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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اشاره
در فلسفه علم  ي کلیهاقرار ما این بود که قبل از اینکه به مباحث فلسفه تعلیم و تربیت بپردازیم مروري بر دیدگاه

اسالمی، یا فلسفه علم انسانی اسالمی بیندازیم. قریب به پانزده نظریه در اینجا دسته بندي شد و سپس به بررسی 

ي علمی اهگزارههمان نظریه تطبیق علم بر دین و جمع  ،که مورد بررسی قرار گرفتاي پرداختیم که اولین نظریههاآن

 بود که مورد بحث قرار گرفت.اي در دین وجود دارد، بود. این اولین نظریه، در آن موضوعیی که هاگزارهبا 

علی االصول این نظریه درست است و این مدعا مبتنی بود بر مراحلی از بحث که مرحله اول این بود که بگوییم 

یک گام مهم در بحث  ي ناظر به واقع وجود دارد. اینهاگزارهگوید در دین می است کهاي دین شناسی ما، دین شناسی

کردیم که هر کدام از آنها جاي تفصیل بیشتري اي ما حدود پانزده مسأله را فهرست وار اشاره .بود که مالحظه شد

 دارد.

 هاي دینی واقع نما گزاره
اً یي دین به واقع را کبرویاً قبول داشتیم و صغروهاگزارهاین نگاه دین شناسی ما بود که در دین شناسی، ما نظارت 

ي هاگزارهي غیر مستقیم دارد. لذا انبان ما از هاي مستقیم دارد و هم راههاگفتیم اینها کم نیست، چرا که هم راهمی هم

 ي خارجی و عینی، چه غیر انسانی و به خصوص انسانی پر است.هادینی واقع نما و ناظر بر همین پدیده

 هاي علمی واقع نما گزاره
بود و یک پایه دیگر هم این بود که در حوزه علم هم البته ما بر اساس آن معرفت  این یک پایه استدالل ما

ي واقع نما است که البته واقع نمایی علم هم یک واقع نمایی هاگزارهشناسیمان به این قائل هستیم که علم هم داراي 

 متزلزلی است. 

ر دو گوید همی علم و دین قائل است که در حقیقت این نظریه که بخواهد درست بشود از طرفی وجه مشترکی در

ه ما در حقیقت وزن دین را سنگین کرد ،ي توصیفی ناظر به واقع دارند. اما براي اینکه اینها هماوردي پیدا کنندهاگزاره

بر اساس آن مبانی حتماً واقع نمایی است و بر اساس یک سلسله قواعد اصولی  هاو گفتیم که وزن دین در این گزاره

م کنیم، نه قائل به یک رئالیسمی مرز میانه حرکتاز  واقع نمایی هم کم نیست. از این طرف در علم هم گفتیم کهاین 

 خام پوزیتیویستی هستیم و نه قائل به آن بحث هرمنوتیکی یا پست مدرنیستی که بگوییم همیشه داریم در فرض و
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 رسیم اما دست یابی به واقع خیلیمی گوییم که به واقعمی رسیم. نه مانمی کنیم و هیچ وقت به واقعمی گمان سیر

 مشکل است و به این سادگی نیست.

پذیریم یم بر اساس آن معرفت شناسی که در هفته گذشته عرض کردیم که ما امکان معرفت ناب را به لحاظ فلسفی

بته  تواند ما را به واقع برساند. المی گوییممی ي شناخت را قبول داریم و حتی راه تجربی را نیزهاو دوم اینکه تنوع راه

سیار راه ب ،ها علم واقع به دست آمدو بگوید با این تجربهخواهد پیدا کند میبراي رسیدن به واقع،  این راهی که علم

 نیست.اي اما در عین حال راه بسته ،دشواري است

، داریمما بینهما بزرخٌ ال یبقیان را قبول ننحو  بهعلم شناسی  ما کهبنابراین با مجموعه این دیدگاه دین شناسی و این

 گر برقرار کنند.یو اتصالی با یکدتوانند ناظر به هم باشند می این دو گوییم کهمی

که هر یک از این اصول استدالالتی  ،شت کردیمبردادر حد طرح مدعیات این دو گامی است که ما به اختصار 

ما واقع ن گزارهسی را اشاره کردیم که همه اینها معطوف به این نتیجه است که دارد. در واقع ما حدود ده اصل دین شنا

در دین وجود دارد و کم هم نیست. به خصوص در حوزه مسائل انسانی و ... از جهت دیگر هم در گام دوم ما در علم 

 و حساس است.گرچه دشوار و پیچیده  ،گوییم علم واقع نما استمی کنیم کهمی حرکتاي هم در مرز میانه

اقع نما توصیفی و گزارهبگوییم  ،حاال اگر ما این دو گام را برداشتیم، یعنی در حوزه دین شناسی که گام اول بود

ي علمی هاگزارهي علمی هم قائل شدیم که این هاوجود دارد و کم هم نیست از طرف مقابل هم در گام دوم در بحث

گوید و یم رسیم که این نظریهاي میدو مطلب را گفتیم آن وقت به آن نتیجهتواند باشد. اگر این می نمابه شکل واقع

گوییم و در متون می آن نتیجه این است که شما براي شناخت واقع دو راه دین (البته به همان معناي محدودي که ما

) خیلی دشوار استواقع براي کسب راهی است که علی االصول قابل اعتماد است و لو اینکه (دینی است) و راه علم 

 .دارید

قرار  توانند در کنار هممی و این دو منبع شناختی و پایگاه شناختی قابل اعتماد هستند و گزارهبنابراین این دو 

 بگیرند.

 هاي دینیارشادي یا مولوي بودن گزاره
نیم. به کمی دیگر بحثمفصل است که در اینجا بحث نکرده و در نظریات  ، بحثیهاگزارهارشادي یا مولوي بودن 

قبول داریم. مگر به عنوان یک علم واقع نما دانیم که عمدتاً آن ارشادات را می عنوان اشاره ما ارشاد دین را چند نوع
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 اند. ولی اگر ارشاد بود و ربطیاینکه بگوییم ارشاد تابع عرف زمانه بوده و امام نیز طبق عرف زمانه کالمی را فرموده

 یی دارد.هامنتهی از نظر فقهی تفاوت؛ مورد قبول است ،لی ارشاد به واقع باشدو ،به دین نداشت

 مقایسه گزاره دینی با گزاره علمی
علمی  گزارهدینی با  گزارهشود و آن داستان مقایسه این می داستان جدیدي شروع ،وقتی به این نتیجه رسیدیم

 است.

خواهد علم انسانی به این تفسیر درست کند می که وقتی در اینجا چند حالت وجود دارد که کار عالم دین است

خواهیم راجع به آن صحبت کنیم. یعنی بعد از گذراندن گام اول و دوم و رسیدن می مجهز به این ابزاري باشد که االن

بر  ه نسبتیکند و حاال این دو راه با هم چمی نائل هابه این نتیجه صحبت از این است که این دو راه ما را به واقعیت

 کند؟می قرار

در رسائل زده مرحوم شیخ یی که هاکاش همان جوانهاي  شود کهمی در اینجا مسأله بسیار حساس و مهمی شروع

ی با ي انسانهاکرد. مرحوم شیخ و کسانی در فضاي اصول ما توجهی به تعارض یافتهمی ادامه پیدا کرده و رشد ،بود

دین بوده و بحث علم و دین کمتر آمده است و اگر آن خطی  ي عقل وهامنتها بیشتر در بحث ،اندي دینی داشتههایافته

گر اند، او فقهاي دیگري که به این مسأله توجه داشته هاشیخ و به نحوي اخباري که در یکی دو قرن اخیر در کالم

بود و شاید از این علم و دینی که  االن دست ما در این بحث خیلی پر ،دادندمی همان مبنا را مقداري جدي ادامه

دامه خیلی اآن بحث منتهی  ؛شاید دست ما خیلی پرتر بود ،اندکار کردهدر تعارض علم و دین و عقل و دین  هاغربی

ي عقل و دین و به عبارتی فلسفه و دین است هاهمان بحث ،پیدا نکرده است و حداکثري هم که ادامه پیدا کرده است

 یشتر تاریخی هم دارد و بحث شده است. که البته سابقه ب

کمتر کار شده است در حالی که اگر این  هادر اصول آمده است این تعارض چهمع األسف از نگاه اجتهادي یعنی آن

نقدر منفعل نبودیم و خودمان آهم  هاي غربیهاتري داشتیم و در این بحثما امروز ذخائر غنی ،کردمی خط ادامه پیدا

اً ي علمی فقهاي بزرگمان مخصوصهاو جدي داشتیم. البته طبیعی است چرا که ما درگیري با این یافته ي نابهاحرف

تبعاً این راه را ادامه ندادند. ولی اگر ما کلیاتش را هم ادامه داده بودیم و بعد  ،در نجف از شیخ و بعد آن کم بوده است

رفته بودیم. االن هم این مسیر را باید طی بکنیم. در واقع خیلی پیش  ،شدندمی هم کسان درگیر با این مسائل عینی

ي عقلی و فلسفی و دین شناسی است که باید طی بشود که هاگوییم یک مبحثش این بحثمی که ما االناي این نظریه

ا هرود و دین راه خودش را؟ اینمی گوییم این نظریه درست است و چه کسی گفته است که علم راه خودش رامی ما
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توانند در یک زمینه با هم حرکت کرده و در یک زمین با هم حضور پیدا کرده و به مصاف هم بیایند و در کنار هم می

 خواهیم این نظریه را تطبیق بدهیم در مقاممی شویم ومی ي عینی کههاقرار بگیرند. اما وقتی که میسر شد وارد واقعت

 توانند یکی از این احوال رامی ي علمی اینهاهاگزارهي علم و دین و متون دینی و هابینیم که این حرفمی تطبیق ما

 کنیم.می داشته باشد که عرض

 هاي دینیهاي علمی با گزارهنسبت گزاره
 شود چندتا هستند:می پیدا علم و دیناین حاالتی که در مقایسه بین 

  گزاره علمی با گزاره دینی مکمّلیت .1
در  بلکه ،کنندنمی حالت مکمّل نسبت به هم دارند، اینها بر موضوع شخصی واحد دو حکم سوار علم و دینگاهی 

گوید و علم می گویند در واقع یک جدولی است که دین در آنجا یک چیزمی یک موضوع بزرگ هر کدام یک چیز

و  تربیت و جامعه شناسی گوید. این یک حالت است که کم نیست، در حوزه روانشناسی، تعلیم ومی هم چیز دیگري

... در واقع دین چهار سنت اجتماعی را بیان کرده است که االن در علم نیست و علم هم چند سنت دیگر را بیان کرده 

کنند و به عبارتی پازلهایی است در یک جدول می گیرند و همدیگر را تکمیلمی در کنار هم قرار هااست، این سنت

 کلی.

ي یک جدول است. در واقع موضوع هابلکه حالت تکمیل خانه ؛ري یا تأیید وجود نداردناسازگا ،در این حالت

تري است که در حوزه انسان و روان شناسی ولی در یک موضوع نوعی و صنفی و جدول کلی ،شخصی واحد نیست

 ده است که علم به ایني انسان است. مثالً حسد این آثار را دارد و در باب تکبر این آثار ذکر شهاانسان و یا رفتار

 کنند.یم به جایی برسد. اینجا همدیگر را تکمیلنپرداخته است و یا اگر پرداخته است در این زمینه نتوانسته است که 

 در این حالت اول چند نکته را باید توجه کرد:

 در این حالت، علم در یک زمینه کلی ورود نکرده است و دین ورود کرده است. .1

 اینکه دین ورود نکرده و علم ورود کرده است. شکل دیگر . 2

توانسته ورود پیدا کند و نمی گاهی علم ،حالٍ در جایی که علم ورود نکرده و دین ورود کرده استاي و علی

 حاال یا کًال یا فعالً و یا اینکه تا به حال ورود نکرده اما ،دهدنمی ابزارهاي علمی براي حل و فصل آن مسأله قد

تواند ورود پیدا کند که آن وقت اگر علم در یک موضوع می ورود پیدا کند. ما کم نداریم آن جایی که علم هم تواندمی
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کنند. ولی می باید ببینیم که دو حالت بعدي چه نسبتی با هم پیدا ،شخصی ورود پیدا کرده و دین هم ورود پیدا کرده

ت کنند، گاهی اسمی با آن همدیگر را تکمیل هاگزاره) این بالفعل این است که گاهی این حالت اولی (حالت مکمّلیت

که دین ورود نکرده یا علم ورود نکرده و أحدهما در یک مسأله ورود پیدا کرده است و در مسأله دیگر آن یکی ورود 

رده ال ورود پیدا نکتواند ورود پیدا کند و اصالً راه ندارد و گاهی راه دارد اما تا به حنمی پیدا کرده است. گاهی نیز علم

 است. به هر حال در این صورت اول با این اقسامی که دارد یک حالت تکمیلی دارد.

 راجع به آن پیدا کرد. هاجلو برد و خیلی حرفبحث را شود خیلی می این یک مطلب که راجع به آن

توانیم نظام مند کنیم؟ این می ااین است که خب حاال این مجموعه را آیا م ،نکته دیگري که در اینجا وجود دارد .3

ایم، حاال که یک بخشی از آن را از متون دینی خارج کرده و بخش دیگرش را از علم به دست آوردهاي وعهممج

 ي کالنتر به دست بیاوریم.هاگزارهیعنی  ؛را کنار هم گذاشته و یک سیستم و نظام بسازیم هااین

اند ما استدالالت عقلی و صغري و هچرا که بزرگان ما فرمود ؛انجام دادشود می بله این را هم طبق یک منطقی

کبري و قیاسات را بیاوریم روي یک مقدماتی که گاهی همه آنها عقلی است و گاهی بخشی از آن عقلی و بخشی 

 تري برسیم.دیگر دینی است و بر اساس آن به نتایج کلی

توانیم می توانیم تجربه کنیم ومی وم این است که همه اینها را با همسبنابراین، نقش تکمیلی در اینجا بر اساس نکته 

قرار دهیم براي اینکه به چیزهاي جدید برسیم. یعنی حالت صغري و کبري درست کنیم که بزرگانمان اي اینها را پله

 ه این صغرياست ک نیز فرموده و درست است. به عبارت دیگر بگوییم در این موضوع کلی این نکته را علم کشف کرده

 وراینط ،ي اجتماعی مثالً قرآن فرموده است که اگر ظلم بکنیدهاشود و این نکته هم کبرایی است که در سنتمی

فهمیدیم. عیبی ندارد این صغري و کبري نمی شود، ولی اینکه این ظلم است را علم فهمیده است و همینطوري مامی

توان یم برسیم و نتیجه هم حق و درست است. مسیر علمی شما را جلو برده و توانیم به نتیجهمی درست است و بعد هم

 به آن توجه کرد.

دینی بودن اینها بحث مفصلی است که بعداً به آن خواهیم رسید. ما بحث مفصلی در مورد دینی بودن و ارشاد و 

 مولویت و ... داریم که جداگانه باید راجع به آن صحبت کرد.

ي هاي علمی و دینی در یک جدول کلی به شکلی بحثهاگزارهاین حالت اولی است که در کنار هم قرار دادن 

کنند و با هم در یک نظام کلی می گیرند در یک زمینه و یکدیگر را تکمیلمی اما گاهی کنار هم قرار ،کامالً جدا است

 همه میسّر است. هارساند. اینمی قرار گرفته و ما را به یک نتایج جدیدي
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 . انطباق گزاره علمی با گزاره دینی2
که از دو منبع آمده است، انطباق کامل است و حالت تطابقی یا  گزارهحالت دوم هم این است که انطباق این دو 

 بینیممی ،که این متن دینی است و بعداً که آزمایش و تحقیق شد» الحسد یذیب الجسد«تأییدي دارد. مثالً گفته شده 

گویند می کنند ومی گوید که اینها بر هم منطبق است. منتهی این انطباق را گاهی مسخرهمی که علم هم همین عبارت را

 .ایداید براي این مسأله علمی و یا بالعکس از علم مؤیدي براي مسأله دینی پیدا کردهشما از دین مؤیّدي پیدا کرده

اراي مراتب د ،براي اینکه این نسبت تأییدي ؛خیلی مسخره نیست ،یمضوابط اجتهادي مقید باشدر اینجا به اگر  

بله ممکن است که در یک مسیر عادي طبیعی تأیید  ،است. این همه آراء مجتهدین در تاریخ آمده است و عوض شده

د اگر این تأیی ،گوید که این نظریه مؤید این آیه قرآن است و یا این آیه قرآن مؤید این نظریه استمی ظنّی دارد. االن

مسخره است و یا اگر در فهم آن درست دقت نکرده باشید و بگویید مؤید است  ،قطعی بگویید و جایش را عوض کنید

 شود و یذیب الجسدمی گوید اینمی» الحسد یذیب الجسد«در مثل که  کنیدولی اگر نگاه مجتهدانه  ،مسخره است

 گویید علم هم این حرف را زده استمی کند. بعد هممی ر و پژمردهیعنی اینکه انسان را الغ ،مفهوم معنوي ندارد

کما  ،مسخره کرد ،که این تأیید را آورده است را  کند. نباید یک منبري و یک عالمیمی گوییم این، آن را تأییدمی

گر فهم آن اید. اآوردهاید و یک آیه پیدا کرده و گویند بله شما گشتهمی کنند ومی اینکه االن برخی روشنفکرها مسخره

ن هم ای ،گویید تأیید کرده استمی آیه اجتهادي نباشد این مسخره دارد. اگر حد تأیید حد ظنی است و شما قطعی

 اشتباه است و مسخره دارد. ضابطه تأیید ضابطه همه تأییدهایی است که در عالم علم است. شما که در مسائل علمی

گویید که این تأیید قطعی و صد در صد است؟ نه جریان علمی است می مگر همیشه ،دکنمی گویید این، آن را تأییدمی

تواند این دو را با هم مقایسه نمی اصالً انسان متشرع ،آیدمی رود و خب وقتی دو موضوع پیشمی که در عالم پیش

 ین راه به واقع است و علم همگوید امی کنید؟می گوید چرا شما نظریه تکامل را با این آیات با هم بحثمی نکند و

 گوید فی الجمله راه به واقع است. می

تواند اعتبار داشته باشد. این می گوییممی که ما ،اگر آن نظر علمی در حد همان ظنی خودش یک اعتباري دارد

ند حد تأیید کمی بلکه برداشت مجتهدانه است. بعد هم وقتی تأیید ،طرف هم این نظر یک برداشت غیر مجتهدانه نیست

گوید تأیید ظنی است. حق دارید و واقعاً جامعه علمی حق دارد که بگوید این نظریه مؤید به این اجتهاد دینی می را هم

است و بالعکس. البته باید به آن محدودیت علم و دین توجه داشته باشد و درجه تأیید را هم باید بداند و اگر با این 

ه شما د کشومی تبعاً گفته ،ستی است. منتهی چون گاهی آن نظر دینی مجتهدانه نیستحرف عالمانه و در ،قیود باشد
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گوید که این اي و ذهن شما مساعد شده است که بگویی این آیه و این روایت هم همین را مییک چیزي در علم دیده

گوید و یا آن عبارتی که چه چیزي می» ان االنسان لیتقی«غلط است، باید آن دقت اجتهادي را در آیه بکنید که 

خواهد خواهد بگوید؟ اینکه چه چیزي را میاین چه چیزي را می» ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَۀٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ«فرماید می

د. یبگوید را باید دقیق بدانید و این را مطلق نگیرید و بدانید که این عبارت داراي مخصص است و آنها را باید دیده باش

این نظریه سنت اجتماعی یا روان شناختی را باید با نگاه اجتهادي، همان دستگاهی که ما در فقه داریم و در معارف 

ایم با همان دستگاه کارش را انجام دهد و شسته و رفته بگوید که این نظر دینی است که حاال گاهی نظر جاري نکرده

که علم  رفته با آن چیزيو ت و بعد باید بگویید که این نظر شسته شود که کم است و گاهی هم اجتهادي اسقطعی می

ند کخیلی فرق می ،چرخدگوییم زمین دور خورشید میهاي متفاوت دارد. اینکه االن ما میگوید که علم هم حالتمی

یا تکمیل را مشخص با مثالً نظریه کوانتوم. این اگر حدّ هر دو را بداند و اجتهاد هم اعمال کند بعد هم درجه تأیید 

سال  1400باشد. مگر این همه فتوایی که در این اي نیست که البته این در معرض تغییر هم میحرف مسخره ،بکند

ولی بخش دیگري از آن تغییر کرده. این راه غیر علمی  ،اند تغییر نکرده است؟ بخش اندکی از آن تغییر نکردهداده

 این هم حالت تطبیق و تأیید است. ،منتهی به شرطها و شروطها ،نیست و مسخره ندارد

 . تعارض گزاره علمی با گزاره دینی3
این است که عالم همه مسیر خودش را درست طی کرد و مجتهد نیز  ،حالت سوم هم که معروف و مشهور است

گوید نوع که مثالً یکی میمسیر خودش را درست طی کرد و هر دو به یک نقطه رسیدند که در آنجا دو حرف زدند 

د و گوید حسد یذیب الجسگوید با تکامل پیدا نشده است. یکی میبشر در اثر تکامل پیدا شده است و دیگري می

 شود.گوید نه. این حالت سوم است که تعارض ایجاد میدیگري می
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