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  های حاكم بر خاستگاه علوم نوين و علوم اسالمى مقايسه متدولوژی
  با تأكيد بر جايگاه عقل
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  چكيده

وين كـه در علوم نـ. نيازهای الزم برای ورود به هر دانشى است تبيين و ترسيم متدولوژی از جمله پيش

به منظور تبيين و . نياز نيست پى تحوالت تمدن غرب در گذر از قرون وسطى سربرآورد، نيز از اين مهم بى

پـردازان دانـش نـوين  بررسى خاستگاه متدولوژی دانش نوين الزم است به تحليل و بررسى نظريات نظريه

تبيين علل و عوامل . رت انجام خواهد شدپرداخته شود كه اين مهم با كنكاش بر نظريات گاليله، نيوتن و دكا

هـای نوشـتار  شناسى علوم نوين و همچنين پيامدهای آن از جمله رسـالت بروز آشفتگى و اختالف در روش

  .حاضر است

شناسى علوم اسـالمى، بخـش  های مهم تمدن اسالمى به موضوع مهم روش عالوه بر اين، تبيين گرايش

پـردازی در غـرب و اسـالم، بـا نقـاط  مقايسه اين دو بنياد مهم نظريهديگری از رسالت مقاله است تا ضمن 

  .ضعف و قوت هريك آشنا شويم

  .متدولوژی، علوم نوين، علوم اسالمى، حكمت متعاليه: واژگان كليدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 m_abas12@yahoo.com        استاديار گروه فلسفه و كالم اسالمى دانشگاه جهرم  . ١
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  مقدمه-1

رسيم كه با تحـوالتى  با بررسى تاريخ علم در تمدن مغرب زمين به نقطه عطفى مى

اين . بندی، مرزبندی و متدولوژی علوم همراه است تقسيمگيری علم،  شگرف در جهت

نقطه عطف در پى تحول و انقالب عظيم صنعتى غرب با گذر از قرون وسـطى و ورود 

به دوران رنسانس از قرن شانزدهم ميالدی، شروع شد و تغيير و تحوالتى را در علـوم 

. ی آن انتخـاب شـدبرا) 1(» علوم نوين«رايج ايجاد كرد كه نام جديدی، تحت عنوان 

گرچه اين عنوان در علوم تجربى و به خصوص روش حـاكم بـر آن بيشـتر اسـتعمال 

شود، لكن منحصر در اين علوم نيست و شامل علومى چـون رياضـى، مكانيـك و  مى

تـوان  دانشمندانى چون گاليله، كپلر، دكارت، نيـوتن و بويـل را مـى. شود امثال آن مى

شك ايـن نگـرش  بى). 10: ، مقدمه سروش1369رت، ب(سردمداران اين علوم دانست 

نوين، مبتنى بر مبانى و مبادی متفاوت بنيان نهاده شـده و پيامـدهای مختلفـى در پـى 

  .داشته است

و آن را مبتنـى بـر نـوعى » تفكـر جديـد«برت از اين تحول نوين، تحـت عنـوان 

: نويسـد ىوی مـ). 5: 1369بـرت، (شناسى متفاوت با گذشته ياد كـرده اسـت  كيهان

همانطور كه بـرای يـك متفكـر قـرون : نظرپردازيها امروزه بدين سمت ميل كرده كه«

وسطى، كامال دلپذير و طبيعى بود كه طبيعت را خادم و تابع علم و هدف و غايت انسان 

بداند، امروزه هم طبيعى است كه طبيعت را موجودی مستقل در وجود و در عمل ببينند 

در زمينه نسبت انسان و طبيعت معلوم شـده اسـت، دانـش و  و در شعاع آنچه تاكنون

) 15: همـان(» .هدف آدمى را معلول طبيعت، و غايت انسـان را منـوط بـه وی بدانـد

ای كوچك از اين مسأله و معمای بزرگ را در نگاه بـه  نوشتار حاضر سعى دارد گوشه

  .اسالم مقايسه كندتحوالت علوم نوين مورد واكاوی و دقت قرار دهد و با علم و تمدن 
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ن يـيگـاه هـر گونـه دانشـى، تبيجا ىحفظ و تعال ینيازهای الزم برااز جمله پيش

و منابع معتبـر آن  ىو روش بدست آوردن قواعد و نظريات آن بر طبق مبان یمتدولوژ

به عنـوان  یمتدولوژ. های فلسفه يا فلسفه آن علم است اين مهم يكى از رسالت. است

ز علوم مختلف، ياز عوامل افتراق و تما ىكيعلم و به عنوان  ی مستقل در فلسفه ىبخش

توان آن را در زمره  از اين رو مى). Kai, 2006: 398(رد يگ ىمورد بحث و كنكاش قرار م

  .رئوس ثمانيه هر دانش قرار داد

ديگـر علـوم مختلـف را بـرآورده  یازهاينمهم  ی طهيقت، فلسفه در دو حيدر حق

  ):Sugarman, 2010: 37(زد سا ىم

 های الزم های بنيادين در حوزه دانش با تبيين زيرساخت یارائه تئور) الف

  دانش یارائه متدولوژ )ب

علم، به مجموعه راهها و قواعد به كـار گرفتـه شـده در آن علـم  يك) روش(متد 

د گـرد ىآنها مسائل مختلف آن علم استخراج و استنباط مـ ككه به كم شود ىاطالق م

تـوان در سـه بخـش  ىيك دانش را م یكاركردهای متدولوژ). 280: 1351سياسى، (

  :خالصه كرد

تـوان  به كمك اين چارچوب مى: حاكم بر آن دانشچارچوب  و استخراجارائه -1

 .به ابزار حاكم بر دانش دست پيدا كرد

توان مرزهای دانـش  بدين وسيله است كه مى: پردازی در آن دانش نظريهروش -2

 .توسعه داد را

  پردازی پيش رو در نظريه یها مشكالت و چالشخألها،  كنترل-3

اهميت متدولوژی در سامان دهى يك دانش تا بدانجاست كه آن را در زمره مبادی 

از اين رو نوشتار حاضر بـا محـور قـرار . دهند نيازهای بنيادين دانش قرار مى و پيش

های حاكم بـر خاسـتگاه ه متدولوژیدادن اين مهم در پى پاسخ به اين پرسش است ك
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علوم نوين در تمدن غرب و علوم اسالمى به ويژه با توجه به جايگاه عقل چه تفـاوتى 

های علوم نوين و اسـالمى، بـه  دارند؟ پاسخ به پرسش فوق، ضمن مقايسه متدولوژی

  .جايگاه عقل در علوم نيز آشنا خواهيم شد

  

  متدولوژی حاكم بر تمدن غرب و اسالم - 2

های حاكم بر علوم نوين مبتنى بر نگرش تمدن غرب، عبارت است  برخى از روش

  :از

در اين روش بـا كمـك گـرفتن از قـوانين يـا ) 2: (روش سنت و استانداردگروی

اين روش را بايست . يابيم مى استانداردهای موجود پاسخى را برای سؤال مورد تحقيق

 .مسأله دانست های حاكم بر حل يك ترين روش در زمره ابتدايى

آفرينى بين موضوع مسائل جديـد  اين روش با مقايسه و شباهت) 3: (ىليروش تمث

اين روش در دانش منطق، تحت . كند و ديگر مسائل حل شده، راه حلى را پيشنهاد مى

 .عنوان تمثيل و در دانش فقه و اصول به قياس، شهرت دارد

ا نگـرش آيينـى و گـرايش اين روش ارتباط تنگاتنگى بـ) 4: (كالمى-روش دينى

نقش و استفاده از باورهای اعتقادی و كالمى در اين روش . مذهبى مورد پژوهش دارد

های دينى كه گـاهى  فرض با توجه به استفاده اين روش از اصول و پيش. پررنگ است

ها طلب كـرده  ها اثبات نشده، خود روشى مستقل را در كنار ديگر روش با ديگر روش

 .است

در تمدن غرب كه حقوق بر فقه مبتنـى نيسـت، بنيـاد فقهـى از ) 5: (ىروش حقوق

 .شود حقوق جدا و به تبع روش حقوقى نيز از روش پيشين جدا مى

هـای علـم، مسـائل  اقتصاد با روشى متفاوت با ديگر شـاخه) 6: (روش اقتصادی

به جهت سيطره بـيش از پـيش ايـن شـاخه بـر ديگـر . كند خويش را حل و فصل مى
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پردازان به پررنگ جلـوه دادن سـود و بهـره،  ها و اهتمام برخى مكاتب و نظريه حوزه

 .ها باز شده است برای آن فصلى جديد و مستقل در كنار ديگر روش

مشهورترين سبك حاكم بر روش تجربى، استفاده از فرضيه ) 7: (تجربى یها روش

ضيه به نظريه علمى ها و آزمايش آن تا حصول نتيجه و تبديل فر پس از گردآوری داده

اين روش با اسـتفاده از شـيوه اسـتقراء، مـوارد . است؛ اما اين شيوه، تنها روش نيست

 ).Sugarman, 2010: 3-15 (بخشد  جزيى تجربى را تعميم مى

شناسى معاصر حاكم بر تمدن غرب، روش علمى ثابت و منحصـری  در نگاه روش

ستى با انكار حقيقت و واقـع راه را نگرش پوزيتوي). 170: 1384باربور، (وجود ندارد 

  .پردازی در اين حوزه بسى هموار كرد برای تعدد و تكثّر نظريه

شناسى تمدن غرب، اين ادعا دور از واقع نيست كـه بـه هنگـام  با نگاهى به روش

های فوق، نتيجه و پاسـخى متفـاوت بـا  يافتن پاسخ به سؤالى واحد، هر يك از روش

های منحصر بـه خـويش  ها و مالك هر يك از آنها با ارزش ديگری ارائه كند؛ چرا كه

ای مخصوص بـه خـود رشـد  در نتيجه هريك در جزيره. آيد درصدد حل مسأله برمى

ها ضعيف و شكاف آنها با يكديگر روز بـه  كند و امكان تعامل و گفتگوی اين دانش مى

يـاد » شناسـى پلوراليسـم روش«از اين ويژگى، تحت عنوان . تر خواهد شد روز عميق

لذا بروز اختالف و تعارض علوم مختلف، فراتر از تعارض علم و دين با قوت . شود مى

شناسانه علم بيشتر آشنا  بااليى محتمل خواهد بود كه در ادامه با اين پيامد مسأله روش

گرايـى در  يابى به واقع، گرفتار شدن به دامن نسبى همچنين عجز از دست. خواهيم شد

آفـرين  ی قابل انتظار خواهد بود و يافتن روش تجميع كننـده و وحـدتاين تمدن امر

  .علوم در حد آرزو باقى خواهد ماند

اما روش حاكم بر علوم اسالمى چگونـه اسـت؟ بـا توجـه بـه وجـود مـذاهب و 

. توان برشـمرد های مختلف در آيين اسالم، متدهای مختلفى را برای اين تمدن مى نحله
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ای يـا آنهـا  ت، عقل، كشف و وحى است كه هر نحله به گونهمهمترين ابزار كسب معرف

برخورد كرده است، لكن با توجه به الهى بودن واالترين منبع اسالم، يعنى قرآن كـريم، 

شناسانه در علوم منتسب به اين آيين، رفع يـا حـل  های روش ترين چالشيكى از مهم

و فرازهای شرعى كتاب  -چه تجربى و چه عقلى  های دانش بشری اختالف بين يافته

لذا با بروز نزاع، برخى با گرايش به شرع و برخى ديگر با گرايش بـه . است -يا سنّت

در ادامه اين موضوع را با رويكرد محوری سـه . اند تا آن را حل نمايند عقل سعى كرده

  .مكتب اشاعره، معتزله و اسالم ناب دنبال خواهيم كرد

در جمع بـين قـرآن، عرفـان و برهـان، مـدعای ايـن با توجه به توفيق حكمت متعاليه 

تواند با ارائه نظام و سيسـتمى جـامع و  نوشتار آن است كه متد حاكم بر حكمت متعاليه مى

فراگير، جايگاه هر يك از منابع دستيابى به دانش اعم از تجربه، سنّت، عقل، وحى را تبيين، 

پردازی  و پيامدهای ناشـى از نظريـه اختالف و تهافت بين آنها را رفع و در نتيجه مشكالت

  .سير تحوالت اين مسأله مهم را نيز در ادامه دنبال خواهيم كرد .كند رفعتمدن غرب را 

توان گفـت كـه  شناسى حاكم بر تمدن اسالم و غرب مى به منظور مقايسه بين روش

شناسى آيين اسالم يا بايست كامال همان راه پـر فـراز و نشـيب تمـدن غـرب و  روش

. ای متفاوت و قابل دفاع ارائه نمايـد های فرا رو را دنبال كند و يا بايست نسخه لشچا

موجود در روش حاكم بر حكمت متعاليه، پرورش و تعـالى آن  های با توجه به ظرفيت

 .تواند نقش خوبى در اين ميان ايفا كند مى

  

  جايگاه و نقش منطق در متدولوژی علوم - 3

بـرد علـوم، منطـق اسـت؛ ايـن دانـش را  به منظور پيشرين ابزارها ت از جمله مهم

سنگ بنای علوم به كمـك . شناسى دانست دار تبيين روش ترين علم عهده توان مهم مى

كرده است  در سنّت علمى، منطق ارسطويى اين مهم را ايفا مى. شود دانش منطق بنا مى
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از . د نظر قرار گيردكه به نگاه برخى، امروزه در سازمان علوم نوين بايستى مورد تجدي

  :ن است كهيا يىد به منطق ارسطويجمله انتقادات فيلسوفان علم جد

بـه (ندارد، لذا دست ذهن در ابداع و ابتكار  ىگاهيدر اين منطق جا یپرداز یتئور

ش از آنكه انسـان را يب. ندارد ىدر آن نقش ىنيب شيپ. بسته است) یپرداز یتئور ككم

ش از يف ارزش بـيبه تعـار. كند ىم یارير آن ياو را در تفسر جهان توانا سازد، ييبه تغ

برخالف علم امـروز . ن در آن كمتر وجود دارديلذا قوان) تصورگراست. (دهد ىاندازه م

  ).22: 1374سروش،(كند  ىان مين آنها را بيف، قوانيتعر یكه به جا

در شـود  ىچ وقـت نميتـوان ارائـه داد آن اسـت كـه هـ پاسخى كه به اين ادعا مى

را انتظار داشـت و بلعكـس از  يىع ظرفشويآشپزخانه از چيزی مانند كارد،كاربری ما

علوم نوين نبايست موجب  یها شرفتيپ. مايع ظرفشويى، كاربری كارد را توقع داشت

ه يعلوم نـوين اگـر در سـا یها شرفتيهمين پ. طرح مغالطه صحت يا برتر بودن شود

كنـد،  ىدانش منطق، رسالت خويش را دنبال م. تر خواهد بود عيسر ىليمنطق باشد، خ

رسالت منطـق ايـن . ، كار علوم استیپرداز یتئور. ستين یپرداز یرسالت او، تئور

راجع به آن نظريه ارائه  ىخواه ىكه م یزياست كه به شخص عالم متذكر شود كه به چ

 موضـوع و محمـول آن را. ىده باشـيـ، توجه داشته باش كه آن را به درستى فهمىكن

ها بـه مرحلـه  یا رساندن تئوريثان. ی، تا دچار مغالطات نشوىدرست تصور كرده باش

در  یا نكـه مسـألهيبه صـرف ا. قانون، راه و روشى دارد كه آن هم برعهده منطق است

چ وقـت يله تجربه، هيبوس. ار دارديقانون شدن مع. شود ىمواردی صادق بود، قانون نم

كننـد، امـا بـه  ىاز منطق استفاده م یها به طور فطرانسان. رديگ ىشكل نم ىقانون قطع

نكه با اين دانش به صورت تفصيلى و دقيق آشنا نيسـتند، گرفتـار مغالطـات و يل ايدل

  .محصول اين سنگ بنای كج، تا ثريا كج خواهد بود. شوند ىم ىاشتباهات

به  دند، الزم استين علوم، ارزشمند و در حّد خويش، كارگشا و مفينكه ايپس با ا
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اين نكته توجه داشت كه قلمورو آنها ديده شود، البته اگر ذهِن متخصص با دانش و فّن 

تر خواهد بـود و هـم بـه  برد علم هم سريع شيو پ یپرداز یمنطق آشنا باشد، در تئور

توان ضرورت و نياز  بنابراين نمى. شود ىها گرفتار نم راهه رود و به كج ىش ميدرستى پ

لـذا . های بنيادين علوم مختلف منكر شد را در تبيين زيرساخت به اصل جايگاه منطق

فردی كه منكر جايگاه و نقش منطق شد، از اصول و قواعد آن بـرای تبيـين و تثبيـت 

  .سخن خويش كمك گرفته است

  

  های نوين خاستگاه متدولوژی دانش -4

كردنـد، بلكـه پردازان دانش نوين نه تنها جايگاه متدولوژيك منطق را انكار  نظريه

ای پيش رفت كه ماحصل آن تعارض يا تخـالف  روند سير رشد و توسعه علوم به گونه

سرآغاز ايـن نـزاع را بايسـت در نظريـات . ناپذير اين دو شد علم و دين و ستيز پايان

دانشمندان قرن هفدهم ميالدی جستجو كرد؛ چرا كه اين قرن را قرن تولد علوم جديـد 

  ).17: 1384باربور، (اند  ناميده

در اين قرن با تبيين نظريـات علمـى خـود، ) 10(و نيوتن ) 9(دكارت ) 8(گاليله،  

گاليله مقدمات خوبى برای ارائـه . تحولى شگرف در مسير پيمايش علوم ايجاد كردند

وی در نگرش متدولوژيكى به . تصويری مكانيستى از طبيعت و حيات ارائه كرده است

. قايع طبيعت، نظر خود را معطوف به تبيين توصيفى نمودشناختى از و جای تبيين غايت

ا سـقوط يچگونـه اشـ«: پرسيد ؛ بلكه مى»كنند؟ چرا اشياء سقوط مى«: پرسيد وی نمى

  ).31: 1384باربور، (» كنند؟ مى

شناسانه حاكم بر تمدن آن ايـام، از ناسـازگاری و سـتيز ايـن دو  اين نگرش روش

در اين نگاه، نقش خداوند در عـالم طبيعـت . اردد علِّت چرايى و چگونگى پرده برمى

بـاربور، (قابـل تعريـف اسـت  -در مقابل علّت فـاعلى  -صرفا در قالب علّت غايى 
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. توان علّت تام وقـايع طبيعـى دانسـت بدين ترتيب خدای متعال را نمى). 457: 1384

نـه قانونمنـد های ناقانونمند، و  طبق باور اين گروه، اراده خداوند صرفا از طريق جنبه

های قانونى عالَم و نظم حـاكم  پس جنبه). 459: 1384باربور، (يابد  طبيعت تحقق مى

. كنـد برآن با حضور دائمى خداوند قابل جمع نيست، لذا علم اين جنبـه را تبيـين مـى

تـوان راهـى  مى -آيد كه تبيين آن از عهده علم برنمى -های ناقانونمند  صرفا در جنبه

پوش خواهد بود كه  بدين ترتيب خدای مسيحيت، خدای رخنه. افتبرای حضور خدا ي

در نگرش اسالم ناب اين معضل مرتفع شده است . كند با پيشرفت علم، عقب نشينى مى

و بين افعال الهى يا نظام غايى، طبيعت و افعال انسانى هيچ گونه اختالفى وجود نـدارد 

  .تواند موضوع بحثى مستقل قرار گيرد كه خود مى

ليله، عالوه بر ارائه متدلوژی جديد در تبيين نظريات علمى، طبيعت را متشكل از گا

وی به منظور فرموله كردن روابط حـاكم بـر طبيعـت، دو . معرفى نمود» ماده متحرك«

مورد اهتمـام قـرار  -كه تا آن زمان اهميت چندانى نداشتند -مقوله جرم و سرعت را 

وی در موضوعى مثـل . روش توصيفى اصرار داشتنيوتن بيش از گاليله بر ادامه . داد

گرانش بدون پرداختن به ماهيت آن، سعى داشت كه واكنش اشياء را تحـت تـأثير آن 

البته او در خصوص نظام آفرينش بر آن بود كه ماشين جهان، اثر صنع يك . بررسى كند

ينش را پردازان هدفمندی و غايت نيروهای آفـر آفريدگار حكيم است، اما ديگر نظريه

منكر شدند و آن را كور، نامتشخص، قائم به ذات و نه تحت حاكميّت و ربوبيّـت الهـى 

  ).43-42: 1384باربور، (دانستند 

سـاز  سـاعت«با اين سبك و سياق، آفريدگار دستگاه آفرينش با عنـاوينى چـون 

معرفى شد كه پس از ساخت، آن را به حال خود رها كرده » مهندس فلكى«و » الهوتى

وتن از جهـان يـاست كه ن یرين جهان تصويماش). 307: 1381محمد رضايى، (ت اس

، اصـل كـنش و ىاصـل لَختـ ىعني، خويش ل مشهورووتن بر اساس اصين. عت داديطب
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را ارائه كرد كـه از  ىا جاذبه عموميرو در شتاب، قانون گرانش ير نيواكنش و اصل تأث

سـاعت  یخـدا. شـد  ىرا شامل م ها كهكشانن ين و دورترين ذره تا بزرگتريكوچكتر

چ ين است كه هـيساعت ساز ا یخدا ىژگيو. وتن استين جهان نيماشاين جه ينت ،ساز

  ).32: 1383عبوديت، (عت ندارد يطباداره در  ىمداخله و نقش

وتن، يـخود ن یو از جمله برا ىاز دانشمندان اله یاريبس ین تصور از خداوند برايا

. عت داشته باشديمستمر در طب ىبودند كه نقش يىخدا یآنها در جستجو. ند نبوديخوشا

عبوديـت، (كه ضعف علـوم را جبـران كنـد  پوش مطرح شد رخنه ین منظور، خدايبد

پردازی، خدای دستگاه آفـرينش  ادامه اين روند و مسير، ضعف در نظريه). 82: 1385

  .ناميد» خدای بيكار«و » معمار بازنشسته«را 

از يك سده از طرح گاليله، طبيعت را نظـامى كـامال  با گذشت بيش) 11(الپالس 

در . های آن بوسيله قوانين فيزيك قابل تبيين است وار معرفى كرد كه همه پديده ماشين

منظومه فكری وی، نقش خدا در حركت سيارات را منكر و آن را تا حد يـك فرضـيه 

» .نـدارم] م خداونددخالت مدا[من نيازی به آن فرضيه «: اثبات نشده تقليل داد و گفت

شـود كـه در  ادامه اين روند منجر به تشييع جنازه و دفن خدا مى). 52: 1384باربور، (

 ,Wilson(گيـرد  قرن نوزدهم و بيستم در مغرب زمين عنوان كتب متعـددی قـرار مـى

1999.(  

شناسانه سابقه و الحقه علوم نوين را مقايسه كنـيم  اگر بنا باشد در يك نگاه روش

شناسى متفاوت و هر دو ناكارآمـد  توان گفت كه در اين نگاه با دو نوع روش چنين مى

  :مواجه هستيم

در قرون وسطى با حاكميت كليسا، روش غايـت : شناسانه كليسا روش غايت) الف

هـا بـاقى  شد كه جايى بـرای تحقيقـات علمـى و توصـيف پديـده شناسانه ترويج مى

، خدا و خواست اوست و ورود علـم و پاسخ چرايى و علّت هر رخدادی. گذاشت نمى
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روش نـاقص و . ارائه تحليل در اين عرصه دخالت در كار خدا و قطعـا ممنـوع اسـت

. برخورد خشن كليسا با دانشمندان زمينه را برای نگاه دوم در دوران مدرن فراهم كرد

 .رنسانس بهانه خوبى برای آغاز اين نگرش شد

ن عرصــه علــوم نــوين بــا روش دانشــمندا: روش تحليلــى توصــيفى علمــى) ب

آوری نبودند، لذا آن را  شناسانه كليسا قادر به تبيين طبيعت و پيشرفت علم و فن غايت

در نتيجـه، . هـا پرداختنـد كنار گذاشته و به توصيف چگونگى بـروز وقـايع و پديـده

  .های جديدی را بر روی انديشه بشر گشود پيشرفت دانش روز به روز عرصه

مچون دو لبه قيچى در ايجاد شكاف بين علم و دين و برجسته هر دو روش فوق ه

كردن تعارض بين آنها كامال هماهنگ عمل كردند؛ يكى با تـرويج جمـود و تحّجـر و 

ضعف خداشناسى كليسا و بنيادهای عقيدتى . تعّهد و دين ستيز ديگری با ارائه دانش بى

كـه ضـمن تبيـين –ح در نگاه صـحي. توان محور اين شكاف دانست تمدن غرب را مى

بين دو روش فوق هيچ گونه اختالف و تعارضى  -نگرش اسالم ناب روشن خواهد شد

وجود ندارد، كه اگر به درستى در كنار يكديگر قرار گيرند سالمت و سـعادت هـر دو 

  .گيتى را برای بشر به ارمغان خواهند آورد

های متعددی  وشنتيجه ديگر مبانى و اصول مقبول در تمدن غرب، ظهور و بروز ر

پيامد اين نگـرش . های مختلف است كه پيش از اين اشاره شد پيرامون موضوع دانش

شناسانه در تمدن غرب چيزی نخواهد بود جز اينكـه گـاه حتـى چنـدين روش  روش

هـای  ترين شاخصه مهم. شودبرای يك دانش، مفيد و يا حتى مصيب به واقع معرفى مى

  :ها عبارت است از اين روش

  گريكديها با  ناسازگاری روش )الف

سازی داشته باشد، احكام و نتايج حاصل  اگر در دانشى چند روش قابليت پياده)ب

  .ها متفاوت است گر روشيفوق با د یها ن روشياز ا يكاز هر 
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ن يپردازی فوق در تمدن غرب بروز اخـتالف و تهافـت بـ ترين پيامد نظريه اما مهم

گيـری بنيادهـای  و شـكل ىحاكم بر مجامع علمـروش حاكم بر حوزه دينى و روش 

گـر يد یهـا و روش ىنـيدر اين تمدن نه تنهـا بـين روش د. تعارض علم و دين است

ز يـن ىنـيمطـرح در مجـامع د یها ن خود روشياختالف و تهافت وجود دارد، بلكه ب

را بـه عنـوان روش  ىجامع یتوان الگو ىكه نم یا است، به گونه یتعارض و ناسازگار

  .و مقبول غالب آنها ارائه نمود واحد

رسد ضعف بنيادين كالمى تمدن غرب باعث بروز اين آشفتگى و اختالف  به نظر مى

باورهای مطرح در كتاب مقدس از خداشناسى تا شناخت . شناسى شده است در روش

گويى به سـؤاالت و  به جهت آلوده شدن با تحريف انديشه بشر، يارای پاسخ... نبوت و

محوری محكم و توانمنـد در ايـن . فراد، به خصوص صاحبان انديشه نيستنيازهای ا

ها سايه افكند و همگى را تحت لوای  تمدن وجود ندارد كه بتواند بر ساير علوم و دانش

از طرفى مجامع دينى در دوران قـرون وسـطى آن قـدر خشـن بـا . خويش جمع كند

از طـرف . و دين دامن زدندمجامع علمى برخورد كردند كه به اختالف و تعارض علم 

كند و او را  ديگر كتاب مقدس آنان هم در حيطه خداشناسى نظر دانشمندان را تاييد مى

  .كندخسته، پشيمان، تعطيل كننده كار و بيكار معرفى مى

  

  علوم اسالمى با توجه به نقش عقل و شرع یمتدولوژ - 5

شده است؛ همـانطور عقل در آيين اسالم، جايگاهى بس رفيع و حجت خدا معرفى 

كه رعايت دستورات الهى وارد شده در كتاب آسمانى در نيل آدمى به سعادت خويش 

برخى از قواعدی كـه در . نقش بسزايى دارد، رعايت دستورات عقل نيز اين گونه است

  :گيرند عبارت است از متدولوژی علوم اسالمى مّد نظر قرار مى

عقل رسول و حجت باطنى خدای متعـال . نداحكام عقل، الزم االتباع ا: قاعده اول
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برخى از مسائل علـوم ). 16/  1: ق1407ى، نيكل(در كنار نبى كه حجت ظاهر اوست 

اين قاعده مبتنى بر شناخت جايگـاه و . آيند اسالمى با استفاده از اين قاعده بدست مى

  .ترسيم محدوده حاكميت عقل است كه در قاعده سوم مطرح خواهد شد

طبق مدعای اين قاعده، دو حكم متفاوت عقـل : در مالزمه عقل و شرعقاعده دوم 

عقل و نقـل دو بـازوی . و شرع نداريم، بلكه احكام عقلى با احكام شرعى تالزم دارند

هنگامى كـه عقـل . كنند دين هستند كه دست در دست يكديگر احكام دين را ثابت مى

ه اين مـالك وجـود داشـته به مالك و يا مصلحت و مفسده يك حكم پى برد، هرجا ك

زا يـا  به عنوان مثال اگر ثابت شود استعمال سيگار سرطان. باشد، حكم هم خواهد بود

مفسده الزم االحترازی ضرر مهمى داشته باشد، مجتهد به حكم عقل آن را شرعا حرام 

يـاد » كل ما حكم به العقل، حكم بـه الشـرع«از اين قاعده تحت عنوان . كند اعالم مى

  .شود مى

  هـا، جايگـاه برخـى ظاهرگرايـان و اخبـاری: قاعده سوم در دامنه احكـام عقـل

اند و صرفا آن را تابع شـرع و مفسـر نصـوص دينـى  عقل را از منبع بودن ساقط كرده

گراها عقل را مدرك همه حقايق و حـاكم بـر ديگـر منـابع ديـن  برخى افراط. اند ديده

، عقـل را دارای حكـم و احكـام صـائب گروه سوم با نفى افراط و تفـريط. اند دانسته

كنند؛ چرا كه عقـل در تفسـير برخـى آيـات  دانند، لكن برای آن محدوده تعيين مى مى

  قرآن، تبيين برخى احكام شريعت و تعيين و تشخيص جزئيات معاد، بهشـت و جهـنم

  .ناتوان است

ن فهمد كه توان شناخت و ارائـه حكـم نـدارد و اذعـا عقل در اين گونه مواضع مى

كند كه اگر طريق ديگری برای هدايت بشر و پاسخ به سؤاالت او نباشد، حجت بـر  مى

شود و سر به صراط وحى  اينجاست كه عقل در برابر وحى خاضع مى. شود او تمام نمى

  .گرايى اعتدالى در روش اسالم ناب دنبال خواهد شد اين عقل. سپارد مى
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عبـارت  ىخ تمدن اسـالمير تارد ىشناخت و روش يككرد متدولوژيترين رو عمده

  :است از

 روش اشاعره) الف

  روش معتزله)ب

  روش اسالم ناب)ج

مهمترين نقش فلسفه در متدولوژی علوم اسالمى توجه به جايگاه عقـل اسـت كـه 

هـای عقـل در  نمود آن در حل اختالف بين دسـتورات و مقتضـيات شـرع بـا يافتـه

انديشمندان به منظور رفع اين اختالف، حكـم برخى از . های مختلف علمى است رشته

گذارند و برخى دامنـه  های شمول شرع محدود كرده و آن را كنار مى عقل را در حوزه

بخشند و به جهت حجيـتش، آن را در كنـار ادلـه شـرع قـرار  جريان آن را توسعه مى

  .دهند مى

  

  روش اشاعره )الف

اسـت كـه  ىن كسـياول  »الفالسفه تهافت«كتاب  تأليفبا  ىغزالنعمانى، معتقد است 

، ىنعمـان( نوشـتو جايگاه آن در بـين علـوم مختلـف را در رد فلسفه  ىكتاب مستقل

تكليف به ما اليطاق و : پردازان اين نگاه بر اين باورند كه برخى از تنوری ).51: 1386

خارج از حّد توان مكلّف و همچنين الم بدون عوض بر خداوند متعال جايز است و بر 

اگر خدا همه . خدا ثواب دادن به طاعات بندگان و عقاب بر معصيت آنان واجب نيست

نفسه محالى الزم  كافران را ببخشد و همگى مؤمنين را عقاب كند، اشكالى ندارد، نه فى

  )116و  102: 1409غزالى، . (آيد و نه با صفتى از صفات او در تناقض است مى

ز آن است كه بتواند دربـاره حسـن و قـبح يـك تر ا از منظر اين دسته، خرد ناتوان

حسن و  خودی خود متصف بهدر عالم به  یزيچو به عبارتى  رشته افعال داوری نمايد
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بر عدم صـدور  پس عقل يارای حكم. سنجيده شودبا آن  ىتا آنكه كار اله ،ستيقبح ن

و  روی اين دسته در نفى ُحسن از جمله موانع پيش. و وجوب صدور حسن نيست حيقب

توان ُحسـن راسـت  گويى ذاتى باشد، نمى قبح عقلى، اين بوده كه اگر مثال حسن راست

انگيز را نفى نمود و بالعكس اگر دروغ ناپسند است، نبايست گاهى اوقات متصـف  فتنه

  .به نيكى و حسن شود

گاه عقـل بـه عنـوان منبـع يجا ى، نفيكدر بحث متدولوژ اشاعرهن اشكال يمهمتر

وقتى متـدولوژی . ن استيت اصول ديحجو اثبات  بهآن دامنه احكام و محدود كردن 

 یا جـهينتسـازد،  برقـرار ىدر علوم آشـت ىنيو روش د ىن روش عقليآنان نتوانست ب

لـذا برخـى از  .نيـعلـم و د يىجـداتعارض عقل و دين و بـالتبع جز  خواهد داشتن

دامن زدند كه  ىبه مكتب ىو اجتماع ىاسيشه سيدر خصوص اندانديشمندان اين دسته، 

  .جامعه دانستند یشه اداره اجتماع و رهبرين اسالم را فاقد اندييآ

مـان بـه يا ،مان بـه خـدايا: شود ىقت منحصر ميمان از نظر آنها در سه حقياصول ا

 ).247: 1416 ،ىغزال( نها هر چه هست فروع استيجز ا. مان به آخرتيا و رسول او

های سكوالريسم و جدايى دين از دنياست كه ساليانى  محصول اين نگرش تحكيم پايه

  .ها جريان پيدا كرد شد و بر زبان بسيار پس از او بار ديگر مطرح

  

  روش معتزله) ب

برابر اشاعره، پيرامون حكم و جايگاه عقل از زمـان گذشـته در  دراختالف معتزله 

ايـن دسـته عقلـى بـودن حسـن و قـبح را . ده استكنار مسأله حسن و قبح مطرح بو

ن ين است كه فرقى بيانكار حسن و قبح عقلى ااز منظر شهيد مطهری، الزمه . پذيرفتند

د و يـر و شر اثـر مفيخ كه مالين نظريا طبقرا ين شر و ضاّر نباشد، زير و نافع و بيخ

ضـمن ). 126/  11: 1387مطهـری، ( مى است كه با نفِس كننده دارديرماليا غيم يمال
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گويى به انتظـارات و توقّعـات  اينكه با انكار حسن و قبح عقلى، ناتوانى دين در پاسخ

معتزله نه تنهـا  ).144-143: 1387جوادی آملى، (بشر از آن، بيشتر رخ خواهد نمود 

ديدند، بلكه دامنه حكم آن را  مشكلى بر حكم عقل و الزم االتباع بودن احكام آن نمى

الزمه صفت عدل الهى، پرهيـز او از انجـام . دهند ربوبى نيز تسری مىبه ساحت قدس 

در ادامه با تفـاوت ديـدگاه شـيعيان بـا ). 203: 1422قاضى عبد الجبار، (قبيح است 

  .معتزله در خصوص جايگاه عقل در تشخيص حسن و قبح آشنا خواهيم شد

  

  روش اسالم ناب) ج

ديدند كه حتّـى خـدای متعـال را محكـوم معتزله دامنه بُرد عقل را آن چنان وسيع 

بايدها و نبايدهای آن دانسته و بهشت بردن مؤمنان را بر خدا واجـب و جهـنّم نبـردن 

 را قبح و حسن عقل، در مقابل، از نظر شيعيان درست است كه. اند آنان را ممتنع دانسته

اين وجوب و  ىول ست؛ين خدا از حيقب و خداست از َحَسن كه ابدي ىدرم زين و فهمد ىم

 نـه اسـت؛ »اّهللاٰ  عن متنعي« و »اّهللاٰ  عن جبي«امتناع از جانب خود اوست و به اصطالح 

 فعـل شـود، افـتي امكان عالم در چه هر چرا كه. »اّهللاٰ  ىعل متنعي« و »اّهللاٰ  ىعل جبي«

 خداونـد نيقـي بـه اسـاس، نيا بر. بود نخواهد او بر حاكم واجب، فعل و است واجب

 بهشت به را او قطعاً  زين و نبرد؛ ديبا اي ببرد؛ دينبا نكهيا نه برد؛ نخواهد جهنّم به را مؤمن

با اين توضـيح اگـر ). 649/  16: 1388جوادی آملى، (ببرد  ديبا نكهيا نه برد؛ خواهد

اشاعره در نفى جايگاه عقل نسبت به تشخيص ُحسن و قبح و تعطيل كردن آن تفـريط 

و به درستى حدود اين جايگاه را تبيين نكردنـد  كردند، معتزله هم گرفتار افراط شدند

عقـل در نگـرش اسـالم نـاب، حقيقتـى  ).251-249: 1383جـوادی آملـى، : ك.ر(

يكنواخت، ثابت و ايستا ندارد تا در تشخيص ُحسن و قبِح امور و افعـال، بـرای همـه 

عقلى كـه ُخفتـه يـا در . افراد يكسان عمل كند و حكم تشخيصى همگان مساوی باشد
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ارت هوای نفس باشد و يا هويت خويش را از دست داده باشد، با عقل بيدار، حاكم اس

پس در تشخيص حسن و قبح و همچنين . بر قوای نفس و خودباور قابل مقايسه نيست

البتـه . سازی و اجرايى كردن آن نبايستى از مراتـب قـوه عاقلـه غفلـت ورزيـد پياده

خوش تغيير دانست؛ بلكه عمومى، ثابت  توان دست های اصلى حسن و قبح را نمى پايه

  .نيكو بودن عدالت و بدی ظلم از اين سنخ است. اند و هميشگى

توان گفت كه شناخت مصاديق يا مراتبـى از حسـن و قـبح عمـومى و  بنابراين مى

منـد قابـل  مشترك است، اما مصاديق يا مراتبى از آن بـه كمـك عقـل سـليم و تـوان

فعل نيكو و َحسن نيز پس از تشخيص خـوبى آن،  ضمن اينكه عمل به. تشخيص است

  .پذير خواهد شد به مديريت عقل آزاد از بند هوا و طمع و حاكم بر قوای ديگر تحقّق

ممكن است كه عقل به تنهايى نسبت به حسن يا قبِح فعلى ساكت باشد و نقل مبيّن 

خـود از حسن يا قبح آن باشد، عقل پس از شناخت جايگاه وحى و عصمت و ناتوانى 

زند و راه تعالى خود  يابى به افق آن، بر تعليم و تأديب خود در اين آستان زانو مى دست

لذا از منظر شيعيان عقل صرفا حسن و قبح برخى امور . كند را در اين مسير جستجو مى

كردنـد مشـكالت  ىسع ،ىدانشمندان مسلمان پس از غزالاز اين رو . كند را ادراك مى

ف كتـاب يكـرد بـا تـأل ىمالصـدرا سـع. ندينما اصالحاو را وش جاد شده توسط ريا

، ىگـر كتـب و رسـائل فلسـفيو د» هيشرح االسفار االربعه العقل ىه فيالحكمه المتعال«

ف يبـا تـأل ىض كاشـانيفمال محسن . دينقد و اصالح نما را ىتفكرات ضد فلسفه غزال

ناقص  يكمتدلوژ ىمبان .را اصالح نمود ىغزال ىفكرات اخالقت» ضاءيمحجه الب«كتاب 

عبـارت  دالئل اثبات حكم از منظر اسالم،. ديح گرديتصح یخ انصاريشله يبوس ىغزال

ل يگاه دليق اجتهاد و جاين دقييبا تب یخ انصاريش. است اجماعو  عقل، سنت، كتاباز 

كـه تعـارض و  ن نمـوديتبـ یا بـه گونـهگر ادله يدر كنار د ىعقل، نقش آن را به خوب

وقتى عقل حّجت باشد، احكام و دسـتوراتش  .ادله مختلف قابل حل باشدن ياختالف ب
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گيرد و الزم االتباع است، لـذا از ايـن منظـر  در كنار احكام الهى و كتاب مقدس قرار مى

، یخ انصاريل عقل از منظر شيگاه دليجا. دامنه احكام عقل، محدود به اصول دين نيست

 ):54/ 1: ق1419انصاری، (د شو ىن مشخص ميطه اصول و فروع ديدر دو ح

، ىدتيـعق یا عقـل در مسـأله ىبا وجود حكم قطعـ: نيل عقل و اصول ديدل -الف

ت كنار يمخالف با حكِم عقل، روا ىظن اتِ يرفته و در صورت وجود روايحكم عقل پذ

  .شود ىگذاشته م

قـرآن و  ىعقل را بر داللـت ظنـ ىمجتهد، حكم قطع: نيل عقل و فروع ديدل -ب

  .نديب ىنم ىتعارض) قرآن و سنت(ن عقل و نقل يدهد و ب ىح ميترجات يروا

ا يل است يا تمثيحكم،  يكن شده است، حجت و علت ييطبق آنچه كه در منطق تب

 ىاستقرا بر دو قسم ناقص و تام است كه ناقص آن حجت عقل. ىاس منطقيا قياستقرا و 

. ستيل هم حجت نيثتم. ل آن مشكل استيتام حجت است، اما تحص یاستقرا. ستين

است كه در اشكال مختلـف، از كنـار هـم گذاشـتن  ىاس منطقين حجت، قيتر لذا مهم

 يـك ىاسـيل قيـبـه دل ىحال وقت. كند ىم یريگ جهيمقدمات اثبات شده، مطلوب را نت

ات يـن مقدمات، مضمون آيا ىعنيهستند  ىل، نقليا همه مقدمات دليحكم توجه شود، 

قسم  یو. است ىو عقل ىرنقلياز مقدمات غ ىكينكه الاقل ياا يات هستند، يقرآن و روا

ز بـه دو ين ىل عقليدل. ميبنام ىل نقلينامد كه بهتر است آن را دل ىم ىل شرعياول را دل

  ):199-198: 1377مظفر، (شود  ىم ميقسم تقس

 .شود ىده ميه نامياست كه مستقالت عقل ىكه همه مقدمات آن عقل ىليدل) الف

رمسـتقالت ياست كـه غ ىگر، نقليد ىو برخ ىمقدمات آن، عقل ىكه برخ ىليدل)ب

  .شود ىده ميه ناميعقل

غزالى انديشه سياسى اجتماعى اسالم را منكر شد؛ امـا انديشـمندان اسـالم نـاب 

 چگونه با آن مواجه شدند؟
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 ىن طوسـير الديد و خواجه نصيخ مفي، شىع، عالمه حلين جهان تشيبزرگ متفكر

 :ق1413؛ مفيد،  219: ق1407طوسى، (ن، يگر اصول ديت در كنار دضمن طرح امام

ن يـيدر آ ىو فلسـفه الهـ ىاسـي، بر مكمل بودن فلسفه س)361: ق1413و حلى،  20

بـت امـام ين اصـل پـس از غيـعه بر تـداوم ايبزرگ ش یعلما. ورزند ىد مياسالم تأك

شـه ين انديل ايضمن تكم) ره( ىنيامام خم. اند ه دفاع كردهيت فقيه واليمعصوم، با نظر

توانسـت راه ) 20: تـا موسوی خمينى، بى(، با طرح و ارائه نظريه واليت فقيه یراهبرد

حكومـت  یاده سازينه پين اصل را در جامعه عمال به منصه ظهور رساند و زميتحقق ا

  .را در جامعه فراهم سازد ىاسالم

 ىگـاه. شـود ىم ميتقسز يو ثانوی ن ىگر، به دو قسم اوليحكم شرعى از منظری د

چون ضرورت، عسر، حـرج و امثـال آن  ىني، در ذيل عناوىحكم بار شده بر موضوع

 ىنـد و گـاهيه گويـن ثانوين، عنـاويه و به اين عناويشود كه به آن، حكم ثانو ىان ميب

انصـاری، (نـد يه گويـشود كه بدان حكم اول ىن مطرح مين عناويحكم بدون توجه به ا

  ):10/  2: ق1419

  هين ثانويبدون توجه به عناو ىحكم اول: هياحكام اول       

  اقسام احكام  

  یخ انصاريش از منظر  

  هين ثانويحكم مسأله با توجه به عناو: هياحكام ثانو      

حكم ثانوی با حكومتى كه بر احكام اولى دارد، آنها را كنار گذاشته و حكم خود را 

انسان ناچـار باشـد  ىمثال خوردن نجاست، حرام است اما وقت یبرا. سازد جاری مى

ا روزه گرفتن واجب است، اما اگر يشود  ىز مين حكم برداشته شده و جايا) ضرورت(

ل عقل را ينقش دل ىبه خوب یخ انصاريش. ستيضرر داشته باشد، واجب ن یفرد یبرا

ايـن  پـذيرشعـالوه بـر  &ىنـيامام خمن روشن نمود، اما يدر اثبات احكام ثابت د
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ص يبه عنوان تشـخ، تسری داد و از آن زير نيو متغ يىاحكام وال به، نقش آن را نگرش

را كه حـاكم بـر  ىگاه احكام حكومتيق جاين طريو بد ياد كرددهنده مصالح و مفاسد 

 .ن كردييبتاست  ىاحكام ثابت شرع

 رازىيرزاى شـيـممرحوم  جهاد يا دفاع علمای سابق يا حكم حكم از منظر ايشان

در آن عصر، از سنخ حكم قضاوتى نبود كه ايشان مثال برای حل  ر حرمت تنباكوب مبنى

 مصـداقى بـرای اختالف بين چند نفر، قضاوت شخصى كرده باشند؛ بلكه آن را بايست

و تا دانست كه بر طبق مصالح مسلمين و تحت عنوان ثانوی صادر شد حكم حكومتى 

براى  لذا از اين جهت مراعات آن. ز بودين حكم نيداشت، ا عنوان وجودزمانى كه اين 

  ).124: تا موسوی خمينى، بى( گر هم واجب االتباع بوديه ديفق

اين عنوان، مقتضای حفظ كيان اسالم و مصلحت مسلمين است كه به جهت اهميت 

فقيه با اين نگرش جايگاه حقيقى . افكند و اولويت آن، حتى بر احكام اوليه نيز سايه مى

احكـام  ىالبتـه بعضـ«: فرماينـد ايشـان مـى. شود در منظومه معرفتى اسالم روشن مى

ن و حفظ اسـالم و جمهـورى يت امور مسلميحكومتى را كه براى نظام اسالمى و تمش

مى كـه در يرات عظيياوضاع زمان و از تغ] از[د از نظر دور داشت؛ و ياسالمى است نبا

آورد كه در صدر اسالم نبوده اسـت  ىش ميى را پاريعالم واقع شده است و مسائل بس

 ».ن امور براى حفـظ و اسـتقرار حكومـت اسـالمى اسـتيد غفلت كرد؛ كه همه اينبا

 .)282/  20: 1369 موسوی خمينى،(

  هياحكام اول             

  احكام ثابت         

  هياحكام ثانو       ن احكامييگاه عقل در تبيجا  

  ىنياز منظر امام خم      

  )ىحكومت(ر ياحكام متغ         
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را بـه مـا بشناسـاند و  ىن درصدد است تا نحوه تعامل با هستيبا توجه به اينكه د

نـد، ياز آن آشـنا نما ىا بخشـيـ ىدرصددند كه ما را با هست يكز هر يعلوم مختلف ن

  :اسالم را به اين شرح مطرح ساخت ىشناس روش ىاز مبان ىتوان برخ ىم

در حكمـت متعاليـه و بـر اسـاس : از هم جدا نيستندقرآن، برهان و عرفان  -الف

های عقل و شرع و شـهود عـارف  اصول و قواعد اثبات شده در آن، علم و دين، يافته

عالمه حسن زاده آملـى در ايـن موضـوع كتـابى را تحـت . تعارض و اختالفى ندارند

اسـت و  به رشته تحرير درآورده» قرآن و عرفان و برهان از هم جدائى ندارند«عنوان 

، قـرآنو عرفان ) 40-35: 1379حسن زاده آملى، (در آن بر هماهنگى دين و فلسفه، 

حسن زاده ( و منطق ، برهانعرفان و) 76-69: 1379حسن زاده آملى، ( قرآن و منطق

  .تأكيد فرموده است) 68-59: 1379آملى، 

محـور  توان بـه با الگو قرار دادن حكمت متعاليه و اصالح برخى اشكاالت آن، مى

ای كـه  های مختلف و متعارض دست پيـدا كـرد، بـه گونـه دهى روش مهمى در سامان

  .گير اين تمدن نشود های مطرح در تمدن غرب گربيان تشتت نظريات و روش

ست، پس شناخت و علم بـه يكه واقع، مختلف ن يىاز آنجا: ستيواقع، متعدد ن -ب

افـت و شـناخته شـود، يدر ىه درسـتتواند متعدد باشد؛ چرا كه اگر واقع بـ آن نيز نمى

  .در شناخت آن به وجود نخواهد آمد ىتعارض و اختالف

، ىدر برابـر متـواط) 12(،كق مشكيحقا: مراتب است یو دارا كواقع، مشك  -ج

: 1378، ىطباطبـائ(آنها باشـد  كهستند كه وجه افتراق آنها همان وجه اشترا ىقيحقا

ن معناسـت كـه يبد -ه مطرح است يتعالكه در حكمت م -بودن واقع كمشك). 85 /1

گـردد، بلكـه  ىن نمياختالف آنها منجر به تبا ىق واقع، هرچند اختالف دارند وليمصاد

كـه  یق در همـان چيـزيمصـاد. گـردد ىآنها برم كجهت اختالف آنها به جهت اشترا

  .ز دارندين كاختالف دارند، اشترا
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واقـع، همـان : نگرنـد ىواقـع معلوم مختلف از منظر موضوع و روش خود، به  -د

علـم و روش آن، از  يـكموضـوع . اسـت ىاست و علم، متكفل شناخت هست ىهست

از  لـمع ی زان بهـرهيموضوع، م. نديآ ىبه شمار معلم  آن ی سازنده ىجمله اركان اصل

ن گرچه واقع واحد يبنابرا. سازند ىشن موواقع را ربه  ىابي دست ی و روش، نحوه واقع

توان تعـدد علـوم را  ىگر اركان سازنده علم، ميا ديتوجه به تعدد موضوع است، اما با 

  .ه كرديتوج

واقـع  ىبا توجه به مقدمات قبـل، وقتـ: است كعلوم، مشك  يىنما واقع ی بهره ـ   ه

زان يـواقع باشند؛ تفاوت علوم با توجه به م ىو معرف يىو علوم، متكفل بازنما كمشك

  استه يآنان قابل توج يىنما واقع

  

  جايگاه تجربه در متدولوژی علوم اسالمى -6

ات و برخى آن را در زمره قسمى ينيقي از ىكي، مجّربات ىدر منطق و فلسفه اسالم

/  1: 1403ابـن سـينا، (انـد  تلقى و اين گونه آن را تحليل كـرده ىقيات تصديهياز بد

217-218:(  

د يـمف یمـاريمان فالن بدر یكند كه برا تجربه مى یرا در موارد ىاهيوقتى آدمى گ

ايـن  یات، براياه در تمام خصوصين گيشود كه هرگاه مثل ا ىم ىنيقين مسأله ياست، ا

مثل شرائط تجربه شده در تمـام  ىات، در شرائطيتجربه شده در تمام خصوص یماريب

اه، اگر تا فردا بماند، ين گيا خود ايآ ىول. نًا آن اثر را دارديقيات به كار برود، يخصوص

كاشته  یگرين دياه در سرزمين گيروز داشت؟ اگر ايدارد كه د ىاتيقا همان خصوصيدق

و بـا  یگـريد یدر جـا كن آب و خاياگر هم ىا حتيشد،  یاريآب یگريشد، با آب د

تـوان  ىگـر نمير، ديـا همانطور است؟ خيت هم آين وضعيهوايى ديگر رشد كرد، در ا

  .كسان استي ىبلاه با قين گيات اين دارم خصوصيقيگفت كه من 
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را  یمـارين بيكه ا ىبود، شخص یگريدر مزاج د ى، منتهیمارين بين اگر هميهمچن

قا مثل شخص تجربه شده نبود، يا اگر ياو دق ىبود، كه وضع مزاج یگريدارد، شخص د

ن طور يهم. ن كرديقيتوان به آن  ىرا نداشته باشد، باز نم ىكيدر بين صدها شرط فقط 

نـا در وضـع دوم وجـود ياستفاد كرده، ع ىاه قبليكه آن گ ىاحوالاگر مكان، اوضاع و 

  .رديگ ىن شكل نميقينداشته باشد، باز هم 

. است كه اين شرائط دقيقا لحاظ شـود ىنيقيلذا در نگرش منطقيين مجربات وقتى 

  :ن سه عامل را كشف كنديتواند ا ىرمعصوم است كه مياما كدام انسان غ

 ىقبل یارورا با د ىفعل یدارو ىهمسان

 ىرا با مزاج قبل ىمزاج فعل ىهمسان

  ىبا همه شرائط قبل ىهمه شرائط فعل ىهمسان

. نكه هر سه با هم كشف شـودياز سه عامل فوق هم مشكل است چه رسد به ا ىكيكشف 

. ست كه اصـال ارزش نداشـته باشـندين بدان معنا نياما ا. ستندين ىنيقين اساس مجربات يبر ا

جـه يبسياری از اوقات موارد تجربـه شـده نت. گشا هستنديقينى نبودن، مشكلن يچرا كه در ع

باالخره زندگى انسانها بر اين گونه . جه ندهديهم نت ینكه ممكن است در مورديدهد، ولو ا ىم

  .ن نيست، بايست سراغ ظن رفتيقيبه  ىراه ىظنون استوار است كه وقت

  

  گيری نتيجه -7

چـون  یمتعـدد یهـا بروز روشدن غرب منجر به ضعف بنيادين علوم نوين در تم

روش ى، روش حقـوقى، كالمـ-ىنـيروش د، ىليروش تمث، استانداردها جمع سنت و

از جملـه عوامـل ظهـور اخـتالف روش هـای . گرديـد ىتجرب یها روشی و اقتصاد

  :مختلف در متدولوژی علوم نوين عبارت است از

 محروميت از عامل اتحاد جهت تجميع علوم مختلف
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 پردازی عقل در قرون وسطى مقابله سخت و خشن كليسا با دانشمندان و نظريه

ضعف انديشه كالمى و باورهای كتاب مقدس در ارائه تصويری مقبول و قابل دفاع 

  از خدای متعال، دستگاه ربوبى و فرستادگان او

ای بـا  در تمدن اسالمى سه گرايش اشعری، معتزلى و اسالم ناب هر يك بـه گونـه

گـرايش اشـعری . كننـد شناسى علوم اسالمى را ترسـيم مـى تبيين جايگاه عقل روش

كاركرد عقل را در حوزه دين به اثبات اصول دين منحصر كرد و نقش سياسى اجتماعى 

تفكر معتزلى، عقل و احكام آن را برتر و حاكم بر دستگاه ربوبى ديد . دين را منكر شد

هيچ يك از اين دو نتوانستند سيستمى . ائل شدو بر خدای متعال نيز وجوب و تكليف ق

  .مقبول مبتنى بر روشى منسجم در آشتى عقل و شرع ارائه دهند

اسالم ناب در هماهنگى بين قرآن، عرفـان و برهـان، نقـش و جايگـاه هريـك از 

كند كه اين مهـم تـا حـدودی در  پردازی آنها را تبيين مى های علم و دامنه نظريه روش

در نتيجه برخالف مشـى غالـب نظريـات مطـرح در . جربه شده استت حكمت متعاليه

از اين منظر، عقـل . شود تمدن غرب و ديگر مكاتب، بر هماهنگى علم و دين تأكيد مى

دارای حكم  است و آن رامختلف  یها روش یو سازگار عيتوانمند جهت تجم یمحور

فهمـد،  مـد كـه نمـىفه ای خاص؛ در مواضعى عقل مى داند؛ اما در حيطه و محدوده مى

های شيخ انصـاری و  انديشه. سپارد گيری را به حجتى ديگر مثل وحى مى عنان تصميم

  .امام خمينى تبيين كننده نقش و جايگاه عقل در مكتب اسالم ناب است

  

  نوشت پى
(1) Modern science 

(2) Tradition and standards method 

(3) Casuistry (Case-based reasoning) 
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(4) Religious and theological method 

(5) Legal method 

(6) Economic method 

(7) Empirical methods 

(8) Galilei, G (1564-1642). 

(9) Descartes, R (1596-1650). 

(10) Newton, I (1642-1727). 

(11) Laplace, P(1749-1827). 

وصـف  ىوصـف مفهـوم و دومـ ىشود، اول ىاستعمال م ىو فلسف ىمنطق یبه دو معنا يكتشك) 12(

و  ىز به دو قسـم عـامين ىفلسف يكتشك. است ىفلسف يكن بحث مراد، تشكيدر ا. مصداق است

  .)157-137: 1392 ت،يعبود: ك.ر(شود  ىم ميتقس ىخاص
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