
 

 
 
 
 
 

 دوفصلنامة علمي تخصصي فلسفة اسالمي
 9315 تابستانـ  بهار/   2/ پياپي  دوم / شمارة اولسال 

 خسروپناه  استادنگرش تبیین و نقد 
 1تحول در علوم انسانیپیرامون 

 2مختاري مهدي عرب

 دهيچک
اساالمي نااا    انسااني  استاد خسروپناه برآن است كه براي ايجاد تمدن اسالمي به علوم 

براي پااليش متافازيک  داند و مي« گزينش»ا نسبت تمدن اسالمي با تمدن غرب ر وي .داريم
جويد و براي تأمان متافازيک فلسفي علوم به فلسفة  دين مدد مي ضد ديني علوم موجود، ا 

شناسي فلسفة اساالمي باا روا اباداعي     پس ا  آساب ،نهايتدر كند و  صدرايي رجوع مي
 ريزد.  را پي مي« حکمت خودي»منطقي(، ا  )تاريخي« ديدباني»

فلسفة تأساسي استاد خسروپناه، هريک ا  عوارض و احکام انضمامي ياا انتزاعاي و   در 
هاي  ، فلسفه شود كه عوارض و احکام آن استنتاجي وجود انضمامي انسان، موضوع كالني مي

هاي علوم و  آورند. ايشان با روا ديدباني، به با نگري فلسفه مضاف به حقايقي را پديد مي
متافازيک تولادشده را نخست به فلسفة هر علم و سپس به خود علوم پردا د و  خود علوم مي

علمي، فلسفي خواهد بود، اي  اما نتجاه چنان انديشهدست آيد.  كند تا علم ديني به اشراب مي
 هاي انباا.  نه تمدني بر محور وحي و آمو ه
ي بناي آن بر فرض ظرفات دستگاه فلسفي صادرايي بارا  »نقدهاي ديگري ناز ا  جمله 

هم درباار  ايان نیرياة اساتاد      «هاي حقايق ورود به عرصة مديريت علوم و بحث ا  فلسفه
 خسروپناه مطرح شده است.

 وجاوي علام ديناي، باه دارح ديادگاه در دو حاو          در اين نوشتار بعد ا  باان ضرورت جست
 شويم.  یر نزديکن پردا يم تا به فهم نیرية علم ديني اين صاحب مي« چاستي دين»و « چاستي علمِ مدرن»

 گان کليدواژ
 ،علم ديني، متافازيک، فلسفة مضاف، نیريه ديدباني، عبدالحسان خساروپناه، ديان  

 علوم انساني، فلسفة صدرايي، حکمت نوين.
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 قدمهم
 «علم ديناي »ة آيد كه در  مان ا جمله انديشمندان حو وي به شمار مي 1خسروپناه استاد

شايد بتاوان گفات كاه وي     .شود مي شمردهنیر  انبصاح ا  باره بوده و دراين بساار پرتالا
پاردا ي در   بر نیريه عالوهپاشي گارد؛ چراكه  ا  برخي رقابان خود ي چندگامتوانسته است 

وي باا   2داشاته اسات.  براساس تئوري خاود  اي هم  آوردهاي عملي دست، حو   علم ديني
 ةكاردن فلساف   عاني ،«ينيگز غرب»رويکرد در خدمت هاي مضاف  تئوري فلسفهكارگاري  به

 ةناا هاي رو  جامعترتاب  بدينو بپردا د به تولاد علم ديني برآن شد و  گرفتاسالمي را پي 
  اسالمي را بردرف سا د.

« افازاري  جنابش نارم  »حركت نخبگان كشور ما در مسئله علم ديني در آغا  با اصطالح 
ها و  كتابناز هاي اخار  در سالو شد در دهة هفتاد آغا   العالي مدضلهمعیم رهبريا سوي مقام 

ها نگاشته شده است كه ا  آن جمله  مقاالت فراواني پارامون تباان  واياي گوناگون اين نیريه
نوشته عبدالحسان خسروپناه اشااره   در جستجوي علوم انساني اسالميتوان به كتاب  مي

شود. كتاب  ي شمرده ميعلم ديننیرياتِ شناسي  كرد كه جديدترين اثر وي در  مانة جريان
شناساي جرياناات    اثر ديگر اوست كه در آن به جرياان  شناسي فکري ايران معاصر جريان

كناد؛ وي در   فکري شاعه پرداخته است و در ضمن آن به جريانات علم ديني ناز اشاره مي
 درباار  و نیرية خاويش  « حکمت خودي»تفصال  كوشد به مي فلسفه فلسفه اسالميكتاب 

اسات باه تبااان      كند. همچنان، ايشان در مقاالت پرشماري كوشاده را مطرح ميعلم ديني 
مالحیاتي درخصوص تئوري استاد خسروپناه »انديشة خود بپردا د. مقالة  گوناگون واياي 

اثر علي محمدي ناز در اين خصوص به تباان و نقد اختصاري اين « هاي مضاف دربار  فلسفه
اي ديگري كه در آنها چند نیريه در خصوص علم ديني تباان و ه پردا د و ناز كتاب نیريه مي

نوشاتة حساان    يناي تحقاق علام د   يامکان و راهکارهاا  ي،عنمشود؛ ا جمله  بررسي مي
 يمحمدتقادسا ي، حسن ادرضاحمادسنوشتة  ها و مالحیات علم ديني، ديدگاهسو نچي؛ 
 باقري؛ و... .  خسرو هايي در باب علم ديني مناظره؛ پور يعل يمهدي، موحد ابطح

                                            
رئاس مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفة اياران و   ا(1930)عبدالحسان خسروپناه ن دكتر والمسلما االسالم حجت .1

هاا و   در كنگاره ه است تاكنون موفق شد 1933ا  سال ياري  با رتبة دانشوي مؤسسه فرهنگي حکمت نوين اسالمي. 
 كند. ارائهخود را  ممتا و مقاالت  ،المللي شركت هاى علمى داخلي و بان همايش

هاي مضاف، ا    ها و مقاالتي در باب فلسفه هاي ايشان در پاگاري جريان انديشة خود در عمل، ارائة كتاب  عالاتا  جمله ف .2
فلسفه علوم ، فلسفه علوم قرآني، فلسفة فقه، فلسفة فلسفه اسالمي، فلسفة علم كالم، فلسفة معرفت ديني، فلسفة معرفتجمله 
فرا منطق ، دورنمايي ا  منطق، فلسفه دين، فلسفه رياضي، سفه حکمت متعالاهفل، فلسفه سااست اسالمي، فلسفه عرفان، حديث

فلسفه ، فلسفه پزشکي، درباره فلسفه تاريخ، فلسفه تعلام و تربات در جهان امرو ، فلسفه تفسار، فلسفه حقوق، و فلسفه منطق
 ( قابل دسترس خواهد بود.www.khosropanah.irو ... است كه با مراجعه به سايت ايشان ) فلسفه اخالق، اقتصاد اسالمي
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بعادي و   شناسانه يا رويکردهااي تاک   ها و رويکردهاي جريان سخن ا  انواع اين نوشته
تفصال سخن گفته شود.  باره به دلبد و ناا  است كه دراين ها خود مجالي ديگر مينقايص اين

ري اند در مقاام تحقاق، تصاوي    يک ا  اين آثار نتوانسته اما آنچه اكنون مهم است، اينکه هاچ
دوري كه در  ها ارائه دهند؛ به و افکار و انديشه ابعاد مختلف نیرياتجانبه ا   صحاح و همه

گاري  ايم اين نقاصه را با بهره نیران آن را بپذيرند. در اين نوشتار كوشاده مقام تباان، صاحب
ني نیران كه بر مسئلة علم دي هاي صاحب گاري همة جهت ،«مبادي، مباني، نتايج»ا  ساختار 

 دور منطقي بررسي كنام.  ، بهرا اثرگذار است
ي علم ديني است كه ا  مباادي و   جا به نیريه جانبه و يک مدل اين پژوهش نگاهي همه

هاي باروني علم آغا  شده، به مباني ا عوامل دروني اثرگذار در علام ا پرداختاه،      سرچشمه
تواند در شناخت صاحاح و   يشود كه م درنهايت به نتايج حاصل ا  مبادي و مباني ختم مي

 آن بساار ثمربخش باشد.  دربار قضاوت 
است؛ البته گاهي ناز « تبااني»شده در اين مقاله، در بخش تباان نیريه،  كار گرفته روا به

برد كه در  تر ا  روا تحلالي بهره مي نیران در مسائل فرعي بردن به ديدگاه صاحب براي پي
نوشتار، با ضمن احترام، به بااان   ده است. بخش پاياني اينكار گرفته ش همان جهت تباان به

 پردا د.  ترين نقدهاي اين نیريه مي مهم
است ا آنجا « كالم جديد»هاي رايج كشور، هم در  بندي جايگاه مسئلة علم ديني در دبقه

ا آنجاا كاه   « فلسفه علم»كند ا و هم در   كه بشر جديد ا  دين مطالبه رفع ناا هاي مادي مي
آيد ا و در روا تحقاق و در  هاي بارون ا  علم به ماان مي فرض ا  نسبت علم با پاش سخن

ا آنجا كه سخن ا  نسبت فلسفه و علام و  « فلسفه اسالمي»صدق قضاياي علمي، و هم در 
سا ي اسالمي را  رو مسئلة علم ديني و تمدن آيد؛ ا اين سخن ا  كارآمدي فلسفه به ماان مي

 اند.  اي عنوان كرده رشته اي ماان مسئله
تباان چاستي علم ديني ا  ديادگاه  »براي تباان مسئله و غرض اصلي اين نوشتار، يعني 

پردا يم. پر  ميانديشمند اين به باان ضرورت تولاد علم ديني ا  نگاه  نخست« استاد خسروپناه
د هااي پااش روي خاو    ها و چاالش  پردا ، نیرية خود را متناسب با خأل واضح است نیريه

تر شناخته شوند، به همان ماازان   تر و عماق ها دقاق ها و ضروت سا د و هرچه ناا مندي مي
 شده ناز ا  قوت و كارآمدي باشتري در برابر رقابان برخوردار خواهد بود.  نیرية ساخته

دهند  علم ديني خواهام پرداخت: نخست آنکه علم  پس ا  آن به دو مولفة اصلي تشکال
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روست؟ و ناز  هايي روبه هايي دارد؟ و با چه چالش نیران چه ويژگي صاحب مدرن، ا  ديدگاه
ها  فرض هايي براي تحول دارد؟ تعريف علم، نسبت علم و متافازيک، وجود پاش چه ظرفات

هاي علوم جديد ا جمله مسائل  در علوم دباعي و انساني، ار ا معرفتي علم مدرن و چالش
نیران ا  دين چاست؟ پرسش ا  چاستي  خت صاحبرود؛ دوم، شنا اين بخش به شمار مي

هاي ديني ا جمله سؤاالتي  ها و قلمرو موضوعي گزاره بودن گزاره دين، منابع دين، معاار ديني
آمده ا  اين مسائل  دست نتايج به ؛نیران پرساده خواهد شد است كه در اين بخش ا  صاحب

پردا  محترم، ا  وجه  هاي نیريه ان ايدهرا در بررسي مسئلة اصلي باان خواهام كرد و پس ا  با
 شده، براساس اين ايده سخن به ماان خواهام آورد.  اسالمات علوم محقق

شناسي  شناسي و دين و مقدمات آن در علمبه باان مدعاي اين نیريه  فقط در اين مختصر،
نگاهي خت و جز در موارد ضرورت، رو به تفصال نخواهام آورد. در پايان ناز پرداخواهام 

هاي يک نیريه  انتقادي با رويکردي سا نده به اين نیريه خواهام داشت. نشان دادن چالش
سوي صاحبان و موافقان نیرياه باا دياد      باش ا  آنکه بخواهد در ردّ آن مؤثر باشد، اگر ا 

 تواند در بهسا ي آن، به كار گرفته شود. همدلي به آن نگريسته شود، مي

 علم دیني ضرورت ورود به مسئله. 1
اسات كاه    هاي مبنايي و بنايي نقد، تولاد علم دينيجويي  ها و داليل پي نخستان دغدغه

 دور مفصل شرح بهشناسي  سرفصل علمدر  باره دراينداند،  ميعلم موجود  رباستاد خسروپناه 
براين، سار تحوالت تاريخي جهان اسالم و توجه به ناا ها و اقتضاائات   داد. عالوه خواهام

 نیر ضرورت تولاد علم ديني را روشن سا د: تواند ا  سه مانان ميمسل
شکي ناست كه علوم بشري با توجه به تغاار ناا ها و مقتضاات  مان، تحول و تکامل . »1

 أتحول ناا هاي معرفتي و رفتاري و تغاار ناا ها هم منش أيعني تحول  مان، منش ؛كنند پادا مي
تار ا    عقاب  ،مطلب ديگر اينکه گااهي تحاول در علاوم   گردد.  تحول علوم و تکنولوژي مي

بار اسات و شاايد    جامعه بساار  يان ةتحوالت  مان و ناا هاي جامعه است كه براي توسع
را ناز  «سلَاتَهْجُمُعَلَيْهِاللَّوَابِبِزَمَانِهِالْعِلْمُ»، «لَاتَهْجُمُعَلَيْهِاللَّوَابِسبِزَمَانِهِالْعَالِمُ»حديث بتوان ا  

اسالمي بايد در جهت استقالل فرهنگي، سااسي، اقتصادي و  ةجامعرو،  ا اين 1؛«استفاده كرد
ماندگي و رسادن به رشد علمي خود بانديشد و  علمي و سربلندي خود و جلوگاري ا  عقب

                                            
 .09، صفلسفه فلسفه اسالميعبدالحسان خسروپناه،  .1
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خداوند هرگز براي كافران »خداوند سبحان است كه:   بکوشد و مبناي اين اعتقاد ناز فرمود
 2و1؛«ط را با  نکرده استمنان راه تسلّؤمبر 

لحاظ  بهاين نقد وارد است كه عقالنات اشراقي و عقالنات صدرايي ». ا  همان رو، به 2
سانا خرده  ور ند و حتي مالصدرا به ابن مهري مي علوم جزئاه بي درقبال ،نگرانه رويکرد كل

كند و آن را اتالف  تي ميشناخ ار ا دباعت گارد كه چرا وقت خود را صرف مسائل كم مي

كند كه ارسطو حکمت  ديگر به اين نکته اشاره مي استاد خسروپناه درجاي 9«.شمارد وقت مي

دانست: علوم نیري، علوم عملي و علوم صاناعي. اماا باا ورود     نوع مي به معناي عام را سه
بندي  قسامفلسفة ارسطويي به جهان اسالم، فالسفه اسالمي، حکمت تولادي و صناعي را ا  ت

حکمت حذف كردند؛ اتفاقي كه تأثار منفي آن در فرايناد صانعت و تکنولاوژي مسالمانان     

 3مشهود است.

 ةانديشا  سار گسترا مدرناته در جهان اسالم و نااز روا  خسروپناه با نگاه به . استاد 9
ي كند، با آنکه هماة اجازاي غارب دور ريختنا     ، تأكاد ميدر ماان مسلمانانتقابل با مدرناته 

ناستند، اما مونتاژ غرب در جامعة مسلمانان ناز پاسخي است  كاه آثاار تخريباي آن بسااار     
دهد. او معتقاد اسات،    را پاشنهاد ميبه غرب  «گزينشي»رويکرد خواهد بود. وي درمقابل، 

  مدرناته قرارگرفته ي غارقابل استفاد در تركاب با ديگر اجزاحاضر اجزاي مثبت غرب  درحال
ساالم و   يروشاي، اجازا   كاارگاري  بهبايد بتوانام با  رو، ؛ ا اينكند ها كمک ميبه آن ست وا

ا  ديادگاه اساتاد   كاار گااريم.    درفِ آن را براي رفع ناا ها و ساخت تمدن اساالمي باه   بي
درفش را به ما هديه دهد ياا روا   مدرناته خود اجزاي بي كه نبايد توقع داشتخسروپناه 

علاوم غرباي،    ةموشکافان ةبايد با تجزيخود ، بلکه باامو دا تفکاک علم ا  فرهنگش را به م
 مباني اساالمي با بررسي آنها دست به تولاد و دست آوريم  بههاي آن را  فرض مباني و پاش

  6.محقق گرددپااليش علوم غربي  آنها سا يم تا 0«جايگزين»را و مباني اسالمي بزنام 
                                            

 .13 -10، صانتیار بشر ا  دينهمو،  .1
 .131(، 3نساء ) .2
 .29، صفلسفه فلسفه اسالميعبدالحسان خسروپناه،  .9
 .201همان، ص .3
 11، صمعارف، ماهنامة «جستاري در اسالمي سا ي علوم انساني». همو، 5

 .3، ص http://www.khosropanah.irي كوثري،  همو، دين و توسعه .6

http://www.khosropanah.ir/
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 علم شناسي. 2
دور  بهنیر ا  علومِ مدرنِ بعد ا  رنسانس دارد.  ت كه صاحبشناسي، شناختي اس علممراد ا  

گويد: فلسفة مدرن غارب بار مبنااي     خالصه، استاد خسروپناه در نگاهي كلي به علوم مدرن مي
پاذير شاکل گرفتاه و در قباال عاالم ملکاوت        عقالنات جزءنگرانه و حسابگر آمااري و تجرباه  

هاايي   واقعاات اين دوران، تأكاد ور يدن بر  گرايي در نتاجة خصلت عقل 1دغدغه شده است. بي
داشتند. حاصل چنان رويکردي ناز مغفول ماندن ملکوت است و كاربردي باشتري  ةكه جنببود 

 2به همان دلال در عصر مدرن، بشر گرفتار فقر معنويت شد.

 تعریف علم

  ه واژاست. امرو  در اين نوشتار علوم تجربي أعم ا  دباعي و انساني« علم»ا  مقصود 
شود كه با روا تجرباي تحصاال    هاي حصولي ادالق مي علم به رشته و ساستمي ا  گزاره

آن، رفتارهااي فاردي و جمعاي، ارادي و غاارارادي،      ةق شناسايي و مطالعخواه متعلَّ ،شده
شناساي، ماديريت،    مانناد روان  ؛ آگاهانه و غارآگاهانة انساني باشد )علوم تجرباي انسااني(  

هااي غارانسااني باشاد     ق شناسايي آنها رفتاار و پدياده  خواه علومي كه متعلَّ و ،اقتصاد و...
پذير و نیم  اتهاي كمّ هرحال بايد در قالب به شناسي، فازيک و... )علوم دباعي( مثل  يست

 9تجربي قرار گارند.

 و متافيزیکعلم 

ر فرايناد  رابطة علم و متافازيک نقطة ثقل نیرية علمِ ديني استاد خسروپناه است. وي د
 :داند، و معتقد است سا ي و آ مون فرضاه را ا  يکديگر جدا مي تولاد علم دو مرحلة فرضاه

3علم داراي دو مقام است: مقام گردآوري
]در مقام  علوم انساني 6و0.و مقام داوري 

م، رنگ و باني و محاط و فرهنگ شخصي عالِ ا  ايدئولوژي و جهان گرداوري و شکار[

  3.اند و اين دو نافي يکديگر ناستند عاني و تجربي]و در مقام داوري[  ...پذيرند اثر مي
                                            

 .0، ص http://www.khosropanah.irي كوثري،  دين و توسعهعبدالحسان خسروپناه،  .1
 .6همان، ص .2
 .16ص  ،انتیار بشر ا  دينوپناه، عبدالحسان خسر .9

4. Context of discovery. 
5. Context of justification. 

 .16ا10، ص دانشگاه اسالمي، مجلة «دانشگاه، چاستي و بايستگي علوم انساني حو ه؛»عبدالحسان خسروپناه، . ر.ک: 6
 .همان .3
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 كند كه   در جايي ديگر اشاره مي استاد خسروپناه
 1.مناد هساتند   هايي وجود دارد كه ا  عقل بهره فرض هاي تجربي پاش در مقام گردآوري داده

م در چگاونگي علام   الِتنها در علوم انساني بلکه در علوم دباعي هم شخصات ع عالوه، نه به
هاا   تئاوري  ... .م هساتند ها ا  بارون وارد روان شخصاي عاالِ   تئوري .نقش بساار  يادي دارد

   2محصول ابتکار و خالقات شخصي عالم هستند.

 پذيرد. بنابراين، استاد خسروپناه تجربي بودنِ محض روا علم را در مقام گردآوري نمي
  :يه است. در اين مرحله ناز استاد خسروپناه معتقد استمرحلة داوري، مرحلة آ مون فرضاه و نیر

ما علمِ تجربيِ محض نداريم، علم تجرباي ا  علاوم عقلاي نااز در مقاام داوري      

    9ريزد. برد؛ به اين صورت كه مواد تجربي را در قالب استنتا  عقلي مي بهره مي
باياد  »شود، بلکه  م نميالبته تأثارپذيري علوم تجربي ا  غار تجربه تنها به اين مسئله خت

توجه داشت كه در تمام علوم تجربي، عالمان هم در مقام گردآوري و هم در مقام داوري ا  
 يرا در مقام گردآوري و شکار،  ؛برند هاي خود بهره مي فرض باني و ايدئولوژي و پاش جهان

هند د حصر و محدوديت يا توسعه مي و هاي خويش به تور شکار خود حد فرض توسط پاش
شود و در مقام داوري ناز ا  تفسار تجربي كاه   و همان منشأ تأثارگذاري در داوري آنها مي

البته اين تأثارگذاري به جهت  3.گارند باني و ايدئولوژي ايشان است، كمک مي بر جهان مبتني

با اين سخن، اساتاد   0.لت اديان خصوصاً دين اسالم در علوم انساني باشتر نمايان استادخ

  :شناساند گونه مي پناه متافازيک حاكم بر علوم را اينخسرو
 كه دارد وجود 6يهاي مآكساو و ها ضفر پاش تجربى، تحقاقات و آ مايشگاهة صحن پشت در

 و علماى  هااى  فرضااه  و تحقاقاات  بار  و ناام ك يما  تعبار متافازيکى معلومات ا  آنها به ما
 تجربى علوم باشند، دينى اگر اه فرض اشپ ايند. گذار مى مستقامى تأثار عالمان، هاى انگازه

  3.شوند مى رسکوال ناز تجربى علوم يابند، اتصاف يسمرسکوال به اگر و كنند مى دينى را
                                            

 .12ص  ،«علم و دين» عبدالحسان خسروپناه، .1
 .16ا 10، صدانشگاه اسالمي، مجلة «دانشگاه، چاستي و بايستگي علوم انساني و ه؛ح»، همور.ک:  .2
 .12ص « علم و دين»، همو .9
 .16ا 10، صدانشگاه اسالمي، مجلة «دانشگاه، چاستي و بايستگي علوم انساني حو ه»عبدالحسان خسروپناه، ر.ک:  .3
 همان. .0
6. (Axiomاصل موضوعه :). 
 .13، صانتیار بشر ا  دينسروپناه، عبدالحسان خ  ر.ک: .3



 011  1931/ بهار ـ تابستان  2پياپي  /دوم/ شماره  اولسال نسيم خرد / 

 ارزش معرفتي علم

ل باه تاأثار   ئا با اينکاه قا  رو، ا اين شمارد؛ ميپارو مکتب صدرا استاد خسروپناه خود را 
است و ات فكاش ا  هم در علم تجربي قائل بهب است،ها در مقام گردآوري و داوري  متافازيک

پذير  كند. وي بر آن است كه چون متافازيک اثبات ا  اين راه خود را ا  وردة نسبات رها مي
 است، هاچ دلالي براي پذيرا نسبات وجود ندارد.

توان تفاوت دستاوردهاي علمي را  مباني متافازيکي، نميتفاوت هماشه ا   ،است گفتني
عالمان   بسا مباني متافازيکي در اصل فرضاه تأثار نگذارند و فقط انگاز ؛  يرا چهاستنتا  كرد

، استكفرآماز و غاراسالمي  ،توان گفت اگر متافازيک غرب نميپس  ؛تجربي را متأثر سا ند

 دستاوردهاي فعلي علوم، تغاار خواهد كرد.  همةبا اسالمي كردن آنها 

 شناسي دین. 9
هاي علاوم   گويي به كاستي اندا ه پاسخ نیر تا چه دهد صاحب مطالب اين بخش نشان مي

سا د؟ و چه  ا متوجه دين مي دور عام  به هاي بشر را ا  دور خاص ا و ناا مندي به موجود ا 

 بخشد؟ نقشي در علمِ ديني به خود دين مي

 چيستي دین

حي يا الهام كه ا  دريق و دانند ميهايي  دين را مجموعة حقايق و ار ااستاد خسروپناه 
 چاه كند،  رسد و هدايت و سعادت انسان را تأمان مي يا هر دريق قطعي ديگر به ارمغان مي

تنها اسالم  ،اين تعريف ا  دين كه نباشند چه ،پذير باشند اين معارف با عقل و تجربه، تحصال

 1.گارد دربر ميرا 

وحاي و سانت    ممکان اسات محتاواي   كند: نخسات،   اشاره ميدو نکتة مهم به اين تعريف 

 نباشداي كه اگر وحي و سنتي در كار  گونه به ،باشد پذير تحصال نازبا عقل و تجربه  ،بات اهل

وردهاي ادسات يابد؛ دوم، قسمي ا  آنها دست  كم دستتوانست با عقل و تجربه قطعي به  بشر مي
معارض صورت محصولي غار  ديني و حافظ دين، و نه به صورت محصولي برون قطعي عقل، نه به

 .گارند دين قرار مي وبلکه جز ،صورت ابزاري براي فهم دين با دين و نه به
                                            

 ؛130ص قلمارو ديان،   ؛ هماو،  35، ص كالم جديد ؛ همو،95، صانتیار بشر ا  دينر.ک: عبدالحسان خسروپناه،  .1
 .10، ص گستر  شريعتهمو، 
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 ها معيار دیني بودن گزاره

اي چه ا  نوع كنش ]رفتار[ باشد و چه ا  نوع بانش  خسروپناه هر گزارهاستاد به اعتقاد 
اساتاد   رو، ا ايان  1شاود؛  ]باور[ كه با سعادت و شقاوت ما در ارتباط باشد ديني شناخته مي

اهلل جوادي كه هماة معاارف عقلاي و حتاي      خسروپناه مسار خود را ا  بزرگاني چون آيت
كند ا  آن نیر كه معاار  سا د و باان مي شمرند، جدا مي دستاوردهاي يقاني تجربي را ديني مي

ديني بودن يک گزار  عقلي اين است كه بانش به آن گزاره يا كنش نسبت به آن، سعادت يا 

همة معارف عقلي را ديني دانستن مشکل اسات،   2روي ما را در پي داشته باشد،شقاوت اخ
بلکه دلال داريم كه دانستن يا ندانستن آنها ]معارف عقلي و دستاوردهاي تجربي[ هاچ تأثاري 

 9در سعادت و شقاوت ما نخواهد داشت.

 چيستي علم دیني. 4
يک ا  روا تجربي محاض   چكند علوم دباعي و علوم انساني، ها آنچه گذشت باان مي

پوشي  برند و متافازيک علوم مدرن ناز با دين تعارض بساار جدي و غارقابل چشم بهره نمي
دلال اينکه علوم دباعي و مخصوصاً علوم انساني، در برآورده سااختن   ديگر، به دارد؛ ا سوي

ل اگر ايان  حارود.  گويي مي احتااجات انسان و هدايت وي نقش دارد، ا  دين انتیار پاسخ
 داناد؛  ماي كه دكتر خسروپناه نسبت ما باا مدرناتاه را گزينشاي     باافزايامآن  ناز برمطلب را 

گونه نتاجه گرفت كه بايد علوم موجود را كالبدشکافي كرد و مباني و بناادهاي  توان اين مي
مي به تولاد متافازيک اسال، اين علومقريب و بعاد آنها را كشف كرد. سپس با شناخت مباني 

  3پرداخت تا جايگزين متافازيک علوم مدرن شود.
رويم،  در اين ماان، وقتي براي تولاد متافازيک اسالمي علوم به سراغ منابع نقلي دين مي

هاايي باراي گفاتن دارد، ولاي هماة       يابام اگرچه آيات و روايات در متافازيک، حرف درمي
كند؛ چراكه گاه متافازيک مورد  تأمان نميمتافازيک مورد ناا  براي تحول و تولاد اين علوم را 

بايست به سراغ عقلي رويم كاه خداوناد آن را    رو مي ا اين 0اند؛ احتاا  علوم، اساساً فلسفي
                                            

 .11، ص «علم و دين»، عبدالحسان خسروپناه 1
 .11همان، ص  2
 .11همان، ص  9
 .3، ص «دين و توسعة كوثري»؛ 11، ص «سا ي علوم انساني ري در اسالميجستا»ر.ک: عبدالحسان خسروپناه،  .3
 .0، ص «ترين آساب علوم انساني است پردا ي مهم فقر نیريه»همو، ر.ک:  .0
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حجت بادني و ابزاري براي فهم حقايق قرار داده است؛ عقلي كه با استناد به بديهاات حركت 
  1كند و به كشف حقايق بپردا د.

كند؛ چراكه فلسفه ا  آن  وجو مي زيک را در فلسفة صدرايي جستاستاد خسروپناه متافا
كناد، هام    شود و مستند به بديهاات حركات ماي   ترين دستاورد عقل شمرده مي نیر كه ناب

رو بر همة علوم و معلومات بشار   كند؛ ا اين ست و هم هستيِ مطلق را بررسي مي«نما واقع»
 نه براي اين مقوله است. حاكم و شامل خواهد بود؛ بنابراين بهترين گزي

تولااد مبااني   با استفاده ا  فلسفه به بايست  به اين ترتاب، استاد خسروپناه معتقد است كه مي

ادعاي ما اين اسات كاه تماام    درواقع  2و آنها را جايگزين مباني علوم مدرن كرد.علوم پرداخت 

تناي بار مباادي فلسافي و     مهندسي و تمام حقايق عالم، مب ،فني ،اجتماعي ،انساني ،علوم دباعي
عقالني هستند كه بايد فلسفة اسالمي به آنها بپردا د، علوم و حقايقي كه تمدن نو بناااد اساالمي   

معناي اين سخن، برپاشدن تمدن اساالمي بار پاياة پاااليشِ علاومِ       9.پذيرد بدون آنها تحقق نمي

 د بود.هاي ايجاد اين تمدن خواه چنان تحولي در علوم ا  ضرورت موجود است.

 «وجود انضمامي انسان»به  «موجود بما هو موجود»ه از تغيير موضوع فلسف

با اينکه در مسائل فلسفي محض  يابام كنام، درمي را بررسي ميوقتي فلسفة مالصدرا حال 
 تواند دربار  متافازيک علوم حرفي داشته باشد؛ اما به شکل كنوني نمي ،دارد فراوانيبالندگي 

اشاره شد در  مان مالصدرا فضاي حاكم بر جامعة آن  مان ناظر به عانات  دور كه همان  يرا
تواناد باه ايان     اي كه مي هاي نیري ا  حکمت عمل و جنبه نازهمان دلال مالصدرا  به ،نبود

گارد كه بايد اين  خسروپناه ا  اين كمبود نتاجه نمياما استاد مباحث كمک كند، بحث نکرد. 
، بلکاه درصادد بردارف كاردن       تحول در علوم دسات كشااد  فلسفه را كنار گذاشت يا ا

 آيد.  هاي فلسفة صدرايي و پربار كردن آن بر مي كاستي
اند، بسط داير  موضوعي فلسفه است  اي كه استاد خسروپناه براي اين منیور برگزيده شاوه

د كناد.  تا ا  اين رهگذر، فلسفة صدرايي متافازيک فلسفي مورد ناا  براي تحول آنها را تولا

تر  استاد خسروپناه براي تولاد متافازيک اسالمي علوم، نخست كوشاد موضوع فلسفه را وساع
                                            

 .102، ص هاي همايش تحول در علوم انساني مجموعه مصاحبه، عبدالحسان خسروپناه .1
 .11ص  ،«جستاري در اسالمي سا ي علوم انساني»همو،  ر.ک: .2
 .339، صفلسفه اسالمي فلسفه ،همو .9
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 بپردا د.به حقايق  1هاي مضاف ا  آنچه هست گرداند تا فلسفه به بحث ا  فلسفه

تنها قواعد ديگر علوم  خسروپناه قصد دارد با تغاار موضوع فلسفه، كاري كند كه نهاستاد 

و معااار   كشاف قواعاد اشاااء   بلکه فلسفه به علوم ديگر روا  ،عارض نباشدبا فلسفه در ت
رسد تنها با اين  به نیر مي و مباني متافازيکي و فلسفي آنها را تأمان كند.را باامو د صحت 

 سا ي كند. تواند براي ديگر علوم، متافازيک رويکرد، فلسفه مي

 2انسان انضماميِ وجودِ ،ضوع فلسفها  نقدهايي به مو پس استاد خسروپناه به اين ترتاب،

  شمرد. بر مي «حکمت نوين»را موضوع 

تواند رابطة كل  نیر قايل است نسبت موضوع علم با مسائل علم مي حال ا آنجاكه صاحب
كند كه هم ا  عوارض  معرفي مي« وجود انضمامي انسان»و جزء ناز باشد، موضوع فلسفه را 

اگار وجاود   در نتاجاه   9هم ا  عوارض كلي انساان. كند و  موجود بما هو موجود بحث مي

انضمامي انسان را يک حقاقت مركب بدانام، اصل وجود يا موجود بما هو موجود، يک جزء 

  3.آن و حقاقت انساني جزء ديگر آن است

 قلمرو حکمت نوین اسالمي

هاي مضااف باه حقاايق را وارد فلسافه      چگونه بحث ا  فلسفه« وجود انضمامي انسان»
پردا  موضوع برگزيد  وي با عنوان وجود انضمامي انسان، قلمرو  ند؟ به عقاد  اين نیريهك مي

بدين صورت ؛ گارد هاي مضاف به حقايق را دربر مي دهد و همة فلسفه وساعي به فلسفه مي

هريک ا  عوارض و احکام انضمامي يا انتزاعاي و اساتنتاجي وجاود انضامامي انساان،       كه
                                            

هاي نفس االمري، اعمّ ا   هاي دروني واقعات اند كه به پرسش هايي ها، دانش هاي مضاف به موجودات و واقعات فلسفه .1
پردا ند: مانند فلسفة نفس كه ا  جوهريت يا عرضات و ماديت يا تجرد نفس بحث  حقاقي و اعتباري و مجرد و مادي مي

 ةمضاف به حقايق )غار علوم( مانند هر دانش درج ةفلسف(، 33، صفلسفه فلسفه اسالميكند. )عبدالحسان خسروپناه،  مي
 (.36)همان، ص كند اولي با روا انتزاعي و عقلي و پاشاني تحقاق مي

ف شده است ا  وجود انضمامي انسان، همان انساني است كه با آگاهي وجداني برگرفته ا  آگاهي حضوري كشمنیور  .2
رود.  به كار مي (وجود من)يا مفهوم  (من هستم) ةآيد و به صورت جمل و به صورت گزاره و تصديق حصولي در مي

مانند آگاهي ما ا   است؛ واسطه و بساط شناخت ما ا  حاالت و احساسات و عوادف دروني خودمان ناز حضوري، بي
 شوند. هاي وجداني تبديل مي صورت گزاره انفعاالت رواني كه به ها و ادراكات ذهني، ناا ها و احواالت وجودي، گرايش

 (.936، صفلسفه فلسفه اسالمي)عبدالحسان خسروپناه، 
 .950ا953همان، ص .9
 .953همان، ص .3
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ود كه عوارض و احکام آن، فلسفه مضاف به حقاقتي را به وجود ش موضوع محور كالني مي

  1يابند. ق ميهاي مضاف به حقايق تحق رو، فلسفه ا اين ؛آورد مي

 كند:  گونه باان مي خود را اين« حکمت نوين»استاد خسروپناه ساختار 
 معناي عوارض وجود انضمامي انسان به دو نوع فلسفة مضاف به حقايق فلسفه اسالمي به

هستي )متافازيک( كه ا  سنخ عوارض انتزاعي وجود  ةفلسف ،نخست :گردد ميتقسام 

فلسفة انسان كه ا  سنخ عوارض انضمامي وجود انضمامي  ،انضمامي انسان است و دوم

عوارض موجود بما هو موجود است و  ،آيد. مقصود ا  فلسفة هستي انسان به شمار مي

ضمامي و انتزاعي و استنتاجي وجود انسان است انسان، باان عوارض ان ةمقصود ا  فلسف

 2.شوند كه با علم حضوري و حصولي درک مي

 يابد ميات را لاسالمي اين توانايي و قاب فلسفة استاد خسروپناه معتقد است با اين نوآوري، 

هاي مضاف به حقايق بپردا د. ا  نیر وي عوارض انضمامي، انتزاعي و  بحث ا  فلسفهكه به 

كاه دو حااث موضاوع فلسافه     « انسان بما هو انساان »و « موجود بما هو موجود»استنتاجي 

رو، فلسفة متکفل است با روا عقلي خود دربار   گارند؛ ا اين هستند، تمام حقايق را دربر مي

 همة آنها به بحث بنشاند.

 هاي مضاف به علوم و تحول در علم فلسفه

هاي مضاف  خود پرداخت و فلسفهپس ا  آنکه فلسفه به همة احکام و عوارض موضوع 

هاي مضااف باه حقاايق، متافازياک و      به حقايق را شکل داد و بررسي كرد؛ محتواي فلسفه

هاي عقلي و فلسفي علوم را تشکال خواهد داد. به اين ترتاب،  مانه براي بحث ا   فرض پاش

و ا  اين  شود و تحول در خود علوم دباعي و انساني فراهم مي 9هاي مضاف به علوم فلسفه

به  ا  يعني وحي و سنتا متافازيک اسالمي علوم بشري در متن دين   فقدانمشکل رهگذر 

  .شود ميواسطة فلسفة اسالمي بردرف 
                                            

 .393، صفلسفه فلسفه اسالميعبدالحسان خسروپناه،  .1
 .393صهمان،  .2
الااه   علماي مضااف   دهند و وارد مسائل درون خود پاسخ مي الاه هاي بارونيِ مضاف هايي هستند كه به پرسش دانش .9

شوند؛ مانند فلسفة فازيک كه پرسش ا  چاستي و روا تحقاق در فازيک و رابطة آن با علوم ديگر در آن مطرح  نمي
 33، صفلسفه فلسفه اسالمياست، نه مباحث مربوط به و ن و جرم و حجم و حركت؛ عبدالحسان خسروپناه، 
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هااي   فرض هاي مضاف به علوم، بحث ا  متافازيک و پاش يکي ا  وظايف اصلي فلسفه
اي يک علم به ما ه فرض ها اوالً در كشف پاش الاه خود است؛ يعني اين فلسفه علوم مضاف

هاي غربي  فرض هاي اسالمي به جاي پاش فرض كنند و ثانااً در جايگزين كردن پاش كمک مي
 توانند موجب تحول در علم شوند.  كنند و ا  اين رهگذر مي و غلط كمک مي

هاي مضااف باه حقاايق نااز مشاخص       هاي مضاف به علوم با فلسفه حال نسبت فلسفه
الاه  هاي مضاف به حقايق، معارف كلي عقلي را دربار  مضاف هشود. بدين صورت كه فلسف مي

هاي ديگار مثال    كنند و ا  اين نیر، علومي كه به شناخت اين حقايق، با روا خود باان مي
كه ـ هاي عقلي موضوعشان  هاي خود را بر معرفت پردا ند، بايد معرفت روا تجربي و... مي

هااي   ا مقاد كنند. وظافة اصلي فلسفه    هاستهاي مضاف به حقايق متکفل بحث ا  آن فلسفه
باردن  مااان  شاناخت و ا   منطقاي، نخسات      ا ضاف به علوم خصوصاً باا روا تااريخي   م

تاوان متافازياک اساالمي     و سپس ماي  علوم موجود استهاي ضد دينيِ حاكم بر  متافازيک
را ه باديهاات  هاي نقلي مستند با  دست آمده ا  گزاره هشده توسط فلسفة اسالمي يا ب ساخته

  هاي غربي و غلط كرد و علم را متحول ساخت. جايگزين متافازيک
روا معلوم ناست با اين  چراكه اوالًد، شو نوعي گزينش در علوم غربي انجام مي با اين كار

هاي  فرض پاش لزوماً ،دور كه خودشان اشاره كردند همان ها عوض شوند و ثانااً فرض پاش همة
هرچه تغاار نکارد حسانات غارب اسات و هرچاه       ،آفرينند. پس وت را نميمتفاوت، نتايج متفا

 .شود شمرده ميدست آمده تغاار كرد، سائات غرب  همتافازيک اسالمي باساس بر
پاس ا  تولااد   اند، اين است كه اگر  مسئلة ديگري كه استاد خسروپناه به آن توجه كرده

، چگونه اين مباني ا  فلسفة هر علم باه  باابدفلسفة آن علم تحقق  متافازک هر علمي، نهايتاً

تنهايي مسئلة  ايجاد مباني فلسفي و تولاد متافازيک به ،ديگر باان؟ به دشو خود علم منتقل مي
كند و ناا  به يک پژوهش جدي و  اي در علم را حل نمي هاي علوم و تحول فرا مسئله فلسفه

 رد.هاي علوم و خود علوم وجود دا ماداني در هريک ا  فلسفه
را  منطقي در نیرية ديدباني ا    همان روا تاريخيخسروپناه براي حل اين مسئله، استاد 

رو كردن هر دانشي ايجااد   براي با باني و به اين روا تحقاق كه اساساً باكند تا  عرضه مي
و باا ايان روا    ساخت، شده است، بتوان اين متافازيک تولادشده را در خود علوم جاري

 ي را متناسب با ناا هاي  مانه اصالح كرد.بتوان هر دانش
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 . ارزیابي نظریه 1
پاش ا  اينکه به باان مالحیاتي دربار  نیرية استاد خسروپناه بپردا يم، ال م اسات ايان   

كوشد به جوانب گوناگون  نکته را يادآور شويم كه ا  نقاط قوت اين نیريه آن است كه مي
هاي معدودي  ها كه به اليه مقايسه با بسااري ا  ديدگاه مسئلة علم ديني بپردا د؛ ا  اين نیر در

 برتر است. اند،  توجه نشان داده
رسد، آن است كه  هاي استاد خسروپناه به ذهن مي اي كه ا  مطالعة ديدگاه نخستان نکته

حاصل چنان تحولي در علم، علم فلسفي است نه علم ديني؛ يعني آنچاه اساتاد در پاي آن    
اي،  صورت كامالً جزئي و گزاره ور مستقام مر وق منبع وحي ناست، بلکه بهد تنها به است، نه

اي مرتبط و سند قطعي و معارض نبودن با ادلة عقلي و فلسفي ا  ديان   با شرط يافتن گزاره
رو، بايد وجه اسالمات آن را در موضعي ديگر يافات و آن موضاع    شود؛ ا اين بهره برده مي

نیار ا  بررساي ماازان اساالمات فلسافة       حال باا صارف  فقط وجه اسالمات فلسفه است. 
بايد گفت: ا آنجاكه متافازيک تولادشده در اين نیريه، تنها بخشي ا  ناا  متافازيک  1صدرايي،

هاي متافازيکي ديگري ناز هستند  علوم كاربردي اعم ا  دباعي و انساني است و هنو  گزاره
اياد باه بررساي ديناي ياا ضاد ديناي باودن         كه بتوانند در نتايج علوم تأثارگاذار باشاند، ب  

 هاي ديگر ناز پرداخت.  متافازيک

هاي  توان تغاار گزاره هاي متافازيکي نمي بر اين به گفتة جناب استاد، ا  تغاار گزاره  افزون
هاي علوم، به جاز   دهنده عامل ديگري در تعاان گزاره علمي را متوقع شد و اين خود نشان

اي به اين بخش نکارده و آن را   ي است كه جناب استاد هاچ اشارههاي متافازيک عامل گزاره
 مسکوت رها كرده است. 

                                            
کي ا  انتقادات دربار  اين مسئله، مقبول نگارند  اين سطور ناست، اما براي اهل تفکر خالي ا  وجه ناز اشاره به ي .1

شناسانة اين  وجود دارد، و آن مخدوا بودن مبناي معرفت« هاي مضاف فلسفه»باشد: نکتة بساار مهمي دربار  نیرية  نمي
، در رتبة بعد ا  اثبات عقلي اصل دين و  عقلي و شرعي است. براي برابري احکام« عقل و نقل»نیريه درخصوص رابطة 

سا  است هاچ دلال موجهي تاكنون اقامه نشده است.  حقانات تعالام وحااني كه مورد اذعان عقل و براي انسان حجت
اينکه عقل در آغا  حركت خود، معترف به عجز خويش براي شناخت اشااء باشد و ناا مندي خويش براي هدايت و 

ا براي ارائة  ي شدن را دريابد، هاچ ارتبادي به حجات ادراكات عقلي ا در رتبة بعد ا  اثبات حقانات تعالام وحاانيسرپرست
باني مستقالنه، متهافت با  توان گفت ارائه جهان هاي انباا ندارد و حتي مي باني در عرض آمو ه يک نیام فکري و جهان

رسد ادعاي تال م بان حکم عقل  و  فات استقاللي است. بنابراين، به نیر ميمدرِكات اولاه خود عقل در ناتواني ا  اكتشا
مالحیاتي در خصوص تئوري استاد خساروپناه دربااره   »حکم خداوند متعال، ادعايي بال دلال است. )علي محمدي، 

 «(.هاي مضاف  فلسفه
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يافتن در  تئوري استاد خسروپناه مبتني بر فرض قابلات فلسفة اسالمي موجود براي جريان
كه به نیار   صورت بالواسطه است. درحالي علوم و تأمان متافازيک مورد ناا  آنها، آن هم به

باني مشاء و اشراق و حکمت ا اعم ا  م هاي موجود اسالمي  تیاري ا  فلسفهنرسد چنان ا مي
اي است كه  گونه ها به ا چندان روا نباشد؛ چراكه نحو  انتخاب موضوع در اين فلسفه متعالاه 

ها براي دستاابي به تحلالي عام  دهد. توضاح اينکه در اين فلسفه چنان ظرفاتي را به آنها نمي
حاث موجود بودن و فاارغ ا   »ها ال م است اشااي خارجي صرفاً ا   پديده و فراگار درخصوص

رو، با الغاء تعانات خاص اشااء و ما باه تفااوت امتااا  آنهاا      مطالعه شوند؛ ا اين« تعانات خاص
دهند؛ بدين ترتااب،   نسبت به يکديگر، اشااء را فقط ا  آن نیر كه موجودند، مورد مداقه قرار مي

   آورند. را به دست مي« موجود بما هو موجود»، «شرط قسمي نسبت به اشااءال به »با لحاظ 
در چنان حالتي فلسفه، علمي در عرض ساير علوم خواهد بود نه در دول آنها، چراكاه  

« لحااظ ال بشارط قسامي   »پردا د و به اشااء با  فلسفه به اشااء ا  آن حاث كه موجودند، مي
كنند و پرواضح است كه  مطالعه مي« لحاظ بشرط شيء»با نگرد، ولي ساير علوم، اشااء را  مي

لحاظ بشرط شيء است. اين كاار باه معنااي آن اسات كاه چناان       « قسام»البشرط قسمي، 
اي ا  آغا  ناظر بودن خويش را به ساير حاثاات اشااء و تعانات خاص آنها الغا كرده و  فلسفه

هاي  اي كه در آغا ، حاثات فلسفه انصراف داده باشد؛ چراكه« تصدي كرسي فلسفة علوم»ا  
كند،  متکثر اشااء را ا كه علومْ متکفل بررسي آنهاست ا تخصصاً ا  موضوع خود خار  مي  

دار گردد. البته فلسفه ويژگي  تواند ادعاي هدايت و سرپرستي علوم را عهده وجه نمي هاچ به
همان حاث عام،  نحوي عام است كه موضوع همة علوم ديگر ا  خاصي دارد و موضوعش به

شود كه  مصداق موضوع فلسفه قرار خواهند گرفت. همان گسست فلسفه و علوم باعث مي
علوم مختلف، لزومي براي اخذ مباني تحلالي خويش ا  فلسفه احساس نکنند و در بهترين 

كنند و صرفاً مراقب متعارض نبودن مستکشفات خود با  حالت اثبات موضوع خود را دلب 
اصول فلسفه و سفي باشند. اين دقاقاً همان است كه مرحوم عالمه دبادبايي در استنتاجات فل

 كند:  به آن توجه مي روا رئالاسم
. علوم ا  راه اثبات 1شود كه  ا  باانى كه در رابطة فلسفه با علوم گذشت، دستگار مى

علوم ا  . نیر فلسفه با نیرهاى ساير 2باشند؛  دور كلى ناا مند فلسفه مى وجود موضوع به

 2و1باشد. راه ادالق و تقااد عموم و خصوص مختلف مى
                                            

 .30ص  1،   اصول فلسفه و روا رئالاسممحمدحسان دبادبايي و مرتضي مطهري،  .1
 «.هاي مضاف  مالحیاتي در خصوص تئوري استاد خسروپناه دربار  فلسفه»محمدي، با كمي اختالفِ نیر ر.ک: علي  .2
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بدين ترتاب، يا بايد به فکر درحي نو در فلسفه افتاد كه با تغاار موضوع و روا خاود  
هاي غرب به مباني تحلالي مورد ناا  علوم ديگر بپردا د كه اين كار با  بتواند همچون فلسفه

يا بايد توقعمان را ا  فلسفة اسالمي باراي ايفااي   روست،  ها و موانع بسااري روبه پاچادگي
 نقش در پروسة تمدن اسالمي كمتر كنام!

« موجود بما هو موجود»اشکال بعدي آن است كه استاد نتوانسته است بان مباحثي كه دربار  
شاود،   مطارح ماي  « انسان بما هو انساان »شود و بان مباحث متافازيک علوم كه دربار   مطرح مي
قرار كند و فلسفه را دچار پارگي و گسستي دوسويه در موضاوع خاود كارده اسات.     ارتبادي بر

 گويي همة مشکل اين بود كه بر مباحث متافازيک علوم، نام فلسفة صدرايي گذاريم!
شناساي خاصاي باراي     نکتة نهايي در اين خصوص آنکه استاد خساروپناه، هااچ روا  

« انسان بما هو انسان»گشا ا  مفهوم  ي راهچگونگي تولاد متافازيک علوم و تولاد مفاهام علم
 اند.  دست نداده به

ابهامات فراواني دارد. استاد خساروپناه  « شناسي روا»هاي مضاف ا  نیر  تئوري فلسفه
« روا ديادباني »هاي مضاف به روا بديعي به نام  معتقد است در روا دستاابي به فلسفه

در « روا منطقاي »گردآوري ادالعات و در « روا تاريخي»يافته است كه تلفاقي ا   دست
هاي  هاي مضاف به حقايق و فلسفه تواند ا  آنها در حو   فلسفه هاست كه مي داوري بان داده

معتقدند كه اين روا تنها « روا تاريخي»مضاف به علوم استفاده كرد. ايشان درخصوص 
شناساانة   ري هساتي تااريخاگ »در مقام گردآوري ادالعات كاربرد دارد و البته اين روا باا  

« شناسانه تاريخاگري روا»كه نافي اراده و اختاار انسان در تاريخ است و همچنان با « جبري
گااري   و بر اين مطلب تأكااد دارد كاه شاکل   شود، تفاوت دارد  كه منجر به نسبات فهم مي

 هاي فرهنگي و سااساي  هاي معرفتي ا  حوادث اجتماعي و تاريخي و  مانه ها و نیام نیريه
تأكاد دارد كه اين روا در قلمارو  « روا منطقي»عالوه بر اين، ايشان دربار   1متأثر است.

، ديادگاه  «هاي توجااه  تئوري»را قبول دارد و ا  ماان « تئوري مطابقت»، «هاي صدق تئوري»
خلطي رسد در اينجا  با اين حال به نیر مي 2داند. را صحاح مي« مبناگرايي انسجامي»تركابي 

صاورت گرفتاه اسات. درهرحاال، روشان اسات كاه        « روا شناسي»و « فت شناسيمعر»بان 
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حال ماان  شناسي مشخصي باشد، ولي درعان بايست مترتب بر نیرية معرفت مي« ساخت روا»
 ،«ت قواعد روشاي ساحَ»به « شناسي مباني معرفت»ر ا  اين دو تفاوت آشکاري وجود دارد و گذ

كه اين گردنه توسط انديشمندان مسالمان پاماوده   هاست  افکني است و قرن خود مادان پال
نشده است و حتي مبناي اصالت وجود بعد ا  حدود چهارصد سال به چناان فاو ي نايال    

  1ناامده است.

داور كاه    هاي مضاف اسات. آن  ا  ديگر ابهامات نیرية استاد خسروپناه، موضوع فلسفه
كشف چهار دستة فلسفه مضاف هاي مضاف غربي به  كند، با بررسي فلسفه ايشان روايت مي

كم اين  دست يافته است و سپس بر ايد  تولاد دو فلسفه مضاف ديگر ظفر يافته است. دست
فکار  »اي استوار است كه وي با اين عباارت   بخش ا  نیرية استاد خسروپناه بر مباني غربي

كند. آياا ايان    ا  كنارشان عبور مي «گردد اانب يا يهدر هر نیر يمبان ةكنم ال م باشد هم ينم
هاي مضاف به حقايق و مضاف به علوم امري پذيرفتني است؟  شاو  تولاد علم ا  دريق فلسفه

هاي مضاف به علومشان  هاي مضاف به حقايق و فلسفه يا مثالً نسبتي كه غرباان ماان فلسفه
علوم ها و  اند چاست؟ آيا اين نسبت ثابت است؟ نسبتي كه آنها ماان اين فلسفه برقرار كرده
داوركلي، اساتاد خساروپناه     اي است؟ به اند آيا نسبت درست و غارقابل بررسي برقرار كرده

شان براي تولادِ دو نوع فلسفة مضاف به حقايق و علوم با رويکرد  كنند كه ايده مشخص نمي
هاي مضاف كشف شده است، يا اينکه  منطقي براي جايگزيني آن چهار نوع فلسفه  ا  تاريخي

 پردا ند؟  آنها به ايفاي نقش مي  كناردر عرض و 
هااي مضااف باه     هاي مضاف به علوم و فلسفه تر آن است كه آيا ماان فلسفه پرسش اساسي

حقايق كه هريک با رويکردي تاريخي يا منطقاي توساط دانشامندان مغارب  ماان در اعصاار       
در ايان فضاا    مختلف ايجاد شده است، اساساً نسبتي برقرار هست كه جناب استاد براي تحاول 

اي در علام   اند سبب تحاول فارا مسائله    كنند كه مدعي ايد  دو فلسفة مضاف ديگر را عرضه مي
كنناد؟   گونه ايجاد شده است كه ايشان تصوير ماي  شوند؟ آيا واقعاً علم در مغرب  مان همان مي

 شمرد: هاي مضاف پاشنهادي خود فوايدي بر مي استاد خسروپناه براي دو نوع فلسفه
 و پادايش تاريخ به علمي احادة و الاه مضاف هاي دانش به نگرانه گاه و نگرا كلن. 1

 ها ناخالصي و كمبودها كشف و موجود ناا هاي با يافته تحقّق . مقايسة علوم2 آنها؛ تطور
                                            

 «.هاي مضاف  مالحیاتي در خصوص تئوري استاد خسروپناه دربار  فلسفه»علي محمدي، ر.ک:  .1
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 انسجام و علوم بالندگي جهت ال م هاي بايستگي و ها توصاه. 9شناسي آن علوم؛  ابو آس
و  يرشد تکنولوژي آمو ش. 3شده؛  ناا هاي كشف راستاي در آنها محتواي و ساختاري
  1.جامعه در سا ي علوم و فرهنگ آمو شي هاي بايستگي

شده، چنان فوايدي ا  خود  هاي مضاف چهارگانة كشف حال مشخص ناست چرا فلسفه

هاي مضاف پاشنهادي چنان اثري ا  خود بر  دهند؟ و چه تضماني هست كه فلسفه نشان نمي

كار گرفته در روا ديدباني  ذارند؟ همچنان وي بايد توضاح دهد روا تاريخي بهجاي بگ

اين اي دارد و آيا روا تاريخي با مباني فلسفة صدرايي سا گاري دارد؟  چه مبانيچاست؟ 

شناساانة نگااه    خواهد چه چازي را به ما بنماياناد؟ مبااني معرفات    روا تاريخي مي

تااريخي چاسات؟ چاه فلسافة تااريخي را       تاريخي چاست؟ لوا م اساتفاده ا  روا 

اي در   ند؟ آيا واقعاً باان چنان مباني برگزيده است كه حال دست به چنان اقدامي مي

يک نیرياه ضارورت نادارد؟ همچناان ايشاان در توضااح روا منطقاي ساخن ا          

هاي هرمنوتاکي با مبنااي   آيا استفاده ا  روا 2آورد. كارگاري هرمنوتاک به ماان مي به

كناد؟ آيا مباني  فلسفة اسالمي سا گار است؟ شما با چه مبنايي ا  آن استفاده مي كشف

ايد؟ ايشان بايد پاسخ دهند كه در قسامت   و لوا م روا هرمنوتاکي را در نیر گرفته

هااي ظناي    پذيرد و هم قايل به گازاره  چگونه هم كشف را مي 9منطقي روا ديدباني

رساد اياد  اساتاد     در نهايت به نیار ماي   شود؟ مياست كه ا  باب رجحان به آنها اعتنا 

خسروپناه براي تحول در علوم انساني، باش ا  آنکه يک روا تأساسي باشد، ياک نیرياة   

هااي   آورد اين نیريه، با نگري علوم محقاق و فلسافه   عارضي و انتقادي است؛ يعني دست

يک علوم تغاار يابد و مضاف به آنها با روا ديدباني است تا ا  اين رهگذر بعضي ا  متافاز

 .هاي علوم شود اين تغاار موجب تحول بعضي ا  گزاره

رنگ است؛  توجه استاد خسروپناه به عوامل اثرگذار دورني علم، بر خود علم، بساار كم
براي نمونه، مسائل يک جامعه و نیام انسانيِ موحد با يک نیام تمدني مادي تفاوت بنااني 

                                            
 .03، صفلسفه فلسفه اسالميالحسان خسروپناه، عبد .1
 .33، صفلسفه فلسفه اسالميعبدالحسان خسروپناه،  .2
 .113همان، ص .9
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هاي علوم انساني بر چه مفاهامي تکاه دارند و ناز ا  چه مباني  هنیر ا  اينکه نیري دارد. صرف
شوند، اين تفاوت بنااادي در نیاام    مي متافازيکي اشراب و به چه مفاهام و معادالتي منتهي 
گويي باه   هاي علمي كه درصدد پاسخ ناا ها و مسائل است كه در مفاهام، تعاريف و نیريه

هند كرد، اما در نیرية استاد خسروپناه توجه چنداني به ناا ها و مسائل هستند خودنمايي خوا
 شود.  اين مطلب ديده نمي

تواند نیام مفاهام و تعاريف يک علم باشد كه البتاه ايان    ا  ديگر عوامل دروني علم مي
هااي مضااف    نکته كانون توجه استاد بوده است و تحول در اين اليه ا  علم، توسط فلسافه 

روند. عامل دروني اثرگاذار ديگار،    ل بارون ا  علم به شمار ميشود كه يک عام پاگاري مي
سا ي با نیام مفاهام و تعاريف براي حل مسائل است كه هنو  جناب استاد ا  پايگاه  معادله

دور معناي ديني بودن  هاي كاربردي و همان نیرية علم ديني خود، جايگاه معادالت و نیريه
توان گفت رويکرد استاد خسروپناه به تحول  درنتاجه مياند.  معادالت را چندان روشن نساخته

دهد و  در علم، باشتر رويکردي باروني يا ارتبادي است كه به تأثار فلسفه در علم اهمات مي
 توجه كافي به عوامل اثرگذار دروني علم ندارد.

ک عنوان ي ا  نکات مثبت نیرية استاد خسروپناه، توجه ايشان به فرهنگ حاكم برجامعه به
تر گذشت، ايشان به تاأثار تلقااات و    دور كه پاش عامل اثرگذار باروني بر علم است. همان

آوري و دچه مقام گر اها  شمند در تحلال خود ا  پديدهمسلمان و كافر بودن دانتأثار ها و  باور
اند. نکتة ديگر اينکه استاد خسروپناه به دنبال توسعة حکمت  ا اذعان داشتهچه مقام داوري  

تعالاه و ساخت علوم بر مبناي فلسفة اسالمي است و به فلسفة مطلق به عنوان عامل باروني م
ديگر در علم توجه داشته است. وي به تثلاث فلسفة مطلق، فلسفه مضاف، علوم قايل است، 

داوري كاه    خواهد ا  هريک به وادي ديگري گذر كند، به اما بايد پاسخ دهد كه چگونه مي
 وارد ناايد؟ گفته  اشکاالت پاش

دور كه  شناسي است؛ يعني همان توان به آن اشاره كرد، روا عامل باروني ديگري كه مي
هاايي خااص و بار مبنااي      تمدن مادي غرب و علوم انساني مدرن براساس اصول و غايت

هااي علماي، محصاول     اي، روا مشخصي دراحي كردناد كاه قواعاد نیرياه     فلسفي ويژه
باني و تصرف در حو   امور انساني و اجتماعي را بر مبناي  پاشكارگاري آنهاست و قدرت  به

كارگاري اين روا توساط دانشامند    كند ا خواه به  اصول مادي و غايات سکوالر فراهم مي
شناسي ديني ناز بايد بتواند در تولاد علوم انساني اسالمي بر  كافر باشد، خواه مسلمان ا روا
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اي فراهم نمايد  هاي علمي خاص، امکان تولاد نیريه ها و اصول فلسفي مبناي غايات و ار ا
كه قدرت مديريت جامعه و انسان را ذيل مباني ديني و افق اسالمي و ناظر به غاياات ياک   

توان مدعي شد استاد خسروپناه هنو  به  سبک  ندگي الهي فراهم سا د. بر همان اساس، مي
شناساي اساتفاده    كاه ا  روا و روا اين وادي پا ننهاده است. ا  سوي ديگر، تعاباري ناز 

هاي  هاي مضاف است و روا جريان دين در اليه اند، باشتر ناظر به روا كشف فلسفه نموده
مختلف تحول در علوم انساني بر مبناي رويکرد ديني هنو  مسکوت مانده است. حتي روا 

في و منطقي گردد، درپي بررسي توصا هاي او محسوب مي تاريخي ناز كه ا  نوآوري انطقي م
هاي پاشاني نسبت  هاي مضاف به علوم و حقايق است و هنو  در اليه براي رسادن به فلسفه

گاري قواعد تولاد معادالت و  آيد و  مانة ال م براي شکل هاي علمي به حساب مي به نیريه
هاي علوم انساني كه امکان مديريت موضوعات اجتماعي و انساني را فراهم كند، محقق  نیريه

 شده است. ن
ارتبادي ماان علم و  نکتة پاياني اينکه باشتر تمركز نیريه استاد خسروپناه بر روي عوامل

هاي مضاف نقش واسطه براي اشراب  ا است. در اين پروژه فلسفهبارون علم ا مثل فلسفه   

د. اند با اين كار تحول در علم را رقم  نن فلسفة اسالمي به درون علم را برعهده دارند و برآن

نبايد ا  حق گذشت كه استاد خسروپناه پا را ا  رقابان خود در اين عرصه فراتر نهاده و عالوه 

 ها پرداخته است.  گاري اين فلسفه بر باان ضرورت توسعة فلسفه در عمل، به چگونگي شکل

 بندي جمع

است دور كلي استاد خسروپناه ضرورت علم ديني را ناا  و اقتضاي  مانه دانسته معتقد  به

تاوان ا  علاوم    براي ايجاد تمدن اسالمي ناا مند علوم اسالمي هستام و براي اين كار نماي 

بر توصاف،  موجود بهره برد. ا  نیر ايشان  واية ديگر بحث اين است كه علوم انساني عالوه

جغرافاايي و معرفات ديناي   تماً در اين مقام خصوصاات اجتماعي ا  كند و ح توصاه ناز مي

 بريم. رو، باشتر به ضرورت علم بومي پي مي است؛ ا اينتأثارگذار 
استاد خسروپناه به درح مباني خود در دو حو   چاساتي علامِ مادرن و چاساتي ديان      

گونه  توان اين هاي كلادي انديشة او را مي پرداخته است. در حو   چاستي علمِ مدرن، گزاره
باعي و چه در مقام گردآوري و چه . روا علوم، چه علوم انساني و چه علوم د 1باان كرد: 

ها بر  . متافازيک2هايي وجود دارد؛  فرض در مقام داوري، تجربة محض ناست و در آن پاش
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. علم  3. در علوم انساني عالوه بر توصاف، توصاه ناز وجود دارد؛ 9نتايج علوم تأثارگذارند؛ 
ها، واقع  ي ا  درف غربيتواند نسبي باشد و علوم مدرن موجود هم با وجود ادعاي نسب نمي

هاي علوم موجود آن است كه پارادايم واحدي ندارد و در كشور ما  . ا جمله كاستي0نماست؛ 
. بساااري ا  متافازياکِ علاوم    6هم اشکاالت مديريتي فراواني درخصوص آن وجود دارد؛ 

متافازيکي، . لزوما با تغاار هر 3انساني و همچنان علوم دباعي در تعارض با دين قرار دارد؛ 
 نتايج علوم تغاار نخواهند كرد. 

. تعريف ديان عباارت اسات ا  حقاايق و     1شناسي ناز جناب استاد معتقدند:  در حو ه دين
آيد و هادايت و ساعادت    هايي كه ا  دريق وحي يا الهام يا هر دريق ديگري به دست مي ار ا

.  9روناد؛     منابع دين به شمار مي. نقل )كتاب و سنت( و عقل، هر دو ا2كند؛  انسان را تأمان مي
اي كه ا  جنس كنش )رفتار( ياا باانش )اعتقااد(     ها آن است كه هر گزاره معاار ديني بودن گزاره

هااي عقلاي    باشد و با سعادت و شقاوت ما مرتبط باشد، ديني است. با اين وصف هماة گازاره  
ن تنهاا باه ساعادت آخارت محادود      . قلمرو دي 0هاي ديني اثبات پذيرند؛  . گزاره 3ديني ناستند؛ 

پذيرد، و ا  درفي همه ناا هاي بشر هام در كتااب و سانت     شود، اسالم سکوالريزم را نمي نمي
توان ادعا كرد. گاهي دين باه صاورت    ناامده است، بلکه حتي تمام ناا هاي كلي بشر را هم نمي

 پاسخ گفته است.هاي علوم، به ناا هاي بشر  فرض صورت تأمان پاش اي و گاهي به گزاره
ايشان نسبت تمدن اسالمي با تمدن غرب را نه پذيرا تاام و تماام و ناه دارد كامال      

كنند. حال با توجه به وجود متافازيک ضادديني   را مطرح مي« گزينش»دانند، بلکه گزينة  مي
علوم موجود، نخست بايد به سراغ دين برويم تا متافازيک مورد ناا مان را تأمان كناد، اماا   

شود. به عالوه اينکه بعضي ا  متافازيک  انام كه همة متافازيک علوم، در دين يافت نميب مي
كنند  مبادي فلسفي و عقالني  اند؛ پس، فلسفة اسالمي بايد تأمان علوم اساساً فلسفي و عقلي

بانام كه فلسفة مالصدرا چنان ظرفاتي را ندارد. در اينجا جناب استاد باا   علوم باشد، اما مي
پردا ناد و   شناسي فلسفه موجاود ماي   يدباني )تاريخي ا منطقي( به بررسي و آساب روا د

كند. توجاه  را ارائه مي« وجود انضمامي انساني»به درنهايت پاشنهاد تغاار در موضوع فلسفه 
. و  2شناساي باشاد؛    . موضوع فلسفه بايد باديهي هساتي  1فلسفي اين موضوع آن است كه 

ست و موجود بما هو موجود منتزع ا  اين درک وجداني است؛ ترين درک بشر، خود ا بديهي
تواند نسبت كل و جزء داشته باشد و ال م ناست  . نسبت مسائل و موضوعات يک علم مي 9

  اا بحث كند. يک علم ا  عوارض ذاتاه موضوع
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انتزاع « انسان بما هو انسان»و « موجود بما هو موجود»ا  وجود انضمامي انسان، دو مفهوم 
عوارض انتزاعي آن هستند كه هماان  « موجود بما هو موجود»گردد؛ احکام و محموالت  يم

روند؛ احکام و محماوالت انساان را احکاام انضامامي،      مباحث فلسفي موجود به شمار مي
دهند. ايشان معتقدند اين احکام با روشي اعم ا  روا عقلي و  انتزاعي و استنتاجي تشکال مي

. هريک ا  عوارض و احکام انضمامي يا انتزاعي و استنتاجي وجود آيند دست مي عقاليي به
انضمامي انسان، موضوع محور كالني است كه عوارض و احکام آن موضوع، فلسفة مضاف 

يابند. به وساله  هاي مضاف به حقايق تحقق مي رو فلسفه آورند؛ ا اين وجود مي به حقاقتي را به
وم و خود علوم پرداخته، متافازيک تولادشده را ابتدا هاي عل نیرية ديدباني به بررسي فلسفه

 كنام. به فلسفه هر علم و سپس به خود علم اشراب مي
گونه بر شمرد كه اوالً  توان اين هاي وارد بر نیرية استاد خسروپناه را ناز مي ترين نقد جدي

تمادن  شاده،   در فرض صحت تمام ادعاها و به انتیار نشستن براي تحقق علوم وعاده داده 
توان آرمان فالسفه را هماان   برساختة اين علوم، تمدني فلسفي و نه ديني خواهد بود و نمي

اي دانست كه انبااء درپي آن بودند! چالش ديگر اين نیريه، فرض غلط ظرفات  مدينة فاضله
هاي مضاف به حقايق و ورود به عرصاة كنتارل علاوم     فلسفه صدرايي براي بحث ا  فلسفه

گر، نبود بحث روشي در اين نیريه است. ابهامات اين نیرياه درخصاوص   است. اشکال دي
منطقي ا  ديگار مساائلي    ا مسائلي چون امور اعتباري يا چاستي و عقالنات روا تاريخي

 گار اين نیريه است.  است كه گريبان
نیرية استاد خسروپناه عالوه بر اينکه در  مانة اثبات موضوع فلسفه خود دچار خأل تئوريک 

هااي   ست، درخصوص توجه به عوامل اثرگذار دروني علم، همچون اخاتالف مساائل فرهناگ   ا
 انجامد ناز به توجه باشتري ناا  دارد. گويي مي مختلف كه به اختالف در نیام پاسخ
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