
 

 
 
 
 

 
 دوفصلنامة علمي تخصصي فلسفة اسالمي

 9315 تابستانـ  بهار/   2/ پياپي دوم  / شمارة اولسال 

  بر نظرية راهکارهاي توليد علم ديني مبتني
 1 يجوادي آمل اهلل آيت

 2مهدي موحد

 چکيده 
اهلل  نظريـ  اـاآ تيـ    صورت پذيرفته تحليلي  ـبا روش توصيفي  که  پژوهشاين در 

شهرت يافته، « علم ديني حداکثري»که به نظري   ،جوادي تملي دراصوآ توليد علم ديني
کـه در مـ ن تن   دهـد   ميسامان اي  را به گونهتوليد علم ديني   نظري شود. ايشان تبيين مي
ارزش و اعتبار  ،حسي  اعم از عقل، نقل، شهود و حتي تجرب ،از مبادي معرفتي بشرهريک 

 . تورند دس  مي را بهااآ اود 
معظم له دراصوآ معناي دقيق علم ديني، به تبيـين   يترابندي  پس از بررسي و دسته

تي جديد با برداشکه ايشان کند  بيان مي ،راهکارهاي توليد علم ديني از ديدگاه ايشان پردااته
به سيزده راهکار مشخص دراصوآ توليد علم کم  دس عقل، تن با رابط  از معناي دين و 

به طولي   اين راهکارها را در رابطتوان  البته ميکه اند  نظري  اود دس  يافتهبر  مبتني ديني،
 «ع لياتي و ميدانية ارهاي مرتبط با حوزکراه»و « پردازي نظريه ةمرتبط با حوز ارهايکراه»

 بندي کرد. دسته
داند، که با بهسازي و رفع مشکالت ايـن نظريـه،    نگارنده ابهاماتي بر اين نظريه وارد مي

هاي ع لي دراصوآ  انه و فعالي پرداز نظريههاي  فعالي  توان تن را مبناي مناسبي براي مي
 توليد علم ديني قرار داد.

 کليدواژگان 
 ي، راهکار توليد علم.ني، علم ديساز ياسالم م،دين، اسال ،يتمل ياهلل عبداهلل جواد  يت
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 مقدمه
دستيابي به سااتار کلي و مدل جامع توليـد   پژوهشانجام اين در يکي از اهداف غايي 

اهلل جـوادي تملـي    ، تي نظريات انديش ند فرزانهبر  مبتني علم ديني و راهکارهاي نيل به تن
کران ديني، نيل به ت ـدن اسـالمي در   اذعان متف تن روس  که به ازکار اس . مرورت اين 

ساز اس  و اين  هاي مختلف علوم ت دن هاي تتي متوقف بر توليد علوم ديني در شااه سال
که به الگوي جامعي از معناي بايسته و منطقي علم ديني و  ، مگر درصورتيشود ن ي حاصل

شنايي با ماحصـل  نخستين گام تنيل به اين مقصود، براي راهکارهاي توليد تن دس  يابيم. 
اس  تا از اين رهگـذر  « لم دينيارهاي توليد عکراه»انديش ندان معاصر دراصوآ  تراي

 گفته حاصل تيد. تدريج الگوي جامع پيش به
التبعيه اس . م ن تنکه با ت سک به ديـن   داند که دين امر الزم اين تحقيق، مفروض مي

بـر ديـن را بـه نيازهـاي      يا حتي مبتنـي هايي ه سو  توانيم علوم اسالمي را توليد و پاسخ مي
 هاي مختلف عرمه کنيم. هاي دانش بشر در عرصه گوناگون

 معناي لغوي و اصطالحي واژگان 
 کار هب»معناي  که بهاس   «کيتاکت»واژه  يمعادل فارسلحاظ لغوي  به «راهکار»واژة راهکار: 
به کار رفته « يکارهر  فوت و فن»و  «ر حربيتدب»، «در جنگ يمختلف نظام ياندااتن قوا

اصطالحي اـود نيـز معـادل معنـاي اصـطالحي کل ـ         يمعناه چنين اين واژه در  1اس .
)يا ه ـان  « راهبرد»در اصطالح راه ع لياتي تحقق « تاکتيک»اس ؛ به اين معنا که « تاکتيک»

جـه،  شـود. درنتي  معنا مي« تعيين مسير بهين  رسيدن به نتيجه»به « راهبرد»استراتژي( اس  و 
معنا اواهد « هاي اجرايي براي تحقق نتيجه تعيين قدم»معناي  )يا ه ان تاکتيک( به« راهکار»

« راهکار»و متغير بودن « راهبرد»ثاب  بودن « راهکار»و « راهبرد»شد. گفتني اس  تفاوت مهم 
 به تغيير شرايط و اوماع اس . 

تنچه براي نيل به »معناي  ن پژوهش بهدر اي« راهکار»البته به داليلي که بيان اواهد شد، واژة 
يا ه ان « استراتژي»استفاده شده اس ، اعم از اينکه مطابق معناي اصطالحي « هدف بايد انجام داد

 اصطالحي تلقي کنيم. « راهکارِ»يا ه ان « تاکتيک»دانسته شود يا تن را مطابق معناي « راهبرد»

ـ پدرا  يزياز اصل چ»معناي  به واژهن يا توليد: ـ پد» ،«دتوردني ـ پد» و« د توردني دتوردن ي
 1اند. کار برده نيز به« جاديا» و« زادن»معناي  ه چنين به 2.اس « يزياز چ يزيچ
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علم  القو جاد، يا»معناي  قرار گيرد، به« علم»در پژوهش حامر، هرگاه اين واژه متعلَّق 
« ترج   صرف يک علم»اي معن رود و به کار مي به «باشد يه راه با ابداع و نوتورنحوي که  به

 .شود استفاده ن ي
سـالمي  ت دن امباحث مرتبط با فلسف  علم و  ،نيمباحث فلسف  دپژوهش ن ياموموع 

گيـري از روش   شـود و بـا بهـره    شـ رده مـي  « اي توسـعه »اين تحقيق ازنظـر هـدف    .اس 
از نظـر  اسـ . ه چنـين،   « اي و تلفيقـي  تميزه»ها، پژوهشي  داده يگردتوردر « اي کتابخانه»

را « انتقادي»و در مواردي براورد « تبيين»اس  که « توصيفي و تحليلي»پردازي از نوع  داده
 انجام داده اس .
، که تن يو موموعات فرعاس   «ينيد علم ديتول يراهکارها»ق ين تحقيا يموموع اصل

 «نيدمعناي » ،«علم يمعنا» :عبارت اس  از ،گردد مي محسوب يمنزل  مقدمه موموع اصل به
 .يتمل ياهلل جواد  يات تينظربر  مبتني« نيرابط  علم و د»ن ييو تب

 پيشينة تحقيق
و  ينـ ين، علم ديدر باب علم، د ياناتيب يتمل ياز جناب استاد جواد يدر تثار متعدد. 1

ن اثر يتر د بتوان مهميشا ، امااس عرمه شده  يد تن به صورت پراکنده مطالبيتول يراهکارها
ـ نام منزل  عقل در هندس  معرف  دينيرا کتاب مهم  باره نيشان در ايا . در ايـن کتـاب   دي

هايي از اين  شود. ه چنين بخش صورت مت رکز و تخصصي به مقول  علم ديني پردااته مي به
پردازي  هاي مختلف تن، چه در حوزة نظريه کتاب به بيان راهکارهاي توليد علم ديني از جنبه

الن مراکز عل ي، و چه از حيث اشخاآ و دانش ندان پردااته هاي مديري  ک و سير فعالي 
صورت تفصيلي و تخصصي به بيان راهکارهاي توليد علم ديني  اس . البته در اين کتاب به

 يابد. شود و به اقتضاي مقام، بسط الزم کالم تحقق ن ي پردااته ن ي

ش ارة اثر که در مجل  : اين «معرف  ديني  تبيين براي از مطالب عقل در هندس»مقال  . 2
به قلم شخص استاد بـه چـار رسـيده اسـ ، بيـاني       ،1911 زمستاندر  اسراءفصلنام  دو 

شود تا  تخصصي اس  که بيشتر ناظر به تبيين مباني استاد دراصوآ علم ديني ش رده مي
 راهکارهاي توليد تن.

 شناسي دين، کليفحق و ت، شريع  در تيينه معرف مانند  يتمل ير تثار استاد جواديسا. 9
هاي انديش  ايشان در باب توليد علم  نيز حاوي براي مباني و پايه اسالم و محيط زيس  و

 اند. صورت تخصصي به اين موموع نپردااته اند، اما به ديني

چـي   االسـالم دکترحسـين سـوزن    . معنا، امکان و راهکارهاي تحقق علم ديني اثـر حجـ   7
 به چار رسيد اس . 1911و اجت اعي تهران که در سال محصول پژوهشکده مطالعات فرهنگي 
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صورت گذرا به اين موموع پردااته اس . البته محدودبودن بررسي اين کتـاب و نيـز    اين اثر به
اهلل جـوادي تملـي و    نداشتن ت رکز و جامعي  بر شرح راهکارهاي توليد علم ديني از منظر تي 

 گردد. ازج له نقاط معف اين اثر محسوب ميبازگرداندن اين راهکارها به مباني ايشان، 
اثر مح درما ااکي قراملکي که به ه   انتشارات  تحليل هوي  علم ديني و علم مدرن. 2

طور محـدود ديـدگاه اسـتاد جـوادي      چار شده اس . اين اثر به 1931کتاب فرداي قم در سال 
هاي مؤسس فقيد  يين انديشهکند. البته با توجه به ه   اين اثر دراصوآ تب تملي را بررسي مي

وگـويي کـه نگارنـده بـا      فرهنگستان علوم اسالمي اين امر قابل فهم اس . گفتني اس  در گف 
 گردد. زودي اثري از ايشان در نقد موشکافان  ديدگاه استاد عرمه مي صاحب اثر داشته، به

 يکتـر علـ  اهلل مح دتقي مصباح يزدي و به کوشش د ي اثر استاد ت رابط  علم و دين. 6
چار شـده   1932 قم به سال يامام ا ين  تموزشي پژوهشي انتشارات مؤسسدر مصباح 
راد يـ ان و بـه ا يـ ع دة نظر معظم له را ب يتمل ين اثر بدون اشاره به نام استاد جواديا .اس 
 بر تن پردااته اس . يفيلط ينقدها
دينـي و تزمـون    هاي علم ي علوم انساني اسالمي: تحليل نظريهوجو جس در کتاب  .3

)جلد اول( اثر دکتر عبدالحسين اسروپناه  الگوي حک ي ـ اجتهادي در توليد علوم انساني 
دفتر نشر معارف )وابسته به نهادن ايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها( قم که  محصول
ين شده در اترين تثار توليد و جامعترين  از تازه يکيچار شده اس . اين اثر  1939به سال 
جداگان  تثار و تارين بيانات استاد جوادي تملي، به تبيين  يکه با بررسشود  ش رده مي عرصه

 و نقد و بررسي تن پردااته اس . 

 اهلل تي ارهاي توليد علم ديني از ديدگاه کراه منحازو  تخصصي، بررسي تحقيق پيش رو
و  افـزاري    نـرم   نهضگامي هرچند کوچک در عرصاس  اميد پردازد و  ميجوادي تملي 

تر علم  قي و ع لياتي توليد علوم انساني اسالمي و در سطح کالنطرسيدن به الگوي جامع، من
 اهلل.ءديني و اسالمي باشد. انشا

 معناي علم ديني از ديدگاه استاد جوادي آملي

الزم اس  معناي دين و علم از نظر ايشان  ،بررسي معناي علم ديني از ديدگاه استاد براي
 پردااته شود.معناي علم ديني به بيان سپس  ،گردد روشن

 معناي دين. 5
 1.اسـ  « امر مقابل کفـر »و « شريع »، «طريق » ،«مل »، «کيش»معناي  به دين در لغ 

استاد جـوادي تملـي    2اس . کار رفته نيز به« راه و روش»و « تيين»، «وجدان»معناي  ه ين به
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زيرا اموري نظيـر قواعـد    ؛تعريف ماهوي ارائه داد تنتوان از  معتقدند که ن ي« دين»درباره 
و انـد   فاقد وحـدت حقيقـي  هستند  دين ةدهند کيله تشکاعتقادي، ااالقي، فقهي و حقوقي 

جنس  ،فاقد ماهي  درنتيجهفاقد وجود حقيقي و  طبع، به ،ه فاقد وحدت حقيقي باشدکامري 
تـوان از   مي هرچند 1؛ر نيس پذي کانتعريف ماهوي ام  براي چنين امري ارائ .و فصل اس 

ف را در ين تعريه شامل ت امي اديان بشود و استاد اکدين تعريفي مفهومي و انتزاعي ارائه داد 
 2اند. اود ارائه داده يجا

 کنند: دو تعريف ارائه مي« نيد»ي دراصوآ تمل ياستاد جواد ،حالهر به
فـرد و   ةه بـراي ادار کـ مج وعه عقايد، ااالق و قوانين و مقرراتي اسـ   دين : »نخست

   9«.از طريق وحي و عقل در ااتيار تنان قرار داردها  انسان انساني و پرورش  جامع
بينـي و   سـ  کـه بخـش جهـان    ها و نيسـ  ها  از هس اي  مج وعههم دين  ،بر اين مبنا

ه شـامل مباحـث   کبايدها و نبايدهاس  هم دربرگيرندة و دهد،  اعتقادات دين را تشکيل مي
گردد که ه ـان بخـش ايـدئولوژيک و احکـام رفتـار در ديـن        ميوقي و ااالقي فقهي، حق

اسـتاد   ، امـا شـود  مي . چنين تعريفي هم شامل اديان باطل و هم دين حقگردد محسوب مي
 . کنند مي بحث معرفي شايست  دين حق را فقطجوادي تملي در مباحث علم ديني 

اري ندارد تا نوب  بـه  کهيچ  يقيو حق يبه نظر ايشان در اديان باطل، دين با عقلِ واقع
 چارچوببحث ايشان در باب علم ديني در  درنتيجه، ؛ديگر برسدکبحث از نسب  تن دو با ي

 7.شود معنا مياسالم 
جزئيات اين مبحث را  شود که مي« دين جامع»از دين به نام تري  وسيعشامل معناي  دوم:

 .گذاريم واميو دين تحليل معناي عقل و رابطه عقل به مجالي پس از 

 معناي علم )معناي عقل( .2
دراصـوآ معنـاي    2کـردن و دريـافتن اسـ .    يقـين دانستن و معناي  در لغ  به «علم»
تن  گونـاگون در مراتـب  م وعل ايشان به نظرکه  گف  توان طالحي علم از منظر استاد مياص

تقابل موهوم  و اگر بخواهيم به تعارض و در مراتب مختلف تن اس عقل کاربس  محصول 
و عقل را در  6، نخس  بايد رابط  عقل و دين را تحليل کنيمعلم و دين پاسخي دراور دهيم

 جايگاه بايسته و شايست  اود، در حوزة معرف  ديني، قرار دهيم.
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باشد. اگـر عقـل    ينيشود که عقل مانند نقل، حج  د ي مياسالم يعلوم وقت
معنـاي   ي بـه محصوالت عقل رساند، پس مي ن راياس  و حکم د ينيحج  د

 ينيشود، مطالب د مي و فلسفه يامي، ري، انسانيعيکه شامل علوم طب ،ع تنيوس
 1.ن باشنديز از ديگانه و مت ايرسانند؛ نه تنکه ب مي را

درنتيجه، پيش از فهم معناي علم ناچار به تعريف معناي عقل هستيم. به نظر ايشـان هرچنـد   
توان براي تن تعريف جـامع حقيقـي    کل ه پراکنده اس  و ن يتعريف عقل اطالقات اين  دربارة

هاي فکري معنـاي   توان ه چون دين، جامعي انتزاعي ارائه داد که در ه   نحله ارائه کرد، اما مي
 2واحدي بدهد و مصاديق استع االت گوناگون عقل را تح  پوشش اود بياورد.

 شود: اه به پنج دسته تقسيم ميه چنين، علومي که محصول کاربس  عقل اس  از يک ديدگ
 عقـل تجربـي  ... که محصول کاربس  کي و، مهندسي، پزشکنظير فيزي . علوم تجربي:5
 شود؛ نيز ه راه مي تجريدي عقل ني هگاه با کاربس  و اس  

اين  ،فالسفه قديم(بندي  مانند حساب، هندسه، موسيقي )بر مبناي تقسيم. علوم رياضي: 2
 اس ؛ تجريدي ل ني هالي  عقفعدسته از علوم محصول 

تلفيقي از کاربس  که محصول شناسي  شناسي، اقتصاد، روان مانند جامعه . علوم انساني:9
 شود؛ نيز ه راه مي تجريدي عقل تجريدي و تجربي اس  که گاه با کاربس  عقل ني ه

 اس ؛ محصول کاربس  عقل تجريديه کي ااآ تن امعن به . فلسفه:4

 محصول کاربس  عقل ناب اس ؛ه ک . عرفان نظري:1

ي اس  که موارد ه   ،عقل و دين  در بررسي رابط ،مقصود استاد جوادي تملي از عقل
 9فهم نيس .  و منحصر در عقل تجريدي محض يا ه ان عقل فلسفبرش رده شد 

ـ  تيد دس  مي بهه از اين معلومات کشود ميزان يقيني  مي مالحظه که چنان انـدازه   کبه ي
عقل به  يادشدةمحصوالت ه   مبناي استاد بنابر اس .  کيکالحاً مقول به تشنيس  و اصط

 7.بينجامدعل ي   ه به علم يا ط أنيناس  ک بحث وارد  شرطي در حيط
 ياس برهانيمانند ق ،نندک مي ردهاي عقل يقين صددرصدي ايجادکارکبراي  ،هکتوميح تن

نه چيزي مانند مظنونـات، مشـهورات،    ،ه ماده، يقيني باشدکدر فلسفه. با رعاي  اين شرط 
  شـده باشـد.   يـ ط انتاج رعايدر صورتِ قياسِ برهاني شرا ،ه چنين ؛مقبوالت و مانند تن

 نامند.  مي «علم»اصطالح اصولي  ذاتي تنهاس . اين دسته را به حجي  اين دسته از علومْ
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نـان  ن مفيـد اط ي کلـي  ،تور نيس  توري براي محصوالت عقل صددرصدي و قطع يقين
کنند. اين امـور بـه    مي ه عقال در اجت اعات اود به تن اعتناکيعني اط يناني اس ،  عقاليي

در اند؛  شارع قرار گرفته که ثاب  شود مورد تأييد و امضاي شرطي در حق فرد حج  دارند
ه از راه حواس کشود. نظير مشاهدات تجربي  مي يقين با تنها معامله  مثاب ، تعبداً بهاين صورت

ن تا االفش ثاب  نشود کلي ،ان سرابيّ  براي تن منتفي نيس که گرچه امک ،تيد مي اصلح
به تن اعتنا  ه عقالًک ،ن ايد. يا ابر دو شاهد عادل و امثال تن مي ظنّ عقاليي براي حاسّ ايجاد

اس ؛ از ه ين رو، شارع  مواردي از علم، نظير تنچه مطرح شد، مورد تأييد و امضاي. کنند مي
 باشند. مي حج به تنها، ق عالِم در ح

منظور  ةرياز دا اند تميخته با وهم و گ ان و فرميه، اما ن ا هستند که علمه چنين اموري 
و نـه حجـ    داند  مينه واجد حج  ذاتي را اين امور شارع زيرا  1؛ندا استاد از عقل اارج

 .و نه عل ياند  نه علم فرمياتدرواقع،  .نهادتوان اساساً نام تنها را علم  ، ن يپس ؛شرعي
هاي عل ي تا وقتي به حدّ قطع يا ط أنينه نرسيده و مفيد يقين يا اط ينان  فرميه

اند و نه حج  شرعي و معتبر ديني، بنابراين  نه علم مصطلح ،اند عقاليي نشده
 2.اند و نه معارض نقل نه معارض دين

کنـد کـه مبنـاي بسـياري از      اـوبي تشـکار مـي    اهت ام به اين مطلب جايي ارزش اود را به
شناسـي   نظريات علوم انساني غرب بـه فرمـيات اثبـات نشـده بـازگردد. ماننـد نظريـات ديـن        

شناسي و علم اقتصـاد   شناسي و نيز نظريات جامعه فيلسوفان دين يا حتي براي نظريات معرف 
ي در تنهـا  اند، مباني ايدئولوژيک اديان تسـ ان  و ااالق در غرب. اين نظريات درحالي که مدعي

نشده و فرميات صـرف   شدت متأثر از توه ات و مباني اثبات تأثيري نگذاشته اس ، اود به هيچ
 گنجد. هستند. ارائ  ن ون  اين مباني و تثار تن در علوم انساني غربي در مجال اين تحقيق ن ي

قـل از  گفته و با عناي  به رابط  علم و عقل در نظر اسـتاد معنـاي ع   با توجه به مطالب پيش
منظور از عقل ه انا علم يا ط أنين  عل ي اسـ  کـه از   »شود:  گونه تعريف مي ديدگاه ايشان اين

 9«.برهان تجربي محض يا تجريدي صرف يا تلفيقي از تجربي و تجريدي حاصل شده باشد
که اين تعريف از نوع معرفي شيء به ذاتياتش يابيم  درمياز عقل مزبور با بررسي تعريف 

علم ذاتاً نوعي ادراک اس   سوييزيرا از  ؛ه از نوع تعريف تن به لوازم ذات اس بلک ،نيس 
معناي نيروي ادراکي ناب اس   عقل در اين مبحث به» به تصريح اود ايشان ،ديگر سويو از 

يعني عقل از سـنخ نيـروي نفـس     7«که از گزند وهم و ايال و قياس و گ ان مصون اس 
 .انجاميدد علم اواهد ااآ اس  که کاربس  تن به تولي
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 توان به صورت زير تعريف کرد: حاصل سخن تنکه علم در اين نوشته را مي
 از يعيف وسـ يـ کاربس  عقل در مراتب مختلف تن اس  کـه ط  يعلم، محصول معرفت

ا از يرا که  يو عرفان ي، فلسفي، کالميامي، ريتجرب هاي از ج له دانش گوناگونهاي  دانش
 شود. مي شامل ،باشد يينان عقاليا اط ي ين عقليقيسنخ 

 رابطة دين و علم )عقل( .9
علم و عقل، الجرم تبيين معناي دين و علم از منظر استاد به  ميانگفته  براساس رابط  پيش

اين واقعي  اس  که بر  مبتني . تبيين مذکورانجامد ميايشان ديدگاه تبيين رابط  دين و عقل از 
ر چهار موطن يا به تعبير ايشان چهار مقطـع حضـور و   گوهر دين داستاد، تعريف براساس 

تحصيلِ علمِ به دين در تن مقطع نقش براي تواند در مواطن ااصي  جلوه دارد و عقل تنها مي
 1:ند ازا مهم اود را ايفا کند و در مواطن ديگر امکان ورود ندارد. اين مقاطع عبارت

مج وع  اصول و فروع مجعول  ،اس تن مصطلح  در معناي« دين»ه ان : که مقطع اول
نام  سبک زندگي در ه   ابعاد  عنوان تيين به ديني اس  کههاي  شارع اس . اين مقطع گزاره

 کند؛نقش فاعل شناسا را ايفا تواند  مي. عقل در اين مقطع تنها شود ش رده ميتن 
بع هستي : که بُعد حقيقي دين و گوهرة اصلي تن اس  و ايشان از اين مقطع به منمقطع دوم

شـود، اداونـد متعـال     کند. در اين موطن که موطن ثبوتي دين محسوب مي شنااتي دين ياد مي
براساس علم و ارادة ازلي اود به مصالح و مفاسد واقعي و قوانين و روابط هستي، کـه ه گـي   

اي از عقايد، ااـالق و احکـام را جعـل     روند، مج وعه معلول علم و اراده و قدرت به ش ار مي
وده اس . دين در اين موطن ه ان گوهرة اصلي اس  که منشـاء تحقـق ديـن در مـواطن و     فرم

 تيد؛ مقاطع بعدي اس  و در اين موطن دين نه مخلوق عقل و نه به فهم عقل در مي
شناسي سره و اصيل يا وحي معصومانه تعبيـر   : استاد از اين مقطع به منبع معرف مقطع سوم

اسـ    و تجلي معصومان  گوهر و ذات دين براي انبيـاء و ائ ـه  کنند. اين مقطع ه ان تحقق  مي
و تفاوت تن با مرحل  قبل ه ان تفاوت اصل واقعي  و ظهور تامّ امکاني واقعي  اس . در ايـن  

کند بلکـه ايشـان    طور مستقل قانون اعتقادي، ااالقي يا احکامي ومع ن ي مقطع وليّ معصوم به
کنند، به الهام الهي اس . دسـتورهاي انبيـا    و هرچه ارائه مي بازگوکنندة ارادة تشريعي اداوندند»

 2«.و اولياي ادا مطابق با دستور الهي و منبعث از وحي و الهام اوس 
ن يگردد. به ا مي معصوم محسوب يّول ين برايد ين موطن، موطن اثباتيا ،سخنيگرد به

ن يـي ر و تبيصودش تفسـ که مق ين گاه به شکل قرتن و گاه به شکل الهاميق  ديمعنا که حق
ن نحوه از تحقق را يکند. ا ي ميمعصوم تجل يّشه و فعل و زبان ولياند ،بر جان ،قرتن اس 

 يم؛نام مي بي   اهليا ه ان مدلول قرتن و رهن ود معصومانه  يوح
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عقل »يا « بشر عاديشناسي  معرف »از اين مقطع به منبع جوادي تملي : استاد چهارم مقطع
کنند. دين در اين موطن، فهم بشر عادي از وحي اس . اين موطن، مـوطن   يتعبير م« و نقل

 گردد. معصوم محسوب ميغير اثباتي دين براي وليّ
 به نظر استاد منابع کشف محتواي دين براي بشر عادي )يا ه ان منابع اثباتي دين در اين مـوطن(، 

ن در حدّي نيس  که بتواند تواند کاشفي  از واقع داشته باشد، لک يا عقل اس  که هرچند مي
 گيرند. جعل و تدوين حکم الهي کند، يا نقل اس  که کتاب و سن  زيرمج وع  تن قرار مي

 بعد از تشنايي اج الي با چهار مقطع يا موطن دين از منظر استاد، بيان چند نکته مروري اس :
؛ و مانندي ندارند مقابل ،معنايي که در مقطع دوم و سوم گذش  : به نظر ايشان دين بهاوالً

نظـام  »که معلولِ علم اداونـد بـه    نظراز تن  ،تعالي اس  زيرا گوهرة دين که مجعول باري
زيرا واقـع و مصـالح و    ؛س ، که دوبردار نيس ا جلوة ارادة الهي ،به تعبير ديگر يا «احسن

 تواند بيش از يکي باشد؛ ن ي مفاسد واقعيه
تواند بيش از يک امر  بلکه عيني  تن با گوهرة دين، ن ي دليل انطباق، : وحي معصومانه بهثانياً

 1مانند اود ندارد؛ باشد؛ درواقع، ارتباط معصومان  انسان کاملِ با اداوندگار عالَم بديل و قريني به
شناسي تن براي بشر عادي و ه ان نقل اسـ ، نقطـ     : مقطع چهارم دين که بُعد معرف ثالثاً

هـاي معرفـ  دينـي بـراي بشـر عـادي محسـوب         دو، منبع و پايهبديلي به نام عقل دارد که هر
 سازد. گردند. عقل بُعدي از دين را و نقل بُعد ديگر دين را براي انسان غيرمعصوم ن ايان مي مي

، شناسيم مي ه ماکه عالَم واقع از دو حال اارج نيس . عالَ ي کايشان معتقدند ه چنين، 
نامند.  مي «عالَم تدوين»و عالَم دوم را « وينکعالَم ت»ا . عالَم اول راواس  يا قول يا فعل اد

ه و دين واحد الهي، قول اداس ، عـالم  ا ه ان متون شرايع حقّيه عالم تدوين ک طور ه ان
ذلِکمُ اللّهُ رَبُّکمْ ال إِلهَ » .فعل اداس  ، نيزها و زمين و هرتنچه در تنهاس  وين مانند تس انکت

حک ـ   ه در کـ  گونـه  ه ـان ه کبل 2،«يْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلي کلِّ شَيْءٍ وَکيلٌإاِلّ هُوَ خالِقُ کلِّ شَ
العلـل   ه ندارد و عين ربط و تعلق بـه علـ   نفس شود، معلول جنب  في ميبه تن اشاره  متعاليه
، يعني محل ظهور و «مَظهَر»عالَم چه در حوزة تدوين و چه در حوزة تکوين  ؛ درنتيجه،اس 
 9عالي اس .ت گري حق جلوه

                                            
 .76، آعقل در هندسي معرف  ديني منزل ه و،  .1

 .112(، 6انعام ) .2
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دارد، عقـل   کند و پـرده برمـي   گونه که نقل از قول و فعل ادا حکاي  مي در اين ميان، ه ان
 گفته )از عقل تجربي گرفته تا عقـل نـاب(   معناي وسيع تن، که شامل ه   مراتب مشَکک پيش به

ـ   قـدر طاقـ  اـود    ـ البتـه بـه    يعني از قـول و فعـل اداونـد    ؛ندک مي ار راکه ين  اس ،
دو پاي  معرف  بـه  در حکم  ديگر وکعقل و نقل در عرض ي ،نتيجهدر 1کند؛ برداري مي پرده

 2روند. ش ار مي به ديگر در فهم دين،کدو معامد يکنند و هر مي قول و فعل ادا ع ل
شود که دين از نظر استاد جوادي تملي عالوه بـر معنـاي مصـطلح تن ـ کـه       م ناً معلوم مي

گفتـه ه ـ     تري نيز دارد که عالوه بر مـوارد پـيش   ـ معناي جامع  مج وع  عقايد و قوانين اس 
تواند در مراتبش به تن نايل گردد. ايشان به اين امر تصـريح   شود که عقل مي علومي را شامل مي

ديـن مصـطلح مج وعـه عقايـد، ااـالق،      »نامند:  مي« دين جامع»معناي دوم را  کنند و دين به مي
 9«.گذشته از عناوين چهارگانه، علوم را هم در بردارد« دين جامع»احکام و حقوق اس  و 

ه کعقل  معناي عام دهند و نيز با توجه به دس  مي بهه از دين کاستاد با اين معناي عامي 
يا از  اند، ه يا يقيني و جزميکمحصوالت عقل ه   ه کدهند  مي نشان شد،تر به تن اشاره  پيش

ايـن  ازتنجـا کـه   . هستند قابل استناد به ادا ،شندطريق ظنّ معتبر نزد شارع تحصيل شده با
محصوالتي با نام علـم   ،ه تن هم جزئي از دين جامع اس کي از فعل اداس  کحاها  يافته

قطعاً  ،علم اگر علم باشد ،ديگر بيانبه  ؛ردکاري استاد( توليد اواهد کابتمعناي  به ديني )البته
 7 .ديني اسحت اً  پس ،ي از قول يا فعل اداس کحا

  :رابطه مطرح اس نوع ه تا اينجا صحب  از سه کتنسخن حاصل 
صول عقل مح ،رابطه علم در مراتب مختلف اودنوع ه در اين ک« علم و عقل»  رابط: اول

 در مراتب مختلف اود اس ؛
توان و  اندازة بهدو ي اس  و هرعرمنيز ه رابطه تن دو کاس  « عقل و نقل»  رابط :دوم

  تيند؛ ش ار مي بههايي هم عرض براي معرف  دين جامع  ايهاود پهاي  محدودي 
، «دين»ه تيد ک ش ار مي بهاس . اين رابطه عام و ااآ مطلق « دين و علم»  رابط :سوم
ه محصول تالش عقـل در  کتصريح استاد، عل ي  به هک. توميح تناس ، ااآ «علم»عام و 

يعني وهـم و حـدس و ظـنّ     ،شدل ه علم باکواقعي معناي  به اگر ،تن اس  ککمراتب مش
زيرا علم مطابق با واقع يا تفسيري واقعي از فعل  ؛اسالمي اس  درنتيجهقطعاً ديني و  ،نباشد

 .دهنـد  مـي  يلکدو محتواي دين جامع را تش، و اين هراداس  يا تفسيري واقعي از قول او
ديني اسـ .  ت اً ح اسالمي باشد وغير تواند ، ن يه علم اس ک نظرهر عل ي از تن  درنتيجه،

تبع  هديني و ب علم اوهرحال  به ،باشد کاشف اين علم فردي ملحد يا شاکحتي اگر عالِم و 
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 ه تميخته با اوهـام و ظنـون  کگردد. تن دسته از علم ن اهايي هم  مي حج  شرعي محسوب
 ا اارج.ند و از بحث ما جهل، درواقع، معتبره اس غير

 ؛تواند غيراسالمي باشد ن ي ،ريم. علم اگر علم اس ما هرگز فيزيک و شي ي غيراسالمي ندا
زيرا علم صائب تفسير الق  و فعل الهي اس  و تبيين کار ادا حت اً اسالمي اس ، گرچه 

اينان بخشي از حقيق  را . اين حقيق  را درنيابد و الق  ادا را طبيع  بپندارد ،فه نده
کنند. کنار  مبدأ تعالي( را انکار ميگيرند و بخشي از تن )ارتباط طبيع  با اداوند و  مي

که علمِ صائب و  ،گذاشتن بخشي از حقيق ، مانع از تن نيس  که بخش مث ر و مثب  تن
قطعاً اسالمي و  ،مطابق با واقع اس ، مطرود شود. تنچه علم صحيح و ث ربخش اس 

 درواقع جهل مرکب ،حج  شرعي اس  و تن دسته از محتواي علوم که وهم اس  و ايال
 1.اس  و علم نيس  تا سخن از اسالمي بودن يا غيراسالمي بودن علوم شامل حال تن شود

 معناي علم ديني .4
 را بيان کنيم:علم ديني از منظر استاد جوادي تملي معناي   توانيم مي نونکا

 باشد، علـمِ  يِ صادق از واقعکحاباشد، يعني علم  اگر واقعاًه اشاره شد علم ک طور ه ان
، و زيرا يا مبيِّن قول اداس  يا مبيِّن فعل او ؛و هر علمِ صحيحي اسالمي اس   صحيح اس

 اند. «دين جامع»  دو زير مج وعاين هر
رو،  اس ؛ ازاين هر علمِ صحيحي اعم از تجربي، عقلي، شهودي و نقلي، ديني درنتيجه،

دينـي اساسـاً   غير يعني علمِ ؛نه احترازي ،توميحي اس « علم ديني»قيد ديني براي عبارت 
علـم  به عبارت ديگر،  2؛داشته باشد و هر عل ي لزوماً ديني اس  تواند معناي صحيحي ن ي

واقع باشد و يِ صادق از کحاتواند از منظر ايشان معنايي دانس  که در تن علم هر  ي را مينيد
 هر علمِ صحيح را شامل شود.

علـم دينـي   »دي را بـا نـام   استاد جـوا   ارشناسان عنوان نظريکهم براي دليل به ه ين 
نظري  تداال »و نام نظري  ايشان را دراصوآ رابط  علم و دين، اند  کردهتعبير « حداکثري

 9.اند ناميده« علم در دين

 ارهاي توليد علم ديني از ديدگاه استاد جوادي آمليکراه

يني از نظر استاد جوادي تملي هر عل ي، د شود که توجه به تنچه بيان شد، روشن ميبا 
 « Science»ه تنچه امروزه بـا نـام علـم يـا ه ـان      کنيس   ابه اين معنديدگاه اين اما  ،اس 

تنها  نهاين علوم گاهي زيرا  باشد؛ديني  طور کلي ، بهشود محصول مدرنيته مطرح مي عنوان بهو 
بـر   مبتنـي  اند، بلکه بعضـاً  ته با اوهام و فرميات اثبات نشدهن اهايي تميخ نيستند و علمعلم 
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پا درواقع  هاند ک ردهکنظرهايي  اظهاراين علوم  ، گاه. ه چنينهستندمضاف الحادي هاي  فلسفه
 کتجربـي ادعاهـاي ايـدئولوژي   هـاي   با دادهاي که  گونه به و اند، اود فراتر نهاده ةرا از حوز

 اند. از علم تجربي رفته اي شااه درپيه از اساس با مبنايي غلط کيا تناند،  ن وده
توليد علم ديني و نيز تهذيب دراصوآ  ه ايشانکتوان درياف   مي بع در تثار استادبا تت

و ارها کراه ،نوع اول اند: کردهار ارائه کدو نوع راهيادشده الت کاز مش ،علوم موجود بشري
 ،و نوع دوم ؛مضافهاي  در باب علم ديني و فلسفهپردازي  نظريه ةاس  در حوزهايي  توصيه

  ه بيشتر جنبکز عل ي اس  کعلوم و مراسازي  اسالميدراصوآ  ايشانهاي  شامل ديدگاه
 .اربردي و ع لياتي داردک

 پردازي مرتبط با حوزة نظريه ارهايکراه. 5
استاد در اين قسم از راهکارها با نگاهي بنيادي به ماهي  علم و دين و با توجه بـه تعريـف   

دهند که کاربس  ايـن راهکارهـا    دس  مي همختارشان از علم ديني، راهکارهايي براي توليد تن ب
بايس  کانون توجه تنان قرارگيـرد. معرفـي فراينـد     گردد و مي پردازانِ اين رشته مي متوجه نظريه

اي از اجتهاد و نيز تأثير بنيادهاي فلسفي در توليد علم در کنار نگاه فرايندي به توليد علم  گسترده
 رود. ل  اين راهکارها به ش ار ميکه به ايجاد ت دن اسالمي بينجامد، ازج 

 1نحو تداخل علم در دين ي در توليد علم ديني بهفرايندنگاه . 2

انـد،   کـرده علم دينـي اتخـاذ    دربارةه استاد جوادي تملي اي ک ثريکبا نگاه فراگير و حدا
تبيـين  اي  مرحلـه  فرايندي سهتوليد علم ديني از منظر ايشان را طي در توان سير مطلوب  مي
شقوقي  ه  تواند گسترة توليد علم ديني را در  مي «الخلو مانعة»نحو  فرايند به. مراحل اين ردک
 ، دربرگيرد.شود ميشده يا بعد از اين شنااته  کنون شنااتهه تاک

 قراردادن عقل در جايگاه بايستة خود در هندسة معرفت دينيالف( 

هي وين الکتاب تکزدن  وظيفه ورق ،معرف  دينيهاي  ي از پايهکمثابه ي در اين گام عقل به
متعلق به اداس  وجود دارد، تنچه در عالم ، هرتر بيان شد ه پيشک گونه ه انعهده دارد. را بر

نات از کو تنچه در عالم م شود  تعالي ش رده مي واجب ياي امکاني از ذات اليتناه و جلوه
 عين ربط و تعلق به اوس .کند  ميذات اداوندگار جلوه 

ي، تن فراينـد ه گام نخس  توليد علم ديني در اين نگاه کشود  مي معلوم ،توميحبا اين 
ات و شعب يه علوم تجربي، ريامکاعم از تن ،ندک مي تنچه علوم بر ما معلوم دريابيم هکاس  

شـف فعـل   درواقـع ک  شـف و شـهود،  کفلسفيدن و نيز عرفان ع لـي و  هاي  گونه تن، ه  
يا با اتخاذ روش عل ي حج  را بر مـا   ،ا به علم برساندا ما ريه کالبته به شرطي  ؛اداس 
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ه بشر به اين علوم که از وقتي ک يابيم درميند. با اين نگاه به علوم در شعب مختلف تن کت ام 
ه کبل ،هرچند اود به اين امر تگاه نبودهاشتغال ياف ، توليد علم ديني  روي تورد، درواقع، به

 1اند. بوده ،به وجود اداوند متعال کر يا شاکحتي براي از عال ان اين علوم من
حج  اس . عقل مانند نقل که انزال الهي و  ،عقل موهبتي الهي و الهام اوس  ،با اين نگاه

فه د و نقل از عناي  ادا به بندگانش و دستگيري او از  مي رود و مي ند، به باالک مي اوشک
ـ   سـوي ه از کـ ند. نقل ايري اس  ک مي اي کايشان ح اران تمـال و امـاني و   ا گرفتـ اـدا ت

شرطي  هب ،ندک مي ار راکو هوس را از چاه طبيع  برون برد و عقل نيز ه ين  زنجيرهاي هوا
ه کـ را فه يد و چه تنجا « بود و نبودها»ه کچه در تنجا  ؛اشف جلوات الهي اس که بداند ک
اود را بشناسد و  ه عقل حدکالبته اين امر مشروط به تن اس   .را درياف « بايد و نبايدها»

ه هداي  او نياز کتنچه را   ه عقل ه کند کو گ ان نتباه نسازد را  انسان« حسبنا العقل»ادعاي 
 2اواهد فه يد. ،دارد

 تنفيذ و امضاي قراردادهاي عقاليي توسط شارع ب(

شارع مقدس اس . به اين معنا  ازنظرسيرة عقال تأييد مرحل  ديگري از توليد علم ديني، 
در محضـر شـارع واقـع گرديـده و مـا       ،اوالً هعاقالن کبخش از سيره و سن  عرف ه تن ک

گونه منعي از  هيچ ،ثانياً؛ تگاه بوده اس  عاقالنه شارع به تحقق اين سيره در عرف کنيم ئمط 
با اصول ارزشي اسالم مغايرت  ،ثالثاًما ابالغ نشده باشد؛ اين سيره به دراصوآ  طرف شارع
و فقهي اسـالم  با قوانين و قواعد عام و مسلّم ااالقي، حقوقي، اعتقادي  مثالً ؛نداشته باشد

علـم دينـي   درنتيجـه  و کند  ميتأييد و امضاء اي را  چنين سيرهمغايرت نداشته باشد. شارع 
 گردد. مي محسوب

ه کـ قدر اسالمي و دينـي اسـ     به نظر استاد جوادي تملي اين بخش از علم ديني ه ان
 گردد. مي شارع، اسالمي و ديني محسوب ارات و تأسيساتکابت

ترين  ترين و بنيادي ه اصليکي کي :مطلب دو عامل مؤثرند کدر اسالمي بودن ي
شارع مقدس اس    ار مطلب از ناحيکشود، ه انا تأسيس و ابت تن محسوب مي

يابد، ه ان تنفيذ و امضاي قرارهاي مردمي اس  تا  مي ديني  ه جنبکو ديگري 
9و قواعد دانش اسالمي مغاير نباشد.با اصول ارزشي 

 

 شـود.  با استفاده از اين قسم راهکارها، بخش ديگري از فرايند توليد علم ديني کامل مي
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ه تا پيش از ايـن  کشارع  شدةبخش مه ي از عرفياتِ تأييد ،توجهنحوة ه با اين به طوري ک
با اين  شود؛ مي يني تلقينون علم دکا ،شد مي زندگي مع ول مردم به تن نگريستهمثاب   به فقط

ه کبخشي از دين را قبل از تن ،ار بستهکه عقل اود را به ک نظراز تن  عاقالنه عرف ک تفاوت
 ع ـل اي  گونه بهشف ن وده اس  و کند در روال جاري زندگي اود کشارع به تن تصريح 

 د.فرمو مي به تن امر ،ندکاواس  دستوري در اين باره صادر  مي ه اگر شارعکرده ک 

 ليات بسياري از علوم توسط دليل نقليکتبيين ج( 

اين  يبراساس نظر استاد جوادي تملي بخش معظ ي از توليد علم ديني با لحاظ و اجرا
 و ،فراگيري علوم تشويقرا به  داران دينه کگردد. به نظر استاد، دين عالوه بر تن مي گام محقق

لي بسياري از علوم ک، اطوط کند ميغيب ي عل ي ترها ک الستعد را به تحصيل مي ها انسان
تـوان   ها، مـي ه با توجه به تندهد ک به دس  ميه مبناي جامعي ک طوري سازد؛ به روشن ميرا 

و تن علوم را در قالب  را کشف کردصنعتي، نظامي و مانند تن ي تجربي، ها دانش بسياري از
  1يافته درتورد. ک دانشِ ساماني

علم تن عل ي نياز نيس   ةگزار کبودن ي که براي دينيند ک مي ته توجهکبه اين ن گفتهاين 
علـم و   کليات يـ دين کافي اس  که کبل ،تفاصيلش در متون دين معرفي شده باشد ه  با 

 ؛کندمعرفي  رالي تن کقوانين 
و ديني دانستن تن به اصلي مهم عناي  شود  ،مطلب به دين کمروري اس  در استناد ي

ي ريز و درشتش در ها ويژگيمشخصات و   مطلب با ه  کي ه گاهيکو تن اين اس  
اي  ه مبيّن قاعدهکلي و جامع کاصل  کصورت ي و گاهي مطلبي به...تيد،  متن دين مي

ه حدود و قيود و شرايط و کعل ي و اصل تجربي، فلسفي و مانند تن اس ، بدون تن
 2شطور تن بيان شده باشد، در متن دين طرح شود.

بدان اواهيم ه در ادامه کلي و طي مقدمات و مراحلي کدادن تن قاعدة قرار گاه با مبنا تن
 . کردتوان علم ديني توليد  پرداا  مي

کند. به نظر استاد  نيز صدق مي ، طبيعي و تاريخياين مطلب حتي در اصوآ علوم تجربي
تاريخ تکـوين زمـين و تسـ ان و بخشـي ديگـر بـه چگـونگي        »تيات مختلف قرتن کريم که به 

حدوث و پيدايش انسان و حيوانات و بعضي نيز به نقل حوادث گذشتگان و احکـام و سـنن و   
توانـد مبـاني و    مـي  9،«پـردازد  قواعد غيرقابل تغيير و تحويل زندگي فردي و اجت اعي انسان مي
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مسائل هريک از علوم قرارگيرد و در نحوة استنباطات مرتبط با تن علوم، نقش مه ي ايفا کنـد و  
قرار گرفتنِ حقايقِ قرتنيِ مذکور، تن علم به شکل ااصي سامان يابد. در اين روش عـالِم   با مبنا

 درپي تن اواهد بود که بر مبناي کلي القاشدة دينْ کاخ رفيع علم را بنيان نهد.
 اند: کرد را ترويج فرمودهاين روي 1 «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَيْکُمْ وَ عَلَيْکُمُ التَّفَرُّع»اولياي دين با فرمودة 

فرعي در  هاي صاحبان وحي، راه  با ت سک به اصول مستَند و متقَن القاشده از ناحي
بشارت اين هداي  الهي، در قرتن کريم به  .ن ايد يکايک چهره مي ،هاي مختلف عل ي زمينه
يعني تنان که در جه  ما تالش  2،«اوَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَن»شود  گونه بيان مي اين

تن  ةهدايتي که در اين تيه وعد .ن اييم هاي اود را بر تنان تشکار مي و کوشش ن ايند راه
9هاي ااآ باشد. تورد تالش در زمينه داده شده اس ، منحصر به هدايتي نيس  که ره

 

راحلي را پيشـنهاد  شده در متون ديني م استاد جوادي تملي براي تفريع فروع از کليات مطرح
 اند از: اين مراحل عبارت 7بندي کرد. مرحل  کلي دسته توان تنها را در سه کنند که مي مي

به  ؛گيرد مي صورتاين مبحث هايي قرتني دربارة  اوشکدر اين مرحله . پژوهش قرآني: 5
کـه  بايس  ت امي تيـاتي را   نخس  مي ،مشخص انتخاب شد اي ه وقتي زمينهکاين صورت 

و معـاني   شـود  مـي  مفردات تيـه معنـا   سپس رد.توري ک ند ج عا حوي به موموع مرتبطن به
رسد در اين مرحله معاني  مي شود. به نظر مي در نظر گرفته ،ه به ذهن متبادر اس اي ک عرفي

 .دارندمتبادر در زمان نزول اه ي  بيشتري 
ستفاده از معـاني  بايس  تيات محل بحث با ا مي ه معانيِ مفردات روشن شد،کپس از تن

شاياني به صاحبان فنون  ک کار کرسد اين  مي گويا و روان شود. به نظراي  مفرداتش ترج ه
  . هرچه افق بلند قرتن به انديشکند مي شان   عل ياستفاده از تيات مختلفِ مرتبط با رشت براي

 .گردد تر مي ايشان مفتوحبرداري  باب مفاه ه و بهرهشود، تر  کدانشوران علوم مختلف نزدي

توري و  ه چنين، در اينجا الزم اس ، نظر مفسران قرتن کريم در گسترة تاريخ تفسـير ج ـع  
يک  دربارةهاي مختلف  رسد اين کار سبب شود ديدگاه بندي شود. به نظر مي پس از بررسي، دسته

اي  ارهتر شدن مض ون تيه ک ک مه ي کند؛ زيرا بناسـ  گـز   اي از تيات به روشن تيه يا اانواده
کلي از تيات محل بحث استخراج گردد. اين گزاره به دليل تنکه گـزارة مبـدأ و مـادر محسـوب     

شود، اه ي  فراواني دارد. از سويي فهمِ افرادِ غيرمعصوم از متنِ وحي نيز امري اجتهادي اس   مي
هاي عل ي  رو در اين مسير هرچه ديدگاه که به دق  نظر فراوان و هوش سرشاري نياز دارد؛ ازاين

 يابد. تر باشد، صح  انتزاع کليات از قرتن کريم تض ين بيشتري مي عال ان دقيق
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و بـا  توري  ج ـع کنـد،   مي شده را تأييد عناي يافتهه مکدر ادامه الزم اس  تياتِ مؤيدي 
 مقايسه گردد.هاي مزبور  يافته
م ي   تن  پس از انجام پژوهش قرتني، الزم اس  پژوهشي حديثي به . پژوهش روايي:2

مفسّر و عنوان  به ه رواياتبه تن سبب اس  کرسد اين پيشنهاد استاد  مي انجام پذيرد. به نظر
، ه ـراه بـا   ليات و مضامين قرتني دارد. ه چنـين کريم جايگاه مه ي در تبيين کمبيّن قرتن 

ات،  کشده و مح حلِ تعارمات احت الي يافته رواياتِ مرتبطِ با تياتِ محل بحث، راهبررسي 
 گردد.   متشابهات، اصول و فروع تيات قرتني روشن

بخـش  ، درواقـع  قبـل مطـرح گرديـد     تنچـه در دو مرحلـ  هاي بشري:  . مقايسه با يافته9
اربس  ک ها، اين شيوه ميانعل يه اس . در هاي  از شيوة اجتهادِ متداول در حوزهاي  گسترده

 . داردجايگاه مه ي  ،قواعد مختلف اصولي
علوم تجربي يا  ةاعم از حوز ،ه علمِ مصيبک نظراستاد جوادي تملي از تن   ريبر مبناي نظ
توانـد   مي تنهاي  يافته ،اوشي در حوزة فعل اداوند متعال اس ، درواقع کتجريدي محض

رو  ؛ ازايـن براي ع ومات و اطالقات تيات و روايات تلقـي گـردد   «لُبّيمخصّصات »  مثاب به
نشده  و از فرميات اثبات ه مفيد ط أنينهکقطعي علوم هاي  افتهبه ي ،در اين پژوهشتوان  ن ي

بـه   کت سـ  ،ه در مباحث اصولي نيز مطرح اسـ  ک گونه ه انزيرا  ؛اعتنا باشد بي ،اند عاري
، جايز نيس . لُبّيمخصّصات ، ازج له اطالقات و ع ومات، قبل از فحصِ از انواعِ مخصّصات

ند. تنها پس از طي کبا ادل  قطعيِ عقلي تعارض پيدا ننقلي ظنيّ ادل  ه کروس   اين مهم ازتن
 . دس  ياف زمينه اين در  اي ارشناسانهبندي ک توان به ج ع مي هکاس   يادشدهمراحل 

 ؛تنچه در اين ميان بيش از هر چيز اه ي  دارد، فهم روش ند علوم اسـ   ،به نظر استاد
ميـان اـود و   تـوانيم حجتـي    مـي  هکـ بخـش اسـ     روشِ اط ينـان زيرا تنها از مجراي اين 

بايسـ    رو، مي ازاين ؛عالِ ان علوم، معصوم نيستند ،ديگر بيان. به ساا تعالي فراهم  اداي
باره تفاوتي نند. در اين کبخش مبذول  براي نيل به واقع از طريقي اط ينانسعي اود را  ه  
بايس  حج   مي حال تجريدي يا تجريدي محض نيس  و دره ه يا ني ه تجربيعلوم  ميان

 کنيم؛ به بيان ديگر،علم به ديگران معرفي عنوان  ايم به قابل قبولي داشته باشيم تا تنچه را يافته
انتساب به فعل يا قول اداس  و اين درواقع  انتساب مطالب به حقيق ، ،طبق مبناي استاد

 پذير اس . کانو ادا ام ،علم مدعيِ ميانتنها با وجود حجتي گفته 
به مقتضاي نياز  ،درواقع ه قبالً گذش ، با اجتهاد و استنباط اودونه کگ ه انمجتهد 

 1.ند تا به تن حقايق ثاب  الهي نايل گرديده و تنها را شناسايي ن ايدک تالش مي
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تـوجهي  دراور سابق   ه اين نحوة توليد علم در تاريخ علوم اسالميکر اس  کشايان ذ
مباحـث  ، استصـحاب  و برائ ، اشـتغال  هاي اصلبسياري از قواعد اصولي مانند  دارد؛ مثالً

د عنوان بـه معنـون يـا تعـدّي     اشتراط و اطالق، تعليق و تنجيز، صحيح و اعم، سراي  تعدّ
وم  و ورود، تخصيص و تخصّص، تقييد کدر اجت اع امر و نهي، حعنوان  به وحدت معنون
و مقتضي و مانع، شـرط  شرط و سبب  تفاوت ميانثر ارتباطي و استقاللي، کو تقيّد، اقلّ و ا

 ـي در زمينـ    که نصـوآ  کنيز مباحث فقهي بخش معامالتِ فقه  و متقدم و مقارن متأار
ه عصارة استنباطات اصوليون و فقيهان متضلّع کاصلي اس   کمسائل تن وارد گرديده، هري

يا چند اصل جامع موجود در متون ديني استخراج و از ايـن رهگـذر    که تن را از يکاس  
 1اند. دهکرديني توليد دانش 

 کته مروري اس :ر چند نکذ ،ديني علمِ توليدِ ه دراين شيو در اات   توميحِ
گونه که مطـرح   ؛ زيرا ه انگونه از فروع مانع از ديني بودن تنها نيس  استنباطي بودن اين. 1

 شد، کافي اس  اين فروع از اصول متقن اسالمي ااذ شده باشند تا ديني محسوب شوند؛

ي ع لي نظير اصول و ها دانش منحصر در ،گردد مي تحصيل راهه از اين کمعارف ديني  .2
ي علـوم تجربـي و   دامن  تن حت ،ه اشاره شدک طور ه اننيس  و  ـ  معناي مصطلح تن بهفقه 

 گيرد؛ مي برتاريخي را نيز در

تنهـا  شـدن   اين مطلب مانع از ديني تلقيشده، ظّني باشند  . اگر براي از فروع تحصيل9
مطالب به دين نيز در حـد مظنّـه   گونه  اين ه انتسابکبايس  در نظر داش   ؛ ولي مينيس 

به دين در حد ظنّ معتبر اس  و ه انتساب تن کمانند براي قواعد اصولي  ؛جايز اواهد بود
 شود؛ مي ديني محسوب يحال عل  درعين

طرفيني  اي جاد رابطهوحدت قل رو علوم باعث اي ،تبيين استاد جوادي تملي . براساس7
در ساح ِ  گونه تنتقرير استاد، دين  براساسزيرا  ؛گردد مي معارف ديني و ساير علوم ميان

اي  شعبه ،مطالب عل يدرواقع  وکند  مي تن را مطرحهاي  ليات و ريشهکه کند ک مي علم ورود
د ه مطالـب عل ـي، اـو   کـ گردند. مـ ن تن  مي شده در متون ديني محسوب کليات مطرحاز 
 گنجد. مي «دين جامع»در دايرة  س  واشف از فعل يا قول اداک

ـ   گـردد  مي ه در اصول و فقه انجامک طور ـ ه ان  نحوِ صحيح . در اين شيوه، اجتهادِ به2
بسته به ـ از اين علوم  کي؛ اما به نظر استاد شيوة اجتهاد در هراواهد بودها  مامن اعتبارِ يافته

مثالً در فقه هدف، تأمين حجـ  الهـي    ؛اواهد داش هايي  تتفاوبا ديگري ـ محتواي تن  
                                            

 .111ـ  113، آاسالم و محيط زيس ر.ک: ه و،  .1



 55  5931/ بهار ـ تابستان  2پياپي  /دوم/ شماره  اولسال نسيم خرد / 

ظنون شرعي نيز در حق عـالِم   درنتيجه، ؛نه لزوماً اصاب  به واقع ،ن اس الفکبراي افعال م
حقايق  دربارةه در مباحث اعتقادي هدف، تحصيل يقينِ مطابق با واقع ک اس ، درحالي حج 

ز قياس برهاني با مواد يقيني اس  و ظنون در اين تنها راه، استفاده ارو،  ؛ ازاينويني اس کت
1اصوآ حجيتي ندارند.

 

 رد الهي آنکمطلق با روي ةفلسفة سيطر. 9

تن  الهيرد کمطلق با روي  فلسف ة، سيطرپردازي نظريه ةارهاي مرتبط با حوزکراه هاز ج ل
 توليد علم ديني اس . فرايندبر 

شـ ول بـه جزئيـات     ي با نگـاهي جهـان  کلّفلسف  مطلق يا ه ان فلسف  نخس  در نگاه 
مضـاف و سـپس بـا    هاي  فلسفه در فلسفهنوع اين  تأثير ؛ امااري نداردکدر علوم  شده بحث

 علـم را فـراهم  هر نـوع  مضاف در علوم، زمين  ديني يا مدّ ديني بودن هاي  وساط  فلسفه
يا  الهين ت ايل به بدوشناسد و  را مي لي هستيکمطلق با نگاهي   فلسفبه بيان ديگر،  ند؛ک مي

ه هس  براي فيلسـوف  ک گونه تنهاي عقلي، هستي را  اوشکبا کوشد  تن، ميالحادي بودن 
و  مبـدأ ه مومع اـود را در ارتبـاط   کندارد جز ايناي  در امتداد سير اود چاره ؛ امابن اياند

و  ،ا القتن ر الهي مبدأ که يکجا به بعد فلسفه يا به جهاني از اين ند.کمنتهاي جهان روشن 
پس از  ،بيند ميعاري  ه جهان را از چنين االقيکدهد يا تن مي رأيکرده اس  سپس هداي  

 يا الحادي اواهد شد.  الهياين اعالم مومع فلسف  مطلق، 
هـاي علـوم    فـرض  که محل تبيين اصول مومـوعه و پـيش  مضاف هاي  فلسفه ،ه چنين

شود،  مي ه در فلسف  مطلق مطرحاي ک شناسي معرف و شناسي  اس  با تأثر از هستي گوناگون
 گيرند.  مي يا الحادي به اود الهيرنگ 

ـيش    نتيجه تنکه براي توليد علم ديني مي هـاي تن و درواقـع    فـرض  بايس  اصـول مومـوعه و پ
بـر   فلسف  مضاف تن، الهي و ديني باشد و براي نيل به اين مهم بايس  فلسف  مضافِ يک علـم مبتنـي  

 2اشد که اين نگرش با سيطرة فلسف  مطلق با رويکرد الهي تن ميسور اس .اي الهي ب بيني جهان
بودن  علوم را مط ح نظر داش  و براي اسالمي  بودن فلسف کردن علوم بايد ديني براي اسالمي

از  ،شناس اس  نگر و هستي بين و عالَم مطلق را که جهان  بودن فلسف علوم بايد الهي  فلسف
9  تا الهي بودن علوم مندرج تح  تن احراز شود.فيلسوفان متألّه فراگرف
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 عملياتي و ميداني توليد علم دينية ارهاي مرتبط با حوزکراه. 4
ارهـاي مـدّ نظـر اسـتاد     کبه بررسي و توميح تن دسـته از راه از نوشتار در اين قس   

توليدِ ع لياتيِ هاي  علوم موجود و نيز زمينهسازي  اسالميبراي ه پردازيم ک ميجوادي تملي 
 .اند مطرح شدهها  ردن دانشگاهک علمِ ديني در قالب اسالمي

به نظر ايشان داشتن دانشگاه اسالمي منوط به داشتن علوم اسالمي اسـ ؛ ه چنـين، ايشـان    
 1دهند: ها راهکارهاي ذيل را ارائه مي کردن علوم تجربي و نيز متون درسي دانشگاه براي اسالمي

 يم نه طبيعتجهان ماده را خلقت ببينيکم( 

بايس  به جهـان بـه ديـدِ     ها، مي علوم تجربي و متون دانشگاهسازي  در گام اول اسالمي
به بيان ديگر، جهان را منقطع  ؛ارتباط با االق بي مخلوقِ ادا بودن نگريسته شود نه طبيع ِ

طـي   ي واـود  صـورت اودبـه   بـه  هکـ ري کور و کطبيع  االول تصور نکنيم و اود را با 
 . وجود تمده اس  مواجه ندانيم و به صورت تصادفي بهسال  ميلياردها
تواند راهکاري ع لياتي ش رده شود: نخس ،  اين ديدگاه از دو حيث ميرسد  مي به نظر

اي، به دنبال فهم و  تنکه درنتيج  اع ال اين ديدگاه دراصوآ عالَم، در پي مشاهدة هر پديده
روابط واقعي حاکم بر عـالَم کـه از    هاي الق  اداوندي باشيم و با کشف کشف حک  

هاي اود بيافزاييم؛ دوم، تنکه بر  مبدائي هوش ند و تگاه نشئ  گرفته اس ، بر دامن  تگاهي
داند،  مي شفِ فعلِ اداکمِ واقع را شفِ عالَکه کاستاد در باب ماهي  علم ديني گفت  مبناي 
 منظـور  بـه با متون نقلي تري  ع يقتعامل بهتر و حتي ند ک ک مي کم به عالِ گاهاين ديد تأثير

مخلوقات  دربارةلي کمي جزئي يا وند و چنانچه در متون ديني به علکشناا  هستي برقرار 
 جامع را بهتر درک کند. با اتخاذ اين ديدگاه، دين ه باشد،مادي اشاره شد

 فاعلي عالم بدانيم مبدأخالق تعالي را دوم( 

گام  ،و اواآ منطوي در تنهاها  اء و پديدهاشي اصوآتوجه به االقي  پروردگار در 
ع لياتي بودن اين راهکار از تن حيث اس  که هاس .  علوم و دانشگاهسازي  بعدي اسالمي

جايگاه تر با اوصاف او در متون ديني تشنا شديم،  مبدأ عالَم را اداوندي بدانيم که پيشاگر 
ه با توجه کم ن تن هيم درياف :تر اوا دقيقهستي  ةدر پازل وسيع و پيچيدچيزي دقيق هر 

متـون دينـي   از  الهـي اس اء حسناي  اصوآه در کتفرينش و با استفاده از دانشي  مبدأبه 
  2در علوم رقم بزنيم.اي  ي مبناييها پيشرف توانيم  مي ،داريم
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توان تفاوت اين دو راهکار را به اين صورت تبيين کرد که در  طور که گذش ، مي ه ان
اي که اگر جهان را مصنوع نيرويي الهي ببينيم، کشف  گونه پايين به باالس ؛ بهاولي نگاه از 

که در  ها و حوادث عالَم، موموعي  اواهد ياف ؛ درحالي ها با نوع نگاهِ ما به پديده حک  
جا به دنبال کشف  راهکار دوم، نگاه عالِم از باال به پايين اس ؛ بدين معنا که ه واره و در ه ه

جا در پي فهم و کشف ظهورات رح   واسـع  الهـي و    هي اس ؛ مثالً، در ه هظهورات ال
شود، بلکه  حيات و قدرت اوس ؛ اوصافي که نه فقط از راه مطالع  هستي بر او مکشوف مي

کند؛ به عبارت ديگر، ظهورات ادايي را که  از راه اي ان به محتواي وحي به تن يقين پيدا مي
 بيند. کند و به عيان مي الم درک ميتر شنااته اس  در اين ع پيش

 غائي بشناسيم عنوان مبدأ به پرستش خدا و گسترش عدل و داد راسوم( 

ز عل ي، توجه ويژه به هدف و غاي ِ القـ ِ  کردن علوم و مراکعامل ديگر در اسالميِ 
 عالم اس . به نظر استاد اين غاي  پرستش ادا و گسترش عدل و داد اس . 

تفـرينش نقـش مه ـي در شناسـايي      مبدأه توجه به ک گونه ه اناساً اس ،رسد مي به نظر
شاياني در فهم بهتر  ک کتوجه به انجام و هدف الق  نيز ها دارد،  موقعي  اشياء و پديده

چـه نقشـي در    ،تن اصـوآ  بهاوصاف و ه ما بدانيم الق  فالن شيء ک. اينکند مي هستي
ند هم ک ک مي کتن در عالم دارد، به ما  النکپرستش اداوند و تأمين عدل و داد در سطح 

ه بدانيم ک. ايندرک کنيماودِ پديده را بهتر بشناسيم و هم جايگاه تن را در متن الق  بهتر 
هاي تمازون چه بوده و وجود اين جانور چه  منظور ادا از الق  فالن حشره در ع ق جنگل

، ما را حتـي در  دارد جهانربطي به پرستيده شدن اداي عال يان و گسترش عدل و داد در 
 . کند مي شنااتن عدل و داد و مفهوم پرستش ادا نيز ياري

ايـن مجهـوالت و شناسـايي    پاسخ ه ـ   شف که نبايد انتظار داش  کالبته طبيعي اس  
الق  اداوندي تا قبل از فرارسيدن عصر ظهور ميسور ه گان انگيز  هاي شگف  پيچيدگي

ات شگرفي در تأثيره ه ين اندازه تغيير در نگاهِ به الق ، ککرد بيني  توان پيش مي ولي ؛گردد
 و الق  اواهد داش .ها  انسان تعامل انسان با ادا، اودش، ساير

 ها داليل معتبر نقلي باشد محور پژوهشچهارم( 

زي کـ بايسـ  تيـات قرتنـي و احاديـث صـحيح السـند محـور مر        مـي  پيشنهاد استادبه 
تواند به  مي جديد به توليد علم باشد. تيات و روايات هم ردکدر اين روي اسالميهاي  پژوهش
جزئيّات  اصوآن اس  در کاشاره داشته باشد و هم م ها  اشياء و پديده دربارةلّي کاموري 

 . کنداين امور مطالبي بيان 
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  مثاب براي ن ونه عقل تجربي به ه وقتي قرار اس کتن باشد کار اين دليل  ،رسد مي به نظر
اگـر   اصـوآ  بـه  ،ند، پس استفاده از بـاب ديگـر  کاب معرف ِ دينِ جامع ع ل ي از ابوکي

 زيرا دانش تجربي داشته باشد؛اصال  تر  شيوة يقيني بسا و چه اس تر  معقول ،باشدتر  يقيني
 کـم  دسـ  و يـا   ،الصدور اسـ   ي  قرتني و حديث صحيح السند قطعيت ، امايقيني اس غير

ه ما بتوانيم از دريچ  کدر اين مواقع احت ال تن درنتيجه ؛ردکحج  را در حق ما ت ام اواهد 
هـا   اگر طبيعيون مسل ان قرن ،ن ونه تري از اشياء برسيم بيشتر اس ؛ براي دين به فهم دقيق

 تري به کري   گذاشتند و با نگاه دقيق پيش از اکتشافات گاليله راهکار يادشده را به اجرا مي
إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَاألَرْضِ فَانْفُذُوا ال تَنْفُذُونَ إِالّ  يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَاإلِنْسِ»

شـف  کهـا قبـل    ردنـد، مـدت  ک م ميکگويي ک ي از ح ل بر مجازنگريستند و  مي 1«بِسُلْطانٍ
ناپـذير و   نفـوذ  ها نيس  که تس انگونه  اين ها عبور کنيم و توانيم از تس ان ه ميکرديم ک مي

دهد، بلکه با وسـايل و دانشـي    ن ي کون و فسادي در تنها رخ ؛نايافتني باشند سيارات دس 
به چنـين سـفرهايي    توان اس ، ميها و زمين  تن تسلط نسبي بر تس ان محصولااآ که 

نايات قابل فهم عصـر  کبا  ، هرچنديابيم تعبير قرتني دقيقاً واقع را نون در ميکا هم. زددس  
 ـن ترميـده اسـ  و    که هنوز در مکمطرح فرموده اس  و چه بسيار حقايق ديگري  ،نزول

 وش اس  تا تن را دريابد.ک منتظر طالب تيزبين و سخ 
 استفاده از مؤيدات نقلي پنجم( 

 فراينـد پيشنهاد ديگر استاد جـوادي تملـي اسـتفاده از مؤيـدات و تعلـيالت روايـي در       
تن باشد دليل او شايد  تن در مسير اسالمي شدنش اس . دانش تجربي يا پااليشگيري  لکش
بعد از يافتن  ، اماگاه اوبي براي مبنا شدن نيستند کيهت ،السند غيرصحيح ه بسياري از رواياتک

مؤيد  مثاب  بهزي دانش و کهست  مربراي توان از تنها  مي مبنا و شالودة مطلوب و قابل اعت اد،
 شده استفاده کرد. يافته ير و تعبير بهتري از مبنايو تفس

بسـا   چـه  ار ساا  وکتوان ابعاد و زواياي بحث عل ي را تش مي در چنين موقعيتي بهتر
ردن تيات و روايات بخشي در معناک نحو اط ينان يي اين دسته از روايات بتواند بهتظافر معنا
 .کند ک کالدالله هستند  الصدور ولي ظني طعيه قاي ک محوري

تواند به پژوهشگر هر عل ي ک ک چشـ گيري در شناسـايي    روايات ميه چنين، تعليالت 
دانـيم تعليـق    اصوآ در جايي که مي روابط علّي و معلولي )اعم از علل ناقصه يا تامه( کند؛ به

توانيم تعليالت بيشتري از روايات استخراج کنيم؛  حکم به وصف معيّن مشعر به علي  اس ، مي
 شود. هاي فراواني از اين تعليالت ياف  مي ا امور پزشکي ن ونهبراي مثال، در روايات مرتبط ب
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 افي ندانستن عقل در شناخت حقايقششم( ک
رد، سـيل  کتفي بالذات فرض که بشر عقل را در شناسايي جهان اودبنياد و مکاز زماني 

، مجامع عل ي را بردارد پرده الهياواس  از الق   ه با ديد ناقص ميکويرانگر علوم الحادي 
بخواهنـد بـا   ه عال ان کن ايد  رد به ه ان ميزان از لحاظ عل ي شنيع ميک. اين روينورديددر

کنند؛ شدة مسيحي  و يهودي  حقايق مربوط به علوم تجربي را اثبات  استناد به متون تحريف
گونه که  ه ان ،مس وع نيس « حسبنا العقل»دعوي کنند يد کاستاد جوادي تملي تأرو،  ازاين

 مس وع نباشد. « نا النقلحسب»دعوي 
هاي عقل بشري در  پژوهشِ اود، به محدودي تغاز بايس  از  مي دانشگاهي پژوهشگرِ

تور  ر علوم تجربي روش تحصيل علـم يقـين  ه دک اصوآ به. کندانواع و مراتب تن توجه 
بـه   ؛ي بـود کتوان تنها به دانش تجربي مت ن ي مطلب عل ي کنيس  و قطعاً براي يقين به ي

د تا با اين علم بايس  محدودة دانش اود را بشناسن مي از عل اي علوم کيهر ،ن دليله ي
 .دننرا مطرح نک ادعاهاي اارج از حدّ تن علم ،ناقص

االقي  و مبدأه عالم کردم کدان بگويد من به استناد حس و تجربه ثاب   کفيزي کاگر ي
ئي اه عالم مبدکردم کيد ثاب  م ش ا اشتباه اس  و اگر بگوکشود: ح به او گفته مي ،دارد

ه وي در کزيرا اساساً با ابزاري  ؛شود: داوري ش ا باز هم اشتباه اس  ندارد به او گفته مي
هاي  تميز در اين وادي کگفتن ش حتي حق سخن ،يعني حسّ و تجربه ،دس  دارد

درس   ند.که بخواهد قاطعانه چيزي را نفي يا اثبات کغيرتجربي را ندارد، چه رسد به اين
وزن  ،ه مناسب توزين سبزي و ميوه اس کسي بخواهد با ترازويي که کماند  به اين مي

 1.سلسله جبال البرز را بسنجد
 وينکوين به تکاستفاده از روش تفسير تهفتم( 

 شده توسط استاد اس . در ايـن توصـيه   هاي مطرح توصيهترين  ي از دقيقکاين توصيه ي
کـرد؛ بـه بيـان ديگـر،     توجه به جزء ديگر الق  تفسير  بايس  هر جزء از الق  را با مي

اندازة اود مبيّن  تعالي هستند و به فعل اداي ممخلوقات عالَ ،ر شديمکه بارها متذک گونه ه ان
زيرا  ؛ردک الهياطالق تيات  ،توان به مخلوقات مي پس ، الهيدار جلوات اس اء حسناي  و تينه
حاکي از فعل مخلوقات نيز  ،ندک مي اي کاداوند حريم از قول که تيات قرتن ک گونه ه ان
 تعالي هستند. اداي

بخشي با عنوان تفسير قرتن بـا قـرتن وجـود     در تفسير قرتن کريم روش متين و اط ينان
 .مشحون از استفادة دقيق از ايـن روش اسـ    ال يزان في تفسير القرتندارد که تفسير قويم 
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در تفسير و فهـم تيـات قرتنـي از روش تفسـير تيـات       گونه که به نظر استاد جوادي تملي ه ان
شود، در فهم الق  نيز از روش تفسير تيات تکوين با تيات  تدويني با تيات تدويني استفاده مي

اي از جلـوات الهـي اسـ  و     اندازة اود مظهر جلـوه  تکوين استفاده بشود؛ زيرا هر موجودي به
 ور کرده، معرف اورشيد حقيق  اس .مانند شعاعي اس  که از روزن  تنگ وجود شيء عب

تيـات  ديگـر  مرجـع تفسـير    ،شوند مي  ات ناميدهکه محک يدر تفسير قرتن به قرتن تيات
 پذيرد.  مي  ات انجامکمحبا  فهم مراد از تيات متشابهدرواقع،  گيرند و مي متشابه قرار

 فرمايند: مي ايشان در توميح روش تفسير قرتن با قرتن
گيري از تنها باز و  ريم با تدبّر در ساير تيات قرتني و بهرهکه از قرتن در اين روش، هر تي

دالل به تيات اصلي و محوري و استناد و است  وسيل شود. تبيين تيات فرعي به کوفا ميش
ريم ه ه مواد الزم را که براي از تيات قرتن کاساس اس   تر در تفسير، براين تيات قوي
دار  معرفتي در اود دارد و براي از تيات تن تنها عهدهبنيان مرصوآ  کريزي ي براي پي

بخشي از موادّ چنين بنايي اس . تيات دسته دوم با است داد از تيات گروه اول تبيين و 
 1.شود تفسير مي

زوايايِ پنهان عالم ديگر وين راهن اي فهم کار علم قطعي ما به جهانِ تکدر اين راهپس، 
نون اين توصيه در بخشي از شعب علوم تجربي کا که همرد کدعا البته شايد بتوان ا اواهد بود.

هـاي   زيرا قوانين علوم تجربي بعد از بارها استقراء در ن ونه ؛شود مي ناقص اجرااي  گونهبه 
با  فرميه و اثبات ظنّي تن کزدن ي يا حدسن ونه به ن ون  ديگر  کم يکگوناگون و تسرّي ح

شـي يايي در   اي مـاده دراصوآ تثار  مثالً وقتي شود؛ مي رر، تدوين و تنظيمکهاي م تزمون
زمين  ةرکدر  کيا قوانين فيزي ،پذيرد مي بيني واحدي انجام هاي گوناگون پيش انکها و م زمان
هايي از اجـراي ايـن    توان ن ونه مي شود، مي سيارات و ثواب  واحد و مشابه فرضديگر و 

 نحو ناقص ديد.  توصيه را به
بسياري از قواعد عل ي کـه   ،که اوالًاس   نيز بدان سبباين توصيه  نقصِ اجرايِ فعليِ

مبناي اصيل و اساسي در تفسير  توان تنها را ن ي پس ،يقيني نيستندتنها پشتوان  تجربي دارند، 
نگرند و نه  به ديد استقاللي ميرا ويني کدانش ندان تيات ت ،ثانياً ؛ويني ديگر گرف کتيات ت

هاي اصلي  شالوده ،ثالثاً شود؛ ن يه ديد تي  بودن، مفسر تي  ديگر واقع تيه ب ،پس ؛تي  بودن
 بسياري از علوم تجربي موجود الحادي اس .
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 تقواي عالمانهشتم( 

وين کتاب تکر در اصل فهم فر عالِم و مفسِّکاي ان و »بر اين باورند که  استاد جوادي تملي
زيرا  1؛«ندک را اسالمي و غيراسالمي ن يگذارد و علم  ن ي تأثيرتاب تشريع کو اصل علم به 

پژوهشگر ملحد صورت پذيرد روش صحيح فهم، چه از طرف بر  مبتني فهم مصيب با واقع يا
يـا   عاتي واقعـي دربـارة فعـل اـدا رسـاند     ه او را به اطالکدر اين الهيسوي محقق و چه از
 ند. ک ن ي تفاوتي کند،حج  را بر پژوهشگر ت ام  کم دس 
ه فهـمِ مطلـب   کـ رو  : ازتنفرمايـد  و مـي کند  ميظر ديگري را م ي   اين نظر استاد ناما 

تاب و سن  براي ملحد و که مراتب نازلي از فهم کتوان مدعي شد  درجات مختلفي دارد، مي
تري از  توان به مراتب ع يق ولي در ساي  تقوا مي ،پذيرد سان صورت مي کيصورت  به موحّد

 2.«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَکمْ فُرْقاناً»تمد.  ليوين ناکفهم تيات تدوين و ت
ه کمعنا بدين تن مفيد اس . تر  ار براي نيل به علم ديني در مراتب عاليک، اين راهدرنتيجه

ل ياز واقع )اعم از قول و فعل ادا( ناتري  و مخفيتر  اگر پژوهشگر بخواهد به مراتب ع يق
بايس  تقواي بيشتري را قرين پژوهش اويش گرداند و با روحي مصفا از  مي الجرم ،ددگر

 .کندارجاس گناه پژوهش 
ه اگـر  کـ رد. با ايـن تومـيح   ک وجو جس شايد سرّ اين مطلب را بتوان در ماهي  علم 

اصل عنوان  به عالم شدن را فرايندعلم و شناسي  هستيدراصوآ     متعاليهکمدعيات ح
، يابـد  مي م قبل از درياف  علم با إعداد مُعدّات اشتداد وجوديذيريم، نفسِ عالِموموعي بپ

صورتي از معلوم را به  ،گاه ه ين نفس شود. تن مي ه اليق باريافتن به محضر معلومکنحوي  به
تن را به صـورت علـم    کند ميانشاء  ،معلوم در تن قرار دارند  ه عالِم و نشئکتناسب مقامي 
 9.کند مي ه اارج از وجودش تبديلحصولي عالِم ب

بنـدِ معاصـي    نقش تقوا در اين ميان از تن نظر اه ي  دارد که تجرد نفسي که گرفتار و پـاي 
تر و بيشتر اس . در چنـين مقياسـي بـراي نيـل بـه       نيس  و الود در أرض طبيع  ندارد سهل

نضـباط و تـالش   مراتب نازل علم، مراتب نازل تقـوا کافيسـ ؛ ماننـد تنکـه شـاهديم نظـم و ا      
                                            

 .176، آمنزل  عقل در هندسه معرف  دينيه و،  .1

 .23(، 22فرقان ) .2

 والمدرکات واقفة النفس أن وال الزوائد بعض حذف من المشهور هو کما ليس اإلدراک من غيره و التعقل في التجريد معنى أن .9
 معاً وينسلخان معاً يتجردان والمدرَک المدرٍک بل العقل إلى ومنه الخيال إلى الحس من و لحسا إلى المادي موضوعها من منتقلة

 ما بعد بالفعل ومعقوالً وعاقالً عقالً النفس تصير حتى عالَم إلى عالَم ومن نشأة إلى نشأة من معاً وينتقالن وجود إلى وجود من
 (.333، ص3، جاالربعة العقلية االسفار فى المتعالية الحکمةالکل )صدرالمتألهين شيرازي،  في بالقوة کانت
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هاي جهانِ کفر، ايشان را به مراتبي از دانـش   ها و تزمايشگاه ناپذير محققان در پژوهشگاه استگي
تـري از تقـوا نيازمنـد اسـ  کـه       تر علم به ميزان بيشتر و دقيق تجربي رسانده، ولي مراتب ع يق

 وجو کرد. ي جس به تعلي ات اله توان در علم لدنّي ائ ه معصوم ترين مرتب  تن را مي عالي

 دانستن )پرهيز از نگاه قاروني به عقل( الهيعقل را موهبت نهم( 
ه براي تشـنايي او بـا جهـان از    کبداند  الهيحال عقل را موهبتي  بايس  دره ه عالِم مي

اداونـد در   تـأثير گـرفتن   ديـده طرف اداونـد فروفرسـتاده شـده. نگـاه اودمحورانـه و نا     
گردد. اين نگاه ه ان نگاه قارون اس   در توليد علم ديني مي عقل، مانع عالِمهاي  توان ندي

إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلـي  »پنداش  که قرتن در کري    ه عقل و علم ناشي از تن را از پيش اود ميک
 به تن اشاره دارد.«  عِنْدي»با تعبير  1«عِنْدِي عِلْمٍ

کـه  بل ،اـويش بدانـد   به نظر استاد، پژوهشگر نبايد علم را مرهـون تـالش و اسـتعداد   
 2ه اداوند متعال اس  بداند.کاود را بر سر سفرة احسان معلم واقعي بايد حال  دره ه

 تدوين متون درسي سرآمد و صاعددهم( 
 کرد:توان تدوين  مي ز عل ي را به دو نحوکو ساير مراها  متون درسي دانشگاه

ين نحوة تدوين متن تموزشي در اها:  نخست، به شکل محدود و با سير افقي در ميان پديده
ارتباط با صانعِ اصلي  بي شود و تنها در ميان حوادثِ فقط به علل و معاليل طبيعي پردااته مي

ه در تن وقـوع  کـ دهي علم هستند. اين نگاه به دانش ه ان نگاهي اس   کلعالَم به دنبال ش
داال  ادا در  ن ايد و سخن از ن ميکشانس و اتفاق و تصادف امر م صورت  ها به پديده

 گردد؛ ي ارافي و افسانه قل داد ميحوادث عالم امر
صـورت   هـاي معرفتـي بـه    در اين مدلِ متـونِ درسـي، حـوزه   دوم، به شکل سرآمد و صاعد: 

گردد. اين سـير از تن نظـر سـيري     ه اهنگ با هم و در نهاي  مرتبط با مبدأ تفرينش تدوين مي
پـژوه را بـا هـر     گردانـد و دانـش   الهيات باز مي شود که طبيع  را به دامن صعودي محسوب مي

 9سازد. تر مي دارد به توحيد افعالي نزديک گامي که در مسير شناا  روابط اشياي طبيعي بر مي

 اصالح علوم تجربي موجوديازدهم( 
جدابافته از علـوم طبيعـي رايـج    اي  به نظر استاد جوادي تملي علمِ تجربيِ اسالمي تافته

گونـه علـوم    از ايـن موجـود الزم نيسـ     يعلوم تجربسازي  راي اسالميب درنتيجه، ؛نيس 
 م.يکن تغازچيز را از صفر  پوشي، و ه ه چشم
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علـوم  سازي  يشان در اسالميکه روش ايابيم  گونه درمي اين استادهاي  گاه ديداز مج وع 
دو  شان با تحققيد اس . به نظر ايل و توحيح، تک يب، تصحياز تهذ يقيموجود تلف يتجرب
  :ن تحول اتفاق اواهد افتاديامر ا

کنـد،   مـي کـه ديـن تن را تأييـد    اي  الزم اس  که جايگاه عقل را در سامان  معرفتي اوالً:
بـا   درنتيجه، ؛عقل و حوزة شنااتش از دين توسعه دهيم دربارةکرده، ديد اود را تصحيح 

را که علـم يـا عل ـي    توانيم بسياري از علوم تجربي موجود  تصحيح تفسير ما از الق  مي
 ؛توريمش ار  به معرف  ديني ،باشد

سازي تن با منبعِ  ثانياً: الزم اس  با نگرشي جديد به علوم موجود و با رويکرد ه اهنگ
. لحاظ ارتباط هستي با توريمنقل، موجبات رفع عيب تن را فراهم معرفتي ديگرِ دين، يعني 

، لحـاظ ه ـ  امـوري کـه موجـب      تنمتعال تن، لحاظ هدف الق  جهـان و غايـ     مبدأ
ليات بسياري از علوم توسط دليل کشود، توجه به اين امر که  شدن و توحيد علوم ميصاعد

نقلي قابل تبيين اس  و لحاظ اين مطلب که بسياري از قراردادهاي عقاليي توسـط شـارع،   
ازي سـ  اين نگرش تک يلي و توحيدي به اسـالمي  تواند اجزاي اس ، ميشده تأييد تنفيذ و 

 علوم تجربي موجود باشد.
ن و رفـع  يدادن علم با د يج  تشتينت، درکه اشاره شد طور ه ان ،کردن علوم ياسالم ةديا

کـه بـه   اي  و فاصله يگانگيو برطرف کردن ب ينيگاه عقل در هندس  معرف  ديغفل  از جا
برداشته دس   ينه تنکه از روش تجرب ،ديت مي ن برقرار شده، حاصليان علم و دينادرس  م

ق  تن اس  کـه  ي. حقگرددشنهاد يپ يعيعلوم طب يبرا يعيد و بديو سازکار کامالً جدشود 
نکه علوم يج اس  و ايرا يب و نقص حاکم بر علوم تجربيرفع عمعناي  به کردن علوم ياسالم

ران يج را وينه تنکه اساس علوم را ،مينيبب يگر منابع معرفتيرا ه اهنگ و سازگار با د يعيطب
 1م.يمختلف علوم انتظار بکشهاي  را در شااه يديکامالً جد يو محتوايم کن

 نقد و نظر
ارهاي کمعناي علم ديني و حتي براي راهدراصوآ  استاد جوادي تمليهاي  بر ديدگاه

در ايـن مجـال    2.اند براي تنها پاسخ دادهايشان به ه کاالت مختلفي وارد شده اس  کتن اش
 کنيم. بسنده مي لاکر دو اشکوتاه تنها به ذک

                                            
 .179ـ  172ه ان، آ .1
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 ال اولکاش
ه اين علم مطابق واقع بـود، قطعـاً مخـالف و    کنحوي  ، بهرديمکاگر به امري عل ي پيدا 

توليـد علـم در فضـاهاي     اما فراينـد  ؛مضادّي براي تن در متون يقينيِ دين پيدا نخواهد شد
عال انه س  از حدسِ ا ه عبارتک اي فرميهنخس  ه کمع والً به اين طريق اس   کادميکت

بـا   گردد. سپس اين فرميه مي ل گرفته مطرحکه در ذهن پژوهشگر شکبراي پاسخِ پرسشي 
 از اط يناناي  شدة مختلف، جامع  عل ي را به درجه کنترلرار در شرايط کثرت مشاهده و تک

وسيل  مورد االفي  به ه بطالن تنکگويند. اين نظريه تا وقتي  مي« نظريه»ه به تن کرساند  مي
فراينـد  هرچنـد ايـن    ؛اربران علم در حل مسائل اسـ  کگاه دانش ندان و  کيه، تل نگرددابطا

ايـن  اما پذيرد،  مي سيرة مقبول عقاليي در علوم تجربيِ طبيعي و انساني انجام کيبراساس 
 رود. ن ي تر م پيشکميزان از علم از حد ظنّ مترا

طـول تـاريخِ علـوم بـراي مـدتي      يک از امور ظنّي را کـه در   اشکال وارده تن اس  که کدام
کم اصالح شده اس ،  اي داشته اس  و سپس با يافتن مورد نقض، متروک گرديده يا دس  وجهه
تيا اينکه ايـن   1گفته استاد بتوانيم نام تن را علم ديني بناميم. توان فعل اداوند معرفي کرد تا به مي

اهد کرد تن را ديني بخـوانيم  تيـا بـا    امر را به نحو ظنّي به فعل ادا نسب  دهيم ما را مجاز او
 قائل شد « دينِ جامعِ توحيدي»توان معناي محصلي براي  ه   اين ظنون مي

 ال دومکاش
 ،در مجـامع عل ـي و دانشـگاهي معـروف اسـ      « علم»عنوان  به نونکا که همتن اموري 

حّد بودنِ يعني ملحد يا مو ؛ديني البشرط اس غير ه نسب  به نگاه ديني وکموموعاتي دارد 
ک و شي ي مشغول فيزيهاي  ور يا در تزمايشگاهکروسکور يا ميکه پش  تلسکدانش ندي 

 ؛ندک ن ي هاي تجربي او تفاوتي ايجاد مادّي اس  در درياف هاي  و پديده تحقيق برروي اشيا
ارتباط موموعِ علم با حضرت ربوبي   ردن وجهک عالِم به ادا و لحاظه اعتقاد کاين درنتيجه،

از باب ومع ؛ اين کار شرط ديني بودن تن قرار دهيم ،عل ي مسئل  کبررسي يزمان با  همرا 
اـروجِ از محـل نـزاع محسـوب      امـا الي نـدارد،  کاصطالحي جديد در مقول  علم ديني اش

تواند  هرچند اين نحوة نگاه عالِم به عالَم بسيار شايسته اس  و مي ،به عبارت ديگر ؛گردد مي
ه هـر پاسـخي   کـ نبايد از نظر دور داشـ    کند، امااش ياري  ورهاي دينيکيم بااو را در تح

 2بايس  دقيقاً جواب سؤالِ سائل باشد. مي
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 گيري جهينت
د، ااالق، يعقاعالوه بر « دين جامع»استاد جوادي تملي با ابتکار مفهومي از دين به نام 

  ـه يعقل ن، بيعقل تجرکاربس  ت محصوال)يعني علوم   ام و حقوق عناوين چهارگانکاح
عنوان  به عقل يبا لحاظ معنا . ه چنينرا هم در بردارد( عقل نابو  يديعقل تجري، ديتجر

علم و »  رابطکه از گزند وهم و ايال و قياس و گ ان مصون مانده اس ،  يي نابکنيروي ادرا
 تومـيحي  راقيـد دينـي    «علم ديني»دانند و در تعبير  مي نحو عام و ااآ مطلق را به« دين
 ش رند نه احترازي. برمي

توان  استاد جوادي تملي دراصوآ توليد علم ديني مي يشنهاديپ يراهکارهابا توجه به 
 :به نتايج ع لي زير دس  ياف 

دادن جايگاه عقل در  گونه اس  که پس از رس ي  ايني در توليد علم ديني فرايندنگاه . 1
شارع دراصوآ قراردادهاي عقاليـي را  اي از مراتب دين، تنفيذات  تحقق علم ما به مرتبه

بخشي از علم ما به دين بدانيم. ه چنين در موامعي که دليل نقلي کليات براي  باعث تحقق
ها با  هاي قرتني، روايي و مقايس  ماحصل اين پژوهش کند با انجام پژوهش علوم را تبيين مي

 ع را مديري  کنيم؛هاي بشري، سامان  منسج ي از علم ما به بخشي از دين جام يافته

هـاي   اي روش ند بر شـئون فلسـفه   گونه بايس  به مي تن الهيرد کمطلق با روي  فلسف. 2
 مضاف سيطره داده شود؛

هـاي تن   درنظر گرفته شود و در هر امري کشف حک ـ  الق   عنوان بهجهان ماده . 9
 موموعي  داشته باشد؛

فاعلي  عنوان مبدأ ايم، به ي تشنا شدهمتعال را که از طريق متون ديني با اوصاف و االق. 7
 بدانيم و ه واره به دنبال دريافتن ظهورات تن اوصاف در مخلوقات وي باشيم؛م عالَ

بدانيم و ه   امور را بـا ايـن   پرستش ادا و گسترش عدل و داد عل  غايي عالَم را . 2
 هدف ه اهنگ سازيم؛

 رار گيرند؛ي قپژوهش هاي مهم و معتبرمحور داليل معتبر نقلي . 6

 هاي عل ي استفاده شود؛ در مسير پژوهشمؤيدات نقلي . 3

 پرهيز گردد؛ افي دانستن عقل در شناا  حقايقلحاظ نظري از ک به. 1

 شود؛ استفادهمانند روش تفسير تدوين به تدوين  وينکوين به تکاز روش تفسير ت. 3

 از اهمّ مروريات اس ؛ تقواي عال انبراي توليد علم ديني . 11

 الهـي  يموهبتحال تن را  پرهيز شود و دره هعقل لحاظ نظري از نگاه قاروني به  به. 11
 کند؛ برداري مي بدانيم که از بخشي از دين جامع پرده
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پژوه را به مبدأ هستي و  باشد و دانش سرتمد و صاعداي تدوين کنيم که  درسيمتون . 12
 تعالي متصل کند؛  حق

با توجه به موابط پيش گفته حداکثر فعالي  را  موجود اصالح علوم تجربيدر راه . 19
 صورت دهيم.

هاي استاد جوادي تملي دراصوآ راهکارهاي توليد علم ديني، و پس  با توجه به ديدگاه
راهکارهاي توليـد  »تري با عنوان  تر در تحقيق جامع هايي که نگارنده پيش از بررسي ديدگاه

رسيم که با  ارائه کرده اس ، به اين استنباط کلي مي« علم ديني از ديدگاه انديش ندان معاصر
ي در نگرش به دين و ايجاد تلفيقـي صـحيح از   تمل ياستاد جوادتوحيدي  ياز مبان استفاده

توان تا اندازة  يزدي دراصوآ توليد علم ديني، ميتوسط استاد مصباح  برنام  عرمه شده
 اقتضائات عصر حامر دس  ياف .  فراواني به الگوي جامع توليد علم ديني با توجه به

 منابع
 .قرتن کريم .1
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