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شاءاهللا یک جلسه در خدمت دوستان در مورد بحث علم دینی باشیم نکاتی را عرض کنیم بعد  إن

اند  اگر نیاز شد خود دوستان با هم مشورت کنند کتاب ما را هم ظاهراً به یک عده از دوستان داده

اگر نیاز شد یک . ام در آن کتاب گفتههایم را  بحث همان علم دینی را اگر، چون بنظرم عمده حرف

هایی که آقاي پارسانیا براي شما جلسه قبل گفتند  من بحث. جلسه دیگر در خدمت دوستان باشیم

هاي خیلی خوبی بود براي خودم جالب این بود که  و آن دو مقاله را هم نگاه کردم، خب بحث

هاي من نخوانده است ولی  ایشان از بحثها را من از ایشان نخوانده بودم و قطعاً هم  خیلی از بحث

هایی که من ابتداءاً آماده کردم اینجا بگویم هم ایشان  توارد ذهنی خیلی منطبق بود، چند تا از بحث

درباره علم دینی دو مبناي . اند که خود به خود خیلی کار را راحت کردند مشخصاً و مفصالً گفته

کنم چون کتابم هم دست دوستان است احتماالً  میبحث را باید معلوم شود من این را که عرض 

من آن امهات بحث که نگاه . رسند بخوانند اند بعداً می حاال اگر هم نخوانده. اند اي خوانده عده

براي بحث علم دینی . ها در آن کتاب آمده است کنم تفصیل بحث جدید به انسان بدهد را مطرح می

سته مبنا عدم توجه به این دو دسته مبنا منجر به انواع دو دسته مبنا باید معلوم شود این دو د

. علم و دین. بحث علم دینی دو واژه است. شود انحرافات فکري در عرصه این بحث می

قصدم این . شناسی شناسی باید معلوم شود و یک دسته مبانی دین القاعده یک دسته مبانی علم علی

هاي  شود بر انسان در بحث که اینجا پیدا میهاي مختلفی  ه جلسه این است که یک مقدار نگا

. هاي بحث علم دینی در کشور انجام دهم بندي از کل جریان مختلف را توضیح بدهم و یک دسته

دار بحث علم دینی  هاي مختلفی داعیه جریان. حاال بعداً اگر تفصیل خواستید در خدمت شما هستم

اش در  ي خسروباقري آن کتاب هویت علم دینیهستند از جریان امثال آقاي سعید زیباکالم و آقا

نظر بگیرید تا جریان فرهنگستان علوم انسانی تا جریان خود آقاي جوادي آملی و آقاي گلشنی و 

هاي  هاي مختلفی هستند که در کشور ما مقداري به عنوان جریان آقاي سید حسین نصر، اینها جریان

هر کدام از . هستند برند مطرح د خودشان به کار میعلم دینی با انواع تعابیري که خودشان در مور

ها سر یک  القاعده دعواي این دیدگاه اي را بگیریم علی این مبانی را بخواهیم اتخاذ کنیم و مبانی

مبانی هم . ها هم یعنی مبناي آن بحث ها است و استدالل دسته از استدالل یک. دسته از مبانی است

در دسته مبانی . شناختی شناختی و مبانی دین مبانی علم. ستالقاعده از دو سنخ خارج نی علی

شناختی یک نکته خیلی مهمی که دیدم آقاي پارسانیا اشاره کردند و به نظر من خوشبختانه بار  علم



. بحث از دوش ما برداشتند توجه به این تطور معنایی علم در ادبیات غربی و ادبیات اسالمی است

. کردند سه معناي علم؛ علم ماقبل مدرن و علم مدرن و علم بعد از مدرندیدم آقاي پارسانیا تعبیر 

این سه معنا را ایشان تفکیک کردند این تفکیک خیلی مهم و اساسی است اگر درست جا نیفتد 

یک دسته از این سه دسته، حاال من . گونه که خواهیم دید رود همان ها زیر سؤال می تمام بحث

جا  شان همین دسته آنها مشکل دهم یک را در سه دسته کلی قرار می هاي طرفدار علم دینی گروه

یک معناي علم را به . است که شاید بگوییم دسته بسیار پرطرفدار و بزرگی هم هست در کشور ما

کنم، ادبیات پیش از دوره مدرن یا پیش از  معناي، حاال من از همان ادبیات آقاي پارسا استفاده می

 Scienceفهوم دیگر مفهوم تجربی است یعنی علم مساوي شده است با یک م. علم تجربی است

العاده غوغا کرده است از  شناختی فوق این مفهوم پیش از تجربه، بنظر من آخوند در بحث علم

یک مدلی که ما اآلن علم محل بحث  ،شناختی جمله همان صفحه اول کفایه این دو مدل بحث علم

یعنی شما یک  Knowledgeها است  معرفت  یک معناي علم تک ؟دانید که کدام علم است ما می

تر کنیم مفهوم علم حضوري مفهوم تصور اینها همه را در ادبیات دینی به آن علم  گزاره، حاال عام

محل بحث ما در فلسفه علم . محل بحث ما یعنی تصور و تصدیق و حتی علم حضوري. گوییم می

مثالً آن دقدقه که . منظور ما یک رشته علمی است. نیستگوییم علم دینی، منظور ما این  که می

گویند علم روانشناسی مشکل دارد، علم  شوند این است که می اغلب افراد وارد این بحث می

 ها محل اصلی دعوا Disciplineاین . شناسی مشکل دارد، علم سیاسی ما مشکل دارد جامعه

Discipline این مفهوم . استDiscipline ه علمی در دوره مدرن دچار چالشی شد یعنی رشت

آقاي پارسا هم روي . شد علم تجربی که اآلن خیلی رایج است Science .Scienceمساوي شد با 

سر و کار داریم و وقتی که شما نفهمید این  Scienceهمین مبنا بحث را پیش برده است که ما با 

Science  یک تعین خاص ازDiscipline  از است، یک معناي خاصDiscipline کسی . است

ها من دیدم کتاب علم دینی  مثل خیلی. رود که متوجه این نباشد کل مسیر بحث را به انحراف می

اگر کسی این حرف را . اند که منظور ما علم تجربی دینی است اند مطرح کرده نوشتند از اول آمده

تان این باشد که من  فرض اگر شما از اول. بگوید پیشاپیش علم دینی را ناممکن دانسته است

اگر دنبال . دینی به معنی تعین خاصی که امروزه دارد معادل علم تجربی است Scienceخواهم  می

کدام از  کند و هیچ دفعه میدان پیدا می هاي مخالفین علم دینی یک این باشیم تمام استدالل

پس این . آقاي سروش کردند  ترین اشکاالت را آقاي ملکیان و شان هم پاسخ ندارد که مهم اشکاالت



همه . هاي علمی است یک نوع خاصی از رشته Scienceها هم قبول دارند که  مقدار را حتی غربی

بندي که وارد  است، در این رتبه ISIبندي که  شما در این طبقه. نیست Scienceهاي علمی  رشته

رسند این دو  علوم انسانی که میهاي  کنند به عرصه دانش بندي می ها را دسته  شوید در آنجا دانش

این دو اصطالح . داند کس فرق این دو را نمی اصطالح را، در جامعه ما هم زیاد شنیدید غالباً هیچ

که غالباً در ادبیات جامعه ما این دو . یک اصطالح علوم انسانی داریم یک اصطالح علوم اجتماعی

شوید که علوم انسانی با  بندي می د این طبقهشما آنجا وقتی وار. برند را به جاي همدیگر بکار می

چون غالب علوم انسانی حتی روانشناسی اینجا . ظاهرش یکی است. علوم اجتماعی چه فرقی دارد

انسان در اجتماع موضوع   اصالً. پردازد فکر نکنید علوم انسانی مسایل فردي را می. گیرد قرار می

انسان . ضوع هیچ علمی نبوده است در دوره مدرنانسان کامالً مستقل از اجتماع مو  علم است،

عرض  فرقی که دارم. خب فرق این دو چیست. غارنشین مثالً، انسان غارنشین محض که نداریم

آن استداللی آورده باشد، این مطلبی است که خود من استنباط  کنم خودم جایی ندیدم کسی بر می

اند، علوم  شناسی گذاشته اند، جامعه انشناسی گذاشتهکنید رو اینجا که نگاه می. کردم از مصادیق اینها

شوید در  وقتی وارد علوم انسانی می. اقتصاد اینجا است، و چند علم دیگر. اند تربیتی گذاشته

حاال دین را . بینید که اینجا سیاست است و فلسفه است و هنر است و دین است ، میISIبندي  طبقه

چه چیزي اینها را این طرف گذاشته . اند اند و برخی نگذاشته مقداري با تسامح، چون برخی گذاشته

تنها عاملی که به نظر من رسید که موجب این تفاوت شده . است و آنها را آن طرف گذاشته است

 Social andتمام دسته علوم اجتماعی، این اصطالح است علوم . است همین علم تجربی است

Humanist اصطالح را اینجا بکار بردند؟ وجه جمع اینها علوم  چرا این. اي اینها اصطالح است

سیاست هم نه . نیستند Scienceشان  اما اینها هیچکدام. است Scienceبه معنی . تجربی است

که خود رشته علوم سیاسی را هم بحث دارند که غالباً . یعنی رشته علوم سیاسی، بحث سیاست

شان این است در حالیکه  اینها وجه جمع. بود Politicتیتري که گذاشته بود . دهند جا قرار می همین

. دهند کنند اینها را هم رشته علمی قرار می هاي علمی می بندي رشته شوند دارند دسته وقتی وارد می

کنم علوم تجربی تعین خاصی از رشته علمی است این تعین دوره مدرن حتی  یعنی اینکه عرض می

این یک نکته که آقاي پارسا به اندازه کافی این . ه استدر عرصه علوم انسانی هم جدي وارد شد

این   اند که این تعین چرا پیدا شد؟ شما روند فلسفه غرب که در نظر بگیرید که کامالً بحث را گفته

مان غالباً با  ما فلسفه. شان گره خورده است یعنی برخالف فضاي ما شان با محیط اجتماعی فلسفه



رده است آن رشته ما که با محیط اجتماعی گره خورده است فقه است، مان گره نخو محیط اجتماعی

شما وقتی . شان است شان انعکاس فضاي اجتماعی ولی آنها فلسفه. فلسفه ما مقداري جدا بوده است

به دکارت . کند آورد این حرف جریان فلسفه را عوض می بینید دکارت حرفی می کنید می نگاه می

به این صورت نگفته است . گوید ما از مسئله شروع کنیم نه از مبنا می. گویند پدر فلسفه جدید می

اینکه در همه چیز شک . کند در همه چیز شک می ،گوید شک دستوري این حرف معروفش که می

 Dekartداریم  Modern Philosophyکند فرقش با فلسفه جدید، ما اصطالح  می

Philosophy فلسفه معاصر به اگزیستانسیالیسم و . دیدفلسفه معاصر داریم و فلسفه ج. است

. شود فلسفه جدید از دکارت شروع می. گویند که متعلق به قرن بیستم است فلسفه تحلیل زبانی می

هاي  خیلی حرف. این فلسفه جدید کجایش تفاوت کرده است. پدر فلسفه جدید دکارت است

هایش در اثبات خدا و اثبات  اللیعنی دکارت خیلی از استد. ها است هاي قدیمی دکارت استدالل

هاي فیلسوفان  یعنی همان استدالل. ها است هاي قرون وسطایی نفس و خیلی چیزها همان استدالل

بنظر من آنجایی که این فلسفه را جدید کرده . چه چیزي این را جدید کرده است. مطلسی است

ها  ا فالسفه مسلمان تا تومیستهاي قدیم از ارسطو بگیرید ت است این است که شما در تمام فلسفه

یعنی اولی اصل . کنند شان بحث فلسفی را از مبادي شروع می در قرون وسطی و دیگران، همه

یک . کنیم خوانیم؟ نهایه را از کجا شروع می دومین اصل، ما فلسفه اسالمی را چطور می. چیست

خواهیم نگاه توحیدي را  ت، میگویند مسئله ما مسئله خدا اس گذارند براي ما، نمی مسئله اول نمی

گویند اول اشتراك معنوي، بداهت وجود  گویند مسئله این است، می نمی. در کل عالم تسري بدهیم

آیید  آیید جلو مفهوم وجود، اشتراك معنوي، می بعد اشتراك بعد این مبادي تصوریه، چهار تا می

ها  کیک وجود که غالباً تا مدترسید به اولین اصل مبادي تصدیقی اصالت وجود بعد تش جلو می

کاري که دکارت کرد فضاي بحث فلسفه را . خورد ها به چه دردي می سردرگم است که این بحث

کنم این مبانی این فلسفه به درد  یعنی شک می. ها از فضاي سیر مبنایی تغییر داد به سیر از مسئله

شود شناخت پیدا کرد  هم بدانم میخوا من یک آدمی هستم که شک دارم مسئله دارم، می. خورد نمی

این تحول که در . شود کند مدل فلسفه عوض می از مسئله شروع می. شود شناخت پیدا کرد یا نمی

کنی،  شما تا وقتی از مبادي شروع می. خورد دهد دیگر انسجام فلسفه بهم می فلسفه انجام می

آید، اینها درست است که یک  اق میآید، صدرا که بعد از اشر سینا می حکمت اشراق که بعد از ابن

اند ولی اینقدر این مکتب وامدار مکتب قبلی است که اگر کسی آن  مکتب جدید فلسفی آورده



گوید اول باید فلسفه بحثی  اشراق می خود شیخ. فهمد مکتب قبلی را مسلط نباشد خیلی نمی

. چینند اول مبادي را می. نندک شان از مبادي شروع می همه. بخوانید بعد وارد فلسفه اشراقی شوید

کنند باید مبادي را منقح کنند در منقح کردن مبادي معلوم است مبادي  چون از مبادي شروع می

آن . آید اینطوري مسئله را حل کنید کنید شما بنظرت می ولی وقتی شما از مسئله شروع می. چیست

بعد از دکارت ما جریان فلسفی  بینید که شما می. آید آنطوري مسئله را حل کند یکی بنظرش می

نیتس و  گراها سه نفر معروف هستند؛ مالبرایش و الیب یعنی مثالًَ جریان عقل. متداومی نداریم

. اساساً متفاوت است. اش ندارد هر کدام یک مکتب فلسفی که هیچ ربطی به مکتب قبلی. اسپینوزا

بستی در  تقریباً طوري بن. ث تجربه استشان بح گرا مسئله اصلی تجربه. گرا رود در جریان تجربه می

گرا است که  کند فلسفه تجربه شود تنها چیزي که به واقعیت کمک می گرا حاصل می فلسفه عقل

گرا و  و کانت که التقاي این دو جریان عقل. گویم ها می اند سراغ واقعیت، از منظر غربی رفته

پدر فلسفه جدید دکارت است . ي بعدشها کند براي فلسفه گرا است تکلیف را معلوم می تجربه

البته . بخشد که معرفت مساوي است با معرفت تجربی کانت تعین می. فیلسوف مدرنیته کانت است

از این جهت حق با . شوند هاي ذهنی وارد کار می معرفت تجربی براي اینکه حاصل شود این عینک

نما  مفاهیم فطري ما مفاهیم واقع گراها بوده است که یک چیزهایی مفاهیم فطري داریم ولی عقل

این تفکیک نومن و فنومن که کانت دارد هر چیزي که . هستند مفاهیم از خارج گرفته شده. نیستند

یعنی شما در مورد خدا . شود با ماده براي همین وجود مساوي می. نومن دارد فنومن هم دارد

اش محال است نه  بحثفرض . توانید بحث وجودي کنید محال است فرض بحث وجودي نمی

سه . شود الطرفین می جدلی یعنی شما به قول کانت بحث .اش مثالً خدا محال باشد اینکه بحث

گوید  این سه مفهوم می. گذارد بیرون از فلسفه خدا و اختیار و نفس است مفهومی که کانت می

توان  مورد چه میدر . رسد بحثی است که به سرانجام نمی. بحث در مورد آنها جدلی الطرفین است

 Dateتواند در مورد واقعیت بحث کند براي شما؟ فقط آنجا که داده و  بحث کرد؟ چه چیزي می

. توانید روي آن سوار کنید تجربی داشتید این مقوالت ذهنی را می Dateاگر . تجربی داشته باشید

د پس رشته اگر معرفت مساوي با تجربه ش. براي همین است که معرفت مساوي است با تجربه

این مقدمات را گفتم که بگویم آن فضاي معرفتی، چه . اي است که تجربی باشد علمی فقط رشته

لذا در ادبیات مدرن، ادبیات مدرن منظور فقط . شد که علوم مدرن منحصر شدند در علوم تجربی

درن که در ادبیات م. هاي رسمی فقط نیست، ادبیات مدرن ها نیست، منظور ماتریالیست پوزیتویست



 Discipline  است یعنی واقعاً علم استscience براي همین است که مفهوم . استScience 

 Scienceگوید شما یک مفهوم  آقاي پارسا این تعبیرش خیلی دقیق است می. ایستاده است وسط

 گفتیم قوام ما در ادبیات خودمان می. دارید Scienceدارید و یک بعد از  Scienceدارید یک قبل 

مالك تمایز علوم و . قوام علم به معنی رشته علمی به چیست؟ به موضوع است. علم به چیست

هر علمی یک مسایلی . العاده ساده و منطقی است استدالل فوق. مالك وحدت علم موضوع است

کند و آن علم در مورد  کند که این علم درباره این بحث می است که در مورد یک چیزي بحث می

درباره چیزي یعنی درباره یک موضوعی، یعنی موضوع واحدي را وسط . کند بحث میچیز دیگري 

منطقی است که هویت بخش خیلی واضح و . زند گذاشته مسایل این علم دارد درباره او حرف می

ولی اینکه در دوره مدرن خیلی شایع شده است، مخصوصاً در جامعه . هر علمی موضوع آن است

نند و خیلی هم سلطه عجیبی دارد بر تفکر، کلی آدم باید زحمت بکشد این ک ما کالً افراد هنگ می

که این با کتاب . ها بزداید این است که ضابطه اصلی براي تقسیم علوم روش است معنا را از ذهن

احتماالً شنیدید در جاهاي مختلف، آقاي . علم چیست و فلسفه چیست در جامعه ما تثبیت شد

. شود اند که علوم بر اساس روش تقسیم می ی جاها این بحث گفتهسروش و آقاي ملکیان خیل

بعد هم . آقاي ملکیان باز کردند گفتند روش تاریخی و روش شهودي. روش عقلی و روش تجربی

روش تاریخی و  کنند روش نقلی کاري است که فقها و اینها می. پنج تا شد. گفتند روش نقلی

گردد به  گوید این دو هم برمی و تا را اضافه کرده است میروش شهودي، بعد آقاي ملکیان که این د

چرا؟ ما که . شود گویند علوم بر اساس روش به این چند دسته تقسیم می می. روش تجربی

شود استدالل کامالً منطقی داریم چون مسایل  گوییم علوم بر اساس موضوع به اینها تقسیم می می

ها این  گویید بحث روش چه؟ غربی شما که می. کندخواهد بحث  خاصی دارد که در مورد آن می

گویند  ها می غربی. ها نیست حرف را نزدند این حرف که در جامعه ما شایع شده است حرف غربی

در کتاب هم اشتباه نوشتند به . علم فقط تجربی است این تفکیک روشی علوم حرف جامعه ما است

ن است که اگر شما گفتید دو علم بر اساس روش از اشکال مبنایی این بحث ای. اند پوپل نسبت داده

وقت، حرفی که آقاي سروش در کتاب فلسفه داشت شهید مطهري مکرر دفاع  شوند آن هم جدا می

هاي فلسفی  هایی که در مورد تاریخ و جامعه کردي بحث کند که این بحث کند مکرر حمله می می

در جایگاه خودش  بحث فلسفه. تجربی استکنند بحث  ها می در حالیکه آن کاري که غربی. است

آنها ربطی به اینها . بنابراین دو عرصه مستقل است. خواهیم بحث تجربی کنیم محترم است ما می



دانید که الف ب است یا نیست؟  چه اشکالی دارد، شما به لحاظ فلسفی می. حرف این است. ندارد

الف ب نیست غلط است، اگر ب نیست اگر ب است که . شود یا هست و یا نیست، هر دو که نمی

گویید که با روش تجربی با هم کاري  اگر روشی شما می: سؤال. پس الف ب است غلط است

کدام را تقدم کنید؟  ندارند اگر روش تجربه شما این را داد و روش عقلی شما این را داد، چکار می

شود  وش به چند دسته تقسیم میها این حرف را نزدند که بگویند علوم بر اساس ر دهید؟ غربی می

هاي  هایی و یک شاخه اینها را هم حاال یک رشته. گویند علم و معرفت فقط تجربی است آنها می

این حرف علی رغم همه . زا نیست اي است، علم نیست، معرفت هاي کنار هم گذاشته شده بحث

این تجربی است بقیه . تاش با هم ناسازگار نیس یعنی صدر و ذیل. مشکالتی که دارد منطقی است

گویند ما به شما نشان  می. شود در این فضا ها پیدا می بعد اشکال پست مدرن. را قبول نداریم

ولی در فضاي جامعه ما این حرف چطور منتقل شد؟ اینطوري . دهیم که علم تجربی ناب نداریم می

از خود سروش یاد گرفتم  منتقل شد که، باید تحلیل اجتماعی کنیم، وقتی حرفی غلط است، این را

چرا این حرف را . هایش را پیدا کنید توانید انگیزه گوید وقتی کسی دلیلی براي حرفی ندارد می می

زد؟ اشکال خیلی واضح است، آقاي سروش یک جا متوجه اشکال شده است، یکجا پاسخی داده 

کند علوم بحث  می گوید فلسفه بحث از محاالت می. است فرار از بحث عجیب فرار از بحث است

چون فلسفه ناظر . شوند گاه با هم درگیر نمی این پاسخ را جدي بگیریم این دو هیچ. ها از واقعیت

. دهد قضیه واقعیه و فعلیه می. دهد وقت وجوبی و ضروریه به تو نمی به محال است و تجربیات هیچ

د؟ چه کسی گفته است؟ کن منتها این بحث هزار تا مشکل دارد چرا فلسفه فقط بحث محاالت می

گویید درباره  شما می. تواند بحثی کند درباره واقعیت شان این است که فلسفه نمی ها حرف غربی

معنا  کند اما اصل حرف بی کجا آوردید؟ توجیه می این را از. تواند بحث کند هاي محال می واقعیت

ر جامعه ما شایع شده است؟ بندي منطقی نیست، پس چرا د بحث ما سر این بود که این طبقه. است

گیرند  مفاد است، می دهد ، خدا هست بی چون در جامعه ما بگویید فلسفه هیچ چیزي به شما نمی

یعنی چه چیزي باعث شده . هایش یعنی اینجا است که حق دارید بروید سراغ انگیزه. کشند تو را می

اگر شما مثل . دارد نمیاین که توجیه بر. که بگوید روش عقلی از روش تجربی متمایز است

دهد، ببینید  گفتید که روش تجربی معرفت به شما می ها می ها و کانتی ها حتی پوپري پوزیتیویست

دهد  گوید روش تجربی به شما معرفت واقعی می کانت حرفش دقیق است در مبناي خودش می

. تویات ذهنبه درد بررسی مح. خورد فلسفه به درد معرفت شناسی و کار درجه دوم کردن می



گوید آدم  آن کاري که شهید مطهري دقیق متوجه شده است می. کند فلسفه براي واقعیت کاري نمی

هاي غربی  چون فلسفه. بیند اینها از سنخ منطق هستند نه از سنخ فلسفه خواند می فلسفه غرب را می

یعنی آن  شناسی به معنی غربی کلمه معرف. شناسی، بعد از کانت شان شده است معرفت بحث

تمام مقوالت کانت از سنخ معقول ثانی . هاي ذهنی به تعبیري معقول ثانی منطقی چیست مؤلفه

هاي ذهنی و آن امور کامالً ذهنی که ربطی به واقع ندارد ولی در  یعنی آن عینک. منطقی است

طقی لذا آن حرفش من. شناسی غربی این شده است گذارد آنها چه هستند، معرفت معرفت تأثیر می

هیچ . زند زند درباره کارکردهاي ذهن حرف می گوید فلسفه در مورد واقعیت حرف نمی است می

اما روش . خورد شناسی می براي روش عقلی فلسفی به درد عرصه ذهن. شود درگیري پیدا نمی

وقتی آمدید گفتید روش عقلی در مورد واقعیت حرف . خورد تجربی به درد شناخت واقع می

زند ولی اینها با هم کاري نداشته باشند، شما  تجربی هم در مورد واقعیت حرف می زند و روش می

چرا نکنم؟ اشکال معلوم شد؟ این حرف مهمی  کنید؟ مطهري چرا بحث فلسفی در مورد جامعه می

دهم که چطوري  گویم آنجا توضیح می که چند تا جریان اصلی می .شناسی هاي علم است در بحث

پس ما یک مدل تجربی از علم . دینی، تحت تأثیر این جریانات واقع شدند ها، علم این جریان

دانست و بعدش آخوند خراسانی در اول کفایه و  داریم، یک مدلی که قوام علم را به موضوع می

اگر اشکال آخوندي . اش بر نهایه آمدند گفتند که موضوع به شرط غایت آقاي مصباح در تعلیقه

یک نگاه . شود ر موضوع است، هزاران علم در باال و پایین درست میگوید اگ یادتان باشد می

دارد در   خیلی ظرافت. کنم کنند و این دو نگاه آخر بحث اشاره می شناختی به علم می تاریخی جامعه

از . اش، قابل دفاع و تعقل است منتها در هر صورت این یک مدل است که منطقی است بحث. آن

روش تجربی . ً غیرقابل دفاع است هویت علم بر اساس روش کامالید آی این مدل که بیرون می

چقدر  ها آمدند نشان دادند که این علم شما کجاست روش تجربی در آن؟ بالفاصله پست مدرن

فرض، بببیند کتاب آقاي خسروپناهی را  گویند پیش هاي شما دخالت دارد؟ ولی وقتی می فرض پیش

بعد ما که فلسفه اسالمی خواندیم . رابطه تجربه و متافیزیکگوید  ببینید هویت دینی مکرر می

در ادبیات غربی بعد از کانت متافیزیک دیگر به معنی فلسفه . بینیم این طبق متافیزیک نیست که می

. متافیزیک یعنی ذهنیات یعنی هر آنچیزي که قابل بررسی تجربی نباشد. شناسیم نیست اولی که می

آورد  گوید شاهدهایی که آقاي خسروباقري در کتابش می گوید، می هایی عجیب و غریب می مثال

هایش  آورد در صحبت هایش می در کتاب در رابطه علم و متافیزیک، شاهدهایی که آقاي زیباکالم



ها و  اش تأثیرگذاري خرافات و گرایش آورد، در رابطه تأثیرگذاري متافیزیک بر علم همه می

یعنی در منطق اینها . بعضی اوقات امور فلسفی ما هم هست. ها و اینگونه چیزها است ارزش

متافیزیک هستند . کدام حیث معرفتی ندارد ها مباحث فلسفی مباحث زیباشناختی اینها هیچ ارزش

ها  شما پوزیتویست. ها آمدند نشان دادند که علم تجربی نداریم شوخی بود مدرن پست. شان همه

دهیم که هیچ جا علم  تجربه ببندید ما به شما نشان میخواستید چهارچوب علم را بر اساس  می

علم یک مقوله فرهنگی . شود به فرهنگ کنید علم تبدیل می وقتی پیدا نمی. کنید تجربی پیدا نمی

اشکال در همان . گیرد شود همان مثالً با مجموعه باورها و اینها که کنار هم قرار می می. شود می

علم منحصر است در تجربه؟ اگر شما بتوانید نشان دهید که  بحث است که چه کسی گفته است که

علم منحصر در تجربه نیست بلکه تجربه هم براي تجربی بودنش مبتنی بر یک امور دیگري است، 

شناختی مهم نگاه  این بنظرم مبناي علم. شوید ها وارد این مفهوم از علم نمی مدرن با اشکال پست

علم، اگر دعوایمان را سر علم منقح نکنیم در میدان حریف این مفهوم . آید در بحث کالن می

کنیم، در میدان حریف بازي کنیم آخرش، کتابی که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  رویم بازي می می

نوشته است تحت عنوان گامی به سوي علم دینی، کتابی که آقاي خسروباقري نوشته است هویت 

اند متوجه نشدند کدام میدان باید بازي کنند،  ی در آمدههایی که به اسم علم دین علم دینی، کتاب

خواهم این علم را دینی کنم رفتید در  اگر شما از اول گفتید می. کنند اند میدان حریف بازي می رفته

بعد بالفاصله اشکال . گوید ضابطه من فقط تجربه است اگر این علم است این علم می. میدان او

گویید علم دینی  شود که همه جا پر شده است که شما که می معروف آقاي ملکیان مطرح می

کنیم محک شما تجربه است یا نیست؟ چه کسی گفته است که محک همواره تجربه  درست می

ها معلوم شد  مدرن هاي پست است؟ مگر ما دنبال این هستیم؟ این یک تعین خاص است که با بحث

همه  این. بخش علم باشد ند عامل وحدتتوا یعنی تجربه نمی. اش هم انحرافی است تعین

کنید که  این مفهوم درك نشود از اول رفته است در میدانی بازي می. شیشه وارد آن شده است خرده

گیري کنید این  یعنی هر طور که موضع. در این میدان بازنده هستید چه بخواهید و چه نخواهید

به است پس علم دینی شما چیزي بیشتر ماند که محک شما تجربه است یا نه؟ اگر تجر سؤال می

خواهی در مجامع بیرون از کشور  خودت را اثبات کنی؟ چطور می خواهی پس چطور می. ندارد

خود را احساس کنی؟ فقط براي متدینان است این علم؟ اشکال معروف آقاي ملکیان است که همه 

این ضعف . شوید شکال مواجه میکنید بالفاصله با این ا تا شما بحث علم دینی می. جا هم پر است



ها که من خواندم  این بحث. شناختی اما بحث دین. یعنی مبنا را بدانید. شناختی حاکم بر بحث علم

منتها این بحث . شناختی را کرده باشند آقاي پارسا ندیدم در این دو سه بحث که خواندم بحث دین

طور که سه  شناختی، همان مبناي دینسه . شناختی هم خیلی مهم است براي ماهیت علم دینی دین

شناختی آقاي پارسا مطرح کرد که پیش از مدرن و علم تجربی و پس از مدرن، سه مبناي  مبناي علم

یکی مبناي مدرن است است یکی . گذاري کردم اینها را اسم. شناختی هم مطرح بوده است دین

توانید بگویید سنتی، سنتی به  مدرن، می توانید بگویید پیش از می) ام واژه هنوز پیدا نکرده(مبناي 

یک . فهمند، عرفی جامعه دینی عرفی الکی معنی بد آن نه خوب آن، یعنی آنچه عموم از علم می

معناي اصیل است که این معناي اصیل ببینید در نگاه مدرن به دین دین یک دسته امور غیرمعرفتی 

هر دیدگاهی شما ماهیت دین . ن استهاي مدر هر چه باشد این وجه جمع تمام دیدگاه. است

زا نیست واقعیت به شما  حتی تجربه دینی، معرفت. داشته باشید هر چه هست معرفتی نیست

خواهیم وارد  براي همین است که اگر دین را می. دهد چون واقعیت را تجربه به شما می. دهد نمی

یعنی اساساً علم دینی . علم کنیممان باشد نباید وارد عرصه علم بما أنه  اي کنیم حواس هر عرصه

چون دین حیثیت غیرمعرفتی است، این پارادوکسیکال بودنش را آقاي سروش . ستپارادوکسیکال ا

در شوراي فرهنگی . اي است چاپ هم نشده است یک جایی جرأت کرده است بگوید در مصاحبه

احبه با ایشان کردند، ها یک مص کردن دانشگاه  اسالمی ارتباطاتی دارم یک چیزي هست در مورد

در مدل غربی حضور دین در مقام . کند ایشان حتی حضور دین را در مقام گردآوري هم انکار می

کند اما گردآوري هر چه خواستی  گردآوري که اشکال ندارد، داوري است که تعیین تکلیف می

کنی؟  گردآوري میاما اگر قایل شدید که دین اساساً و ماهیتاً غیرمعرفتی است پس چرا . بیاور

جایی که یقین دارید به عدم . گردآوري را حتی االمکان برو جایی که احتمال واقعیت بدهید

. خورد چون خوابت ممکن است درست باشد واقعیت، ببین شما خوابت به درد گردآوري می

ه دین اما اگر برهان داشتی مبنا داشتی ک. دهد برهانی ندارید که خواب حتماً معرفت به شما نمی

در کتابم این دیدگاه سروش را خیلی . حیثیت معرفتی ندارد در مقام گردآوري هم دخالت نده

این مبنا است یعنی در مبناي مدرن باید هیچ ربطی نباید بین علم و دین برقرار . ام مختصر آورده

. ردزایی ندارد، خصلت احساساتی دا حتی در مقام گردآوري چون اساساً دین خصلت معرفت. کرد

که کالً از مقوله احساسات است، احساسات . به معنایی که هیوم تفکیک کرد دانش را از ارزش

. اي است یعنی ماهیت دین کالً امر سلیقه. اش در جامعه ما کلمه سلیقه است بهترین معادل فرهنگی



احساس یعنی عواطف دارم . حتی کلمه احساسات در ادبیات دقیق ما بار معناي معرفتی دارد

شوید  شما وقتی وارد فلسفه اسالمی می. هاي مبنایی ما بار معرفتی دارد گویم، گرایشات در بحث می

حیثیت ادارکی دارند اما آنجا که هیچ حیثیت ادراکی نداریم کلمه سلیقه . گرایشات بار معرفتی دارند

. ا از آن رنگآید شم مثالً من از این رنگ خوشم می. اي ندارد یعنی خوشایند و هیچ ضابطه. است

این مدل مطالعات . توانم ترجیح بیاورم واقعاً ترجیحی در این رنگ است؟ به خود من بگویید نمی

این مدل را شهید مطهري عجیب زیربناهاي فکر را گرفته است و . شناختی دوره مدرن است دین

سوف بود شهید مطهري فیل. گري دقیق گرفته است مطلب را در کتاب علل گرایش مادي. زده است

شناسی است، یک فصل فلسفی دارد به  گري اش جامعه کتاب علل گرایش مادي. شناس تا جامعه

بحث سر این است که، گفتم آقاي سروش یک بحث زیبایی دارد حتماً . اش اقتضاي فیلسوفی

تر از تئولوژي و هم انتهاي  هم انتهاي فربه. بخوانید در باب علت و دلیل در دو جا چاپ کرده است

گوید شما براي پذیرش یک مطلب یا دلیل دارید  حرف خوبی است می. کتاب فلسفه علم االجتماع

گویید دو به اضافه دو  یا می. آید گویید نه من خوشم می یا دلیل منطقی دارید یا می. یا ندارید

 گاهی طرف دلیل ندارد. آید که دو به اضافه دو بشود چهار گویید خوشم می شود چهار یا می می

مطهري که هیچ منطقی شهید پرستی به تعبیر  مثل بت. توانید اثبات کنید که طرف دلیل ندارد می

هایی  ولی البته از طرف مقابل دلیل. و بگوید خداست نیست که انسان چیزي را با دست خود بسازد

ها  ال علتبه تعبیر سروش اینجا شما دنب. ارزد ها مفت نمی دانید که این دلیل آورند ولی شما می می

اي موجب شده است که طرف این  اي و عامل غیرمعرفتی چه علتی و انگیزه و عامل خارجی. برو

ها روي  شهید مطهري در کتاب علل گرایش، نه دالیل گرایش، کاري که کل غربی. مطلب را بپذیرد

که  شان این است ها پیش فرض گوید غربی می. گرداند روي خودشان اند برمی شناسی آورده دین

خاستگاه دین جهل است، . اند که خاستگاه دین چیست معنا است، لذا مکرر سؤال کرده دینداري بی

هاي مختلفی که در بحث منشأ دین، ببینید چقدر کتب  هاي جنسی است، دیدگاه ترس است، عقده

نگرفتند که دارند در میدان حریف بازي . تحت عنوان منشأ دین در همین ایران چاپ شده است

شهید مطهري فهمیده است که میدان چیست گفته است آن چیزي که منطقی است و قابل . کنند می

دینی  گري و بی اگر دینداري امر معقول است، مادي. دینداري فطري است. دفاع است دینداري است

خیلی . گري پرسیم علل گرایش به مادي دینی دلیل ندارد پس ما هستیم که می اگر بی. نامعقول است

مبنا را برگردانده است . خوریم یعنی گرفته است که از کجا داریم می. ن مدل زیبا و قوي استای



کنم زیربناي کار شما  پس من تحلیل می. منطق است، کار من منطق دارد گفته است این کار شما بی

شوند  دانم که فقط عوامل غیرمعرفتی موجب نمی البته چون من یک فیلسوف هستم می. چیست

شود  شوند براي همین یک فصلش می عوامل معرفتی خطا هم موجب این گرایش شما میگاهی 

گوییم این  این یک مدل که می. بحث ادله فرد، آن ضعف فلسفی کلیسا که در آن کتاب نوشته است

اول باید مبناي خودمان را صریح منقح . شود دعواي شما دو دعوا می. کند مدل بحث را عوض می

گر دینداري ما دینداري سنتی است، دینداري سنتی دین به معناي سنتی، محل یک مدل دی. کنیم

. شناختی را مطرح کنیم خواهیم کل مباحث دین نمی. بحث ما ربط و نسبت بین دین و علم است

خواهیم بگوییم آنجایی که علم دینی، این وصف دینی که وصف علم قرار گرفته است این  می

در ادبیات سنتی ما علم، در ادبیات مدرن علم هر چه باشد . چینم می حیثیت را این مبانی را دارم

ادبیات سنتی برود فرهنگ و جامعه ما، . در ادبیات سنتی ما علم هر چه باشد دین است. دین نیست

دانشمند که ترجمه . خورد به علم دین تعین مفهوم عالم می. گوییم علما و فضال، همین اصالً ما می

دانشمند تعین غربی پیدا کرده است که من خودم براي خودم رخ داد، مجله مکتب عالم بود اینقدر 

اسالم را به دالیلی برخی مقاالت را در آوردم دیدم نوشته است دانشمند محترم حجه االسالم 

گویید  گفتم اینها دانشمند هستند؟ شما وقتی می شبیري زنجانی، دانشمند محترم مکارم شیرازي، می

علم مساوي شد تخصص . آید در ذهن عالم علما می. آید در ذهنت م فیزیک ناسا میدانشمند محتر

براي همین است که آنهایی که فیلسوف هستند اما فقیه نیستند به عنوان . در متن، در متون دینی

گفت حکیمی بود که قرآن هم  امام می. حتی اگر لباس بپوشند. شوند عالم در کشور ما شناخته نمی

شود؟ ما علم دینی  اش چه می خب این یک مفهوم است این ثمره. این کلمات بار داردخواند،  می

هاي بعدي معرفت را  شما تمام عرصه. شود بخواهیم دنبالش باشیم تحول در علوم ایجاد کنیم نمی

براي همین . شود حتی فقه با صرف متون دینی علم تولید نمی. اي و متون دینی اید فقط مانده بسته

تحلیل . مکاسب چقدر آن متون دینی است و چقدر آن تحلیل عقلی است. خواهی در فقه یاصول م

شیخ انصاري . عقلی پژوهش میدانی، پژوهش میدانی یعنی عرف، عرف پژوهش میدانی است دیگر

اش پژوهش میدانی است، پژوهش میدانی  آورد؟ عرف فقها، مشهور، همه چطور عرف را بدست می

اش دارد وارد  هاي مختلف معرفت، همه یعنی وقتی بروید در عرصه. اش مهبه معنی خیلی فنی کل

معناي اصیلش چیست؟ معناي اصیل این است که در نگاه دینی به علم که . این یک معنا. شود می

گوید هر معرفتی علم  می. کشد خودش را تا این را جا بیندازد شهید مطهري در مقاله فریضه علم می



گوید علم دینی فقط علوم  کند، می گوید علم دینی شهید مطهري تعبیر می این معرفت، می. است

هر علمی که در خدمت غایتی از غایات اسالم قرار . فلسفه و تفسیر و فقه و حدیث و اینها نیست

یعنی مفهوم اصیل این است که . هر علمی که موضوعش حقیقت باشد. بگیرد این علم دینی است

آیی  یک پله می. شود وحی ترین و معتبرترینش می محکم. معتبر بشمار شما تمام مراتب معرفت را

اینکه آقاي جوادي . شود تجربه تر می ، پایین.شود برهان تر می آیی پایین می. شود شهود تر می پایین

اصرار دارد بگوید عقل و نقل و بعد عقل هم بگوید منظورم عقل تجریدي و عقل تجربی و عقل 

و نه این است، معناي علم این است، در ادبیات دینی هم  علم نه این است نیمه تجریدي، معناي

گوید ایشان نه  اینکه می. کند ایشان بنابراین مکرر به آیه و روایت تمسک می. معناي علم این است

زنم من اصولی هم و من فقه هم و من مفسر هم همین حرف  اینکه فیلسوف هستم این حرف را می

گوید خود قرآن کلمه علم را  می. یبا آقاي جوادي آیات را استخراج کرده استخیلی ز. زنم را می

پس معلوم . من العلم بیاورید هگوید یا کتاب بیاورید یا اصال می. جایی بکار برده است که این نیست

این شواهد قرآنیه خیلی ظریفی را آورده است آقاي . شود شود علم منحصر در آن یکی نمی می

اینکه . هاي مختلف علم دینی  هایی که هست برویم سراغ تحلیل جریان با این مدلحاال . جوادي

در بحث اجتماع امر و نهی آنجا که  .یصادم البرهان گویم مبناي اصولی هم هست إن الظهور ال می

. ها استقرا است خواهد قول چیز را نفی کند طرفداري جواز و اجتماع کند اولین استدالل جوازي می

گوید  اش می بعد اول بحث. شود پیدا کردیم پس می. د ادل الدلیل علی وقوع الشیء وقوعهگوین می

توانید مبنا قرار بدهید، جایی که  گوید شما صرف ظهور را نمی می. یصادم البرهان إن الظهور ال

حاال . یعنی این حرف فالسفه نیست حرف فقها هم هست. که چنین چیزي محال است برهان دارید

هاي علم دینی با این  هاي علم دینی علی القاعده جریان جریان. هاي علم دینی سراغ جریانبرویم 

علم دین اگر . گذارد این مبنا منطقاً هیچ جایی براي علم دینی نمی. توانند بیایند، یا این مبنا مبنا می

ز علم پذیرد ا اش می هاي عادي باشد حداکثر معنایی که آقاي سروش و آقاي ملکیان در صحبت

این معنا را . آوردهایی به شما بدهد فرض و مقام گردآوري دست دینی، این است که در مقام پیش

یعنی ما نیازهاي . پذیرند همه اینها حتی کسی مثل سید جواد طباطبایی، علم بومی را می. پذیرند می

اهیم بیماران خو خواهیم، اقتصاد کشور خودمان را بگردانیم، روانشناسی می کشور خودمان را می

کند  شان با ما فرق می فرهنگ. هاي غربی را معالجه کنیم خواهیم آدم خودمان را معالجه کنیم، نمی

ترین  این حداقلی. شود هاي جدیدي می شود حرف هاي جدیدي می فرهنگ که فرق کرد یک مسئله



تأثیر گذاشته همین که بومی کنید بومی ما مردم ما فرهنگ بومی روي آن . معناي علم دینی است

این یک مفهوم از علم دینی است که خیلی . شود است، چیزهایی از دین هم وارد بحث ما می

ها مفهومی است که آقاي خسروباقري سعی کرده است  مدرن مفهوم پست. شود ضعیف و ذلیل می

بحث اش در فصل اول که  در کتاب هویت علم دینی. برود در این وادي اما در اینجا گیر کرده است

گیرد و اصالًَ  ها را می پوزیتویستمدرن است یعنی کامالً دیدگاه  شناسی است کامالً پست علم

اش را دیدم تیتر زده بودند، علم دینی تنها در فضاي پست پوزیتویستی  خودش هم یک سخنرانی

اما در . ایشان در فصل اولش کامالً پست مدرن است. اشتباهش هم همین است. قابل تحقق است

ها یک جایی پیدا کند براي خودش،  گوید که خواسته است این وسط اش را می صل دوم دینف

ها دنبال  خواهد آنطوري باشد، این وسط خواهد اینطوري باشد و نه می خیلی جالب است، نه می

. ها است اي که گرفته است این وسط کند نتیجه اش اینجا را تأمین می استدالل اصلی. گردد جایی می

شود علم در عرصه  اش در علم دینی می کند لب کالم بندي می در فصل آخرش که جمعبعد 

اش کنیم یعنی همین دیدگاه  ها به ما الهاماتی بدهد بعد برویم با روش تجربی تست فرض پیش

گفتم در فصل . ما گفتیم ایشان مبنایش این، گفتند نه ایشان در کتابش کلی اصرار کرده است. مدرن

در علم چکار کنیم؟ بعد بگوید خیال کنید این خواهد خودش بگوید  کند اما وقتی می یاول اثبات م

زند چون دین تنها کاري که کرده است در مقام الهام  علم دینی اگر باطل شود ضربه به دین نمی

شود، چون فرضیه  چون مقام الهام فرضیه لزوماً به آن منصوب نمی. فرضیه به ما کمک کرده است

اگر رد شد آن . ینی را خواندم یک فرضیه به ذهن من آمده است در نص متن نبوده استمن متن د

براي همین اگر علم دینی ما هم باطل شد هیچ ضربه به دین . برداشت من از متن غلط بوده است

رویم جلوتر تنها کسی که به این معنا  از این می. این مدل کامالً مدل پوزیتویستی است. خورد نمی

ایشان کامالً در . انده است در کشور ما یعنی بحث را کرده است آقاي سعید زیباکالم استمقید م

اینجا حرفش این است که تمام . کنند این فضا را خوب ترسیم میاین فضا است در نشریه سوره 

هایش روي علوم  کدام علوم؟ همه استدالل. علوم معلوم شده است که شیشه خورده فرهنگی دارد

بعد ایشان فلسفه اسالمی نخوانده است کامالً با ادبیات غربی در مورد فلسفه اسالمی . تجربی است

. ها است وپرداخته گروهی از انسان اي ساخته دیهی نداریم هر بدیهیگوید ب می. کند اظهار نظر می

اینجا است که اگر . چرا بدیهی نداریم؟ چون هیچ چیزي نیست که همه روي آن اجماع کرده باشند

اجماع همگانی شرط مقبوالت مسلمات . فهمد کسی منطق خوانده باشد فرق جدل و برهان را می



فکر . تواند تفکیک کند ن مقبوالت و مسلمات و بدیهیات نمییعنی ایشان بی. است نه بدیهات

همه فالسفه ما که بدیهیات را . کند اگر چیزي بود همه روي آن اجماع نکردند پس بدیهی نیست می

گویند در تاریخ گروهی به اسم  می. اند ها در عالم را پذیرفته دانستند وجود سوفسطایی بدیهی می

یعنی . هاي نفهمی بودند و اینها هم خیلی آدم. دیهیات را منکر بودندها بودند که این ب سوفسطایی

چون بدیهی باید . هیچ فیلسوفی قایل نبوده است که بدیهیات مورد اجماع همگانی واقع شده است

براي همین است دشواري فلسفه، براي همین است که منکرهاي فلسفه زیاد . فهم شود تا قبول شود

تواند منکرش شود؟ این همه  ید فهم شود، اگر کسی فهمید ببینید میبراهین فلسفی با. هستند

هاي اصالت وجود بوده است، چون منکر وجود دارد پس بدیهی نداریم؟ این یک  منکرین بحث

مدل است که بخاطر این مدل، تمام راهکار ایشان در باب علم دینی این است که ما فرهنگ دینی 

کند اما دارد زیرآب دین را  خودش خیلی دارد میدان را باز می یالو این به خ. را جایگزین علم کنیم

اي که امثال  به نظر من ضربه. این خیلی مهم است. به همان دلیل که کانت زیرآب دین را زد. زند می

چون در ادبیات . تر از ضربه سروش است زنند به مراتب سنگین آقاي زیباکالم به علم و به دین می

یعنی خالصه آقاي سروش . گیرند شوند موضع می شوید دیندارها متوجه می سروش که وارد می

اگر هم بگوید به درد . خورد مجبور است روش عقلی روش اینها را طوري نگوید به درد نمی

شوید  اما در ادبیات آقاي زیباکالم که وارد می. گذارند خورد دیندارها راحت او را کنار می نمی

خواهم کل فرهنگ دین را بیاورم  گوید من می می. خواند شما می اش آیه و روایت براي همه

کانت بدبخت کرد عالم را بخاطر . کرد یعنی آنطوریب که کانت وارد می. جایگزین علم کنم

من کاري . ها رفتند سراغش دچار شک کردند مردم را کانت گفت خدا را این فیلسوف. دینداري

کانت خیلی . دهم که خدا هست نکند، با اخالق نشان میکنم که دیگر فلسفه درباره خدا بحث  می

اصالً فلسفه را اینطوري . هاي شخصی کانت بوده است خدا از مهمترین دقدقه. طرفدار خدا است

آوریم از این دعوا  گفت بیخود دعوا نکنید ما خدا را در می. کرد که مشکل خدا را حل کند

ها آمدند نشان دادند که آن  بعدي. گذاریم اي دیگر میرسد یک ج گوییم این دعواها به نتیجه نمی می

گوید حاال دین را  گیرد بعد می آقاي زیباکالم علمیت علم را می. خورد یکی جا هم به درد نمی

زایی نداشته باشد به چه  اگر دین حیثیت معرفت. اش گرفته شده است گذاریم اینجایی که علمیت می

پذیرد؟ یعنی معلوم نباشد که خدا هست یا  معرفت را می خورد؟ کدام متدینی دین بی دردي می

این هم یک . شود خاصیت می کنید به آن، بی توانی خدا را بپرستی؟ یعنی تا توجه می نیست، می



در واقع مدرن را گفتم این وجه مشترکش . دهم ها را اینجا توضیح می دسته دیگري از مدل. مدل

یک جا در منبرها که نه علم دینی یعنی آیات و روایات . ستاین مدل نگاه دو جا بروز کرده ا. بود

چند روز پیش مشهد بحث علم . خیلی شایع است در منبرها. ور بیرونبگذار جلویت و مطلب بیا

ها چیست  آقا این بحث ها را گفتم آخر بحث کسی برگشت گفت دینی داشتیم کلی همین بحث

بیایید آیات و روایات را بگذارید جلویتان علوم . دای ها انداخته ها است خودتان را گیر ورش سال

بعد گشتم کسی . این مدل هست. گفتیم معلوم شد که ایشان حرف ما را نفهمید. انسانی در بیاورید

گوید علم باید از متون در  زند صریحاً می ها را می را آقاي مهدي نصیري را پیدا کردم که این حرف

گوید این  گوید این علم نیست آخرش می می. م نیست یا علم بد استاگر از متون در نیاید عل. بیاید

تر  تر و پیچیده از اینها خیلی منقح. علم بد خالصه علم است و بد است. علم خیلی بد است

زایی اصالً دنبال آن نرو این  اش این است که معرفت رکن بحث. فرهنگستان علوم اسالمی است

حاال که نداریم چکار کنیم؟ . زا نداریم شف واقع نداریم، معرفتک. ها را گرفته است مدرن مدل پست

مدل فکر با مدل آقاي زیباکالم خیلی نزدیک است با دو مبناي . دین را بر همه چیز حاکم کنیم

زایی نباشد اگر امر  و از این طرف این جریان رکن اشتباهش این است که اگر معرفت. مختلف

چه کسی گفته . گویید این متن دینی متن حق است ریم از کجا میزا خارج از متون دینی ندا معرفت

چه شد که پذیرفتم که اسالم حق . گویم که بودایی حق است  است که اسالم حق است من می

اید  استداللی هم که پذیرفته. ً براي پذیرش دین حق باید استدالل را بپذیرید یعنی شما قطعا. است

. توانید این را از حجیت بیندازید اش ذاتی است یعنی نمی تیعنی عقل حجی. استدالل تام است

تواند خالف  وقتی نمی. یعنی اگر متنی پیدا کردید که خالف حجیت شد باید متن را بیندازید کنار

همه متن باید آنجا فهم . کند ر اولیه پیدا میعقل باشد هر جا که عقل حرفی زد آن حرف استقرا

البته . شناسی کنید باید تکلیف دو مطلب را معلوم کنید هید دینخوا در مدل اصیل شما می. شود

یک مطلب نبوت است، دینداري در گرو بحث نبوت . دو مطلب تبیین یک مطلب، در دوره اسالم

توحید درست است که زیربنا است اما آنجا که باید در محل بحث ما است وحی است و . است

هاي  همین برهان. این است که فلسفه نبوت چیستتمام دعوا . نبوت است که گیرنده وحی است

هاي نبوت اثبات  تمام برهان. ها است ترین بحث همان خوانیم، اساسی ساده که ما درباره نبوت می

یعنی که واقعاً هست براي . سعادت واقعی است. کند کند که عقل تنها براي سعادت کفایت نمی می

اگر بگویید عدم . و خوشایند و دلبخواهی نیست فرضی. هست  رسیدن به این، هدفی که واقعاً



زا  پس عقل اجماالً معرفت. رود ات زیر سؤال می خود برهان عدم کفایت کفایت عقل مطلق بگویید،

یک مبناي . گوید هم وحی نیاز دارید و هم عقل به مراتبه است وقتی این را گفتید خود این می

فقط من قبل از اینکه ختم . له ختم نبوت استدیگري که گفتم در بحث ما مورد نیاز است مسئ

شود این است که  ترین اشکالی که به این فضا پیدا می نبوت را بگویم کلیت فضا را بگویم ما مهم

. ترین شبهه علم دینی این است کار کنیم؟ مهم آوردهاي این تعارض بوجود آمد چه اگر بین دست

اگر قابل جمع . کنیم اگر قابل جمع هستند جمع می. کنید همان بحثی که در کار تعادل و تراجیح می

توانیم بگوییم  کنیم؟ می کار می کالً بین آیه و روایت تعارض پیش آید چه. کنیم نیست طرح می

ها دخل و تصرف  زنیم؟ نه، خیلی اوقات در ظاهر، تمام تقییدها و تخصیص روایت را کنار می

تکلیف ما را معلوم کن بین این و این اگر  گویند می گانه معرفت، هاي بچه مدل. روایت در آیه است

گونه که شما  همان. شود معلوم کرد وقت تکلیف شما را نمی گویم هیچ کار کنیم؟ می دعوا شود چه

تر است اما بخاطر شأنیت آیه شما یک  تر است؟ خب آیه شأن آن مهم بین آیه و روایت کدام مهم

در یک مبناي . یه و روایت درگیري شد روایت را کنار بگذارگویید که هر کجا بین آ قاعده کلی نمی

گویید که این مفاد نباید با آن مفاد چیز باشد ولی نه به معنی جزئی و  عام به نحو کلی این را می

هایی که در  انگاري را کنار بگذارید تمام آن درگیري خواهم بگویم مقداري این ساده می. کاربردي

شود جمع کرد یا  شود که اوالً می می بحث مفصل دارد همه در اینجا پیادهتعادل و تراجیح اینقدر 

منتها . شود جمع کرد حاال در چه شرایطی و کدام را کنار بگذاریم ثانیاً اگر نمی. شود جمع کرد نمی

گویم در حد  کند را می من دو سه ضابطه که ایجاد انحراف می. شود داد دو سه ضابطه کلی می

اگر ما بین این عقل و به . ها م است، از این سنخ رابطهآیه در مجموع بر روایت مقدهمین که گفتند 

قول آقاي جوادي نقل، دوباره نکته ایشان خیلی ظریف است که ما برداشت، جایی که کالً مکتب 

اوالً که . گوید تعارض بین عقل و وحی فرض ندارد اصالً می. زند زمین تفکیک را با جایش می

عقل کل است و اشراف دارد به واقع و بعدش هم شناخت واقع، اینها که فرض معصوم خودش 

. ما به فهم خودمان از وحی دسترسی داریم. در محال هم که ما اصالً وحی دسترسی نداریم. ندارد

بین دو معصوم اگر تعارض پیش آید، امام باقر و . تعارض بین دو تا فهم است باب تعادل و تراجیح

ما هیچ وقت . اگر چنین رخ دهد یعنی این دین اشتباه بوده است. م دعوایشان شودامام صادق با ه

گوید عقل ناب معصوم است، خود  آقاي جوادي می. کنیم بین دو معصوم درگیري شود فرض نمی

دهد؟ در من  کجا تعارض رخ می. بین عقل و وحی فرض ندارد تعارض. وحی هم معصوم است



هاي خودمان  فهمی داریم از عالم بر اساس روش از وحی و یکغیر معصوم که یک فهمی داریم 

اي که گفتم  منتها دو نکته. شود پس همه باب تعادل و تراجیح باز می. که هر دو شد غیر معصوم

ها را اگر به دو دسته مباحث نظري و عملی تقسیم  بنظرم از کلیدهاي بحث است یکی کل بحث

قطعی داریم در مسائل نظري عقل مقدم است بر متن آیه  کنیم قاعده کلی این است که هر جا عقل

چرا مقدم است؟ چون هر متنی را اگر هم شما نتوانید توجیه کنید . حتی اگر شما بگویید نص است

. گوییم، معلوم است که این نیست اگر با ضوابط عقلی ناسازگار باشد معلوم است، عقل قطعی می

خیلی اصولی بوده است، فهمی را . وده است، که نبوده استسینا منکرش ب مثل معاد جسمانی که ابن

. استدالل برهانی دارم بر رد این. گوید این فهم قابل پذیرش نیست شایع شده است میکه از معاد 

ید اهللا فوق  همین کار را سرّ. زند چه چیزي را قبول دارم؟ صادق مصدق حتماً درست حرف می

پذیرفتید که  کردید؟ می دانستید ید به معنی قدرت است چکار می کنیم یا نه؟ اگر شما نمی ایدیهم می

پذیرم، مفهومی که شماي  خب پس خدا دست دارد؟ چون صادق مصدق گفته است اجمالش را می

گوید  همین را در معاد جسمانی می. کنم، برهان دارم بر بطالنش گویید قبول نمی مخاطب می

شما همیشه یک تقدم قطعی، یعنی کلی به همان . شود یدر معارف عملی مسئله برعکس م. سینا ابن

پیداکردن   معنایی که آیه بر ورایت تقدم دارد، چرا عقل بر نقل مقدم است چون ماهیت مراجع ما راه

معلوم نیست چند تا بطن . هر علمی ابعاد و بطون مختلف دارد. کند بود عمل هم راه دارد معلوم می

یعنی . هر قدر هم عقل برهانی برویم عقل شهودي داشته باشید اصالً. ایم عقل خود رسیدهآن را با 

شهود شما باالتر است یا درك معصوم؟ مسایل نظري تا فهم مطلب حاصل . شهود کرده باشید

همین . مرز بین چرایی و چگونگی به یک معنا نیست. نشود، فهم مطلب و اثبات مطلب یکی است

گوید  سینا می ابن. اگر نپذیرفتم هیچی ندارم بپذیرم. نیستاست یا معاد جسمانی این است یا این 

. گویم سلنجق تقمیق به شما می. فرض بگیرید من معصوم هستم. پذیرم من صادق مصدق را می

ولی . پذیرید که این حرف حتماً یک جمله صادقی است پذیرید؟ می پذیرید یا نه؟ چه را می می

به دانش . اید در عالم یچ معنایی و هیچ درکی پیدا نکردههیچ مفهومی و ه. اید شما هیچی نپذیرفته

ام سازگار  هاي عقلی گوید اگر من نفهمم با برهان گوید می سینا این را می ابن. شما چیزي اضافه نشد

صفاً  لکجاء ربک و الم. نباشد و ناسازگار باشد یعنی نفهمیدم و اگر نفهمیدم چیزي را نپذیرفتم

اما یعنی . اید ه این معنا که صادق مصدق است و یک حرفی زده است پذیرفتهاید؟ ب صفاً را پذیرفته

اما در . دانی معناي معقول درست کنی یعنی نپذیرفتی آیند اگر نمی چه؟ خدا و ملکه به صف می



توانید بفهمید نماز صبح دو رکعت است یعنی چه بدون  شما می. مسایل عملیه اینطوري نیست

توانی نفهمی اما  یعنی فلسفه حکم را می. گیرد براي سعادت تو راه قرار می اینکه بفهمید چگونه این

وقتی حکم را فهمیدي آقا من شهود کردم نماز یک جاهایی ضربه . خود حکم را کامل بفهمی

براي همین قرآن آمده است برهانی این را از ذهن شما انداخته . غلط کردي شهود کردي. زند می

تو با شهود خودت . الخمر و المیسر قل فیهما إثم کبیر و منافع للناسیسئلونک عن . است بیرون

. نهایتش این است. صرف یک سلسله منافع پیدا کردي در حرام و مضرات پیدا کردي در واجب

همه بدست آوردهاي تجربی، برهانی، شهودي شما در . گوییم و إثمهما اکبر من نفعهما ولی ما می

براي همین باید در مسایل عملی کالً اصل را آن . ت تمام عمل باشدباب این عمل هنوز معلوم نیس

شود براي همین است که از  البته گفتم وقتی وارد ریز ظرایف اجتهاد می. طرف بگذارید

گوید این بحث احکام  ها مبناءاً حرف این آقاي مدعی مرجعیت است که می ترین حرف مزخرف

ت استداللش این است که خالف عدل است اینکه دیه زن مردان و زنان را آمده است فتوا داده اس

تواند رد کند بیاید رد کند آن بحث دیگر فقهی  من کار ندارم روایات را اگر می. نصف دیه مرد باشد

اما به این استدالل که ما چون درك کردیم که دیه مرد نصف زن باشد ظلم . است آنرا بلد نیستم

یعنی اینجا نگرفته است مطلب را براي همین فقهاي ما خیلی . است پس روایات اینجا قبول نیست

معصوم این را گفته است هزار برهان هم برایش  در مسئله عملی اگر عمل احراز شد. محتاط هستند

کنید که معلوم نیست  هایی را درك می توانید کنار بگذارید چون نهایتاً یک چرایی داشته باشید نمی

حاال  شود این می. طور باطن پشت باطن ممکن است در کار باشد همین. هاي این باشد تمام چرایی

هایش این حرف را گفته است و آقاي نصر در یک حد  در اینها آقاي گلشنی در حدي در کتاب

که تمام مراتب . ترین حرف را آقاي جوادي آملی گفته است دیگري این را گفته است و منقح

دینی علمی است که تمام مراتب، براي همین آقاي جوادي این علم . معرفت را باید جدي بگیرید

گوید علم  یک جاي می. گوید تهافت است دقت بخواند می کی حرفی دارد در کتابش کسی بی

گوید علم سکوالر اصالً علم نیست، علم فقط علم دینی  اسالمی و غیر اسالمی ندارد و یک جا می

کنید به این  خواهد بگوید اگر فکر می می ندارد میگوید علم اسالمی و غیر اسال آنجا که می. است

تمام . غیر اسالمی فرض ندارد. اما حقیقت علم همین است. معنا، باید فقط اینجا پیدا کنید نیست

ام  ام، گفته براي همین من در این کتاب آورده. علم آن چیزي است که مورد پذیرش اسالم هم باشد

گوییم مثل  اگر منبع معرفتی ما دین باشد به آن امر دینی می کنیم به دین؟ کی چیزي را منسوب می



اگر شما این را هم در منابع معرفتی دین پذیرفتید که آقاي جوادي کشته است خود را این را . فقه

اش منابع  اند، اگر گفتید اینها همه تفهیم کند براي مخاطب که باز هم یک عده این را نفهمیده

دینی نه به معنی . است که محق هستید بگویید این علم دینی است معرفتی دین است براي همین

دومین جایی که . دینی است یعنی مورد قبول دین است کامالً. خورد اینکه به درد جامعه دینی می

گوییم  همان مفهوم که می. گوییم یک امري دینی است جایی است که غایت دینی را تأمین کند می

یعنی مورد . کند در هر عملی بیاید، عمل مباح را تبدیل به مستحب میالی اهللا در هر جایی  تقرب

اگر در مسیر غایات دین قرار گرفت . شود شود دین روي آن حرف دارد، دینی می پذیرش دین می

سومین . این مبنایی است که شهید مطهري در بحث علم دینی دارد. شود علم شما، این هم دینی می

ها را بگویم، دو  خب تا اینجا سعی کردم کلیت چارچوب. رض ها استف هم بر اساس مبانی و پیش

ها  سه تا نکته اضافی را هم مطرح کنم که خواستید مطالعات علم دینی داشته باشید، این تفکیک

جا بروز پیدا  ختم نبوت لب کالمش همین. ختم نبوت را نگفتم. کنند خیلی به انسان کمک می

این احکام دینی ضوابط علمی است با این توضیحی . ه احکام دینیدو سنخ حرف داریم علی. کند می

دو حرف داریم یک حرف . احکام دینی کامالً ضوابط علمی است براي پیشرفت. گویم که دارم می

که اگر بتوانید اثبات کنید مسئله نبوت را، حرف حرف خداست پس . اینکه مناقشه در نبوت است

حرف دیگري که از . دادم و عملی هم توضیحاتش را که حرف اول ما این بود. درست است

کنند آن بنده خداي مرجع هم در همین ادبیات  شبهات خیلی جدي است و با این ادبیات بحث می

یعین اینکه زمانه عوض شده است و با عوض . قرار گرفته است این است که انکار ختم نبوت است

. زند ظیم روشنفکري در این فضا حرف میفضاي ع. شدن زمانه امروز اقتضاي عمل دیگري است

اش رد انکار  این حرف ریشه. کند، انواع چیزهایی که هست مثالً امروز زمانه قصاص را تحمل نمی

چون اگر کسی ختم نبوت را پذیرفته باشد قبول کرده است که این دین دین . ختم نبوت است

این یک فرضی است براي . القیامهیعنی حالل محمد حالل ابدا الی یوم . شمول ابدي است جهان

یعنی شما نه اینکه این حرف درست است در زمان پیامبر صادق . هاي عملی پشتوانه کل این بحث

خیلی شبهاتی که علوم مدرن و . کرد به رشد جامعه، اما حاال دیگر صادق نیست بود این کمک می

ست که زمانه عوض شده است علوم انسانی جدید تحمیل کرده است بر جامعه ما، از این سنخ ا

. اما اگر خاتمیت را جدي بگیرید این ادبیات دفع دخل مقدر است. پس احکام هم باید عوض شود

گویم حاال براي اینکه این معناي درست علم  کنم بعد این سه مبنا می سه مبناي نگاهی را مطرح می



، آن سه مبنا یا شاید هم دو تا. نمک دو سه تا کار مطرح می. دینی محقق شود چه کارهایی باید بکنیم

اي که گفتم عرصه شناخت علم، چون کسی  در باب علم این حوزه. یکی را بگذاریم براي بعد

یکی بحث شناخت . ها شود باید در این دو حوزه خوب شناخت پیدا کند بخواهد وارد این عرصه

در عرصه شناخت علم دو  .علم و یکی بحث شناخت دین تا بتواند علم دینی مبناي درستی بگیرد

و یک بار علم به معنی  Knowledgeمعرفت و  یک بار علم به معنی تک. مدل بررسی علم است

. شناسی به این ناظر است و فلسفه علم به این ناظر است معرفت. Disciplineرشته علمی یعنی 

ینکه از آن جهت که در عین ا. هاي اینجا ریشه در اینجا دارد تان باشد که تمام بحث منتها حواس

خواهید منقح کنید بحث کنید باید در مورد رشته علمی بحث کنید اما چه مبنایی  رشته علمی را می

. اي است که گفتم ترینش همین بحث تجربه ساده. گذارد در این بحث اینجا گرفته باشید کالً ثمر می

هاي علمی  ش گفتند رشتهشناسی پذیرفتند معرفت معرفت تجربی است و بعد اول به لحاظ معرفت

گوید  دهد طرف می هایی رخ می بعضی اوقات لغزش. ما آنهایی است که سامان تجربی داشته باشد

گفتند ما  زدم می ها بود حرف می کنم با این فرهنگستانی فکر می. زنم من دارم در این مقام حرف می

خدا و اثبات نبوت  ر اثباتوگرنه س. که منکر کاشفیت هستیم در این مقام منکر کاشفیت هستیم

توایند  اگر شما اینجا کاشفیت را پذیرفتید نمی. ها را اثبات کرد شود این تک گزاره پذیریم که می می

این . شود مبانی اینجا منقح شود اینجا دیدگاه معلوم می. گویم از باب مثال می. از کاشفیت فرار کنید

ست تفکیک نگاه منطقی فلسفی از نگاه همی انکته دوم که این هم نکته م. یک نکته است

دو مدل تحلیل است چه اینجا و چه در . ها کامالً از طرف خودم است اسم. شناختی است جامعه

آیید  یک بار شما می. عدم این تفکیک هم الی ماشاءاهللا مشکالت با خودش آورده است. شناسی دین

تار، تعبیر کردم گفتم مقام ثبوت علم و به لحاظ منطقی اول تکلیف هر چیز را به لحاظ ساخ مبناء

مان را قبالش معلوم کنیم بعد  اول باید ذات شیء و حقیقت فی حد نفسه موضع. مقام اثبات علم

اساساً دیدگاه ما درباره ماهیت علم . برویم در آن چیزي که به اسم آن در جامعه شایع است

ببینیم حاال آنی که در جامعه رخ داده است به  ما معلوم باشد بعد با این مبنا  چیست؟ این باید مبناي

درباره دین باید مبناي خودمان معلوم باشد که آیا واقعاً دینداري . چه چیزهایی باید باشد  اسم علم،

توانیم بحث کنیم  اگر این مبنا معلوم شد می. آیا وحی ممکن است در عالم یا نه. ممکن است یا نه

شهید مطهري . هاي به درد بخور است ات است یا نه حرفکه خالصه این دینی که هست خراف

ما که مبنا را . گوید اینها دعوایشان را معلوم کردند یک چنین دیدگاهی دارند گوید می همین را می



این مبناي . شناختی علم است بررسی جامعه. کنیم یک دیدگاه دیگري خواهیم داشت معلوم می

اش به موضوع است، مالك وحدت  د علم گفتند هویتگوی فلسفی کامالً، صفحه اول کفایه می

گوید هر علمی که مسایل  کند می آید بحث موضوع را می بعد آنجا که می  مسایل علم موضوع است،

پیدا کند باید علم   کند باید مسایل مستقل درست کنند و هر علمی که مسایل فوق  ذیل پیدا می

. گفتند طبیعیات و ریاضیات و الهیات بندي علوم می مثال ساده اینکه در تقسیم. مستقل درست کنند

گفتند این جسم تعلیمی است و آن جسم طبیعی است و آن موجود بما هو موجود است و  می

حاال حرف آخوند این است که چرا در جسم طبیعی . بعدش خدا به معنی الهیات بالمعنی االخص

همین کاري که در دوره مدرن . استمتوقف شدید بگویید جسم طبیعی من این است یا آن یکی 

شیمی جدا  شود؟ فیزیک چطوري از آید اضافه می دهد تکثر علوم چطوري دارد می دارد رخ می

گوید این  آخوند می. شناسی حیوانی جدا شد؟ تکثر علوم شناسی گیاهی چرا از زیست شد؟ زیست

اش  ا بعد از تحلیل منطقی فلسفیشناختب ر تحلیل تاریخ جامعه. کند نهایت ادامه پیدا می سیر تا بی

خود آخوند . اي باید باشد که مسایل حول آن باشند گوید قبول داریم یک ضابطه می. آورده است

اند، ادبیاتش هم  اشکالی که بنظرم به کالمش شود گرفت که غالباً هم همه از این زاویه چیز کرده

گوید  دهد می اي که آخوند می طهیعنی ضاب. کند طوري است که گویی این را درد جایگزین می

شبیه . دهد روي مفهوم و روي هویت علم آن است که تعین می. مالك علم غرض دانشمندان است

خواهد بگوید وجود موضوع فلسفه است  این را آقاي مصباح در آن تعلقه نهایه دارد که آنجا که می

یعنی هر . ه معقول ثانی فلسفی بگوآورد ک کند در مناقشه آخر در می بعد آقاي مصباح مناقشاتی می

گوید  می. یکی از مناقشات آقاي مصباح هم همین است. چیزي که فیلسوفان با آن سر و کار دارند

شود ممکن و واجب بعد ممکن  گویید موجود می شما گفتید موجود موضوع فلسفه است بعد می

ف، کیف نفسانی را ما در شود کی شود این دوازده تا، می شود جوهز و عرض و بعد عرض می می

گوید اگر اینطوري بود باید  می. گویم اشکال را دارم می. چقدر فاصله است. کنیم فلسفه بحث می

کردید و آن یکی را هم یک علم دیگري درست  بروید و جوهر و عرض را یک علم درست می

فقط به جسم  ولی شما درست نکردید. کردید تا علم درست می 200طور باید  کردید و همین می

غرض دانشمندان است که این را، منتها آن اشکال، این عرض ناظر . طبیعی رسیدي درست کردید

غرض حد و حدود موضوع را . به این موضوع است یعنی نه هر غرضی بتواند موضوع درست کند

یعنی قابل بحث است، طرفدار . براي همین است که بحث هر دو بحث منطقی است. کند تعیین می



گفتند تنها محک تجربه  شان منطقی بود می پوزیتیویست ها تحلیل. ارد و مخالف دارد، معقول استد

ها آمدند با تحلیل جامعه شناختی تاریخی نشان  بعدي. است پس قوام علم به روش تجربی است

نا را وقتی مب. این مبنا را زیر سؤال برد. دادند که آنچه در جامعه به اسم علم وجود دارد این نیست

آید  نیامدند حاال که آقا این غلط، شما بینید تحلیل آخوند می. زیر سؤال برد مبنایی جایگزین ندادند

گوید اگر غایت را بگیرید باید دویست تا علم داشته  آید می می. کند اشکال آخوند زیاد و کم می

ید اصل حرف را زیر آ این می. توانی مقدار را بیشتر کنید اصل حرفت درست است اما نمی. باشید

حاال که نداریم . گوید اصل حرف تو درست نیست هیچ علمی ما اینطوري نداریم می. برد سؤال می

چه مبنایی داشته باشیم؟ چون نرفتند سراغ تحلیل منطقی فلسفی، افتادند در وادي شکاکیت تمام 

ست که هر بحثی بنظرم این تفکیک مهمی ا. شناسی هم این هست در دین. مدرن هاي پست جریان

شود براي ما با شواهد  شناختی مطرح می هاي تاریخی جامعه که بخواهیم مطرح کنیم چه غالباً بحث

که آن شواهد خارجی باید برگردد روي . کنند که دیدگاه شما غلط است خارجی ما را قانع می

تواند قید و  می. ندتواند اصل مبنا را بز این نمی. یصادم البرهان گوید ظهور ال می. مبناي فلسفی

این دو مبنا به نظرم در کل . حدود بگذارد ولی نه اینطوري بگویید بعد اینجا را کالً بگذارید کنار

هاي دین که  مخصوصاً در دوره جدید این بحث فلسفه علم در بحث. مطالعات خیلی اثرگذار است

اش حل  کل دعواي آخوند و مخالفین گفتم این مبنا را بگویید، این لوآید ج ها می الباًَ این استداللغ

اش دارند این زاویه را  کند و مخالفین توجه کنید که آخوند دارد این زاویه دید را مطرح می. است

این در این مقام درست است و این هم در این مقام درست است مشروط که بعد از . کنند مطرح می

اما چه باید کرد براي تحقق علم . یک نکته این. و اتفاقاً آخوند هم همین کار را کرد. این باشد

بنظرم کل کارهایی که . کنم این دو نگاه، سومی را هم گفتم ذیل بحث چه باید کرد عرض می. دینی

این دو . یک دسته کار فرهنگی است یک کار کار معرفتی است. توانیم بکنیم دو دسته کار است می

شد پیشنهادشان این بود که از افراد مختلف دعوت با آقاي سلطانی که بحث . تا الزم و ملزوم است

کنیم و بحث کنیم افراد چیز شوند گفتم این کار فرهنگی به کار معرفتی متکی نشود همین بدبختی 

یک دسته کارها ماهیتاً کار فرهنگی است، یک دسته است کار معرفتی است که این دو . آید پیش می

تذکري که آقاي پارسانیا در همان بحث قبلی در باب کار فرهنگی مثل همان . بهم مرتبط هستند

. اینکه آیا معناي غلط علم و معناي غربی علم و این سه معنا براي جامعه مخاطب هوشیارشان کنید

یک کاري . این که مخاطب را هوشیار کنید شما مشخصاً نیاز نیست بروید بحث معرفتی کنید



منظور از کار فرهنگی این است وگرنه کالً کار ما  .دهید نسبت به معنی غلط کنید هوشیاري می می

اش ترویج معناي صحیح علم و  یکی. هایی در جامعه الزم است یعنی هوشیاري. کار معرفتی است

که این معناي غربی از کجا آمده است و چطوري آمده است و چرا . در واقع معناي غربی علم است

مان یک فصل نوشتیم، منتها وقتی آدم  در اول کتاب علم این است یا نیست،  آمده است این واقعاً

چون . شود باید کالًً کتابش را از نو بنویسد نویسد بعد یکی دو بار درس بدهد متوجه می کتاب می

تواند خوب این ارتباطات براي آدم خوب جا  ذهنیات خودم بوده در فضاي ذهنیات خود آدم نمی

این دو . عناي غربی و معناي اسالمی، معناي فرهنگی علمافتاده ولی اولش یک بحثی کردم که علم م

کار . سازي فرهنگی است منتها این کار فرهنگی بحث است یعنی زمینه. معنا اول باید در کار باشد

کنند  اي شروع می خواهم بگویم اگر عده گویم، می فرهنگی، حاال کارهاي فرهنگ دیگرش را نمی

ترین  رهنگی است اما در کنارش چند تا کار معرفتی است مهمکنند بر این بحث این کار ف قیام می

هاي مضاف است و یکی بحث  فلسفه  یکی بحث. کار معرفتی براي تولید علم بنظرم دو عرصه است

اگر ما قرار . این هم کامالً استقرایی است حصر عقلی نیست. هاي متون دینی است استخراج داللت

دي بگیریم باید نشان دهیم این متون دینی پویایی دارد و شد متون دینی را هم در عرصه علم ج

این را چند بار آقاي جوادي گفته است اما چون هیچ کس کاري نکرده است . حرف دارد براي زدن

اگر فقها آمدند با . اصول جامع علوم در قرآن و روایات هست. نمی گیرد این حرف در جامعه ما

اب برائت درست کردند این همه بحث اصولی کردند تنقض الیقین بالشک یک ب یک قاعده ال

این خودش یک کاري . هایی را پیدا کرد در عرصه متون دینی این کار را کرد شود گشت بحث می

به همان قوتی که . باید مصداق پیدا کند و مصداقش هم نه یعنی من درآوردي چسباندنی. است

در عرصه علم وارد شود با ورودش در این   اقعاًیعنی و. کند ها را می کفایه و رسایل دارد این بحث

شود رفته و با  اي می آقاي عابدینی این گونه است که وقتی وارد عرصه. عرصه علم حرف بزند

برد آن طرف، حرف  متخصص آن صد ساعت بحث کرده است که حاال یک حرف از این طرف می

ه آن معناي ساده لوحانه که آیه و ها نه ب این داللت. کند که عجب حرفی است آنها را شوکه می

یعنی در عرصه علم، من معتقدم تولید علم دینی یک کار . روایت بگذاریم علم در بیاوریم

چون . یعنی طرف باید مکرر بین متون دینی و علوم جدید در رفت و آمد باشد. دیالکتیکی است

فی است ولی کلی بررسی هایش انحرا ولو که خیلی. علوم جدید پر است از دست آوردهاي تجربی

فرض بگیرید همه باطل ولی قرآن مگر نگفته است که بروید و . اند اند و آزمون و خطا کرده کرده



یعنی این فضاي دیالکیتیکی این . شود استفاده کرد عبرت یعنی از باطل هم میعبرت بگیرید؟ 

هاي آقاي  حرفش در حرفاین یک عرصه است که بنظرم دو تا . آورد ها را باید از متون در داللت

هر قدر . براي همین خیلی چیز هست در مقابلش. جوادي هست منتها هیچکدام باز نشده است

در   انسان بتواند یک مطلب کوچک هم پیدا کند در بیاورد لوازمش را، این حرف اینطوري، مثالً

. ن در آورده بودبحث تعلیم و تربیت یک بنده خدا بد کلی لوازم از همین روایت معروف سبع سنی

کند در  دهی می دانم از روایات معتبر و اصلی باشد، ایشان معتقد بود خیلی جهت من کار نکردم نمی

نکته دیگر که باز بنظرم باید . ها اگر این باشد در بیاید این داللت. هاي علوم تربیتی خیلی از تحلیل

مطلبی گفته است هیچ جایی آقاي جوادي در حد سه جمله یک . بشود تولید فلسفه مضاف است

جا دوستان رد کردند من هم ناراحت شدم گفتم  یک مقاله نوشتیم براي همین. هم باز نکرده است

فلسفه . گویم؟ بعد دوباره پذیرفتند آن را من حرفم این بود، کسی که رد کرد گرفته است چه می

ف را دارد طراحی هایش این است که میدان بازي این طر مضاف، آقاي جوادي یکی از حسن

احساسم این است که در بحث . ها چقدر کار کرده است دانم در بحث غربی کند حاال نمی می

کند ولی میدانش را به یک  میدان بازي این طرف را طراحی می. ها خیلی کار نکرده است غربی

هیم این است باید این یک کاري که وظیفه ما است انجام د. ها بفهمند گوید که آن طرفی زبانی نمی

نیم که بازي در ها تفهیم ک کند را جدي بگیریم و به آن طرفی که میدان بازي که ایشان طراحی می

. همان که گفتم بحث روش تجربی، باید در این میدان بازي کنی نه آن میدان. آن میدان نیست

ر اسالمی ندارد گوید علم اسالمی و غی می. کنم گویم بعد مقداري باز می جمله آقاي جوادي را می

آید و هر علمی ریشه  و از فلسفه مطلق فلسفه مضاف در می. اما فلسفه مطلق الهی و الحادي دارد

شود و اگر  اش الحادي می در یک فلسفه مضاف دارد و اگر فلسفه مطلق الحادي شد فلسفه مضاف

مضاف به چه  فلسفه. ها حاال برو در میدان غربی. شود فلسفه مضاف الحادي شد عالم ملحد می

اگر فلسفه مضاف . اي که موضوعش یک علم است فلسفه. گویند گویند؟ به معرفت درجه دو می می

معرفت درجه دو است معرفت درجه دو که از فلسفه مطلق به معنی وجود شناسی ما که در 

 خوانند فکر افراد این حرف آقاي جوادي را می. خواهم بگویم تفاوت دو میدان را می. آید نمی

کنند چه کار کنیم؟ برویم فلسفه مضاف کار کنیم در آن مسلط شویم تا بتوانیم علم خود را  می

یعنی در ادبیات غربی فلسفه . شوند غربی می خوانند کامالً روند فلسفه مضاف می می. درست کنیم

. و این علم اتفاقاً پسینی است نه پیشینی. علمی است درباره یک علم. مضاف علم آن طرفی است



شیمی درست شود . یعنی علمی باید بدست بیاید فیزیک درست شود تا فلسفه فیزیک درست شود

کنند علمی که نشده برایش فلسفه مضاف درست  تان می اصالً مسخره. تا فلسفه شیمی درست شود

کند و معرفت درجه دو دارد  بحث می معرفت درجه یک معرفتی است که در مورد عالم واقع. کنید

فلسفه مضاف چگونه در غرب پیدا شد؟ باید بروید کانت را . کند معرفت بحث می در مورد

کانت گفت فلسفه . همان کاري که کانت کرده است فلسفه مضاف را درست کرده است. بشناسید

خود کانت درباره تک . باید درباره معرفت بحث کند. دیگر حق بحث درباره واقع را ندارد

ها آمدند فلسفه مضاف  بعدي. آمدند درباره رشته علمی بحث کردندها  ها بحث کرد غربی معرفت

شناسی متکی به وجودشناسی است  فهمید که معرفت حاال اگر کانت را زدید زمین می. تولید کردند

در خود قم خیلی اساتید دیدم این را . شناسی، اشکال اصلی کانت نه وجود شناسی متکی به معرفت

شناسی را اگر مقدم بر  معرفت. شناسی مقدم بر وجود شناسی است عرفتکنند م که فکر می. نگرفتند

مثالً آقاي مصباح در کتابش معرفت شناسی را . وجود شناسی بدانید بدانید که به شکاکیت افتادید

کنم اگر شما قایل شدید وجودشناسی، در  اش را می حاال اشاره. این یک مبنا است. مقدم کرده است

معرفت  مقدم است یعنی، البته وجود بر. شناسی است ی کامالً مقدم بر معرفتفلسفه ما وجود شناس

همه . گویم  وجود شناسی را می. محل بحث ما با قید شناسی است  مقدم است به یک معنا ولی فعالً

شناسی بدیهیات اولیه  مبادي معرفت. مبادي وجود شناسی بدیهیات اولیه است. اي دارد علوم مبادي

شناسی بخواهد  مبادي معرفت. شناسی ل خیلی ساده بر تقدم وجودشناسی بر معرفتاستدال. نیست

علم حضوري بحثی است که در وجودشناسی بحث . محکم شود باید بر علم حضوري تکیه کند

شناسی مقدم شد منطقاً فرض دارد فلسفه مضاف از  منتها اگر شما وجودشناسی بر معرفت. شود می

اگر . شناسی تقدم داشت یعنی وابستگی به وجودشناسی ندارد ا اگر معرفتام. فلسفه مطلق در بیاید

شناسی در بیاید نه  فلسفه باید از معرفت. وابستگی نداشت فلسفه هیچ ربطی به وجودشناسی ندارد

این . براي همین حرف آقاي جوادي یک حرف پادوکسیکال است در ادبیات جدید. وجودشناسی

فلسفه ما روي مبناي خودمان کامالً قابل دفاع است و باید . ستحرف آقاي جوادي قابل دفاع ا

ده صفحه است هشت صفحه را . عنوان مقاله من وجودشناسی خانواده بود. مضاف تولید کنیم

توضیح دادم که چرا وجودشناسی که ما از اول فلسفه به ما گفته اند موضوع فلسفه موجود بما هو 

 فه موجود بما هو موجود را درباره وجود خاص بکار ببرم؟موجود است، چرا جرأت کردم این فلس

اولین . اند فالسفه قبالً این کار را کرده. شود بعد دو صفحه آوردم که حاال چه در خانواده پیاده می



هاي الهیات  خدا وجود خاص هست یا نه؟ ما تمام بحث. اند در خداشناسی است جایی که کرده

هاي  ولی واقعاً تمام بحث. ولی فلسفه اولی نیست. نه بالمعنی االخص ما فلسفی هست یا

دانید که الهیات  یعنی شما می فهمید این را و شما می. موجودشناسی مقدمه است براي این بحث

و تفاوت دیدگاه در الهیات بالمعنی االعم . بالمعنی االعم مقدمه است بر الهیات بالمعنی االخص

چگونه وقتی . فلسفه مشاء خدایش با فلسفه صدرا فرق دارد. کند چگونه خداشناسی ما را عوض می

کنید مدل شما اینجا عوض  کنید اصالت وجود را اثبات می تشکیک وجود را این طرف اثبات می

. توانستیم از خدا بیاییم جلوتر سینا بود نمی صدرا باب این را باز کرد براي ما، اگر ابن  ً اصال. شود می

آورم در  صدرا گفت حرکت را می. کردیم به این دلیل یک توجیهی میچون خدا وجود مطلق بود 

نفس مگر تعین خاص نیست، حرکت مگر وجود خاص . آورم این طرف امور عامه، نفس را هم می

شود  نشان داده است که چطوري می. صدرا باب وجودشناسی خاص را باز کرده است نیست؟

آمدم در مطالعات اجتماعی گفتم . را نشان دهیم باید این کار. وجودشناسی را اینجا وارد کرد

نگرفت مطلب آقاي مطهري آمد اصالت جامعه را گرفت، آقاي مصباح . خانواده را باید مستقل کرد

گوید  می. آقاي مطهري و به تبع عالمه طباطبایی. منکر اصالت جامعه شد. آقاي مطهر ي چیست

باید وارد . شود وارد کرد لوازم فلسفی را می. شود کار فلسفی کرد جامعه موضوع فلسفی است می

یعنی شما یک یک این موضوعات علوم را از عرصه . هاي فلسفی خودش کرد در بحث

اش این است که فعالً در این  چطور نگاه بیندازید؟ راه ساده. وجودشناسی یک نگاه به آن بیندازید

کل وجودشناسی . غرب و چیز ل هستندمرحله دیالکتیکی که گفتم اینجا را هم نگاه دیالکتیکی قای

چرا؟ چون به لحاظ روشی . اند شان ماتریالیست همه. غربی مطلقش فلسفه مطلق غربی الحادي است

کانت ظاهراً . توانند قبول کنند نومنی که تجربی نباشد را نمی. وجود را غیر از ماده قایل نیستند

چکار کنیم؟ . مایه تفکر مدرن است لیست بنماتریا. ماتریالیست نیست اما فلسفی ماتریالیست است

فلسفه . هاي مختلف در عرصه. هاي فسلسفه ماتریالیست را در چیز بدست بیاوریم داللت

یکی از . ام این کار را کردم من در مقاله. اندازد دور فلسفی را می هاي ماتریالیست کدام عرصه

علیت غایی در فلسفه . یت غایی استاندازد دور، عرصه عل هایی که فلسفه ماتریالیست می عرصه

هاي مهم فلسفه الهی  دانید علت غایی از بحث در حالیکه شما می. شود ماتریالیستی کالً نفی می

حاال اگر این نکته را توجه کردید بحث . مبدأ و معاد علت غایی است دیگر. معاد است دیگر. است

تک  ت غایی را حذف کردند در تکشود؟ آنها علی علیت غایی در موضوع خاص چطوري وارد می



. جا شناسی و روان شناسی، همه موضوعات علوم سیاسی و علوم اقتصادي و علوم اجتماعی، جامعه

. م المسایل معارف اسالمی استأفهمیم که چرا شهید مطهري قایل بود فطرت  این را بفهمیم می

مطهري از  ن که معتقدم شهیدها، م ریشه. کند فطرت آنجا است که غاییت را در انسان پیاده می

یک یک . هاي اجتماعی مختلف معدود افرادي بود که توانست فلسفه صدرا را بکشاند در بحث

دهد که پاسخ مسئله را گفته است، افراد نمی گیرد این واسطه را، ولی  دهد که این نشان می نشان می

ن مطلب را بگوید تولید کرده خواهد آ یعنی فلسفه مضاف در حدي که می. دقیقاً همین واسطه است

نظام . هاي زن وجودشناسی خانواده من دیدگاهم را از شهید مطهري گرفتم در همین بحث. است

. کند که چطوري مسایل خانواده را حل کن کند طراحی مدل می حقوق زن در اسالم مدل مطرح می

این . اظ استدالل فلسفیدهد به لح کنند حل نکن، این مدل جواب نمی ها حل می از مدلی که غربی

. باید این دو عرصه را برایش متن تولید کنیم فکر کنیم حداقل حرف داشته باشیم. یک مدل نگاه

مان  گوییم فلسفه مضاف باید تولید شود تا علم دینی تولید شود از اول مسخره وقتی جایی می

  . که معرفت درجه دو استفلسفه مضاف . که یعنی چه فلسفه مضاف از فلسفه مطلق در بیاید. نکنند


