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آملـى بـا اتخـاذ جـوادی اّهللاٰ آيـتعلـم دينـى،و امكـان تحقـق در ميان قائلين به معنـاداری

و با تكيه بر مباحث مختلف سنت تفكر اسالمى و،رويكردی ايجابى معتقد به امكان تحقـق

كه در بيش از يك دهه گذشته با تقريرهای متنوعى مواجه.پذيری علم دينى است هستى ايم

و تاييد نظريه ايشان به رشته تحريـر در آمـده و بـه تنقـيح ديـدگاه ايشـان در دوسويه نقادی

و تاملخسرو استاد در ميان منتقدان،. منجر شده است را برانگيزتـرين نقـد باقری بيشترين ها

از با توجه بـه اينكـه انتقـادات ايشـان سـاحت.ه استكردبر اين ديدگاه وارد  های مختلفـى

نظران مـدافع نظريـه مواجـه گـويى صـاحب نظريه را در بر گرفته، در برخى موارد بـا پاسـخ

جوادی آملى، مانع از ظهور برخى اّهللاٰ آيتتامل بيشتر در آثار رسدمىبه نظر. گرديده است

گويى به برخى از انتقادات ايشـان بـا نوشتار حاضر، درصدد پاسخ رو، از اين. انتقادات است

و تمركز بر آثار  .جوادی آملى است اّهللاٰ آيتمرور
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.دين، علم، علم دينى

 ma.hoseinzadeh@ut.ac.ir، دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهرانوه علوم اجتماعىاستاديار گر*
 nazilaakhlaghi63@gmail.com ارشد دانش اجتماعى مسلمين دانشگاه تهران كارشناسى **

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى

1396 بهار شماره چهارم،،سال چهارم



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 36

و بيان مسأله  مقدمه

آن،دينىعلم و فهم در،يك منظومه معرفتى درباره جهان واقع خواهد بود مسـتلزم تحقيـق

و معرفت و مبــانى مــتقن دين مبــانى فلســفى امــروزه پيــدايش. شــناختى اســت شــناختى علــم

و فرهنگى جامعه علمى كشور به محور برخى مباحثات  اصطالح علم دينى در فضای فكری

و مخالفان با تقريرهگونبه؛و مجادالت مبدل گشته است متنـوعىاتای كه در ميان موافقان

و گوناگون درباره علم دينى، همچنـان حوزه رغمبه.مهستي مواجه هـای طرح مباحث متنوع

و پرسش بـه نظـر،حـال عيندر. گويى بر جای مانـده اسـت های بسياری برای پاسخ نامفتوح

هاین توجـه اسـت، بـازخوانى ايـدههای جديد، امر ديگری كه شايا رسد فارغ از پرسش مى

و صورت منظوربهموجود  و تدقيق سؤاالت آن استخراج زمينه،به همين سبب. استها بندی

ــازپژوهى فعاليت و ب ــازبينى ــرای ب ــى انجام ب ــای علم ــه بخشــى ه ــده ك و ش ــمند از آن ارزش

. استفاده است، فراهم خواهد بود قابل

و بازخوانى آثار توليدشـده،باهدف كاويدن رو، مقاله حاضر، از اين  اّهللاٰ آيـت بازپردازی

و صـورت تبيين نظريه علم دينى؛ با اميد كشف پهنه جوادی آملى در زمينه بندی های جديـد

و گشـودن افق برانگيز بـا تمركـز بـر هـای نـوين در ايـن حـوزه بحـث مجدد مباحث موجود

شد باقری در اين حوزهخسرو گويى به برخى از انتقادات دكتر پاسخ .آغاز خواهد

 دين شناسى مفهوم.1

و بررسى مبـانى،اّهللاٰ جوادی آملى نقطه آغازين كالم در نظريه علم دينى آيت شـناختى دين طرح

و ارزيـابى« ای با عنـوان ترين نقد خود در مقاله دكتر باقری نيز در منقح. تاييد ايشان استمورد  : نقـد

ده اسـت كـربيان»ى انگاره عالمه جوادی آملىبررس» حساب علم دينى در هندسه معرفت دينى«

از كه در ميان باورهای پشتيبان نظريه علم دينى آيت اّهللاٰ جوادی آملـى، ديـن بـه حقـايق برگرفتـه

و نيـز بـه حقـايق برگرفتـه از فعـل خداونـد اطـالق شـده اسـت .)78: 1392بـاقری،( قول خداونـد

1؛دنيـوی- خلـط امـور تكـوينى)الف:همچنين ذيل عنوان نقد باورهای مربوط به دين

نقد نقد در پرتـو ايضـاح مفهـومى نظريـه«وگويى با عنوان االسالم پارسانيا در گفت حجة در پاسخ به نقد فوق،.1
و رفـع برخـى شـبهات اّهللاٰ آيـتشـناختى به تشريح مبانى دين» جوادی آملى اّهللاٰ آيتلم دينىع جـوادی آملـى

.پرداخته است



 37 جوادی آملى اّهللاٰ آيتسرنوشت يك نقد؛ بازخوانى نظريه علم دينى

و درآميخـتن مفـاهيم الهـىبودن آميز تناقض)ب ويژگـى)ج1دينـى؛ـ تعريف موسـع ديـن

و2المعارفى،ةدائر ايشان معتقدند كـه در تعريـف. اند به نقادی در اين ساحت پرداخته مطرح

در شرايطى كه تعريف نخست حـول محـور متـون دينـى: لحاظ شده است دين دو معنا

مىا و ستقرار و هرگونه علم كاشف از واقع يابد، تعريف ديگر فراتر از متون دينى است

مى فراهم يا معتقـد اسـت، دكتـر بـاقری.)83: همـان(شـود آورنده اطمينـان عقالنـى را شـامل

و در قلمرو معرفت به جهان اّهللاٰ آيت جوادی آملى دين را متعلق به جهان تكوين ندانسته

اند، خـواه چنـين معرفتـى آنكه دين را امری معرفتى قلمداد نموده حاصل. اند جای داده

و خواه ناظر به فعـل خداونـد باشـد در قالب قول خداوند جلوه ،حـال عـيندر. گر شود

اّهللاٰ جــوادی آملــى، ديــن را از ســنخ دكتــر بــاقری در تــالش اســت تــا القــا نمايــد آيــت

و آن را معطوف به گزاره و حقايق ندانسته ؛و قضايا در نظـر گرفتـه اسـتها موجودات

اّهللاٰ جوادی آملى امری معرفتى معرفى شده نتيجه حاصل آن است كه دين از منظر آيت

و اين معرفـت مى در است و يـا حاصـل مطالعـه جهـان باشـد توانـد شـريعت تمركـز يابـد

كُ،اّهللاٰ جـوادی آملـى اسـت كـه آيـتايشان بر ايـن بـاور،در نهايت.)84:همان( و نـه ذات

به صفات نـام،درك بـرای عقـل اسـت هايى از دين كه غيرقابل عنوان عرصه خداوند را

و در عرصه بـا. منطقـه ممنوعـه اسـت،اند كه برای عقـل هايى از دين معرفى نموده برده

آيا اين سـخن«:ازنداند كه عبارت طرح دانسته هايى را قابل پرسش،استناد به مطلب فوق

تحقـق تـام،و صفات خدا در علم وحيانى يـا شـريعتذات،معنا است كه حقيقت بدان

و عقل از دسترسى به آن عاجز است؟ آيا اين سـخن معنـای محصـلى دارد؟ اگـر،دارد

االصـول، متناسـب بـا سـاختمانى ها ارزانى شده است، بايـد علـى وحيانى به انسان دانش

و عقالنى آن و چنانچـه ايـن سـاختمان، قابليـت فهمى و ها تنظيم شده باشد درك ذات

ممتنـع شدن چنين حقايقى در قالب دانـش وحيـانى نيـز صفات خداوند را ندارد، مطرح

.)85: همان(» خواهد بود

همـراه پاسـخ بـه(جـوادی آملـى اّهللاٰ آيـتبازنگاری نظريه علم دينى«ای با عنوان در پاسخ به شبهه فوق، مقاله.1
و»)برخى شبهات و حجة به قلم محمدعلى اكبری .اعظ جوادی شايان توجه استاالسالم

معنا، امكـان«و در كتاب» جوادی آملى اّهللاٰ آيتعلم دينى از منظر«ای با عنوان االسالم سوزنچى در مقاله حجة.2
.اند به اشكال فوق پاسخ گفته» كارهای تحقق علم دينىو راه



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 38

جوادی آملى در زمينه ديـن بـدين شـرح اّهللاٰ آيتپاسخ به شبهات فوق رويكرد منظور به

:است

 �N)�� دی4

و شــري اّهللاٰ جــوادی آيــت ــر1عتآملى معتقــد اســت، اظهــارنظر در زمينــه ديــن متفــرع ب

و هستى جهان و هستى بينى و شناسى خود متأثر از مسئله شناخت علم، مالك شناسى است  هـا

شـفافيت مطلـب، در ابتـدای بحـث الزم منظور بـه.)198:ب1386جوادی آملى،(ابزار آن است

و شريعت صورت پذيرد :است تفكيكو مرزبندی ميان دين

 ���	م دی�

و ديـن اسـالم را ديـن شـده را شكوفا جوادی آملى ديـن اّهللاٰ آيت فطـرت معرفـى نمـوده

و نيست هر دو بخش دين، يعنى اعتقاد به هست. داند فطری مى و بخشـى كـه مـرتبط بـا ها ها

و نبايدها است، فطری انسان دانسته به حسب.)172: 1378، همـو( اند شده التزام عملى به بايدها

مى،ظاهر ى گوناگون بـه كـار گرفتـهنجوادی آملى در معا اّهللاٰ آيترسد دين در آثار به نظر

و تنوع تعاريف ذكرشده، وابسته به موضوعات متنـوع مطرح. شده است در شـده گوناگونى

و نظريات ايشان بـه،چراكه متناسـب بـا هـر مبحـث؛امری طبيعى خواهد بود،مجموعه آثار

دو اّهللاٰ آيـتمتناسب با مباحـث علـم دينـى. ای از دين توجه شده است جنبه جـوادی آملـى،

. تعريف از دين، يكى خاصو ديگری عام، بيشترين كاربرد را به خود اختصاص داده اسـت

اگر دين را امری الهـى بـر اسـاس«. گذاری دين را مربوط به اصطالح دانسته است ايشان نام

و عقل منفصل بدانيم و عالم منفصل بسـياری از- كه حق نيز همين اسـت- مشاهدات عينى

بـودن آنچه با نام دين شهرت يافته، دين نيست؛ اما اگر شـهود غيبـى يـا امـر الهـى را در دين

قرآن واژه دين را بر مكتب باطل هم اطالق كـرده چه احياناً چنان-يك مكتب شرط ندانيم 

مى دين معنای گسترده- است آن.)88:ج1381، همو(» يابد ای دو تعريـف از ديـن،كه حاصل
 

و شريعت مترادف يكديگر اسـ اّهللاٰ آيتدر بسياری از آثار.1 و ايـن امـر منجـر بـه جوادی آملى دين تعمال شـده
و اختالط جنبه در برخى از آثار نيز ميان ديـن. های مختلف اين دو حوزه در مباحث ايشان شده است بدفهمى

.معنای دقيق هر يك اشاره شده استو شريعت تفكيك الزم صورت پذيرفته است، در متن به
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از تعريف عام است كه ديـن را مجموعـه،نخست: ايشان برجسته استدر مكتوبات ای اعـم

و در ايـن معنـا و غير الهى دانسته و،عقايد، اخالق، فقه الهى و اومـانيزم را ديـن ماركسيسـم

ای از مقـررات اجرايـى، است با مجموعه مكتبى،مراد از دين،در اين معنا؛پندارد مكتب مى

و اخالق كه  بنـا بـر.مندی ارائـه شـده اسـت راهنمايى انسان در مسير سعادتورمنظبهعقايد

و عنـوان ديـن،ای چنين مالحظه و الهى تقسـيم شـده اطـالق بـر قابـل،دين به دو قسم بشری

را،دوم.)24: الـف1382 همـو،(باشـد مكاتب غيرالهى نيـز مى تعريـف خـاص اسـت كـه ديـن

و فقه الهى مجموعه و عملـى را بـا ای از عقايد، اخالق، حقوق دانسته كه فرآيندهای نظـری

مى،مشاهدات باطنى و آن را تجربه دينى قلمداد حق،اين معنا. نمايد ادراك مترادف با دين

و نظـری ارائـه  و به صورت حكمت عملـى است كه از جانب خداوند متعال نازل شده است

ع،اين تعريـف.)الف1381؛ 111:ب1386، همو( شود مى و علمـى را كـه سلسـله معـارف ملـى

و نيسـت مجموعه اعتقاد به هست و نبايـدها اسـت، ديـن ها و اعتقـاد بـه مجموعـه بايـدها هـا

مى،در نهايت.)ب1381؛ 159: 1385؛ 145: 1378، همو(نامد مى رسد تعريف مـورد قبـول به نظر

و آنچـه در مباحـث علـم دينـى مـدنظر اسـت اّهللاٰ آيت بـه شـرح زيـر،جوادی آملى از ديـن

و حقـوقى اسـت كـه از ناحيـه دين مجموعه«: باشد مى و قـوانين فقهـى ای از عقايد، اخـالق

و رستگاری بشر تعيين شده است و مجعـول الهـى. خداوند برای هدايت پس ديـن، مصـنوع

و جعـل؛است و محتوای حقوقى آن را خداوند تشريع ، كنـدمىبه اين معنا كه قوانين فقهى

كه چه اموری جزء اصول اعتقادی اين مجموعـه باشـدو اين گونه كه محتوای اخالقى همان

.)19:الف1393، همو(» گردد نيز از طرف ذات اقدس الهى تعيين مى

�� ه������� دی� �  

ای با نـام ديـن شـكل ها در ارتباط با مبدا پيدايش مجموعه شناختى، پرسش در بعد هستى

ار مجموعه؛گرفته است و متعلق و پاسخ همانای برای هدايت بشر گونه اده تشريعى خداوند

و علم ازلى خداوند مى ايـن بعـد از ديـن، موجـودی. داند كه ذكر شد، دين را مخلوق اراده

و مكشـوف كسـى نيسـت  و در دسـترس هـيچ بشـری نبـوده و خارجى اسـت ، همـو(حقيقى

آم اّهللاٰ آيـتشـناختى ديـن در ادبيـات با فهم صحيح بعـد هستى.)373: الف1393 لـى، جـوادی

آن مى همـان حكـم خداونـد در نظـر گـاه كـه ديـن را منحصـراً توان دريافت مقصود ايشان
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و اراده،اند آورده چيست؟ با اين توضيح كه حكم خداوند را تنها ناشى از اراده الهى دانسته

و حكمت مطلق خداونـد مى و قابل استناد به علم در.)24: 1394، همـو(دانـد الهى را حكيمانه

وى دين، دين شامل مجموعهبخش هست و از ايـن ای از اعتقـادات، احكـام اخالقيـات اسـت

با اين توضيح كه اراده از صـفات. در مرحله نخست متعلق اراده الهى واقع شده است،حيث

و خـارجى دارد  و مصـداق عينـى و از سنخ وجود اسـت در.)9: همـان(ذات خداوندی است

ش درنأاين بعد از دين، عقل بشری تنها و عقـل آدمـى ادراكى نسبت به محتوای ديـن دارد

 ُ ب ش،عداين و انشای احكام استأفاقد در هستى دين، سخن از خلـق اسـت نـه فهـم،.ن جعل

و دستورات الهى است،عقل همانند نقل،به همين سبب و مدرك احكام بـه. تنها گزارشگر

مى در بعد هستى،تر بيان دقيق و تواند برخى شناسى دين، عقل احكام مولوی شارع را كشف

 . ادراك نمايد

�!"�� ������ دی� �  

شناختى، پرسش آن است كه بشر از كجا علـم بـه محتـوای ديـن خواهـد در بعد معرفت

واعظـى،(ی منابع معرفتى دين اسـت وجو جستشناختى، يافت؟ پرسش اصلى در بعد معرفت

و دليـل نقلـى2و دليـل نقلـى1منبع معرفت دينى منحصر در دليـل عقلـى«.)11: 1387 ،اسـت

و حديث است يكى از منـابع،روشن شد كه عقل.)34: 1388جوادی آملى،(» منحصر در قرآن

و نه در برابر آن معنا كه عقل از ابزار كشف دين اسـت كـه منشـا آن اراده به اين؛دين است

ُ،عقل. خداوند است پ و در خـدمت وحـى اسـت چراغى :ب1382؛ 410:ج1381، همـو(رفروغ

و تجربـه بدين،اين سخن.)419 و همچنـين حـس و اسـتدالل تجريـدی ،معنا نيست كه عقل

ُ هم و بلكه به اين فق با وحى استا معنا است كـه آنچـه در دسـترس بشـر عـادی اسـت، فهـم

هم،بنابراين. تفسير وحى است طراز با نقل منبع معرفت دينى قرار گرفته است، ادراك آنچه

م و بايد توجه داشت هر عقلـى، از منـابع.)181: الف1393، همو(ضبوط بشر از دين است معتبر

و ضابطه عقـل: خصوص مدنظر قرار داده شده اسـت ای در اين اثباتى دين نيست، بلكه معيار
 

).112: 1391جوادی آملى،(مقصود عقل برهانى است.1
).112: همان(قصود نقل معتبر استم.2
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و ضـرورت نيـاز بـه،برهانى و مبـانى آن، وجـود خداونـد و با مبـادی منبع اثباتى دين است

مىپيامبران، همچنين ضرورت  منبـع«معنـا اسـت كـه در ايـن. رسـد نياز بـه وحـى بـه اثبـات

و احتياج به دليل نـدارد؛ بلكـه بـا دليـل عقلـى بودن اثباتى و بيًن است عقل برای دين، قطعى

مىبودن بيًن، منبع اثباتى حاصـل آنكـه، عقلـى كـه.)96: الـف1382،همـو(» شـود نقل نيز ثابت

و برهان آن از نظـر قـرآن مور1تواند خداوند را در منطقه فعل مى و حجت د سوال قرار دهد

كه،حكيم و معتبر است، چنين عقلى آن منظوربهمسموع را،خداوند،رفع محذورات انبيـاء

ارسال نمود، اگر در مواردی با همان مبانى متقن مطلبى را ادراك كنـد كـه خداونـد چنـين 

مىقرار داده است، در اين حالت ادراك عقلـى بـه ماننـد نقـل  در«. شـود معتبـر دليـل نقلـى

مى،حقيقت را قول خدا را ارائه و تـدوينى و قـانون تكـوينى و دليل عقلى فعـل، حكـم دهد

و در كنار دليل نقلى حجـت شـرعى تلقـى مى عقـل.)65: الـف1393، همـو(» شـود كشف كند

و همانند نقل ن كاشف حكم الهى است، بدو،برهانى در چارچوب معرفت دينى قرار گرفته

چراكه عقل در قلمرو ادله شـرعى كاشـفيت خـود را زمـانى احـراز؛حاكم باشد،آنكه خود

و مزاحم وجود نداشته باشد كند مى در صورت ابتالی به تعارض، با رجـوع بـه. كه معارض

و غيريقينـى، دليـل قطعـى برگزيـده قانون، تالش مى شود تا عالج تعارض با تشخيص يقينى

تبه. شود و ديگری غيرمفيـد باشـد، تبع زمانى كه عارض بين دو امر، يكى مفيد طمانينه عقلى

شد دليلى كه موجب اطمينان مى در اين جهت فرقى ميان دليل عقلى«. شود برگزيده خواهد

و زمانى دليل عقلى،و نقلى نيست به طوری كه گاهى دليل نقلى مقـدم،مقدم بر دليل عقلى

.)99: همان(» شود بر نقلى مى

بهعقل مب مى رهن بـا ايـن. نمايد عنوان منبع غنى دين، خطوط كلى احكام دين را استنباط

وآن،وجود چه از وحى در اختيار بشر عادی است، بعد معرفتى دين از نوع درجه دوم بـوده

و حقوقى را در برمى و قوانين فقهى گيرد كه بشـر عـادی تـوان فهـم مجموعه عقايد، اخالق

و علمـى حصـولى اسـت،بعد از دين اين. آن را از دين دارد بـه همـين سـبب؛اعتباری بوده
 

و صفات ذات خداوند برای عقل ممنوعه است.1 مى«. منطقه ذات داند كه ادراك ذات حق تعالى كه عـين عقل
و هيچ مدركى به آن گونه كه صـفات حـق تعـالى جا دسترسى ندارد همان ذات اوست نيز منطقه ممنوعه است

).65-56: الف 1393جوادی آملى،(» برای عقل استكه عين ذات اوست نيز منطقه ممنوعه ديگری 
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د و اشتباه بنا بر آنچه تا كنون بيان.)58:د1381؛ 374:ب1393جوادی آملى،(ر آن راه دارد خطا

و همتـای هـم از منـابع اثبـاتى ديـن شد، در مى و نقل در مقابل يكديگر نبوده يابيم كه عقل

مى به مى،دين رو، از اين. آيند شمار و گـاه بـه زبـان نقـل گاه به زبان عقل بيان بـا ايـن؛شود

؛86: الـف1382، همـو(عقل به دليل نقلى معتبر نيازمند است،وجود در بسياری از فروع جزيى

.)الف1381

و دی4 �51 
Oرا� 

به نقادی باورهای مربـوط بـه نسـبت ميـان شده دكتر باقری در بخش ديگری از مقاله ياد

و دين : ذيل اين عنوان آمده است. پرداخته است عقل

و اّهللاٰ آيت« و عقـل و ديـن را حـذف كـرده جوادی آملى كوشيده است تقابل ميان عقل

و در خـدمت آن قـرار دهـد ای هـر چنـد ايـن تـالش از صـبغه. نقل، هر دو را در حيطه دين

و آمدن عقل در عرصه دين، جايى بـرای علـوم عقلـى عقل در ذيـل گرايانه برخوردار است

مى دين مى و منفعـل سـازد كـه بتوانـد در ايـن گشايد، اما از ديگر سو، عقل را چنان محدود

عقـل در داخـل،گونه كه در بيان باورها اشاره شد، از نگـاه ايشـان همان. حريم استقرار يابد

و احكام آن باشد هندسه معرفت دينى، هيچ سهمى ندارد، جز اينكه آينه نمايان . گر شريعت

زدن بـه هـايى چـون تخصـيص هـای متـون دينـى، نقش بتوانـد در قبـال گزاره گر هـم عقـلا

ايفـا كنـد؛ از نگـاه) عنوان مخصص يا مقيد لبـىبه(های مطلق كردن گزاره های عام يا مقيد گزاره

سـازد؛ آشـكار،حكم دين را چنان كـه هسـت،ها برای آن است كه عقل تمام اين تالش،ايشان

.)103: 1392باقری،(» گونه حكمى از ناحيه خود برای عرضه ندارد دين، هيچ زيرا عقل در قبال

. كردن عقـل اسـت جوادی آملى منقـاد اّهللاٰ آيتايشان معتقدند حاصل رويكرد،به عالوه

كه،در توضيح اين نظر آن اّهللاٰ آيتبيان شده است چنـان جوادی آملى بر نقش انفعالى عقـل

هم تاكيد نموده ح اند كه و حكم شرع را در قاعده فقهـى مطـرحعنانى كلمـا(شـده كم عقل

َحكَحَ  و كلما ، در صـورت پـذيرش،)م به الشرع حكم به العقـلكَم به العقل حكم به الشرع

گيرند كه عقل از نزد خود حكمى صادر نمايد كه بـا حكـم جداگانـه هرگز به اين معنا نمى

خـ شرع هماهنگ باشد، بلكه اصرار مى و آنچـه عقـل ورزند كه عقـل از ود حكمـى نداشـته

و بازتاب آيينه،شود ناميده مى .)104: همان(ار حكم شرع استو تنها بيان
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.1«: جوادی آملى بر اين اعتقاد است كه از عقل بايد در سه مرحلـه بحـث شـود اّهللاٰ آيت

و قطع روانى،.2شناخت عقل، و قطع منطقى ى از عقلـى كـه امتيـاز عقـل منبعـ.3فرق يقين

و نيز عقل در مقابـل نقـل،مخاطب فهيمى است؛ تا روشن شود فتوای عقل فتوای دين است

: طرح است چندين پرسش قابل،در همين راستا.)ه1381جوادی آملى،(» در برابر ديناست، نه 

و در و انشـای احكـام اسـالمى را دارد يـا خيـر؟ اول آنكه آيا عقل توان جعـل قـانون دينـى

ى كه جعل احكام دين خارج از صالحيت عقل باشد، آيا عقل ميزان شريعت است يـا صورت

و درستى، صواب يا خطا، حق يا باطـل خير؟ به اين معنا كه مى احكـام بودن تواند در صحت

و بطـالن احكـام دينـى را توسـط عقـ گونهبه؛به داوری بنشيند ل نمايـان ای كه بتوان صحت

.)38: الف1393، همو(ساخت

جـوادی اّهللاٰ آيـتوجه به اين مهم ضروری است كه مقصود از عقل در نظريه علم دينىت

آملى، خصوص عقل تجريـدی محـض نيسـت، بلكـه گسـتره آن عقـل تجربـى، عقـل نيمـه 

و عقل ناب را در برمى و كـالم. گيرد تجريدی بـراهين،به عبارت ديگر، عقلى كه در فلسفه

در نظری خود را نشان مى مى دهد، عقلى كه و تجربـى ظهـور يابـد، عقلـى كـه علوم انسانى

در عهده و در نهايت عقلى كه از عهده عرفان نظری برآيـد، جملگـى را دار رياضيات است

. ذكر اين مطلب خالى از فايده نيست كه توجه شود انسان چهار عقـل نـدارد. بر گرفته است

و تفاوت،عقل در مقدماتى است كـه عقـل قوه فهمى است كه در وجود انسان نهادينه شده

مى به و يا از قضايای عرفـى بـرای برهـان. گيرد منظور استنتاج به كار گاه از مقدمات تجربى

و يا نيمه بهره مى و در مسير كشف برد، گاهى از مقدمات عقلى محض محض استفاده كرده

.)28-25: همان(رسد مجهوالت به نتيجه مى

های مختلف معرفـت را كـه نای عقل از نظر ايشان، شاخهبنابراين در نظريه علم دينى، مع

و هرگـاه يقـين در برمى،های چهارگانـه آن اسـت محصول كاربسـت گونـه و يـا گيـرد آور

و در كنــار نقــل موجـب طمانينــه گردنـد، علــم به ای در ســاحت منزلـت ويــژه،شــمار آمـده

مى دين آن. يابند شناسى تج حاصل و كه، محصول معرفتى عقل در دانش ربى، رياضى، كالم

و نيز عرفان، در صورتى توان ورود به مباحث علم دينـى را خواهـد داشـت كـه يـا از  فلسفه

و اطمينان عقاليى و يا مفيد طمانينه و يقين باشد و يـا علمـى،به بيان ديگر؛سنخ قطع يا علم
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فمعنایبهآن است كه عقل،نتيجه مترتب بر اين ديدگاه. باشد و قول وسيع خود مدرك عل

.)61: همان(الهى است 

ن ��# در �"ا�" دی�% 

و با مراجعه به آثار شـ اّهللاٰ آيتدر مقابل مدعای دكتر باقری و تمركز بر نأجوادی آملى

و عقـل، ارتبـاطى دوسـويه برقـرار اسـت،عقل در برابر ديـن ؛روشـن اسـت كـه ميـان ديـن

آن گونه به بـا. امـری بيهـوده اسـت،دو ای كـه پـس از تبيـين رابطـه، تفكيـكو جداسـازی

به مفروض و مقـررات ثابـت كـه تبيين دانستن دين و عنوان مجموعه قوانين گـر رابطـه انسـان

و بـر ايـن  و نيز پيوند ميان اين دو است، نقش دين نسبت به جميع علوم آشـكار شـده جهان

نه،مبنا ع دين و قـوانين مبـرهن قلـى اسـت تنها در مخالفت با عقل نيست، بلكه مـدلول اصـل

چهـار مطلـب قابـل واسـطهبهگـذاری عقـل از سوی ديگر، تبيين ارزش.)168:ب1386، همـو(

:اثبات است

.محور شريعت، حكم اّهللاٰ است.1«

مى.2 .گيرد، اراده الهى است تنها منبعى كه حكم اّهللاٰ از آن منشا

.ادله شرعى، تنها كاشف اراده خداست.3

ي.4 .)181: 1394، همو(»ا كتاب است يا سنت معصومينادله شرعى، يا عقلى يا نقلى

از عقل موجب شده است تـا بـه اعتبار دينِى عنوان حجـت الهـى در حـوزه معرفتـى ديـن

و با اهميتى برخوردار شود و اعتباری بهره. جايگاه معتبر مندی از عقل در فهـم چنين جايگاه

ش و و ميسر ساخته راأوحى را ممكن و حضور دين در دايره علوم عقلـى فـراهم نيت داوری

و عمـل بيـان.)351:ب 1386، همو(آورد مى از سويى، دين اهميت عقل را در هر دو بعد نظـر

و افزون بـر ارزش مى و انتخـابو گـذاردن بـر عقـل، سـمت نمايد سـوی انديشـيدن صـحيح

و تنها نمىمى ها را در تعاليم خود بيان درست انگيزه و گذار دارد، دين عقل را رها و بـا راه د

از ديگر سـو، ترقـى. شود روش صحيح، عقل را به سمت كشف حقايق مجهول رهنمون مى

و عقـل نيـز بـه ماننـد نقـل ارزش تعقل به حدی است كه از ادله قطعى شرع شناخته مى شود

و كاشفيت از اراده حكم خداست  در توضـيح ايـن.)179: 1394، همو(دارای ويژگى حجيت

ق مطلب مى و شرع بهره بردتوان از ممكن است تصور شود كـه. اعده مالزمه بين حكم عقل
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و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل«قاعده ، بـه ايـن»كل ما حكم به العقل حكم به الشرع

مى مصدِر،معنا است كه عقل و مورد تاييد شرع قرار معنای ايـن. گيرد صدور احكامى بوده

دليـل نقلـى مطـابق آن از شـارع الزامـاً،فتـوا دهـد قاعده آن نيست كه اگر عقل بـه حكمـى

از،عقل نيـز بـه ماننـد اجمـاع،چرا كه در اين صورت؛مقدس صادر شود اسـتقالل خـود را

و در برابر سنت به عنوان منبع مستقل دينى نيست، بلكـه زيرمجموعـه سـنت قـرار دست داده

صـادر كـرده اسـت حكمـى،معنای قاعده تـالزم ايـن اسـت كـه اگـر عقـل. خواهد گرفت

مى مشخص مى  طور همـان«. گيـرد شود كه اراده الهى تنها منبع مستقل است كه بـه آن تعلـق

مى،كه ظاهر قرآن و تقريـر، كاشف از اراده الهى و فعـل و همچنين سنت اعم از قـول باشد

مفـاد.)58:د 1381، همـو(» كاشف اراده خداست، برهان عقلى نيز كاشف از اراده الهى اسـت

وق و روايـات، منبـع شـناخت و در جوار آيـات اعده مذكور، اين است كه عقل همتای نقل

به،در نتيجه. كسب معرفت به احكام شرع است و نـه در حوزه شريعت عنوان مدرك اسـت

عنوان يكى از منابع قوی دين، گـاه مصـباحى اسـت كـهبه،عقل.)43: الف 1393، همو(حاكم 

و كندمىك مسائل دينى را به خوبى ادرا و روايات را بررسى، تنظـيم ، به اين معنا كه آيات

و گاه خود هماهنگ مى پيام مسـتقل،گاهى عقل،در حقيقت. منبع مستقل دين است،نمايد

و برخى مواقع در زبان سكوت و اعتراضى نسـبت بـه آن نـدارد،دارد . مطلبى را امضا نموده

مخالفت با آن احكام نيست، به اين دليـل عنایمبهناتوانى عقل از ادراك مستقل برخى امور

بـه ايـن. نظری داشـته باشـد،يابد كه درباره آن مطلب كه مخالفت عقل در شرايطى معنا مى

مى،معنا كه عقل هرگاه مطلب را ادراك نمايد و اگر در امری به جهـت درباره آن فتوا دهد

و ناتوانى كه برخاسته از ذات عقل است نتواند حكمى  ،صادر نمايد، موضوع مخالفـتعجز

عقل در صورت استقالل در استدالل حكمـى صـادر.)130: الف1383، همو(منتفى خواهد بود

و اين مى و روايات نيستمعنایبهنمايد بلكه به اصطالح اصوليين، عقـل. فهم محتوای قرآن

د،ترتيب، اگر در مواردی عقل بدين. منبع دين است،در مستقالت عقليه و در حكمى اشـت

او،همان موارد نقل نيز مطالبى را بيان كرده بود، نقل و حكم امضای حكم عقل،مويد عقل

در انتها بايد توجـه داشـت نـاتوانى عقـل از فهـم جزييـات احكـام.)83: الف1382، همو(است 

نه در اين. شرعى قابل طرح است تنها در برابر چنـين گونه موارد پس از نظردهى وحى، عقل

آناحكا و مخالفتى ندارد، بلكه مى مى سكوت نكرده حاصـل. دهـد هـا را مـورد تاييـد قـرار
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و حكمت،آنكه آن عقل داليل و به يـاری از های كلى را درك نموده هـا بـه فهـم بسـياری

مى مصالح موجـود در احكـام نايـل مى و تحكـيم آن حكـام و بـه تاييـد ، همـو(پـردازد آيـد

.)130: الف1383

و و*� $�(� ��ن )�'�  ��#، )�#، دی�

و وحـى توان در نسبت پاسخ ديگر را مى  وجو جسـتسنجى ميان عقل برهانى، نقل، دين

آن.دكر و نسبت ميان و دين و وحى، گاه با عنوان از رابطه ميان عقل ها گاهى با عنوان عقل

و شريعت و گاهى به عقل و نقل مى عقل ضـروری اسـت نسـبت،به همين سـبب. شود تعبير

،نخسـت: در خالل اين بحـث دو سـوال قابـل طـرح اسـت. ان هر يك به تدقيق بيان شودمي

و آيـا و شريعت صاحب جايگـاه اسـت؟ و نقل طرح اين پرسش كه آيا عقل در قلمرو دين

هـای اعتقـادی مـرتبط بـا نقـش ديـن در تبيـين نظام،همتای دين خواهد بود؟ دومين پرسش

.)ه1381، همو(است 

و تف نقل، در بخش مربوط به منـابع معرفتنسبت ميان عقل يل بيـانصـشـناختى ديـن بـه

و با استناد بـه منظومـه فكـری سنجى در تمامى نسبت. شده است جـوادی آملـى، اّهللاٰ آيـتها

و،مقصود از عقل برهانى و علوم متعارفه خود، اصـل وجـود جهـان همان است كه با اصول

و اسمای الهى را به اثبات رسـانده اسـت  الزم بـه ذكـر اسـت كـه.)170: 1390، همـو(صفات

و نقلى، تنها عقل استكننده ادراك ،به اين معنا كه عقل در طرح دليـل عقلـى. داليل عقلى

مى ابتدا مى و سپس استدالل مى فهمد و در دليل نقلى، ابتدا و سـپسمى نمايد و شـنود فهمـد

و در به عبارت ديگر، در يكى هم مـتك. نمايد در نهايت استدالل مى و هـم مسـتمع لم اسـت

امـوری را بـه نحـو مسـتقل،همچنـين عقـل.)24: 1388، همـو(ديگری فقط مستمع فهيم است 

و برخـى را نيـز عقـل درك نمى واسـطهبهنمايد، برخى از ايـن امـور اصـال درك نمى شـود

فى مى كه. الجمله درك كند تواند ل عقل قابـ واسطهبهنسبت دليل نقلى متناسب با آن مقدار

و نسبت بـه آن مقـدار كـه عقـل فى و تاسيس است الجملـه ادراك نيست، به شكل نوآوری

.)40: الف1382، همو(قدرت فهم دارد، تاييد است 

و توضيح مبادی تصـوری نسبت و دين، نيازمند مقدماتى از جمله تنقيح سنجى ميان عقل

م،به همين منظور. اين بحث است و شدپيش از اين مراد از دين، عقل در. قصود از نقل بيان
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و عقل انسان با توانـايى درك و حق يعنى اسالم و دين، دين واحد سنجش نسبت ميان عقل

و برخى قوانين به به ايـن معنـا. فرض اين بحث پذيرفته شده است عنوان پيش معارف، احكام

و و خرد در ادراك امور و ارزش معرفت كه توان عقل و بخشى آن را مسـلم دانسـ حقايق ته

و مخلـوق پروردگـار اسـت- وجود دين اسالم در جايگاه دين حق عنوان بـه- كه مصـنوع

عقـل برهـانى كـه در حقيقـت مـوازين.)18: الـف1393، همو(شود اصل موضوعى پذيرفته مى

مى قطعى الهى را ارائه مى ،دين،ترتيب بدين. تواند از مبانى احكام دين محسوب شود نمايد،

و گاهى اراده خداوند اس مى واسطهبهت كه گاه توسط عقل و در برخـى نقل مكشوف شـود

و بـه مى موارد به هر دو سـبب ) مـتن منقـول( نقـل«. گـردد طـور مسـتقل يـا انضـمام آشـكار

و عقــل موجــودی و كاشــف اراده خداونــد ) مــتن مبــرهن معقــول(اســت ممكــن؛ مخلــوق

و شـاهد اراده الهـى ؛ مخلـوق عقـل،بـه عـالوه.)145:د1382، همـو(» موجودی است ممكـن

و نيـز حكـم فـرع،برهانى در قلمرو حكمت عملى توان كشف قاعده اصولى، قاعـده فقهـى

.)100: الف1393، همو(مشهودند خاص را دارا استو اين سه قسم، هر سه در حوزه علوم دينى

و وحى فهمد كه از قدرت درك مسائل جزيـى عـاجز نيز، عقل مى1در نسبت ميان عقل

با اين وصف، نظرات موجود در اين باب بـه چنـد.و در اين موارد نيازمند وحى است است

.دسته تقسيم شده است

جوادی آملى، رويكردی اسـت كـه در آن عقـل نسـبت بـه اّهللاٰ آيترويكرد مورد تاييد

و در برخى ديگر مفتـاح شـريعت اسـت و نسبت به برخى ديگر مصباح . برخى معارف معيار

م و ميزانتوضيح آنكه، و احكـام بودن عيار و مبـادی عقلـى عقل در نسبت با برخى از اصول

و ميـزان اسـت امـا وحـى نيـز،در اين بخش. مترتب بر آن معنادار است گرچـه عقـل معيـار

و وحى مطرح شود از. مخالفتى با آن ندارد تا سخن از سنجش ميان عقل انسـان بـا اسـتعانت

و قواعد عقلى به اثبات ضرورت  مىاصول و وحى وحـى هرگـز،در نتيجـه؛پردازد شريعت

عـدم مخالفـت وحـى بـا؛الزم بـه ذكـر اسـت. تواند مخالفت اصولى با آن داشته باشـد نمى

آنكه موازين عقلى به اين معنا نيست  و يا كـه حـق وحى در اين زمينه سكوت اختيار نموده
 

و وحى، در نسبت.1 هم اّهللاٰ آيتسنجى عقل و شريعت را به جوادی آملى، در برخى موارد وحى رديف يكديگر
و دين سبببه همين. اند كار گرفته و عقل و وحى نسـبت ميـان(، ذيل يـك عنـوان)شريعت(نسبت ميان عقل

و وحى .شد تقرير خواهد) عقل
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ح مىاظهارنظر ندارد، بلكه به اين معنا است كه آنچه وحى در اين و،نمايـد وزه بيان اصـول

مى،عقل با تدبر در وحـى،ترتيب بدين. قواعد عقل است در هـر«. يابـد حقيقـت خـود را در

و ميزان است آن،صورت عقل در همان محدوده كه معيار كـه هرگز در قبال وحى نيست تا

و وحـى. ميزان تشخيصو صواب يا خطای پيامبران باشـد از،بلكـه عقـل ت هـداي دو مرتبـه

آن گونهبهالهى هستند و دومـى از آنهـا- دو يعنى وحى ای كه يكى از فائق بر ديگری است

آن. ناظر به اولى است كه يكى سر مخالفت با ديگری داشته هر دو حجت الهى هستند بدون

و با برهان فلسفى به اثبات رسـيده.)212: همان(» باشند تواضع در برابر وحى، نشانه عقل است

و ايـن نيـاز را چيـزی جـز وحـى تـامين نخواهـد كـرداست كه  . انسان نيازمند به وحى است

ره گاه انسان نمى آن و به دنبال چيـز ديگـری بـرود تواند در برابر آورد وحى اظهارنظر نمايد

و وحـى در طـول يكديگرنـد، نسـبت ميـان.)41: 1379جوادی آملى،( با توجه بـه اينكـه عقـل

الجملـه عقل برهانى در شناخت اصـل معـارف فـى: بندی است جمعترتيب قابل بدين،دو اين

و كامل است در حالى در كافى و اكمـل شناسان كه وحى دن همه معارف جهان هسـتى الزم

مىآن. از عقل برهانى است و هر آنچـه عقـل بـدان چه عقل مبرهن فهمد، وحى تاييد نموده

و معارفى دسترسى ندارد، وحى آن را توصيه مى بـه،كه برای آن بالقوه موجود اسـت نمايد

و يـا كمرنـگ اسـت بـه صـورت. آورد فعليت مى همچنين حقايقى را كـه بـرای عقـل تيـره

و روشن تبيين مى و جبـران،در نتيجـه. نمايد صريح و كمبـود عقـل را تـامين وحـى ضـعف

.)127:ج1386، همو( كند مى

رهبودن از منظری ديگر، مصباح مىآوردها عقل در نسبت با . يابـدی درونى شريعت معنا

و عقـل تـوان بودن ميزان عقل در قلمرو دين به اين معنا است كه هر چه مطابق با عقل اسـت

و جزء دين محسوب مى : الـف1393، همـو(شود اقامه برهان در آن زمينه را دارد، صحيح بوده

جريـان حضور عقل در حوزه شريعت بـه ماننـد وجـود چراغـى اسـت كـه انسـان را بـه.)50

و چشمه جوشان شريعت متصل مى با تمسك به اين چراغ اسـت كـه؛نمايد جاودان رسالت

و حجيت عقل در استنباط احكام شـريعت،. گردد احكام شريعت مشخصو ممتاز مى اعتبار

و اجماع به عنوان يكى از منابع فقهـى آن را در كنار سه منبع فقهى اماميه، يعنى كتاب، سنت

و همتـای نقـل منبـع به اين.)212:ب1386، مـوه(دهد قرار مى معنا كه عقل از منابع ديـن بـوده

عنوان نمونه اگر با برهان عقلى، حكمى از احكـام فقـه، اخـالق،به. استنباط فتوای دين است
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و حـريم عقـل و مانند آن به اثبات برسد، چنين حكمى كاشف از اراده الهـى اسـت سياست

و تحديد شده اس و اجتماعى اسالم، عالوه بـر مسـائلى.تكامال تعيين همچنين نظام سياسى

از ها اشاره مستقيم شده اسـت، آن بخـش از اشـاره كه در علوم نقلى به آن های شـرع را كـه

مى،شود طريق عقل حاصل مى :د1382؛41:ز1381، همـو(نمايـد از تعاليم نظـام دينـى قلمـداد

.)121:ج 1386؛ 142

به به شريعت به اينعقل نسبت بودن مفتاح ،عنوان مصباح معنا است كه پس از آنكه عقل

و احكام شريعت را در افق هستى و مقررات انجام داد وظيفه خود را در قبال شناخت قوانين

و ثابت اظهار داشت، پـس از آن و ورود،خود به صورت مفاهيم كلى، مجرد حـق دخالـت

و،عقـل در دامـن شـريعت،ترتيب بـدين. در محدوده شرع را نخواهد داشت مصـباح اسـت

و دامنه آنچه را به بركت معرفت نبوی از مراتـب برتـر هـدايت جايگاه خود را ارائه مى دهد

مى،الهى نازل شده است و سـنت منبعـى بـرای از منظر خود روشن و در كنـار كتـاب سـازد

.)224- 214:ب1386، همو(مبانى اسالمى است 

 1.( دی;�

از اّهللاٰ آيـتمقدمه ورود به نقد نظريـه علـم دينـى،ت فوقپاسخ به انتقادا جـوادی آملـى

ب» خصيصـه انفعـالى«) ايشان ذيـل دو عنـوان الـف. آورد منظر استاد باقری را فراهم مى )و

های علـم دينـى جوادی آملى، يكى از گونه اّهللاٰ آيتكه از منظر كندمى، بيان»حالت تعليق«

ترتيب هر علمى، صرف اينكه علـم بـود بـه ايـن بدين.و طريقه تحقق آن، كشف واقع است

 اّهللاٰ آيـتدر نتيجـه، حاميـان علـم دينـى مـورد نظـر. معنا كه مطابق با واقع بـود، دينـى اسـت

مانند تا به محض آنكـه دانشـمندی بـه كشـف واقعيتـى جوادی آملى، منفعالنه در انتظار مى

ا. پرداخت، آن را دينى اعالم نمايند ين ديدگاه از نظر دكتر باقری آن است استدالل پشتيبان

و از آنجـا كـه واقعيـت،كه علم و علـم بـا،كاشف واقعيت عينى است فعـل خداونـد اسـت

مى پرده : 1392بـاقری،(شود، چنين اسـتداللى متزلـزل اسـت برداری از فعل خدا دينى خوانده

طى بيـان شـده ای شـر علم دينى در حالت انفعالى خود در قالـب گـزاره،حاصل آنكه.)111

و دينى و ما را در بالتكليفى رها كرده ای را در هالهبودن است كه فرجام آن مشخص نيست

و عدم تعيين وا گذاشـته اسـت  اّهللاٰ آيـتمـروری بـر ديـدگاه علـم دينـى.)113:همـان(از ابهام
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.شود جوادی آملى روشنى بحث را موجب مى

بهبودن»انفعالى«ناقد محترم، جـوادی آملـى بيـان اّهللاٰ آيـتبه نقد ديدگاه مثا علم دينى را

مىبـودن»انفعـالى«فـرض، گويى بـه صـورت پـيش،اوالً. كرده است . گـردد نقـد محسـوب

آنكه پرسش اينجاست و از دريچـه بـه ارزيـابى نظـر،چرا اين مفهوم برجسـته شـده اسـت

ك عالمه پرداخته شد؟ برای روشن ـ البته بـا ـ شدن مطلب آن را در قالب مثالى مـى مسـامحه

شايد برای شما هم اتفاق افتاده باشد هنگامى كه بـا يـك نوجـوان در مباحـث. گيريم پى مى

مى اعتقادی وارد گفت مى وگو نشـينيد، شويد يا حتى گاهى در باب وجود خدا با او به بحث

.اكنون اين مطلب به چه كار خواهد آمد؟ خدا باشد يا نباشـد: شويد با اين پرسش مواجه مى

يدگاه عالمه به درست يا غلط به دنبال گشودن راهى به ديدن صحيح واقعيـت اسـت، نقـدد

ن و يا پراگماتيستى زيبا جلوه .كندمىآن از موضعى پوزيتيويستى

جـوادی آملـى، اّهللاٰ آيـتشوند كه از كـدام بخـش ديـدگاه، نگارندگان متوجه نمىثانياً

مىبودن»انفعالى« .شود نتيجه گرفته

بثالثاً مى، دو تنهـا انفعـالى را موجـب نمىنه،رسد اين ديدگاهه نظر شـود، بلكـه فعـاليتى

و زيرا عالوه بر فعاليت؛كندمىچندان را طلب  های تجربى در سامان علم، از مبانى اسـالمى

 كنـدمىاين نگرش اذعـان بودن ناقد محترم خود سرانجام به فعال. منابع نقلى بهره برده است

مىاما جنبه فعال .)113: همان(بيند آن را با مشكل مواجه

شـود كـه آيـا از سوی ناقد محترم ارائه نمىبودن يا انفعالىبودن معياری برای فعال،رابعاً

ايـن ديـدگاه جـاری بودن توان به طور پيشـينى حكـم بـه انفعـالى معياری تجربى است يا مى

ب كرد؟ با تاكيدی كه ناقد انديشمند در ديدگاه مىهای خويش رسـدر تجربـه دارد، بـه نظـر

.چنين حكمى را صادر كرده است،بدون دخالت تجربه

:جوادی آملى اشاره نمود اّهللاٰ آيتتوان به بيان صحيح ديدگاه علم دينى در پاسخ مى

جوادی آملى ادله گوناگونى در زمينه چگونگى امكـان تحقـق علـم دينـى بيـان اّهللاٰ آيت

فهم امكان تحقق علـم منظوربه. پيوند وثيقى با دين دارد،علم در سنت اسالمى. نموده است

و درك صحيح آن ذكر دو مقدمه ضروری است و: دينى يكى تصحيح نـوع نگـاه بـه ديـن

و علم به عبارتى، اتخاذ دو مبنـای خـاص دين. ديگری اصالح نگاه به علم شـناختى شـناختى

.)67: 1389سـوزنچى،(شود شود علم دينى در معنای صحيح خود نمودار است كه موجب مى
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مى اّهللاٰ آيتبا توجه به باورهای و دين، توان به بيان ديدگاه ايشـان جوادی آملى در باب علم

يـك علـم دو1بـودن جوادی آملى در تبيين چگـونگى دينـى اّهللاٰ آيت. از علم دينى پرداخت

و نيز منظر فلسـف: نمايد منظر را بيان مى وى كـه فنىنخست منظر تفسيری با صبغه كالمى تـر

شـدن علـوم اقامـه شـده ذيل هر تفسير ادلـه گونـاگونى بـر دينى. تر دانسته شده است پيچيده

و سـپس بـودن ابتدا چگـونگى دينى،در اين بخش. است علـم از منظـر تفسـيری بيـان شـده

شـده در عـرض زم بـه ذكـر اسـت كـه دو رويكـرد يادال. رويكر فلسفى تقرير خواهـد شـد

به،ه بلكه از يك حيثيكديگر قرار نداشت مى مبنای واحدی . آيند شمار

,"���- ".�� 
و بيـان نـواقصو از مقدمات اين تقرير در بخش علم شناختى پرداختن به علـوم موجـود

و جدا جوادی، تخصصى اّهللاٰ آيتاز نظر. معايب آن است آن شدن علوم موجـود از شـدن هـا

و بى ِ يكديگر های بـروز ناسـازگاریر علـوم، از زمينـهم هر يـك از علـوم از سـايخبری عال

آن. موجود است از جدا واسطهبه،كه توضيح و علـل غـايى شدن علوم، توجه به علت فاعلى

و تـالش علـوم طبيعـى بـه مطالعـه علـل قبلـى معطـوف خواهـد شـد در؛علوم خاص خارج

ّ حالى و غايى است كه اساس نظام عل .)47: 1388ی، فنـايى اشـكور(ى جهان مبتنى بر نظام فاعلى

و برخى رشته رشته،در حقيقت های علوم انسانى تنها به تبيين نظـام داخلـى های علوم طبيعى

و غايى آن و از نظام فاعلى و معـاد، موجـب. اند ها غافل شده اشياء پرداخته غفلـت از مبـداء

و برخى علوم انسـانى شـده اسـت و حسى ،چراكـه ايـن علـوم؛بروز معايبى در علوم تجربى

به منقطع و . نـاقصو نارسـا خواهـد بـود،در اين علومشدهع تفاسير ارائهبَتَ االول واالخر بوده

و طبيعتنه،اين علوم در سير افقى خود آورند، بلكه غايـت مبدا در نظر نمى،تنها برای عالم

و مـاد.و فرجامى نيز متصور نيستند و بـه تبيـين صـورت ه اين علوم تنها به تبيين علـل مـادی

و اسالمى جوادی آملى، دينى اّهللاٰ آيتدر آثار.1 بـا. بودن علوم مترادف يكديگر به كار گرفتـه شـده اسـت بودن
در. های موجود، امكان بيان زوايای گوناگون مطلب مذكور فراهم نيست توجه به محدوديت مطلب مهمى كه

های علم بـه چـه معنـا خواهـد بودن يافتهىتوان بدان اشاره نمود، طرح اين پرسش است كه دين اين جايگاه مى
و بابايى،11: 1391، موحد ابطحى،55: 1392جعفرزاده،(بود؟ نك به  ، جـوادی آملـى،78: 1393، خسروپناه

، 416:ج 1381، جــوادی آملــى،30: 1388، جــوادی آملــى، 109:ج 1386، جــوادی آملــى،89: الــف 1393
).51: 1393فتحيه،
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و صرفاً،اين نگاه. پردازند مى مى واقعيت الهى را مثله كرده . پـردازد به مطالعه الشـه طبيعـت
ِ م موضـوع مـورد تحقيـق خـويش را همچـون ماحصل چنين رويكردی، با توجه به اينكه عال

و مردار مى و اسباب مشاهده الشه و جز علل بينـد، ارائـه علمـى مـردار پذير مـادی نمى نگرد

جـوادی اّهللاٰ آيتای، رفع چنين نقيصه منظوربه.)140: الف 1393؛57: 1378آملى، جوادی(است 

و تبيين پديده را آملى در مطالعه ها عالوه بر سير افقى در مطالعـات، سـير عمـودی در تبيـين

و غايى افزايد، به اين مى را همچـون دو بـال نيرومنـد)خداوند متعال(معنا كه دو نظام فاعلى

و برخـى علـوم انسـانى در نظـر گرفتهبرای بدنه  بـه همـين. انـد نظام داخلى در علوم تجربـى

مى،اعتبار بنـابراين علـم. نمايـد هويت تمام موجودات عينى را ذيـل عنـوان خلقـت تشـريح

و از نظام خلقت با عنوان طبيعت ياد نكند همچنين درصـدد؛تجربى بايد حد خود را شناخته

و جهان بهچرا؛ى بر نيايدبين ارائه فلسفه علمى و آنبَـتَ كه منابع معرفتى ديگر همچون وحى ع

و نيز عقل تجريدی، بايد عهده ؛ 1386، همـو(بينى باشـند دار ارائه جهان نقل معتبر : الـف1393ج

و برطـرف،بازنگری سرشت چنين علمى.)140 نمـودن منجر به تغيير اساسى در نگاه به علـم

و تصادف صورت پـذيرديلشود تا تحل عيوب موجود، موجب مى و اتفاق ها فراتر از شانس

و روش علـم از شـرايطى متفـاوت برخـوردار شـود ،بـه همـين سـبب.و موضوع، مبنا، منبـع

و نه طبيعت، به اين و يـا موضوع علم از نظر ايشان بايد خلقت باشد معنا كـه علـم بايـد قـول

و كالمى،. فعل پروردگار را تبيين نمايد صـحنه،به اين سبب كه كل هستى از منظر تفسيری

و اين علوم در جايگاه تبيين خلقت است، همه علوم رايج به خلقت شناسى باز خواهد گشت

شناسى است راه علم در نتيجه اين رويكرد، خلقت. بنابراين اسالمى است؛فعل خداوند بوده

آف؛محفوظ است،عنوان خالق كه مبدا فاعلى است.)15: 1378، همو( ،ريـدگار حكـيمچراكه

و خـواص ويـژه بـه. ای باشـد صحنه خلقت را چنين قرار داده است كه واجد شـرايط، آثـار

. عنوان مبـدا غـايى منظـور شـود بـه- كه همانا پرستش خداوند است-هدف خلقت،عالوه

نمودن علوم، دستيابى به تصور صـحيح ترين عنصر در حل مسئله اسالمى مهم،كه حاصل آن

آناچر؛از آن است و انجـام هـا منجـر بـه كه ارزيابى موجودات جهان بدون اطالع از آغـاز

برخـى كتـاب تكـوينى پروردگـار، يعنـى جهـان. گيری علمـى سـكوالر خواهـد شـد شكل

و در الهى از.)31: 1388، همو(اند های آن ترديد نموده پارهبودن آفرينش را مثله كرده سـخن

و در نظرگرفتن خالق مدبر، مسئول بهخلقت كه؛دنبال خواهد داشت يت انسان را در شرايطى
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هـا سبب كه داده بدين؛گفتن از طبيعت هيچ مسئولتى برای انسان در پى نخواهد داشت سخن

بى،و نتايج و مى بيگانه و آدم ارتباط با ديگـر علـوم شـكل و تصـويری مـبهم از عـالم گيـرد

آن. شود عرضه مى ب،كه نتيجه ه نام علوم طبيعى نخواهيم داشـت بلكـه بنا بر نظر ايشان چيزی

شدن همه علوم، نه فقط علوم انسانى، توجه برای اسالمى«. شناسى است خلقت،چه هست آن

شناسـى خلقت]بلكـه[؛ صورت علـم غيراسـالمى نـداريم اساس كار است؛ در اين،به خلقت

و خلقت و فقط اسالمى است است ِ.شناسى فقط مىچون آن عال خـدا:ويـدگم در هر لحظه

بىهمو(» چنين كرد، خدا چنان كرد .)13:تا،

���/! ".�� 

و يا الحادی-به استثنای فلسفه-علوم،از منظر فلسفى« مـا علـم سـكوالر. يا الهى هستند

و يـا الحـادی؛ زمين شناسـى، يـا الهـى نداريم، هيچ علمى سكوالر نيست بلكه يا الهى اسـت

و استاد ممكن. است يا الحادی ولـى. است سكوالر باشد اما بدنه علم سـكوالر نيسـتعالم

و بقائا يا الهى است يا الحادی اينكـه مـا علـم سـكوالر نـداريم،. فلسفه حدوثا سكوالر است

فلسفه در ابتدای پيدايش سكوالر است اما در ادامه راه يا الهى است يـا. صورت مسئله است

و در ايـن مقـام هنـوز البشرمعنایبهسكوالر.)16: 1378، همو(» الحادی ط است، نه ضد ديـن

و يا نيست؟ زمانى كه فلسفه يعنى نمى؛دين ثابت نشده است راه مسـتقيم،داند خدايى هست

و دينى مبدل شود، آن و به فلسفه الهى و دين به اثبات برسد گاه به ديگـر علـوم را طى نمايد

و همه علوم را دينى مى به. سازد تسری خواهد يافت و با توجه اينكه تمـامى علـوم بـه علـت

مى معلــول متكى و معلــول در فلســفه تنظــيم و علــت و علــت،شــود، اگــر فلســفه انــد، العلــل

و ساير علوم علت اگـر بـه،حـال در عـين. الهى خواهنـد شـد،الغايات را خداوند بداند، خود

بى25: 1392، همو(شدن تمامى علوم بر عهده آن است الحادی،بيراهه برود .)15:تا؛

و جهان فلسفه مطلق، يعنى هستى« به شناسى - كه همان فلسفه ناب اسـت-طور كلى بينى
مىاز هر قيدی به شود؛ يعنى در زادروز خود هيچ صبغه آزادانه متولد كه نسـبت طوری ای ندارد

و با هيچ كدام پيوندی ندارد و توحيد همسان است گفتـه.1)168: الـف1393، همـو(» او با الحاد
 

(نك به.1 ).190: 1393؛ فيروزجانى،60: 1392ه، جعفرزاد:
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در پى آن اسـت كـه،چراكه در اين مقام؛شود فلسفه در بدو پيدايش سكوالر است مى

و در اين راستا . دنبال ساخت هويت خـويش اسـتبه،در جهان چه حقيقتى وجود دارد

گزينـد، در راسـتای فلسفه در مقام اثبات، متناسب با مسـيری كـه در تفسـير عـالم برمى

م و  قصدی دارد يا خير، الحـادی يـا الهـى خواهـد بـودپاسخ به اين سوال كه عالم مبدا

.)16: 1378، همو(

و اّهللاٰ آيتافزون بر اين، و علم را يا الهـى جوادی آملى علم را از دو حال خارج ندانسته

و علم سكوالر را از بنيان رد مى سر اين مطلـب در آن اسـت. نمايد يا الحادی در نظر گرفته

و الهى تـر عنـوان شـد پيش. وم را در گرو فلسفه علوم دانسته استعلبودن كه ايشان الحادی

مى كه فلسفه متناسب با جهان مسـير حركـت خـود را جهـت بخشـيده،و نمايد بينى كه ارائه

را،عالوهبه.الهى يا الحادی خواهد بود و عناصر زيربنـايى خـود تمامى علوم مبادی، ساختار

و بـا تعيـين،فهفلس،به بيان ديگر. اند از فلسفه اخذ نموده مسير معرفتى علـم را روشـن نمـوده

و معنـا مى .)24: 1388؛ 378:ب1393، همـو(بخشـد مناسبات وجودی خود با علم، به آن هويت

و الحـادی شـكل: علم از دو حال خارج نيست،در نتيجه علم يا در فضای تفكر ماترياليستى

مى مى و عالم را طبيعت و يا در چارچوب اله گيرد مىداند و عـالم را خلقـت خوانـدى بوده

چراكـه بنـا؛مبنای علوم اسالمى، ضرورتا فلسفه الهى اسـت،به بيان ديگر.)15: 1387واعظى،(

و  و علم، علوم مبانى خـود را از فلسـفه اخـذ نمـوده بر رابطه ميان فلسفه، فلسفه مضاف

علـوم،ه عـالوهبـ.نمايند كه نقشه راهش را فلسفه تعيين نمـوده اسـت مسيری را طى مى

آن.)138: 1392پيروزمنـد،(الحادی، غيرالهى خواهند بـود مبتنى بر فلسفه مطلـب قابـل تامـل

مى،جوادی آملى بر اساس فلسـفه الهـى اّهللاٰ آيتاست كه  و علـم غيردينـى را محـال پنـدارد

توجـه.)125:ج1386جوادی آملـى،(مى وجود ندارد علم غيراسال،بينى الهى اصوال بنا بر جهان

به اين مطلب ضروری است كه اگر فلسفه الحادی به الهى مبدل شود، سـاختار جهـان تغييـر 

و توحيدی خـويش بـاز مـى و جهانى كه در غصب الحاد است به مرجع اصلى گـردد نكرده

.)30: 1388، همو(

ــو ــين دينى،از ديگــر س و همچن ــايز در روش ــوم، تم ــايز عل ــالك تم ــان م ــودن ايش و ب

،از منظـر تفسـيری.)26: 1392، همـو(ا تمايز موضوعات در نظـر گرفتـه اسـتربودن غيردينى

و موضـوعى و زمانى كه بحث از واقيعت است، معلـوم جهان چيزی جز فعل خداوند نيست
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مطـابق بـا رويكـرد كاشـفيت علـم، آنگـاه كـه.)26: همـان(غير از فعل خداوند وجود نـدارد

و برای  و منتهـايى قائـل شـود، خلقـت جـايگزين فلسفه الهى، جهان را خلقت بنامد آن مبدا

و اوصـاف  و اسـماء و مظـاهر، افعـال و حقيقت عالم هستى كه عبـارت از خـدا طبيعت شده

و دينـى اسـت علم، تفسـير خلقـت بـو،در اين جايگاه. شود اوست، موضوع علم واقع مى ده

ش همان.)167: الف1393جوادی آملى،( د، دو منظـر تفسـيری گونه كه در مقدمه اين بخش بيان

و هر دو مسـيرو فلسفى به نتيجه . نماينـد شـدن علـوم را ترسـيم مـى دينى،ای واحد ختم شده

جوادی آملى، ماهيت اّهللاٰ آيتماند آن است كه بنا بر نظر پرسشى كه در اين بخش بر جا مى

و هر آنچه علـم باشـد و لـذا ماحصـل فلسـفه،علم كشف واقع است و اسـالمى اسـت الهـى

مى،حادی در صورتى كه كاشف از واقع باشدال كـه اگـر علـم در حـالى؛شـود علم خوانـده

علـم الهـى نخواهـد،در شرايطى كه خروجى فلسفه الحادی؛الهى خواهد بود،خوانده شود

و آثـار خـدا،ايشان بر اين باورند كه در جهان خـارج،به بيان ديگر. بود چيـز،غيـر از خـدا

ه.ديگری وجود ندارد اگـر معلـومى غيردينـى. علـم غيردينـى محـال اسـت،مـين سـبببه

دينـى اسـت بايـد روشـمند باشـد تـا، حال كه علم؛گاه علم غيردينى معنا داشتآن،داشتيم

با استناد به اين تفسير، فلسفه الحادی بـه علـم.)26: 1392، همـو(بتواند واقعيت را كشف نمايد 

و دينى است،تعالى است، پس علمصنع خدای،عالم حقيقتاً«. ختم نخواهد شد الجرم الهى

و  و جهان اسـت و قرائت طبيعت و از آن جهت كه علم كشف و هرگز علم الحادی نداريم

و ساقه جهان بر،صدر و تبيـينمى فعل خداست، پرده از فعل خدا و چون علـم، تفسـير دارد

و دينى است،فعل خداست .)130: الف1393، همو(» الهى

 گيری نتيجه

بـاقری بـر نظريـه علـم خسـرو در اين نوشتار تالش شد پس از طرح برخى از انتقادات استاد

جوادی آملى، همچون نقد ايشان در زمينه تعاريف دين، باورهـای مربـوط بـه اّهللاٰ آيتدينى 

و دين، شناخت نقش عقل در حوزه دين، به عنوان مقدمه نقـد نظريـه علـم دينـى نسبت عقل

و مكتوبات ايشـان، نقـاط ضـعف موجـود در نقـادیجوادی آملى اّهللاٰ آيت ، با استناد بر آثار

از گويى به موارد مطـرح پاسخ واسطهبهترتيب، بدين. فوق بيان گردد شـده، تقريـر صـحيحى

.جوادی آملى صورت پذيرفته است اّهللاٰ آيتنظريه علم دينى 
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مى جوادی اّهللاٰ آيتيابى به تبيين صحيح نظريه علم دينى نقشه راه دست تـوان بـه آملى را

: شرح زير دانست

و فلسـفى، درصـدد اّهللاٰ آيتعلم دينى در منظومه فكری جوادی آملى با روشى تفسيری

و به و عقل است وع آن با توجـه بـه مباحـث علمبَتَ بازخوانى نسبت منطقى ميان دين شناسـى

مى دين و دين نيز تبيين .گردد شناسى، نسبت منطقى علم

جوادی آملى متناسب با جايگـاه علـم در نظريـه علـم دينـى اّهللاٰ آيتد برای درك مقصو

شـود شناختى، ضروری است به بيان چيستى علم پرداخته ايشان، پس از ذكر مبانى متقن دين

جـوادی اّهللاٰ آيـتافزون بر ايـن، بنـا بـر نظـر. علم مطرح گرددبودنو سپس چگونگى دينى

شـناختى نـوعى همـاهنگى موجـودو مبـانى هستى شـناختى آملى، همواره ميان مبانى معرفت

و معرفت، با نحوه نگـرش او بـه به اين. است معنا كه تبيين هر فرد در نسبت با مسئله شناخت

و مسائل هستى از،ترتيب بـدين. شناختى، از ارتبـاطى منطقـى برخـوردار اسـت هستى برخـى

به قضايای موجود در حوزه هستى ب شناختى، شـناختىه بـراهين معرفتعنوان اصل موضوعى

و برخى از گزاره های معرفتى نيـز بـه صـورت اصـول موضـوعه در بـراهين ورود پيدا كرده

و اين ارتباط متقابل هستى . ای است كـه بـه دور منجـر نشـود گونهبهشناختى وارد شده است

مى هـای هستى ورود به مسائل معرفتى با توجه بـه برخـى گزاره  جـوادی(شـود شـناختى ميسـر

در طرح مبانى معرفتى مورد تاييد ايشان در مقام اصـول موضـوعه نظريـه.)63:ب 1392آملى،

ــه اصــول هستى ــى، پــس از توجــه ب ــم دين ــاتى اصــول معرفت عل و الهي وىشــناخت شــناختى

مى انسان . توان به قضاوت صحيح دست يافت شناختى
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 كتابنامه
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ش کتاب نقد،»جوادی آملى .71و70،

ف«،)1392(پيروزمند، عليرضا.3 و ابهام در سرنوشت اسالميت علـوم در كـالم يلسـوف دوگونگى
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و دين«،)الف 1381( ـــــــــــــــــــــــــ.7 ش پاسدار اسالم، نشريه»عقل ،254.

و دين«،)ب1381( ـــــــــــــــــــــــــ.8 ش پاسدار اسالم، نشريه»عقل ،247.
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و دين«،)و1381( ـــــــــــــــــــــــــ.11 ش پاسدار اسالم، نشريه»عقل ،250 .

و دين«،)ه1381( ـــــــــــــــــــــــــ.12 ش پاسدار اسالم، نشريه»عقل ،249.
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.مركز نشر اسرا
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ـــ.14 االســالم عبــاسةحج:، جلــد دوم، تنظــيمسرچشــمه اندیشــه،)ب1382( ــــــــــــــــــــــــ
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.مركز نشر اسرا:احمد واعظى، قم
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