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  گریزي در مکتب تفکیک فلسفه

  *نژادمحسن عباس

  چکیده
میرزامهدي اصفهانی در حوزة مشهد مؤسس مکتبی بود که بعدها به مکتب تفکیک 

بار واژة تفکیک را بـراي ایـن نحلـۀ فکـري      اولینمعروف شد. محمدرضا حکیمی 
اسـت کـه مفـاهیم و علـوم      اي بینی پیشنهاد کرد. به اعتقاد وي مکتب تفکیک جهان

مانند فلسفه را از معارف ناب الهـی برگرفتـه از کتـاب و سـنت تفکیـک       اي بشري
. گونـه ناخالصـی را در فهـم معـارف دینـی راه داد      ها معتقدند نباید هیچ کند. آن می
 نیـی تبکـارگیري عقـل بـه شـیوة فالسـفه در دفـاع و        شدت مخـالف بـه   رو به این از

هـاي عقالنـی خودکفـا     انـد؛ چراکـه دیـن را در اسـتفاده از روش     هاي دینـی  آموزه
دانند که براي تبیین آن بـه معـارف بیرونـی     پندارند و شأن دین را برتر از آن می می
  چون معارف یونانی و هندي روي آورد. هم

اي ممکـن   دانسـته  در این مقاله بررسی خواهیم کرد که آیا فهم دین بدون هیچ پیش
هاي دانش هرمنوتیک نشان خواهیم داد کـه همـواره    است؟ سپس با استفاده از یافته

شـود و در   هـا آغـاز مـی    دانسـته  فهم در هر دانشی ازجمله معـارف دینـی بـا پـیش    
رو  ایـن  شوند. از حلقوي تعدیل می ها در فرایندي فرض با متن این پیش گوي و گفت

ها ابتدا بررسی شوند. این علوم  دانسته هایی این پیش الزم است تا در دانش یا دانش
آورند و تفاوتی میان هنـد   دست می نیز منابع خود را از هر سرزمین که الزم باشد به

هـا نیـز در تعامـل بـا      ها نیست. گرچه ممکن است همـین دانـش   و عربستان در آن
بررسـی   عرفت دینی دچار تغییر و تحول اساسی شـوند. سـپس ایـن موضـوع را    م

چون فلسفه که مرز مشـترکی بـا معـارف دینـی پیـدا       هایی هم ایم که در دانش کرده
هاي مذکور به منظور فهم بهتـر   توان از تجربیات فکري بشر در دانش کنند آیا می می

هاي تطبیقـی میـان    دالیل بررسی هاي مشترك در دین بهره برد؟ بعد از آن، به گزاره
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امامـان   نکـردن  ایم. در این میـان مخالفـت   هاي بشري و معارف دینی پرداخته دانش
گیـري متفکـران    گـذر دالیـل وام   ع) با علوم وارداتی را بررسی و از این رهمعصوم (

ایـم کـه    هاي عقالنی بیرونی ازجمله فلسفه را بررسـی و نشـان داده   اسالمی از نظام
  کند. هاي تطبیقی را ترغیب می ي است که بررسیا گونه بهین ماهیت د

  فهم، هرمنوتیک. عقل، دین، مکتب تفکیک، فلسفه، پیش :ها دواژهیکل
  

  مقدمه. 1
  مکتب تفکیک 1.1

هــ) در خراسـان (حـوزة علمیـۀ مشـهد مقـدس)        1303–65مرحوم میرزا مهدي اصفهانی (
یافـت. و از آن پـس شـاگردان و    مؤسس مکتبی شد که بعدها به مکتب تفکیک شـهرت  

پیروان مکتـب وي بـا تـألیف، تـدریس و خطابـه، بـه تـرویج افکـار وي پرداختنـد کـه از           
  رضا حکیمی اشاره کرد. توان به حاج شیخ مجتبی قزوینی و محمد ها می ترین آن مهم

گـذاري ایـن نحلـۀ فکـري      بار براي نـام  را براي اولین» تفکیک«محمدرضا حکیمی واژة 
کرد. او معتقد است که از دیرباز سه مکتب شناختی براي فهم معارف دینـی وجـود    پیشنهاد

داشته است؛ روش فلسفی، روش عرفـانی و روش وحیـانی. وي مکتـب تفکیـک را چنـین      
  کند: معرفی می

شناسی، نظام شناختی، دستگاه فکري و مبنـاي اعتقـادي    بینی، جهان یعنی آن جهان» مکتب تفکیک«
که میان مفاهیم و اصطالحات بشري، یا ممتزج، از سویی، و معارف خالص الهـی   (و سیستم تعقلی)،

گـذارد؛ و درواقـع یـا بـه      و آسمانی ( از کتاب و سنت) از سویی دیگر، تفاوت قائل است و فرق مـی 
سـازد و بنـا بـه     کند و روشن مـی  پذیرد و بیان می عبارت بهتر، تفاوتی را که هست و واقعیت دارد می

گـذرد (بـه جـز     دادن اذهـان و افکـار و نفـوس بـه آن نمـی      این فرق و تأکید بر آن و توجه دالیلی، از
نقدهایی که بر مسائل و مبانی آن دو مکتب، در تفاصیل فنی خود، دارد). و در این سه مبنـا و مکتـب   

امر  ؛ زیرا این»تطبیقی«و » التقاطی«و » مزجی«و » تأویلی«است نه » تفکیکی«(وحی، فلسفه و عرفان)، 
شناسـد، و تأویـل    شناسی را در حد هم و عین هم نمی بینی و جهان داند، و این سه جهان را ناشدنی می

ها  بسندگی آن بیند؛ چون استقالل و خود به زیان مبانی وحی و معارف قرآنی میدادن را  و انطباق
و شرعاً مردود آورد)، و این چگونگی را عقالً  ها را پایین می سازد (و سطح آن را مخدوش می

  ).136: 1373(حکیمی،  شمارد می

هایی که بـه تبیـین عقالنـی باورهـاي دینـی       اخباریان و سایر مکتب برخالفها  تفکیکی
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خوانند و با استناد به روایات موجود در این  دار عقل می اعتقاد چندانی ندارند، خود را طرف
  کنند. خود را خردگراتر قلمداد می دانند و از فالسفه نیز زمینه، آن را حجت باطنی الهی می

هـاي   کارگیري عقل فلسفی در دفـاع از آمـوزه   شدت مخالف شیوة به ها به آن وجود نیباا
کـارگیري   ند نه با مطلـق بـه  ا مخالف» عقل فلسفی«و با » فلسفه«ها با  اند. درحقیقت، آن دینی

هـاي دینـی تأکیـد     زهرو بـر تفکیـک فلسـفه از آمـو     ایـن  هاي دینی و از عقل در تبیین آموزه
  ورزند؛ می

زیـرا عقـل    ؛دانیم که در شناخت دینی و عقیدتی، استناد به عقل و تعقل ضـروري اسـت   می
رسـیم و ایـن حجـت     حجت باطنی است و از حجت باطنی است که به حجت ظاهري می

ها مکتب فلسفی از قدیم و جدیـد داریـم    . دهو تفلسف نه فلسفه ؛باطنی، عقل است و تعقل
اند و در مسائل اصالت وجـود یـا ماهیـت، اتحـاد عاقـل و معقـول،        کدام چیزي گفته که هر

  اند. ها اختالف کرده ... قرن خلقت ارواح قبل از اجساد و
گویند مکتب تفکیک بـا عقـل مخـالف اسـت، یـا از روي اندیشـه و        بنابراین کسانی که می

معلومات و تعقالت و اسـرار   ۀگویند از این مکتب و احوال استادان و دامن مطالعه سخن نمی
گذارند. تفکیکیان هـم بـا    می» فلسفه«را به جاي » عقل«آنان اطالعی ندارند، یا براي مغالطه، 

دن حقـایق الهـی را بـا    کر ویلأکردن و ت بلکه خلط ؛فلسفه مخالف نیستند تا چه رسد به عقل
ـ  روا نمی ،اي که باشد هر فلسفه ،هاي فلسفی داده ه اعتبـار پیـروي از وحـی    دانند. تفکیکیان ب

اسـت و دیگـران   » اعماق عقل«برند که  ، از عقل دفائنی استفاده و بهره می»مثیر دفائن عقول«
» عقـل انـواري  «و » عقـل ابـزاري  «اند (عقل ابزاري) و میان  همه از سطوح عقل استفاده کرده

  ).136: 1380(حکیمی،  فرق بسیار است

فهم عقلی متفاوت است. فلسـفه مسـاوي بـا عقـل      ها فهم فلسفی از دین با به اعتقاد آن
انـد و   هاي دینی فیلسوف نبـوده  کارگیري عقل در آموزه نیست و بزرگان دین نیز با وجود به

اند. منتقدین مکتـب   دستوري هم براي آموزش یا ترجمۀ فلسفه براي فهم عقالنی دین نداده
  اند. گریزي حاد آنان دانسته ستیزي و فیلسوف تفکیک نیز مشخصۀ بارز این مکتب را فلسفه

گریزي بسیار حـاد ایشـان اسـت،     ستیزي و فیلسوف مشخصۀ بارز مکتب تفکیک فلسفه«
ریـزي تفکیـک در جهـت     توان آن را ذاتی این مکتب دانست و اصوالً پایه اي که می گونه به

چشم اي به  تر مسئله ضدیت با فلسفه بوده است. در سراسر کلمات ساکنان اقلیم تفکیک، کم
خورد که در آن با نظرات حکما و عرفا مخالفت نشده باشد. این امـر در کلمـات ایشـان     می
  سازي نیست. گونه قابل پنهان هیچ نماید که به آشکار می چنان آن

مرحوم میرزا مهدي اصفهانی صریحاً حکم به تباین کلی بـین اسـالم و حکمـت نمـوده     
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 1).25تـا الـف:    (اصـفهانی، بـی  » و نـه خـادم آن   اند کنندة اسالم فالسفۀ اسالم، منهدم«است: 
 2).178چه که شریعت آورده با همۀ قواعد فلسفه متناقض است (همـان:   بینی که همۀ آن می«
چه در شریعت مـا   اند با همۀ آن چه فالسفه به آن رفته اي خردمند که همۀ آن پس آگاه باش «

المی را مشـرك، تـابع شـیطان،    (همان). در مواضع دیگـر، فالسـفۀ اسـ   » آمده متناقض است
  شمرد. کننده با انبیا و ... می برادران یهود، مخاصمه

فلسـفه چیـز   «مرحوم شیخ محمود حلبی، یکی از بزرگان مکتب تفکیـک، گفتـه اسـت:    
مهمی نیست بلکه اضر مطالب است به حقایق وجدانی. فلسفۀ دشمن بـزرگ معـارف الهـی    

). وي در جاي دیگري فالسـفه  23: 1382موسوي، ، به نقل از: 8تا، درس  (حلبی، بی» است
  ). 39تا، درس  داند (حلبی، بی را منکر علمی خداي واقعی می

ها  ترین دلیل آن رسد مهم نظر می اما سر مخالفت مکتب تفکیک با فالسفه در چیست؟ به
هـا   هاي عقالنـی بیرونـی اسـت. بـه اعتقـاد تفکیکـی       کفایی دین از روش در این زمینه خود

ه  چون فلسفۀ یونـانی بهـر   هاي عقالنی بیرونی هم رتی ندارد که براي تبیین دین از نظامضرو
جا که ریشۀ فلسفه و عرفان از یونان و هند است؛ شأن دین سزاوارتر از آن اسـت   برد. از آن

  که براي تبیین آن، به معارف بیرونی متوسل شویم.
سـنجند. نـام    که مطالب را با آن مـی  که فکرها خطا نرود یک میزانی درست کردند براي این

هاي صناعی بشري بـراي   خوانند. ما چون تابع انبیا هستیم لذا از روش این ترازو را منطق می
اند که فقط براي علما حرف بزنند. چـون چنـین    کنیم. انبیا نیامده شناخت حقایق پیروي نمی

رسـالت سـخن    هاي بشـري جداسـت. مـا چـون در دنبالـۀ      هاي ما هم از بحث است بحث
جـا   سواد صرف هم ایـن  ها نیستیم. اگر یک نفر عامی بی گوییم اصالً محتاج به این درس می

هاي شما و پروفسورهاي شـما هـم    برد، دکترهاي شما و مهندس نشسته باشد او هم بهره می
استعداد فطري هر دو مسـاوي باشـد، بلکـه آن عـامی کـه گرفتـار        که نیافهمند به شرط  می

فهمـد. ایـن روش انبیـا اسـت. حضـرت       اصطالحات نیست مطلـب را بهتـر مـی    وتاب چیپ
که آمدند اول عوام به ایشان ایمان آوردند بعد علمـا. علمـا هـم تـا عـوام نشـدند        ایاالنب خاتم

  ).67-66: 1382ایمان نیاوردند (موسوي، 

نیازي  احساس بی تیبها در نهضت ترجمه در اسالم، مردم از رجوع به اهل  به اعتقاد آن
نتیجـه اخـتالف    اعتنایی نشـان دادنـد کـه در    کردند. حتی علماي شیعه به روایات معارفی بی

  فراوان در میان امت پدیدار شد؛
تـر از   و پـس از ایشـان مصـیبت بـزرگ دیگـري، بـزرگ      رضا سپس در زمان موالیمان امام 
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ار آن در میـان  مصیبت اول (سقیفه) براي اسالم اتفاق افتاد و آن هم ترجمـۀ فلسـفه و انتشـ   
ـ امسلمانان به دستور رشید ملعون بود، تـا   قواعـد آن تثبیـت و دالیـل آن در قلـوب      کـه  نی

  ).156تا الف:  مسلمانان راسخ شد (اصفهانی، بی

هـا علـت اصـلی مخالفـت خـود را بـا فلسـفه،         شـود کـه تفکیکـی    جا روشن می از این
با سایر معارف را موجب گمراهی و دانند و امتزاج آن  اتکایی دین از معارف بیرونی می خود

هـا در تـاریخ    کنند، امري که به اعتقـاد آن  شدن دین با افکار خطاپذیر بشري تلقی می آمیخته
ـ باسالم سبب انحراف مردم و اندیشمندان از معارف راستین اهل  هـاي قرآنـی    و آمـوزه  تی

  شده است.
رگیري عقـل در تبیـین   کـا  رو اهمیت دارد کـه بـراي بـه    آن بررسی مدعیات این مکتب از

هـاي عقالنـی    تـوان از سـایر نظـام    ایم که آیا می هاي دینی همواره با این چالش مواجه آموزه
بیرونی براي تبیین معارف دینی استفاده کرد یا هر دینی ساختار عقالنی متناسب خود را نیـز  

  آورد و باید صرفاً از همین چهارچوب عقالنی بهره برد؟ به همراه می
کارگیري تجربۀ عقالنیت  دانستن به پذیرش نقش عقل در دین آیا به معناي مجاز درواقع،

کنـد   که دین روش عقالنـی خـود را معـین مـی     هاي دین است یا این مدون بشري در آموزه
کـه آیـا عقالنیـت     گیري عقل در چهارچوب همین روش مجاز خواهد بـود؟ دیگـر آن   کار به

گیري چنـین عقالنیتـی    کار ي دینی وجود دارد که بهمستقلی از فعالیت مدون بشري و محتوا
  در دین مجاز باشد یا نه؟

  هاي ذیل پاسخ داده شود: ها الزم است به سؤال براي پاسخ به این پرسش
  اي ممکن است؟ دانسته آیا فهم دین بدون هیچ پیش -
  هاي بشري روا است؟ آیا بررسی نسبت میان معارف دینی و دانش -
است و نهادهاي جامعه ازجملـه نهـاد علـم را از میـان      شکن آیا اسالم ساختار -

  کند؟ برد و نهادهاي جدیدي جانشین می می
هـاي   گیري برخی اندیشمندان اسـالمی از نظـام   هایی موجب وام چه ضرورت -

  عقالنی بیرونی شده است؟
هـاي   گیـري از نظـام   بررسی این موضوعات روشن خواهد کرد کـه آیـا بهـره    -

تبیین معارف دینـی مجـاز اسـت یـا خیـر و در صـورت       عقالنی بیرونی براي 
  بودن آیا چنین امري مطلوب است یا باید از آن پرهیز کرد؟ مجاز
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  ها در فهم متون دینی فرض ضرورت پیش. 2
دانیم هر دینی شامل متون مقدسی است که تفسـیر و فهـم آن محتـواي معـارف      که می چنان

هـاي تفسـیر و فهـم متـون، دانشـی را       رضف دهد. بررسی ماهیت و پیش دینی را تشکیل می
هـاي دانـش هرمنوتیـک ایـن نکتـه را       نام دارد. پیشرفت» هرمنوتیک«تشکیل داده است که 

  فرض نه ممکن است و نه مطلوب؛ آشکار کرده است که فهم متون بدون پیش
نهـادن معرفـت عقالنـی و شـهودي در      الذهن با متون دینی و لزوم کنار مسئلۀ مواجهۀ خالی

یند فهم کتاب و سنت، از مباحث مهمی است کـه در فـن هرمنوتیـک دربـارة آن بسـیار      فرا
شـود. واقعیـت آن اسـت کـه در بسـیاري از مـوارد تـأثیر باورهـا و اعتقـادات و           بحث مـی 

کنندة متن، حتی به صورت غیر ارادي و ناآگاهانـه، در فهـم    نظرات قبلی مفسر و قرائت نقطه
هـاي   ة مفسر است که کوشش کند ذهن خویش را از دخالـت گذارد؛ پس بر عهد او تأثیر می

ها و باورها و معتقدات خود عاري سازد. اما چنین نیست که بتوان ذهـن   دانسته نارواي پیش
پـذیر اسـت و نـه حتـی      ها و معارف تهی کرد. این امر نه امکان ها و دانش را از همۀ آگاهی
هـاي اولیـه و اصـول نخسـتین      سـرمایه پذیر؛ زیرا بسیاري از معارف جزء  مطلوب و توصیه

  ).196: 1386امکان فهم درست و صائب متنِ دینی است (جوادي آملی، 

هاي مفسر در مـتن، نظـر منفـی     دانسته داوري و پیش گري نسبت به پیش در عصر روشن
هـاي   گري و مایـه  هاي بنیادین عصر روشن داوري وجـود داشت. به قول گادامر یکی از پیش

  ).Gadamer, 1994: 270داوري بود ( له با پیشقوام آن مقاب
اي کـه برخـی چـون نیچـه      گونه هایی نیز صورت گرفت، به روي در این مسئله گاه زیاده

خویش است و از آن خالصـی نـدارد. امـا    » انداز چشم«معتقد شدند که هر شخصی مقهور 
شـود و در   ا آغـاز مـی  ه دانسته تر بر این باور است که همواره فهم با پیش هاي معتدل دیدگاه
شوند و در یک فرایند حلقوي رفـت و   تعدیل می ها فرض شیپگوي با متن و اثر این  و گفت

تر جانشین و سـرانجام معنـاي    داوري مناسب شود پیش برگشت میان مفسر و متن تالش می
  متن آشکار شود.

نـد کـه   گرد ها به اصول بـدیهی عقلـی برمـی    دانسته بسیار واضح است که برخی از پیش
و » اجتماع نقیضین محال است«هاي  دهد. مانند گزاره ها را تشکیل می اساس کار ذهن انسان

برخــی دیگــر از ایــن اصــول مربــوط بــه دیــدگاه  ». هــر چیــز خــودش، خــودش اســت«
دسـتگاه شـناختی بشـر    «و » واقعـی وجـود دارد  «هاي  شناسی فرد است مانند گزاره شناخت

پنداریم خـواب و خیـال    بینیم و متن مقدس می چه ما می آن«و ». امکان شناخت واقع را دارد
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هـر علتـی   «هـاي   شود مانند گـزاره  شناسی ما می برخی دیگر مربوط به دیدگاه جهان» نیست
هـا   آفریدگار جهان بـراي هـدایت انسـان   «، »جهان داراي علت واحدي است«، »معلولی دارد

و اعتقـاداتی از ایـن دسـت کـه     » دها معصـوم از خطـا هسـتن    پیامبران را فرستاده است و آن
کنند که بـا متنـی    رسانند و این انتظار را در ما ایجاد می سرانجام حقانیت متن را به اثبات می

نهاد، با انگیزة هدایت بشریت، آن را براي مـا بـه ارمغـان     رو هستیم که فرستادگانی پاك روبه
  اند. آورده

کـارگیري اصـطالحات    هـا بـا بـه    ه آنها بر فالسفه آن است کـ  یکی از ایرادات تفکیکی
اند و لذا امکان فهم صحیح آیات و روایـات را   فلسفی، مردم را از راه فطرت خود دور کرده

جا کـه همـین اصـول فطـري نیـز محـل        اند. اما از آن ها گرفته که با زبان فطرت است از آن
نظـام عقالنـی دارد   ها نیز نیاز بـه برهـان و تـدوین     مناقشات فراوانی شده است و اثبات آن

اند؛ بخشـی کـه متکفـل بررسـی      برخی قائلین به تفکیک، فلسفه را به دو بخش تقسیم کرده
اند. بخـش دیگـر معـارف نظـري و      معارف فطري است، آن را مفید و بلکه ضروري دانسته

  اند. هاي فیلسوفانه است که آن را محل اشکال دانسته پردازي نظریه
چه در کتب به عنـوان فلسـفه هسـت، از دو بخـش برخـوردار       گوییم فلسفه، یعنی آن ما می

شود، دور و تسلسل باطـل   علت نمی (مثل معلول بی اند است؛ یک بخش مسائل قطعی عقلی
است، اجتماع نقیضین محال است، اجتماع ضدین باطل است و ...). این قواعد قطعی عقلـی  

. وحی را ما با همین قواعـد عقلـی   گاه وحی است کنند تکیه که همۀ عقال بر این مبنا کار می
تعقـل و قواعـد    نیبنـابرا داریم پس  گاه از این قواعد عقلی دست برنمی ثابت کردیم؛ لذا هیچ

گوییم نفس ما باید از حقایق و مسائل  ها می چنینی برخورداریم و با توجه به همان عقلی این
و روشـنی داللـت، شـکل    وحیانی و منبعی که وسیع است، با توجه به دو قیـد اعتبـار سـند    

  ).120-119تا:  بگیرد. مسائل عقالنی و تعقل نیز در جاي خود محفوظ است (سیدان، بی

ها اساساً قداست مـتن و ضـرورت فهـم و     دانسته که گفتیم بدون اثبات برخی پیش چنان
هایی این  رو الزم است تا در دانش یا دانش این تفسیر و تبعیت آن محل سؤال خواهد بود. از

  امور بررسی شوند.
هـایی   گیري از دانـش  تر بهره کنیم، پیش هنگامی که، فهم متن را متوقف بر مفروضاتی می

رو قائلین به تفکیـک   همین ایم و از کنند تأیید کرده ها را تنقیح و تدوین می دانسته که این پیش
، اصـول  چون صرف، نحـو، ادبیـات عـرب    هایی هم نیاز از دانش و حتی اخباریان خود را بی

ها برگرفته از  که قواعد این دانش اند. با این فقه، منطق، تاریخ، رجال، درایه و امثال آن ندانسته
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متون دینی نیست و گاه ریشه در اعراب جـاهلی و یـا اقـوام دیگـر دارد و همگـی ثمـرات       
  روند. شمار می هاي بشري به کوشش

کننـد.   در قالب علومی مـدون مـی   ها را هاي خود، آن دانسته اندیشمندان براي تنقیح پیش
آورنـد و در ایـن زمینـه     دسـت مـی   این علوم منابع خود را از هر سرزمینی که الزم باشد بـه 

تفاوتی میان یونان، هند، عربستان و یا هر حوزة علمی و تمدنی دیگر وجود نـدارد. تجربـۀ   
نتیجـۀ تـالش   شناسد و هر دانشی  دهد که علم مرز نمی دانش بشري و تاریخ علم نشان می

هاي گوناگون در ادوار گوناگون تاریخی اسـت. گرچـه ممکـن اسـت      جمعی مردم سرزمین
  عمدتاً به یک سرزمین خاص استناد داده شود.

جـا کـه فهـم     مند شوند، اما منطقاً از آن توانند از معرفت دینی بهره ها گرچه می این دانش
شک نتیجۀ  ن دین گرفته شده باشند و بیتوانند از مت ها تقدم دارد خود نمی متون دینی بر آن

ها درحقیقت همان تـدوین   هاي فکري بشري خواهند بود. این دانش تجربۀ عقالنی و تالش
است که به تعبیر قائلین به تفکیک، مخاطب وحی الهـی قـرار گرفتـه    » عقل فطري«و تنقیح 

جا که خود را  ز آنکند ا است. به طور طبیعی اندیشمندي که به دین و متون دینی مراجعه می
منـد   کشد و مانند هـر پـژوهش روش   یابد به هرجا سرك می هایی می نیازمند به چنین دانش

تردیـد ایـن تجربـه را در     کند و بی ها بررسی می علمی، تجربۀ پیشین بشري را در این دانش
ا در بس افزاید و چه بخشد و بر آن می گوي با متن دین و مراجعات مکرر به آن غنا می و گفت

  کند. ها تحول اساسی و عمیق نیز ایجاد می آن
کرات آمده است که دین روش عقالنی ویژة خود را آورده است،  در سخنان تفکیکیان به

اما این مسئله تناقض آشکار با این ادعا دارد که برخی مدعیات دینـی خـود، بایـد قـبالً بـه      
رسش و پاسخی بر این مطلب تأکیـد  اهللا سیدان در قالب پ وسیلۀ عقل اثبات شده باشد. آیت

  ورزد: می
البتـه کـامالً    رسـد؟  سؤال: اگر کسی در اصل توحید اشکال داشته باشد مطلب به وحی نمـی 

. نبـوت  2. اصل اثبات خـدا؛  1اي نیست:  درست است ما قبالً گفتیم در دو مسئلۀ وحی کاره
  ).27نبی (همان: 

  در آغاز با عقل است؛ کند که تصدیق وحی محمدرضا حکیمی نیز تصریح می
که معروف است، حجت باطنی است و تصدیق وحی در آغـاز   در مکتب وحی، عقل، چنان

تنهایی توانا بـر کشـف    با اوست و چون وحی را تصدیق کرد، و نیز خسته گشت که خود به
یابی از مشعل فروزان وحی، به سـر منـزل    آویزد، و با فروغ حقایق نیست، در دامن وحی می
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هـا و رواهـا    ها و نادرست حقایق و فهم واقعیات، در بعد نظري و ایمانی، و به درستادراك 
  ).162: 1375یابد (حکیمی،  و نارواها، در بعد عملی و اقدامی و سلوکی دست می

ترین مسائل دینـی یعنـی    اکنون اگر پذیرفتیم که براي همین دو مسئله که اتفاقاً از اساسی
توان روش عقالنی را که بـر   باید از عقل بهره گرفت چگونه میاثبات توحید و نبوت است 

  شود مأخوذ از دین دانست؟ اساس آن به چنین امري پرداخته می
کنند و پس از پـرداختن بـه    آمد می هاي خود را کار در چنین مواردي عقال نخست روش

ه سراغ متـون  هاي فراوانی نیز وجود دارد ب ها که در هر یک نظریات رقیب و نزاع این روش
پذیرد. بـر اسـاس    کدام از این امور نیز در دایرة متون دینی صورت نمی روند و هیچ دینی می

چون منطق و فلسـفه   هایی هم یک روش متعارف عقالنی، اندیشمند ناخواسته به سراغ دانش
  ها کارآمد کند. رود تا سالح خویش را در میدان اثبات مدعیات دینی و دفاع از آن می

فرض بـه محتـواي وحـی و     الذهن و بدون پیش که اگر پذیرفتیم که ورود خالی آن نتیجه
متون دینی غیر ممکن است و براي فهم دین مفروضات علمی و عقالنی الزم است، که ایـن  

هاي غیر دینـی   توان برخی دانش ایم که می مفروضات پیشادینی هستند، ناخواسته حکم کرده
  لمانۀ دین پذیرفت.را به عنوان مدخلی براي فهم عا

  
  هاي بشري سنجش معارف دینی و دانش. 3

هـایی   جوگر بشري دانشو واقعیت آن است که پیش از ظهور ادیان الهی همواره ذهن جست
هایی یکی پس از  را مدون کرده است و پس از آن نیز همواره در کنار معارف وحیانی دانش

ضوعات و مسائلی مطرح شده است که ها مو وجود آمده است و در بسیاري از آن دیگري به
چون مبـدأ   ها پرداخته شده است. براي مثال، در فلسفه، مسائلی هم در معارف دینی نیز به آن

شود. که همین موضـوعات   بینی و مسائل شناخت بررسی می شناسی و جهان و معاد و جهان
یز مسائلی پیرامـون  اي دیگر در معارف دینی مطرح شده است. در علوم انسانی، ن گونه نیز به
شناسی و مسائل گوناگونی در ارتباط با فرد یا جامعۀ انسانی وجود دارد کـه بـه نحـو     انسان

  هاي بشري بررسی شده است. مشترك در دین و دانش
رسـد   نظر می در مکتب تفکیک معموالً بر فلسفه و عرفان تأکید خاص وجود دارد، اما به

اي بشري اختصاصی به این علوم نداشته باشـد  ه وجود موضوعات مشترك در دین و دانش
و این مسئله در بسیاري از علوم انسانی دیگر نیز وجود دارد حتی ایـن امـر اختصاصـی بـه     
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بینی ندارد بلکه در انشائیات و احکام موجود در دین نیز این مسئله به  حوزة معارف و جهان
که حقوق مالکیت، حقوق  لیحا خورد. مثالً مسائل حقوقی در دین وجود دارد در چشم می

  شود. هاي حقوقی بشري نیز بررسی می ها در نظام اساسی، حدود و دیات و مجازات
تر تفکیکیان معتقدند که نوعاً فالسـفۀ اسـالمی، ابتـدا مسـائل را از دیـدگاه عقلـی        بیش

پذیرنـد و سـپس از    کنند و مطالبی را بر اساس مقدماتی اختالفی و ناروشـن مـی   بررسی می
افکنند و چـون   ا که منتسب به شرع هستند از روي ناچاري نظري به مدارك شرعی میج آن

بینند، دست به تأویل و توجیـه متـون شـرعی     در بسیاري از اوقات نتیجۀ آن دو را یکی نمی
تر به دنبال متشابهاتی هسـتند تـا رأي و نظـر خـود را بـا آن تأییـد کننـد         گشایند و بیش می

  ).9-8: 1387(مروارید، 
هاي بشري را نیز هدایت  رود دین که مظهر هدایت تشریعی الهی است، دانش انتظار می

جـا   هاي دانش مرتفع شود، اما از آن کارگیري معارف وحیانی، انحرافات و کاستی کند و با به
که در نظر تفکیکیان این نگرانی وجود دارد که برقراري نسبتی میان این دو منجر بـه تأویـل   

هاي بشري، حقایق پـاك و   د و به جاي غنابخشی و تصحیح انحرافات دانشآیات قرآنی شو
انـد   هاي فکر بشري آلوده شود عطایش را به لقایش بخشیده ها و ناپاکی زالل دینی به کاستی

هـا و   هـا، اشـتباه   اند. علوم بشري مملو از انحراف و هر گونه ارتباط را میان این دو نفی کرده
نـد ندارنـد.   ا د و نسبتی با معارف یقینی وحیانی که منطبق با واقعهاي ذاتی بشر هستن کاستی

شود اختالف شـدید میـان اندیشـمندان اسـت. از      معموالً شاهدي که در این زمینه ارائه می
جا که دست بشر از رسیدن به حقیقت کوتاه است هر یـک از دانشـمندان علـوم بشـري      آن

کند و اگر قرار باشـد زمینـۀ ارتبـاط     آن دفاع می پندارد و از دیدگاه خود را مطابق با واقع می
همین اختالفات ساحت دین را نیز فرا خواهد گرفت و دینی که براي  برقرار شودمیان دین 

تـر را   ها آمده است خود نیز زمینۀ اختالفات بیش رفع اختالف میان بشریت و هدایت انسان
  کند؛ فراهم می

دار در تـاریخ فلسـفه    فلسفه بروز اختالفات دامنـه از دیگر مستندات دیدگاه تفکیک در طرد 
هاي متعارض و آراي متناقض است کـه هـر یـک بنیـاد      است. تاریخ فلسفه مشحون از نظام

شناختی آرایـی متنـاقض بـا     شناسی و جهان کند. ارسطو در باب معرفت دیگري را تهدید می
فلسفی، مشی و مرام اسالف ها و مکاتب دیگر  استاد خویش، افالطون، ارائه داده است. فرقه

ها را منهدم کرده است و خـود طرحـی    اند. بنابراین، سنگ بناي نظام آن خویش را نپسندیده
ها را نیز مشمول همان سرنوشت پیشینیان سـاخته و نظـام    ، لکن مرور زمان آندرانداختندنو 
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صـادق  ها فرود آورد. همین مطلب در فلسفۀ اسالمی نیـز   جدیدي دست تخریب بر سر آن
مسـائل   داند، سپس در ریـز  تازد و متعالیه هر دو روش را ناقص می است. اشراق به مشاء می

ها کاري دشوار و متعذر است. بـر ایـن    کردن آن چنان فراوان است که فهرست ها اختالف آن
توان حقیقت را یافت؟ با اتخاذ کدام مشرب فلسفی نیل به حقیقت میسـر   اساس، چگونه می

که همه بـه حقیقـت رسـیدند یـا حـداقل حظـی از حقیقـت         د قائل شد به ایناست؟ آیا بای
فلسـفی  هاي  کدام از مکاتب و روش اند؟ یا نه، خود اختالف حاکی از این است که هیچ برده

  اند. هاي علمی خود ناکام مانده و در تالش اند در رسیدن به حقیقت توفیقی حاصل نکرده
و صرف اختالفات را دلیل قـاطعی بـر بطـالن تفکـر     اندیشد  دیدگاه تفکیک به شق دوم می

داند و بر این اساس، تفکر و اندیشه و کسب علوم مفهومی جز  فلسفی در کل گسترة آن می
تضییع عمر و سرگردانی در بیابان تیه و حیرت چیزي نیست؛ چراکه این خاصیت تفکر مـن  

بایـد   )82(نسـاء:  » تالفـا کثیـرا  د غیر اللّه لوجـدوا فیـه اخ  نولو کان من ع«عند غیر اهللا است؛ 
نشـدن در اخـتالف آرا را تضـمین کنـد      انسان خود را به معارف وحیانی بسـپارد و گرفتـار  

  ).119-118: 1382نیا،  (ارشادي

ماحصل استدالل تفکیکان آن است که علوم بشري چون در معـرض خطـا و اخـتالف    
هاي عالم و معصوم از خطا هسـتند   نسبتی با معارف وحیانی که منطبق بر واقعیت قرار دارند
هـاي بشـري، در    گیري فلسفه یا سایر دانش کار رو هیچ ضرورتی براي به این کنند. از پیدا نمی

فلسفه ارائه شده است، اما مدعاي  کارگیري ها علیه به هاي آن فهم دین وجود ندارد. استدالل
  شود. هاي بشري را شامل می و تمامی دانشها عام است  آن

اي دینـی موضـوعیتی نخواهـد داشـت؛ در آن صـورت،       رشته که تحقیقات میان نتیجه آن
» دانش دینـی «معناست، مدیریت اسالمی، اقتصاد اسالمی و اساساً  که فلسفۀ اسالمی بی چنان

خلوص معارف دینی را  رفتن بین چون التقاط و از بخشی هم مورد خواهد بود یا نتایج زیان بی
  به همراه خواهد داشت.

  پردازیم. اکنون به بررسی مدعیات مکتب تفکیک در این زمینه می
انتهاي الهی نشأت گرفتـه   است که از سرچشمۀ علم بی» وحی«موضوع معرفت وحیانی، 

شـود خـود نـوعی معرفـت بشـري       رو که متعلق ادراك و فهم بشر واقـع مـی   آن ز است، اما ا
شود و از این حیث مشمول احکام عام معرفت خواهد بود. یکی از این احکام  محسوب می

رسد بشر ناخواسته به بررسـی نسـبت آن بـا سـایر      عام آن است که هرگاه دانشی از راه می
پردازد و در این سنجش هرچه موضوع دانش جدید بـا سـایر معـارف و     معارف خویش می

  خواهد بود. تر تر باشد این بررسی جدي ها نزدیک دانش
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  هاي بشري و معارف دینی هاي تطبیقی میان دانش دالیل بررسی. 4
وقتـی موضـوع واحـدي در دو     هرحال بهجویی بشر است.  یکی از این دالیل حس حقیقت

شود که کـدام یـک از ایـن دو حقیقـت      شود این سؤال مطرح می دانش متفاوت بررسی می
یی براي سؤاالت بشر در مورد مبـدأ و معـاد   ها است؟ مثالً وقتی هم فلسفه و هم دین پاسخ

ها درست است؟ آیا بازگشت هـر دو   شود کدام یک از این پاسخ دارند این سؤال مطرح می
کننـد یـا هـر یـک سـخنی متفـاوت        دیگر را تکمیل می به یک نظریه است؟ آیا این دو یک

ا به نتایج متفاوت هایی که این دو ر فرض گویند؟ اگر این تفاوت وجود دارد مبانی و پیش می
رسانده است چیست؟ در آن صورت این بخش در سطوح دیگري نیز تکرار خواهد شـد و  

ها ادامه خواهد یافت تا سرانجام حقیقت مکشوف شود یا توافقی میان دو  قدر این بررسی آن
اي خواهد بود کـه اساسـاً دانـش رنـگ دینـی       گونه دیدگاه صورت پذیرد. گاه این توافق به

را نیـز بـدان اضـافه کـرد.     » اسالمی«توان پسوند  افت و در آن صورت است که میخواهد ی
اند نیز همین اسـت کـه بـه     مدعاي فیلسوفان اسالمی نیز که به فلسفۀ خود نام اسالمی نهاده

  اند تا میان قرآن، عرفان و برهان توافقی حاصل کنند. اند و موفق شده چنین توافقی نائل شده
  گوید: جمله می ارد متعددي این مسئله را ابراز داشته است، ازصدرالمتألهین در مو

حاشا که احکام شریعت بر حق و الهی و نورانی، معارض با معارف یقینی و ضروري باشـد  
کنـد (صـدرالمتألهین،    اي باد که قوانین آن با کتـاب و سـنت تطبیـق نمـی     و نفرین بر فلسفه

1981 :75.(  

داند که کامالً با کتاب و سنت هماهنگ است و  ي میا وي همچنین فلسفۀ خود را فلسفه
  ).218: 1341بلکه در موارد بسیاري، برگرفته از آن دو است (صدرالمتألهین، 

هـاي تطبیقـی    اي از سوي عالمان دینی براي بررسی سخن بر سر آن است که خواه اراده
هـا   سرانجام ایـن بررسـی  وجود داشته باشد و خواه به دالیل مالحظاتی موقتاً به تعویق افتد 

اي احکام حقـوقی مخـالف    که برخی مؤمنان ادعا کنند که پاره صورت خواهند گرفت. همین
دانان ادعا کنند که بخشی از مسلمات حقوقی بشر، خـالف   اي حقوق شریعت است و یا پاره

قوانین حقوقی دین است در آن صورت سنجش آغاز خواهد شد و موافقـان و مخالفـان بـه    
تدریج و با  شود و به ها ابتدا از موارد خاص آغاز می پردازند. این بررسی دالیل خود میارائۀ 
تر معرفت نیز کشـیده خواهـد    هاي عمیق گرفتن منازعات علمی به بررسی بنیادین و الیه اوج

که تمامی بنیاد علم با تمامی بنیاد معرفت دینی به تیغ سنجش و ارزیـابی انتقـادي    شد چندان
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هاي دیگر اسـالمی   که فلسفۀ اسالمی متولد شد، دانش اهد شد. در این میان چنانگرفتار خو
نیز ممکن است پا به عرصه وجود گذارند و این زمانی است که توافق کلی بـر سـر فلسـفۀ    

  ها و نظریات کالن، غایات و راهبردها صورت پذیرفته باشد. علم، روش
توانند به معرفتـی دل ببندنـد    کنند، نه می زدایی می آدمیان مستمراً از معارف خویش تعارض

هـاي   توانند با معـارفی خـو کننـد کـه پـاره      دهد و نه می که جهان بیرونی بر ضد آن فتوا می
توانند در علوم انسانی، از یـک انسـان سـخن     اند. متفکران نمی مختلف آن با هم در تعارض

سان نوع سوم. ایـن سـه بایـد    گویند و در علوم طبیعی از انسان دیگر و در علوم شرعی از ان
متالئم و متوافق باشند، و هر یک که واژگون شود، دو نوع دیگـر را نیـز بـا خـود واژگـون      

شناسی، آسمان و ابر و ستارگان را به نحوي بشناسـد   تواند در طبیعت خواهد کرد. آدمی نمی
عنـا و  شناسی به نحو دیگري، و به هر کدام دل بسـت دیگـري را موافـق آن م    و در شریعت

  ).190: 1384تفسیر خواهد کرد (دباغ، 
  

  با ترجمۀ علوم وارداتی معصومعدم مخالفت امامان . 5
هـاي   هاي فلسفی و سایر دانش شاید بر اساس همین واقعیت باشد که با وجود ترجمۀ کتاب

(ع) و با وجـود حساسـیت امامـان     رضاویژه در دوران امام  و به تیبیونانی در روزگار اهل 
ي خاصی در قبال ریگ موضعنسبت به خطراتی که ممکن است اسالم را تهدید کند،  معصوم

که در این زمینه به دلیـل   ویژه آن هاي خاص صورت نپذیرفته است. به ها یا دانش این ترجمه
اي بـراي تقیـه وجـود نداشـته      مخالفت بسیاري از عامه با فالسفه و نهضت ترجمه، انگیـزه 

  است.
  نویسد: ینه میشهید مطهري در این زم

دانیم، از اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجري، مسلمین با علوم جهـان   طوري که می همان
دانـیم ائمـۀ    آشنا شدند و انواع علوم را از یونان و هند و ایران ترجمه کردند. و از طرفی مـی 

ما پر اسـت  هاي  کردند. کتاب گیري به کارهاي خلفا کوتاهی نمی (ع) از انتقاد و خرده اطهار
از این انتقادها. اگر بنا بود که نظـر اسـالم دربـارة علـم، نظـر منفـی و مخـالف بـود و علـم          

(ع) این عمل خلفا را که دسـتگاه وسـیعی   اطهار بود ائمه  کننده دین می کننده و منهدم خراب
 هاي نجومی، منطقی، فلسفی، طبی، از مترجمین و ناقلین به وجود آورده بودند و انواع کتاب

طور که بعضی کارهاي دیگـر   کردند؛ همان شناسی، ادبی، تاریخی ترجمه شد انتقاد می حیوان
بود این عمل بیش از هر عمل دیگـر   خلفا را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند. اگر بنا به انتقاد می

زمینه انتقاد داشت. ولی هیچ اثري در طول صد » حسبنا کتاب اهللا«در میان عوام تحت عنوان 
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  ).220-219: 1358شود (مطهري،  و شصت سال که بر این قضیه گذشت از انتقاد دیده نمی

چـون سـلیمان    (ع) با برخی فالسـفه و متکلمـین آن روزگـار هـم    رضا در مناظرات امام 
کشـند هرگـز    ها را به چالش می شدت نظرات آن که امام به حالی مروزي یا عمران صائبی، در
  کنند. یري فلسفه یا کالم نمیانتقادي در زمینۀ اصل یادگ

معرفـت دینـی سـرانجام بـا      هرحال بهرو باشد که  آن (ع)، شاید ازائمه ي ریگ موضععدم 
هاي آن بررسی خواهد شد. چه نیکـوتر   ها و توافق شود و تعارض رو می معارف بشري روبه
ز جلوگیري (ع) صورت پذیرد تا از انحرافات احتمالی نیمعصوم گاه امام  که این امر در پیش

  شود.
  

  هاي تطبیقی براي معرفت دینی سودمندي بررسی. 6
ها به سود معرفت دینی تمام خواهـد   همواره جاي این پرسش وجود دارد که آیا این بررسی

شد؟ پاسخ به این سؤال مثبت است؛ چراکه هرچه معرفت دینـی بـا سـایر معـارف بشـري،      
  ینی افزوده خواهد شد.ارزیابی شود بر غناي معرفت بشري و عمق معرفت د

تـوان شـناخت و    دانیم هر شیئی را در پرتو شناختن ضد یا رقیب آن بهتر می که می چنان
تر خواهد شد هنگـامی کـه معرفـت     اي ممکن باشد شناخت نیز افزون اصوالً هر جا مقایسه

تر  هاي عمیق دینی در معرض ارزیابی با سایر معارف رقیب قرار گیرد در آن صورت بررسی
هاي  چنین نقاب از الیه شود و این هاي علمی ضروري می تر مفاهیم دینی و موشکافی دقیق و

تـر   هاي درونی تر شود الیه شود، هرچه مناظرات علمی بیش تر معارف دینی برداشته می عمیق
تر خواهند کرد. امروزه نیز هرچه بر این سـؤاالت افـزوده شـود     معرفت دینی خود را آشکار

  کران معارف وحیانی افزایش خواهد یافت. ریاي بیشناخت ما از د
  

  نگاه دین به نهاد دانش. 7
شـکن اسـت و نهادهـاي     مسئلۀ دیگري که باید بررسی شود این است که آیا دیـن سـاختار  

  پذیرد؟ سازد یا همان نهادهاي موجود را می اجتماعی ازجمله نهاد علم را دوباره می
انـد کـه    ه اسالم آن است که در بستري متولد شدههاي ادیان الهی، ازجمل یکی از ویژگی

چون نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد حکومت و نهـاد علـم در    تر نهادهاي اجتماعی هم پیش
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  اند. آن شکل گرفته
ها بر ساختارشـکنی و   توان دریافت که مبناي آن با نگاهی کوتاه به سیرة پیامبران الهی می

تر معطوف به هـدایت و   ها بیش اجتماعی نبوده است. بلکه تالش آنبرداشتن نهادهاي  میان از
إن أریـد إال  ها متمرکز شده است؛  هاي میان آن تنظیم این نهادها و رفع اختالفات و تعارض

  ).88(هود:  اإلصالح ما استطعت وما توفیقی إالّ باهللا
فرسـتادگان الهـی    البته همواره انحرافاتی در این نهادها وجود داشته است که با واکـنش 

کند یا برخـی روابـط ناشایسـت خـانوادگی را      مواجه شده است مثالً اسالم با ربا مبارزه می
هاي ایجابی، کارکردهاي نهادهاي اجتماعی  کند با آموزه شمارد. همچنین تالش می مردود می

س نفـی  ها را بهبود بخشد. اما مثالً هرگز نهاد حکومت را از اسـا  را تقویت کند و روابط آن
اي در  نکرده است یا نهاد بدیلی براي تنظیم روابط اقتصادي جامعه که متضمن تغییـر ریشـه  

  هاي دینی مشاهده نشده است. آن باشد در آموزه
کاري وجود دارد یعنی بنا نبوده است که اساساً یک نظـام   در نهاد علم نیز همین محافظه

جـا کـه    دانش بشري شود. بلکـه از آن عقالنی و علمی کامالً متفاوت جانشین تجربۀ مدون 
عقل نیز در کنار وحی حجت الهی است و دانش بشر نیز محصول تالش عقالنی بشر است 

اي در این زمینه که منجر به نفی دانش شود در اسالم وجود ندارد. بلکه در  تفکر بنیادگرایانه
یه بر کسب علـم و  مقابل به فراگیري دانش نیز توصیه شده است. در عمل نیز این همه توص

اندوزي و توصیه به فراگیري دانش از غیر مسلمانان، انگیزة مضاعفی را در دانشـمندان   دانش
وجـود   اي که توانستند در مدت کوتاهی تحول علمی بزرگی را به گونه مسلمان ایجاد کرد. به

  آورند.
  

  هاي عقالنی بیرونی گیري متفکران اسالمی از نظام دالیل وام. 8
شـود متفکـران    هایی است که موجب می گشا است، ضرورت ري که بررسی آن راهنکتۀ دیگ

هاي عقالنی بیرونی براي تبیین معارف دینی بروند. شاید اولین مسـئله   اسالمی به سراغ نظام
ناپـذیري   کشـاند همـان گریـز    هاي عقالنی بیرونـی مـی   که متفکران اسالمی را به سوي نظام

تر اشاره کردیم. با رشد و گسترش  و دین بود که پیشسنجش میان موضوعات مشترك علم 
چون ایران، روم، یونان،  جغرافیاي اسالم و بسط نفوذ آن به کشورهاي متمدن آن روزگار هم

هـا فـراهم آیـد و     هـا و اندیشـه   هندوستان و چین طبیعی است که زمینۀ تبادل میان فرهنـگ 
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هاي گذشتۀ خـویش   باط میان اندیشهها به بررسی ارت هاي فعال فکري در این سرزمین حوزه
  الورود اسالمی بپردازند. با معارف جدید

هاي مغلوب را چه اهداف سیاسی خلفا و چـه حـس    انگیزة ترجمۀ متون علمی سرزمین
هـاي   کنجکاوي مسلمانان بدانیم حجم عظیمی از میراث گذشـتۀ فکـري بشـر بـه سـرزمین     

اسالمی راه یافته بود و سؤاالت و شبهات زیادي را میان مردم و اندیشمندان ایجاد کرده بود 
هـاي بشـري نیـز     م را نسبت به موضوعاتی که در دانـش خواستند موضع اسال و همگان می

سینا، شـیخ   مطرح شده بود بدانند. در چنین شرایطی اندیشمندان بزرگی همچون فارابی، ابن
اشراق و مالصدرا با درك واقعی از وضعیت موجود و آشنایی کافی بـا میـراث یونـانی، بـه      

هاي آن روزگار در پـیش   تند که دانشهاي دینی و پاسخ به سؤاالتی پرداخ تطبیق آن با آموزه
ها بودند و آن همه شـبهات   پاي معارف دین گذاشته بود. شاید اگر تفکیکیان هم به جاي آن

شود  دیده می ها در آندیدند با دغدغۀ دینی که  آمده در جامعۀ اسالمی را می و سؤاالت پیش
  شدند. قدم می اولین کسانی بودند که براي این امر پیش

هـاي عقالنـی    کـارگیري نظـام   ل عمدة دیگري که متفکران اسالمی را به سوي بهاز دالی
هـا   کشاند معارف عقالنـی موجـود در آیـات و روایـات اسـت کـه برخـی از آن        بشري می

آیند. فهم این مفـاهیم   نظر، متعارض می نهایت پیچیدگی و دشواري هستند، و حتی گاه به در
کند. برخـی از ایـن مسـائل را     ا امري ضروري میهاي فکري بشر ر کارگیري همۀ ظرفیت به

  شهید مطهري چنین فهرست کرده است:
  ـ اطالق و الحدي و احاطۀ ذاتی و قیومی خداوند؛

  ـ هیچ مکان و زمانی از او خالی نیست؛
  ـ هم بر زمان تقدم دارد، و هم بر مکان، و هم بر عدد؛

  ـ وحدت او وحدت عددي نیست؛
  مرتبۀ متأخر از او، یعنی در مرتبه فعل اوست؛ـ زمان و مکان و عدد، در 

  چیز نیست؛ چیز است و در هیچ ـ با همه
چیز است، ولی نه به نحو تقارن؛ و بیرون از هر چیز است، ولی نه به نحـو انفصـال    ـ با همه

  و جدایی؛
  چیز به سوي اوست؛ چیز از آن اوست و بازگشت همه ـ همه

  شود؛ او فرض نمی گونه جزء براي ـ او بسیط است، و هیچ
  ـ صفاتش عین ذاتش است؛

  ـ هم اول است و هم آخر، و هم ظاهر است و هم باطن؛
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  ـ اولیتش عین آخریت، و ظهورش عین بطون است؛
  دارد؛ ـ هیچ شأنی او را از شأن دیگر بازنمی

  ).82-81: 1380ـ کالم او عین فعل و ابداع اوست (مطهري، 
را در سایر اصول دین نیز  ها قرار ندارند و مانند آناین مسائل فقط در حوزة خداشناسی 

توان سراغ گرفت. بسیاري از معارف براي فهم عامه بیان شده است، اما مطالبی نیز وجود  می
  هاي عقالنی دقیق دارد. دارد که فهم عادي تحمل درك آن را ندارد و نیاز به کاوش

(ع) را بـراي   تیـ برار اهـل  بر این اساس در روایات فروانی توصیه شده اسـت کـه اسـ   
  ها را به اندازة استعدادشان با معارف دینی آشنا کنید؛ مردم عوام بازگو نکنید و آن

خالطوا الناس بما یعرفون، و دعوهم مما ینکرون، وال تحملـوهم علـی أنفسـکم و علینـا، انّ     
ن اهللا قلبـه  أمرنا صعب مستصعب؛ الیحتمله االّ ملک مقرّب، أو نبی مرسل، أو عبد قد امـتح 

   3).624: 1403لالیمان (صدوق، 

کارگیري از ظرفیت عقالنی بشر را براي فهم متون دینی دوچنـدان   چه که ضرورت به آن
شدة فراوانـی اسـت کـه بـر غمـوض       سازد، وجود روایات مجعول، متعارض و یا تقطیع می

اوانـی وجـود دارد   معارف دینی در این امور افزوده است. در آیات قرآن نیز آیات متشابه فر
کننـده   که معناي ظاهري آن ممکن است براي مردم عادي که ورزیدگی عقلی ندارند گمـراه 

اي  هاي فراوانی مواجه اسـت و چـاره   باشد. در چنین وضعیتی فهم متون دینی، با محدودیت
  کارگیري پیشینۀ دانش بشري نیست. جز به

ـ  نظر می اساساً به اي اسـت کـه ظرفیـت     گونـه  ن بـه رسد نوع طرح مباحث عقالنی در دی
عقالنی بشر را تحریک کند و آن را به تعمق و تدبر ناچار سازد. آیات فراوانی که در قـرآن  

رفتـه در مسـائل    کـار  کریم در زمینۀ ضرورت تعقل و تدبر آمده است به ضمیمۀ ادبیـات بـه  
و طـرح   ظـاهر متعـارض   حکمی و اعتقادات که آمیخته به استعارات، متشابهات و نکات بـه 

کـه   اي از سوي شارع وجود داشته است تا ایـن  سازد که اراده نامنظم مسائل است روشن می
  هاي عقالنی خویش واداشته شود. کارگیري تمام ظرفیت بشر به خردورزي و به

اي علم و دین و بررسی رابطۀ ایـن   رشته ویژه امروز مطالعات میان ضرورت دیگري که به
هـاي حیـات انسـانی     هاي بشري به همۀ حوزه پذیر کرده است تسري دانش نا دو را اجتناب

انـد و   هاي زندگی را یا علـوم طبیعـی یـا علـوم انسـانی فراگرفتـه       است. امروزه همۀ عرصه
انـد. بـدیهی اسـت     ها بنـا شـده   هاي این دانش ها و توصیه آموزه نهادهاي اجتماعی بر اساس

تواند اهداف دینی را برآورده سازد.  دانشی که مبانی و خاستگاهی غیر دینی داشته باشد نمی
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هـا و   در آن صورت یا باید تمامی نهادهاي اجتمـاعی را دگرگـون کـرد و همـۀ ایـن آمـوزه      
هاي دینی تطبیـق داد و انحرافـات    را با آموزه دستاوردهاي فکري بشر را کنار گذاشت یا آن

شکنی نهادهاي اجتمـاعی   که گفتیم بناي شارع بر ساختار ها را برطرف کرد. چنان احتمالی آن
روست که اندیشمندان اسالمی ناچـار   این نماید. از نبوده است و اساساً چنین امري محال می

  اند. به بررسی رابطۀ علم و دین شده
  

  يگیر نتیجه. 9
اي  دانسـته  کارگیري هر نوع پیش چه گذشت روشن شد اوالً: فهم معارف دینی بدون به از آن

نماید؛ ثانیـاً: ارزیـابی انتقـادي علـم و دیـن در موضـوعات مشـترك امـري          عمالً محال می
گریزناپذیر است؛ ثالثاً: روش دیـن در برخـورد بـا نهادهـاي اجتمـاعی ازجملـه نهـاد علـم         

کـارگیري درسـت    ها یا بـه  ها نبوده است بلکه بر اصالح آن شکنی آنکنارگذاشتن و ساختار
هایی وجود دارد که متفکران اسالمی را ناچار کرده  ها تأکید ورزیده است؛ رابعاً: ضرورت آن

هـاي فکـري بشـر در     هاي فکري آن بروند تا از ظرفیـت  است به سراغ فلسفه و سایر دانش
  رند.گی  تر مفاهیم دینی بهره جهت فهم بیش

هـاي تطبیقـی    هاي بشري در فهم معارف دینی و بررسی کارگیري دانش بر این اساس به
  ناپذیر خواهد بود. تنها امري مذموم و ناپسند نیست بلکه امر ضروري و گریز علم و دین نه
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