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  ته علم دینی است؟چه کسی گف 
  

  1392ماه  مجله گفتمان الگو ـ مشهد ـ دي: منبع
  

  است؟ پذیر ناکام »دینی نیتعقال«از نظر شما آیا 
ممکـن  . ذهن متبادر مـی شـود  به میان می آید، معانی مختلفی از آن به  سخن »عقالنیت دینی« مقولۀ از که هنگامی

 مطابق با این تصویر، عقل. استده ش دینی به بحث گذاشته روایات ه در ک باشدعقلی ، از عقالنیت دینیاست مراد 
چنانکه جهـل جنـودي    ،جنود و لشکریانی داردو از جنس نور است ی که عقل ؛استمخلوقات خداوند  مخلوقی از

اره جنود جهل و عقل  نقل شـده اسـت؛ ایـن تلقـی از عقـل،      روایات متعددي درب» اصول کافی« جلد اول در  .دارد
 ،از عقالنیـت دینـی   تلقـی دیگـر  . سویۀ متافیزکی دارد، بر خالف  دیگر معانیِ عقل که صبغه معرفت شناختی دارند

روي تـدبر  ،و اسـتدالل ورزي  عقل نظري بربه جاي تأکید ؛ عقلی که )آنقر(متن مقدستصویر عقل در  عبارتست از
 متضمنِدر سورة غاشیه  »رون الی االبل کیف خلقتافال ینظ« ۀیآبه عنوان مثال  .ت تأکید می نهدانگش مل کردنأتو 

. تنبیهـی دارد  صـبغۀ  بلکه ،ی نیستیبه سبک ارسطو استداللاقامۀ  ومدد گرفتن از مقدمات  وو کبراي منطقی  صغرا
یکـی از  ؛ شـهودي کـه   بـه حسـاب آورد   1»شهودهاي عقالنی« زمرةدر  هات رااین تنب توان می ۀ جدیدفالسف به قول

و  از طریـق مقـدمات   یجابـه نتـ   رسیدنِ اما نه به معناي است و فراورده هاي آن معرفت بخش است؛  منابع معرفت
اخـالق و   به تعبیـر آئـودي، فیلسـوف    .استدالل سراغ گرفتن 3و استواري 2و از اعتبار مقدمات به نتیجه انتقال صدقِ

ی آید، بـی واسـطه اسـت و بـه     عقالنی بدست م که آنچه به مدد شهود درست است مشهور معاصر؛ معرفت شناسِ
ل اسـتدالل بـردار   االصـو نیست که ایـن باورهـا  علـی     زمۀ این مدعا این، اما الفراچنگ می آید 4نحو غیر استنتاجی

، ایـن مسـیر را   آماده تر و پرورده تر  شـود هر چه ذهن  در عین حال .نیستند و نمی توان استداللی له آنها اقامه کرد
در زمـره   استداللی در قالب صـغرا و کبـراي منطقـی، بـاوري را موجـه انگاشـته و       قامۀزودتر طی می کند و بدون ا

در اینجا به کمک مـا   »کاوش هاي فلسفی« در کتاب  ویتگنشتاینمثال مشهور . معتقدات خویش به حساب می آورد
 خرگـوش   نتصویري را در نظر بگیرید که از سویی می تـوان آنـرا تحـت عنـوا    . "اردك-وشخرگ"تصویر ؛ می آید
، هـم  بـه تعبیـر دیگـر آن تصـویر     ؛تجربه کرد تجربه کرد، از سویی دیگر می توان همان تصویر را ذیل اردكدید و 

 در فلسـفۀ  6»دیـدن تحـت عنـوان   «و  5»دیدن«تفکیک میان  .وارگی اردكهم اقتضاي و دارد  وارگی اقتضاي خرگوش
مثال همچنین  7.کند تغییر میمی شود،  رد، تصویري که ادراكف منظر با تغییرِ. این امر است ویتگنشتاین متکفل تبیین

صـادر مـی شـود و همـه بـه      » به چپ چپ« مبنی بر اینکه وقتی فرمان »  کاوش هاي فلسفی«ویتگنشتاین در  دیگر
                                                             

1. rational intuitions / intellectual intuitions 
2. validity 
3. soundness 
4. non-inferential 
5. seeing 
6. Seeing as 

  .بهره می گیرد  "aspect  perception "ویتگنشتاین براي توضیح این امر از مفهوم  .٧
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چپ می پیچند، کسی که به راست می پیچد و پس از چند لحظه به  اشتباه خود پی می برد و به چـپ مـی پیچـد؛    
؟ یـا بـدون   بدسـت مـی آیـد    از کنار هم گذاشتن چند مقدمه که ا متوجه اشتباهش می کند؟ یک تفسیرچه چیز او ر

  .  به اشتباه خویش پی می برد 8»در یک آن«لحاط کردنِ مقدماتی چند و 
؛ اسـت مخاطـب   گردانیِ يسومنظر و  تغییرِ ینوع معطوف بهدر قرآن خداوند دعوت اصلی چنانکه در می یابم، 

را از منظر دیگـري   جهان پیرامون د تانبر چشم خود کشند که سرمه اي دعوت می شو پیامبر اسالم ناگویی مخاطب
  : و تجربه کنند دنببین

  تا که دریا گردد این چشم چو جوي/ عارفان را سرمه اي هست آن بجوي
  
کسی که سخنان پیامبر را . » لَّه رب الْعالَمینَقُلْ إِنَّ صلَاتی ونُسکی ومحیاي ومماتی ل «: می خوانیم در سورة انعام 

قدسی تجربـه مـی   تماما  و ي دیگراز منظر عالم را و خود می کشد چشم راي ب سرمهگویی ، بول می شنودبه سمع ق
 ،در مـتن مقـدس بـه آن اشـاره شـده      از مقتضیات و مفـاد عقالنیتـی اسـت کـه     دیدن، گوندیگربه  دعوتاین . کند

 فلسفی هاي  در قرآن استدالل. ستنی ه نتایجعبور از مقدمات بو  متعارف  هاي فلسفیِ از سنخ استدالل عقالنیتی که
و پـذیرفت  را  سورة انبیا که در آنِ واحد نمی توان وجود بیش از یک خدا نظیر این استداللِ داریم،انگشت شماري 

از ایـن  .»إال اهللا لفسـدتا  لو کان فیهما آلهۀ « : شد را که متضمن فساد و به هم ریختن امور خواهدمفروض گرفت، چ
 .اسـت  هسـتی انگاشـتنِ    قدسـی  و مافیهـا و  جهان دیگرگون دیدنِ دعوت بهبیشتر آیات قرآن  ،بگذریمکه استدالل 
عالوه بر این، می توان سنخ دیگري از مواجهـۀ  . استاین سنخ  ازبیشتر  در متن مقدسبروز و ظهور یافته عقالنیت 

وا  «: را در نظر بگیرید در سوره عنکبوت آیۀ ذیل   .9»شهود حسی« : متن مقدس سراغ گرفت شهودي را در بـکفَإِذَا ر
می شود دچار تالطم کشتی هنگامی که  .»فی الْفُلْک دعوا اللَّه مخْلصینَ لَه الدینَ فَلَما نَجاهم إِلَی الْبرِّ إِذَا هم یشْرِکُونَ

نـد و  بمـی یا و التفـات  تفطن  زوال و نیستی ۀبه قص ساکنان و مسافران کشتی ،غرق شدن قرار می گیرد و در آستانۀ
قرار گرفتن در موقعیـت هـاي   . ، دوباره شرك پیشه می کنندمی یابنددست به دعا برمی دارند، هر چند وقتی نجات 

هـم قـرار    محل تأکید متن مقدسکه  استحسی از سنخ شهودهاي ،و احوال غریبِ وجودي را تجربه کردن  مرزي
، شخص فعاالنه از شهود هاي خویش مدد می گیرد؛ شهودهایی که باورهاي »عقالنیشهود«در در واقع، .گرفته است
امري قرار می گیرد و آنرا در معرض منفعالنه  ،انسان، »شهود حسی«در حالیکه در . رقم می زنند براي او موجهی را

و امري را به نحو بـی واسـطه تجربـه     کشتی و سقوط هواپیما قرار گرفتن غرق شدن شهود می کند؛ نظیر در آستانه
و مالصدرا در سـنت   به نزد کسانی چون شیخ اشراق» شهود« در عین حال باید به خاطر داشت که بحث از  .کردن
   . رك لفظی استبه روایت فیلسوفان جدید نداردو لفظ شهود در اینجا مشت» شهود فلسفی«اسالمی، نسبتی با  فلسفۀ

کـالم   .ایـم  بـوده  مواجـه  فالسـفه و متکلمـان    ۀفـ یطابا دو  ،اسالم نشر تاریخی دینلف و  پس از ، عالوه بر این 
معطوف به غایـت و  بر خالف متکلمان،  وتفلسف کرده  فیلسوفان هم و است  انت اسالمعقالنی از دیدفاع متکفل 

                                                             
8.   In a flash 
9. perceptual intuition 
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هـاي   ند استداللا هکوشید مسلمان متکلمان و فیلسوفانِ. ندنمی کنریر ي، مباحث خود را تقا از پیش تعیین شده ۀنتیج
  . صورتبندي کنند یو منطق یفلسف دوات ابزار و اصغرا و کبراي منطقی و خویش را به مدد  عقالنیِ
ایـن   باشـد؛ فیلسوفان و متکلمان  کند و کاوهاي نظري و معرفتیِ  ،از عقالنیت دینی کسی مراد ممکن است  حال
 مرحـوم  و یـا  فخر رازي متکلمی چون.داردو استدالل ورزي و توجیه سر و کار  با صدق وکذب از عقالنیت مفهوم

و بـو علـی سـینا   راین، عالوه ب .کنند همین کار را می »روش رئالیسم و اصول فلسفه«در  مطهري طباطبایی و مرحوم 
از  نظـام فلسـفی خـود    یرِمعنا که در تقر ن؛ بدیکنند می تفلسف  فیلسوفند و  و مالصدرا الدین سهرودي شیخ شهاب

مدعیات خویش ادلـه اي اقامـه مـی     می آغازند و براي موجه کردنِ و معرفت شناسانه مبانی و مبانی وجود شناسانه
ایـن  کـه  با ایـن توضـیح   دینی انگاشت؛  عقالنیتفراورده هاي را  این نحوه از کند و کاوهاي فلسفی می توان .کنند
   .است دهروسر برآ  میسنت اسال از عقل دینی در دلِ نِمدد گرفتاز  هنحو

ت دینـی را از  عقالنیـ  تلقی هاي مختلـف از به نحو استقرائی و نه مبتنی بر حصر منطقی،  می توان بطور خالصه،
عقل مخلـوقی از مخلوقـات   ،که در روایات دینی بـروز و ظهـور یافتـه   مطابق با معناي نخست . یکدیگر تفکیک کرد

ظهور و بروز پیـدا   ) قرآن( در متن مقدس از عقالنیت دینی معناي دوم. داردو لشکریانی در این عالم وند است خدا
و نظر کردن در عالم از منظري دیگر است؛ این معناي از عقالنیت  مخاطب  گردانیِي دعوت به سومتضمن کرده و 

معرفت شناسی جدید اسـت؛ اعـم   در  تاجیو فراورده هاي شهوديِ غیر استنشهود معرفتی دینی  در تناسب با  منبع 
و متکفـل  متجلی شـده  و سنت کالمی  کالمعلم در از عقالنیت دینی    ممعناي سو . از شهود عقالنی و شهود حسی

عقالنیـت   از  ممعناي چهـار  .است ابزار و ادوات فلسفیبه مدد  ه قول متکلمان دفع شبهاتب و یا دفاع از عقاید دینی
از . سـر بـر مـی آورد     مند کـردن آن  ستی و کوشش براي استداللی و نظامفلسفی در باب ه لِمأتدر تفلسف و دینی 

 .؛ می توان آنرا عقالنیت دینی نامیـد محقق می شود سنت دینی در دلِ عقالنیتمدد گرفتن از  این نحوه از آنجائیکه 
 در مشاء  خالف دورانی که فلسفۀ ،بر ن بر این باورند در عین حال ذکر این نکته  ضروري است که برخی از محققا

 حکمت متعالیـۀ  در نشستنپس از بر ص خواجه نصیر طوسی و خصوصاداشت، از زمان ظهور رواج  اسالمی فلسفه
نشـده  در عالم اسالم طرح و تقریر  مباحث فلسفی به نحو مستقل مالصدرا، کالم و فلسفه به یکدیگر آمیخته شده و

  . است دست باال را داشته» حکمت ذوقی«و 
  

  عقالنیت دینی است؟ ،عقالنیتی که منبع معرفتی آن وحی است آیا
ی بررسـ متکفـل    10نظـري  عقـل  .کرد تفکیک عملی و نظري را از یکدیگر عقالنیت توان می چنانکه مستحضرید،

 هیوماز زمان بندي  این تقسیم. معطوف به حوزه اخالق است 11عملیدر حالیکه عقل  ؛مدعاست و دلیلمیان تناسب 
 دالیـل «منظور  ،در قلمرو اخالق سخن به میان می آید 12»نظردالیل راهنماي « ةوقتی دربار. سترایج شده ابدینسو 
قرض کتابی من به  شمامثال اگر  .ی را به کنشگر اخالقی توصیه می کنداست که انجام و یا ترك فعل اي 13»هنجاري

                                                             
10. theoretical reason 
11. practical reason 
12. reasons for belief 
13. normative reasons 
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و  منبرگـردا بـه شـما   کتاب را ، در فالن روز» باید«من  ،بعد کتاب را به شما پس دهم هفتۀ بدهید و از من بخواهید
 خالق بر این باورند که صرف در دستدر عین حال برخی از فیلسوفان ا .اگر این کار را انجام ندهم به خطا رفته ام

در نش کـ داشتن دالیل هنجاري براي صدور کنش اخالقی کفایت نمی کند و فی المثل براي تحقـق و انجـام فـالن    
 منـابع  معرفتـیِ  بیرون از قلمرو اخالق،   از سوي دیگر،.هم احتیاج است 14»دلیل انگیزشی« ،به سیاق اخالقی بهمان 

بـه  مان بخشـیدنِ  سا وکه ما را در پذیرش باورهاالیلی ؛ درا در اختیار ما می گذارند» دالیل راهنماي نظر«گوناگون، 
 ،معرفـت شناسـان   ،جدید شناسی معرفتدر  .انندمدد می رسدر شاخه هاي مختلف معرفت  خویش نظام معتقدات 

  .درون نگريو  ، حافظه، عقلحسی، گواهی ۀتجرب: ی مختلفی را برشمرده اندمعرفت منابعِ
فـراورده  لقی ایشـان،  بنا بر ت چرا که ،بینگارند معرفت بخش را هاي وحیانی دهروافر اند کوشیدهاز فیلسوفان  برخی

ایشـان  ، تعبیـر دیگـر   بـه  . اند 16»گواهی«  و یا  15»حسی تجربۀ« منبع معرفتیِ  راورده هاي ف  هاي وحیانی در زمرة
 شـناخته شـده   معرفتـیِ منـابع  دیگـر   کناردر  یمنبع معرفتی مستقل ،وحی کهتوضیح دهند  اند و یا نتوانسته  نخواسته

مـثال  . دهنـد  قرار شناخته شده معرفتیِمنابع  یکی از هاي  وردهافر ذیلِ هاي وحیانی را وردهااند فر بلکه کوشیده. است
 ،قیـودي لحاظ کردنِ با اگر پس  .استشده حسی ساخته  ۀسیاق تجرب بر دینی ۀکه تجربن مدعی است آلستوویلیام 

و از  ردکـ این سیاق حرکت  بر توان میدینی هم  ۀتجربباب در  ،استخش ب تجربه حسی معرفت فراورده هاي منبع 
 بـودنِ  بـه ایـن معنـا آلسـتون از معرفـت بخـش       .ت و سـراغ گرفـت  فـ گ سب تجربه حسی با تجربه دینی سـخن تنا
شـناخته شـده    منابع معرفتیِعداد مستقلی در  عرفتیِاما نه اینکه وحی را منبع مد، گوی هاي وحیانی سخن می وردهافر

 فتـی بـراي  هـاي معر  این تالش. کند معرفی می بع معرفتیامن هاي وحیانی را ذیل یکی از این وردهابلکه فر ؛دهدقرار 
 تـوان گفـت کـه    مـی ن معنا دیب. است شناخته شده شِبخ با تمسک به منابع معرفت هاي وحیانی وردهافر کردنِموجه 

این نحوه از تقریـر بحـث و ارزیـابی حجیـت معرفـت شـناختیِ        .دنمعرفت بخش ا وحیانی و داده هاي ها وردهافر
  .رددا خود را موافقان و مخالفانالبته ، فراورده هاي وحیانی

  
رسـد کـه    اما در عمل بـه نظـر مـی    .جدایی مسیر دین و عقل گردیدتحریف در مسیحیت باعث اند که معتقدبرخی 

بـاره چـه    یابـد، در ایـن  هائی مانند توسعه تغییـر   گسترش علوم تجربی در غرب باعث شد نگاه به علوم انسانی و حوزه
  چطور این توجیه پذیر است؟ نظري دارید؟

 .تقریر کنـیم، سـمت و سـوي دیگـري مـی یابـد       میالهیاتی و کالرا از منظر بحث بخواهیم  اگر ،در باب تحریف
 گونـه  همان ظهور نکرده است؛دیگر پیامبري  اوو پس از  استمسیحیان هم معتقدند که مسیح الف اول و یاي آخر 

م اسالم بعد از حضـرت  و نبی مکرظهور نموده از مسیحیت  پسکه اسالم دینی است که بر این باورند مسلمانان  که
 در ایـن بـاب   .شـوم وارد ایـن بحـث   از منظـر الهیـاتی   اکنـون بنـا نـدارم     .استمسیح مبعوث شده و آخرین پیامبر 

و  انو عمـوم مسـلمانان، یهودیـ    شـده د به نحو اکثري در عالم متجلی که هدایت خداون پلورالیست هستم و معتقدم
ثمربخش نیسـت، چـرا   در اینجا کید بر تحریف أت به نظرم.خداوندبر نهج صواب اند و  مهتدي به هدایت مسیحیان 

                                                             
14. motivating reason 
15. perception 
16. testimony 
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هـدایت  مفهـوم  از تلقـی مـا   بایـد   .»الیزال فیه مختلفون« و طرح کندهمین استدالل را می تواند نیز طرف مقابل  که
این  ؛ تنهاکنم داوري نمیدر این باب من  .استیکسان بوده  ، کم و بیشرخ دادهآنچه در ادیان مختلف  .عوض شود

دسـتخوش تحریـف    ،ادیاندیگر که بوده بر این  داعتقا، ادیان ۀتاریخی در همبه لحاظ که کنم  می یادآوري مسئله را
  .اسالم نداردیا یت و به عالم مسیح یاختصاص شده اند، این باور

در مـا   لدر عـین حـا  . ی کرده اسـت یزا علم تجربی براي دیگر علوم مسئلهدر مغرب زمین  ،از این امر که بگذریم
، بر ه علم و دین در عالم اسالمهو مواججدید در میان ما نجوشیدیم و علوم نداشتدرون زا  علوم تجربیِ ،عالم اسالم

میان  نزاع .ی یافتمتفاوت سوي ما سمت و میان علم و دین در میان  از اینرو رابطۀ ؛رخ نداد خالف جهان مسیحیت،
   .علمبراي و هم  دینبراي هم  ه؛بودمبارکی  ، البته نزاععلم و دین 

معنـادار فقـط    که زبـانِ  به خطا بر این باور بودندبرخی از دانشمندان و فیلسوفان  ،روزگاري در ابتداي قرن بیستم
حلقه ویـن   ۀبرخی از فالسف .سراغ گرفت تجربی را باید از علم و معرفت بخشر معنادا امور زبان علم است و تمامِ
زاره هـا، اعـم از گـزاره هـاي     دیگر گـ  ؛معنا دارند  میهاي عل ان این بود که فقط گزارهتصورش در ابتداي قرن بیستم

که متأثر و مسـتفاد از   وین  به نزد اعضاء حلقۀ 17»پذیري قیقتح«اصل  .دینی، اخالقی، هنري و متافیزیکی بی معنایند
فته محـدودیت هـاي علـم تجربـی رخ     رفته راما  .کرد را القاء می امرهمین د، نشتاین بوویتگ »فلسفی-رساله منطقی«

امور غیر معرفتیِ دخیل در  پژوهش هاي علمی سر برآورد و به بحث گذاشته شد و توجـه هـا را بـه خـود      نمود و
   .جلب کرد

علـم و دیـن   میان نزاع  .کرد ی مییزا براي دین هم مسئله ،دکر زایی می اي فلسفه مسئلهبر جدید علمطور که  همان 
 ؛اسـت در جهان اسـالم نیـز رخ داده   کم و بیش  اتفاقهمین  ه؛بوددر عالم مسیحیت امنه داري و پر د جدي  ینزاع

تصـحیح  از نسبت میـان علـم و دیـن    و معرفت اندیش ان دین و دینداران معیشت اندیش عالم تلقیِ به تدریجیعنی 
ر دنیـاي سـکوالر   که د روند نی می اپزشکسراغ به شوند  که بیمار می  عموم متدینان و متشرعان امروزه .شده است

ه هـاي  خانـ و سـاخت  طراحی  ؛ عموم متدینان،صادق استاین امر ه مهندسی هم در حوز .اند درس پزشکی خوانده
  .درس خوانده اند امروزي که در دانشگاه هاي مدرنِ خود را به  مهندسان و آرشیتکت هایی محول می کنند

 ،هـاي اخیـر   رفتـه در دهـه   کنم رفته می تصور  .است وجود داشته يمقاومت بیشترتا کنون   علوم انسانی باب در 
  که علوم انسانی یافته اندسوق  این سمتبه  کثیري ،علوم انسانی ةر حوزد تولید شده حجم آثارافزایش با خصوصا 
لـم و دیـن    نزاع میـان ع باب در اتی که اتفاق کم و بیش که بینی کرد پیش توان  می .مستقل از دیانت دارند نیز ماهیتی

 جهـانی دیـن و مـتن مقـدس در    . سـت اروشـن  علت نزاع نیز ؛در عالم اسالم نیز رخ خواهد داد رخ داده، در غرب
در  مخاطبان را با  یشهاي خو پیام ،قدسی آن در دل یک متافیزیک ستبرِ پیامبران و آورندگانِو شکل گرفته  رازآلود

 ؛ علـم و تکنولـوژي اي کـه    شـکل گرفتـه   شده ییراززداسکوالر و  یدنیایدر حالی که علم تجربی در  .اند نهادهمیان 
فکـري  هـاي   از کوششالبته  لم و دینسراغ گرفتن از ربط و نسبت میان ع. جهان را بر صورت خویش ساخته است

 از نخستین کسانی بود که بـه رابطـۀ    حوم بازرگانرم ،نواندیشان و روشنفکران دینیدر میان  .ستو رهگشا مبارك 

                                                             
17. verificationsim 
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کـه بـراي    مـی با همـه احترا .دطرح کر قرآن نکاتی را و وم تجربیمیان عل نسبت باب در اندیشید و علم و دین  یانم
که   استامر  به این د؛ و آن عدم عنایتبر رنج می مهمی ي روش شناختیِاز خطانگرش ایشان معتقدم  ،ایشان قائلم

تفاوت هاي جـدي   ن مقدسمتو  ناسانه علم تجربیانسان شمعرفت شناسانه و وجودشناسانه و مبانی و مبادي  میانِ
جـدي اي در ایـن    تفـاوت امـا   ،است» تباین« یکدیگر به قول منطقیون،  نسبت این دو با یمگو نمی ؛اي برقرار است

 تحـوالت  رفته در پرتـو  رفته، اندیشیده انددین  علم و در باب نسبت میان کسانی کهعموم  .میان به چشم می خورد
  .ه استتغییر کرد و مأال نسبت میان علم و دین شان از دیناتدرکشان از زبان دین و انتظار ،هۀ اخیرمعرفتیِ چند د

  
توانـد توسـط    علـم دینـی مـی   البته معتقدنـد  . دانند جز آن را علم نمیچیزي دانند و  دینی میعلم را اساسا  برخی

گـاه  کننـد یـا    مطرح مینیز در علوم را نقص بحث  ،هواین گربحث اینجا است که  .دینی هم استفاده شودشخص غیر
هـا کـه اساسـا     این تناقض با دیدگاه اصلی آن .دانند میگیري چیزي به نام علم غیر دینی  شکلمنجر را تفکر الحادي 

  ؟چگونه قابل توضیح است علم دینی است و بجز آن علم نیست
جدیـد  علوم تجربی  ؛ چرا که ظی استمشترك لف ،علمواژه  جا، ایندر  ؟علم دینی استاساسا که  چه کسی گفته

جهـان سـکوالر پدیـد     در دلِکه علم تجربی اشاره کردم .ندد، اما دینی هم نیستن؛ نه اینکه ضد دینی باشنددینی نیست
امـا   ؛انـد  بـوده  دار دیـن ، در قرون گذشتهاین دیسیپلین در هنگام پیدایی علوم تجربی،  عالمانِکثیري از هرچند  ه،آمد

  .سکوالر بوده است  علوم جدید و انسان شناسانۀ وجود شناسانه یِمبادي و مبان
علم  واژة ؛ آنوقتس استنف موطنش د کهشو بحث می  میاسال ۀی است که در فلسفیعلم به معناآقایان، اگر مراد 

    . خواهد داشتن و موجود بالفعل تجربیِ موعل نسبتی با خواهد بود واین مدعا یمشترك لفظدر اینجا 
رخ  ...شناسـی  زمـین  بیولـوژي و   و فیزیـک، شـیمی  علوم در  هی کتتحوال دهد م تجربی نشان میوعل تکونِ تاریخ

 پدیـده هـا   ییو چراکشف ساز و کارها  در پی  بلکه ،نبوده و قدسی از هستی دینی تلقیِدادن  دستبه در پی  ،داده
و قـوانین   آمـد که نیوتن  شت و ریاضی نوان زبمدد  بهرا  کتاب طبیعتظهور کرد و که گالیله  .ستا هبوددر هستی 

  . بدست دادن تلقی دینی از جهان نبودندپی در  ،را تقریر کرد مکانیک خود
  

؟ موسوم است، چه باید نامیـد  علوم تجربی  بهو ه در مغرب زمین رخ دادرا  آنچه د،باش غیر دینی تواند نمی اگر علم
 دو هر .علوم تجربی انسانی و علوم تجربی غیر انسانی :است قسم دوداشته باشید که علوم تجربی منقسم بر  عنایت

شـیمی و  نـان کـه فیزیـک و    چهم ،مـدیریت سـکوالرند   و روانشناسـی  ،جامعـه شناسـی   ؛این علوم سکوالرند قسمِ
ی یهـاي شـیمیا   واکـنش انـواع  و  گفته می شود سخن جدول مندلیف ر صخواص عنا دربارة  میدر شی. شناسی زمین

جـا   از ایـن  جدیـد  م تجربیِوعل ؛مدخلیتی ندارد جا ایندر نحوه تجلی او در هستی و خداوند  ةاراد .بررسی می شود
 داروسـازي در رشـته   ،قبل از اینکه فلسـفه بخـوانم   .وضات متافیزیکی را اساسا در کار نیاورده اندرو مف کردهآغاز ن

 ، شیمی داروییایمونولوژي ، میکروبیولوژي،، بیوشیمیفیزیولوژيشیمی آلی،  ،بیولوژي  جا در آن. تحصیل می کردم
ذکري به نیز عزم و اراده خداوند  ؛ ازشدمی داده ن هیچ تبیین دینی از جهان بدست آن دروس در  .میخواندمی  ...و

آغـاز  مبادي و مبانی دینی مسئله از  انسانی هم علوم تجربیِکه بگذریم، در   انسانیغیر علوم تجربیِاز . آمد میمیان ن



7  
 

سـامان یافتـه و   خـدا در هسـتی    ةاراد فارغ از چگونگی تجلیِ روانشناسی و علم سیاست ،جامعه شناسی. شود مین
   .سویۀ دینی ندارند

   
مقایسـه  گیـري مسـیحیت بـا فلسـفه یونـانی       هـا پـس از شـکل    با برخـورد غربـی  را  جدید برخورد ما با علومبرخی 

  فقها چگونه این مسئله را ارزیابی کرده اند؟ عالمان دین و ؟در این مورد چه نظري دارید.کنند می
هـر دو   درپیشـرفت هـایی    هـاي اخیـر    دهـه  خوشـبختانه در  البته  .ایم علوم تجربی جدید بوده ةما مصرف کنند

و فقهـا را بـه واکـنش     ي دینه و علماعلم جدید جهان را بر صورت خویش ساخت .ایم علوم تجربی داشته قلمروي
علم میان  ۀرابط باید ؛ بلکهآغاز کرد وري فقهیدا  ارزشو از فقه را  نباید مسئله . انده استو از پی خود کش داشتهوا

وابعاد معرفت  کرد بررسی از جاي دیگريموسوم است، نزاع علم و دین به که آنچه را و  دینیآموزه هاي تجربی و 
عبرت گرفتن از نزاع میان علـم و دیـن    ،در عین حال.و در نظر آورد شناختی و انسان شناختی و تاریخی آنرا کاوید

  .رهگشاو زایاست  ما و اکنون اینجاوضعیت سنجی آن با  در مغرب زمین و نسبت
آنچـه تـا کنـون تحـت     دینی اسـت و  ذاتا  علمته شود گفاز این است که عمیقتر ماجرا بسی چنانکه در می یابم،  

  .یر دینی استربی در دنیا پدید آمده، غیر علمی است، چون غعنوان علوم تج
ـ   «خوانیم  طارق می ةدر سور. مالحظه کنید  انسـان از آب   :»لب و الترائـب خلق من ماء دافق یخرج مـن بـین الص

وردهاي تادر پرتو دسـ از سوي دیگر می دانیم که  .شود می خارج پشتکه از فضاي بین سینه و  شده اي خلق جهنده
، نه از فضـاي بـین پشـت و    ودمی شخارج  از آنجا وتولید  ردم اندام هاي تحتانی بدن دراسپرم ، جدیدم تجربی عل

موجـه  علمی،  هاي اگر این گزاره .زن تشکیل می شود  در رحمِ  18، تخمو بر اثر رابطۀ جنسی میان زن و مرد سینه
 را تغییـر  در ایـن بـاب   مـتن مقـدس   داللت آیات و نحوة غورثحدود و  انتظارات خود ازباید  دیندارانآنگاه د؛ نباش

توضـیح  در مقـام  قـرآن  می تواند به دست داده شود از این قرار اسـت کـه   در این سیاق که  یتبیین ،فی المثل .دهند
ترین مراحـل تکـون    و پیچیده جزئی ترین قرآن نیست بنا. نیست  میزبان عل ،زبان قرآنچرا که  ؛نیست  میعلدقائق 
 براي شفاي دلها نـازل شـده و   واست  هدایت کتاب رآنق؛ که را به بحث بگذارد و اموري از این دست انسانجنین 

میان علم و  رابطۀ در نسبت سنجیِ . میعلو زبان فلسفی از نه  ،گرفته مددزبان عرفی براي طرح آموزه هاي خود از 
 بـه دیـدة  جدید  تجربیِعلوم  در فراورده هاي  و وداست که صورت مسئله جدي گرفته شن ایشرط اول قدم  دین،

  .از فقه و حالل و حرام آغاز نگردد و مسئلهیسته شودعنایت نگر
  

مطرح کردن عقالنیت دینـی  آیا . ی عقل دچار تردید استایارزش و کاربه نگاه دین نسبت  رسد در عمل به نظر می
  ؟معرفت شکل نگرفته است به دلیل موجه ساختن بحث ایمان و یا

بر این بـاور اسـت کـه     سورن کی یر کگور لسوفی نظیرفی. اندخوانده  19ایمان گرا خود راد کسانی در جهان جدی
نیز ي ما عرفا .گیردایمان قرار  متعلق خردستیز است و ناموجه، می تواندآنچه  ،دین پدید آیداگر نزاعی میان عقل و 

                                                             
18. zygote 
19. fideist 
 



8  
 

ه ندنشـا  ر صدبر  داده و رجیحرا ت »ورزي شورمندانه ایمان« و بر سر مهر نبوده معناي عقل استداللیبه عقل مفهوم با 
از سوي دیگر، در ایمان ورزي به روایت ویتگنشتاین کـه مـی تـوان     .است عقل طفیلی عشقکه از منظر ایشان  ؛ندا

بـه سـود   هم  نیست؛ هر چند ادلۀ فیصله بخشی 21متعلق ایمان، خرد ستیز 20،خواند» ایمان ورزي از سر طمأنینه«آنرا
پـس مـی   . مبارة مدعایی به تکافؤ ادله رسـیده باشـی  وقتی محقق می شود که درو احوال ایمانی در دست نیست  آن

ی بـا جـدي انگاشـتن و پـذیرش ارزش     منافـات  ،ایمان گرایی ت هايکم برخی از روای توان چنین انگاشت که دست
  .  ندیمان را به نحو دیگري تقریر می کعقل و ا ، رابطۀکارایی عقل ندارد؛ هر چند دیگر روایت هاي ایمان گراییو

دینـی رهگشـا و سـودمند    سوم و چهـارم از عقالنیـت    دوم، تقویت تلقی در روزگار کنونی، نظرم در مجموع، به 
  . دامن زد هاآنو بسط و نهادینه شدن  است و باید به طرح

عقالنیت دینی و  کردهحرکت سیاق فکران دینی کم و بیش بر همین  اندیشان یا روشننو ۀطایف ،دهه هاي اخیردر 
بـازخوانی   بـه شـته و  عرفتی جهان جدیـد را پـیش چشـم دا   وردهاي مادست ارم و همچنینسوم و چهدوم،در معناي 

یـک سـخن   ت عبدا یاقدمت و  و معیار، مالكدر این میان،  .می پردازند آن مختلفهاي  هلفؤمو سنت دینی انتقاديِ
موجـه و معرفـت     ، مهـم اهمیتی نداردفی نفسه شده  طرح قبل روز پنجا سال پیش و ی پانصد ایده اياینکه ست؛ نی

هاي  در حوزه تعددودهاي مهمیان شباید  22»مالنهموازنه متأ« لز، به مدد روش وجان را به تعبیر .آن است بخش بودنِ
باید با تلقی به قبول کردن و پـذیرش آن،  اگر آموزه اي موجه باشد، .برقرار کردو سازگاري  ی، توازن مختلف معرفت

، نوشـته عبـدالکریم   »قبض و بسط تئوریـک شـریعت  « کتاب . و سامان بخشید ردکتنظیم حول آن را  ظام معرفتی ن
دلمشـغول  لزي دارد و وآثار کالسیک  نواندیشی دینیِ معاصر به حساب می آید، طنین را که امروزه در زمرة سروش

   .برقراري تناسب و سازگاريِ میان معرفت دینی و دیگر معارف بشري است
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21. irrational 
22. reflective equilibrium 


