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 چکیده

هاي موافقان علم دینی است کـه از سـوي دفتـر فرهنگسـتان علـوم      نظریه دانش والیی، یکی از دیدگاه

شـناختی،  سـه رویکـرد روش  اسالمی ارائه شده است. این دفتر با بیان خاصی از چیستی علم و دیـن، بـه   

است. در این منظر، علم دینی بـدین معناسـت    در باب علم دینی پرداختهشناختی شناختی و هستیجامعه

علم دینی در این جریـان، مبتنـی بـر    . والیت الهی بر فرایند پیدایش علم در همه مراتبش حاکم شودکه 

 شدن و روش شناسی است. ۀمبانی همچون فلسف

تی، شـناخ رسد نقـدهاي معرفـت  این نگاشته درصدد تبیین و تحلیل نظریه دانش والیی است. به نظر می 

ي از نقدهاي وارد بر این نظریه مطرح اتواند به عنوان پارهغرب شناختی، دین شناختی و علم شناختی می

 گردد.
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 درآمد 

است که سازي معرفت، یکی از رویکردهاي مواجهه با غرب مدرن علم دینی یا اسالمی
در چهار دهـه اخیـر توسـط محققـانی همچـون اسـماعیل فـاروقی و سـیدمحمدنقیب         
العطاس، به صورت جدي مطرح شده است. برخی از روشنفکران ایرانی و عربی به نقد 

اي نیز با تفسیرهاي مختلف از آن دفاع کردند. نظریه دانش این رویکرد پرداخته و دسته
ست که دفتر فرهنگسـتان علـوم اسـالمی بـا رویکـرد      والیی، یکی از تفاسیر علم دینی ا

انسان مدرن با تکیـه  ستیزانه به علوم مدرن مطرح کرده است. به اعتقاد این گروه، غرب
وردهاي عقلی و تجربی، به سطح قابل تـوجهی از توانمنـدي و قـدرت رسـیده     ابر دست

ز پیامدهاي انسان است. یکی ا هپیامدهایی را در پی داشتاست. این توانایی بشر معاصر، 
ورود  تالش براي به انزوا کشاندن حداکثري دین از عرصه اجتماعی بشر اسـت.  مدرن،

برخی بـا اسـتقبال کامـل از    . داشت هاي مختلفیالعملسعک ،این روش به دنیاي اسالم
دینی در عرصه حیات اجتماعی برآمدند، برخی با تجدید مدنیت جدید به دنبال رواج بی

سازي ابزارها و مظـاهر تمـدن غـرب    اي از بومیسئله را حل کردند، عدهم ،قرائت دینی
سخن گفتند، گروهی دیگر با واگذاري مهندسی اجتماعی به عقل و تجربـه بشـر و دور   

تفاوت به این امور عمالً مجوز شـرعی  دانستن آن از ساحت دین با برخورد خنثی و بی
هایی که شمندان بر حراست از چارچوباي از اندیپذیرش مدرنیته را صادر کردند، پاره

 توسط دین بیان شده پا فشردند و رسالت دینداري خود را بـدین ترتیـب انجـام یافتـه    
یابند و باالخره اندیشه دیگري نیز دین را ابزار جریان والیت خداي متعال به منظـور  می

 نایجـاد تمـد   دنباله داند و بر این مبنا باجتماعی در تاریخ می -سرپرستی تکامل فردي
 )11ص، قلمرودین، همکاران و پیروزمند( اسالمی بر اساس اندیشه دین است.

 وتشتتی در میان اندیشـمندان جوامـع اسـالمی پدیـد آورد      ،مواجهه با مدرنیتهپس 
. را ظـاهر کـرده اسـت    دینو قلمرو  و چیستیمدرنیته حقیقت هاي مختلف از برداشت

با تعریف خاص خـود نسـبت بـه امـور یـاد شـده،       نیز  1دفتر فرهنگستان علوم اسالمی

-1322( ینی هاشـمی االسالم والمسلمین سید منیرالـدین حسـ  مرحوم حجت علوم اسالمی، مؤسس دفتر فرهنگستان. 1
و مؤسس حزب دینی  خود پدرایشان مرحوم آیت اهللا حاج سید نورالدین حسینی هاشمی، از مراجع زمان) است. 1375

و  شودسالگی ملبس به لباس روحانیت می 12بود. سید منیرالدین پس از وفات پدر در سن » برادران«و ضد استعماري
بر ضد هاي سیاسی و فکري . او عالوه بر تحصیل به فعالیتپردازدمیقم و نجف  ،در شیرازبه تحصیل دروس حوزوي 

ها تبعید گردید. وي پس از پیـروزي انقـالب   اشتغال داشت و در اثر همین فعالیت )هامارکسیستنیز و (رژیم طاغوت 
گی در دیماه تهیۀ قانون اساسی حضور یافت.اعالم انقالب فرهنو اسالمی، به نمایندگی مردم فارس در مجلس خبرگان 
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 1.کنیمیاد می» علوم انسانی والیی«ی را برگزیده که ما از آن به دیدگاه
کارگیري مفاهیم و اصطالحات نوپدید فراوان، مشـکل  ه دفتر فرهنگستان به جهت ب

تفاهم پیـدا کـرده و زمینـه گفتگـو را نـاهموار سـاخته اسـت. هـر موصـوفی از منظـر           
هـا و  ن، حداقل داراي بیسـت و هفـت وصـف اسـت. بسـیاري از موصـوف      فرهنگستا

ها در معانی نوپدیدي بکار رفته و کار تفاهم را دشوار ساخته است. بـراي اینکـه   وصف
این مشکل در بحث علم دینی به حداقل برسـد، ناچـاریم برخـی از اصـطالحات ایـن      

ي ایـن دفتـر اشـاره    هـا گرایش فکري را توضیح دهیم. اینک به تبیین برخـی اصـطالح  
کنیم: (نرم افزار مهندسی تمدن اسالمی، قم، تدوین دفتر فرهنگستان علـوم اسـالمی،   می

و فلسفه مبانی اصول نظام والیـت، قـم، تـدوین: دفتـر فرهنگسـتان       27-13، ص 1386
 ) 41و  28، ص 1386، 1علوم اسالمی، ج

اسـالمی تعریـف   ایی که حرکت و تکامـل را مبتنـی بـر نسـبیت     فلسفه شدن: فلسفه.1
کند. اصول بدیهی و غیر قابل انکار در این فلسفه عبارتند از: تغایر فی الجمله، تغییر می

فی الجمله، هماهنگی فی الجمله، 

سـاز تأسـیس دفتـر    گیري ایـن مسـئله ایجـاد کـرده بـود، زمینـه      ها که تکاپوي جدي براي پیو تعطیلی دانشگاه 1359
گیري مسئله انقالب فرهنگـی آغـاز   فرهنگستان علوم اسالمی شد. مرحوم حسینی، سیري ویژه و بلند مدت را براي پی

هاي فرهنگـی اعـم از   منظور از تشکیل این دفتر، انجام فعالیت«: استمجموعه چنین  ایناولیه  ۀناماساسعبارت  نمود.
» باشــد.تحقیقــاتی و آموزشــی و ارشــادي جهــت تبیــین کیفیــت اداره اســالمی امــور و شــیوه جریــان یــافتن آن مــی 

)14ص، دریک نگاهقم دفترفرهنگستان علوم اسالمی (
 بندي کرد:توان در چند محور دستها میدر این مدت ر فرهنگستان ترین محورهاي پژوهش دفتراساسی. 1

ه نظـام  هاي موجود تا دستیابی به فلسـف ه روش شناخت و منطق فلسفه چگونگی اسالمی: نقد و بررسی مبانی فلسف
 والیت (اصالت فاعلیت).

هاي تحقیق و ابـزار اصـلی   سازي مفهومی و عینی که پایۀ هماهنگی روشروش و منطق عام: دستیابی به روش مدل
 ان هماهنگ فرهنگ و معارف دینی در تولید دانش و سپس در برنامۀ توسعۀ اجتماعی است.جری

هـاي تکامـل روش تفقـه در    فلسفه اصول فقه حکومتی: بررسی مبانی روش اجتهـاد تـا دسـتیابی بـه زیـر سـاخت      
 .پاسخگویی به نیازهاي حاکمیت اسالم بر روند توسعه و مدیریت اجتماعی

هاي روش تولید معادالت علمی در حوزة علوم پایه، تجربی و المی: دستیابی به زیرساختروش تولید علم اس فلسفه
.انسانی مبتنی بر معارف اسالمی و در جهت رفع نیازهاي جامعه و نظام اسالمی

ریـزي و مـدیریت   سـازي در برنامـه  هاي الگوي مدلریزي اجرائی: دستیابی به زیرساختسازي در برنامهوش مدلر
.هاي اسالمیتماعی مبتنی بر اهداف و ارزشتوسعۀ اج

هاي اولیه و سپس تکاملی و تأسیسی دفتردر تحلیل روش به کار گیريتطبیق روش در موضوعات عینی و اجتماعی: 
ریزي مـدیریت توسـعۀ   هاي راهبردي وکاربردي و برنامهموضوعات سیاسی فرهنگی و اقتصادي جامعه و طراحی مدل

.اجتماعی
هاي تأسیسی دفتر در راستاي تولید فکر و تخمینی روش به کار گیريهاي تخصصی: علوم و دانشگاه تطبیق روش در

دفترفرهنگستان علوم اسالمی (هاي تخصصی مانند علوم پزشکی، اقتصاد و جرم شناسی.نظریه در برخی از علوم و دانش
)23، ص دریک نگاهقم 
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اصالت: چیزي که واقعیت دارد..2
شود و ربط بـه معنـاي ارتبـاط میـان     ربط: هویت اشیا به روابط میان آنها تفسیر می.3

موضوعات امر حقیقی است. 
لق: تعلق به معناي جاذبه و میل و کشش و اصالت تعلق به معناي حقیقتی اسـت  تع.4

که عامل پیوستگی میان موضوعات در یک نظام و کل متغیر است.
ها و به معناي تأثیرگـذاري در  فاعلیت: فاعلیت به معناي عام، شامل همه انواع فاعل.5

ته فاعل باالستقالل خروج شی از وضعیت فعلی به وضعیت جدید است. فاعل به دو دس
شود. فاعـل باالسـتقالل در اعمـال فاعلیـت بـه هـیچ فاعـل        و فاعل باالضافه تقسیم می

ها اعم از دیگري مقید نیست و فاعلیت مطلقه ربوبی دارد. فاعل باالضافه، به سایر فاعل
شود. فاعلیت تبعی، تنها یـک کـارکرد دارد؛ ماننـد:    هاي تبعی و تصرفی اطالق میفاعل

که تنها به عنوان یک صندلی توانایی دارد؛ نه به عنـوان یـک خودکـار و فاعـل      صندلی
هـا دارد؛ ماننـد:   تصرفی، توانایی باال و پایین آوردن رتبه خود را نسبت بـه سـایر فاعـل   

قرار گیرد. هاتر از مالئکه یا حیوانتواند باالتر یا پایینفاعلیت انسان که می
و هدایت مولی یا فاعل باالستقالل نسبت به سایر  والیت: والیت به معناي سرپرستی.6

است. هاي باالضافهفاعل
هـاي مـادون و تقـوم،    توسعه و تقوم: توسعه، نتیجه فاعلیت فاعل مـافوق در فاعـل  .7

هاست.ها به فاعل باالستقالل و سایر فاعلوابسته بودن فاعلیت فاعل
 

 علم دینیضرورت تولید 

بـدان پرداختـه   فرهنگسـتان  اساسی است که دفتـر  بحث علم دینی از محورهاي مهم و 
شناسـی  شناسی و دینشناسی و علماست. تبیین این دیدگاه، نیازمند توجه ویژه به غرب

 این مجموعه است.
 

 شناسی فرهنگستانغرب

، شناخت ماهیت و حقیقـت پنهـان و   ضرورت پرداختن به مقولۀ علم دینیبراي کشف 
سازي دوره طوالنی استبداد دینی و تکیهده گذراندن الزم است. رنسانس، زاآشکار غرب

که بستري براي ایجاد تمدن جدید در مغرب زمین گشت و  است ارباب کلیسا در غرب
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بینیم. تمدن ظهور یافتـه در  ما امروز آثار و نتایج این تمدن را در اعماق زندگی بشر می
با خود بـه ارمغـان آورد   هاي حسی را ، فلسفهدوري گزیدن از دین و والیت دینی بستر

هاي مادي از انسان و جهان داشت؛ یعنـی تـالش بـراي توجیـه مـادي همـه       که تحلیل
هاي عالم و انکار هرآنچه ماوراء ماده و متافیزیک است. روشن اسـت کـه چنـین    پدیده

هاي زندگی را تحت تأثیر گیريها و جهتنانگاهی به جهان هستی و انسان چگونه آرم
یکـی از آثـار ملمـوس     ،بنـابراین  دهـد. ن را به امور صرف مادي تنزل مـی قرار داده و آ

هاي بشري و تبدیل آن به امور صرف مادي از قبیل بهتـر  نادهی به آرمجهت ،رنسانس
نشـین را  جویی و امنیـت در ایـن دنیـا اسـت؛ امـري کـه انسـان عـرش        زیستن و لذت

اینک ما وظیفه داریم  ه است.نشین کرده و او را تا حد یک موجود خاکی تنزل دادفرش
درستی بشناسیم و با بررسـی دقیـق،   ه پدیده رنسانس و فرزند آن یعنی تمدن غرب را ب

 هاي آن در امان داریم.خود را از آسیب
غرب مدرن، یک مجموعه منسجم تولید و توزیع و مصـرف اسـت. دسـتگاه تولیـد     

ش حسـی اسـتوار اسـت.    غرب مبتنی بر نظام مفاهیم است. نظـام مفـاهیم بـر پایـه رو    
آید. هر گونـه رفتـار فـرد در    ساختارهاي اجتماعی، نظام توزیع در مدرنیته به شمار می

گیرد. نظام مدرنیته، موضوعات و گردش ارتباطات و رفتار اجتماعیِ تعیین شده قرار می
بخشد. اخالق نیـز در ایـن   طلبد و ادبیات و آثار معینی را تحقق میروابط خاصی را می

شود. این واقعیت، چیزي جز اقامه کفر نیست. م، تابعی از قدرت ارضاي شهوت مینظا
بر این اساس، تمام علوم انسانی و غیرانسانی تولید شده بعـد از انقـالب صـنعتی، غیـر     

؛ دفتـر فرهنگسـتان علـوم    195-185، ص 1385قابل استفاده هستند.(حسینی هاشـمی،  
 )    97، ص 1380اسالمی، 

 عبارتند از:دن غرب اصول اساسی تم
هاسـت و چیـزي خـارج از    خود مبناي ارزش ،اومانیسم: به این معنا که انسان الف:

 .حتی خدا، کندها را تعیین نمیانسان ارزش
 .ب: لیبرالیسم: به معنی آزادي از تقیدات معنوي و رهایی از  بندگی خدا

 مستقل از وحی.ج: راسیونالیسم: به معنی نگاه افراطی به عقل و تکیه بر عقل 
هـاي  داعیۀ فراگیري تمام عرصه ،هایی در ابتداي راهرساختیتمدن غرب با چنین ز

 ،ولـی در نهایـت   .بلکه  فقط مدعی جدایی دین از سیاست بود ؛زندگی بشر را نداشت
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 -چه در جناح لیبرال دموکراسی و چه در جناح سوسیالیزم  و کمونیزم -پرچمداران آن
 یت خط زدند.روي اصل دیانت و معنو

رهبري تولید علم و تکنولوژي را در دست گرفت و حتـی   ،متأسفانه تمدن یاد شده
این تمدن به علت فاقد بـودن یـک    روي از آن را در پیش گرفتند.جوامع اسالمی دنباله

هـاي متعـددي بـراي    نابینی و فلسفۀ صحیح و نشناختن هویت واقعی انسان، بحرجهان
با این حال، آنها تالش  طور کامل تحقیر کرده  است.ه او را ببشریت به ارمغان آورد و 

 رویکردي کنند تمدن خود را در همه جاي دنیا گسترش دهند و چنین نشان دهند کهمی
 بهتر از لیبرال دموکراسی نیست.

اي از مراحـل تکامـل تـاریخ و حرکتـی در جهـت      رحلـه م ،انقالب عظـیم اسـالمی  
ر دنیاپرستی و نقطۀ مقابل تمدن غرب بود. انقالب گسترش بندگی خداوند و نفی مظاه

اسالمی برخالف آن چه در تمدن غرب رواج یافته، دین را به عنوان عامـل اثرگـذار در   
داند و معتقد است دین براي سرپرستی تکامـل در طـول   عرصۀ فرایندهاي اجتماعی می

عادت و شـقاوت  اي را که عدل و ظلم و ستاریخ آمده است و باید سرپرستی هر مسئله
دین از نظر انقالب اسالمی، محـدود بـه امـور فـردي      یابد بر عهده بگیرد.در آن راه می

نیست و براي توسعۀ اجتماعی بشر سخن دارد و حاکمیت دین  بـر توسـعۀ اجتمـاعی    
 امري ضروري است. 

هاي بشـري قـرار گیـرد و    در بخش تولید علوم نیز معرفت دینی باید محور معرفت
ن بر علوم کاربردي الزم است وبـا اینکـه دیـن میـدان پیشـرفت علـم را بـا        حاکمیت آ

گیري پیشـرفت علـوم را بـه    ولی حاضر نیست که جهت ؛اردذگگستردگی تمام  باز می
پـذیرد و  طور خالصه دین، شرك را در هـیچ جـا نمـی   ه ب عقل مستقل از وحی بسپارد.

ه در راستاي بندگی خدا و نفـی  پذیرد کحتی در عرصه حیات مادي نیز عقالنیتی را می
 والیت شیطان باشد.

حال با توجه به آنچه گفته شد، روشن است که تعارضی عمیق میان علم سکوالر و 
 توان بین این دو جمع کرد.شود و هرگز نمیدین واقع می

 ها در نقطۀ مقابـل تمـدنِ  است که از نظر شاخصه یانقالب اسالمی نقطه آغاز تمدن
راهی جـز دسـتیابی بـه     ،رب است و براي تحقق بخشیدن به این هدفیافته در غشکل

مقتضی آن است که تعریف ما از  ،مهندسی تمدن اسالمی مهندسی تمدن اسالمی نیست.
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یعنی بپذیریم که دین بـراي   ؛توسعه سیاسی و اقتصادي و فرهنگی بر محور وحی باشد
و  ه جامعه به افزایش سدتوسع ،توسعه فردي و اجتماعی بشر حرف دارد. بر این اساس

بلکه به توسعۀ اجتماعی پرستش خداوند متعال تعریف  ،شودبیمارستان و... تعریف نمی
گوي توسعه اجتماعی مطلوب پرواضح است که ظرفیت فرهنگی موجود پاسخ شود.می

تحقق ایدة مذکور نیازمند فعالیت  ،روهاي متعددي مواجهیم. از ایننیست و ما با چالش
نظام اجتماعی است. ما  ۀتوسع شدن مهندسیِفرهنگی و پژوهش در زمینه اسالمیعمیق 

باید عقالنیتی مبتنی بر فرهنگ اسالمی در مقابـل عقالنیـت سـکوالر ایجـاد کنـیم و بـا       
باید این امـر   هدف یاد شده گام برداریم. افزار الزمِسوي تولید نرمه افزاري بجنبش نرم

بستر انحرافی رشد کرده و کاربرد اجتماعی آنهـا نیـز    روشن شود که علوم کاربردي در
 دیگـر،  به عبارت .شوندبه ترویج همان فرهنگ وابسته است. این دو از هم تفکیک نمی

تري نیز دارد و بازسازي مدرنیتـه بایـد از   هاي عمیقهاي ظاهري، الیهغرب غیر از الیه
ایـن جریـان بـه     تـرِ هاي عمیقیهنه این که بدون اصالح ال ،ها آغاز شودترین الیهعمیق

 اصالح کارکردهاي آن پرداخته شود که نشدنی است.
گوینـد  یابی انقالب اسالمی به آن چه گفته شد، در مقابل کسـانی کـه مـی   براي دست  

زیربنا و روبناي تجدد خوب است و ما باید به اصالح قرائت دینی و عرفی کردن آن و 
دو استراتژي یکی از  ،یافتگی جوامع مدرن بپردازیمپذیرش راه طی شده در مسیر توسعه

 داشت:توان میرا 
تـوان  لذا می ،پذیر استامري تجزیه ،گوید: تجدداین استراتژي می ؛مدرنیتۀ اسالمی.1

هایش را گرفت و به آن آهنگ اسـالمی داد و از کنـار هـم قـرار دادن ظرفیـت      خوبی
 مدرنیتۀ اسالمی رسید. گذشته با تکامل کارشناسی موجود به معرفت دینیِ

اسـت و غیـر از    ناپذیرتجزیه، گوید: مدرنیتهاین استراتژي می ؛ایجاد تمدن اسالمی.2
تري نیز دارد که باید از آنجا آغاز کرد و از سویی و ملموس، روح عمیق یهاي کمجنبه

تجدد اسالمی شدنی هم نیست و لذا مجموع آن قابل قبول نیست. به عبارتی اگـر شـما   
اش را برداشـتید، الجـرم فرهنـگ و روح آن را نیـز     آوريدرنیته، تکنولـوژي و فـن  از م

طـۀ آن را بـا   بتوانیـد را آوري خنثی نیسـت و شـما هرگـز نمـی    زیرا فن ؛دریافت کردید
جویانه است) قطـع کنیـد. مدرنیتـه یـک     فرهنگش(که فرهنگ صد در صد مادي و لذت

اش همراه هم آوريه و فرهنگ و فنمجموعۀ منسجم و درهم تنیده است و علم و فلسف
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مداري است و در نتیجه علم مدرن بـه  اش انسانو اعضاي یک پیکرند که جان و اساس
بـه   شد و امکـان تولـد در دنیـاي اسـالم نداشـت.     شکل کنونی فقط در غرب متولد می

  هاي انسانی هستند و بـه منزلـۀ  پیکـرة   آوري تحت تأثیر ارادهابزار و فن« عبارت دیگر،
منفصل یک جامعه هستند و روح  و فرهنگ آن جامعه  در این  پیکرة  منفصل حضـور  

هـاي پنهـان  خـویش را    شود با خود الیهدارد و وقتی وارد فضاي اجتماعی دیگري می
غیر از زیرسـاخت   ،علم«) به تعبیر دیگر: 154ص نظام فکري،، میرباقري(»کند.منتقل می

(میربـاقري،  ». مان یاکفر، حاکم برعملکرد علـم اسـت  چون ای ؛و فلسفه، فرهنگ نیزدارد
 )32ص ،1387الف 

تنها راه فراروي ما براي دستیابی بـه اهـداف واالي    ،بنابراین ازنگاه دفتر فرهنگستان
ایجاد تمدن اسالمی است و بدون آن هرگز از سـیطره روح شـیطانی وخبیـث     ،اسالمی

پـود تمـدن    رالیسم که همـۀ تـار و  تجدد و سکوالریسم وجریان ظلمانی اومانیسم و لیب
ایجاد  ریزي تمدن عظیم اسالمی،یابیم. براي پیرهایی نمی ،محقق با آن تنیده شده است

 افزارالزم و تولید علم دینی،گام اول این بناي باشکوه و عظیم است.نرم
 

 نظام فکري و علم دینی

معنی نظـام فکـري   «یابی به نظام فکري مطلوب نیز مقتضی تولید علم دینی است. دست
هاي یک انسان به مثابۀ منظومـۀ واحـدي در بیایـد کـه از     این است که مجموعۀ اندیشه
به طوري که تردید و تجدید نظر در هر مسـئله بـه کـل     ،مبناي واحدي برخوردار است

. »علم سرایت کند و آن را تبـدیل و جابجـا کنـد و مـورد  تردیـد و تغییـر قـرار دهـد        
 )45ص ي،نظام فکر، میرباقري(

هـر بخشـی از    بایـد یعنی  ؛اندهاي فرد و جامعه نیازمند هماهنگیبدون شک اندیشه
کند خوان باشد. این هماهنگی به رفتار نیز سرایت میها هممنظومه فکري با سایر بخش

هـا، رفتارهـا   شـود و بـا عـدم همـاهنگی اندیشـه     و رفتارهاي فرد و جامعه منسجم مـی 
دریک جامعۀ دینی از منظـر معرفـت دینـی، ربـا      ،شود. مثالًزمتناقض و ناهماهنگ میین

حرام است ولی از منظر فرهنگ علمی، ممکـن اسـت فرهنـگ و تفکـري  بهـره را در      
شـوند. بنـابراین در   در این صورت تفکر دینی و علم، متناقض مـی  ،اقتصاد الزم بشمرد

ما نیازمند یک  ،روشود. از این ه ایجاد مینظام فکري بین ادراکات مختلف وحدت روی



 تبیین و تحلیل نظریه دانش والیی

گونـه نظـام فکـري را     دو ،طـور کلـی  ه ب نظام فکري متناسب با هدف مطلوب هستیم.
 توان در نظر گرفت:می

نظام مادي فکري که در آن رشد اطالعـات و دانـش در راه بسـط دنیاپرسـتی و      -1
 طلبی است.لذت
عۀ نظام فکري الهی که رشد اطالعات در آن، در مسـیر بسـط عبودیـت و توسـ     -2

 تکامل بشر است.
هاي سامان یافته در هرکدام از این دو نظام  فکري چقدر با معلوم است که مدیریت

دي بر محور پرستش خداوند ااند؛ مدیریتی که هدف آن انسجام ابعاد عبیکدیگر متفاوت
 نقطۀ مقابل مدیریت مادي است. ،متعال است

راهی جز تولید نظـام فکـري    جامعۀ اسالمی که داراي اهداف ایمانی و انسانی است
هاي محقق کنونی با دین آگاه است و از زیرا از سویی به تناقض فرهنگ ؛یاد شده ندارد

هاي فـردي و اجتمـاعی   سویی نگاهش به دین حداکثري است و آن را شامل همۀ جنبه
بیند و از طرف دیگر، با توجه به تفاوت عمیق تمـدن مـادي و تمـدن الهـی،     زندگی می

.( ر.ك پـذیرد داري و استفادة تقلیدوار از دستاوردهاي تمدن مادي را هرگز نمـی الگو بر
 )نظام فکري به:

نکته دیگر در مورد ضرورت تولید علم دینی توجه به تعـارض موجـود بـین علـوم     
اند و محقق ودین است. از یک سو علوم مدرن در پی مدیریت حداکثري جوامع انسانی

یت همه جانبه دین درحیات بشر هستیم. روشن اسـت  از سوي دیگر ما خواستار حاکم
 :گوینـد اي میتابند. براي حل این تعارض عدهدیگري را بر نمی ،کدام از این دوکه هیچ

معرفت دینی باید به نفع معارف تجربی تغییر کند و راه حل عرفی کردن فقـه ومعـارف   
قالنی بشر را باید دینـی  هاي تجربی و عمعرفت :گوییمدینی است. در نقطه مقابل ما می

(رك: کنیم. بنابر این حل تعارض بین علم جدید و دین، مقتضی تولید علم دینی اسـت. 
 )1387میرباقري، ب

ماننـد ضـرورت    ،در تبیین ضرورت علم دینینیز وجوه دیگري  شایان ذکر است که
از سـوي   تولید مفاهیم کاربردي براي حضور فعال دین در عرصه حیات اجتماعی بشـر 

 )10، ص1386دفتر فرهنگستان بیان گردیده است.(حسنی و همکاران،
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 تبیین علم دینی

ـ  تـر مـی  ، قضاوت کردن دربارة آن را آسـان یتبیین درست مفهوم علم دین نظـر  ه کنـد. ب
مفهوم این نتیجۀ عدم وضوح و شفافیت  ،علم دینی يهااثباتنفی و رسد بسیاري از می

شناختی شناختی، جامعههنگستان با سه رویکرد روش. علم دینی از دیدگاه فراستبوده 
شـناختی در صـدد تولیـد    شناختی مطرح شده است. علم دینی با رویکرد روشو هستی

شناسی حاکم بر علـوم  شناسی الهی و نشان دادن ماتریالیسم، روشعلم بر اساس روش
عنـوان پدیـدة   شناختی به فرایند تولید علـم بـه   جدید است. علم دینی با رویکرد جامعه

کنـد  بینـی الهـی معرفـی مـی    کند و آن را تابع نیازهايِ تابع نظام جهاناجتماعی نظر می
بینی مادي اسـت. علـم دینـی بـا     همانگونه که علم مدرن، تابع نیازهاي ماديِ تابع جهان

شناختی عبارت است از دانش دینی مبتنی بر فلسفۀ شدن یا فلسفۀ والیت رویکرد هستی
پـردازد و  به جاي بحث از چیستی و چرایی به چگـونگی تغییـر اشـیا مـی    اجتماعی که 

، 1385، (پیروزمند وظیفۀ مهندسیِ توسعۀ اجتماعی را بر محور قرب الهی بر عهده دارد.
 )  214-213؛ جعفرزاده، ص254-170ص

علم دینی به این معناست که اگر والیت الهی بر فرایند پیدایش علم در همه مراتبش 
این علم، علم دینی است و اگر جریان والیت الهی بر فرایند پیـدایش علـم    حاکم شود،
یعنی جریان تولی و والیتی که در تحقق  علـم و در پیـدایش آن حضـور     ،حاکم نباشد

 ).82، ص1387(میربـاقري، الـف  »حق نیست. ،داشت حق نباشد، این علم هم به نسبت
مند نسبت خود را به طقی و روشدینی بودن علم بدین معناست که بتواند به صورت من

وحی یعنی قرآن و سنت نشان دهد. البته معناي این سخن، نقلـی شـدن تمـامی علـوم     
نیست؛ بلکه باید منطق و حجیت علوم به تأیید نقل برسد و والیت الهـی بـر جریـان و    

؛ 151-150، ص1387؛ همـو، ب 116ص ،1387فرایند علم، حاکم شود.(میرباقري، الـف 
 )  166-164جعفرزاده، ص
تعریف، اموري چون تولید علم توسط مسلمانان یا این این نمایید که در مالحظه می

به عنوان ممیز  ؛که در کدام  دسته و شاخه علوم قرار گیرد یا از چه منابعی استفاده شود
که علم تحت والیت الهی شـکل  علم دینی قرار نگرفته است و قوام علم دینی آن است

 .می به طور طبیعی در جهت قرب به خداونـد متعـال کارآمـدي دارد   بگیرد و چنین عل
اما این که چگونه علـم   چیزي که در علم غیردینی و سکوالر هرگز مورد انتظار نیست.
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 گیرد، در بحث راه کار تولید علم دینی خواهد آمد.تحت والیت الهی  شکل می
ن علم دینی به معنـاي  فرهنگستان مدعی است که بر اساس آنچه گفته شد، ما تا کنو

شود، علم ایم، حتی درآن زمانی که از آن به نام دوره تمدن اسالمی یاد میواقعی نداشته
اسالمی در کار نبود؛ زیرا بین علم و دین در آن موقع ارتباط منطقی در کار نبود. علـوم  

که صبغه دینی دارد) علوم مسلمانان است نه علـوم اسـالمی (علـوم در    محقق(آن بخش
هاي اسالمی پدید آمده باشد) و هاي مسلمان نه علومی که با مبانی و روشنادست انس

شود و در این میان تنهـا علـم فقـه    این مطلب حتی علوم رایج حوزوي را نیز شامل می
هاي علم دینی برخوردار است. مهم این است که بدانیم است که تا حدودي از شاخص

اي اسالمیت علم کافی نیست، بلکـه بایـد اسـتناد    صرف رشد علم در دامن مسلمانان بر
هاي الزم براي اسـالمیت علـم   رو الزم است شاخصمنطقی به دین داشته باشد، از این

در «گوید: در این باره چنین میبرخی از صاحبنظران فرهنگستان  مورد توجه قرار گیرد.
ست به جز فقـه، دیگـر   شوند، بهتر ابین علوم موجود که به نام علوم اسالمی نامیده می

 )234، ص1387(میرباقري، ب». نه علوم اسالمی ،علوم را علوم مسلمانان بنامیم
و تـا رسـیدن بـه     برنـد در فضاي فاقد علم دینی به سر میجوامع اسالمی اکنون که 

از نگاه فرهنگستان،  ،رو، تنها گزینه پیشوجود دارد تمدن الهی و تولید علم دینی فاصله
.است متجددانه در حد اضطرار و با رعایت جانب احتیاطزندگی پذیرش 

 متوقف بر تصور دقیق آن است ،هرگونه حکم دربارة علم دینی شایان ذکر است که
و گرچه درباره چیستی علم دینی از دیدگاه دفتر فرهنگستان، به اختصار سـخن رفـت؛   

به شناخت  -ستا» دین«و » علم«مرکب از دو کلمۀ که -علم دینیتر لکن شناخت دقیق
تر حقیقت دین و علم از دیدگاه این دفتـر، توقـف دارد کـه بـه شـرح ذیـل بیـان        دقیق

 شود:می
 

 شناسی فرهنگستان دین

اینها سؤاالتی است کـه    ؛دین چیست؟ قلمرو آن کدام است؟ انتظار از آن چیست؟ و...
با این سـؤاالت   آید و تا پاسخ روشنی در رابطهدر بدو نظر در رابطه با دین به ذهن می

نظریاتی در رابطه با انتظـار از دیـن و    .نیابیم، مفهوم علم دینی نیز ناشناخته خواهد ماند
تبیین دیدگاه فرهنگستان گردد و سپس اختصار بیان میقلمرو آن ارائه شده است که به 

 .شودمی
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دن گویند هیچ احتیاجی به دین نیست و ملزم کـر عدم انتظار از دین: مادیون می -1
در رشد و توسـعه جامعـه اثـر     ،مردم به تبعیت از دستورات مربوط به صدها سال پیش

 منفی دارد.
دین بیانگر احکام سمبلیک در امـور فـردي و معنـوي اسـت. فـردي در مقابـل        -2

کنـد.  محدوده دین را معـین مـی   ،این قید .و معنوي در مقابل مادي قرار دارد ،اجتماعی
هاي دیـن اسـت و نشـان از حقیقـی نبـودن      گر ماهیت گزارهبیان نیزسمبلیک بودن دین 
 دستورات آن دارد.

بیانگر احکام حقیقی در امور فردي و معنوي است. تفاوت این دیـدگاه بـا    ،دین -3
 شمرد.دیدگاه قبلی در ماهیت تعالیم دینی است که آنها را حقیقی می

عی از طریـق تنفیـذ   گر احکام حقیقی در امور فـردي و احکـام اجتمـا   بیان ،دین -4
حقیقی و محدود به امور فردي و معنوي  ،این دیدگاه قبول دارد که دین. فقیه استولی

ها به هیچ وجه با اسـالم  ناپذیرد که رفتار اجتماعی و زندگی مادي انسلکن نمی ،است
شناس در رأس  نظام ارتباط نداشته باشد و لذا این کمبود را با قرار دادن یک رهبر دین

 کند.اسی جبران میسی
تواند به این ترتیب بین دو مطلـب جمـع نمایـد: دخالـت     این گروه به نظر خود می

دادن دین در صحنه اداره جامعه وایجـاد نکـردن انتظـاري جدیـد نسـبت بـه دیـن کـه         
 تواند پاسخگوي آن باشد.نمی

دفتـر  این هاي یاد شده مورد قبول دفتر فرهنگستان نیست وآنچه هیچکدام از دیدگاه
بیـانگر احکـام حقیقـی در امـور فـردي و       ،پذیرد این اسـت کـه دیـن   در این رابطه می

اجتماعی است. از نظر آنها دین باید روابط عدل و ظلم را بیان دارد و تا هرکجا چنـین  
.اسـتدالل ایـن نظریـه مبتنـی بـر دو      دارد روروابطی، فرض وقوع داشته باشد، دین حض

 :است مقدمه
 پرستی تکامل در طول تاریخ آمده است.      الف: دین براي سر

عد و رها کردن سایر ابعاد یـا اعمـال سرپرسـتی در    ب: با اعمال سرپرستی در یک ب
ها، سرپرستی همه جانبه واقع ناخاص و رها کردن مردم در سایر زم یک مقطع تاریخیِ

 شود.نمی
م در آن راه داشـته و  اي را که عدل و ظلدین باید سرپرستی هر مسئله :نتیجه اینکه 



 تبیین و تحلیل نظریه دانش والیی

اي از حیـات  هیچ حوزه ،در سعادت و شقاوت مردم دخیل است بدست گیرد؛ بنابراین
ادراك و فهم که تحت تأثیر اراده و اختیار انسان است) از گسـترة   ةبشر (از جمله حوز
 )27، ص1376(پیروزمند، دین خارج نیست.

ي متعـال و سرپرسـتی او   جریان والیـت خـدا   به اعتقاد دفتر فرهنگستان، باطن دین
نسبت به کمال و قرب است که در مرتبۀ نازلـه در یـک سلسـله دسـتورات اخالقـی و      
اعتقادات و دستورات عملی تجلی و ظهور پیدا کرده است که اینها مناسک دینـداري و  

(میرباقري، مناســـک جریـــان والیـــت خـــداي متعـــال درکمـــال و قـــرب هســـتند. 
 )81،ص1387الف

 
 انعلم شناسی فرهنگست

نظام مفاهیم کـاربردي در جهـت   : «عبارت است ازاز نظر دفتر فرهنگستان تعریف علم 
تعبیر کاربردي بودن در این تعریف، تنهـا بـه   ). 153، ص1376(پیروزمند، »مادي یا الهی

زیرا  ؛شودبلکه کلیۀ علوم را شامل می ،شودی اطالق نمینتایج بدست آمده از علوم حس
ر خدمت حل مشکالت و رفع نیازهـاي بشـر هسـتند.طبق ایـن     مستقیم یا غیرمستقیم د

تعریف، پرستش خداوند متعال، منحصر به مناسک عبادي خاص نیست و حتـی علـوم   
تـرین معیـار در   مهـم  ،رواي براي اطاعت یا عصیان خداوند  متعال هستند، از اینوسیله
بـا ایـن    .ند استبندي علوم، سهم تأثیر هرکدام در توسعۀ پرستش اجتماعی خداوطبقه
نیازهـاي   يگـو یابد و آن اینکه علم باید پاسخانتظار از علم نیز جواب خود را می ،بیان

 علمی و معرفتی بشر در طریق پرستش  باشد.
کند و برآن تأکید میفرهنگستان داري علوم ازنکات مهمی است که دفتر بحث جهت

، به این معنی که ما هرگز علم غیراسالمی است در واقع اساس تقسیم علوم به اسالمی و
علوم  . از این رو،همیشه داراي جهتی خاص (الهی یا غیرالهی)اند ،خنثی نداریم و علوم

دار را متناسـب بـا   تمـدنی جهـت   ،کنونی که با مدیریت غیرمسلمانان تحقق یافته است
 ،توانـد در ایـن تمـدن   لذا یک مسـلمان موحـد نمـی    هاي خود به وجود آورده وانگیزه

مقتضـی   ،هاي شناخت قرار دهد. این ویژگـی علـوم  یژگی ایمان را درکنار سایر مؤلفهو
یابی به علم دینی هرگـز  هاي الهی است و بدون دستریزي علومی متناسب با انگیزهپی

توان به ایجاد یک تمدن دینی امیدي داشـت. توجـه بـه    در چهارچوب علوم کنونی نمی
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رگـذاري اراده بـر ادراکـات بشـري، سـهم تـأثیر آن       این نکته الزم است که باوجود تأثی
در  تـر اسـت و  درهمه موارد یکسان نیست؛ مثالً تـأثیر آن در ادراکـات حسـی ضـعیف    

ولـی در هـر    تر اسـت، حضور اراده روشن ،شودپردازي میمواردي که در علمی نظریه
 مؤثر است. ،هم در چرایی فهمیدن وهم در چیستی فهمیدن ،انسان ةاراد ،حال

تأثیر انگیزه و دخالت آن در فرایند فهـم و   ،تحلیل ماهیت تکنولوژيکتاب ویسنده ن

عامل اصـلی در جهـت تولیـد علـم و      ،آیا کنجکاوي بشر«کند: ادراك را چنین بیان می

تکنولوژي بوده است یا آن که رفع نیازهاي اجتماعی انسان مهمترین  مؤلفه براي  روي 

عی  بوده است؟... اگر چه نباید نقش عمـده کنجکـاوي   هاي طبیمنديآوردن او به قانون

گـاه بـه   اي هـیچ اما چنین مؤلفه ،اي از زندگی اجتماعی او نادیده گرفتبشر را در دوره

دائمی در طول تاریخ  بشر و زندگی اجتماعی او به ایفاي نقش  عنوان یک عامل محرك

تـرین محـرك انسـان را    متوان در زندگی اجتمـاعی مهـ  می ،نپرداخته است... از این رو

احساس ضرورت در رفع نیازهاي مؤثر اجتماعی دانست... احساس درونی انسان را بـه  

خواند... سلسله جنبـان ایـن حرکـت    ایجاد یک منظومه از علوم و قوانین طبیعی فرا می

توان ادعا کـرد  تردید میعمیق علمی نیز چیزي جز انگیزة درونی نبوده و نیست؛ لذا بی

». توانـد جـداي از انگیـزه  بشـري  تعریـف شـود      ید  علـم  و تکنولـوژي نمـی   که  تول

 )230ص ،1383(رضایی،

بر اساس مبنـاي  ؛ داندمعنا میادراك گسسته از اراده و انگیزه را بی ،دفتر فرهنگستان

توان قـوانین طبیعـی را   نمیبنابراین،  .»العلم هو االشراف التصرفی«توان گفت می ،ایجاد

ها معنا کرد و چون چنین است لذا محصوالت و قوانین بریده از نظام اراده ،در این نگاه

ها نظام اراده ،بر اساس مبناي ایجاد د.شوناي خاص متولد میدر مرحله پیدایش به گونه

حق و باطل نه به عنوان امـور عـارض    ،رواز این ؛ها هستندمحور تکون قوانین و نسبت

مالك صحت و سقم علوم  دیگر،به بیان  .آنها نهفته است بلکه در ذات ،بر قوانین طبیعی

 )260ص ،1383(رضایی،بشري، حق و باطل و نه تطابق و عدم  تطابق با واقع است.

فرهنگستان معتقد به تقدم اراده بر فهم است و فهم را از فـروع اراده   ،خالصهبطور 

فهم  .کندت تقسیم میظلم ا نور ویو  ،معرفت را به حق و باطل ،داند واز این جهتمی

ادلـه   ضاللت و جهل اسـت.  ،نور و حق، فهم مبتنی بر تقواي در فهم است وعلم مدرن
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است. اینـک   داري علوم بیان گردیدهجهتبر فرهنگستان ن دفتر امختلفی ازسوي محقق

 کنیم:به دو دلیل اشاره می

 شود:روشن میذیل  مقدمهاین استدالل با توجه به چند  دلیل اول:
هر  نیازهاي بشر، عامل به وجودآمدن روزافزون محصوالت بشري شده است و رفع.1

نیازها و در نتیجه محصوالت بشري توسعه یافته است. تولید محصـوالت بـا    ۀروز دامن
و آن  هسرعت بیشتر وکمیت باالتر وکیفیت بهتر و هزینه کمتر، نیازمنـد تکنولـوژي بـود   

سان بـین نیازهـاي بشـري و محصـوالت و     نبدی .است نیز نیازمند پشتوانه وسیع علمی
رابطه نزدیکی برقرار است ومـا از نیازهـاي بشـري بـه تولیـد علـوم        ،تکنولوژي و علم

 رسیدیم.
بلکه ما با یک نظام نیازها مواجهیم که از هم بریده  ،نیازهاي ما مستقل از هم نیستند.2

ام درآوردن آنهـا، بـه   نیستند و باید با  توانایی محدود براساس تعیین اولویت و بـه نظـ  
 تر است بپردازیم.نیازهایی که الزم

هاي جامعه اسالمی و الحادي متفاوت است. جامعه توحیدي نظام نیازها و حساسیت.3
تمام همتش برآن است که هر چه بیشتر بندگی خداوند انجام گیرد و در مقابـل جامعـه   

 شود.صه میش در دنیاپرستی و توسعه لذات مادي خالتتمام هم ،غیرتوحیدي
محتاج محصوالت و تکنولوژي وعلوم متناسب با  ،درنتیجه هرکدام از این دو جامعه.4

 .)7-1ص ،1373(پیروزمند، خود هستند.
ت علـم حضـور دارد و فهـم انسـان بـر اسـاس       حقیقـ اراده و اختیار در  دلیل دوم:

سـت)در  ها(که امري مسلم و قطعی اداري ارادهدر نتیجه جهت .شوداش حاصل میاراده
بـه نظـر   «به تعبیر برخی از شارحان فرهنگستان: نهد. ها تأثیرمیداري فهم وادراكجهت

بنده در ماهیت علم، اراده  حضور دارد... عقالنیت یک قوه  است و تحـت اراده عمـل   
 )29،ص1387. (میرباقري، الف»کند،کیف اراده در کیف فهم حضورداردمی

 ،داري علوم بیان شـده اسـت  ان دلیل جهتکه آنچه به عنو ممکن است اشکال شود
داري رسـاند وداللتـی بـر جهـت    داري تولید وکاربرد علوم را به اثبات میحداکثر جهت

ولـی  ، شـوند نفس علم ندارد، یعنی علوم براي مقاصد خاصی تولیـد و بکارگرفتـه مـی   
ة باعث اختالف توصیف از یـک پدیـد   ،هاي مختلفتوان ادعا کرد که وجود انگیزهنمی

 شود.واحد می
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هایی ها، حساسیت: انگیزهکندتواند فرهنگستان چنین بیان میاین اشکال را میپاسخ 
گیرد و هر چه بخواهد در ذهن ها قرار میکند که بین انسان و  واقعیتدر فرد ایجاد می
باید از این فیلتر عبور کند که داراي  قالب خاصی  است و اشیاء بـا    ،انسان نقش ببندد

 کند.کل خاصی از این  فیلتر عبور میش
معیـار   ،ورزدکی از مباحث مهمی که فرهنگستان بدان پرداخته و بر آن تأکیـد مـی  ی

دفتر فرهنگستان در  صحت یا بطالن  معرفت و به عبارتی حقانیت و بطالن علوم است.
ت به کاشفیت از واقع اس ،معیار متداول در صدق و کذب علوم گوید:این باره چنین می

اگر مطابق بـا   کهچیزي جز کشف از واقع  نیست  ،هاي علوماین معنا که رسالت گزاره
گونـه تعریـف شـد، تـأثیر     کاذب است. اگر علم این .آن باشد، صادق و با عدم مطابقت

وصف قضـایاي علـوم    ،معنی خواهد شد و صدق و کذبها بر علم بیها و ارادهانگیزه
مقوم اصـلی   فرهنگستان، اما در نگاه دفتر یردینی نداریم.شود و دیگر علوم دینی و غمی

به  کند.اختیار است و در نتیجه معیار صحت علم از تطابق به حق و باطل تغییر می ،علم
. کشـف نیسـت   ،خواهیم دید اصوالً علـم  ،اگر هویت علم را بررسی کنیمعبارت دیگر، 
علوم هـم   ،بر این اساس ند.هاي مختلف هستانگیزه ۀصورت توسعه یافت ،علوم مختلف

گوینـد انگیـزه از   ها هستند. این که برخـی مـی  تابع انگیزه ،در اصل وهم در شکل خود
هاي اصالت مـاهیتی پـر شـده    انگیخته جداست، به این دلیل است که ذهن آنها با بینش

کنند، نه در قالب یک سیستم ومدل. بینند و بررسی میاست و امور را مستقل از هم می
ــفی  در ــر فلس ــتان] تفک ــزه [فرهنگس ــه انگی ــا وانگیخت ــره     ه ــم گ ــه ه ــامالً ب ــا ک ه

)223، ص1387(میرباقري، باند.خورده
نه  ،وصف اولی و اصلی معرفت است ،طبق این نگاه، عبادت و طغیان و حق و باطل

در نتیجه علوم بر اساس صدق و کذب یا مطابقـت و عـدم مطابقـت     و ،صدق و کذب
شوند؛ به این معنی که فهم انسـان  بر اساس حجیت سنجش می شوند، بلکهسنجش نمی

(اسـتناد بـه   اي سامان یابد کـه بـه حجیت  باید داراي حجیت باشد و عمل فهم  به گونه
 ؛شـود کشف، معیار تبعـی و ثـانوي مـی    ،البته در این صورت منتهی شود. والیت الهی)

بلکه طریق بـه   ؛ه واقع نیستطریق ب ،ولی یقین .رسدفهم به یقین می ،یعنی در این نگاه
بـدون یقـین    ،انسـان  ةطریق عمل و وقوع اسـت. اراد  ،یقینبه تعبیر دیگر:  وقوع است.
ولی این یقین که طریق وقوع است، یا از طریق تبعیت از خداي متعال  ؛شودجاري نمی
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یـا از طریـق    ،شـود شود یعنی عبادت با آن واقـع مـی  شود که حجت و حق میپیدا می
 )84ص .(میرباقري، نظام فکري،شودواقع میمعصیت  

 بدین شرح بیان شده است:فرق این دوگونه نگاه 
منطق کشف حتی بر منطـق حجیـت حـاکم     ،داننددر فرهنگی که کشف را اصل می

یعنی شـما در   ؛شودشود... اما در نگاه دوم، منطق حجیت بر منطق اکتشاف حاکم میمی
رسـد و اگـر تقـواي    به حق می ،اي فرهنگی داشتاگر انسان تقو :گوییدمقام کشف می

شما در علم اصول پایگاه حجیـت   ،لذا بر این اساس .رسدبه باطل می ،فرهنگی نداشت
گردانیـد. نتیجـۀ   را به تسلیم بودن به والیت خداي متعال و به تقواي فرهنگـی بـر مـی   

جت است چون ح ،مطلق یقین ،شود... بر اساس نگاه اولنظام یقین می ،تقواي فرهنگی
کاشف از واقع است و دستگاه حجیت باید به کشف برسد... ولی براسـاس ایـن نگـاه،    

 ( میرباقري، نظام فکـري، فلسفه هم باید به تبعیت از خداي متعال برسد تا حقانی شود.
)83ص
 

 علم دینی هگستر

 این جریانگسترة علم دینی از مباحث مهمی است که فرهنگستان به آن پرداخته است. 
دین حداکثري است و دلیل آن هم این است که توحید  معتقد به جامعیت دین و فکري

اي خالی از آن نباشد. هرجا اراده باید بر سراسر عرصه حیات سایه بیفکند و هیچ عرصه
 مطلـق و  ،حاضر و تابع ارادة الهـی باشـد. ربوبیـت الهـی     ،باید دین ،کندانسان عمل می

است. بنابراین بشر باید در فراینـد تعقـل وادراك نیـز     هاي حیات بشرشامل همه عرصه
هـاي وجـودي   ربوبیت مطلق الهی را در تمام ساحت جا آورد وه مناسک عبودیت را ب

 خویش بگستراند.
مطلقاً جایز نیست. بنـابراین   پرستش نفس است که شرك است و نیزنقطه مقابل آن 
یـن نگـاه چیـزي بـه نـام      مقتضـی حـداکثریت دیـن اسـت و در ا     ،اطالق کلمه توحید

الفــراغ نــداریم و اصــالً معقــول نیســت کــه ربوبیــت و والیــت الهــی واگــذار  منطقــه
 )243ص (میرباقري، نظام فکري،شود.

ادراکـات بشـر را شـامل     ۀقلمرو علم دینی از نگـاه ایـن مجموعـه، همـ     از این رو،
شخصی درونی  حتی قضایاي ي،به تعبیر شود؛ اعم از علوم پایه و تجربی و انسانی ومی
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 ،کـه مقصـود از ایـن سـخن     باید توجه داشتشوند. البته نیز متصف به حق و باطل می
تحت والیت دیـن تولیـد    ،نقلی کردن همه علوم نیست، بلکه به این معنا است که علوم

اي از ادراك بشر نیست که از حـوزه دیـن   هیچ حوزه«پس  شود و حقانیت داشته باشد.
لومی که مستقیماً به دین منسوبند که عبارتنـد از حکمـت و   خارج باشد چه در حوزه ع

پذیر و خطاپذیرند و چـه در  عرفان و فقه و چه در حوزه علوم کاربردي باشد که آزمون
دسته ادراکات یا در جریان والیت حق  سهسازي براي اداره عینیت باشد. هر حوزه مدل
 ،بنا براین همه علـوم  ؛انده التقاطیشوند و یا در جریان والیت باطل و یا این کتولید می

اي که مورد تجزیه و تحلیل  هرگزاره«). 30،ص1387(میرباقري، الف»انددینی یا غیردینی
هـا یـک فلسـفه و فرهنـگ     شود هرچند یک معادله کاربردي، حتماً در دل اینواقع  می

مشـخص    وجود دارد که اگر تجزیه و تحلیل شود تمایز بین  علم دینـی  و  غیردینـی   
گوییم یا علم است بل می ،گوئیم مطابق واقع است یا نهما نمی«). 25(همان،ص»شودمی

و اال جهل است و لو دانـش تجربـی و    ،علم است ،اگر در جهت عبودیت بود ؛یا جهل
 )26ص (همان، »کارآمد باشد

لکن آن چـه ممکـن    باشد؛پذیرفتن این سخن در علوم انسانی چندان دشوار نشاید 
، شمول این حکم نسبت به علوم تجربی طبیعی است. از نظـر  باشد سؤال برانگیزاست 

علوم نیسـت و علـوم تجربـی نیـز     از فرهنگستان فرقی در این مطلب بین این دو دسته 
دلیـل بـر ایـن     شـود. همسان علوم انسانی، به دینی و غیردینی و حق و باطل تقسیم می

 :مدعا از نظر فرهنگستان از این قرار است
منحصرنبودن طریق تجربه به یک راه: یعنی در بررسی یک موضـوع، از   اول: مقدمه

گونه نیست کـه بـه صـرف    توان به نتیجه رسید، لذا اینهاي محاسباتی متفاوتی میشیوه
 ه راه همین است و بس.گفت کتجربی بودن مسئله بتوان 

دانشـمندان   کـه  مـواردي توان از تحقـق  معیار صحت نبودن وقوع: نمی مقدمه دوم:
اند، نتیجـه گرفـت کـه روابـط و اطالعـات پدیدآورنـدة آن       بینی کردهعلوم تجربی پیش

تـوان  و غیره نمـی  پرواز کردکه پل ساخته شد یا هواپیما مثالً: از این ه است.صحیح بود
زیرا در دنیاي ما غلط هـم قابلیـت وقـوع دارد و اال دنیـا دار      حقانیت را نتیجه گرفت؛

یف نبود و اگر به هیچ وجه امکان نافرمانی خداوند در زمین نبود، دروغ و امتحان و تکل
بندگان چگونه  ،صورتاینغیر در و تهمت و ظلم و استکبار و... قابلیت وقوع نداشت؛ 
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شدند؟ باید دو راه اطاعت و عصیان براي عباد باز باشد و با اختیـار یکـی را   امتحان می
امور قهراً صـحیح   ۀاند، بازخواست شوند. اما اگر همهبرگزینند تا نسبت به آنچه برگزید

 پس غلط هم  قابلیت وقوع  دارد. ؛شد، امتحانی در کار نبودو مورد رضاي حق واقع می
با در نظر گرفتن این دو مقدمه، استبعادي که معموالً در اذهان وجود دارد که نسبت 

 )46ص ،1373یروزمند،(پ رود.توان تردید کرد، از بین میبه علوم تجربی نمی
کننـد،  گی انسان فعالیت میدعلوم تجربی غالباً براي ایجاد تسهیل در زن دلیل دیگر:

جواب واضحی  ،حال انسان چیست و تسهیل در  زندگی او یعنی چه؟ اگر علوم تجربی
تواند به کار خود ادامه دهد از سویی علـوم  نمی ،براي این سؤال در اختیار نداشته باشد

ها عاجز است و دست خود را به سوي علوم انسانی گویی به این سؤالاز پاسختجربی، 
گویی جواب چگونگیکند. معلوم است که موحد و مشرك و کافر بودن فرد در دراز می

به این سؤال تأثیر دارد. مجموعه نیازهاي جامعه انسانی و الحادي، دو نظام مجزا اسـت  
سالمی و غیر اسالمی (به خاطر تفاوت اصـول  تفاوت علوم تجربی ا ،و بر همین اساس

 )50ص . (همان،شودموضوعه هرکدام) روشن می
 

 راهکار تولید علم دینی

ا تولیـد  یصرف ارتباط مفهومی و معرفتی و  ،روشن شد که براي اسالمی بودن یک علم
بلکه باید یـک رابطـه متـدیک و منطقـی وجـود       ؛کندآن به دست مسلمانان کفایت نمی

(میربـاقري،   شد؛ یعنی نظام معارف به شیوه منطقی به وحـی اسـتناد داده شـود   داشته با
گاه دینی خواهد بود که بـه حجیـت برسـد و هماهنـگ بـا      علوم آن .)233،ص1387ب

تحت سرپرستی وحـی تولیـد    ه وهاي آن از دین گرفته شدوحی باشد و مبانی و روش
 شود.

لمـی در عرصـه فـردي و    در گام اول باید احسـاس ضـرورت ایـن انقـالب ع    ولی 
اجتماعی ایجاد شود تا در نتیجه یک جسارت روحی و روانی مبتنی بر ایمـان دینـی در   

درگام بعدي و  ید و به یک ساختارشکنی در عرصه علم بینجامد.آافراد جامعه به وجود 
اي فلسفی و دینی تأسیس شود که تولید و رشد علـوم را هـدایت کنـد. ایـن     باید شبکه

قدرت رهبري علـوم   ،از یک سو مستند به مبانی دینی باشد و از سوي دیگرفلسفه باید 
را داشته باشد. براي این که این فلسفه را در حـوزه عمـل جـاري کنـیم بایـد از دل آن      

 ؛یادشده را در حوزه علوم کاربردي تبیین کند ۀمنطقی را استخراج کنیم که جریان فلسف
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. سـازد هاي مختلف علوم را هماهنـگ  د حوزهیعنی منطق ماده و منطق صورتی که بتوان
کند) و منطق استناد، بـه  پس از تولید منطق پایه(که شیوة تفکر و کارکرد را هماهنگ می

هـاي  مجموعه پـژوهش  ،رسیم که با محوریت دینطراحی شبکه تحقیقات اجتماعی می
 رساند.اجتماعی را به هماهنگی می

اي به اعتقاد ما، مرحله« :گویدمیاري چنین افزکتاب مبانی نظري نهضت نرمنویسنده 
 از پژوهش که لزوماً باید طولی انجام گیرد، عبارت است از:

ریزي فلسفه عامی که قدرت تفسیر تغییر و حرکت را بـر اسـاس اندیشـه دینـی     پایه.1
 داشته باشد.

 ریزي فلسفه علم دینی مبتنی بر فلسفه یاد شده.پایه.2
سازي کالن نظام علمـی  ولید علم که قدرت هماهنگریزي روش عام تحقیق و تپایه.3

هـاي  هاي خـاص در حـوزه  پس از این روال، طبیعی است که روش سازد.را فراهم می
اي، تحقیقات تولید انبوه علم دینی انجـام  مختلف علوم تأسیس شود و با مدیریت شبکه

میربـاقري،  ( آیـد. گیرد. پس از مرحله سوم، امکان انجام تحقیقـات مـوردي فـراهم مـی    
.)219،ص1387ب

دفتر فرهنگستان، تولید علم دینی را در سه مرحله کوتاه مدت و میان مـدت و بلنـد   
گویی جامعه علمی به نیازهاي دهد. مرحله نخست(کوتاه مدت)، پاسخمدت پیشنهاد می

بومی اجتماع و موضوعات متناسب با آنهاست. مرحله دوم(میـان مـدت)، بـازخوانی و    
هاي علمی با متدلوژي غالب دنیاي معاصر است. علـم  ها و فرضیهر نظریهتجدید نظر د

آیـد؛ بنـابراین، سـازوکار    دینی در مرحله سوم(بلند مدت)، در دامـن جامعـه پدیـد مـی    
یابی به علم دینی، دینی شدن جامعه دینی است. مقصـود از دینـی کـردن دانـش،     دست

هاي وحیانی است. استناد علم به دیـن  واسطه به آموزهمستندسازي علوم، باواسطه یا بی
یابد. فرایند مرحله سوم از در سه مرحلۀ: اهداف علم، مبانی علم و روش علم تحقق می

بـه   یـابی فلسفی؛ دستتولید علم دینی عبارت است از: عقالنیت جدید و بازسازي نظام
بی بـه  یـا فلسفه حیات، فلسفه فیزیک و فلسفه ریاضی بر مبناي عقالنیت جدید؛ دسـت 

روش عام تحقیق؛ روش یا منطق استنباط از شرع؛ منطق تولیـد معادلـه یـا روش علـم؛     
1بخشی به نظام معرفت دینی.روش یا منطق تولید برنامه؛ و تکامل

www.Foec.ir: به علم دینی، سایتیابی رضا پیروزمند، چگونگی دست. ر.ك به: علی1
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 مبانی علم دینی

علم دینی نزد فرهنگستان مبتنی بر دو مبناي مهم فلسفی و روش شناختی است کـه بـه   
 گردند:شرح ذیل بیان می

 

 ه شدنفلسف

دفتر فرهنگستان با گذر از اصالت وجود یا اصالت ماهیت به اصالت فاعلیـت درصـدد   
است تا تبیینی از وحدت و کثرت ارایه دهد. به اعتقاد این دفتر، تفسیر ارتباط و وحدت 
و اصل علیت با اصالت ذات متعین ممکن نیست. اصالت وجود که خاسـتگاه وحـدت   

؛ 60،ص1371غییرات و تکامل را نـدارد.(میرباقري،  است، قدرت تفسیر کثرت نظام و ت
 )22، ص1386دفتر فرهنگستان علوم اسالمی،

فلسـفه   دارد. نـام » اسـالمی فلسفه شدن «مبناي فلسفی در علم دینی نزد فرهنگستان،
اي که ابزار جریان یافتن دیـن در  عقالنیت پایه«شود: گونه تعریف میشدن اسالمی، این

)61، ص1387اندیشی فلسفۀ شدن اسالمی،(گزارش هم». تزندگی اجتماعی اس
نامد که قدرت امتداد یـافتن  فرهنگستان، فلسفه کنونی را فلسفه چیستی و چرایی می

نیازمنـد فلسـفه    ،گویند براي این هدفدر عینیت جامعه و کنترل حوادث را ندارد و می
نظـري اسـالم در   مبـانی   ،است که از طریـق آن  »فلسفه شدن«دیگري هستیم که نام آن 

یـد وبـه   آعرصه مهندسی و سرپرستی اجتماع و هدایت تغییرات اجتماعی به دست مـی 
تسري دادن دامنه فلسفه به حوزه کـارکرد اسـت کـه در     ،نقش فلسفه شدن ،تعبیر دیگر

کند کـه بـدون چنـین    شود. فرهنگستان تأکید مینتیجه رابطه تسخیر وتفسیر منقطع نمی
ها اجتماعی را نداریم و به فرسایش میان ارزش دالت در عرصهاي لوازم تحقق عفلسفه

 شویم.هاي اداره دچار میو روش
خواهد تغییرات اجتماعی را توضیح دهد و تحلیل کنـد کـه   فلسفه عمل اسالمی می«

توان عنوان اسالمی داد. در واقـع بـر آن اسـت کـه     به این تغییرات، با چه مکانیزمی می
. »هـدایت وکنتـرل تغییـرات آنهـا را بـه دسـت بیـاورد        و منطق شناسایی موضـوع هـا  

 )137ص ،1387(میرباقري، ب
خاص خود، قدرت ایجـاد مدرنیتـه را بـه     تمدن سکوالر نیز با تکیه بر فلسفه شدنِ 

دست آورد و البته آن فلسفه چون مبتنی بر تحلیل مادي از چیستی و چرایی عالم است 
اي هستیم که مقدمه امتـداد یـافتن دیـن در    فلسفه ما در پی هرگز براي ما کارآیی ندارد.
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هـاي حسـی   اي بـر فلسـفه  سفانه تا کنون به علت نداشتن چنین فلسفهأمت جامعه است.
خواهیم، ولی از این دیگران تکیه زدیم و با اینکه تفسیر فلسفی را براي کنترل عینیت می

نظري بودیم و نتیجـۀ   امر غفلت کردیم و کاري به عینیت نداشتیم و فقط در پی تحلیل
برمبنـاي فلسـفه   «پـس   آن همین عقب ماندگی تاریخی در تولید علوم دینی شده است.

شدن، منطق استنباط در حوزه، منطق تولید معادله در دانشگاه و منطـق مـدل سـازي در    
ها نیـز بـا ایـن سـه منطـق هماهنـگ       شود. تمامی پژوهشهاي اجرایی تبیین میدستگاه

)247ص ،1387قري، ب. (میربا»شوندمی
 عبارتند از: ،گیرندموضوعات اصلی که در این فلسفه مورد بحث قرار می

 ؛وحدت و کثرت و نسبت بین آنها.1
 ؛زمان و مکان.2
 .اختیار و آگاهی.3

هـا  البته این سه مورد به عنوان محورهاي اصلی بحث فلسفه هسـتند وسـایر بحـث   
، 1387یشی فلسـفۀ شـدن اسـالمی،   اند( گزارش همگیرند.درذیل این سه محور قرار می

 )42ص
 

 یشناسروش

دفتر فرهنگستان در بحث روش شناسی به دنبال روشی است که مبانی بدست آمـده در  
فلسفه شدن را در علوم مختلف جریان دهد. چنین روشِ برآمده از فلسفه شدن را منطق 

، روش کنـد تـا روش اسـتنباط   عام یا فلسفه روش نامند. این روش و منطق تـالش مـی  
ریزي را تولیـد کنـد، تـا مهندسـی توسـعه      اسالمی کردن علوم کاربردي و روش برنامه

 هاي دینی شکل دهد. اجتماعی را بر اساس آموزه
ـ  درباره شده داده احتماالت پردازش امکان که یمنطق یعنی علم روش  و مسـأله  کی

 به علم روش رد. سازد ممکن را نظر مورد اهداف و اصول بر یمبتن احتمال کی نشیگز
 روش اسـت  معلـوم  انیب نیا با. میهست دهیپد رییتغ و لیتحل و فیتوص افزار نرم دنبال
ـ ید علـم  دیتول یپ در که ما يبرا .ردیگیدربرم را علوم يهاحوزه همه، علم  م،یهسـت  ین

ـ  واسطه با یعنی باشد، نید تیمحور با دیبا علم روش ـ  ای ـ ا واسـطه  یب  و هـا روش نی
 اسـت،  فرهنگسـتان  نظر مورد که یشناسروش در .باشد نید از أخوذم آن يدستاوردها
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 منطقنفی  یمعنه ب سخن نیاالبته  .بود يالگوساز دنبال به یستمیس و جامع نگاه با دیبا
 .است آن رساندن بلوغ به و تکامل از سخنبلکه ،ستین یکل طور بهي صور
 يجـا  ،یانتزاعـ  و يدیتجر نگاه که بود نیهم غربدر يساز تمدن عوامل از یکی
 -دارجهـت  صـورت  به البته  را کار نیهم دیبا هم ما داد، يامجموعه نگاه به را خود
 قـدرت  افتنی يبرا فرهنگستان. میابییمدست يالگوپرداز منطق به بیترت نیبد. میبکن

 جـه، ینت در و اسـت  کـرده  دقـت  شدن فلسفه وروش فلسفه درباره مذکور يالگوپرداز
 اصـالت «یا  تیوال نظامۀ فلسف به و بوده يکاربرد ابتدا از فرهنگستان یفلسف مالحظات

 .است دهیرس 1»تیفاعل
 

 علوم انسانی والییدیدگاه  تحلیل

 ضرورت دارد: نکتهدوتوجه به دینی از دیدگاه فرهنگستان، پیش از ارزیابی وتحلیل علم
کـه  اسـت ي ددمتعـ مثبـت   مطالب علم دینی، در بردارنده نظریهیکم: فرهنگستان در 

، از جمله اینکه دغدغۀ اصلی فرهنگستان کارآمد کـردن دیـن در   باید بدان توجه داشت
عرصه حیات اجتماعی بشر و سریان دادن توحید در تمام جوانب زندگی انسان اسـت،  

اي از حیات بشر از والیت الهی خارج نباشد و تحـت والیـت   اي که هیچ حوزهبه گونه
 ،باشـد مـی ن نگاهی به دین که ناشی از نگاه حـداکثري بـه آن   غیر خدا قرار نگیرد. چنی

نقطۀ آغاز حرکت بـه سـمت مـدیریت دینـی و نفـی       ،مغتنم است. در نگاه فرهنگستان
هاي غیردینی آن است که بدانیم سعادت بشر با دیـن حـداکثري گـره خـورده     مدیریت

اش قیقـی است وچنین تلقی از دین است که انسـان را بـه سـعادت واقعـی و کمـال ح     
با اکتفاء به دین حـداقل، سـعادت وتکامـل بشـر ابتـر       در غیر این صورت،رساند و می

  خواهد بود.
دوم: تأسیس اصطالحات جدید و مبهم و نداشتن منابع کافی جهت تبیین و تشریح 

ـ است که فرهنگسـتان در مقابـل اصـالت وجـود و اصـالت ماه      یاصطالح تیاصالت فاعل. 1 ابـداع نمـوده اسـت.     تی
رسانند، لذا در ابتدا اصالت ربط ینم یشدن و عمل اسالمۀدو ما را به فلسف نیاز ا چکدامیفرهنگستان معتقد است که ه

موجودات عالم تعلق  یعنیرسد، یبه اصالت تعلق م دامهات عالم کامالً با هم مرتبطند و در اموجود یعنیرا مطرح نمود، 
 تیاصالت فاعل نجایباالتر ارتباط دارند واز ا قتیحق کیموجودات به  نیا ۀهم دیگویدارند، سپس م زیو تقوم به هم ن

ـ ا. کنـد یم ریساس آن تفسو اراده را بر ا اریو وحدت وکثرت، زمان ومکان و اخت کندیرا مطرح م در شـکل   ریتفسـ  نی
 شود.یم تینظام وال ۀبه فلسف لیاش تبدافتهیتکامل 
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حوصلگی برخی از طرفداران این جریان، باعث شده تـا منظومـه فکـري ایـن     آنها و بی
ی و واضح بیان نگردد. منابع منتشره، نگارنده را به تقریر و تبیین جریان به صورت منطق

را شـکاالت نگارنـده   اگفته کشانده است. حـال اگـر دفتـر فرهنگسـتان تقریـر یـا       پیش
، بهتر است با دقـت بـه مطالـب مخالفـان     پذیرند و معتقد به صحت نظریۀ خویشندنمی

شناســانه یــا النــه و رواننـه معل  -خـود، گــوش فــرا داده و بـا ســعه صــدر و مدلالنــه  
شناسانه به اشکاالت آنها پاسخ دهند و الاقل ابهامات مطالب خـود را بـر طـرف    جامعه

سازند. هر چند ممکن است رویکرد مدلالنه نه معلالنه با مبناي فرهنگستان نسازد و بـا  
شایسـته  حـداقل   ها به مباحـث بنگرنـد؛ ولـی   ها بر اندیشهها و انگیزهنگرش تأثیر علت

را با وضوح بیشتري بیان کننـد واز   ، مطالب خودفرهنگستان هاي علمیشخصیت ستا
.زدایی کنندنظریۀ خویش ابهام

 

 یختمعرفت شنانقد : ولا

شناختی فرهنگستان علوم اسالمی از جهات متعدد، با نقدهاي ذیل مواجه دیدگاه معرفت
 است:

انکار  هاي فرهنگستان، بحثهبر دیدگا نگارندهترین اشکال و مبنایی تریناصلیالف: 
هـا  همان طور که گذشت، این جریان فکري، صدق و کذب گزارهصدق و کذب است. 

 به هر حـال اند. حال سؤال ما این است که را کنار گذاشتند و به سراغ حق و باطل رفته
اگـر وراي ذهـن   آیا مدعیان دفتر فرهنگستان معتقد به واقعیتی وراي ذهن هستند یا نه؟ 

ـ ، واقعیتی هست، باید تکلیف ذهن و عین را مشخص کنآدمی معرفـت   و اینکـه آیـا  د ن
تواند بگوید مـا  نه؟ دفتر فرهنگستان نمی مطابق است یابا واقعیت خارجی،  ذهنی انسان

 با صدق و کذب کاري نداریم، بلکه با این سه پرسش مواجهند:
 اول، آیا خارج از ذهن ما واقعیتی هست یا نه؟ 
 اقعیتی هست، آیا معرفت ذهنی ما، ناظر به واقع است یا نه؟ دوم، اگر و 

گـري و کاشـفیت،   سوم، آیا معرفت ذهنی ما مطابق با واقع است یا نـه؟ آیاحکایـت  
 ذاتی علم است یا نه؟

پذیر نباشد. اصال مگـر حـق و   رسد حذف بحث از صدق و کذب امکانبه نظر می 
ییم صدق و کذب نه، ولی حق و باطل، اند که بگوباطل با صدق و کذب، غیرقابل جمع



 تبیین و تحلیل نظریه دانش والیی

 .رسـیم مـی  معرفت به حق و باطلمعرفت از صدق و کذب که آري؟ حقیقت آن است 
ــی ــاذب اســت صــادق هــم هســت ،هرگــزاره حق ــاطلی، ک ــدگاه  .، و هــر گــزاره ب دی

اي از دیـدگاه  آمیختـه  -خواسـته یـا ناخواسـته    -در واقـع شـناختی فرهنگسـتان   معرفت
انجامـد و از رئالیسـم   گرایی میاست که در نهایت به نسبیگروي پراگماتیسم و انسجام

 گردد.معرفتی خارج می
خواهنـد بـه دیـن    ب: فرهنگستانبه دین حداکثري اعتقاد دارد و همه مباحث را مـی 

گیري از کـدام دلیـل   نسبت بدهند؛ حال پرسش ما این است که دفتر فرهنگستان با بهره
، و نه صدق و کذب، مالك پـذیرش و رد  ق و باطلکه ح قرآنی یا روایی بدست آورده

هاي معرفتی است؟! در صـورت اعتقـاد بـه دیـن حـداکثري، از کجـاي دیـن یـا         گزاره
اید؟ مرور اجمالی به منـابع دینـی نشـان    شناسی دینی، این ادعا را به دست آوردهروش

دهد که بحث صدق و کذب در آیات و روایات اسـالمی همچـون بحـث از حـق و     می
طل آمده است و بین صدق و کذب با حق و باطل، پیونـد وثیـق و مسـتقیمی برقـرار     با

 اند.کرده
طورکه گذشت، فرهنگستان به صراحت سـخن از تقـدم ایمـان بـر فهـم و      ج: همان
اند. این رویکرد، همان دیدگاه برخی از اندیشمندان مسیحی فیدئیسـتی در  معرفت رانده

باشند و ایـن،  به تقدم ایمان و وحی بر عقل می باب رابطه عقل و وحی است که معتقد
کـه در مباحـث   در حـالی ». ایمان بیاور تا بفهمـی «همان سخن معروف آنسلم است که: 

تواند مقدم بر فهم باشد؛ زیـرا  فلسفه دین و کالم جدید روشن شده است که ایمان نمی
یگـر، علـم و   پذیري است و نیازمند به طرف تعلق دارد. از طـرف د ایمان، وصف تعلق

توانـد بـدان ایمـان    معرفت، شرط ایمان است، تا انسان به چیزي علم نداشته باشد، نمی
 بیاورد. 
هر برهانی الجرم بر مقدمات یا مفروضـات  گرایان این است که ترین دلیل ایمانمهم

استدالل نپـذیرد، در ایـن    أخاصی مبتنی است. اگر شخصی هیچ فرضی را به عنوان مبد
مقدمۀ مفروض یک برهان را  ج کردن با چنین شخصی محال خواهد بود.صورت احتجا

توان از برهان دیگري نتیجه گرفت، و بدین ترتیب آن را اثبات کرد؛ اما این رونـد را  می
نهایت ادامه داد. ما باید در جـایی از ایـن رونـد بـه مفروضـات بنیـادین       توان تا بینمی

رو که ایـن امـور چنـان    ایم، صرفاً از آنت پذیرفتهبرسیم؛ به اموري که آنها را بدون اثبا
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و  تري از آنها وجود ندارد که بتواند آنها را اثبات کند، بنیاديچیزند که هیچن هستبنیادی
 یابیم.در غیر این صورت، به هیچ علمی دست نمی

از نظـر یـک مـؤمن    «گرایان، نکتۀ مهم ایـن اسـت کـه    بنابراین، مطابق دیدگاه ایمان
شـوند. ایمـان   ترین مفروضات، در خود نظام اعتقادات دینی یافـت مـی  يدبنیا مخلص،

دینی، خود بنیان زندگی شخص است. به بیان پـل تیلـیش، ایمـان دینـی همانـا پـرواي       
واپسین شخص است. در این صورت فکر ارزیابی ایمان به وسیلۀ معیارهاي عقالنـی و  

به احتمال زیـاد حـاکی از فقـدان     بیرونی، خطایی فاحش جلوه خواهد کرد؛ خطایی که
 )79، ص1387.( پترسون و دیگران،»ایمان راستین است

شک، نظام دینی مؤمنان در که: بینخست این این استدالل به دالیل ذیل ناتمام است:
سزایی دارد؛ به عبارت دیگر، اعتقادات ه جهت بخشیدن به زندگی و اهداف آنها نقش ب

که اعتقادات هر مؤمن راستین است؛ ولی این بدان معنا نیستمبناي رفتار و کردار  ،دینی
هـاي  گرایان در این استدالل، میان گـزاره ایمان اند.هاي معرفتیگزاره تریندینی، بنیادین

کـه:  دوم ایـن  انـد. دینی خلـط کـرده   هاي بنیادینشناختی با گزارهپایه و بنیادین معرفت
که مرگ وزندگی مؤمنان را رقم  اندهاي دینیگزاره ترینبنیادي اعتقاد به خدا و آخرت،

هاي پایه و بدیهی در اصطالح شناختی نیستند. گزارههاي پایه، معرفتزند، ولی گزارهمی
 شـان هایی هستند که تصور موضوع و محمـول آنهـا بـراي تصدیق   شناسی، گزارهمعرفت

 :؛ ماننـد باشنداستدالل ارایه  نیاز ازپذیر باشند، در تصدیق، بیکفایت کند و اگر استدالل
تصدیق به اصل امتنـاع   ...اجتماع نقیضین واصل علیت واصل هویت و محال بودناصل 

شـود و حتـی شـخص شـکاك و منکـر      تناقض، با تصور موضوع و محمول محقق مـی 
چنـین  » خـدا وجـود دارد  «ولی گزارة  را انکار کند.تواند آن گرا نیز نمیواقعیت و نسبی

تصور موضوع و محمول تصـدیق آن تحّقـق یابـد و یـا انکـارش مسـتلزم       نیست که با 
 اجتماع نقیضین باشد.

شایان ذکر است که اگر کسانی بتوانند از طریق علم حضوري به خدا دسـت یابنـد،   
را از سنخ وجدانیات و بدیهیات ثانویه پـذیرفت.  » خدا وجود دارد«توان گزارة آنگاه می

تـوان آن را بـه افـرادي کـه از     پذیري آنهاست و نمیاللکن مشکل وجدانیات، عدم انتق
اند، منتقل کرد. مطلب دیگري که اشاره بدان ضـرورت دارد ایـن   یافتۀ حضوري محروم

است که ارزیابی ایمان به وسیلۀ معیارهـاي عقالنـی و بیرونـی الزامـاً از فقـدان ایمـان       
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دو دستۀ دینداري معلـل و   توان بهکند؛ زیرا دینداري مؤمنان را میراستین حکایت نمی
 دینداري مدلل تقسیم کرد.

معلّل، دینداري و ایمانی است که بر اثر تأثیرپذیري از خانواده  که: دینداريسوم این
این است که در برابر  آید. ویژگی چنین دینداري،یا محیط نه برهان و استدالل پدید می

 .پذیردترین شبهۀ فکري یا زوال علت، آسیب میکوچک
ولی دینداري مدلل، زاییدة استدالل و برهان است و حـوادث و تحـوالت فکـري و    

ها و باورهاي گردد. بنابراین، معقولیت گزارهزوال آن نمی أاجتماعی و شبهات دینی منش
 تواند به استحکام ایمان مدد برساند.دینی، می

ردد. مبنـایی کـه   گـ د: آسیب دیگر فرهنگستان به مبناي تقدم اراده بر معرفت بر مـی 
 ساحت خواسـت و  اندیشه دو ساحت در قرن نوزدهم بدان اذعان نمود. وي، شوپنهاور

ساحت اندیشه به نمودها تعلق دارد و تنهـا وجـود و    ،به نظر اوبراي انسان معتقد بود. 
ر علم و اندیشه هم تأثیرگذار است. بنابراین، کانت، نومن دبود همان خواست است، و 

دانـد؛ پـس   ها مىولى شوپنهاور خواست و اراده را علت فنومن ،دانستهرا علت فنومن 
انـد و ایـن ادعـا او را بـه مکتـب      علوم نظرى و معرفتى هم تابع مقاصد و اراده عملـی 

دانـد؛ از  مـی و اراده در استخدام خواست  کند؛ چراکه او عقل راپراگماتیسم نزدیک مى
هاى خود، آنها را کار دارد که مطابق خواستهاین رو، نه تنها انسان با جهان نمودها سرو

کند، البته به اعتقاد شوپنهاور، اگر عقـل بـه بلـوغ، رشـد و بالنـدگى برسـد       گزینش می
تواند از اسارت اراده آزاد گردد و به همین دلیل، وي،  فالسفه و هنرمندان را از این می
 آورد. یت را به ارمغان نمیگرایی و شکاکداند. این ادعا، چیزي جز نسبیرت آزاد میاسا

رسد که فرهنگستان در باب رابطه وحی و علـم، میـان دو مقـام ثبـوت و     به نظر می
اثبات خلط نموده است، به این بیان که، وحی و اصالت والیت، در مقام ثبوت و تحّقق 
صحیح است، ولی در مقام علم و اثبات، تقدم با عقل است. درست است که بـه لحـاظ   

ّقق خارجی، همه چیز تحت سلطه و والیت خداوند متعال است، و هر چیـز  واقع و تح
و هر کس، حتی شیطان و کفار و ملحدان، تحت والیت تکوینی حضرت حـق بـه سـر    

برند، هر چند متولی به والیت تشریعی الهی نشوند، ولی سخن بر سر مقام اثبـات و  می
جز شروع از عقـل. آیـا معنـا     علم ماست، در مقام علم پیدا کردن، هیچ راهی نیست به

دارد به کسی که هنوز وجود خدا برایش روشن نشده است، پیشنهاد نماییم که با تـولی  
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به والیت خداوند به معرفت حق یعنی وجود خداوند علم پیدا کند تا پس از آن به خدا 
شناختی است کـه آغـاز معرفـت    ایمان بیاورد؟ در واقع این اشکال، یک اشکال معرفت

تواند با تولی ارادي به والیت خداوند و با مبناي حـق و باطـل فرهنگسـتان باشـد،     نمی
 بلکه تنها راه ممکن، شروع راه با استفاده از معرفت عقلی و مطابق با واقع است.

به عبارت دیگر، دیدگاه فرهنگستان در اثبات دینی بودن یک گزاره، ناکارآمد است.  
ها بر پایه تولی بـه  در باب حق و باطل بودن معرفتکه دیدگاه فرهنگستان بر فرض این

نماید، آن است کـه بـا   والیت خداوند و والیت شیطان پذیرفته شود، سؤالی که رخ می
» ب«حق است و معرفـت  » الف«دهید که معرفت کنید یا نشان میچه معیاري اثبات می

لید علم خود، تـولی  توان تشخیص داد که فرد در جریان توباطل، یعنی با چه ابزاري می
 به والیت خداوند داشته است یا به والیت شیطان؟

بـر   فرهنگستان دربـاره علـم دینـی،   نظریه شناختی حاصل سخن آنکه مبناي معرفت
در این نگاه، با معیار مطابقت وعدم مطابقت بـا  ها معرفت .خالف دیدگاه متعارف است

هاي هر شـخص، واقـع را بـه    و ارادهها زیرا تمایالت و انگیزه ؛شوندواقع سنجیده نمی
گرایـی در معرفـت   غیر از نسبیتمطلب،  آیا این .دهنداي خاص براي او جلوه میگونه

ها داریم، طیفی ناها و تمایالت در انساز سوي دیگر همانطور که طیفی از انگیزه است؟
هـا  گیرد، در این صورت معیار سـنجش ایـن معرفـت   ها شکل میها و ادراكاز معرفت

چیست؟ کدام برتر است؟ بر اساس کـدام بایـد عمـل کـرد؟ اگـر معیـار سـنجش ایـن         
تعالی باشـد، گرچـه ایـن سـخن در مقـام      ها، میزان حقانیت ومیزان قرب به حقمعرفت

مقام اثبات است. ما چه راهـی   مطلب مهم، درك مصداق دراما  ،ثبوت قابل قبول است
تر و حقانیت تواند مدعی ایمان کاملمیعد داریم؟ هر کس ب براي تشخیص این قرب و

علم  ،هاي متعددکدام یک از مصادیق این ادراك ،عالوهه ب بیشتر در ادراکات خود شود.
ترین آنها؟ اگر همه آنها، پس علم دینی داراي شود؟ آیا همه آنها یا کاملدینی شمرده می

و اگر برترین آنها،  علم دینی اطالق کرد. ،توان به یک ادراك خاصمراتب است و نمی
دهیم هنـوز تمـایالت و   اي که برسیم احتمال میراه اثبات آن چیست؟ زیرا به هر مرتبه

هایی از ناحیۀ شیطان در وجود ما حاکم است و در نتیجه علم دینی را از خلوص انگیزه
توان با آن به نقطۀ مورد رسد این مالك، مبهم است و نمیبه نظر میپس  انداخته است.

 فاهم رسید.ت
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مطلب دیگر اینکه چه ضرورتی وجود دارد که ما اصـرار بـر حـذف معیـار کشـف      
رسد فرهنگستان در این قسمت وتبدیل آن به معیار حق و باطل داشته باشیم؟ به نظر می

ـ     هـاي مختلـف   نابیش از آنکه به استدالل و اقامه برهان بپردازد، به تکـرار مـدعا بـه بی
کند. به لزوم سنجش همۀ ادراکات را با حق و باطل تکرار می ،و به طور مستمر ختهپردا

کنـار بگـذاریم و چـه اشـکالی متوجـه آن      بایـد  چه دلیل کشف به معنی متعارف آن را 
ند؟ آیا ظرفیت ایمانی بـاال و روحیـه   ایا باطلو حق یا ها است؟ به چه دلیل همه ادراك

را این چنین بـا دیـن پیونـد    تعبد قوي نسبت به دین مقتضی آن است که همه ادراکات 
 دهیم؟ ودر غیر این صورت از والیت الهی خارج شدیم؟ 

فرض بفرمایید ظرف آب گرمی را نزد گروهی که در میان آنها مؤمن و کافر حضور 
دارند، قرار دهیم و از آنها بپرسیم که آب سرد است یا گرم؟ همۀ افـراد بـا فـرو بـردن     

ادراك آن شـخص   ،آیـا در ایـن فـرض    ت.آب گرم اسـ  :دهنددست در آب جواب می
باطل است؟ در اینجا که هر دو یک ادراك دارند، چه  ،حق و ادراك شخص کافر ،مؤمن

فرمایند هر کدام شود؟ میموجب حقانیت یکی و بطالن دیگري می ،هاتفاوتی در ادراك
هایشـان را در  هاي خاص خود هستند که برداشتاز مؤمن وکافر داراي نظام حساسیت

کند. بله همین طور است؛ مثالً وقتی یک مؤمن با خسوف یا موارد گوناگون مختلف می
 کند توجه به قـدرت الهـی و  شود اولین چیزي که به ذهن او خطور میزلزله مواجه می

کند و او عظمت اوست، در حالی که چنین چیزهایی هرگز به ذهن یک کافر خطور نمی
 ،گونـه تفـاوت نگـاه   حال به چـه دلیـل ایـن    اندیشد.تنها به فعل وانفعاالت مادي آن می

ذکر چند نمونـه از قبیـل آنچـه گفتـه     آیا با عمومیت دارد ودر همه موارد صادق است؟ 
نشـان دهنـده ایـن    جاري کـرد یـا تنهـا     براي مطلق ادراکات توان این حکم رامیشد، 

 یست؟گویی چدلیل این مطلق ؟ به عبارت دیگر،حقیقت در موارد یاد شده است
بـه صـورت بریـده    نبایـد  ادراك خاص مـورد نظـر را   از منظر فرهنگستان  همچنین

بلکه بایـد یـک سیسـتم     ،دکرهاي پیشینی مالحظه ها و ادراكوگسسته از سایر معرفت
گونه بـه  د. اگر اینمود تا حکم به حق و باطل بودن آن ناادراکی را مورد ارزیابی قرار د

ی، دید که هر ادراک مهاي مستقل، خواهیانتزاعی وجزیرهنه به صورت  م،ها بنگریادراك
ها و مبانی است که در مجموع یـا صـبغۀ   فرضمسبوق به پیش ،ادراك شخصی هر چند

شانی آن نقش بسته و یا والیت طاغوت و در نتیجه بـه حـق و باطـل    یوالیت الهی بر پ
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 هـا ادراك ریسـا  از گسسته را ادراك کی شودینم لیدل چه بهپرسیم می شود.تقسیم می
 قابـل  آن تیـ عموم امـا  اسـت،  درست يادیز موارد در سخن نیا گرچه کرد؟ مالحظه

 بر لیدل است، یراستثناناپذ یاله تیربوب و ندارد دیق ،دیتوح که نیا صرف. ستین قبول
 حق به را یادراک هر ما که است یمعن نیا به یاله تیربوب اطالق ایآ. شودینم ادعا نیا
 و اسـت  حق باشد، داشته وندیپ یاله تیوال با که یادراک مییبگو و میکن میتقس باطل و

 یرفتنیپـذ  علـوم  کاربرد و تیغا درباره سخن نیا البته .است باطل در غیر این صورت،
 دارد حضور ،علم ذات در یمیتقس نیچن ایآ و اینکه است علم خود در سخن اما است،

 ر؟یخ ای
 

 نقد فلسفی :دوم

ادعاهاي فلسفی دفتر فرهنگسـتان همچـون مباحـث معرفـت شـناختی،      رسد به نظر می
 گردد:اي از آنها بیان میمواجه با نقدهاي اساسی و بنیادین است که پاره

 محـل  و نفـی کشـف معرفـت از واقـع،     اراده از ادراکات و علوم مطلق يریرپذیتأث.1
معرفـت، امـري    به عنـوان مقدمـه تحقـق    ادراك و فهم در ارادهیر تأث البته. است اشکال

تأثیر اراده بر کشف معرفت از واقع و نفـی هرگونـه علـم خنثـی،      لکن ست،فتنی اریپذ
پذیرفتنی نیست و خالف وجدان و فطرت معرفت است.

گرایـی مسـیحیت   تر از دیدگاه ایماننظریه تأثیر اراده و ایمان بر مطلق علوم، افراطی.2
یـا   سـم ئیدیف عنـوان  تحـت  تیحیمسـ  در آنچـه انجامـد.  گرایـی مـی  است که به نسـبی 

 فهـم  بـر  مـان یا يرگـذار یتأث در فرهنگستاندفتر  سخن از ریغ ،گرایی مطرح استایمان
و بـر ایـن    اسـت  دینی اعتقادات و مانیا در تنهاگرایان مسیحی ایمان سخن رایز ؛است

 مطلـق ولی ادعاي خـود را بـر    رنداشمیم مقدم تیعقالن بر را مانیامسیحیت،  اساس،
ـ  الهـی و شـیطانی   مـان یا ،فرهنگسـتان دفتر  نظر از اما کند.ي و جاري نمیسار علوم  رب
 کافرانـه  اراده با متناسب ،کافر شخصکه  ايگذارد، به گونهیم جهتاثر و  علوم مطلق
 نظــر از نیبنـابرا . فهمــدیمـ و شـخص مــؤمن، متناسـب بــا اراده مؤمنانـه خــود     خـود 

فرهنگستان باید به این سـؤال  دفتر ال ح. است اراده بر متوقف علوم مطلق ،فرهنگستان
چگونـه   گـردد، تقسیم مـی کافرانه  ومؤمنانه به دو قسم پاسخ دهد که اگر علم و ادراك 

براي کسی که هنوز ایمان نیاورده و منکر وجود خـدا هـم نیسـت و در     نیاعتقاد نخست
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 هـاي مؤمنانـه و کافرانـه حضـور نـدارد، حاصـل      انگیزهو صدد تحقیق و بررسی است 
عالوه هر کدام از پذیرش یا عدم پذیرش اعتقاد نخستین، مبتنـی بـر درك و   ه شود؟بمی

آید.، حال اگر درك و تصور به ایمان مبتنی شود، دور محال الزم میتصور آن است
هـاي جـدي   هاي مربوط به فلسفه چگونگی و اصالت فاعلیت نیـز بـه چـالش   بحث.3

تن فلسفه چرایی از فلسفه چگونگی سخن توان بدون داشگرفتار است؛ از جمله مگر می
گفت و یا فرض وجود و ماهیت را کنار زد و اصالت فاعلیت را مطرح کرد. فاعلیت نیز 

یا وجود است و یا ماهیت.
هاي فلسـفی در  فرهنگستان براي اثبات دینی ندانستن فلسفه اسالمی، به وجود نحله.4

همه آنهـا را امضـا کنـد(میرباقري،     کند و اینکه امکان ندارد دینتاریخ اسالم تمسک می
، در ). پاسخ ما این است کـه اوالً 166 -164؛ و جعفرزاده، ص 151-150، ص 1387ب

، فرهنگستان فقهی که شما دینی بودنش را پذیرفتید نیز اختالف در فتوا وجود دارد. ثانیاً
وهـی  در فهم یا راهبردهاي نظریات مرحوم سید منیرالدین حسینی اخـتالف دارنـد. گر  

اي طرفـدار آقـاي صـدوق هسـتند. حـال کـدام تفسـیر از        پیرو آقاي میرباقري و دسـته 
، بسیاري از متدینان و مؤمنان، دیدگاه فرهنگستان را قبـول  فرهنگستان، دینی است؟ ثالثاً

هاي آنها را غیر یا ضد دینی معرفی کرد.    توان به همین دلیل، همه دیدگاهندارند. آیا می
 

 ن شناختینقد دی :سوم

ترین مبانی دفتر فرهنگستان، مبانی دین شناختی است که بـه اختصـار بیـان    یکی از مهم

 گردند.  گردید. این مبنا نیز مشکالت معرفتی را به همراه دارد که به اختصار بیان می

 یالهـ  تیـ ربوب و دیـ توح اطـالق . اسـت  ناتمام ینید علمة گستر در شده مطرحۀ ادل.1

 ياریبس .شوند دیتول فرهنگستان دفتر مدل با یتجرب علوم موعمج که ستین آن یمقتض

 علم از یفیتعر نیچن هرگز و بودند دیتوح در یفان ،حال و گذشته در یاسالم عالمان از

ۀ سـ یمقا اشـکال . نپرداختنـد  مـدرن  يتکنولوژ و علمرد  به طور کلی به و نداشتند ینید

 شـان، وقوعو  شـوند یمـ  واقع دو هر نکهیا به گناه و تیمعص باو مهندسی  یعیطب علوم

. علوم طبیعی، ستینمقام  دو نیا نیب یربط چیه ناتمام است. ست،ینآنها  صحتۀ نشان

امري اختیاري نیست، هرچند مقدماتش، اختیاري و تـابع   ،کشف طبیعت است و کشف

تواند براي مؤمن و کافر مشترك باشد. تکنولـوژي  نیازهاي بشري باشد. نیازهایی که می
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ز نوعی کشف و ساخت نیازمندانه است. صنایع، فعل اختیاري بشر و تـابع انگیزهـا و   نی

ـ دا دراست و بـه جهـت اینکـه     انیعص و گناهبرخی از صنایع، مصداق  نیازهاست. ة ری

اي بـه وقـوع   ، حرمت شرعی دارنـد؛ هرچنـد توسـط عـده    دارد قرار انسان ياراد افعال

 نیقـوان  اسـاس  بـر  گرچه ارادي است، ولی، مایهواپ صنایعی همچون ساختن بپیوندند.

و نیازهاي مشروع بشر ساخته شده و تمایزي در این جهت میان مؤمن و کـافر   تکوینی

نیست.

 و اي داردوسـته یپ هـم  بـه  التیتمـا  نظـام  انسـان  که کندیم دیتأک فرهنگستاندفتر .2

 فهـم  ملـه ج از وانسان  ياراد فعل هر. ستین ممکن انسان التیتما و هازهیانگ کیتفک

؛ یعنی نه بدیهی نیمب نه است نیب نه سخن نیا. شودیم ارتزاق ،التیتما همجموع ازاو، 

ـ انگ با را يامسأله تواندینم انسان چرا. و نه مبتنی بر استدالل است  ییجـو قـت یحق زهی

دهد؟ قرارخود  کاوش ي، متلعقگرید زهیانگ گونه هر از فارغ و صرف

کنند و بـر ایـن   غیر از فقه را غیر اسالمی معرفی می فرهنگستان، همه علوم حوزوي.3

باور است که آنچه هست، علوم مسلمانان است و به جاي فلسفه اسالمی، طب اسالمی، 

عرفان اسالمی، بهتر است از فلسفه و طب و عرفان مسلمانان سخن گفت. اینها علومی 

ترین ترین و متقن. نزدیکدانندمانند: کالم و تفسیر اسالمی را نیز جاي گفتگو وتأمل می

این علوم در استناد به وحی از نظر فرهنگستان، علم فقه است؛ زیرا عقل در قلمـرو آن  

گـویی در عرصـه   دخالت چندانی نداشته است. اما همـین فقـه موجـود، قـدرت پاسـخ     

بسیاري از مسایل کالن توسعه را ندارد و مدیریت اجتماعی را حل کند و صرف توجـه  

، ص 1387کان و توسعه در موضعات فقهی کـافی نیسـت.( میربـاقري، ب    به زمان و م

160-145  ( 

 

 نقد غرب شناختی :چهارم

 در و نامـد یم ظلمت و متراکم و افتهی توسعه جهالت را غرب علم مجموعه فرهنگستان

 نیهمـ  يدارا اسـت،  الزم يهاشاخص فاقد چون زینرا  آن از برآمده محصوالت جهینت

ـ ا مطلب مهم .شماردمی اوصاف ـ پ رهیسـ  در کـه  اسـت  نی  و(ص) اسـالم  یگرامـ  امبری

 مـوارد  در و جنـگ  در ایـ  خـود  يعاد یزندگ در بزرگواران آن که مینیبیم (ع)تیباهل

 کـه  نفرمودند زین ییجا در و کردندیم استفاده دوران همان ساده لیوسا و ابزار از گرید
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 آن از میناچـار  م،یهسـت  گـذار  ندورا در چـون  ما و است یاله ریغ و یظلمان ابزار نیا

 مـردم  بـه  نیشـ یپ اءیانب دست به ،داشت وجود دوران آن در آنچهۀ هم ایآ .میکن استفاده

 بـه  آنهـا  دهنده میتعل اگر یحت بود؟ یاله صنعت و علم جهینت در و بود شده داده میتعل

ـ  يهـا ناانسـ  ،ابزارها آن از ياریبس مباشرة سازند بودند، نیشیپ يایانب مردم  و مـان یایب

 مـت یغن بـه  مشـرکان  از اسـالم  صدر يهاجنگ در آنچه . براي نمونه:بودند پرستبت

بیان گردید، مورد اسـتفاده   آن تیمالک و میتقس هدربار یفراوان یفقه احکام و شد گرفته

ـ ا در ایـ آگرفت. مسلمانان قرار می ـ انگ و التیتمـا کـه   مـوارد  نی هـاي  و غایـت  هـا زهی

مطلب مهم  داشت؟برداري مسلمانان بر بهره يریتأث ،ه استبود یهال ر، غیآن سازندگان

چیست؟ تا معلوم گردد  اراده و زهیانگ ریتأث قیدق مرزدیگر اینکه از دیدگاه فرهنگستان، 

 مثـل  ياسـاده  ابزار سخن نگفت. مسلمانان اضطرار و گذار دوران توان ازچه زمانی می

 یطانیشـ  ابـزار  از اسـتفاده  بـه  رار اسـالم  صـد  مسلمانان که نبود دهیچیپ چندان ریشمش

 دوران آن بـه  اختصـاص  هـا متیغن به مربوط یفقه احکام نکهیا عالوهه ب. دینما مضطر

 .شدیم هم نبود، مسلمانان ریگبانیگر ياضطرار نیچن که بعد يهانازم شامل و نداشت

 

 پنجم. نقد علم شناختی

ح کرده، ناتمام هستند. دلیـل اول بـر   داري علوم مطردالیلی که فرهنگستان براي جهت 

مـا  پـژوهش علمـی   انگیزه و نیـاز بـه   داري علوم، ناتمام است؛ زیرا اصل این که جهت

، درست است، ولی باید دید که انگیزه و نیاز در چه بعدي، به مـا جهـت   دهدجهت می

موضـوع  هـا یـا در انتخـاب    شناسی اثبات گزارهروش دهد، آیا انگیزه و نیاز، در بعدمی

چه موضـوعی را   گویددهد؛ یعنی آیا انگیزه و نیاز تنها به ما میپژوهش به ما جهت می

پس از این که انگیزه خاصی ما را به سمت خاصـی  براي پژوهش علمی برگزینیم، ولی 

کـه انگیـزه چـه تـأثیري      ادنشان دد در بررسی و اثبات یک گزاره تجربی بایسوق داد، 

فرض همه علـوم  پیش ،فلسفه پوزیتویسم اند:هگفتر دلیل دوم اهالی فرهنگستان د دارد؟

توان که می شوده میهاي علم و دین گفتفرضپیش بحث تعارضولی در تجربی است، 

هاي علمـی بـه   داد، به نحوي که در گزاره را تغییري پوزیتویستی هافرضبرخی از پیش

وزیتویستی علوم، این است که دست آمده، تغییري رخ ندهد، براي مثال، یکی از مبانی پ

رسـد  هـاي علـوم، روش تجربـی اسـت. بـه نظـر مـی       تنها روش اثبات و بررسی گزاره
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هاي اثبات یا توانیم این انحصار را انکار کنیم، و بگوییم روش تجربی، یکی از روشمی

تأیید معرفت است، نه تنها روش معرفت. با این حال، وقتی با روش تجربی به بررسـی  

دهد و از این جهت، ممکن اسـت  پردازیم، تغییري در آنها رخ نمیهاي علمی میگزاره

یک پوزیتویست با یک غیرپوزیتویست در کشف قوانین طبیعت تفاوتی نداشته باشـند،  

گونه سخن گفـتن از سـوي   مگر این که فرهنگستان بتواند این تفاوت را نشان دهد. این

یسـتی در عرصـه چیسـتی اسـتقراء صـحیح      نگارنده بدین معنا نیست که روش پوزیتیو

 است.

توان آن را به یکسـان  داري علوم، گر چه سخن درستی است؛ ولی نمیمسأله جهت

تـرین  در علوم ریاضی و علوم طبیعی و علوم انسانی جاري و ساري کرد. یکی از مهـم 

خطاهاي فرهنگستان، تفکیک نکردن میان علوم پایه و علوم اجتمـاعی و صـادر کـردن    

ه واحد براي همه آنها و یا الاقل ناتوانی فرهنگستان در اثبات یکسان بـودن علـوم   نسخ

غربی است. فرهنگستان بایـد بتوانـد نشـان دهـد و اثبـات کنـد کـه چگونـه انگیـزه و          

گیري علوم در مقام داوري بر تمام علوم ریاضی و طبیعی و انسانی جریـان دارد؛  جهت

ها و نیازها جاي تردیـدي  وري اطالعات، پرسشهر چند این تأثیرگذاري در مقام گردآ

هـا در مقـام   هـا و اراده نیست. سخن مهم در مقام داوري است و اینکه چگونـه انگیـزه  

 هاي طبیعت شناختی و ریاضیات تأثیرگذار است؟!داوري گزاره

 

 گیرينتیجه

علـم   به این معناست که والیت الهی بر فرایند پیـدایش  علم دینی از دیدگاه فرهنگستان

 . مبانی این تعریف عبارت است از: در همه مراتبش حاکم بشود

یکــم: نگــاه ســلبی حــداکثري بــه غــرب، بــه دلیــل حاکمیــت مبــانی اومانیســتی و 

 راسیونالیستی و لیبرالیستی بر دانش و فرهنگ غرب است؛

ایکـه عـدل و ظلـم در آن راه داشـته و در     سرپرستی هر مسئله دردین گستره  دوم: 

 ؛مردم دخیل استو همه حوزه حیات شقاوت سعادت و 

گیري علوم؛ یعنی: نفی معیـار کشـف صـدق و کـذب و     گرایی و جهتسوم: نسبی 

 گیري الهی و شیطانی علوم؛تأویل علم به حق و باطل و جهت

 چهارم: تولید چنین علم دینی مبتنی بر فلسفه شدن و روش شناسی معینی است. 
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