
 

  
  
  
  

  ١٭  سرمقاله
 آیت اهللا جوادي آملی

   راه هموار.کي
در  ، مـاه شـعبان    هـاي  براي روز  ５ از امام زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين        

 صلواتي روايت شده است و در آن صلوات از خداوند سبحان ،شب وقت ظهر و نيز در نيمه    
  :براي ما قرار دهد» طريق مهيع « راＢ خواسته شده است تا نبي اکرم

اللهم فأعنا علي االستنان بسنته فيه و نيل الشفاعة لديه اللهم و اجعله لـي               
 ما را ،پروردگارا« ؛)٥٤٤، صفعميمصباح الک( شفيعا مشفعا و طريقا إليک مهيعا     

 .در اين ماه کمک کن تا بر سنت او گام نهيم و از شفاعت نزد او بهره بـريم                 
  ». و طريقي هموار به سوي خود قرار دهمقبولخداوندا او را براي من شفيعي 

 از مفاهيمي نظير صراط مـستقيم و يـا   ، پيامبر اکرم و اهل بيت عصمت و طهارت ٴدرباره
صراط مستقيم راهـي اسـت    )٣٦٣، صامالي شيخ طوسي: ک.ر( .نيز استفاده شده است صراط اقوم   

 يعني نه اجزاي صراط مستقيم با هم اختالف ؛که از دو خطر اختالف و تخلف مصون است 
 صراط مـستقيم  يشود، و هر جزء از اجزا  ميغايبدارند و نه جزئي از اجزاء از جاي خود         

  .در جاي خود قرار دارد
. گوينـد  هاي وسيع را مهيـع مـي   بيابان. ، طريق وسيع، گسترده و هموار است    طريق مهيع 

زمين جحفه پيشتر ارض مهيعه بوده است؛ يعنـي زمينـي           . جحفه يکي از مواقيت حج است     
 از بـسياري  ياه  از آن اجحاف کرد و قسمتيعيل به بخش وس  ي س اما چون . هموار و وسيع  

ده شديحفه نامآن را برد، ج.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ نوشتار حاضر حاصل سخنراني آية اهللا جوادي آملي در نشست مدرسين طرح ضيافت انديشه اساتيد نهاد 
باشد كه توسط حجـة االسـالم و المـسلمين     ها در تيرماه سال جاري مي نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه   

 .دكتر حميد پارسانيا تنظيم شده است
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  ع است دين طريق مدر طريق مهيع دين، نه جايي براي تزاحم است و نه عذري بـراي       . هي
اگر دين مضيق بود، در تنگنا واقـع  . دهد اي را پاسخ مي  هر اشکال و شبهه   . کسي وجود دارد  

  .شد مي

  ينوحدت د. دو
َان الدين عند اهللاِ ا﴿: دين در نزد خداوند جز اسالم نيست     ِّ َِ  اسالم )١٩، آيهٴ سورهٴ آل عمران( .﴾سلـٰمِالَّ

اختالف مسيحيت و يهوديت با يکديگر      .  مسيحيت و يهوديت و مانند آن قرار ندارد        برابردر  
ًلكل جعلنـا مـنكم رشعـة و﴿:  در شريعت و منهج است    Ｂ و با آيين پيامبر خاتم     َ َ َِ ِ ُِ ًمنهاجـا ٍُّ ِ﴾ .

  )٤٨سورهٴ مائده، آيهٴ (
َلة ابيكم ابرهيم هو سِم﴿:  دين به اسالم از پدر ما ابراهيم استٴتسميه َ َٰ ُ ِ ُ َ َ َمـٰـكم املسلمني من قبلَّ ِ َِ ُ ُ ُّ﴾ 

 و ». مسلمان ناميدپيش او شما را از ].را برگيريد [ ابراهيمتان،ملت پدر« ؛)٧٨سورهٴ حج، آيـهٴ    (
ُما عندكم ينفد و﴿ زيرا ين الهي است و در نزد خداوند است؛ باقي است؛  اسالم چون د   ُ ََ َ َما عنـد  ِ ِ

 ،پذيرد و آنچه نزد خداونـد اسـت    پايان مي،آنچه نزد شما است« ؛)٩٦سورهٴ نحل، آيهٴ ( ﴾اهللاِ باق
  ».باقي است

ديـن يکـي اسـت و       . دين حقيقي تثنيه و جمع ندارد، و به همين دليل ما دو دين نداريم             
خطوط کلي دين، توحيـد  . اختالف در شريعت و منهاج، در آداب عبادات، و مانند آن است     

اختالف در جزئيات و .  و حتي خطوط کلي اخالق، فقه و حقوق يکي است      و نبوت، معاد،  
  . اجرا استٴنحوه

آيد که اسالمي کردن و يا اسالمي شدن علوم، به          از وحدت علوم اين نتيجه به دست مي       
 علم مـسيحي،  برابر همان علم ديني است و در ،معناي ديني بودن علم است و علم اسالمي 

  .گيرد رار نمييهودي، مجوسي و غير آن ق

  يني علم دٴ نمونه، اصول.سه
اي از علوم اسالمي اسـت، و    نمونه،ترين علوم حوزوي است و اين علم  علم اصول از رايج   

  .اسالمي شدن فيزيک، شيمي و غير آن، نظير اسالمي بودن علم اصول است
و اگـر عـالمي در تمـام      . هيچ يک از مطالب علم اصول، مستند به آيات قرآني نيـست           

توانـد در   دت علم خود، قران را نديده باشد، و فقط بداند قرآني هست و حجيت دارد، مي             م
 مباحث علم اصول، تنها به چنـد آيـه اسـتناد شـده       ٴدر همه . علم اصول مجتهد مسلم شود    
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 در حجيت خبر واحـد، و  )١٢٢سورهٴ توبه، آيهٴ   (  نفر ٴ و آيه  )٦سورهٴ حجرات، آيهٴ    (  نبأ ٴ مثل آيه  ؛است
اند و هيچ يک از آنها سند حجيـت خبـر             يق اين آيات را براي تشحيذ اذهان آورده       اهل تحق 

  .واحد نيست
کنيد   هيچ مطلبي را پيدا نمي،، يعني در مباحث الفاظکفاية االصول در مطالب جلد اول     

مباحث الفاظ مثل احکام ترادف و اشتراک و يا مرکب و مـشتق،           .باشد به روايتي    مستندکه  
 وجوب، مفيد تکرار نبودن و اقتضاي  ٴات کاري ندارد و بحث اوامر، مثل افاده       به آيات و رواي   

 در ندر اين مباحث به مبناي عقال و عمل آنا .نهي از ضد عام نيز مبتني بر داليل نقلي نيست
 ايـن مطالـب نيـز    ٴشود و ادراک همـه    آن تمسک مي   مانند شارع و    عمحضر شارع و عدم رد    

 را که در محضر شارع انجام شده باشد و شـارع رد نکـرده   حجيت آنچه  . عقل است  رعهدهٴب
بناي عقال را    .فهمد   عقل مي  ،مفيد تکرار و يا فوريت نبودن امر را       . کند  باشد، عقل ادراک مي   

در حجيت عام، و چگونگي جمع بين عام و خاص و مفهوم و منطوق، جمـالت شـرطيه و    
محـضر شـارع و عـدم رد آنهـا را عقـل      يابد و قرار گرفتن اين بنـا در        غير آن را عقل درمي    

  .داند فهمد و حجيت آنچه را که شارع رد نکرده باشد نيز عقل مي مي
يابـد و بـا همـين روش بـه عنـوان        مينعلم اصول علمي است که با روش عقلي ساما      

 روشـي مقبـول در علـم دينـي     ، روش عقليبنابراين. شود لمي اسالمي و ديني شناخته مي    ع
رگاه اين روش در موضوعاتي نظير کشاورزي، دامداري و غير آن به کار  هرو همين  از. است

  .تواند علمي ديني را پديد آورد رود، مي

  گاه عقل در علم اصولي جا.چهار
در علـم   .نيافتـه اسـت   موقعيت مناسب خـود را  ،بحث از عقل و جايگاه آن در علم اصول      

در . شود منابع استنباط معرفي مياصول عقل در کنار کتاب، سنت و اجماع به عنوان يکي از       
اجماع با هر . دهيم حالي که ما نظير برخي از اهل سنت، اجماع را در رديف سنت قرار نمي           

اگر در استدالل بر اجماع، دخولي باشيم، .  سنت استٴتقريري که پذيرفته شود، زيرمجموعه    
و اگر کشفي . گردد امام بايد داخل در مجمعين باشد، و در اين صورت اجماع به سنت بازمي

باشيم، اجماع بايد کاشف از قول معصوم باشد و در اين حال نيز اجماع نظير خبر، شهرت، 
و در کنـار   گيـرد  اين عقل در رديف اجماع قرار نمـي       بربنا. کند  و غير آن، کشف از سنت مي      

  .نشيند کتاب و سنت مي
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 بـه  ６ خ انـصاري مرحوم شي . در علم اصول باب مستقلي درباره عقل بايد مطرح شود         
 که ６   محمدرضا مظفرشيخ و )٧٩، ص١، جفرائد االصول( جاي عقل، علم را مطرح کرده است
 است، بحث مستقلي را دربـاره عقـل مطـرح کـرده        ６ شاگرد شيخ محمدحسين اصفهاني   

 بحث ايشان در حد معالم است، و اين بحث بايد در سطح ؛ اما)٢٠٧، ص١، جاصول الفقه( است
  .بيابدعمق کفايه گسترش و 

هاي علميه  اگر مباحث مربوط به عقل در حد مطالب کفايه بسط پيدا کند، فاصله حوزه         
گونه که معناي اسالمي بودن علم  شود، و آنگاه همان ميكمتر تا جايگاه بايسته و شايسته آن   

شناسي و غير آن نيز معلوم      شود، معناي اسالمي بودن فيزيک، شيمي، زمين        اصول دانسته مي  
  .گردد مي

  يني علم د.پنج
 اسالمي شدن علوم با  ٴ کالم خود را درباره    ،مالزيكشور  اي در يک نشست علمي در         گوينده

 اسالمي و غيراسالمي داريـم؟ سـپس پرسـش طنزآلـود         ٴآيا دوچرخه : كند  طعنه آغاز مي  اين  
 سواري اسالمي و غيراسالمي تکرار کرد، و آنگاه مسلمان بودن و           خود را نسبت به دوچرخه    

 زمين اسالمي و ٴايشان اين بيان طنزآميز را درباره     . سوار را معقول دانست    کافر بودن دوچرخه  
 اين  بهشناسي اسالمي و غيراسالمي و ديگر موضوعات علمي ادامه داده،         غيراسالمي و زمين  

  . حرفي لغو است،سواري اسالمي  مثل دوچرخه يا دوچرخه، که علم اسالميرسد مينتيجه 
دوچرخه و ديگر امـور صـناعي کـه از ترکيـب            است که اوال   ، آن سخرآميزپاسخ اين تم  

شود، به دليل اين که مرکب حقيقي نيستند، وجود حقيقي ندارند     صناعي چند امر حاصل مي    
 يعني پرسش بايد متوجـه      ؛و مونتاژ طبيعت است، و بحث بايد بر روي طبيعت مستقر شود           

  . زمين، آسمان، و ديگر امور طبيعي شود
اسخ اين  ديني يا غيرديني است، يک پرسش فلسفي است، و پش از اين که آيا زمينپرس
  . فلسفه استٴ متافيزيک و برعهدهٴ علوم جزئي نيست، بلکه برعهدهٴعهدهسؤال بر

 البـشرط   ذات خود ديني و يا غيردينـي نيـست؛  بين است و در حد      دانشي جهان  ،فلسفه
 بـه الحـاد و   ، اگـر در شـناخت خـود   .سـت دار شناخت جهان ا     فلسفه عهده  .مقسمي است 

 عالم را مخلوق    ٴ همه ، و اگر به توحيد برسد     تابد،  را برنمي شکاکيت رسيد، ديني بودن عالم      
بيند، و در اين حال هم عالَم به دليل اين که مخلوق حق تعالي است، ديني است، و  حق مي 
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  .ني استپردازد، دي هم علم که به شناخت خلقت خداوند سبحان و کار او مي
  همان گونه که قرآن کتاب تـدوين او        ؛در نگاه توحيدي طبيعت کتاب تکوين الهي است       

بـا ايـن   . ست، و در اين صورت علم به طبيعت نظير علم به قرآن علم به کتاب الهي است     ا
کننـد، هـر دو    تفاوت که يکي از اين دو کتاب تکوين و ديگري کتاب تدوين را مطالعـه مـي    

آيـد و در شـناخت       خداوند سخن به ميان مـي      ٴدر شناخت قرآن از گفته    . تفسير الهي هستند  
عبارت مفسر قرآن اين است کـه خداونـد     . شود   کار و فعل خداوند بحث مي      ٴطبيعت، درباره 

 ٴپس به برکـت فلـسفه  . چنين گفت، و عبارت مفسر طبيعت اين است که خداوند چنان کرد     
  .استعلم ديني  ، ديني است و هم علم به طبيعتالهي هم طبيعتْ

  يني در علم دي نقليقي تصدي مباد.شش
بـرد، حـضور     که از مبدأ تصديقي نقلي نيز بهره مي     فرو كاهيم اگر علم اسالمي را به علمي       

کننده داشـته    تعيينيتواند در مسير نظريات علوم عملي و يا نظري تأثير           هاي نقلي مي    گزاره
 )٢٤٥، ص١، جوسائل الـشيعه  ( بالشکابداً  قين  التنقض الي  زيرا همان گونه که يک عبارت        ؛باشد

آورد، آيـات فراوانـي کـه          مـي  در پي  استصحاب   ٴهاي علمي فراواني را درباره      ابواب و کتاب  
بيايد؛  نظريات علمي به كارتواند  ، مي است خلقت طبيعت و مسايل طبيعي وارد شده    ٴدرباره
 خلقت زمين و آسمان ٴهان و يا درباره    باد و باران و کيفيت باروري گيا       ٴ آياتي که درباره   مانند

  .و يا خلقت انسان نازل شده است
 الهي آمـوزش    ٴآيات قرآن در تبيين سنن و احکام طبيعت به روشي که حکمت و فلسفه             

 طبيعت را همواره به عنوان مطالعـه       ٴ، مطالعه دانستهدهد، طبيعت را تجلي و آيه خداوند          مي
ه همين دليل آنگاه که از تأثير بادها در تلقيح گياهان کند، و ب    کار و فعل خداوند، معرفي مي     

َوارسلنا الريـٰح لـو﴿: فرمايد  مي،دهد، اين اثر را نيز به خداوند استناد داده  خبر مي  َ ِّ ََ َ ٰقـح َ سـورهٴ  ( .﴾ِ
ها و مسايل اجتماعي تاريخ   قرآن کريم بر همين قياس احکام و روابط بين پديده)٢٢حجر، آيهٴ  

  .کند ي معرفي ميبشري را سنن اله

  ي علمنيت دي هو.هفت
دينـي  بازگـشت  . گردد  استفاده از علم باز نميٴديني بودن علم به قصد قربت عالمان به شيوه   

 هـم بـه   وعلم ديني هم به حسب موضوع       . است دانش و ساختار معرفت      ٴبودن علم به بدنه   
 زيـرا  تواند بود؛ نمي جز ديني  بلکه از اين منظر علم   ؛لحاظ محتواي دروني خود ديني است     
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عالم جز آيات الهي نيست، و عقل نيز بـه عنـوان وسـيله و ابـزار تحـصيل علـم مخلـوق         
اي اعم از حس، عقل، شهود، وحي و نقل که        خداوند است، و علم هم با هر ابزار و وسيله         

به دست آيد، در متن خلقت الهي قرار دارد، و معلم حقيقـي در همـه حـال جـز خداونـد                    
دانست،   هم پس از آن که هيچ نمي وست که آدمي را آنگاه که به دنيا آمد  ا او. سبحان نيست 

ِاهللاُ اخرجكم من بطونو﴿: ابزار دانستن آموخت   ُ ُ َِ ُ َ َ امهـٰتكم ال تعلمون شيَ َ َ ُ ِ َّ َجعل لكم السمع واالبـصـٰر ًا وئُ َّ َُ َ َ َُ َ َ

ُدةَ لعلكم تشكرون﴾َاالفئو َُ ََّ دانست و  ست که به انسان آنچه را نمي  ا و هم او  « ؛)٧٨آيهٴ  نحل،  سورهٴ  ( ََ
َعلم ا﴿ .نست از نزد خود فراگيرد، بياموختتوا نمي َّ َنسـٰن ما مل يعلمِالَ َ َ   )٥آيهٴ علق، سورهٴ ( .﴾َ

انـد، و    کند، همه مخلوق حق     پس عالم، علم و وسايلي که آدمي با آن تحصيل علم مي           
 عقلي يا نقلي باشد، حجت   ن که وسايلْ  گيرد، اعم از اي      آنچه آدمي با اين وسايل فرامي      ٴهمه

اگر کسي در ماه مبارک رمضان با دهان روزه کالمي را که از خداونـد سـبحان       . شرعي است 
 به همين قياس اگر کسي با داليل عقلي ، باطل استاش نيست، به خداوند نسبت دهد، روزه    

 عامدا به حق تعالي بداند کاري را خداوند سبحان انجام نداده است، و خالف آن را عالما و 
 يعنـي عقـل و نقـل هـر دو حجـت      باطل بوده و کفاره نيز بايد بدهـد؛  او  ٴنسبت دهد، روزه  

  . آثار فقهي شرعي مترتب است بر هر دو واستشرعي 

  يني نقل در علم دو تعامل عقل .هشت
 علـوم  .گيـرد   بـر مـي     علوم عقلي را نيز در     نيست؛ بلكه  به علوم نقلي     ، محصور علم ديني 

 از رهگـذر  بلکه عقل و نقل دهند؛ ديگر به حيات خود ادامه نمي   و نقلي مستقل از يک     عقلي
  .  در توليد علم ديني دخيل هستند،تعامل فعال

، و  استهمان گونه که علوم عقلي و نقلي هر يک داراي مراتب مختلف قطعي و ظني                
 علـوم  ؛دشـو  ات مربوط به هر يک بر طبق قواعد و ضوابط مربوط به خود حـل مـي            ضتعار

مند عمـل    اي ضابطه    در تعامل با يکديگر، با حفظ مراتبي که دارند به گونه            نيز عقلي و نقلي  
  .کنند مي

 و  اثبات قطعي نرسيده باشند، تـوان تعـارض        ٴهاي علمي تا هنگامي که به مرحله        فرضيه
عـي   همان گونه که داليل ظني نقلي، در تقابل با داليـل قط           تقابل با نصوص ديني را ندارند؛     

ـ  از بـاب ضـرورت مخـصص لُ   ، بلکه داليل قطعي عقلـي هـم  ؛گيرند عقلي قرار نمي   ي در ب
مخصص لبي يا به اجماع و يـا بـه دليـل           . رسانند  استنباط از ظواهر نقلي حضور به هم مي       



 سرمقاله   
١٣ 

  .شود  و در هر صورت مقيد اطالق و يا عموم عبارات مي،گردد عقلي بازمي
هـاي عقالنـي     شـامل آمـوزه    ،کننـد   يت منع مـي    از غير اهل ب     را ظواهري که تعليم علوم   

 خود Ｄ  زيرا ائمه معصوميناست؛هاي تمثيلي    از قياس و روش   آنها   بلکه منع    ؛ندشو  نمي
  )١٦٧، ص١، جکافي(. اند خواندهنيز عقل را حجت الهي 

 حجتـي   دربـارهٴ  از امـام     ي که و  کند  سکيت نقل مي     از ابن  توحيد در   ６ مرحوم صدوق 
: ک.ر(. پيش نهـاد  عقل را Ａ  و امامآشكار سازد مدعيان مختلف را    که حق و باطل    پرسيد

  )٢٥همان، ص



 ۱۳۸۹ پياپي ششم،زمستان ،دوم شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،
١٤ 
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