیت علم را در گرو موضوع دانسته ،معتقد اسـت کـه نمیتـوان
ماهیت علم را در گرو روش قلمداد کرد .علت آن است که تمامی روشها ـ تجربـی،
عقلی و نقلی ـ با در نظر گرفتن این فر

که نـاظر بـه واقعیتنـد ،مـرز جـدایی علـوم

نخواهند بود .بنابراین به اقتضای موضوع است که روش هویت مییابد و نـه اقتضـای

مقایسۀ نظریۀ علم دینی آیت لال جوادی آملی ،آیت لال مصباح یزدی و دکترگلشنی

تقسیمبندی در نظر گرفتهاند .استاد مصباح تصریح کرده است که علم ،کشف واقعیـت
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خود روش (گلشنی.)۱۷ :۱۵۷۵ ،
 ..12رابطۀ علم و دین

فار از تفاوتهای جزئی در تعاریف علم و دین ،برخی اشتراکات در تبیین رابطـۀ
علم و دین نمایان است .از منظر استاد مصباح همۀ مسائل بر اساس یک نگـاه خـا،،
در قلمرو دین قرار خواهد گرفت .نفوذ دین در تمـامی امـور زنـدگی و قـرار گـرفتن
تمامی شئون زندگی در دایرۀ دین ،به معنای نگرش به تمامی امـور اسـت ،بـر اسـاس
نقشی که در سعادت و شقاوت نهایی انسـان ایفـا میکننـد .ایـن قبیـل امـور مسـتقیماً
ارتباطی با دین ندارد و تنها به جهت تأثیری که در سعادت و شقاوت خواهـد داشـت،
در حوزۀ دین قرار میگیرد (مصباح یزدی .)۱۵۷۱ ،به عالوه ،دین تعهـدی نسـبت بـه
بیان رواب میان پدیدهها و تبیین حقایق خارجی و عینی ندارد و رسالت دین بیان رابطۀ
پدیدهها با روح انسان و اثر آنها در تأمین کمال روح آدمی است .حاصل آنکه شـأنیت
دین چه در حوزۀ باورها و چه در حوزۀ ارزشهـا ،ارائـۀ راه سـعادت اسـت (مصـباح
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یزدی۱۱۵ :۱۵۷۵ ،ـ .)۱۷۱
آیت لال جوادی آملی معتقد است در پرتو جهانبینیهای گونـاگون ،رابطـۀ علـم و
دین به اشکال مختلف قابل تحلیل و بررسی است؛ برای نمونه ،شخصی که جهـانبینی
و تفکر مادی دارد ،نهتنها دین را خرافه میدانـد ،بلکـه علـم آن را نیـز نمیپـذیرد .در
مقابل ،کسانی که عالم غیب و مجردات را افزون بر مادیات پذیرفتهاند و از خداونـد و
دین سخن میگویند ،امکان بحث از علم و دین را فراهم کرده ،بررسی رابطۀ میان آنها
را امری ممکن میدانند (جوادی آملی .)۱۵۹۱ ،ایشان دین را پدیدهای مرتب با حـوزۀ
حیات انسانی دانسته ،مقصودشان از اعمال ،رفتار و عقاید و اخالق بر محور انسان ،در
حقیقت عمل ،اخالق و رفتار انسانی است .ارادۀ تشریعی خداوند نیـز بـر مـدار رفتـار
انسانی است .عقل امری بیرون از دین و معار

با آن نیست .خروجـی عقـل علـم در

نظر گرفته شده است .میتوان با شناسایی حوزۀ عقل و گسترۀ وحی و میزان داللـت و
ارائۀ امور یقینی از طرف هر یک ،ارتباط میان آن دو را مورد بررسی قـرار داد (جـوادی

آملی.)۱۵ :۱۵۵۹ ،
دکتر گلشنی نیز اشاره میکند که دین به واسطۀ ارزشی که برای تالش علمی قائـل
است و هرگونه تالش به منظور رفع نیازهای انسانی و کشف ناشناختهها و دستیابی به
دانش را عبادت تلقی میکند ،بستر مناسب ورود علم به فضـای دیـن را فـراهم کـرده
است .در این بین ،معیار نهایی آن است کـه اصـول کلـی و متافیزیـک حـاکم بـر علـم
مستخرج از دین باشد و نیز نتاید و آثار نهایی هم با مسـلمات دینـی ناسـازگار نباشـد
(گلشنی.)۱۷۷ :۱۵۷۰ ،
 ..12پذیرش عقل و وحی در مقام منبع و ابزار

وجوه اشتراک دیدگاه استاد مصباح ،آیت لال جوادی آملی و دکتر گلشـنی دانسـت .بـه
وجوه افتراق در این زمینه پرداخته خواهد شد ،اما در جهتگیری کلی هر سه دیـدگاه،
عقل و وحی را هم در مقام منبع و هم در مقام ابزار کسب معرفت پذیرفتهانـد .عقـل و
وحی ،دو منبع معرفتی در حوزۀ معرفتشناسی است و همراهی این دو به خصوصیات
ذاتیشان بازمیگردد .آنهه از جریان محوری علم در دنیای اسـالم قابـل درک اسـت،
همراهــی و توافــق ایــن دو منبــع بــا یکــدیگر اســت .بــه ســبب اهمیــت تــأثیر مبــانی
ارزششناختی در علوم انسانی مدنظر اسـتاد مصـباح ،بخشـی از ضـرورت توجـه بـه
جایگاه مذکور در گرو فهم صحیح این مطلب اسـت کـه «بـدانیم فلسـفۀ ارزشهـا بـا
نگرش اسالمی ما را به کمک چه ابزار و منابعی ،از چه راهها و توس کـدام راهنمایـان
به شناخت ارزشها و التزام به آنها رهنمون میسازدر وحی تنهار عقل تنهار هیچکدام
یا هر دور» (مصباح یزدی .)۰۵۵ :۱۵۷۱ ،با استناد به آراء ایشان ،عقل و وحـی بـا نگـاه
ابزار و منابع ،دو روی یک سکهاند؛ با این وصف که ابزار در حکم وسایل ،و منـابع در
حکم مخازن و ذخایر معرفت است .جایگاه وحی در مقام ابزار و منبع در میان تمـامی
مبانی علوم انسانی قابل ردیابی است .از نظر استاد مصباح وحی مشتمل است بر کتاب
و سنت .وحی گاه مستقیم است و بر پیامبر 6نازل شده یا نص آن یعنی قرآن کـریم
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در اختیار انسان قرار گرفته است .گاهی نیز تفسیر وحی در دسترس انسان است که بـه
واسطۀ پیامبر 6و ائمۀ معصوم :بیـان شـده اسـت و اصـطالحاً «سـنت» خوانـده
میشود (مصباح یزدی .)۱۱۵ :۱۵۹۷ ،افزون بر این ،در جایی که عقـل ،ارادۀ تشـریعی
الهی را کشف و در خصو ،ارزشها بحث کرده و حکم قطعی و ضروری به چیـزی
ارائه میکند ،در این جایگاه عقل یکی از منابع دین خواهد بود« :عقل هم اثبات میکند،
حجت است و کاشف از ارادۀ خدا؛ آن عقل نظری است که به فهم پدیـدهها و کیفیـت
تحقق آنها کمک میکند و هیچ ربطی به دین ندارد .آن عقلی که به رفتار ما نظر دارد و
خوب و بدش را تعیین میکند ،کاشف از ارادۀ تشریعی الهی است .این عقـل از منـابع
دین است و لزوماً معنایش این نیست که حکم عقل در هـر مـوردی ـ هرچنـد علـوم
مختلف ـ مربوط به دین باشد» (مصباح یزدی.)۱۵۷۱ ،
آیت لال جوادی آملی نیز معتقد است وحی معصومانه ،منبع معرفتشناختی اصیل و
مصون از تحریف ،خطا و اشتباه است (جوادی آملـی۱۵۹۱ ،د .)۷۵ :دیـن راه مسـتقیم
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تکامل فردی و اجتماعی بشر است؛ بخشی از آن با کمک عقل برهانی قابـل دسترسـی
است؛ اما بخش مهم آن با وحی الهی قابل کشف است (جوادی آملـی .)۱۰ :۱۵۹۱ ،بـه
عالوه« ،همانطور که ظاهر قرآن کاشف از ارادۀ الهی اسـت و همهنـین سـنت اعـم از
قول و فعل و تقریر ،کاشف ارادۀ خداست ،برهان عقلی نیز کاشف از ارادۀ الهی اسـت»
(همان.)۷۹ :
دکتر گلشنی نیز به منبع و ابزار بودن وحی و عقل اذعان کرده است .ایشان وحـی و
الهام الهی را نیز به عنوان منبع معرفت پذیرفته و در کتاب قرآن و علوم طبیعت آنها را
منبع معرفت دانسته است .بنا بر نظر ایشان وحی به ما اصول حاکم در جهانبینی دینـی
را میدهد .بعضی از عالمان روز نیز به الهام معتقدند و از آن با عنوان شهود یاد میکنند.
عقل انسانی محدودیت دارد و به عالوه چیزهایی آن را میپوشاند کـه بعضـی آنهـا را
حجابهای عقل نامیدهاند .اما عقل سالم و بدون حجاب ،یک منبـع معرفـت اسـت و
ح

ال در بحث از مجاری شناخت،
کافی نیست و ضرورتاً دخالت عقل الزم است؛ مث ً

آیاتی وجود دارد که حاکی از این است که لزوماً هر چه در دنیا موجود است ،به حـ
نمیآید و دخالت عقل برای شناخت الزم است (گلشنی.)۱۱۵-۱۱۵ :۱۵۷۷ ،
 ..12نسبتسنجی علم و دین

یکی از اشـتراکات بسـیار ظریـف و در عـین حـال حـائز اهمیـت ،در نحـوۀ بیـان
نسبتسنجی میان علم و دین نهفته است .استاد مصباح معتقد است در نسبت ،کمترین
مناسبت کفایت میکند و برخی از جهات موجـب میشـود نسـبت دادن یـک صـفت
(دین) به چیز دیگری (علم) معقول باشد .در ترکیب وصفی علم دینـی ،دینـی صـفتی
برای علم است .در ترکیبات وصفی ،گـاه ترکیبـات توضـیحیاند و گـاه احتـرازی؛ در
وصفی علم دینی ،قید دینی توضیحی باشد ،به این معناست که هر علمی دینی است؛ و
اگر این قید احترازی باشد ،به این معناست که علم در حالتی خا ،و بـر اسـاس یـک
سلسله مالکها دینی است؛ در نتیجه ،در حاالتی دیگر غیردینی اسـت .بـرای پـذیرش
این دیدگاه که وصف دینی در علم دینـی ،احتـرازی اسـت ،ضـروری اسـت در سـایۀ
نسبت ،وصفی برای علم حاصل شود که اگر این قید استفاده قرار نمیشد ،آن وصف را
نمیداشت (مصباح یزدی .)۱۱۱ :۱۵۷۵ ،حاصل آنکه استاد مصباح ترکیب وصفی علم
دینی را ترکیبی احترازی در نظر گرفته است .از برخی آثار آیت لال جوادی آملی چنـین
برداشت میشود که ایشان ترکیب وصفی علم دینی را ترکیبی توضیحی دانسته اسـت.
به نظر میرسد با توجه به رویکرد ایشان در زمینۀ دینی شدن علوم و در نظر گرفتن این
مطلب که برخی از علوم را به اعتبار موضوع و روش غیردینی دانسته است ،صحیح آن
است که ترکیب علم دینی از نظر ایشان نیز ترکیبی احترازی در نظر گرفته شود .بـدین
ترتیب ،باید توجه داشت ایشان معتقد است که به لحاظ حقیقـت ،علـم حقیقـی ،علـم
دینی است و به لحاظ ذاتی ،علم در مقام ذات خود نمیتواند به دینـی بـودن ،اسـالمی
بودن و یا غیر آن متصف شود .حاصل آنکه ایشان نیـز ترکیـب علـم دینـی را ترکیبـی
احترازی دانستهاند .دکتر گلشنی موضعگیری صریحی در این زمینه نداشته اسـت؛ امـا
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آنهه از نظریۀ ایشان قابل استنتاج است ،مشابه نظر اسـتاد مصـباح و آیـت لال جـوادی
آملی ،ترکیب علم دینی همان ترکیب احترازی است.
 ..وجوه افتراق

بازخوانی نظریۀ علم دینی استاد مصباح ،آیت لال جوادی آملی و دکتر گلشنی افزون
بر نمایان ساختن تمامی مشترکات ،نشانگر برخی از وجوه افتراقی است که با تمرکز بر
نظریات فوق آشکار شده ،بدین شرح است:
 ..1.تقریر نظریه

هر سه متفکر تقریر متفاوتی از علم دینی ارائه میدهند .به نظـر میرسـد برخـی از
تفاوتهای موجود ،ناشی از شیوۀ ورود به بحث و همهنین رویۀ هر یـک از متفکـران
در ساماندهی نظریه و نقاط قوت نظریۀ ایشان است .اسـتاد مصـباح یکـی از گامهـای
ابتدایی برای حل یک مسئله را روشن شدن ماهیت و معنـای آن مسـئله دانسـته اسـت
(مصباح یزدی .)۵۵ :۱۵۷۵ ،ایشان با اتخاذ این روش ،بـه تعـاریف موجـود از مفـاهیم
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مورد نیاز در بحث میپردازد .با اعتقاد بر اینکه الفـاظ از مفـاهیم حکایـت میکننـد و
اندیشیدن دربارۀ حقیقت از راه مفاهیم ذهنی حاصل میشود ،دقت در معـانی الفـاظ را
از دو جهت ضروری میدانند :جلوگیری از مغالطات لفظـی و جلـوگیری از مغالطـات
معنوی (مصباح یزدی .)۱۷۵ :۱۵۷۱ ،افزون بر این ،نکتهای که باید در ذکر این تعاریف
و معانی مدنظر قرار داد ،این است که اصطالحات نوعی قرارداد زبانیاند و بیان معنای
مدنظر و پایبندی به آن در مباحث به جهت جلوگیری از خل مفـاهیم و اصـطالحات
است .عامل اساسی در به وجود آمدن برداشتهای نادرست ،عدم توجه به محل نـزاع
و مدعای مورد بحث است و این امر در نهایت به شـکلگیری نتـاید ناصـحیح منجـر
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خواهد شد .در همین زمینه ،ایشان هدف از جستوجو در رابطۀ علـم و دیـن و طـرح
علم دینی را تبیین ارتباط صحیح میان علم و دین ،فار از مبانی سکوالر و ضد دیـن و
مطابق با مبانی اسالمی بیان میکند .دستیابی به این هدف با فهم صحیح و تبیین جایگاه
دقیق واژگان مدنظر در این رابطه میسر خواهد شد .به همین جهت ،معنـای مـدنظر از

علم ،دین و علم دینی در نظریۀ ایشان به تفکیک بررسی شـده اسـت (مصـباح یـزدی،
 .)۱۵۹۷یکی از نقاط قوت موجود در نظریۀ علم دینی اسـتاد مصـباح کـه جـان کـالم
نظریۀ ایشان بوده و کاربرد نظریۀ علم دینی را در علوم انسانی معنـادار سـاخته اسـت،
توجه به ساحتهای گوناگون علم و ارتباط آن بـا دیـن اسـت .از نظـر ایشـان ،علـوم
انسانی دارای دو مقام توصیف ٩و توصیه 2است ٧.منظور از مقام توصـیف ،سـاحتی از
علم است که تنها به توصیف یک پدیده و چگونگی پدید آمدن آن و عوامل تأثیرگـذار
در پیدایش و تحول آن میپردازند .این مقام اشـارهای بـه مسـائل ارزشـی نـدارد و بـه
خودی خود توصیهای در زمینۀ انجام یا ترک کاری نخواهـد داشـت (مصـباح یـزدی،
موضوع خود بیان میکند و صرفاً توصیف پدیدههایی است کـه در عـالم واقـع اتفـاق
میافتند .در مقام توصیهای یا تجویزی علوم ،محوریت بـا افعـال و رفتارهـای انسـانی
است .به همین جهت به طرح برنامهها و دستورالعملها پرداخته مـیشـود .برنامـهها و
دستورالعملهایی که به منظور حل یک مشکل یا در جهت رسیدن به هـدفی مطلـوب
تجویز مـیشـود ،دسـتورالعملها و تجویزهـا متـأثر از اهـداف و مطلوبیتهـا اسـت.
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Descriptive.
2. Normative.

 .3برخی صاحبنظران بر این باورند که توصیف و توصیه ،جزئی از حقیقت علوم انسانی است .در این علوم ،فهم،
کشف و توصیف به عنوان مقدمۀ تجویز و توصیه در نظر گرفته شده است (شریفی .)۱۵۱ :۱۵۷۵ ،با این وصف،
علوم انسانی تنها مختص فهم کنشهای انسانی ،شناخت پیامدهای اعمال انسانی و پیشبینی نخواهد بود ،بلکه بر
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 .)۱۹۱ :۱۵۷۵به عبارت دقیقتر در بخش توصیف ،علوم تنها هسـتها را در محـدودۀ

اساس برخی مبانی معرفتشناختی که در جای خود بحث خواهد شد ،میتواند نسبت به کنشهای انسانی
داوری علمی داشته باشد .به همین سبب عالوه بر شناخت واقعیاتی که تحقق یافته است ،به شناخت ارزشها،
آرمانها و حقایقی میپردازد که خود روشهای رسیدن به آن حقایق و آرمانها را بیان میکند .این سطح از علوم
انسانی ،به علت توانایی داوری هنجاری و ارزشی امکان نقد وضع موجود را نیز فراهم میآورد (پارسانیا:۱۵۷۱ ،
 .)۰۵مطابق این مدعا گزارههای تجویزی ریشه در گزارههای توصیفی خواهد داشت و هنگامی که توصیهها به
علوم انسانی ورود پیدا کند ،قابلیت بررسی معرفتی و صدق و کذب مییابد (سوزنهی.)۱۱۷ :۱۵۷۰ ،
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مطلوبیتها بیانگر نظام ارزشی حاکم بر اندیشۀ محقق است و نظام ارزشـی نیـز خـود
متأثر از جهانبینی و نوع نگاه شخص به هستی ،انسان و نوع سعادت و شقاوت اوست
(مصباح یزدی .)۱۹۱ :۱۵۷۵ ،افزون بر این ،با نگاهی تفصیلی میتوان چهار سـاحت را
در علم متمایز کرد:٩
 .۵.۱.۱مقا ،کشف2؛ مراد از این ساحت ،مقام کشف فرضیههای ٧علمی اسـت .در
این مقام ،پژوهشگر به گردآوری دادهها و توصیف پدیـدهها میپـردازد .یـک فرضـیه
ممکن است از راه استقرا ،الهام ،بهرهگیری از استنباط یا حتی مشاهدۀ امری در رؤیا بـه
ذهن عالم خطور کند؛ حتی «فرضیه میتواند نـوعی حـدس صـائب باشـد» (جاویـد،
.)۱۱ :۱۵۷۱
در مقام کشف همراه با گردآوری دادهها محقق بـه توصـیف پدیـدهها و یافتـههای
پژوهش میپردازد .به نظر میرسد توصیف در هر آنهه علم خوانـده میشـود ،مسـتتر
است؛ به این معنا که علم چه در مقام شناخت مطابق با واقع در نظر گرفته شـود و چـه
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در مقام شناخت حصولی کلی و دستورالعملهای آن یا شناخت حصـولی تجربـی و...
ارائهدهندۀ توصیفی از واقعیت است .به بیان دیگر ،علـم در صـدد کشـف و توصـیف
واقعیتهای موجود است (مصباح یزدی .)۷۱ :۱۵۷۵ ،نظریهپردازی با توصـیف آغـاز
میشود .کشف و توصیف مستلزم تبیین است و به اعتقاد برخی صاحبنظران تبیینهـا
باید در برابر واقعیت به آزمون درآیند (دواس.)۱۵ :۱۵۹۱ ،
 .۱1۱1۵مقا ،توجیـه4؛ فرضـیات در مقـام کشـف و گـردآوری دادههـا از راههـای
گوناگون حاصل میشود .به منظور دستیابی به نظریات و قوانین علمی ،ضروری است
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1در مقالۀ «علم

دینی

در مقام توصیف و توصیه؛ بازخوانی نظریۀ علم دینی استاد مصباح یزدی» ،نگارندگان به

چگونگی اثرگذاری دین در ساحتهای گوناگون علم و در نتیجه اتصاف آن علوم به وصف دینی پرداختهاند.
2. Discovery.
3. Hypothesis.
4. Justification.

با سازوکار توجیه معین شود که کدام فرضیه موجه است تا بتوان نام نظریه و قانون بـر
آن نهاد .نظریات تالشی آزمایشی به قصد یافتن تبیین قابل تأمل دربارۀ مجموعـهای از
واقعیات است؛ به همین سبب الزم است دقیقاً مورد آزمون یا اعتبارسنجی قرار گرفتـه،
در معر

جرح و تعدیل واقع شود (همان.)۵۰ :

 .۵1۱1۵مقا ،کاربرد؛ به نظر میرسد در مقام کاربرد بـا فایـده و ثمـرات علـم و بـه
عبارت دیگر ،با محدودۀ دخل و تصرف علم مواجهیم (حسیننژاد .)۱۹ :۱۵۵۹ ،وجـه
کاربردی علم به نظریههای کاربردی و روشهای عملـی مطـرح در علـوم اشـاره دارد
(مصباح یزدی.)۱۱۷ :۱۵۷۵ ،
دستورالعملها و توصیههای عملی و ارزشی پرداخته میشود (سوزنهی۱۱۱ :۱۵۷۰ ،؛
مصباح یزدی.)۷۱ :۱۵۷۵ ،
در بیان تفضیلی ،از باب نمونه میتوان به مقام توصیف علم اشاره داشت .بنا بر نظر
ایشان مقام توصیف به دو حوزه قابل تفکیک است :گردآوری دادهها و نظریـهپردازی.
با بهرهگیری از دادههای جمعآوریشده امکان نظریهپردازی فراهم خواهد شـد .اسـتاد
مصباح معتقد است که دین در بخش نظریهپردازی علوم نیز صاحب اثر است؛ بـه ایـن
معنا که محقق در مقام توصیف ،پـ

از گـردآوری دادههـا و در مقـام نظریـهپردازی،

متناسب با جهانبینی و اصول موضوعۀ مورد پذیرش خود به طرح نظریه میپردازد .در
این بخش ،علم دینی در ساحت توصیفی علوم معنـا مییابـد (مصـباح یـزدی:۱۵۷۵ ،
 .)۷۵البته گاهی گزارههای دینی به توصیف واقعیت میپردازنـد؛ نمونـۀ قابـل ذکـر در
بحث وجود نف

است .توصیفات و جمعآوری دادهها ،آنگـاه کـه محقـق بـر مبنـای

گزارههای دینی با اعتقاد به وجود نف

از ابزار موجود در گردآوری داده بهره میبـرد،

به نتایجی متفاوت از محققی دست مییابد که معتقد به گزارههای دینـی نیسـت و بـه
وجود نف

مقایسۀ نظریۀ علم دینی آیت لال جوادی آملی ،آیت لال مصباح یزدی و دکترگلشنی

 .۰1۱1۵مقا ،توصیه؛ مقام توصیه یا تجویز به ساحتی از علم اشاره دارد که به صدور

باور ندارد .به همین جهت ،میتـوان بـه تـأثیر گزارههـای دینـی در مقـام

گردآوری اذعان کرد.
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ال دانشمندی که معتقد بـه خـدا و تـدبیر حکیمانـۀ او
در ساحت نظریهپردازی نیز «مث ً
است و اعتقاد به جهان غیب و ماورای طبیعت و روح مجرد و حیات ابدی و مختار بودن
انسان دارد ،نظریههای ماتریالیسـتی و جبرگرایانـه را در روانشناسـی و جامعهشناسـی و
سایر علوم انسانی نمیپذیرد؛ و بـه جـای آن ،نظریـههای موافـق بـا جهـانبینی الهـی و
انسانشناسی دینی را برمیگزیند» (گروهی از نویسندگان.)۵۷ :۱۵۷۱ ،
یکی دیگر از سطوح حائز اهمیت ،علم دینی در ساحت توصیه است .استاد مصباح
بر این باور است که اعتقاد به برحق بودن دین اسالم و پـذیرش اصـل و فـروع آن ،بـه
صدور مجوز دخالت دین اسالم در هر چیزی منجر خواهد شد که بـا مسـائل انسـانی
مرتب است؛ برای مثال ،زمانی که پذیرفته شود اسالم دینی اسـت کـه دربـارۀ مسـائل
اقتصادی قانون دارد ،چگونه میتواند نسبت به سیسـتمهای اقتصـادی بینظـر باشـدر
همهنین زمانی که حقوقی برای فـرد ،جامعـه و خـدا در نظـر گرفتـه اسـت ،چگونـه
میتواند با علوم انسانی بیارتباط باشدر (مصباح یـزدی .)۹۱ :۱۵۵۹ ،مقـام توصـیهای
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علوم ،ساحتی است که به طرح برنامهها و دستورالعملها پرداخته میشود .برنامـهها و
دستورالعملها به منظور حل یک مشکل یا در جهت رسیدن به هدفی مطلوب تجـویز
میشوند .به همین جهت ،دستورالعملها و تجویزها از اهداف و مطلوبیتهـا متأثرنـد.
مطلوبیتها بیانگر نظام ارزشی حاکم بر اندیشه محقق است و نظام ارزشـی نیـز خـود
متأثر از جهانبینی و نوع نگاه شخص به هستی ،انسان و نوع سعادت و شقاوت اوست
(مصباح یزدی.)۱۹۱ :۱۵۷۵ ،
اکنون در علوم توصیهای و دستوری ،دینی بودن معنای وسیعی را در بـر میگیـرد.
مهمترین نقش دین در نظریههای کـاربردی و روشهـای عملـی اسـت کـه از طریـق
ارزشهای دینی محقق میشود .دیـن اسـالم دارای نظـام ارزشـی عمیـق ،گسـترده و
منسجمی است که هنجارها ،دستورالعملها و توصیههای مطرح در علـوم کـاربردی را
تحت تأثیر قرار میدهد (همـان .)۱۱۰ :یکـی از راههـای تأثیرگـذاری دیـن در علـوم
توصیهای ،زمانی است که دین در خصو ،موضوع مورد بحث یـک علـم ،دسـتوری

کلی داشته باشد .بخشهایی از دین که به دستورات اخالقی و مباحث ارزشـی ارتبـاط
دارد ،بــا علــوم توصــیهای مــرتب و متحــد هســتند .علــت ایــن امــر را میتــوان در
دستورالعملهایی جستوجو کرد که به رفتار و اعمال اختیاری انسان جهـت میدهـد
(همان.)۱۹۰ :
تبیین دیدگاه آیت لال جوادی آملی ،افزون بـر پراکنـدگی منـابع ،همنشـینی مفـاهیم
مترادفی همهون علم و معرفت ،وحی و نقل و مواردی از این قبیل ،بـا دشـواریهایی
چند همراه است .در این نوشتار ،با خوانش مجدد نظریۀ علـم دینـی آیـت لال جـوادی
آملی ،همانطور که خـواهیم دیـد ،امکـان تحقـق علـم دینـی از سـه منظـر تفسـیری،
شده ،هر دو مسیر دینی شدن علوم را ترسیم میکنند .پرسشی که در این بخش بـر جـا
میماند ،آن است که بنا بر نظر آیت لال جوادی آملی ،ماهیت علم ،کشف واقـع اسـت و
هر آنهه علم باشد ،الهی و اسالمی است و لذا ماحصل فلسفۀ الحادی در صـورتی کـه
کاشف از واقع باشد ،علم خوانده میشود؛ درحالیکه اگـر علـم خوانـده شـود ،الهـی
خواهد بود ،در شرایطی که خروجی فلسفۀ الحادی ،علم الهی نخواهـد بـود .بـه بیـان
دیگر ،ایشان بر این باورند که در جهان خارج غیر از خـدا و آثـار خـدا چیـز دیگـری
وجود ندارد؛ به همین سبب ،علم غیردینی محال است .اگر معلومی غیردینـی داشـتیم،
آنگاه علم غیردینی معنا داشت؛ حال که علم دینی است ،باید روشمند باشد تـا بتوانـد
واقعیت را کشف کند (جوادی آملی .)۱۱ :۱۵۷۱ ،با استناد به این تفسیر ،فلسفۀ الحادی
به علم ختم نخواهد شد« :حقیقتاً عالم صنع خدای تعالی است ،پ

علم الجرم الهی و
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موضوعی و فلسفی بیان شده است .دو منظر تفسیری و فلسفی به نتیجهای واحد خـتم

دینی است و هرگز علم الحادی نداریم؛ و از آن جهت که علم ،کشف و قرائت طبیعت
و جهان است و صدر و ساقۀ جهان ،فعل خداست ،پرده از فعل خدا برمیدارد و چـون
علم ،تفسیر و تبیین فعل خداست ،الهی و دینی اسـت» (جـوادی آملـی.)۱۵۵ :۱۵۷۵ ،
مطلب مهمی که در این جایگاه میتوان بدان اشاره کرد ،طرح ایـن پرسـش اسـت کـه
دینی بودن یافتههای علم در چه شـرایطی بامعنـا اسـتر بـه عبـارت دقیـقتر در چـه
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شرایطی مجاز خواهیم بود یافتههای علمی خود را به دین نسبت دهـیمر اگـر یکـی از
معیارهای دینی بودن ،استناد مطلب به یکی از منابع معرفتی مورد پذیرش اسالم باشـد،
عالوه بر آنکه گزارههای حاصل از کتاب و سنت ،دینی است ،بلکه مطالب حاصلشده
از عقل نیز شایستۀ عنوان دینی است (جعفرزاده .)۷۷ :۱۵۷۱ ،افزون بر ایـن ،پاسـخ بـه
چند پرسش ضروری است .برخی از این پرسشها بدین شرح است .۱ :هرگاه علـم از
نظر ایشان به دلیل یکی از ابعاد فلسفی یا موضوعی و یا تفسیری ،دینی خوانـده شـود،
آیا ممکن است به دلیل بعد دیگر ،غیردینـی تلقـی شـودر  .۱ارادۀ انسـان نیـز آفریـدۀ
خداوند است و بررسی ارادۀ انسان ،بررسی فعل الهی است؛ آیا چنین تقریری موجـب
خواهد شد علوم انسانی به تمامی دینی محسوب شودر  .۵آیا ممکن است علـومی کـه
انسانی خوانده میشود و در آنها ارادۀ انسان بر خالف ارادۀ تشریعی خداونـد اسـت،
ضرورتاً از فلسفۀ الحادی نشأت گرفته باشدر با این توضیح که انسان به منظـور تببـین
علوم از فلسفه بهره میبرد و با این فر
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که ارادۀ او بر خالف ارادۀ تشریعی است ،بـه

این معنا که فرد متدین نباشد و از مبانی الهی بیبهره باشد ،فلسفۀ مورد استفادۀ وی نیز
فلسفهای الحادی خواهد بود؛ در نتیجه ،به علم منتد نخواهد شد و دینـی یـا غیردینـی
بودن در این خصو ،اساساً بیمعنا خواهد بود .در مقابـل ،فـردی کـه ارادۀ او مطـابق
ارادۀ تشریعی است ،متدینی خواهد بود که از فلسفۀ الهی بهرهمند است و علـومی کـه
مبتنی بر فلسفۀ الهی است ،دینی خواهد بودر
در پاسخ به این سؤاالت توجه به دینی بودن علـم بـه لحـاظ موضـوعی ،تفسـیری و
فلسفی شایان توجه است :نخست دینی بودن علم به اعتبار موضوع ،به این معنا کـه علـم
به اعتبار موضوع خود از این وصف بهره میبرد و علمی که موضـوع آن بـا دیـن نسـبتی
دارد ،علم دینی است .پیشتر اشاره شد که آیت لال جوادی آملی به سبب بینش توحیدی،
عالم و طبیعت را خلقت الهی دانسته ،با لحاظ این نسبت بر این باور است که علوم از آن
جهت که به فعل خداوند میپردازند ،دینیاند .این معیار با علوم نظری نسبت تمام داشته،
علوم طبیعی ،ریاضی و متافیزیکی را شامل میشود .بدین معنا که ایـن علـوم بـه تکـوین

نظام مربوط هستند و در مورد هستیهایی به بحث مینشینند که مسـتقل از ارادۀ انسـانی
است .در مقابل ،دینی بودن به اعتبار موضوع ،تمامی علـوم انسـانی را شـامل نمیشـود؛
چراکه علوم انسانی علومی است که موضوعشان بنا بر ارادۀ الهی بـا اراده و عمـل انسـان
محقق میشود؛ بدین ترتیب ،اگرچه موضوع آنها در ذیل مشیت عام خداوند اسـت ،بـه
سبب نقش مسئولیت انسانی در تحققشان در معـر

ارادۀ تشـریعی خداونـد نیـز قـرار

گرفتهاند و ارادۀ تشریعی قابل تخلف است .حاصل آنکه در حیطـۀ علـوم انسـانی آنهـه
موافق ارادۀ تشریعی خداوند باشد ،موضوعشان مستقیماً دینی است و اگـر مخـالف ارادۀ
تشریعی خداوند باشد ،موضوع آنهـا اعـم از مناسـبات ،روابـ و نظامـات اجتمـاعی و
اشاره کرد؛ به این معنا که علم در نسبتی که با روش پیدا میکند ،دینی یا غیردینی خواهـد
بود .برخی روشها به جهت محدودیتهایی کـه بـرای شـناخت ایجـاد میکننـد ،قابـل
اتصاف به وصف دینی نخواهند بود؛ در مقابل ،برخی روشها به سبب تالزم با اعتقادات
و باورهای دینی ،به وصف دینی متصف خواهند بـود .در زمینـۀ روشهای متصفابم ا م
وصبمدینی ،را منمونه میتوان به مرجعیت عقل و نقل در تحصـیل علـم اشـاره کـرد.
سومین جهتی که علم در نسبت با آن ،به وصف دینی و غیردینی متصف خواهد شـد ،بـه
لحاظ احکام تجویزی است .از منظر تفسیری ،احکام تجویزی در حوزۀ حکمت عملی و
بایدها و نبایدها قابل پیگیری است .باید توجه داشت آیت لال جوادی آملی علـم را فراتـر
از علوم تجربی در نظر گرفته است؛ به عالوه به وابسـتگی علـم بـه متافیزیـک و فلسـفه
تصریح داشته ،در نتیجه ،بر خالف رویکردهایی که علم را به اعتبار عالم ،دینی میداننـد،
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حقوقی ،غیردینی خواهد بود .از منظر فلسفی ،میتوان بـه دینـی بـودن بـه اعتبـار روش

تقلیل دینی بودن علم به عالم را برنمیتابد .ممکن است انسانی متدین باشد و علـم او بـا
هیچیک از حیثیات یادشده به دینی متصف نباشد و به عک

انسانی متدین نبوده و علـم

او دینی باشد (پارسانیا۱۵۷ :۱۵۷۵ ،ـ.)۱۵۵
در ادامۀ پاسخ به پرسشهای طرحشده ،باید گفت که مطابق نظـر آیـت لال جـوادی
آملی ،در صورتی که دستاوردهای عقلی حجیت منطقی داشته باشد ،بیشـک حجیـت
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دینی شرعی هم خواهد داشت (موحد ابطحی« .)۱۱ :۱۵۷۱ ،گزارههای علمـی هماننـد
گزارههای دینی در زیرمجموعۀ دین قرار میگیرند؛ ولی باید توجه داشـت همـانطور
که معیار خاصی برای حجیت گزارههای نقلی وجود دارد ،به گونهای که اگر روایتی از
جهت سند و داللت مخدوش باشد ،قابل اعتنا نیست ،بـر همـین روال اگـر گزارههـای
علمی دارای حجیت نباشد ،بیارزش بوده و زیرمجموعۀ دین قرار نمیگیرد ،مقصود از
حجیت شرعی در علوم ،همانند حجیت در فقـه اسـت» (خسـروپناه و بابـایی:۱۵۷۵ ،
 .)۵۹حاصل آنکه در تکمیل دینی بودن همۀ علوم تجربی و تجریدی میتوان حجیـت
شرعی آنها را مطرح کرد؛ به این معنا که هر مطلبی برای محقق ثابت شود که در نظـام
خلقت یافت میشود ،اگر امری اعتقادی بود ،به گونهای که در صورت ثبـوت آن بایـد
باور شود ،بر چنین محققی ایمان به آن واجب است .حال اگر امری اخالقی باشـد کـه
در صورت اثبات آن باید به چنین وصفی متصف شود ،بـر محقـق اتصـاف بـه چنـین
صفتی الزم است .در نهایت ،اگر امری حقوقی یا فقهی باشد ،امتثال آن یا تعهد در قبـال
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آن الزم یا مستحب خواهد بود« .همین عملی که از منظر منطـق حجـت اسـت و مایـۀ
آگاهی به واقع است ،از منظر شرع مقدس به لحاظ فن فقه و اصول فقه ،حجت خدا بر
بنده است و محقق مزبور باید طبق آن عمل کنـد؛ بنـابراین چنـین علمـی هـم از نظـر
کاشف حقیقت عینی بودن و هم از نظر حجت شرعی بودن که الـزامآور اسـت ،دینـی
است؛ هرچند عالم به این علم ،سکوالر باشـد و بـه آن اعتنـا نکنـد؛ پـ

علـم هرگـز

سکوالر نیست ،هرچند عالم سکوالر میشود» (جوادی آملی.)۹۷ :۱۵۷۵ ،
دین عهدهدار تشویق به فراگیری علوم است؛ بـه عـالوه ،انسـانهای مسـتعد را بـه
تحصیل کمالهای علمی ترغیب کرده و خطوط کلی بسـیاری از علـوم را طـرح کـرده
است؛ همهنین مبانی جامع بسیاری از دانشهای تجربی ،صنعتی ،نظامی و ماننـد آن را
تعلیم داده است .توجه به این مطلب حائز اهمیت است که در استناد یک مطلب به دین
و دینی دانستن آن به اصلی مهم ،گاه یک مطلب بـا تمـامی مشخصـات در مـتن دیـن
میآید؛ مانند برخی عبادات که آداب و برخی مواقع اسرار آنها نیز به صورت صریح یا

ضمنی یا التزامی در کتاب و سنت معصومان :آمده است .گاه مطلبی به صورت یـک
اصل کلی و جامع که مبین قاعدهای علمی و اصل تجربـی ،فلسـفی و ماننـد آن اسـت،
بدون آنکه حدود ،قیود ،شرای و منظور مطلـب مـوردنظر در مـتن دیـن ذکـر شـود؛
همانند بسیاری از مسائل اصول فقه که از علوم اسالمی به شمار میآید (جوادی آملـی،
۱۵۹۱الف .)۱۵۷ :در حوزۀ علوم نقلی چنین نیست که تفصیل مسائل نقلی به وضـوح
بیان شده باشد .ادراک معارف دینی در حوزۀ اخالق و اعتقادات و همهنین فقه نیازمند
تدقیق و پیگیری عالمانه است (جوادی آملی .)۱۰۷ :۱۵۷۵ ،بنابراین هرگز نبایـد توقـع
داشت اسالمی بودن علوم به این معنا لحاظ شود که تمامی مطالب در مـتن دیـن ذکـر
که مطالب عقلی و عقالیی فراوان و اصطالحات اصولی بسـیاری در ایـن فـن متـراکم
مشهود است ،درحالیکه اثری از آنها در قرآن و احادیث مشاهده نمیشـود (جـوادی
آملی۱۵۹۱ ،الف .)۱۱۱ :اسالمی بودن فقه به این معناست که احکام اشیاء ،محمـوالت
و موضوعات را خداوند تعیین کرده است .اسالمی بودن علوم تجربی ،ریاضی و سـایر
علوم از این قسم نیز به معنای آن است که عوار

ذاتی و غیرذاتی موضوعات مسـائل

را همانند خود موضوعات ،خداوند آفریده است (جوادی آملی .)۵۵ :۱۵۹۹ ،به عبارت
دیگر ،معنای اسالمی بودن مطلبی آن نیست که صدر و ساقۀ آن به تفصیل در متن دیـن
آمده باشد؛ بلکه درایت عقلی حدود آن را با توجه به حدود کلی درایت اعم از قـرآن و
حدیث ترسیم میکند و در توسعه و تعیین آن ،اصـول منقـول را معیـار قـرار میدهـد،
چنین مطلبی با توجه به امور قبلی یادشده جزء دیـن محسـوب میشـود« .الزم اسـت

مقایسۀ نظریۀ علم دینی آیت لال جوادی آملی ،آیت لال مصباح یزدی و دکترگلشنی

شده باشد؛ چنانکه معنای اسالمی بودن اصول فقه هم این نبوده و نیست .به این دلیـل

عنایت شود که اسالمی کردن علوم مستلزم تحول در روش و تغییر در رواب عـوار
موضوع و دگرگونی قضایای ایجابی به سلبی و به عک

ممکن نیست تا پرسیده شـود

که اسالمی شدن چه تأثیری در علـوم دارد؛ بلکـه آنهـه هماکنـون مصـادره شـده ،بـه
صاحب اصلی آن برمیگردد (همان .)۵۵ :در چنین جایگاهی اجتهاد پویا معنـای خـود
را بازمییابد (جوادی آملی۱۵۹۱ ،ه  .)۰۱۱ :بدین ترتیب ،راهکار دینی کردن محتـوای
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علوم ،اجتهاد بایسته و نیل به معرفت صادق و یقینی بوده که از طریق بهرهگیـری از دو
منبع معرفتزای عقل و نقل حاصل میشود .در چنین شرایطی پـژوهش مـا فراینـدی
دینی را طی کرده ،دستاوردهای علمی ،دینی خواهد شد .بنابراین سخن از لزوم اجتهاد
و استنباط و تفریع فروع از اصول است (جوادی آملی۱۰۷ :۱۵۷۵ ،؛ فتحیه.)۷۱ :۱۵۷۵ ،
در حقیقت ،بسیاری از علـوم ،از جملـه علـوم انسـانی و تجربـی را میتـوان از علـوم
اسالمی محسوب کرد ،به این اعتبار که درجۀ استناد مضامین آنها بـه اسـالم ،مرهـون
درجۀ علمی آنها باشد .بنابراین اگر ثبوت علمی آنها قطعی باشد ،استناد آنها به دیـن
نیز قطعی خواهد بود و اگر ثبوت آنها احتمال صرف و مرجوح باشد ،استناد آنها نیـز
در همین سطح است (جوادی آملی۱۵۹۱ ،الف .)۱۱۱ :در نهایت ،میتوان مـدعی شـد
که اصول و قواعدی کـه از طریـق وحـی در حـوزۀ مسـائل نظـری القـا میشـوند ،در
استنباطهای مربوط به آن علوم نیز معتبر بوده ،ظنی بودن فروع استنتاجشـده در علـوم
نظری مانع دینی بودن آنها نخواهد شد .همانگونه که ظنی بودن در بسیاری از مسائل
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921

006

اصول فقه ،مانع دینی بودن آنها نخواهد شد .عالم علوم طبیعی و تاریخی ،زمانی که در
چارچوب اصول و شیوههای تأییدشده دینـی مسـیر خـود را طـی کنـد ،اگـر در طـول
کاوشهای خود موفق به اقامۀ برهان شود ،یا از طریق نصی که صدور و جهت صـدور
آن قطعی است ،به نتیجۀ یقینی دست یابد ،میتواند رهیافت علمی خود را بـه گونـهای
یقینی به دین نسبت دهد و هرگاه با روشهای ظنی و از طریق مراجعـه بـه ظهـورات،
سیر و مشاهدۀ ناقص موارد طبیعی به نتایجی دست یابـد ،بـه گونـهای ظنـی میتوانـد
رهیافت خود را به دین نسبت دهد .حاصل آنکـه هیچیـک از علـوم کلـی یـا جزئـی
بیتفاوت نبوده ،نسبت به تمامی آنها کلیت و اصولی را القا میکنـد کـه منشـأ تفریـع
فروع دیگر است .از دیگر سو ،هیچیک از علوم نسبت بـه معـارف دینـی بیتفـاوت و
بینظر نیستند .چنین ارتباط طرفینی و دوسویه ،نتیجۀ طبیعـی وحـدت قلمـرو علـم و
معارف دینی است (جوادی آملی۱۵۹۱ ،ب.)۱۵۱ :
دلیل دیگری که میتوان در زمینۀ اسالمی بودن علوم اقامه کرد ،این است کـه علـم

محصول عقل است .عقل در معنای عام خود علم و محصوالت آن را در بر میگیرد .به
عبارت دیگر ،با قرار گرفتن عقل در هندسۀ معرفت دینی ،علوم ،اسالمی خواهنـد شـد
(جوادی آملی« .)۱۱ :۱۵۹۹ ،منظور از دینی بودن یک مطلب آن اسـت کـه از راه عقـل
برهانی یا نقل معتبر ،ارادۀ خداوند نسبت به لزوم اعتقاد یا تخلـق یـا عمـل بـه چیـزی
کشف شود .البته زمینۀ اصیل دینی بودن یک مطلب ،ارادۀ الهی و دلیـل عقلـی و نقلـی
فق کاشف آن است» (جوادی آملی۱۵۹ :۱۵۷۵ ،؛ ۱۵۹۱ج .)۱۵۰ :به بیان دیگر ،منظور
از دینی بودن یک مطلب آن است که از راه عقل برهانی یـا نقـل معتبـر ،ارادۀ خداونـد
نسبت به لزوم اعتقاد یا تخلق و عمل به یک مطلـب کشـف شـود .همهنـین دیـن در
به مکتوبات آیت لال جوادی آملی میتوان دریافـت در اسـالمی بـودن یـک مطلـب دو
عامل به طور ویژه مؤثر است :یکی از عوامل که آن را اصلیترین و بنیـادیترین عامـل
دانستهاند ،همانگونه که پیشتر عنوان شد ،تأسـی

و ابتکـار مطلـب از ناحیـۀ شـارع

مقدس است .عامل دیگر ،همان تنفیذ و امضای قراردادهای مردمی است تا زمانی که با
اصول ارزشی و قواعد دانش اسالمی مغایر نباشند (جوادی آملی۱۵۹۱ ،ب.)۵۵ :
به نظر میرسد در نظریۀ علم دینی دکتـر گلشـنی کالننگـری موجـود در نظریـه،
انتخابی آگاهانه از سوی ایشان است .کالننگری به این معنا اسـت کـه در آثـار ایشـان
تعاریف مستقل و منقحی از علم و دین ،تفکیـک شـاخههای مختلـف علـوم و تبیـین
تفاوتهای روشی ،موضوع و غایت هر یک ،آنگونه که در سایر نظریات مورد توجـه
است ،مشاهده نمیشود .برخی بر این باورند که کالننگری جاری در نظریـۀ ایشـان و

مقایسۀ نظریۀ علم دینی آیت لال جوادی آملی ،آیت لال مصباح یزدی و دکترگلشنی

مرتبهای فراتر از علم قرار گرفته ،علم و عقل را در حریم خود جای میدهد .با اسـتناد

پرهیز از ورود به جزئیات بهمثابۀ یک مزیت در مقایسه بـا سـایر نظریـات علـم دینـی
کارآیی داشته و از محدود انگاشتن فعالیت علمی و تحدید حـوزۀ شـمول نظریـه رهـا
شده است (راحمی)۱۷۵ :۱۵۷۱ ،؛ در شرایطی که به نظر میرسـد ایـن امـر بـه نـوعی
سردرگمی مخاطبان ختم شده است؛ برای مثـال ،فهـم مـراد دکتـر گلشـنی از دیـن در
منظومۀ علم دینی ایشان نیازمند دقت نظر است ،به این علت که با توجـه بـه آنکـه در
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مقام اثبات دین ،جز دین اسالم سـایر ادیـان ابراهیمـی تحریـف شـدهاند و در نتیجـه
نسبتسنجی با علم به خروجیهای متفاوتی منجر خواهد شد ،دو برداشـت از تعـابیر
ایشان شکل خواهد گرفت :نخست اینکه مقصود دکتر گلشنی از ادیان الهی ،در مقـام
ثبوت است؛ و دوم ،مقصود اصول مشترکی اسـت کـه در ادیـان وجـود دارد« .االن در
کتابهای علمی که در دسترس است ،در مقام اثبات مطرح است ،امـا در همـین مقـام
اثبات مشترکات بسیاری بین اسالم و مسیحیت و یهودیت داریـم .مـن چنـد بـار ایـن
پیشنهاد را مطرح کردم که طرحی بر روی مشترکات ادیان ابراهیمی در ارتباط بـا علـم

انجام شود .ما در مورد علم با آنها مشترکات بسیاری داریم ،به طوری که در کتاب آیـا
علم میتواند دین را نادیده بگیردر بنابراین زمانی که مـن از ادیـان ابراهیمـی صـحبت
میکنم ،منظورم در مقام کسب علم و کار علمی است و چیزهایی کـه محـل اخـتالف
است موردنظرم نیست .در مورد علم یک نکتۀ مثبت این است که با توجـه بـه اینکـه
االن علم از آن سو وارد میشود و در میان آنها افراد درجۀ یک یافت میشوند که مانند
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ما فکر میکنند ،انتشار افکار آنها در محی اثر مثبت دارد؛ زیرا محی ما االن به شدت
غربزده است و اگر چیزی از غرب بیاید و بگوییم فرد درجۀ یک برندۀ جـایزۀ نوبـل
همان سخن را میگوید که موردنظر ما است ،در وی اثر دارد .اگر بـر روی مشـترکات
تأکید میشود ،به این اعتبـار اسـت» (گلشـنی .)۱۱۵-۱۱۵ :۱۵۷۷ ،همهنـین بـه نظـر
میرسد عدم تنقیح معنای موردنظر ایشان از علم در مجموعۀ مکتوبـات و مصـاحبهها
موجب شده است برداشتهای متفاوتی در این زمینه رخ دهد؛ برای نمونـه ،برخـی از
شارحان ،منظور ایشـان از علـم در بحـث علـم دینـی را معـادل واژۀ  scienceدر نظـر
گرفتهانــد و اشــارهای بــه  knowledgeدر معنــای دانــش در آثــار ایشــان نشــده اســت
(خسروپناه .)۱۷۰ :۱۵۷۱ ،در مصاحبۀ نگارنده با دکتر گلشنی ،ایشان مراد خود از علـم
را بدین شرح بیان کردند« :اگر میخواهید منظور مـرا از واژۀ علـم بفهمیـد ،فصـل اول
کتاب قرآن و علوم طبیعت را نگاه کنید .من در آنجا با استناد به آیات قـرآن و روایـات
معتبر ادعا کردهام که علم در قرآن به مفهوم عام به کار گرفته شده است ...البته گاهی در

مقام مناقشه با علمپرستان که فق علم تجربی  scienceرا قبول دارند و هیچ چیز دیگـر
را نمیپذیرند ،لفظ علم به معنای  scienceرا به کار میگیریم تا به آنها بگوییم که برای
پاسخگویی به بعضی سؤاالت طرحشده این کفایت نمیکند و نمیتوانند علم را بـدون
متافیزیک در نظر بگیرند .بنابراین بعضی زمینهها اقتضا دارد که فق

راجـع بـه science

صحبت شود .اما در کتاب قرآن و علوم طبیعت مستقیماً اسـتدالل شـده کـه مـوردنظر
قرآن خیلی عام است» (گلشنی .)۱۵۷۷ ،بیان فوق را میتوان فصلالخطاب معنای علـم
در نظریۀ علم دینی ایشان در نظر گرفت .بدین ترتیب ،تنها در رویارویی با علمپرستان،
راجع به خود  scienceصحبت خواهد شد و کاوش طبیعت  scienceبخشی از معرفـت
به اعتقاد دکتر گلشنی ،فلسفۀ علم ،زیربنایی را فراهم آورده است تا معین شود چـه
علمی دینی و چه علمی غیردینی است .توضیح این نکته الزم است که در مقام ثبـوت،
علم تنها دینی است و در مقام اثبـات ،علـم دینـی و غیردینـی مطـرح اسـت« .اینکـه
میگوییم در مقام اثبات یعنی آن چیزی که راجع به طبیعـت میگـوییم یـا چیـزی کـه
دربارۀ انسان میگوییم ،لزوماً آن چیزی نیست که در واقع وجود دارد .آن چیزی که مـا
میگوییم ،مفروضات بر آن اضافه شده و ممکن است اینها پر از فرضیات غیردینـی و
حتی ضددینی باشد» (گلشنی۱۵۷۵ ،د .)۱۰۵ :توضـیح آنکـه در مقـام اثبـات بـا علـم
اجمالی مواجهیم و به علت آنکه تفصیل علم اجمالی متفاوت است ،به تعداد عالمـان،
کتاب تألیف شده ،تبدیل به نظریه شدهاند و تمامی نظریات با نام علم تدری

شده ،به

آنها علم اطالق میشود.
در مورد اصطالح علم دینی برداشتهای مختلفی ایجاد شده اسـت .در آثـار دکتـر
گلشنی به برخی برداشتها اشـاره شـده اسـت کـه مـورد تأییـد ایشـان نیسـت و بـه
شکلگیری فهم ناصحیح از علم دینی منجر خواهند شد .علم دینی از نظر ایشان علمی
است که بر آن جهانبینی توحیدی حاکم باشـد؛ جهـانبینی دینـی در مقـام چـارچوبی
است که خداوند را خالق و نگهدارندۀ جهان در نظر میآورد .بدین ترتیب ،عالم وجود

مقایسۀ نظریۀ علم دینی آیت لال جوادی آملی ،آیت لال مصباح یزدی و دکترگلشنی

 knowledgeنزد متفکران مسلمان است.
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را به ماده منحصر نمیداند و برای جهان هدف قائل بوده ،یک نظـام اخالقـی را در بـر
میگیرد .در چنین نگرشی متدولوژی فعالیت علمی ،همانند نگرش متداول ،مشتمل بـر
تجربه و نظریهپردازی است .علم دینی به مفهوم موردنظر دکتر گلشنی و علم در معنای
سکوالر هر دو در باور به تجربه و کاوش نظری مشترکند و در هر دو بیـنش ،طبیعـت
مورد کاوش قرار گرفته ،سپ

نظریهپردازی صورت میپذیرد .در ایـن سـطوح ،گویـا

تفاوتی میان بینشهای گوناگون وجود ندارد؛ اما زمانی که ادعاهای جهانشمول مطرح
میشود و قصد اندیشمند طرح نظریات عام است ،علم دینی از جهـانبینی متفـاوت از
علم سکوالر متأثر میشود (گلشنی۱۵۷۵ ،الـف۱۵۱ :؛ ۱۵۵۹ب .)۱۵ :در جـای دیگـر
آمده است« :در کل به نظر من علم دینی ،آن علمی است که قوامش به موضـوع اسـت؛
ثانیاً در موضوعی اگر به مبادی درست فلسـفی تکیـه کنـد ،میتوانـد بنـا بـر اقتضـای
موضوع از روشهای تجربی ،عقلی و نقلی استفاده کند و مبتنی بر غایت صحیحی نیـز
است» (گلشنی.)۱۷ :۱۵۷۵ ،
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دکتر گلشنی معتقد است تمام دانشها را می توان در چارچوب متافیزیکی جـای
داد و بر پایۀ نگرش یک اندیشمند مسلمان چ ارچوب برگزیـدۀ ایشـان ،اخذشـده از
مبانی متافیزیکی دینی است .بدین ترتیب ،علمی کـه جهـان بینی الهـی بـر آن حـاکم
است ،علم دینی خوانـده می شـود .علـوم عقلـی ،تجربـی و تـاریخی را میتـوان در
چارچوب یک متافیزیک دینی قرار داد (گلشـنی۱۵۵۹ ،ب .)۱۵ :از مختصـات علـم
دینی از منظر ایشا ن آن است که عالوه بـر حاکمیـت متافیزیـک اسـالمی ،اخـالق و
تربیت در جنب علم قرار گرفته ،در فعالیت علمی ،نفع جامعه در کار باشد .علت آن
است که دیدگاه اسالمی دیدگاهی کل نگر بوده ،تمامی جهات ،ابعاد نظری و عملی را
شامل میشود (گلشنی۱۵۷۵ ،الف .)۱۷۱ :چنین بینشـی بـر بزرگـان علـم در دوران
درخشان تمدن اسالمی و بر بنیان گذاران علم جدید هماننـد کپلـر ،گالیلـه و نیـوتن
حاکم بوده است (گلشنی۱۵۵۹ ،ب .) ۱۵ :در خصو ،گسترۀ علم دینی در مکتوبات

ایشان آمده است« :عده ای علم دینی را فق در حوزۀ علوم انسانی ٩معنادار دانستهاند.
نگارنده این موضوع را ابتر می داند و آن را ناشی از دو عامـل بـه حسـاب مـیآورد:
این ها از دور به علوم تجربی نگاه می کنند و از میزان حاکمیت بعضی افکار سـکوالر
و الحادی در سطوح بنیادی این علوم و همهنین سوءکاربردهای این علـوم غافلنـد.
این ها میزان تأثیری که روش شناسی و اصول علوم تجر بی بر علوم انسانی گذاشتهاند،
غافلند» (گلشنی .) ۱۹۱ :۱۵۷۱ ،علوم تجربی بـار سـنگینی از مفروضـات فلسـفی و
نظایر آن را در بر دارد و تعامل میان علوم انسانی و علوم تجربی در تبیین مبانی علوم
تجربی و غنای آن ها نقشـی اساسـی ایفـا میکنـد (گلشـنی۱۵۹۷ ،ب .)۱ :همهنـین
مناسبات و نهادهای گوناگون در ارتباط است؛ در عین حال تحت الشعاع علوم طبیعی
قرار گرفته است و در موارد بسیاری روش های علوم طبیعی بر آنها اعمال میشود و
این رابطه ،حکایتگر اثرگذاری حوزههای مختلف ع لوم بر یکدیگر اسـت (گلشـنی،
۱۵۷۵ب .)۰ :با این وصف ،نه تنها دکتر گلشنی علوم دینی را به علوم انسانی منحصر
نمی داند ،بلکه گستردگی علم دینی را به میزان تمام علم در نظر گرفته است .عـالوه
بر این ،علم دینی کلیت قضایای مربوط به جهان طبیعـت و انسـان را در چـارچوب
جهانبینی الهی می پذیرد .ایشان هم در زمینۀ علوم طبیعی و هم در زمینۀ علوم انسانی
آنهه مطابق جهان بینی اسالمی باشد ،پذیرفته و از غربال جهان بینی اسالمی به منظور
اصالح دریافت های خود نام برده است (گلشنی۱۹۱ :۱۵۷۱ ،؛ ۱۵۷۵ب.)۰:
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امروزه ع لوم انسانی به معنای علومی اسـت کـه بـا کلیـت وجـود انسـان ،رفتارهـا،

 .21.گسترۀ معناداری علم دینی

ـــــــــــــــــــــــــــ
« .1منظور از علوم انسانی در این مقام ،همان است که در غرب به آن علوم انسانی و علوم اجتماعی میگویند .وجه
تمایز این دو رشته عمدتاً در آن است که علوم اجتماعی از روششناسی علوم تجربی بهره میگیرد .امروزه این
مرز تا حد زیادی کمرنگ شده است» (گلشنی۱۵۹۷ ،ب.)۱ :
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تفاوت دیگر به گسترۀ معناداری علم دینی راجع است .استاد مصباح این فـر

را

که تمامی علوم قابل تقسیم به دینی و غیردینی (اسالمی و غیراسالمی) اسـت ،صـحیح
نمیداند .به همین جهت ،علومی که موضوع ،مسائل و اهدافشان با دیـن ارتبـاط پیـدا
نمیکند ،قابل اتصاف به دینی و غیردینی نخواهند بود .در مقابل ،علومی که در مبانی و
ارزشها یا روشهایشان با یکی از مؤلفههای دین دارای مرز مشترک باشد ،متصف بـه
دینی یا غیردینی خواهند شـد (مصـباح یـزدی .)۱۵۹ :۱۵۷۵ ،از ایـن رو ،ایشـان علـم
طبیعی تجربی را از قلمرو بحث خارج میکنند .آیت لال جوادی آملی از منظری خا،،
تمامی علوم را قابل اتصاف به وصف دینی دانسته است؛ به این سبب کـه کـل هسـتی
صحنۀ خلقت است ،همۀ علوم راید به خلقتشناسی باز خواهد گشت و این علـوم در
جایگاه تبیین فعل خداوند بوده ،بنابراین اسالمی است .راه علم در نتیجۀ این رویکـرد،
خلقتشناسی است (جوادی آملی .)۱۷ :۱۵۵۹ ،همهنین زمانی که فلسـفه راه مسـتقیم
را طی کند و دین به اثبات برسد و به فلسفۀ الهی و دینی مبدل شـود ،آنگـاه بـه دیگـر
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علوم تسری خواهد یافت و همۀ علوم را دینی میسازد .با توجه به اینکه تمامی علـوم
به علت و معلول متکیانـد و علـت و معلـول در فلسـفه تنظـیم میشـود ،اگـر فلسـفه
علتالعلل و غایتالغایات را خداوند بداند ،خود و سـایر علـوم ،الهـی خواهنـد شـد
(جوادی آملی۱۷ :۱۵۷۱ ،؛ بیتا.)۱۷ :
دکتر گلشنی در دو جایگاه ،علم دینی را معنـادار دانسـته اسـت( :الـف) بـه لحـاظ
نظری ،پیشفر

های متافیزیکی علم میتواند متأثر از جهانبینی دینی باشـد .در ایـن

جایگاه نظریههای بنیادی مطرح است؛ بنیادی به این معنا که از مبـدأ و منتهـای جهـان
سخن میگوید (گلشنی۵۵ :۱۵۹۵ ،؛ ۱۷ :۱۵۹۰؛ ( .)۱۷۷ :۱۵۷۱ب) بـه لحـاظ عملـی،
بینش دینی در جهتگیریهای کاربردی علم و مسئولیت انسانی اثرگذار است .در این
جایگاه نیز ایدئولوژیها و بینشهای گوناگون فلسفی مؤثرند به نحوی که میتوانند بر
کاربردهای علم محدودیت گذاشته یا آنها را به جهت خاصی سوق دهنـد .در سـطح
عمل و کاربردهای علم ،دین به تجویز کاربردهای سـازندۀ علـم میپـردازد (گلشـنی،

۱ :۱۵۷۱؛ ۵۰ :۱۵۷۵؛  .)۱۱۵ :۱۵۷۵بدین ترتیب ،ایشـان نیـز هماننـد رویکـرد اسـتاد
مصباح تمامی علوم را قابل اتصاف به وصف دینی ندانسته است.
در میان سه دیدگاه مورد مطالعه ،تمرکز نظریۀ اسـتاد مصـباح بـر علـوم انسـانی و
چگونگی اسالمیسازی این علوم است .مطابق با نظر ایشان بخشی از علوم انسانی بـه
سبب ارتباط با دین ،به وصف دینی قابل اتصاف است .به همین سبب در مباحث علـم
دینی به نحوۀ دینی شدن علوم انسانی و معناداری مفهوم اسالمیسـازی علـوم انسـانی
توجه شایانی شده است (حسینزاده و اخالقی .)۵۹۱ :۱۵۷۵ ،آیـت لال جـوادی آملـی
سابق بر سایر صاحبنظران و به شیوهای همهجانبه به طرح و بس نظریـۀ علـم دینـی
شدن این علوم توجه داشتهاند (پارسانیا .)۱۵۷۵ ،در نهایت ،نظریۀ دکتر گلشـنی نـاظر
به تمامی علوم ،فراتر از علوم انسانی و علوم تجربی است .چنـین رویکـردی اقتضـای
کالننگری نظریۀ ایشان به شمار میآید (گلشنی.)۱۵۷۷ ،
نتیجهگیری

پژوهش حاضر کوشید خوانش صحیح و دقیقی از مقایسۀ نظریۀ سه متفکر اثرگذار
در باب علم دینی ،آیت لال مصباح یزدی ،آیت لال جوادی آملـی و دکتـر گلشـنی طـرح
کند .تنقیح مفاهیم در هر یک از نظریات ،مسیر فهم معنـای علـم دینـی مـوردنظر هـر
متفکر را هموار میسازد .متناسب با معانی در نظر گرفتـه شـده در دیـدگاههای فـوق،
حضور و نقش دین در هر یک از سطوح علم ،معنا یافته ،به وضوح قابل تبیـین اسـت.
همهنین بر مبنای نظر هر سه متفکر ،با شناسایی اصول موضوعۀ علوم موجـود و نگـاه
نقادانه داشتن به مبانی غیرالهی و پوزیتیویستی علوم و اثبات مبانی و اصـول موضـوعۀ
صحیح و مبتنی بر دین ،میتوان گامهای اولیه را در زمینۀ تحول علوم برداشت .عـالوه
بر این ،به جنبههای جدیدی در نظریات فوق یعنی بررسی جایگـاه و کـارکرد عقـل و
وحی اشاره شد .پذیرش عقل و وحی در مقام منبـع کسـب معرفـت و در مقـام ابـزار
کســب معرفــت ،افقهــای نــو در مبــانی علــوم ،اعــم از مبــانی معرفتشــناختی و
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پرداختهاند .بر این اساس ،ایشان افزون بر علوم انسانی ،به علوم تجربی و نحـوۀ دینـی
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انسانشــناختی میگشــاید .بــدین ترتیــب ،بــا خــروج از رویکردهــای انحصــارطلبانۀ
ح گرا ،عالوه بر ابزار حسی ،عقـل و وحـی نیـز بـرای شناسـایی و مطالعـۀ سـطوح
مختلف حقیقت ،در دسترس خواهد بود.
با بازخوانی و مقایسۀ نظریات ،اشتراک در اصول موضـوعه ،معنـای علـم و معیـار
تمایز علوم ،رابطۀ علم و دین ،پذیرش عقل و وحی در مقام منبع و ابزار و همسویی در
نسبتسنجی میان علم و دین به عنوان نقاط اشتراک هر سه نظریه نمایان شد .همهنین
تفاوت در نحوۀ تقریر نظریات و تفاوت در گسترۀ معناداری علم دینی به عنوان وجـوه
افتراق در میان سه نظریۀ موردنظر آشکار شد.
همانطور که بیان شد ،این سه متفکر مسلمان ،تقریرهای متفاوتی از علم دینی طرح
کردند .استاد مصباح ترکیب وصفی «علم دینی» را احترازی دانسته است؛ در نتیجه ،این
فر

را که تمامی علوم قابل تقسیم به دینی و غیردینی (اسالمی و غیراسالمی) اسـت،

صحیح نمیداند .حاصل آنکه تمرکز نظریۀ ایشان بر معنـاداری علـم دینـی در گسـترۀ
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علوم انسانی قابل رؤیت است .محور مباحث آیت لال جوادی آملی علوم تجربی است؛
هرچند اخیراً به علوم انسانی بیش از پیش پرداختهانـد .از نظریـات دکتـر گلشـنی نیـز
چنین برداشت میشود که ترکیب علم دینی را احترازی دانسـته ،در برخـی سـاحتها
دینی بودن علوم را معنادار میدانند .کالننگری در نظریۀ ایشـان موجـب شـده اسـت
تمامی علوم اعم از علوم تجربی و علوم انسانی مورد توجه قرار گیرند.

منابع
 .۱پارسانیا ،حمید ( ،)۱۵۹۷هستی و هبوط (انسان در اسال ،)،نشر معارف قم.
 .۱ـــــــ (« ،)۱۵۷۵گفتگو :نقد نقد در پرتو ایضـاح مفهـومی نظریـۀ علـم دینـی
ال جوادی آملی» ،کتاب نقد ،شمارۀ  ۵۵و  ،۵۱بهار و تابستان۱۱۷ ، ،ـ.۱۹۰
آیت ه ل
ل
عبدال (۱۵۵۹الف) ،تفسیر موضوعی قرآن کریم فطرت در قـرآن،
 .۵جوادی آملی،
جلد  ،۱۱تنظیم :حجتاالسالم محمدرضا مصطفیپور ،مرکز نشر اسرا ،قم.
 .۰ـــــــ (۱۵۵۹ب)« ،نگاهی فراروی وحدت حوزه و دانشگاه» ،مجموعه مقـاالت
و مصاحبههای برگزیدۀ حوزه در دانشگاه (کتاب اول) ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
قم.
 .۷ـــــــ (۱۵۹۱الف) ،سلسله بحثهای فلسفۀ دین فلسـفۀ حقـوق بشـر ،چـاپ
 .۱ـــــــ (۱۵۹۱ب)« ،عقل و دین» ،نشریۀ پاسدار اسالم ،شمارۀ .۱۰۵
 .۵ـــــــ (۱۵۹۱ج)« ،عقل و دین» ،نشریۀ پاسدار اسالم ،شمارۀ .۱۷۰
 .۹ـــــــ (۱۵۹۱د) ،تفسیر موضـوعی قرآن کریم وحـی و نبـوت در قـرآن ،جلـد ،۵
تنظیم :حجتاالسالم علی زمانی قمشهای ،مرکز نشر اسرا ،قم.
 .۷ـــــــ (۱۵۹۱الف) ،انتظار بشر از دین ،چاپ دوم ،تنظیم :محمدرضا مصطفیپور،
مرکز نشر اسرا ،قم.
 .۱۵ــــــــ (۱۵۹۱ب) ،تفسیر موضوعی قرآن کریم حیات حقیقی انسان در قـرآن،
جلد  ،۱۷حجتاالسالم غالمعلی امین ،مرکز نشر اسرا ،قم.
 .۱۱ــــــــ (۱۵۹۱ج) ،سرچشمۀ اندیشـه ،جلـد اول ،تنظـیم :حجتاالسـالم عبـاس
رحیمیان ،مرکز نشر اسرا ،قم.
 .۱۱ـــــــ (۱۵۹۱الـف) ،اسـال ،و محـیز زیسـت ،چـاپ سـوم ،تحقیـق و تنظـیم:
حجتاالسالم عباس رحیمیان ،مرکز نشر اسرا ،قم.
 .۱۵ـــــــ (۱۵۹۱ب) ،شریعت در آینۀ معرفت ،چاپ پنجم ،تنظیم :حمیـد پارسـانیا،
مرکز نشر اسرا ،قم.
 .۱۰ـــــــ (« )۱۵۹۹تبیین برخی مطالب منزلت عقـل در هندسـۀ معرفـت دینـی»،
فصلنامۀ اسرا ،شمارۀ دو ،زمستان۱۵ ، ،ـ.۰۵
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 .۱۷ـــــــ ( ،)۱۵۷۵تسنیم ،جلد اول ،چاپ نهم ،مرکز نشر اسرا ،قم.
 .۱۱ـــــــ (۱۵۷۱الف)« ،فلسفۀ الهی در محال بودن علم دینی» ،کتاب نقـد ،شـمارۀ
 ،۱۷زمستان۱۵ ، ،ـ.۰۵
 .۱۵ـــــــ (۱۵۷۱ب) ،تبیین براهین اثبات خدا تعالی شـانه ،چـاپ هفـتم ،تحقیـق:
حمید پارسانیا ،مرکز نشر اسرا ،قم.
 .۱۹ـــــــ ( )۱۵۷۵منزلت عقـل در هندسـۀ معرفـت دینـی ،چـاپ هفـتم ،تنظـیم:
حجتاالسالم احمد واعظی ،مرکز نشر اسرا ،قم.
 .۱۷ـــــــ (بیتا)« ،علو ،انسانی در صبغۀ اسـالمی» ،نشـریۀ عیـار ،شـمارۀ، ،،۱۵
۵ـ.۱۹
 .۱۵حسینزاده یزدی ،مهدی؛ نازیال اخالقی (« ،)۱۵۷۵علم دینی در مقـا ،توصـیف و
توصیه؛ بازخوانی نظریۀ علم دینی استاد مصـباح یـزدی» نظریـههای اجتمـاعی
متفکران مسلمان ،پاییز و زمستان۵۷۷، ،ـ.۵۹۱
 .۱۱خسروپناه ،عبدالحسین؛ قاسم بابایی (« ،)۱۵۷۵نقد و ارزیابی :فرایند علم دینـی از
ال جوادی آملی» ،کتاب نقد ،شـمارۀ  ۵۵و  ،۵۱بهـار و تابسـتان، ،
نظرگاه آیت ه ل
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۱۷ـ.۱۱۱

 .۱۱شریفی ،احمدحسین ( ،)۱۵۷۵مبانی علو ،انسانی اسالمی ،توسعۀ آفتاب ،تهران.
 .۱۵فنایی اشکوری ،محمد (« ،)۱۵۹۹جایگاه عقل و وحی در هندسۀ معرفت بشـری
ال جوادی آملی در کتاب منزلت عقـل در هندسـۀ
تحلیل و بررسی دیدگاه آیت ه ل

معرفت بشری» ،معرفت فلسفی ،شمارۀ چهارم ،تابستان۵۵ ، ،ـ.۱۱

 .۱۰گروهی از نویسندگان زیر نظر محمدتقی مصباح یزدی ( ،)۱۵۷۱فلسـفۀ تعلـیم و
تربیت اسالمی ،چاپ دوم ،انتشارات مدرسه.
 .۱۷گلشنی ،مهدی ( ،)۱۵۵۷قرآن و علو ،بیعت چاپ اول ،نشر مطهر ،تهران.
 .۱۱ـــــــ (« ،)۱۵۹۰جریان زیرزمینی ذهن  1و  »2بازتاب اندیشه ،شـهریور ،شـمارۀ
۱۰ ، ،۱۷ـ.۱۵
 .۱۵ـــــــ ( )۱۵۹۵آیا علم میتواند دین را نادیـده بگیـرد ترجمـۀ بتـول نجفـی،
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،تهران.
 .۱۹ـــــــ (۱۵۹۷الف)« ،چرا علم دینی » فصلنامۀ اسراء ،زمستان ،سال سوم ،شمارۀ
دوم ،پیاپی ششم۱۷ ، ،ـ.۱۱

 .۱۷ـــــــ (« ،)۱۵۷۱استاد مطهری و نقش بنیادی فلسفه در ربـز علـم بـه دیـن»
تماشاگه راز ،زمستان ،سال اول ،شمارۀ چهارم۱۷ ، ،ـ.۰۹
 .۵۵ـــــــ ( ،)۱۵۷۱از علم سکوالر تا علم دینـی ،چـاپ ششـم ،پژوهشـگاه علـوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران.
 .۵۱ـــــــ (۱۵۷۵الف) ،علم دین و فلسفه ،چاپ اول ،کانون اندیشۀ جوان ،تهران.
 .۵۱ـــــــ ( ،)۱۵۷۷مصاحبهکننده :نازیال اخالقی «،رسالیـسم نقـابدار؛ پاسـ دکتـر
گلشنی به منتقدان خود» فصلنامۀ تخصصی علوم انسانی اسـالمی صـدرا ،تابسـتان
 ،۱۵۷۷شمارۀ .۱۱۵-۱۱۵ ، ،۱۹
 .۵۵گلشنی ،مهدی؛ علیرضا سبحانی (۱۵۷۵ب)« ،تکجهانی یا چنـدجهانی از نظـر
برخی اندیشمندان مسلمان متقد ،»،فلسفۀ علم ،بهار و تابستان ،شمارۀ اول ،سـال
 .۵۰گلشنی ،مهدی؛ فرشاد فرشته صنیعی (« ،)۱۵۵۷علم و جسـتوجوی معنویـت:
نگرش یک مسلمان» ،نامۀ علم و دین ،بهار و تابستان ،شمارۀ  ۵و ۱ ، ،۹ـ.۵۱
 .۵۷مصباح یزدی ،محمدتقی ( )۱۵۹۷جستارهایی در فلسفۀ علو ،انسانی از دیدگاه
ال مصباح یزدی ،دبیرخانۀ همایش مبانی فلسـفی ،مؤسسـۀ
حضرت عالمه آیت ه ل

آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ،قم.

 .۵۱ـــــــ (۱۵۹۷ب)« ،بررسی جایگاه علم دینی» ،سخنان عالمه آیت لال مصباح ،در
هشتمین هماندیشی وحدت حوزه و دانشگاه (.)۱۵۹۷/۷/۱۷
 .۵۵ـــــــ (۱۵۷۱الف) ،آموزش فلسفه ،جلد اول ،چاپ سـیزدهم ،سـازمان تبلیغـات
اسالمی و شرکت چاپ و نشر بینالملل ،تهران.
 .۵۹ـــــــ (۱۵۷۱ب) ،نظریۀ سیاسی اسال ،2 ،چاپ ششم ،تحقیق و نگـارش :کـریم
سبحانی ،مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ،قم.
 .۵۷ـــــــ (۱۵۷۱ج) ،علم دینی جلسۀ چهار:)۱۵۷۱/۵/۰( ،
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 .۰۵ـــــــ ( ،)۱۵۷۵رابطۀ علم و دین ،مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینـی(ره)،
قم.
 .۰۱موحد ابطحی ،سید محمـدتقی (« ،)۱۵۷۱انحالل مسـللۀ علـم دینـی در دیـدگاه
ال جوادی آملی» ،نشریۀ ذهن ،شمارۀ  ،۷۵تابستان۷ ، ،ـ.۱۷
آیت ه ل

017

