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۱۵........................................................................پیشگفتار
۲۱......................................................................مقدمه و کلیات

۲۳...........................................................................مقدمه
۲۳.......................................................................................... بیان مسئله۱
۲۴......................................................................... اهمیت و ضرورت تحقیق۲
۲۴..............................................................هاي اصلي و فرعي تحقیق. سؤال۳
۲۵................................................................... فرضیه تحقیق و فرضیه رقیب۴
۲۵........................................................................................ روش تحقیق۵
۲۵...................................................................................... پیشینه تحقیق۶
۲۶...............................................................................هاي تحقیق. نوآوري۷
۲۸............................................................................ ساختار و قلمرو تحقیق۸
۳۱..................................................................شناسيمفهوم
۳۱................................................................................................. مباني۱

۳۲.................................................................. نسبت مباني با مبادي۱- ۱
۳۴................................................................... نسبت مباني با اصول۱- ۲
۳۴................................................................... نسبت مباني با قاعده۱- ۳
۳۴.........................................................هافرض. نسبت مباني با پیش۱- ۴

۳۵................................................................................................... علم۲
۳۷......................................................................................... علوم انساني۳



۶شناختي علم دیني با...مباني قرآن

۳۸............................................................... علم دیني و علوم انساني اسالمي۴
۳۸...................................................بودن. محوریت غایت علم در دیني۴- ۱
۴۰.................................................... حرکت عالم در مسیر والیت الهي۴- ۲
۴۰.............................................. محوریت نوع روش در دیني بودن علم۴- ۳

۴۳............................................................................... علوم انساني سکوالر۵
۴۴...................................................................... مباني علوم انساني اسالمي۶
۴۷.........................................شناختي (مباني قرآني و از منظر قرآن). مباني قرآن۷

۴۹........................................بخش اول: امکان علم دیني از منظر قرآن
۵۵.............................شناسي قرآن و امکان علم دینيزبان: فصل اول

۶۲.............................................................هاي قرآنگفتار اول: معناداري گزاره
۶۳.......................................................................... ادله معناداري قرآن۱

۶۴............................................. معناداري قرآن الزمه صفات الهي۱- ۱
۶۴............................................................هاي متن قرآن. ویژگي۱- ۲
۶۴...................................................................... خطابات قرآن۱- ۳
۶۵.......................................................................... هدف قرآن۱- ۴

۶۵.........................................................هاي قرآنيگفتار دوم: امکان فهم گزاره
۶۷............................................هاي قرآن. مباني و دالیل امکان فهم گزاره۱
۶۹.....................................................هاي قرآن. دالیل منکران فهم گزاره۲

۷۰.............................................هابودن فهم و تعدد قرائت. سیالن۲- ۱
۷۱............................................ عدم شفافیت و مرزبندي آیات قرآن۲- ۲

۷۲.............................................................................. نقد ادله منکران۳
۷۴......................................................هاي قرآنبخشي گزارهگفتار سوم: معرفت

۷۵...................................................هاي قرآنيبخشي گزاره. اثبات معرفت۱
۸۲............................................بخشي زبان قرآن و بررسي آن. انکار معرفت۲

۸۲.................................. رویکرد کارکردگرایانه در زبان قرآن و نقد آن۲- ۱
۸۶........................................................انگاري زبان قرآن. نمادین۲- ۲
۸۸.......................ناسوتي)- هنري (زبان الهوتي- . رویکرد زبان ادبي۲- ۳

۱۰۰..........................................اي قرآنهبخشي گزاره. رویکردهاي معرفت۳



۷فهرست

۱۰۱...................................................................... نظریه سلبي۳- ۱
۱۰۳..................................................................... نظریه تمثیلي۳- ۲
۱۰۵.......................................................... نظریه مشترک معنوي۳- ۳
۱۰۶..................................................................... زبان ظاهرگرا۳- ۴
۱۰۸.............................................................نگري انتقادي. واقع۳- ۵
۱۰۸....................................................................... نمادانگاري۳- ۶

۱۰۸..................هاي وراي لفظها از واقعیت. نمادانگاري گزاره۳- ۶- ۱
۱۰۹......انگاري برخي آیات با وجود دلیل و قرائن موجود. نمادین۳- ۶- ۲

۱۱۱............................................................... نظریه مختار در زبان قرآن۴
۱۱۱.....................................................................مندي. فطرت۴- ۱
۱۱۴..................................................... زبان عقالیي و حکیمانگي۴- ۲
۱۱۴..................................................بودن زبان قرآن. چندسطحي۴- ۳

۱۱۷................................................................................بنديخالصه و جمع
۱۱۹..........................شناسي قرآني و امکان علم دینيروش: فصل دوم

۱۲۱............................................هاي موجودشناسي علم و روشگفتار اول: روش
۱۲۳......................................................................... روش پوزیتیویستي۱
۱۲۸.............................................................................. روش تفسیري۲
۱۳۰.............................................................................. روش انتقادي۳

۱۳۶...........................................................................گفتار دوم: علم در قرآن
۱۳۶.............................................................. بسامد اجمالي علم در قرآن۱

۱۳۷.................................................................. عالمان در قرآن۱- ۱
۱۳۷......................................................... متعلق شناخت در قرآن۱- ۲
۱۳۸................................................... سطوح و قلمرو علم در قرآن۱- ۳
گاهي. کانال۱- ۴ ۱۳۸...........................................هاي تحصیل علم و آ

۱۳۹................................................. ارزش و جایگاه علم و معرفت در قرآن۲
۱۳۹.......................................................... چیستي و حقیقت علم۲- ۱
۱۴۰......................................................................... ارزش علم۲- ۲



۸شناختي علم دیني با...مباني قرآن

۱۴۳................................................................. امکان علم دیني۲- ۳
۱۴۴...................................................... ابتناي علم بر مباني دیني۲- ۴

۱۴۷..........................................ویژه علوم انسانيگفتار سوم: نقش قرآن در علم به
۱۴۷......................................................................... تعامل قرآن با علم۱
۱۴۸..................هاي توصیفي در قرآن و امکان ارزیابي تجربي آنها. وجود گزاره۲
۱۵۲..............................ویژه علوم انسانيدر علم بهشناختي . تأثیر مباني قرآن۳

۱۵۵................................................................ تأثیر بر روش علم۳- ۱
۱۵۶.............................................................. تأثیر بر اهداف علم۳- ۲
۱۵۶.............................................................. تأثیر در مسائل علم۳- ۳

۱۵۸..........................................................گفتار چهارم: روش علم از منظر قرآن
۱۶۰......................................................... مباني قرآني حاکم بر روش علم۱

۱۶۰...............................................شناختي در قرآن. مباني هستي۱- ۱
۱۶۱................................................شناختي در قرآن. مباني انسان۱- ۲
۱۶۲...............................................شناختي در قرآن. مباني معرفت۱- ۳

۱۶۳............................................... اعتبار سایر منابع استنباط در کنار قرآن۲
۱۶۳............................................... اعتبار سنت در کنار قرآن کریم۲- ۱
۱۶۵........................... عقل، حجت الهي در فهم عالم تکوین و تشریع۲- ۲
۱۶۸...................................کالم الهيهاي علمي، قرینه فهم . گزاره۲- ۳

۱۷۰........................................هاي علمي از قرآن. امکان فهم و تولید گزاره۳
۱۷۲......................................هاي قرآنيمند آموزهامکان فهم نظام. ۳- ۱

۱۷۳...............................................هاي قرآني. نظام آموزه۳- ۱- ۱
۱۷۵...................... راهگشایي اجتهاد و فرایند برداشت از قرآن۳- ۱- ۲

۱۷۷.........................................هاي ثابت و متغیر قرآن. وجود آموزه۳- ۲
۱۷۸....................................................... انواع روش معرفتي از منظر قرآن۴

۱۷۹........................................................... روش حسي و تجربي۴- ۱
۱۸۰....................................................................... روش عقلي۴- ۲
۱۸۲........................................................................ روش نقلي۴- ۳
۱۸۳.................................................................... روش شهودي۴- ۴



۹فهرست

۱۸۴.............................................................................گیريخالصه و نتیجه
۱۸۹.........................شناسي قرآن و امکان علم دینياهداف: فصل سوم

۱۹۲.....................................................ویژه علوم انسانيگفتار اول: هدف علم به
۱۹۸.............................................................هاي قرآنيگفتار دوم: اهداف آموزه

۲۱۰................................گفتار سوم: بررسي رویکردهاي مختلف درباره اهداف قرآن
۲۱۰...................................................................... عمران و آباداني دنیا۱
۲۱۱....................................................................... آباداني دنیا و آخرت۲
۲۱۲...................................................................... آخرت و نفي عنانیت۳
۲۱۳............................................ عدم ارتباط قرآن با دنیا و مسائل اجتماعي۴
۲۱۴.............................................................. دشمني و تضاد قرآن با دنیا۵
۲۱۵......................................................................... دنیا، مقدمه آخرت۶

۲۱۶.............................................................................گیريخالصه و نتیجه
(به لحاظ موضوع و محتواشناسي قرآن و امکان علم دیني: فصل چهارم

۲۱۷....................................................................مسائل)
۲۱۸........................هاي قرآني و موضوع و مسائل علمگفتار اول: دیدگاه تباین آموزه

۲۱۸..........................................قد آن. مبناي تفکیک میان عین و ذهن و ن۱
۲۱۹......................................... مبناي تفکیک میان دانش و ارزش و نقد آن۲

۲۲۴....................اه تداخل تضادي محتواي قرآن با موضوع و مسائل علمگفتار دوم: دیدگ
۲۲۴.......................................................... تعارض در عرصه علوم طبیعي۱
۲۲۶.......................................................... تعارض در عرصه علوم انساني۲

۲۲۸....................هاي قرآني با موضوع و مسائل علمگفتار سوم: دیدگاه تداخل حداقلي آموزه
۲۲۸........................................................................ ادله تداخل حداقلي۱
۲۳۱................................................................................ نقد و بررسي۲
۲۴۰..........................................................................................گیرينتیجه

۲۴۳..............................................بندي بخش اولخالصه و جمع
۲۴۵.................بخش دوم: جواز، مطلوبیت و ضرورت علم دیني از منظر قرآن



۱۰شناختي علم دیني با...مباني قرآن

بات جواز، مطلوبیت و ضرورت (براي اثشناختي مشترکمباني قرآن: فصل اول
۲۴۹................................................................علم دیني)

۲۴۹.........................................................................گفتار اول: جامعیت قرآن
۲۵۲...........ویژه علوم انسانيها درباره جامعیت قرآن و رابطه آن با علم بهدیدگاه. ۱

۲۵۳.......هاي علوم انساني اسالمي در علوم انساني موجود. اندراج آموزه۱- ۱
۲۵۴....................هاي علوم انساني در قرآن. اندراج تفصیلي همه گزاره۱- ۲
۲۵۴....................................................... دیدگاه حداکثري افراطي۱- ۳
الجملـه (عمـوم و خصـوص مـن وجـه اعتـدالي غیرحــداقلي و . تـداخل في۴-۱

۲۶۳....................................................................غیرحداکثري)
۲۶۳...................... مباني دیدگاه مختار در جامعیت قرآن نسبت به علوم انساني۲

۲۶۴............ویژه علوم انسانيهاي قرآني در عرصه علم به. فراواني آموزه۲- ۱
ـــه درون۱-۱-۲ ـــرورت مطالع ـــل اول: ض ـــي و برون. اص ـــي در قرآن قرآن

۲۶۴............................................هاي دینقلمروشناسي آموزه
۲۶۵.م: توصیفات حقایق خارجي مؤثر در هدایت انساني. اصل دو۲- ۱- ۲
۲۷۱... هاي دنیوي انسان در کمال او. اصل سوم: تأثیر تمامي فعالیت۲- ۱- ۳
۲۷۸... . اصل چهارم: حیات اجتماعي بشریت، در گستره اهداف قرآن۲- ۱- ۴
۲۷۹........... اصل پنجم: اعتبار سایر منابع معرفتي در کنار قرآن۲- ۱- ۵

توان در منظومه مسائل اسـالمي ميهاي علوم انساني را. بسیاري از گزاره۲-۲
۲۸۰..........................................................................جاي داد.

۲۸۲هاي وحیاني. ناسازگاري برخي مباني و مسائل علوم انساني موجود با آموزه۲- ۳
۲۸۲............. برایند جامعیت قرآن در جواز، مطلوبیت و ضرورت علوم انساني اسالمي۳

۲۸۳..............................................................................گفتار دوم: جاودانگي
۲۸۳..................................................................... دالیل جاودانگي قرآن۱

۲۸۳......................................................هاي قرآني. حقانیت آموزه۱- ۱
۲۸۴.................................................هاي قرآنيبودن آموزه. فطري۱- ۲
هـاي پـذیري آموزه. توان بشر در حفظ وحي و درک آن بـا اجتهـاد و انعطاف۳-۱

۲۸۵................................................................................قرآن
۲۸۶............اودانگي قرآن و قلمرو علوم انسانيهاي رقیب درباره ج. نقد و بررسي دیدگاه۲



۱۱فهرست

۲۸۶.......................................انگاري وحي و جایگزیني عقل. غریزه۲- ۱
۲۹۰................................نیازي از علم دیني با وجود علوم موجود. بي۲- ۲
۲۹۲....ني به واسطه تحوالت اجتماعيآهاي قر شدن برخي آموزه. منسوخ۲- ۳

انـد و که الفاظشان در قرآن آمده، اما فقـط شـواهد تاریخي. متوني ۱-۳-۲
۲۹۲......................................................دیگر مصداقي ندارند

۳۰۰...................................... متون نیازمند به تأویل مجازي۲- ۳- ۲
۳۰۲..............................................بودن متون. قابل توسعه۲- ۳- ۳

۳۰۵...................................................هاي قرآني. انکار ثبات آموزه۲- ۴
۳۰۹..................................................................... برایند جاودانگي قرآن۳

۳۰۹....................................................................بودن قرآنگفتار سوم: جهاني
۳۱۰.................................................................بودن قرآن. تبیین جهاني۱
۳۱۱.....................................بودن قرآن در تولید علوم انساني. برونداد جهاني۲

۳۱۲........................................................شناسي از منظر قرآنگفتار چهارم: دین
۳۱۲....................................................................... تعریف دین در قرآن۱
۳۱۴................................ تعریف دین از منظر مفسران و اندیشمندان اسالمي۲
۳۱۶.................شناسي قرآن در جواز، مطلوبیت و ضرورت علم دیني. برایند دین۳

۳۱۶.....................................................................................برایند فصل اول
۳۱۹...............................جواز علم دیني از منظر قرآن کریم: فصل دوم

۳۱۹...........................رساني علم دیني به علوم صحیح بشريگفتار اول: عدم آسیب
۳۲۰.................................................... عقالنیت علم دیني و نقدپذیري آن۱
۳۲۱........................................................یابندگي علم در پرتو قرآن. توسعه۲
۳۲۳..................................................ینيبودن علم د. فرازماني و فرامکاني۳
۳۲۴.........................هاي ثابت قرآني با تحول و گسترش علوم. سازگاري آموزه۴

۳۲۶.....................................گفتار دوم: کارآمدي علم دیني و علوم انساني اسالمي
۳۲۶.......................................ویژه علوم انساني اسالمي. سابقه علم دیني به۱
۳۲۸..................... عدم مانعیت تقدس علوم انساني اسالمي براي کارآمدي آنها۲
۳۳۰...........................سوم: عدم لزوم لغویت و حیرت در علوم انساني اسالميگفتار



۱۲شناختي علم دیني با...مباني قرآن

۳۳۰......................... عدم وابستگي جواز علم دیني به موافقت و مخالفت با آن۱
۳۳۲...................... سازمندي و سودمندي علوم انساني اسالمي با رسالت وحي۲

۳۳۵.......................قرآني بر علوم انسانيهاي گفتار چهارم: شفافیت نحوه تأثیر آموزه
۳۴۲..........................................................................................گیرينتیجه

۳۴۳..............................منظر قرآنمطلوبیت علم دیني از : فصل سوم
۳۴۳...........................................هاي وحیانيوجود مباني علم در آموزهگفتار اول:

۳۴۶.................................................دوم: قلمرو علم و معرفت از منظر قرآنگفتار
۳۵۱..................................................گفتار سوم: حقانیت علم دیني از منظر قرآن

۳۵۱.............................. وجود اختالف در علوم بشري و عدم اختالف در قرآن۱
۳۵۵...................................... عصمت در علم الهي و خطاپذیري علوم بشري۲

۳۵۷............................................................مآلي علم دینيگفتار چهارم: هدایت
۳۵۷................................... امکان نفوذ انحراف در تولیدکنندگان علوم بشري۱
۳۵۹... هاي علوم انساني اسالميآموزه. تحقق اهداف مطلوب علوم انساني بشري در کنار ۲
۳۶۰.......................نقص به سوي سعادتهاي وحیاني تنها هدایتگر بي. آموزه۳
۳۶۱..........................................................................................گیرينتیجه

۳۶۳..............................ضرورت علم دیني از منظر قرآن: فصل چهارم
۳۶۴................................................گفتار اول: رابطه علوم انساني با علوم وحیاني

۳۶۶................................................................. در عرصه مباني اعتقادي۱
۳۶۹.................................................................... در عرصه توصیف واقع۲
۳۷۳...........................................................اي و رفتاري. در عرصه توصیه۳

۳۷۴.........................................گفتار دوم: گستره اهداف قرآن و ضرورت علم دیني
۳۷۶.......................................................................... اهداف نزول قرآن۱

۳۷۶.............................................................. تبیین طولي اهداف۱- ۱
۳۷۶....................................................... اهداف مقدماتي۱- ۱- ۱
۳۷۸........................................................... اهداف میاني۱- ۱- ۲
۳۷۹........................................................... اهداف نهایي۱- ۱- ۳

۳۸۱....................... تبیین عْرضي اهداف (بینشي، انگیزشي و رفتاري)۱- ۲
۳۸۱.......................................................... اهداف بینشي۱- ۲- ۱



۱۳فهرست
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مقدمه

ان مسئلهیب. ۱
بـهلیـندرجامعـهوفـرداصـالحریمسـنیترراسـتواونیبهتـرمیکرقرآن
دربارهيمکتبوهینظرنظر،هربرابردريآسمانکتابنیااست؛يابدسعادت
ً «هکـچرادارد؛گفـتنيبراسخن،يبشريزندگسعادتبرنامه »َشـيءٍ ِلُكـلِّ تِْبيـا

کـهپـردازديميمسائلبهاشارتوصراحتبايفراواناتیآ. است) ۸۹: نحل(
بـاکهبخشدياجلوهورنگآنها بهتوانديمواستطرحقابليانسانعلومدر

کـهيشکلبه. دینماقبولقابلياسالممنظرازرامربوطهعلوم،يطیشرالحاظ
از،يانسانعلومایينیدعلمکردنياسالمگذاشت،ياسالمعلمراآننامبتوان
موضـوع،نیـادر. اسـتيشناسـنیدويشناسـعلمحوزهدرپرچالشمسائل
علـمکـردنينیدضـرورتوامکـانازجمله،استطرحقابليمختلفمسائل

گرفتـهشـکلبـارهنیادريمختلفيکردهایرووهادگاهید. يانسانعلومژهیوبه
علوميسازياسالمطرفداريکی.داردوجودمهمفیطدومجموعدرکهاست
علـومطـرحیيمبنـاشـکلبهيانکارکردیرو. استآنمنکريگریدويانسان
چهـارينفـباراعلومنیاکردنياسالموکشديمچالشبهراياسالميانسان
»سـودمنديوتیمطلوب«،»يروامندوجواز«،»يشدنوانکام«عمدهمحور

مانـهیناحکایـرمعقـولیغراياسـالميانسـانعلـوم»يسـتگیباوضرورت«و
نیــابــهمیرمســتقیغویيمبنــايدهــپاســخصــدددرقیــتحقنیــا.انگــارديم

.ستهاهشبه
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قیتحقضرورتت و یاهم. ۲
موجـوديانسـانعلـومکـهاستعلتبدانقیتحقنیاضرورتوتیاهم
يآدمـارادهازبرخاسـتهوياریـاختيکنشـعلوم،نیارایزست؛ینهدفبدون
قـرآنرسـالتگریديسوازاست؛انیآدميویدنرفاهآن،یينهاهدفواست
وایـدنسـعادتبـهبتواننـدتـااستانیآدميبراکینيسرنوشتزدنرقممیکر

؛کننـدکسبقرآنازراالزمتیهدامؤمناناستالزمپسگردند،نائلآخرت
بـههاانسـاندنیرسـيبراخداوندکهرايریمسورهاراقرآنتوانينمنیبنابرا

آنهـابـرودهندرضايراسالمیغعلومبهوگذارندمسکوتداشتهانیبسعادت
کشـفامکاناثباتعرصهدرگریديسواز. بخشندسامانراخوديویدنامور
يهایهشبهقرآن،منظرازآنضرورتويسودمندجواز،،ياسالميانسانعلوم
يبـرارايانیـوحيهـاآموزهوقرآنتیظرفیيمبناشکلبهکهاستشدهطرح
ويسودمندجواز،امکان،اثباترونیازا؛برديمسؤالریزيهدفنیچنتحقق

درمبنـایيومهـميگاميقرآنيهاآموزههیپابرياسالميانسانعلومضرورت
. اسـتياجتمـاعامـوردرقرآنيمحورسعادتويبخشتیهداقلمرواثبات
دخالتيبراياسالميهاآموزهکهاستآنبريسلبلیدالوسؤاالت،هاهشبه
ويبررسـهاهشـبهنیـاتاکهاستيهیبداست؛مضربلکه،ناکارآمدعلومدر

علـوموجامعـهعرضـهدريقرآنـيهاآموزهحضورازسخننشود،دادهپاسخ
قرآنازيانسانعلومکشفضرورتوامکانمبحث.استمانهیرحکیغيانسان
نیهمـبـهیيپاسـخگوصـدددریيمبنـاشـکلبـهاستنوشتارنیاهدفکه
.استههشبه

قیتحقيو فرعياصليهاسؤال. ۳
امکــان، جــواز، حــاکم بــريانیــو وحيشــناختقرآني: مبــانيســؤال اصــل

ند؟اکدامياسالميو ضرورت علوم انسانتیمطلوب
:يفرعيهاسؤال
ند؟اکدامياسالميامکان علوم انسانيشناختقرآنيمبانالف)
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ند؟اکدامياسالميجواز علوم انسانيشناختقرآنيمبان)ب
ند؟اکدامياسالميعلوم انسانتیمطلوبيشناختقرآنيمبان)ج
ند؟اکدامياسالميضرورت علوم انسانيشناختقرآنيمبان)د

بیه رقیق و فرضیتحقهیفرض. ۴
يبـرارايشـناختقرآنيمبانازيانواعتوانيمکهاستآناثرنیامفروض

قـرآنازيانسـانعلوميسازياسالمضرورتوتیمطلوبجواز،امکان،اثبات
داراراياسـالميانسـانعلـومسیتأستیظرفاسالمشوداثباتتانمودکشف
نیچنـ،يقرآنـبـرونويقرآنـدرونلیدالبهکهاستآنبربیرقهیفرض. است
.نداردوجوديتیظرف

قیتحقروش . ۵
تیمطلوبجواز،امکان،اثباتيراستادريشناختقرآنيمبانيبررسروش

اربعـهادلـهازآندرکهاستياجتهادقرآن،ازيانسانعلومکشفضرورتو
 یاحوعقـلات،یرواقرآن،(

ً
) مفسـرانژهیوبـهياسـالمدانشـمنداناجمـاعانـا

يداراوشدخواهدتوجهيانسانعلوماتینیقیبهآن،برعالوه. شوديماستفاده
يانسـانعلـومازکـهيفیتعربهتیعنابانیبنابرا؛ باشديمزینينقديکردیرو

اثبـاتراهازعـاميمبـانانیـبياصلهدفاست،آمدهنوشتارنیادرياسالم
.رسانداثباتبهراعنوانچهاربتوانتااستقرآنيبرايکلياوصاف

قیتحقنهیشیپ. ۶
يهااشـارهشـکلبـهيحتواسالمصدردرتوانيمراعلوميسازياسالم

 ؛کرديابیدرقرآندر-مسائليبرخدرگرچه-ياجمال
ً
انگریـبکـهياتیآمثال

داجسـادربـارهکـهخوديحسويظاهرتجربهاساسبرکافران،کهاستنیا
گـمنیزمـدروشـونديمخـاکبهلیتبداجسادنیاگفتنديمداشتند،مردگان

ازيتیحکـاتـوانيمرارویـارویينیـاندارند،يمعادوروحگریدوشونديم
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گفتدیبايپژوهشنهیشیپدراما؛نمودقلمداديتجربگزارهباينیدگزارهتقابل
بـايولاست؛شدهنگاشتهياریبسمقاالتوکتبياسالميانسانعلومدرباره
،يمبـان: ازانـدعبارتکـهداردوجـوددیـقسـهنوشـتارنیادرنکهیابهتیعنا
تیـرؤعنـواننیاباياثرکنونتا،يانسانعلومایينیدعلمزینويشناختقرآن
دهیـنگردنگارشکنونتايامقالهوکتابق،یتحقنیاموضوعدرواستنشده
يانسـانعلـوميمبـان«کتـاباست،کینزدنوشتارنیابهکهيکتابتنهااست؛
ينـیخمامـاممؤسسـهانتشـاراتازيفیشرنیاحمدحسدکترفیتأل»ياسالم
قیـتحقبـهاثرنیاازفصلکیعنوانتنهاواستفصلُنهآنيمحتواکهاست
درگرچهاست؛پرداختهچهارگانهامورويانسانعلوميمبانبهکهداردارتباطما
نامبردهاثرن،یابرعالوه. استشدهاشارهيمبانبهزینگریدهايفصليالالبه
.استنشدهنگارشيقرآنيهاآموزهمحوربر

قیتحقيهاينوآور . ۷
وتیمطلوبجواز،امکان،بهمنجرکهيمبانازدستهآناثباتيبراکنونتا

انجـامياقـدام،باشـدشناسـانهقرآنکـردیروباياسالميانسانعلومضرورت
 اثرنیاونشده

ً
وسـاختاردرينـوآوريداراقسمتهردرواستدیجدکامال

.باشديممحتوا
جـواز،امکـان،(یيمبنـامسـئلهچهارکهاستبارنیاوليبرانکهیاضمن

کبا) ينیدعلمضرورتوتیمطلوب درقرآنتیمحورباويانسانعلومبردیتأ
زیرمواردتوانيمامااست؛شدهيبررسشده،محولتیمأموراساسبراثرنیا
:داشتانیبهافصلنیادرزینينوآوراتیجزئعنوانبهرا

يانسانعلوموينیدعلمامکانعرصهدرالف) 
،ينـیديمبـانهیکلبهتیعناباوقرآنروشواهدافموضوع،اساسبر.۱
ازحاصـليمعرفتـيهامجموعـه: گفـتدیباياسالميانسانعلومفیتعردر

شـناخت،چهارگانـهمنابعازبرگرفته،ياهیتوصایيفیتوصمند،نظامیيهاگزاره
ويروحـصـفاتيامـدهایپوعلـلفهـموانسانيکیزیفرافتیماهبامرتبط



۲۷مقدمه و کلیات

بـهياجتمـاعويفـردسـطحدريرفتـارويذهنـازاعماوياراديهاتیفعال
سـويبـهيبشـرجامعهوانسانتیریمدوتیهدا،ينیبشیپشناخت،منظور

.استقرآننظرمورديمعنوکماالت
قـرآندرریپـذتجربهيانساناموردربارهيفیتوصفراوانيهاگزارهوجود.۲

عطـاياسـالمودیـجديتیمـاهمصطلحيانسانعلومبهتوانديمکهيشکلبه
.دینما

آنـانيانسانعلوميمبناوبنادرآنانينیبجهانودانشمندانفرضشیپ.۳
.دهنديمپوششينحوبهرايانسانعلومدرعالمانتیفعالهمهوبودهمؤثر
درعمـل،وعلمدربارهياسالميهاآموزهازيجامعنظامکشفامکان.۴
وموسـعاجتهـادبـهتوجـهبـاشقاوتوسعادتبهمربوطمسائلانیبيراستا
.دیجد

: بــهمشــروطيانســانفاتیتوصــدريعلمــيهــاگزارهيالهــتیــمقبول.۵
ازبرخاسـتهويعلمـمراحـلحیصـحکـردنيط،يبخشنانیاطمويآورنیقی

يانیـوحعلومانیميوجهمنخصوصوعمومرابطهجهینتدرويمانیاجامعه
.دوآنانیميهدفنیتبانقدويبشريانسانعلومو

يانیوحينیدعلمتیمطلوبوجواز) ب
قبـولقابـلایـشوديمرینقدناپذومقدسباشدياسالماگرعلومنکهیا.۱
ماننـدزیـنيانیـوحيانسـانعلـومرایـز؛سـتیندرسـتست،ینتیاکثريبرا

یيخطـاکـهاستمقدسومعتبريزمانتاکهاستينیدعلومگریديهاشاخه
؛داردنیـازلیـتکموبیتهـذبـهصـورتنیاریغدر.باشدنشدهآشکارآندر
وياسـالمياعتقاديمبانمجموعهباتناسب،يآوردرشانعطاف،يداراهکچرا
.استشانیايبراآنتیمقبولجهینتدر

يانسـانيهـاآموزهبـايفلسـفوينظريمبانبهعلومازینيسازبرآورده.۲
جـامعومعقـولينظـامجادیاجهینتدرومعادومبدأبهربطقیطرازيانیوح
.يبشريانسانعلومدیمؤومقدساهدافبهترتحققوآخرتوایدنيبرا

ضرورتعرصهدر) ج
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يهـاآموزهقلمروشناسـيدريقرآنـبـرونويقرآندرونمطالعهضرورت.۱
وخـوديهـاآموزهعرصـهبـهمربوطيهاگزارهدرقرآنتیحقانلیدلبهيقرآن
.رهیغ

دريقرآنـيهـاآموزهيفراوانـلیـدلبهيوحوجودویيمحتواتیجامع.۲
اعمباشد،مطرحيشقاوتوسعادتکهکجاهرکهيطوربهيانسانعلومعرصه

يویـدنيهـاتیفعالتماميرایز؛باشدداشتهحضوردیبايوحعمل،ونظراز
.دارداثريانسانمالکدريعملويعلمازاعميانسان
تیمعنووروحباانسانبهمرتبطيویدناعمالوحوادثانیميوستگیپ.۳

.دانديميضروريامرراينیدعلمکهاستياگونهبهيوآخرتجهینتدرو
علومروشواهدافومسائلويمباندریيهاضعفوهانقصانوجود.۴
ضـرورتازنشـان،يانیوحيانسانعلومدرنواقصنیافقدانويبشريانسان
.داردينیدعلم

قیساختار و قلمرو تحق. ۸
بـهیيگـوپاسـخيبـرااثـرنیـادر: گفتدیباقیتحقنیاساختارمورددر

علومضرورتوتیمطلوبجواز،امکان،عرصهدريشناختقرآنيمبانيستیچ
بـهمربـوطيمبـاناول،بخش: میاداشتهازینمهمبخشدوبه،ياسالميانسان
کباينیدعلمامکانحوزه زبـان،: چونیيهاعنوانطرحبايانسانعلومبردیتأ
: اول: بـودخواهـدفصلچهارشاملدومبخشوقرآنيمحتواوهدفروش،
انیـبسپسوقرآنمنظرازينیدعلمضرورتوتیمطلوبجواز،مشترکيمبان
.قرآنمنظرازينیدعلمضرورتوتیمطلوبجواز،: فصلسه

يانگاشـتهينـیاند و در علم دعرصه وارد شدهنیکه به اشمندانیانديبرخ
اسـت کـه حاصـل مشـاهدات و يکردن علوم تجربـينیاند، منظورشان دداشته
بتواننـد آن را يبـه شـکلنکـهیايدانشمندان است و برايشگاهیآزمااتیتجرب

ينـیدر علـم دنوشـتارنیـاکـردیاند؛ امـا رورا ارائه دادهیيهاکنند، طرحينید
منظور شود،يمينیسخن از علم ديدر منابع و ابزار شناخت است و وقتتوسعه



۲۹مقدمه و کلیات

باشد؛ حال چه منبـع آن تجربـهيو برهانيبشرعقلدییاست که مورد تأيعلم
؛رمحسـوسیغایـباشد، چه نقل و عقل و چه متعلق آن امـور محسـوس باشـد 

را طرح نمود، ينیدریپذتجربهيهاد گزارهیاکردن علم تنها نبينیديبرانیبنابرا
با هر يانسان و در عرصه علوم انساندربارهياهر گزارهن نوشته،ینظر ادمبلکه 

است.يروش منطق
يکـرد کلـیبا دو رودانند،يرممکن میرا غياسالميکه علوم انسانيکسان

يکرد نظـریرويگریو دياجتماع-يکرد فرهنگیرويکیکنند: يبا آن مقابله م
يو فلسفيکه با پشتوانه نظريلیشتر آن دسته از دالین نگارش، بی. در ايو فلسف

در يالبتـه انـدکرد و یـگيقـرار مين ارائه شده، مورد بررسـیژه در عرصه دیوبه
م.یپردازيآنان ميل فرهنگیداليبرخنقد بخش دوم به
از جهـت نـوع نگـاه بـه عـالم واقـع، ياست که علوم انسانينگفتن یهمچن

ياها و دسـتهستیو نهااي مربوط به هستاست: دستهیشامل دو دسته از قضا
گفتـه يبه آن بخش از علوم انسـانيدستورينسانهستند. علوم ايگر دستورید
يهــا و بــدها، خوبدهایــو نبادهایــبايهــااز گزارهياشــود کــه مجموعــهيم

بـودنيمنکر علميباشند؛ لکن گروهيشده مرفتهیش پذیاز پيمتناسب با مبان
هسـت، سـبب انکـار علـوم د ویـان بایميارتباط منطقينفيهستند. ادعاآنها 
ن بخـش را یـاما ما ا١؛شده استيفالسفه غربيبرخاز طرف يدستوريانسان

م. یدانيمـياز علوم انسـانيم، جزئیاکردهيکه از علوم انسانيفیبر اساس تعر
م ینده سخن خواهیدر آيو ارزشيفیتوصيایان قضایميمنطقيوستگیدرباره پ

گفت.
محقـق هايهشـبهبوده و بر اسـاس محدود م یکرقرآن ن نوشتار بهیقلمرو ا

طـرح قـرآن م در موردیطور مستقه که بيهایهشبهم شده است؛ اما تنها به یتنظ
تیـم منکـر ظرفیرمسـتقیکـه غيهایهشبهبلکه ،م کردیشده است اکتفا نخواه

ده ما هر یچراکه به عقز شامل است؛ یاست را نيورود در علوم انسانيبراقرآن 

.۶۸ص؛»يدستوريل انکار علوم انسانیدالينقد و بررس«ي؛اردکانيطین محیر.ک: حس.١



۳۰شناختي علم دیني با...مباني قرآن

ز مخـالف یـنيا مسـائل قرآنـیـيبا مبان،شودياسالميبه علوم انسانياشکال
کـرد یها بـا روشود پاسخيتالش مهاهشبهيخواهد بود؛ البته در پاسخ به تمام

باشد.يقرآن
ن استفاده را از دویشتریگونه مباحث، بنیدبودن ایت به جدیدر ضمن با عنا

ن نـوع یـشـه ایم داشت؛ چراکـه ریخواه» میتسن«و » زانیالم«ر ارزشمند یتفس
ن دو یگر مؤلفان ایآثار دازاست و يریگیر قابل پین دو تفسیشتر در ایها بآموزه
م برد.یبهره خواه،هستنديش قرآنیگرايز که دارایر نیتفس




