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  پيشگفتار
 در هاي مجزاييآمده، حاصل گفتگو آنچه در اين مجموعه گرد

اينجانب و به انجام رسيده  1380است كه طي دهه  علم دينيخصوص 
 .طبع آراسته شود بينم كه به جامة ام و اكنون مناسب مي آنها را ويراسته

 نظر در بحث علم ديني، در مجموعة بشمار قابل توجهي از استادان صاح
اند و همين امر موجب شده است كه اين  اشتهاين گفتگوها حضور د

هاي مختلف را در  شمندي در اين عرصه باشد و ديدگاهزمجموعه، اثر ار
هايي كه اينجا و آنجا، در حالت انفرادي  ؛ ديدگاهبرابر هم به نمايش بگذارد

هاي  را كه در اين گونه رويارويي با ديدگاها جلوه و جمالي ام ،اند بودهمطرح 
   .اند بند، برخوردار نبودهيا رقيب مي

مصطفي  جناب آقاياتم قادري، گفتگوي نخست با حضور دكتر ح
و به همت جهاد  1380سيدعباس نبوي، در سال  االسالم حجهملكيان و 

اما، با . را داشت "دانشگاه اسالمي"تر  دانشگاهي انجام شد كه عنوان عام
. توجه به عنوان چنين دانشگاهي، معطوف به بحث از علم ديني شد

 مجلةشكل غيابي داشته و  با دكتر مهدي گلشني، در واقع،گفتگوي دوم 
ديدم مناسب . به چاپ رسانده است »اقتراح«با نام حوزه و دانشگاه آن را 

هاي بيشتري از  كه اين اقتراح نيز در مجموعة حاضر قرار گيرد تا ديدگاه
با حضور دكتر  ومسگفتگوي . مطرح شوددست اندركاران بحث علم ديني 

الهدي، دكتر عليپور و  جميله علمعليرضا صادقزاده، دكتر علي پايا، دكتر 
 هويت علم ديني واعظي، به قصد نقد و بررسي كتاباحمد  االسالم حجه
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عليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس در سال گروه ت و از سوي اينجانب
د مهدي ميرباقري و سي االسالم حجهگفتگوي چهارم، با  .برگزار شد 1385

در  1389رضوي، در فروردين خراسان  تبليغات اسالمي دفتر به همت
  .شد انجاممشهد 

كه در اين مجموعه  ،امكان و ماهيت علم ديني بارةها در تنوع ديدگاه
 هاي فراواني در اين زمينه وجود دارد و دهد كه ابهام نشان ميبازتاب يافته، 

اين بحث مورد مداقه قرار گيرد؛ ضمن اينكه است كه  نيازهمچنان 
هاي اين  علم ديني، بدون اعتنا به پيچيدگيبه  زدگي در روي آوردن شتاب

فرصت گفتگو ميان . اهد بودانديشي خو ترديد موجب خام بحث، بي
كه در اين مجموعه فراهم آمده هاي مختلف، فرصتي مغتنم است  ديدگاه
فكري  ر زمينة علم ديني بسيار مورد نياز جامعةچنين گفتگوهايي د و است

ت اكنون كه به هم. يابد ختلف تحقق نميكه متأسفانه به داليل مماست 
تبط، هاي مر سازمان ها و ظران نامبرده، از سويي، و تالش مؤسسهن صاحب

بايد مراتب سپاس خود را اي فراهم آمده،  از سوي ديگر، چنين مجموعه
ها براي قشر  مايم كه حاصل اين بحثابراز كنم و اظهار اميدواري ن

هاي  ح دانشگاه مفيد افتد و زمينة بحثدر سطگيران  كرده و تصميم تحصيل
گفتني است كه نام . فراهم آوردتر را  هاي خردمندانه گيري بيشتر و تصميم

   .كنندگان محترم در گفتگوها به ترتيب الفبايي تنظيم شده است شركت
  

  خسرو باقري  
  1390شهريور  

  



  
  

  اول مناظره
  

  دانشگاه اسالمي
  

  

  

  

  با حضور
  تر حاتم قادري،دكتر خسرو باقري، دك

  سيدعباس نبوي االسالم حجهمصطفي ملكيان، استاد 



 



 

  

  

  

  

  

در ابتداي بحث، از استادان معظم، كه ما را مورد لطف خود قرار : قبادي
بحث دانشگاه اسالمي دو جنبه دارد؛ يك . كنم دادند، تشكر و قدرداني مي

راد مطرح هاي سياسي يا ايدئولوژيكي است كه بسياري از اف اش بحث جنبه
هايي كه  ها و آثار ديگر و چه در مصاحبه اند، چه در مجالت و روزنامه كرده

اين اگر چه اين جنبه، . ايم فرستادههايش را براي استادان  برخي خالصه
ما . بخشي از واقعيت است اما مورد نظر ما و هدف اين پروژه نيست

ممكن است هاي سياسي و ايدئولوژيكي كه  خواهيم وراي اين بحث مي
بعضي افراد مطرح كنند ـ كه البته در جاي خودش الزم هم هست ـ به اين 

اين بحثي است كه جنبة نظري دارد كه البته منحصر به . موضوع بپردازيم
اين . ايران نيست و در بسياري از كشورهاي ديگر هم مطرح بوده است

شده است و هاي قبل از پيروزي انقالب اسالمي ايران آغاز  موضوع از دهه
 "سازي معرفت اسالمي"و يا  "اسالمي شدن علم"هايي با عنوان  بحث

طور نيست كه ماهيت سياسي و ايدئولوژيكي صرف  مطرح شده است و اين
از بعد . هدف اين پروژه پرداختن به اين قسمت از بحث است .داشته باشد

: بگيريمتوانيم بحث دانشگاه اسالمي را از دو جنبه پي نظري، باز هم مي
يكي اينكه ببينيم مناسبات و روابط ـ مثالً روابط متقابل استاد و دانشجو، 
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استاد و استاد، دانشجو و دانشجو ـ در دانشگاه چگونه است و بگوييم اين 
اند و آن اين بعضي از استادان بحثي را مطرح كرده.روابط بايد اسالمي بشود

شود بايد مورد نظر ه ميهايي كه دانشگاه براي آن ساختاست كه آرمان
باشد، يعني، توجه كنيم كه جهت كلّي دانشگاه چيست مثالً اگر در جهت 

توانيم صفت اسالمي به آن بدهيم و اگر در هاي اسالم باشد ميآرمان
دانشگاه آن را توانيم خواهد نباشد، نميهايي كه اسالم ميجهت آرمان

يكي اينكه آيا اسالمي : ح استدر اينجا هم باز دو نظر مطر. اسالمي بناميم
شدن دانشگاه اصالً امكان دارد يا خير، و دوم اينكه آيا اين امكان داشتن 
-به معناي ضرورت داشتن و مطلوب بودن است؟ در اين ميز گرد ما نمي

براي همين در آغاز و در اين قسمت، . خواهيم بحث به اين معطوف بشود
خواهيم كنيم و ميرا مطرح ميا بحث اسالمي شدن علم بحث علم ديني ي

هايي كه ما چه از ديدگاه. استادان محترم به بحث در اين زمينه بپردازند
ايم از سه حالت ها استخراج كردهايم و چه از مصاحبهمنابع مكتوب خوانده

اند به اينكه علم ديني امكان ندارد و لذا صحبت از برخي قائل: خارج نيستند
اي معتقدند كه امكان دارد عده. تواند مطرح باشديمطلوبيتش هم اصالً نم

علم اسالمي به وجود بيايد اما به علل مختلف اين كار مطلوبيت ندارد و 
برخي ديگر هم عقيده دارند كه علم ديني . عالوه بر آن مخرّب هم هست

هايي كه ما با در مصاحبه. هم امكان دارد و هم مطلوبيت و هم ضرورت
آقاي باقري و نبوي هر كدام از منظر و ديدگاه ايم، ادهاستادان انجام د

اند و قرار است آقاي ملكيان و آقاي متفاوتي اين بحث را مطرح كرده
يك مسئله در اينجا الزم است به. قادري هم به مطالب ايشان پاسخ بدهند
گويند علم ديني امكان ندارد و يا بپردازيم و آن اينكه آنهايي كه مي

ها د ما دنبال اين باشيم كه روابط و مناسبات را در دانشگاهضرورت ندار
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- انديشي دين را در آنجا بيشتر از فضيلتاسالمي بكنيم و يا بخش شريعت
هاي موجود هاي دين برجسته بكنيم، راجع به دانشگاهانديشي و ساير وجهه

هاي موجود مطلوب است؟ آيا معتقدند كه وضعيت دانشگاه گويند؟چه مي
هاي موجود يك نظر اين است كه دانشگاه: اينجا دو نظر وجود دارددر 

اما اينكه چه طور . اند و يك نظر ديگر اين است كه مطلوب نيستندمطلوب
يك ديدگاه . كندها فرق ميبخواهيم آن را اصالح بكنيم باز هم ديدگاه

ا در گويد كه علم بايد همان علم سكوالر باقي بماند، منتها چند نكته رمي
هاي اخالقي و اعتقادي كنار متون درسي به دانشجويان تفهيم كنيم يا جنبه

آنها را تقويت كنيم؟ يعني، به دانشگاه معنوي بيشتر اعتقاد دارند تا دانشگاه 
هاي طور كه استادان ديگر اطالع دارند و جزوهآقاي ملكيان همان. اسالمي

گويد كه اه ديگري هم ميديدگ. اند، چنين نظري دارندايشان را خوانده
-اين مفهوم اساساً يك مفهوم متناقض. ها اسالمي شدني نيستنددانشگاه
وب هايي هم دارند، به نسبت خهاي موجود اگر ضعفدانشگاه. نماست
هاي موجود با الگوي به اين سبب است كه دانشگاهها اين ضعف. هستند
هنوز مطابقت كامل  اند،هاي مدرن، كه امتحان موفقي پس دادهدانشگاه

اينك . توانيم آنها را مطابقت بدهيمندارند و بايد ببينيم در چه جهتي مي
- ها شروع ميدانشگاه "علم ديني"بحث را با ضرورت و امكان و مطلوبيت 

  .خواهيم كه بحث را شروع كنندكنيم و از آقاي باقري مي

آيا علم ديني  ال اين بود كه اساساًؤس. بسم اهللا الرحمن الرحيم :باقري
كنم كه پيش از اين و يا همراه با اين بايد به من فكر مي. امكان دارد يا نه

موضوع ديگري بپردازيم و آن اين است كه اساساً منظورمان از علم ديني 
تواند نهفته باشد كه علم ديني فرض ميال شما اين پيشؤدر س. چيست

گويند ها ميضيو يك موضوع واحدي است كه بع تعريف مشخصي دارد
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طور نيست و در واقع خود مفهوم كنم كه ايناما من فكر مي. ممكن است
علم ديني نيازمند تبيين است و وقتي تبيين شد در بعضي از حاالتش امر 
ممتنعي خواهد بود و در بعضي از حاالتش ممكن است امر مطلوبي باشد و 

امكان علم ديني دفاع بنابراين، من اگر بخواهم از . پذير هم باشدامكان
كنم، چون خودم منكر اين هستم كه علم ديني در بعضي از حاالت آن 
. ممكن باشد، پس معتقدم بايد اول حاالت مختلف علم ديني را تبيين كنيم

من فقط در يكي از حاالت اعتقاد دارم كه علم ديني مفهوم روشني دارد و 
در ساير حاالت، اين امر يا  .پذير است و به تعبير شما امر ممكني استدفاع

الجمله في. ممكن نيست يا اگر هم ممكن باشد داراي بقا و استواري نيست
كم سه مفهوم از علم ديني وجود دارد توانم به اين اشاره كنم كه دستمي

و كار هم  انداند و احتماالً كتاب هم نوشتهها رفتهكه برخي در اين راه
  .از همان حاالت نامطلوب يا ناممكن است اند ولي اين سه تا حالتكرده

شود علم ديني چيز ممكن و مطلوبي است و گاهي گفته مي: معناي اول
منظورشان هم اين است كه تمام دستاوردها و نتايجي  را كه علوم جديد، 
اعم از علوم طبيعي و علوم انساني ـ اجتماعي، مدعي آن هستند از منابع 

منظور از علم ديني در اين مباحث، علم به . مديني استخراج و عرضه نمايي
معناي امروزي آن است، نه علوم ديني به معناي مصطلح آن، كه شامل 

اين يك معنا از علم ديني است . شودفقه و كالم و علومي از اين قبيل مي
كنم كه كه من، منكر موجه بودن اين معني هستم و به اختصار عرض مي

كنم دين خودش را ملزم كرده باشد كه به همة به اين دليل كه فكر نمي
-االت بسياري ميؤزيرا عالمان دنبال س. هاي عالمان پاسخ بدهدالؤس

دهد، متعرض آنها طور كه متون ديني ما نشان ميگردند، ولي دين، همان
. اي كرده و بيش از آن چيزي نگفته استنشده و گاهي به آنها فقط اشاره
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اين . دش بر تصور معيوبي از دين استوار استاين تصور خو به هر حال،
المعارف باشد و همه چيز را در خودش داشته باشد ةبايد داير تصور كه دين

  .نيستكنم اين امر ممكن من فكر مي. و بتواند به هر سؤالي پاسخ بدهد
برخالف مفهوم اول كه در آن : برداشت دوم يا مفهوم دوم از علم ديني

توانيم با تفحص در متون ما رأساً و شايد از ابتدا مي كه تصور بر اين است
دوم يا معناي دوم كمي تخفيف  ديني، علوم را استخراج نماييم، ديدگاه

هايي را يابد، به اين صورت كه اول بايد علومي مطرح شده باشند و راهمي
 گاه ما با توجهشناسي و ساير علوم، آنشناسي، جامعهرفته باشند، مثل روان

گويند همان ما به ازاءهايش را در متون ديني به چيزهايي كه اينها مي
در اينجا يك نوع تقدمي براي علوم لحاظ شده، يعني . بتوانيم پيدا كنيم

شديم كه دين اينها را دارد، ولي بودند ما هم متوجه نميگويا، اگر اينها نمي
ني در پي آن باشيم و توانيم در منابع دياند ما ميحاال كه علوم مطرح كرده

ها را پيدا كنيم و نشان بدهيم يك نوع موازات در اينجا ميان علم و همان
دين لحاظ شده است و در نهايت اگر كتابي در باب علوم ديني نوشته 
بشود، در اين شكل، كتابي خواهد بود كه يك پايش در علوم روز است و 

شود و نشان عرضه مي ها به هملذا مرتّب اين. يك پايش در متون ديني
شود كه آنچه را فالن دانشمند گفته ما هم در فالن آيه يا روايت داده مي

ها مثالً، بعضي. ها االن موجود استاز اين نمونه كتاب .كنيممشاهده مي
اند، بعد شناسي مطرح كردهشناسي يا جامعهاي را در رواناند يك نظريهآمده

ها، اشاراتي هم به متون ديني شده كه ما هم با اشاره به نتايج آن نظريه
گرايي در اين تالش وجود دارد و در واقع، يك نوع التقاط. اينها را داريم

هاي مبنايي است ميان آنچه كه غالباً هم نتيجة آن، ناديده گرفتن تفاوت
 .اند و آنچه كه در متون ديني مطرح شده استهاي علمي ارائه كردهتئوري


