75
فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت

سال نهم ،پاییز  ،6931شماره مسلسل 99

بررسی چیستی علوم انسانی اسالمی از دیدگاه آیتاهلل مصباح یزدی
تاريخ دريافت49/3/3 :

تاريخ تأييد49/9/9 :

عسکری سلیمانی امیری
آسیه گنجخانی

علوم انسانی اسالمی با رویکردهای مختلفی مطرر در ا اسراز ا دیر گاا
آیااهلل مصبا  ،علمْ کشف واقع اسا و دین الهی حق منحصراً دین اسالم اسا
که راا سعادت و درااوت انسرا هرا را در حرو باورهرا و ار هرا مشرخ
میکن ز بنابراین ،علمِ دینی علمی اسا که در حرو اهرای مرربب برا سرعادت و

دررااوت انسررا و باورهررا و ار هررا ا منررابع صررح ح دینری و بررا اسررتفادا ا
رو دناسی صح ح (رو

فااهتی) ب ا رس ا باد م و نت جه ن ز یا نی باد ز

در متو دینی ،مسائل مختلفی مطر د ا اسا که ناظر به علوم طب عی ،پزدکی
و ززز اساز ا آنجاکه دأ دین ه ایتگری به سما سعادت اسا ،علم دینی بایر
همسو با این دأ بعریف دودز بنابراین ،هر گرزاراای کره برا رو هرای معتبرر
فهای در قبال کشف رواب علری
اثبات دود علم دینی نخواه بود ،یرا دین وظ 
م ا پ ی ا ها ن اردز آنچه برای دین ضرورت دارد دناخا و ب ا بأث ر پ ی اهرا
در سعادت و دااوت انسا اساز این امر در بس اری مروارد برا عمرل اخت راری
انسا در اربباط اساز در م ا علوم ،موضوع علوم انسرانی بررسری کرن هرای
* دانشیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

.
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ارادی و آگاهانۀ انسانی ،و احکام و آثار و پ ام های آ اسا ،مانن علم اخرال
یا حاو ز بنابراین و با بوجه به جایگاا بیب یل علروم انسرانی در سراخا بفکرر
بشری و سبک ن گی انسا ها ،ا دی گاا استاد ،اسالمی کرد علروم در گسرتر
علوم انسانی اسالمی محاق میدودز
این بررسی به بوص ف و با خوانی نظریات استاد در رابطه با اسالمی کررد
علوم انسانی -پرداخته و ا منظر ایشا  ،به برخی ابهامات پاسخ دادا اساز

واژگان کلیدی :دین ،علم دینی ،علوم انسانی اسالمی ،آیااهلل مصبا یرزدی،
اسالمیسا ی علومز
 .1مؤلفههای مفهومی

ه ف ا این بحث و ارائۀ بعریف و معنای علم دینی این اسا که آنچره بره نرام
علم در محافل علمی و دانشگاهی مطر میدرود بررای خرود ،نسربتی برا دیرن
بعریف کردا اسا که برپایۀ مبانی سکوالر و نگاا ض دینی پایهگذارا ِ آ اسرتوار
اساز نتایج این طر بفکر ن ز امرو ا خود را در حو ا های اعتارادی ،ار دری و
عملی نشا میده ز بنابراین ،رابطۀ علم و دین میبایسا به دکل صح ح بررسی
دود و در قالب علم دینی ارائه گرددز (مصباح یزدی)102-109 :2931 ،

به طور کلی ،مفاه مِ مربوط به علوم انسانی هموارا در معرض آرای مختلرف
بوداان ز این اختالف آرا ،ا یک سو ،ب ا جها اسا که بس اری ا این مفراه م
در دسترس بمام آحاد بشر بودا اسا و افراد در ن گی رو مرا با آنهرا سرروکار
دارن ز واضح اسا که این غ ر ا مفاه م مطر د ا در ح طههرای علروم دیگرر
اسا که دی گااهایی دربار آنها به صاحبا هما علم اختصاص داردز
سروکار دادتن مفاه م علوم انسانی با «انسا » ن ز ا عوامرل دیگرر پ چ ر گی
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این بعاریف میدود ،چراکه هرچن اربباط با انسا در ب و امرر ایرن بعراریف را
سهل مینمای  ،در ادامه ،نوع نگر
هستیا  ،و رو

بکاملا

به انسا و ساحاهای وجودی او ،ه ف ا

این بعاریف را صعب و گاا دسان افتنی میکنن ز

در ابت ای امر ،برای اینکه بصویر درستی ا بحث دادرته بادر م ،مریبایسرا
واژاهای بهکاررفته در عنوا بحث را بعریف کن مز
 .1-1علم

علم ،در لغا ،گاا در معنای مص ری و به معنای دانستن ،یا ن کرد  ،اسرتوار
کرد  ،دریافتن و اباا  ،و گاا در حالا اسم مص ری و به معانی معرفا ،دانر ،
یا ن ،ادراک ،آگاهی ،هنرر و فلرل برهکاررفترهاسرا (معین )1921 :2932 ،،و ،در
اصطال  ،به معنای مطلق دناخا ،آگاهی و دانستن [در ماابرل جهرل و نرادانی]،
اعتااد یا نیِ مطابق با واقع [در برابر جهل بس

و مرکب] ،مجموعه قلایایی کره

ب ن آنها مناسبتی درنظرگرفته د ا [هرچنر قلرایای دخصری و خراص بادر ]،
مجموعه قلایای کلی [اعم ا حا ای و اعتباری] ،مجموعه قلایای کلی حا ای،
و مجموعه قلایای کلی و حا ای حسی و بجربی ( )Scienceبرهکاررفترهاسراز
(مصباح یزدی )12 :2931 ،ایرن اصرطال معرادل  knowledgeدر برا انگل سری
میباد ز
بنابر آنچه ما در این بحا ق پی میگ ریم« ،علم مجموعه مسائلی بشرک لدر ا
ا موضوع و محمول اسا که موضوعات آ مسائل یرمجموعۀ موضوع واح ن
و پاسخی برای نفی یا اثبات میطلبن ز هربالدی در ایرن راا بالدری ا سرنخ آ
علم به دمارمیرود و منبع یا رو

در آ ناشی ن اردز» (همو)30 :2931 ،

 .2-1علوم انسانی

ا آنجاکه رابطۀ دیرن برا علروم انسرانی ا پ چ ر گی و ظرافراهرای خاصری
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برخوردار اسا و آیااهلل مصبا یزدی علرم دینری را در گسرتر علروم انسرانی
ممکن بلکه ضروری میدان  ،بنابراین ،ال م اسا بعریف مختار ا «علوم انسانی»
را در نمای مز
علوم انسانی با عناوین گوناگونی چرو علروم دسرتوری یرا هنجراری ،علروم
اخالقی ،علوم فرهنگری ،علروم معنروی ،علروم روحری و علروم بوصر ف افکرار
بهکارمیرودز (مصباح یزدی)21 :2933 ،

یکی ا مهمبرین وجوا بمایز علومْ موضوعِ علوم اساز پر

ا اینکره علروم

انسانی را بعریف کن م ،بای ب ان م :موضروع ایرن دسرته ا علروم چ سرا چره
بفاوتهایی با دیگر علوم دارد و چه نسبتی ب ن آنها و دیگر علوم برقرار اسا
موضوع علوم انسانی کن

انسانی اسا؛ کن های انسانی فعال اهایی اسرا

که انسا ها در مواجهه با امور مختلف انجام میدهن ز مهمبرین ویژگی کن های
انسانی در ذیل میآی :
ر کن

انسانی آگاهانه و وابسته به معرفا آدمی اساز بنابراین ،کارهرایی کره

انسا ب انها آگاا اسا ولی آنها به آگاهی او وابسته ن ستن  ،کن

انسانی نخواه

بودز
ر کن
ارادا کن

انسانی ارادی و وابسته به عزم انسا اساز بنابراین ،فعال اهای ب و
انسانی نخواهن بودز

ر این کن

ه ف ار اساز در واقع ،انسا هر کاری که ارادا میکن را با ه ف

خاصی انجام میده ز
ر کن

انسانی ،به دل ل دارا بود ارادا و ه ف ،معنادار خواه برود کره ایرن

معنای خاص در حکم رو کن

انسانی اسا و در واقع ،دناخا کن

انسرانی
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ب و بوجه به معنای آ امکا نخواه داداز
ر ر کررن

انسررانی آگاهانرره ،برراارادا ،ه ف ر ار و بامعنررا اسررا و متناسررب بررا

موقع اهای مانی و مکانی مختلف ،گوناگو خواه بودز
بنابراین ،علوم انسانی مجموعه دان هایی اسا که دربار کن های انسانی و
احکام و آثار و پ ام های آنها بحث میکن ز به ب ا دیگر ،علم به موجودابی اسا
که با ارادا و آگاهی انسا بحاق مییابنر  ،ماننر علرم اخرال یرا حارو ز (ر.ک.

پارساننا )90-19 :2932 ،ژول ن فرون علوم انسانی را علومی میدانر کره موضروع
بحا ق در آنها فعال اهای مختلف بشر اساز (فروند)2-9 :2931 ،

ف ل س ن داله علوم انسانی را عه ادار بررسی ح ات درونی انسا و رواب او
با دیگرا میدان ز (شاله)232 :2932 ،

ا دی گاا آیااهلل مصبا  ،بعاریف علوم طب عی و انسانی و ززز قراردادی اسرا
و بحث عالی و فلسفی در رابطه با مالک علوم انسانی و غ رانسانی ار

ن اردز

(دبنرخانۀ همایش )30 :2933 ،ایشا علوم انسرانی را ،برر اسراس قررارداد ،علرومی
بعریف میکن که «با فکر و ان یشه انسا سرو کار دارد ،یعنی متعلقِ این علوم با
فکر و ان یشه انسا اربباط داردز» (مصیباح ییزدی )33 :2933 ،بره اعتاراد ایشرا ،
بعریف علوم انسانی به موضوعابی مانن بررسی رفتارهای معنادار ن رز مشرکل را
حل نمیکن ز رفتار معنادار اختصاص به انسا نر ارد و ن رز اسرتفادا ا واژاهرای
مبهم در بعریف مشکل را دوچن ا خواه کردز (دبنرخانۀ همایش)39 :2933 ،

ایشا در رابطه با دل ل افزودا د

ق انسانی به این دسته ا علوم میفرمای :

اگر بخواهیم علوم را به دو دسته انسانی و غیرانسانی تقسیم کنییم اتتایا
لفظ این است که به نحو انسان در موضوع آن دخالت داشته باشد .روح بدن و
ارزشها انسانی نه تنها در فهم [که همۀ علوم در فهم به انسان نیازمندند] بلکه

06

بررسی چیستی علوم انسانی اسالمی از دیدگاه آیتاهلل مصباح یزدی

در موضوعشان مرتبط با مسائل انسانیانید و در مقابیل آن دسیته از علیوم کیه
روح انسییانی نییه در فهییم آنهییا دخیییل اسییت و نییه در موضییوعا آنهییا علییوم
غیرانسانیاند( .همان 39 :و )39

به هر صورت ،علوم انسانی در رابطه با فعال اهرای غ ررارادی انسرا بحرث
نمیکنن  ،و ا این جهرا ،برا علروم طب عری ر کره دربرار موجرودات طب عری و
غ روابسته به ارادا و آگاهی انسا بحث میکنن ر متفاوتان ز البته ،بحرث نحرو
بعامل ما با حاایق بکوینی و مستال ا اراد ما ا مباحث علوم انسانی اساز ولی
قوان ن و احکام خود امور طب عی ،که صررف نظرر ا خواسرا مرا موجودنر  ،ا
مباحث علوم طب عی اساز (پارساننا)90 :2932 ،
 .3-1دین

یکی ا مفاه می که دای ب شترین اختالف آرا و بعاریف گوناگو را به خود
اختصاص دادا مفهوم دین اساز ا دالیل این اختالفات مریبروا امروری چرو
اختالف در رو دناسی بعریف دین ر مانن بعریف دین براساس پرژوه هرای
بجربی ،براساس کارکردهای خارجی و یا با رو

عالی ر ،اختالف در مصرادیق

دین ر مانن بفاوت بعاریف ادیا الهی و غ رالهی و حتی برخی مکابرب فلسرفی،
اجتماعی ر و خل م ا دین و دین ارا دانساز
دین ،در لغا ،به معانی دریعا ،ک

 ،وجر ا  ،راا و رو  ،داوری و آیر ن

آم ا (معن ،2932 ،،ذیل واژۀ دی )،و معادل  religionدر با انگل سی اساز برخی
محااا معتا ن که دین در لغا عرب به معنرای انا راد و پ رروی اسراز (ر.ک.

سبحانی )299-292 :2933 ،اصل آ واح اسا و همۀ معرانی دیگرر با گشرا بره
هم ن معنای اصلی دارن ز (مصطفوی )133 :2910 ،دین در منابع اسالمی بره معرانی
آی ن ،اطاعا ،بن گی ،ملک و سلطنا ،جزا و پرادا  ،درریعا و قرانو  ،ملرا،
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بسل م ،آی ن حق ،ب ین و اعتااد آمر ا اسراز (کریمیی93-99 :2931 ،؛ خسیروپاا ،
)90-13 :2939

آیااهلل مصبا یزدی بعاریف اصطالحی دین را به سه بخ

باس م مینمایر

(دبنرخانۀ همایش:)33-33 :2933 ،
اصطالح عام :در این اصطال  ،دین ،با هما معنرای لغروی خرود ،باریبراً برا
مفهوم آی ن یکی دانسرته مریدرود و ،بنرابراین ،درامل مجموعرهای ا عاایر و
رفتارهای خاص مطابق با آ افکار خواهر برودز در ایرن بعریرف ،دیرن عررض
عریلی خواه دادا و دامل همهنوع بفکر ا جمله انواع باپرستی ،جادوگری
و انسا پرستی خواه د ز ا آنجاکه این بعریف وجود عاای و مناسرک را بررای
دین ار بود بسن ا میدان  ،حتی باور به خ ا ن ز عنصر ضروری در ایرن معنرا ا
بعریف دین ن ساز
اصطالح خاص :این اصطال ا دیرن درامل بعراریف خ امحورانره ا دیرن
میدود و ،بنابراین ،نظامهایی فکری همچو بودیسم و انواع براپرسرتی «دیرن»
نخواهن بودز بلکه مصادیق دین بنها ادیا ابراه میان ز
اصطالح اخص :منظور ا دین در بعریف اخر

ْ دیرنِ حرق اسرا ،کره بره

فرمود قرآ کریم ،بنها مص ا آ در عصر حاضر اسالم اسرا« :إِنَّ الدِّين عِنْدِّ
اللَّهِ الْإِسْالمُ» (آلعمران)23 :ز
معنای مورد نظر آیااهلل در این بحث «دین الهی حرق» اسراز پرا ا بع را
پ امبر گرامی اسالم

 ،بنها دین حق ،دین اسالم اساز با بوجره بره مسریول ا

دین در ارائۀ مس ر سعادت حا ای ،بخ

محروری دیرن بعرال می اسرا کره برا

سعادت اب ی و کمال نهایی انسا اربباط داردز سایر مطالبی که در کتاب و سنا
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آم ا ما مات این ه ف یا ب انگر مسیول اهای دیگر اول ای دین میبادر ز منبرع
این آمو اها ،به بناسب مسیلۀ مورد بحث ،میبوان خود واقع ا ،عال ،کتاب یرا
سنا و یا طب عا محسوس بادر ز دسرت ابی بره بعرال م اسرالم ن رز ،بره بناسرب
موضوع ،ا طریق دهود (علم حلوری) ،عال (فلسفی) ،نارل ،یرا رو

بجربری

امکا پذیر اساز (مصباح یزدی)209 :2931 ،
 .4-1مفهوم «یاء نسبت»

یاء نسبا در عبارت «علم دینی» ب انگر نحو اربباط و ابصاف علم به وصرف
دینی بود اساز با بوجه به معانی مختار در علم و دیرن ،یراء نسربا دو معنرای
مورد قبول خواه دادا :اول حاایق بهدساآم ا ا متو دینی و دوم بأث ر علرم
در سعادت و کمال بشریز (ابوترابی )133-133 :2932 ،معنای دوم با معنای منتخب
ا دین بطابق ب شتری داردز
 .5-1علم دینی

ع نوا علم دینی اصطالحی نوپ ی اساز در معنا و امکا علم دینی بب نهای
گونراگونی ارائرره در ا اسراز مر لهررای بأس سری و بهررذیبی علرروم موجررود ا
راهکارهای ارائه د ا برای ایجاد علم دینی میبادن ز برخی معتا ن بمام مفاه م،
رو ها و حتی ریاض ات بای بعریف دینی دادته بادن ز در ماابل ،ع اای عنوا
علم دینی را امری پارادوکس کال میدانن ز برخی ا نظریات موافق در براب علرم
دینی ب ین در اسا:
ر س محم نا ب العطاس معتا اسا :علم دینی غررب دایری ا درناخا و
پ راستن علوم ا گزاراهای مخالف با فکر دینی اساز (العطاس)211-219 :2932 ،

ر آیااهلل جوادی آملی دین را مشو فراگ ری علوم بلکه فراهمکنن

خطروط

کلی و قواع عام علوم و بعل م مبانی جامع بس اری ا علوم مریدانر ز اسرتنباطی
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بود این علوم مانع دینی بود آنها ن سرا ،یررا مرالک دینری برود آنهرا ذکرر
بفص لی در متو دینی ن سا ،بلکه استنباط آنها ا اصول مرتان اسرالمی کفایرا
میکن ز به اعتااد ایشا  ،موضوع علمْ مطالعۀ اراد بکروینی یرا بشرریعی خ اونر
اساز بنابراین ،هر کشف یا نی علم دینی اساز (جوادی آملیی293 ،32 ،33 :2930،
و )232

ر علمی که خاستگاا آ اسالمی اسا ،یعنی در سرر م نی اسرالمی برودا ،یرا
اینکه دانشمن ی مسلما به این علم دسا یافته باد ز در این اصرطال  ،وصرف
اسالمی بود بر چن ن علمی بوص فی مجا ی اساز
6ز علم استنباط د ا ا منابع دینی ،یعنی علمی کره برا کشرف یا نری و رو
صح ح و ا طریق منابع اختصاصی دین به دسا آم ا باد ز
 .9علمی با رو

معتبر نزد دین ،مانن استنباط گرزاراهرای علمری بره در و

بعالی و استناد نت جه به دین بهعنوا علم دینیز در این اصرطال ن رز بره مرالک
ح اقلی برای دینی دانستن یک علم اکتفا د ا اساز
0ز علمی با مسائل دینیز در این اصطال  ،علم به معنای مجموعره مسرائل در
رابطه با یک موضوع اساز این علم ع ن دین اساز
5ز علومی که برای اثبات دین به آ ن ا اساز این صطال گستر وسر عی ا
علوم ا قب ل ادب ات ،باریخ ،رجال ،کالم و فلسفه را دامل میدودز (مصباح یزدی،
)101-213 :2931

اگر همۀ م رکات صح ح انسا دینی بادن  ،همۀ مرردم دن را و حتری کفرار و
مشرکا با پذیر

و پایبن ی به بجارب بشری به بخ

بزرگی ا دین مؤمنانر ،

که البته منظور ا علم دینی و اسالمی کرد علوم چن ن چ زی ن ساز ال م به ذکر
اسا که ادارا به مسائل طب عی در قرآ ن رز برا هر ف خ ادناسری اسرا و نره
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آمو

علوم طب عیز (فاایی اشکوری)111 :2933 ،

به نظر آیااهلل مصبا  ،با مطالعۀ قرآ درمییاب م که مطالرب مختلفری اعرم ا
بجربی ،انسانی و عالی در آ آم ا اساز حال ،این سؤال جای طر دارد که آیرا
بمام آنچه در قرآ آم ا جزء دین اسا
برای نمونه:
ـ هَلْ أَتاكَ حَديثُ ضَيْفِ إِبْراهيمَ الْمُكْرَمينَ (ذاريات)42 :
ـ ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخان ( . ...فصلت)11 :
ـ  ...وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ( . ...انبياء)03 :
ـ وَ هَلْ أَتاكَ حَديثُ مُوسَى( .طه)9 :

این مطالرب ا آ جهرا کره درامل مباحرث اخرال و احکرام و اعتارادات
نمی دون و مطالب بجربی و باریخیان  ،بالذات جزء دین ن ستن ز و ا آنجاکره ا
طرف خ اون نا ل د ا و مطابق با واقعان  ،بالعرض جزء دین قرار مریگ رنر و
بای ب انها ایما داداز برای م ال ،در داستا حلرت موسی

 ،هر ف اصرلی

بحث نبوت بودا ،که با یک داستا باریخی ،بالتبع ،اربباط یافته اساز بره همر ن
برب ب ،بخ های اصلی دین با علوم اربباط مییابن  ،علوم با فلسرفه ،احکرام برا
حاو و علوم نالی ،و اخال برا فلسرفۀ اخرال و ار

هراز دیرن ب را طریرق

سعادت ا طریق افعال اخت اری انسا و ب ا مفاس و مصالح رفتارها را عه ادار
اساز بنابراین ،ب ا رواب ب ن پ ی اها مربوط بره علرم اسرا و در قلمررو دیرن
داخل نمیگرددز ب ین برب ب ،این علوم در حو بعریف علم دینی نخواهن بودز
 .2نظریۀ آیتاهلل مصباح یزدی

ا دی گاا ایشا  ،بس اری ا معانی ذکرد ا میبوانن وجه صحا دادرته بادرن ،
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چراکه اصطال ْ بابع ن ا و اعتبار اسا و با بغ ر اعتبار ،معرانی اصرطالحات ن رز
بغ ر میکن ز به اعتااد ایشا  ،بحث لفظری و اصرطالحی در ایرن م نره اهم را
چن انی ن ارن ز اصطال ْ بابع ن ا افراد یا فلای اجتمراع اسراز (مصیباح ییزدی،

« )29 :2930با آنجا که پای اصطال در کار باد کرار سرهل اسراز اصرطال را
میدود وس ع گرفا و میدود مح ودبرز» (همو ،بیتا )1 :پرا ،اگرر کسری ر برا
اعتبار دیگری ر اصطال دیگری بررای علرم دینری در نظرر بگ ررد ،اصرطال و
بعریف او به لحاظ عالی ادکال ن اردز البته ،در ماام کاربرد بعریفها و نظریهها،
بای وجوا قوت آنها سنج ا دودز بنابراین ،ایشا بحث در الفاظ و اصرطالحات
را بحث حا ای در علم دینی نمیدان ز (همو)29 :2930 ،

ا دی گاا ایشا  ،علوم بوص فی و بوص های نسباهای متفاوبی با دین برقررار
میکنن ز با بوجه به معانی مورد قبول ا علم و دین ،میبوا نسرباهرای ممکرن
م ا علم و دین را در برک ب علم دینی بررسی نمود ،که در ادامه میآی ز
 .1-2معنای دینی بودن در علوم توصیفی

علم مجموعه مسائلی با محوریا موضوع واح اساز بنابراین ،علم عهر ادار
دناخا پ ی اها و رواب م ا آنهاسا ،مانن بررسی عناصر و خواص ف زیکی و
د م ایی مواد در علوم طب عیز ا طرف دیگر ،ب ا نوع اربباط انسا با پ یر اهرا
برای رس

به سعادت حا ای خارج ا مح ودا و ه ف علم اساز این مهرم را

دین به عه ا میگ ردز (مصباح یزدی )109-102 :2931 ،دین رابطۀ ب ن پ ی اهرا و
کمال رو انسانی و مصالح او را بب ن کردا ،با ار

گذاریِ نحو بعامل انسرا

با پ ی اهای مادی و غ رمادی ،بکل ف او را در برخورد با آنها بع ر ن مرینمایر ز
(همو )10-93 :2930 ،رسالا دینْ ه ایا بشر بررای رسر

بره کمرال نهرایی و

سعادت اب ی اساز دین ،در راستای بحاق این اه اف ،اصالتاً ،بعه ی برای ب ا
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حاایق خارجی و ع نی ن اردز دین ب ا اموری را وظ فۀ خود مریدانر کره بررای
سعادت انسا ضروری اسا و راا دیگری برای دناخا آنها وجود نر اردز دیرن
الهی حق منحصراً دین اسالم اسا که راا سعادت و دااوت انسا ها را در حو
باورها و ار

ها مشخ

مریکنر ز بنرابراین ،علرم دینری علمری اسرا کره در

حو اهای مربب با سعادت و دااوت انسا و باورها و ار

ها ا منابع خراص

دینی استفادا میکن و آنچه به دسا میآورد علم اسا ،یعنی کشف یا نی اسا،
نه صرف ظن یا احتمال یا یک نظرز مانی میبوان م بگوی م گزار برهدسراآمر ا
علمِ دینی اسا که ا منابع صح ح دینری و برا اسرتفادا ا رو دناسری صرح ح
(رو

فااهتی) ب ا رس ا باد م و نت جه ن ز یا نی باد ز (همان)22-29 :

با بوجه به ویژگی ه ایتگری دین ،علومی را میبوا دینی برهدرمارآورد کره
فهم واقع ا ،بص یق ،ایما و عمل به آنها برأث ر رودرنی برر بکامرل و سرعادت
انسا دارن ز ا اینرو ،ممکن اسا برخی مطالب واردد ا در کتاب و سنا را ،با
وجود یا ن به صحا و واقعنما بود آنها ،نتوا دینی به حسراب آوردز (ابوترابی،
)133-133 :2932

در متو دینی ،مسائل مختلفی مطر اسا که ناظر به علوم طب عی ،پزدکی و
ززز اساز ا آنجاکه دأ دین ه ایتگری ما به سما سعادت اسا ،علم دینی بایر
همسو با این دأ دین بعریف دودز بنابراین ،هر گزاراای را که رو های معتبرر
در دین اثبات کنن علم دینی نخواه بود ،مانن گزااهای علوم عالی ،که با وجود
اعتبار رودی ،نمیبوان م علم دینیدا ب ان مز [برای م رال ،مسرائل ریاضر ات برا
رو

عالی حل میدون و دین رو

عالی را بأی ر مریکنر ز ولری نمریبروا

ریاض ات را علم دینی دانساز]ز (مصباح یزدی)2933/3/13 ،

و ن ز در مواردی که ا قلمرو موضوع و ه ف دین خارج بادن  ،دیرن ناشری
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نخواه داداز برای م ال ،ریاض ات ه چگونره اصرطکاکی در موضروع ،رو

و

مسائل با مسائل دینی ن ارد و نسبا به آمو اهای دینی بیطرف اسا و ،بنابراین،
دینرری یررا غ ردینرری نخواه ر بررودز در رابطررۀ دیررن و پزدررکی ،در م ررا ب انررات
اهلب ا

 ،مطالبی دربار برخی ب ماریها و رااهای درمرا آنهرا آمر ا اسراز

ع اای ن ز این روایات را به نام «طب اسالمی» یا «طب ائمه» جمع آوری کرداان ز
حال ،این سؤال طر د نی اسا :آیا دین اسالم مطالبی خارج ا دسترسی بجربۀ
بشر در طب می آمو د یا اینکه می بوا ملام ن آنها را در طربهرای دیگرر ن رز
یافا گاا برای وجه اسالمی بود طب ،بوص ه به خوان

ادع ه یا برخری سرور

قرآ برای بهبودی ذکر می دود که ا اختصاصات اسالم اساز با ایرن حرال ،آیرا
ضم مه کرد اذکار به رو های مرسوم در پزدکی ماه ا این رو ها را چنرا
بغ ر می ده که در برابر طبهای دیگر قرار گ رد و آیا چن ن ادعایی وهن دین
و اسالم ن سا (مصباح یزدی)121-103 :2931 ،

البته ،خارج کرد برخی معارف عالی و بجربی ا دایر دیرن محر ود کررد
دین در امور اخروی ن سا؛ دین همۀ عرصههای ن گی را دربرمی گ رد ،ولی در
این دمول ،دین به بررسی رواب صرفاً مادی پ ی اها و نترایج ایرنجهرانی آنهرا
نمیپردا د با با عنوا دین در باب آنها داوری کنر  ،بلکره برأث ر هرر یرک را در
ه ایا و سعادت انسا م نظر قرار میده ز
رسالا دین آمو

مهن سی پزدکی و ززز ن سا ،یرا خ اون برای دناخا

و انجام هرک ام ابزار مناسبی به بشر دادا اساز د و کشف رواب و حل مسریله
در مسائلی که ماه ا عالی دارنر رو

عالری و فلسرفی ،و در امرور طب عری و

بجربی بجربۀ حسی اسا و دیرن وظ فرهای در قبرال کشرف روابر علری م را
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پ ی اها ن اردز آنچه برای دین ضرورت دارد دناخا و ب را برأث ر پ یر اهرا در
سعادت و دااوت انسا اساز این امر در بس اری موارد با عمل اخت اری انسرا
در اربباط اسا و ادب ات دینی این رابطه را با بعاب ر حالل و حرام ،امر و نهری ،و
خوب و ب ب ا میکن ز
این نگاا به دین کامالً برخالف دی گاا سکوالریسرم اسرا؛ دیر گاا سرکوالر
دین را فا در عرصۀ اربباط دخصی با خ ا [در صورت وجود] میپذیرد و بمام
عرصههای ن گی را خارج ا این رابطه میدان ز این در حالی اسا که به اعتاراد
آیااهلل مصبا  ،دین در بمام عرصههای ح ات فرردی و اجتمراعی حلرور داردز
البته ،هرگز فلسفه و هنر به جای علم نمینش ن و مرا را برین را ا پرژوه
علوم نمی کن  ،بلکه وجه ار

در

آنها را ب ا میکن ز دین ن ام ا اسا با بره درر

امور طب عی یا رواب اجتماعی پرداخته یا د و درمرا ب مراریهرا را ب را کنر ؛
حلور دین در این عرصهها در اربباط با سعادت بشر اسراز بررای م رال ،دیرن
میگوی  :خری و فرو

بای عادالنه باد و منجر به ربا نشود ،یرا در راننر گی،

نبای جا افراد را به خطر ان اخاز اما اینها به معنای آ ن سا که انتظرار دادرته
باد م دین بمام مسائل علوم را حل کن ز (همان)122-121 :

ا طرفی ،به عا

ایشا  ،کنار گذارد علومِ بهدساآم ا ا طریق بجربره یرا

راا های دیگرر و اسرتنتاج همره ا قررآ و حر یث ن رز مرردود اسرا ،یررا در
معرفادناسی ،اعتبار عال و دریافاهای یا نی آ اثبات می دودز اعتبرار بجربره
ن ز منوط به عال اسا و در مح ود خاص به خود قابرل اسرتناد اسراز (همیان:
)199-191
 .2-2معنای دینی بودن در علوم توصیهای

ا دی گاا آیااهلل مصبا یزدی ،در علوم دستوری یرا هنجراری ،دینری برود
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معنای وس عبری داردز این دسته ا علوم رفتار اخت اری انسا را بررسی و جهرا
می دهن با ه ف مطلوب صراحبا مکابرب محارق درودز دیرن ا طریرق برأث ر
های دینی در نظریههای کاربردی و رو های علمی وارد میدودز

ار

دناخا اه اف صح ح و راا رس

به آنها اصول موضوعهای هستن که ب

ا ورد به علم بای رودن بادن ز دینِ صح ح مطمینبرین منبع در اینگونه مسائل
اساز دین اسالم نظرام ار

عم رق ،گسرتردا و منسرجمی دارد کره هنجارهرا،

دستورالعملها و بوص ههای مطر در علوم کاربردی را بحا بأث ر قرار میدهر ز
بزرگ برین نا

دین در علوم دستوری ا طریق برأث ر احکرام عملری اسرالم در

رو های عملی علوم هنجاری و بأث ر بعریف دین ا هر ف نر گی انسرا برر
حرکا علوم و جهادهی به آ اسراز (مصیباح ییزدی )129-122 :2931 ،اصرول
چن ن دان هایی ،ا جها بأث ر در سعادت انسا  ،در منابع اختصاصری دیرن بره
دسا میآین ز ب ین برب ب ،علوم انسانی اسالمی با بهراگ رری ا مبرانی ار دری
دینی محاق میدود و رفتارهای انسا را در مسر ر قررب الهری بنظر م مریکنر ز
(دبنرخانۀ همیایش )291-213 :2933 ،ایرن معنرای صرح ح «علرم دینری» در علروم
بوص های اساز
ا دی گاا ایشا  ،همۀ علوم را نمیبوا به این معنا به دینی و غ ردینی باسر م
کرد؛ علومی که موضوع ،مسائل و اه افدا با دین اربباطی نر ارد ،بره دینری و
غ ردینی متصف نمیدون  ،ولی علومی که در مبانی ،ار
مؤلفه های دین (باورها ،ار

ها یا رو

ها و احکام) مر مشترک دادته بادرن  ،مریبواننر

دینی یا غ ردینی بادن ز (مصیباح ییزدی )103 :2931 ،ا آنجاکره پرذیر
پذیر

با یکری ا
یرا عر م

هریک ا مؤلفههای دین مبتنری برر وجرود ارادا و اخت رار انسرا اسرا،
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وجود چن ن مر مشترکهایی با علوم در علومی محاق خواهر در کره ارببراط
مستا م با اراد فاعل دناسا و بأث رات آ در افعال و نظامهای علمی و اجتمراعی
دادته باد ز بنابراین ،علم دینی ب شرترین بررسریهرا را در حرو علروم انسرانی
اسالمی خواه داداز برخی ا ردتههای علوم انسانی اربباطی عم ق موضروعی
با آمرو اهرای دیرن اسرالم در بخر

احکرام و اخرال داردز (همیو)31 :2933 ،

پ ی ا های علوم طب عی این ویژگی را دارا هستن کره حتری بر و وجرود فاعرل
دناسا و دناخا او ن ز وجود دارن ز بنابراین ،در اربباط برا اراد آدمری نخواهنر
بود با مر مشترکی با مؤلفههای دینی دادته باد ز
در علوم انسانی ،ا مفاه می بحث میدود کره ا سرنخ مفراه م وارددر ا در
لسا وحی و مفسرا معصوم وحی اساز به عبارت دیگر ،ساحاهرای مختلفری
که دین اسالم در آنها ورود کردا اسا موضوعات مورد بحرث در علروم انسرانی
اساز بنابراین ،ا نظر حلرت استاد ،بحث علم دینی در علروم انسرانی اسرالمی
معنا خواه داداز یک سلسله ا علوم انسانی اربباطی عم ق با دین دارنر و در
برخی موارد با دین ابحاد دارن ز (دبنرخانۀ همایش )223 :2933 ،در احکام دینی می-
بوا این اربباط را مشاه ا کردز
به نظر ایشا  ،علوم انسانی با جایی که به بب ن و بشریح ماه ا پ یر اهرای
انسانی و اجتماعی و رابطۀ آنها با دیگر پ ی اها را ب ا میکن  ،علم صرف اسا،
ب و بفاوت م ا دین ار و بیدین و مسلما و غ رمسلما ز ولی با ورود به ح طۀ
ار

گذاری ،هنجاریابی و بوص ۀ دستورالعملهای حاوقی ،اقتصادی ،برب تری و

مانن آنها ،در مر های مشترک با دین قرار میگ ردز (مصباح یزدی)109 :2931 ،

برای م ال ،بجویز درب خمر یا مواد مخ ر ،برای بسک ن دردها یا فرامودری
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نگرانی ها ،بر مبنای ار دی و غایادناسانهای مبتنری اسرا کره در دیرن مرردود
اساز همچن ن ،بوص ه به رفتارهای نامشروع جنسی در برخری نظریرات برب تری
برخاسته ا ار

ها و اه افی اسا که دین آنها را املا نمی کنر ز البتره ،ممکرن

اسررا مبررانی درر م ایی ،بررنکررارکرددررناختی و روا دناسررانۀ برخرری ا ایررن
دستورالعملها مورد قبول باد  ،اما هنگام بوص ۀ عملی به یک رفتار ،ممکن اسا
دین ار

های دخ ل در آ را نپذیردز بنابراین ،علوم دستوری را میبوا به دینی

و غ ردینی باس م کردز (همان )129 :یا در علم اقتصاد ،د واهای علمی حراکم برر
با ار ،دینی و غ ردینی ن ارد ولی کم ا و ک ف ا کاالهرا ،نروع کراال و هر ف ا
بول  ،ق ماگذاری ،رقابا و فرو

با ار

هایی مربب ان که در قلمرو هر ف

دین قرار میگ رن ز بنابراین ،مبانی دینی در اعتاادات ،اخال و احکام عملی می-
بوانن اصول موضوعه ،پاسخها و دستورالعملهای اقتصادی را بحا برأث ر قررار
دهن ز (مصباح یزدی)131 :2939 ،

و ن ز در علومی مانن اقتصاد ،بخ

بوص فی آنها ،که به «علم اقتصاد» معروف

اسا ،قابل باس م به دینی و غ ردینی ن سا ،در حالی کره بخر

بوصر های آ ،

یعنی «نظام اقتصرادی» ،در بررسری رفترار اقتصرادی انسرا و بع ر ن «هر ف» و
«مع ار»های آ به دینی و غ ردینی باس م میدودز (همان)133-139 :

ب ین برب ب ،به باور آیااهلل مصبا  ،علم دینی مبانی عا بی و ار دی دین را
در سطو مختلف در راسرتای مطابارا یرا عر م بنرافی برا آ درنظرمری گ رردز
ضرورت این مطاباا و ع م بنافی ن ز یک الزام بعب ی صرف ن سرا ،بلکره برر
اصولی مبتنی اسا که در جای خود با برها عالی بره اثبرات رسر ا اسراز در
ماابل ،نظریابی علمی که بر مبانی و اصول موضوعهای ض دینی ،چو مادّاباوری
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و انکار مجردات ،مبتنیان یا رو هرا و رفتارهرایی را بوصر ه مریکننر کره برا
باورهای با ار

های دینی ناسا گار یا در بلرادن  ،مصرادیق علرم غ ردینری یرا

ض دینی خواهن بودز دینی کرد این علوم مستلزم کشرف و بررویج نظریرات و
بفس رها ،و بجویز رو ها و رفتارهایی اسا که با باورها و ار

هرای اسرالمی

سا گار بادن ز (مصباح یزدی)103-101 :2931 ،
نتیجهگیری

آیا اهلل مصبا یزدی ،با بأک بر جنبۀ ه ایتگری دیرن ،رسرالا اصرلی دیرن را
نشا داد راا کمال ر قرب به خ ا ر ا طریق ب ا حکم افعرال اخت راری انسرا
میدان ز بنابراین ،مسائل بوص فی علوم بالذات جزء دین ن سرا و دیرن بعهر ی
نسبا به ب ا حاایق خارجی ن اردز دین ا طریق ب ا احکام ار دی وارد حرو
علوم میدودز ا نظر ایشا  ،علومی دایستۀ عنوا «علم دینی»ان که برای اثبرات
مسائل دا ا منابع دینی استفادا کنن یا در اثبات مسرائل دینری ا آنهرا اسرتفادا
دودز ن ز ا آنجاکه دین ماولهای فرهنگی اسا و با بوجه به اربباط مستا م علروم
انسانی با طر بفکر و انتخاب سبک ن گی و ،در نهایا ،با سعادت یرا درااوت
انسا ها ،حلرت استاد علم دینی را در گستر علوم انسانی بعریف میکن ز
به نظر عالمه مصبا  ،مسائل علوم انسانی دارای مر های مشترک با دین اسالم
اسا و در برخی حو اها ،مانن احکام ،ابحاد در مسائل دارن ز ا دی گاا ایشرا ،
اصول موضوعه علوم موجود ا طریق اثبات عالی یا ب یه ات (اصول متعارفه) یا
وحی بهدسامیآین  ،در حالی که بس اری ا علوم موجرود برا پر
ثابا نش

فررضهرای

معرفا دناسانه ،هستی دناسانه و انسا دناسانه بنای علم را گذارداان ،

که گاا حتی با مبانی خود ن ز در بلاد اساز بررای م رال ،انکرار رو مجررد در
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روا دناسی بجربی ادعایی غ رعلمی اسا ،چراکه هر چ بجربرهای عر م رو را
اثبات نمیکن ز
ا دی گاا ایشرا  ،پر

ا بول ر علروم انسرانی اسرالمی ،ال م اسرا مبرانی

معرفادناختی ،هستیدناختی ،انسا دناختی ،ار
ب وین گرددز

دناختی و دیرندرناختیِ آ
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کتابنامه
ر ابوبرابی ،احم ()6656ز «مفهوم و امکا علم دینی» ،مبانی فلسفی علوم انسانی [ج ،]6قم:
مؤسسۀ آمو دی و پژوهشی امام خم نی

ز

ر پارسان ا ،حم ()6656ز جها های اجتماعی ،بهرا  ،کتاب فرداز
ر جوادی آملی ،عب اهلل ()6656ز دریعا در آینۀ معرفا ،چ ،0بهرا  :اسراءز
ر خسروپناا ،عب الحس ن ()6655ز کالم ج ی با رویکرد اسالمی ،چ ،6قم :مرکز مطالعات و
پژوه های فرهنگی حو علم هز
ر دب رخانۀ همای

مبانی فلسفی علوم انسانی ()6655ز «گفتگو با عالمه آیااهلل مصبا یزدی»،

مبانی فلسفی علوم انسانی ،قم :مؤسسۀ آمو دی و پژوهشی امام خم نی
ر دب رخانۀ همای

ز

مبانی فلسفی علوم انسانی ()6655ز جستارهایی در فلسفۀ علوم انسانی ا

دی گاا حلرت عالمه آیااهلل مصبا یزدی ،قم :مؤسسۀ آمو دی و پژوهشی امام خم نی

ر سبحانی ،جعفر ()6655ز م خل مسائل ج ی
صاد

ز

در علم کالم [ج ،]6قم :مؤسسه امام

ز

ر داله ،ف ل س ن ()6656ز دناخا رو

علوم یا فلسفۀ علمی ،برجمۀ یح ی مه وی ،بهرا :

دانشگاا بهرا ز
ر کریمی ،مصطفی ()6656ز قرآ و قلمرودناسی دین ،قم :مؤسسۀ آمو دی و پژوهشی امام
خم نی

ز

ر فرون  ،ژول ن ()6656ز نظریههای مربوط به علوم انسانی ،برجمۀ علیمحم کاردا  ،چ،6
بهرا  :مرکز نشر دانشگاهیز
ر فنایی ادکوری ،محم ()6655ز ما مهای بر فلسفۀ اسالمی معاصر ،قم :مؤسسۀ آمو دی و
پژوهشی امام خم نی

ز
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ر مع ن ،محم ()6656ز فرهنگ فارسی [ج ،]6بهرا  :انتشارات ام رکب رز
ر مصبا یزدی ،محم بای ()6655ز «رابطۀ ای ئولوژی و فرهنگ اسالمی با علوم انسانی»،
مجموعه مااالت وح ت حو ا و دانشگاا و بومی و اسالمی کرد علوم انسانیز
ر رررررررررررر ()6655ز جامعه و باریخ ا دی گاا قرآ  ،چ ،6بهرا  :نشر ب ن الملل سا ما
ببل غات اسالمیز

ر رررررررررررر ()6657ز پ
خم نی

ن ا های م یریا اسالمی ،قم :مؤسسۀ آمو دی و پژوهشی امام

ز

ر رررررررررررر ()6650ز آمو

فلسفه [ج ،]6چ ،5بهرا  :ام ر کب رز

ر رررررررررررر ()6655ز سخنرانی در هشتم ن همان یشی وح ت حو ا و دانشگاا،
6655/5/65ز

ر رررررررررررر ()6656ز «بنای علوم انسانی» ،ویژانامۀ همای
مؤسسۀ آمو دی و پژوهشی امام خم نی

مبانی فلسفی علوم انسانی ،قم:

ز

ر رررررررررررر ()6656ز نظریۀ س اسی اسالم [ج ،]6چ ،0قم :مؤسسۀ آمو دی و پژوهشی امام
خم نی

ز

ر رررررررررررر ()6656ز رابطۀ علم و دین ،قم :مؤسسۀ آمو دی و پژوهشی امام خم نی

ز

ر رررررررررررر (بیبا)ز «رابطۀ ای ئولوژی و فرهنگ اسالمی با علوم انسانی» ،قم :دفتر همکاری
حو ا و دانشگاا،ز
ر مصطفوی ،حسن ()6606ز التحا ق فی کلمات الارآ الکریم ،بهرا  :بنگاا برجمه و نشر
کتابز

55

بررسی چیستی علوم انسانی اسالمی از دیدگاه آیتاهلل مصباح یزدی

