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 چکیده
رآنی است که از دیرزماان تاا اماروز ترین مباحث ق موضوع جامعیت و قلمرو موضوعی قرآن، از مهم

وگو بوده اسات  اینهاه  در میان دانشمندان اسالمی و حتی مستشرقان غربی، موضوع بحث و گفت
فقا  مساا ل عباادی، ارزشای و شود؟ آیا  قلمرو موضوعی قرآن شامل چه مباحث و موضوعاتی می

و اجتمااعي، دنیاایي و  هاي گوناگون زندگي فاردي یا آنهه حوزهاخروی در قرآن مطرح شده است 
به تعبیار دیرار  گیرد؟ در بر مي نیز را، ازجمله علوم انسانی آخرتي و حتي مسا ل علمي و تخصصي

ها از  رابطه قرآن و علوم انسانی چرونه است؟ آیا مباحث و مسا ل علاوم انساانی رایار در دانشاراه
اند یاا  ، در قرآن بیاان شادهقبیل مباحث حقوقی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، و تاریخی

ها، رویهردهاای مختلفای وجاود  در پاسخ باه ایان پرسا  قرآن هیچ اشارتی به این مسا ل ندارد؟
اناد  در ایان نوشاتار، دیادگاه  های متفااوتی داده داشته و دانشمندان اسالمی و غیراسالمی پاساخ

بررسی شده اسات  ایشاان بار درباره جامعیت قرآن و رابطه آن با علوم انسانی عالمه مصباح یزدی 
اسات و بسایاری از  وجاه ماناین باور است که رابطه قرآن و علوم انسانی، رابطه عموم و خصوص 

اصول و کلیات علوم انسانی در قرآن وجود دارند و با مراجعه به قرآن و اساتنبا  و اساتخراا ایان 
وم انساانی کناونی را تها ی  و توان علوم انسانی مبتنی بر قرآن، تدوین و تولیاد، یاا علا اصول، می

سازی علوم انسانی مبتنی بر قرآن و منابع دینی، رویهردهاای متعاددی  اصالح کرد  درباره اسالمی
و    کاه « تأسیسای»، «تهمیلایا ته یبی »، «استخراجیـ  استنباطی »وجود دارند، مانند: رویهرد 
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  مقدمه

( 674، 15و ا 331، 2ق: ا1412، مجلسایکه هم از روایات ) کریم قرآنهای  ازجمله ویژگی
(، 38و انعاام:  89)نحال: « جامعیات»آید و هم خاود قارآن باه آن اشااره دارد،  می دست به
( 21، انبیاا: 33، احازا:: 28)سابأ: « جااودانری»( و 107، انبیاا: 90)انعام: « جهانی بودن»

ها مستلزم آن است که قرآن در همه ابعاد زندگی انسان، و برای هار عصار و  است  این ویژگی
هاي اساسي در بحث جامعیات قارآن، ایان  یهي از پرس زمانی، برنامه و سخن داشته باشد  

و باه چروناه زیساتن او در ابعااد اناد  باه انساان مرتب  نوعی باها تمام علومي که است که آی
، در قارآن هساتندهاي مختلف حیاات آدماي  د و در پي تبیین علمي جنبهنپرداز گوناگون مي

و دربااره ایان علاوم  یا اینهه قرآن فق  به مسا ل عبادی، اخالقی و اخروی پرداخته ؟اند آمده
های مختلفای وجاود  ها دیادگاه یت قرآن و در پاسخ به این پرسا ساکت است؟ درباره جامع

باین قارآن و علاوم بشاری )طبیعای و انساانی( « پوشای تساوی و هم»دارد  برخی به رابطه 
باوده، « تباین  »اند و معتقدند که قرآن حاوی همه علوم و امور است  برخی قا ل به رابطه  قا ل

ی کاماًل جدا از همدیررند  قلمرو قرآن مسا ل آخرتی بر این باورند که قلمرو قرآن و علوم بشر
عموم و خصوص »و ارزشی است و قلمرو علوم بشری مسا ل دنیایی  برخی نیز قا ل به رابطه 

دایرة  هستند و بر این اعتقادند که رابطاه قارآن و علاوم، ناه رابطاه « راه میانه»و « وجه من

وجود داشته باشد و نه رابطه تباین است که است که همه علوم و مسا ل آن در قرآن  المعارفی
انسان اسات و هار « هااین  »از هم جدا باشد  بلهه قرآن کتا:  مرز قرآن و علوم انسانی کامالً 

شود، اصاول و کلیاات آن در قارآن  آنچه از علوم انسانی مربو  به هدایت و سعادت انسان می
باح را درباره رابطه قرآن و علاوم انساانی در این مقاله بر آنیم که دیدگاه عالمه مص آمده است 

بررسی کنیم  قبل از پرداختن به اصل مسئله، الزم است به تعریاف علاوم انساانی از دیادگاه 
 ایشان اشاره شود  

 اهلل مصباح یزدی تعریف علوم انسانی از دیدگاه آیتـ 1
بار اساا   تعاریف گونااگونی مطارح شاده اسات  برخای آن را« علوم ینسینی»برای اصطالح  
اناد  بناابراین در  تعریف کرده« غینا  »، و برخی بر اسا  «روش» ، برخی بر اسا «موضوع»

معیارهای م کور اشاره، و سپس تعریف مورد  بر اسا تعاریف این اصطالح  ابتدا الزم است به
  نظر عالمه مصباح را از علوم انسانی، بررسی کنیم 
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 تعریف با معیار موضوع( 1ـ1
 معتقد است که تعریف شایع از مفهوم علوم انسانی در محافل دانشراهیمصباح یزدی  الله آیت

 هست کاه متعلاق و موضاوع آن باا اندیشاای از علوم ا شاخه» معمواًل بر اسا  موضوع است:
شود که به  ای از علوم اطالق می به دسته»( یا 77: 1378)مصباح یزدی، « است مرتب  انسان

  افاراد توجاه دارد هو اندیشا روان، و انسان کن و  رفتار، زبان، فرهنگ، جامعهن لی چو مسا
 چند نموناه ،تاریخو  علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، شناسی زبان، شناسی روان، شناسی جامعه

 یاا روحاانی حیاات جنباه و جاان هاند  همچنین هر علمی که دربار های علوم انسانی از رشته
: 1389)رجاایی، « است انسانی علم ،کند بحث او معنوی و فهری هایی دهروافر و انسان روانی
معارفی کاه موضاوع تحقیاق »ژولین فروند، علوم انسانی را چنین تعریف کرده است:  ( 231

هایی است که متضمن رواب  افراد بشر با یهادیرر  ی مختلف بشر، یعنی فعالیتها فعالیت ها آن
 3: 1362)فروناد، « هاست اینو رواب  این افراد با اشیا و نیز آثار و نهادها و مناسبات ناشی از 

 انسان اندیشه و فهر با علوم، این «متعلَق»بر مبنای این تعاریف، »گوید:  عالمه مصباح می ( 4و
اندیشاه  انساانی، علوم «متعلق» ولی دارد، ارتبا  انسان اندیشه با علمی هر البته  دارد ارتبا 
 ولای اسات، انسان واسطه بهشناسی، هرچند شناخت   انل،[ در حیومثا عنوان به  ]است انسان
 انساان فهر به مربو  شناخت شناسی،  زمین در[ همچنین  ]است حیوان شناخت، این متعلق
(  بناابراین علاوم 77: 1378)مصاباح یازدی،  «اسات زماین شناخت، این متعلق ولی است،

انساان و فرهناگ، یاا موضاوع  هاا آنشوند که موضاوع  هایی از دان  می انسانی شامل شاخه
هایی که شامل رواب  افراد بشر با یهادیرر،  های مختلف بشراست  فعالیت فعالیت ها آنتحقیق 

  شود  رواب  می ز این رواب  افراد با اشیا و مناسبات ناشی ا
شناسای، حقاوق،  هایی چون علام اقتصااد، جامعه بر مبنای تعریف با معیار موضوع، دان  

شناسای، تااریخ )تااریخ  شناسای، زبان شناسای، جررافیاا، قوم علوم سیاسای، مادیریت، انسان
 (، دانا  آماوزو و پارورو،هاا آنسیاسی، تاریخ علوم، تااریخ فلسافه، تااریخ هنار و نظاایر 

شناسای و     شناسای، اسطوره اللره، شناخت فنون، جنگ شناسی، فقه شناسی، باستان سیاست
هاای  شوند  رشاته بندی می آیند و تحت چنین عنوانی گروه می حسا: بهاز زمره علوم انسانی 

 هاا آنتوان فهرسات مساتوفایی از  نیز به حدی متعددند که نمی ها آنتخصصی و زیرتخصصی 
علاوم انساانی عار  »نیاز معتقاد اسات کاه  عالمه مصباح ( 3 :1362 د،داد )فرون دست به

ها و علوم  ( و شامل رشتهwww.mesbahyazdi.irمندرا در:  )ر ک: سخنرانی،« عریضی دارد
شناسای،  شود  مانند: اقتصاد، حقاوق، سیاسات، مادیریت، اخاالق، روان متعدد و مختلفی می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
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باشد، « های او انسان و افهار و اندیشه»وع آن، کلی هر علمی که موض صورت بهشناسی   جامعه
 شود  جزو علوم انسانی محسو: می

 تعریف با معیار روش (1ـ2
علوم انساانی، » عقیده داردجان استوارت میل، علوم انسانی را بر اسا  روو آن تعریف کرده و 

 ( 65 :1362)فروناد، « تجربی آزمایشی نیست، بلهه استنتاجی اسات آنروو  علومی است که

برخی دیرر با قا ل شدن فرق بین علوم انسانی با علوم طبیعی، علاوم انساانی را چناین تعریاف 
)جمعای از « نیاماده اسات دسات بهمعارفی اسات کاه از طریاق مشااهده و تجرباه »اند:  کرده

 هاا آن(  بر مبنای این تعاریف، علوم انسانی، علومی هساتند کاه روو 181: 1391نویسندگان، 
اند: علوم تجربی، علاوم دقیقاه و علاوم  رو علوم را به سه نوع تقسیم کرده است  ازاین غیرتجربی

این تقسایم باه »انسانی  اما عالمه مصباح تقسیم علوم به این سه نوع را نقد کرده و معتقد است 
های علوم انسانی نیاز ]همچاون  روو بعضی از رشته   زیرا رسد  این صورت، صحیح به نظر نمی

های   کاه بعضای رشاته شناسای  شناسی تجربی یاا جامعه مثل روان  بی،[ تجربی استعلوم تجر
 (   202 و 196 :1361 سندگان،ینو از یجمع) «ممهن است تجربی باشد ،کم دست

در تقسیم علاوم باه علاوم تجربای، علاوم دقیقاه و علاوم انساانی، »گوید:  ایشان در ادامه می
اساتفاده شاده « موضاوع مطیلعاه  »و« هی زین قطعی  نیفتهمی»، «روش مطیلعه»زمان از سه معیار  هم

تواناد  بندی یادشاده نمی تقسایم رو ازایانخالف قواعد منطقی و عقالیی اسات   ،است که این
 ( 210)همان: « نماید ترسیم انسانی علوم هاط ، تصویر منطقی و روشنی از پهنبرای مخ

   تعریف با معیار غایت( 1ـ3
لوم انسانی، با معیار هادف و غایات و کاارکرد علاوم انساانی اسات: مصباح از ع عالمه تعریف

علوم انسانی عبارت است از علومی که در ساختن انسان و تهامال معناوی و روحای انساان »
کنناد   ارتبا  پیدا می ها آنتوانند نقشی داشته باشند و از این جهت، با هدف انبیا و تعالیم  می

بر اساا  ایان تعریاف، علاوم  ( 197)همان:  «وده استچون هدف انبیا نیز ساختن انسان ب
شاود و  بر روح و ابعاد معنوی انسان عار  می ها آنکه نتیجه و حاصل  هستندانسانی علومی 

علاوم انساانی،  ضمن نقد تعاریف دیرر از د  ایشانورآ  موجبات سقو  یا تعالی او را فراهم می
 گوید: ون اشهال دانسته، چنین میتر و بد از این اصطالح را جامع تعریف خود
 علتو   و تجربتی  علتو   دقیقت    علتو  : است   دستت   ست   علتو   گفت   شود نمی حقیقتاً»

 علتو   و است    متت   بت   نتاظر  یکتی  است    موضتو   ب  ناظر ها آن از یکی چون. انسانی
... است   متتق   و دقیت   خیلتی  علتم   ایت   معلومتا   کت   است   ایت   ب  اشاره هم دقیق 
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 وارد آن بتت  اشتتکا   ایتت  از کتت ا  هتتی  کتتردیم  عتتر  متتا کتت  اصتتحیحی بتتا امتتا
 انستان  معنتو   تکامت   در کت   علتومی  یعنتی  انستانی  علتو  [ ک  تعریف ای ] شود  نمی
 (.202 :همان« )نیس  وارد تعریف ای  ب  اشکالی هی . اس  مؤثر

م غایات توان گفت که عالمه، هم موضوع و ها با توجه به تعریف عالمه از علوم انسانی، می 
، و غایت و هادف آن «انسان»را در تعریف علوم انسانی دخالت داده که موضوع علوم انسانی، 

  انسان است « تکیمل معنوی و روحی»

  سازی آن اهمیت علوم انسانی و ضرورت اسالمیـ 2
الله مصباح، الزم اسات اهمیات علاوم  پی  از بررسی رابطه قرآن و علوم انسانی از منظر آیت

 سازی و راههارهای آن را از منظر ایشان بررسی کنیم  ی و ضرورت اسالمیانسان
و غایات و هادف « او های اندیشاهانسان ، افهاار و »با توجه به اینهه موضوع علوم انسانی، 

است، اهمیت و جایراه آن نیز در اصاالح و « تکیمل معنوی و روحی ینسین»آن، تربیت، ته ی  و 
شود  به اعتقاد عالمه مصاباح، علاوم انساانی عار  عریضای  میخوبی روشن  افساد انسان به

کلای باه ساه بخا  تقسایم  طور باهشاود و  ها و موضوعات مختلاف می دارد که شامل رشته
البلوی، کاربردی در سطح نخبران، و مساا ل بنیاادی  هماه ایان  شود: علوم کاربردی عام می

باه وجاود  هاا آنو اگر انحرافی در  ها و موضوعات در تربیت و تهامل انسان مهم هستند رشته
 تنها به چشم نخبران، بلهه به چشم همه مردم خواهد رفت: آید، دود آن نه
 متا   روزمتره  زنت گی  در حتتی  کت   است   کتاربرد   مستال   برخی شام  آن بخش یک»
 مستتال  تربیتتتی  علتتو  شناستتی  روان بتت  کتت  مستتاللی دارد  نقتتش متترد  عمتتو  و

 مستتتانا آن از کتت هتتی  و استت  البلتتو  عتتا  قریبتتاًت و استت  مربتتو  …و ختتانوادگی
 خواهت   فراوانتی  برکتا   شتود   روشت   مستال   ایت   در استی   هتا   دی گاه اگر. نیس 
 جهتا    ایت   در کستانی  و گیترد  صتور   انحرافتی  هتا  آن در نتاکرده  خ ا  اگر و داش 

 ستتخنرانی ) «رود متتی همتت  چشتتم در آن دود کننتت   پیتت ا استتی  بتتا مختتالف نگرشتتی
 (. www.mesbahyazdi.ir: سای  از برگرفت  1389/ 4/4

سازی بخ  دوم )کاربردی در ساطح نخبراان(  همچنین درباره اهمیت و ضرورت اسالمی
 گوید: علوم انسانی می
 ارتبتا   نخبگتان  بتا  بیشتتر  و دارد تتر   ختا   ستح   کت   است   علومی دیگر  بخش»

 در دولتتتی ب شتت و دولتتتی مختلتتف نهادهتتا  در کتت  کستتانی بتتا کنتت   متتی پیتت ا
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 سلستتل  یتتک از افتتراد ایتت . کننتت  متتی فعالیتت  هتتا ستتاز  تصتتمیم و هتتا گیتتر  تصتتمیم
 هتا  آن در انحرافتی  نتاکرده  خت ا   اگتر  کت   کننت   متی  استتفاده  انستانی  علتو   ها  گزاره
 ستایر  بت   واستح   بتا  نهایتتاً  ولتی  شتود   متی  خاصتی  گروه متوج  زیانش ابت ا شود  پی ا

 اگتتر.  …و سیاستتی حقتتوقی  اقتصتتاد   ستتال م ماتت  کنتت   متتی ستترای  هتتم متترد 
 همتان  استا   بتر  کستانی  و نباشت   استیمی  اقتصتاد  کلمت   واقعتی  معنا  ب  ما اقتصاد
 کننتت   گیتتر  تصتتمیم استت   معتترو  دنیتتا در کتت  غربتتی اقتصتتاد    هتتا تئتتور 

 بت   آن نقتای   واستح    بتا  طبعتاً  و شت   خواهت   پیت ا  مربو  ها  دستگاه در اختی تی
 کتت  استت  انستتانی علتتو  از بخشتتی هتتم ایتت  ...کنتت  متتی ستترای  هتتم متترد  عمتتو 

 گیتتران  تصتتمیم نخبگتتان   واستتح  بتتا ولتتی نتت ارد  ستتروکار متترد   همتت  بتتا مستتتقیماً
 (.همان) «رس  می هم مرد  ب  سازان تصمیم و سازان برنام 

سومین نوع علوم انسانی که از اهمیت بیشاتری برخاوردار اسات، مساا ل بنیاادی علاوم 
چاه علاوم  ا بارای علاوم کااربردی« ریشاه و پایاه»است که از نراه عالمه، همچاون انسانی 

های آن هستند  اگر ریشه  است و علوم کاربردی، شاخه و میوه ـ کاربردی تجربی و چه انسانی 
های آن نیز فاسد خواهد شد  یعنی انحراف و فساد در  طبیعی میوه طور بهخرا: و فاسد شود، 

اندیشه انسان(، فساد و انحراف در همه علوم را به دنبال دارد  ل ا عالمه  )افهار و علوم انسانی
 گوید:  سازی آن می مصباح درباره اهمیت مسا ل بنیادی علوم انسانی و ضرورت اسالمی

 و تتر  کلتی  مستال    ایت   از کت   هست   هتم  انستانی  علتو   مستال   از دیگتر    سلسل »
 و استت  بنیتتاد  مستتال  از ولتتی استت   ضتتعیف آن کتتاربرد  جنبتت  استت   تتتر بنیتتاد 
 یتتک از کتت  ماننتت  متتی هتتایی شتتاخ  ماتت  کتتاربرد  مستتال ... دارد را هتتاریشتت  حکتتم
 را غتذایی  متواد  کت   انت   درخت   ایت   هتا   ریشت   بنیتاد   مستال   .کنن  می تغذی  ریش 
 اگتر . رستانن   متی  هتا  میتوه  و هتا  شتکوف   هتا   گت   هتا   برگ ها  شاخ  ب  و کنن  می جذب
 ستمومی  ریشت   اگتر . رست   نمتی  اعضتا  ستایر  بت   درست   غذایی  مواد  باش  فاس  ریش 
 و فاستت  زهتترآگی    میتتوه ب هتت   ستتالم  میتتوه درختت  اینکتت  جتتا  بتت  کتترد  جتتذب را

 را ریشتت  حکتم  انستتانی علتو   در بنیتاد   مستتال ... دهت   متتی تحویت   را ا  بیمارکننت ه 
 هتایی  بترگ  و شتا   باشتن    شت ه  مستتحکم  ختود   جتا   در هتا  ریشت   ای  اگر دارن  
 یتا  باشت   فاست   هتا  ریشت   ایت   اگتر  امتا  داد  خواهت   ختوبی   نتیج  روی   می ها آن از ک 

 شتا   در نتامحلوبی  آثتار  باشت    ستمی  متواد  رست   متی  گیتاه  ب  ها ریش  راه از ک  غذایی
 (.همان) «داش  خواه  ها میوه در نهایتاً و ها برگ و

عای مانناد مهندسای، پزشاهی و    بیشاتر بنابراین اهمیت علوم انسانی، اگر از علوم طبی 
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ساازی آن، از  رو تحاول در علاوم انساانی و ضارورت اسالمی نباشد، کمتر نخواهد باود  ازایان
عالمه مصباح است و ایشان از اولین اندیشوران حوزوی و فیلسوفان اساالمی  های مهم دغدغه

شده و در قاول و عمال ها  سازی کردن علوم انسانی در دانشراه است که وارد مباحث اسالمی
هاای فراونای کارده اسات  تأسایس مآسساه آموزشای پژوهشای اماام  در این زمیناه تالو

 های عملی ایشان در این راستاست   ای از فعالیت نمونه خمینی

 رابطه قرآن و علوم انسانیـ 3
علاوم سازی علوم انسانی، مراجعه به قرآن و نقد مبانی  ترین راههار اسالمی ترین و اساسی مهم

از  ،آیا موضاوعات علاوم انساانیانسانی، بر اسا  مبانی قرآنی است  حال سآال این است که 
در قارآن  مربو  باه ایان علاوم، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و سایر موضوعاتمسا ل  قبیل

یاا  تا با مراجعه به قرآن، بتوانیم علوم انسانی رایر را نقاد، تها ی  و تنقایح کنایم آمده است
خالقای پرداختاه ارزشای و اساکت بوده و فق  به موضاوعات مسا ل  این در برابرقرآن اینهه 

دیدگاه عالمه مصباح در این زمینه چیست؟ درحقیقت این سآال، پرسا  اصالی ایان است؟ 
سازی علاوم انساانی از  مقاله است و آنچه تا کنون درباره تعریف، اهمیت و راههارهای اسالمی

ه مقدماتی برای پاسخ به ایان پرسا  را داشات  اکناون نوبات آن منظر عالمه بیان شد، جنب
   رسیده است که دیدگاه عالمه را درباره رابطه قرآن و علوم انسانی بررسی کنیم 

 های مختلف درباره رابطه قرآن و علوم دیدگاه( 3ـ1
نساانی( عام( و نسبت قرآن با علوم )اعم از علوم طبیعی و ا صورت بهدرباره رابطه علم و دین )

مطارح های متعدد و متنوعی  ، دیدگاهقرآن و قلمرو موضوعی جامعیت یا به تعبیر دیرر در با:
 :شود شده است که از یك منظر در سه دسته ذیل خالصه مي

 پوشی کامل نسبت تساوی و همالف( 
 ،1ا تا: یب ،فیض کاشاني) ، فیض کاشاني(44، 9تا: ا ی، بیر ك: بخار) مسعود ابنمانند  برخي

(، سایوطی 536، 1ا ،1421 ،زرکشای(، زرکشی )289، 1: ا1402 ،غزالی(، غزالی )58و  57
جاوادی (، و جاوادی آملای )3، 1تاا: ا بی ،طنطاوی(، طنطاوی )164، 2: ا1422 ،سیوطی)

پوشی میان قرآن و  یا نسبت تساوی و هم« 1جیمعی  حایکثری»به  1(115-116: 1372 ،آملی

                                                           
آیت اهلل جوادی آملی معتقد است که همه علومْ اسالمی است؛ ما علوم اسالمی و غیراسالمی نداریم. لذا در  . 1

 ینه معرفتشریعت در آئباب جامعیت قرآن هم معتقد به جامعیت حداکثری است و این مطلب را از کتاب 
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اناد )ر ک: بااقری،  تعبیار کرده« المعارفی قارآن نظریه دایره»آن به اند که برخی از  علوم قا ل
ترین منبع آن قرآن کریم اسات، حااوی هماه  (  بر اسا  این نظریه، دین که مهم64: 1387

حقایق هستی و پاسخ به همه نیازهای آدمی است و همه حقایق و علوم در قارآن وجاود دارد  
و نقلی اسات  دالیال  شده، شامل دو دسته دالیل عقلی دالیلی که در دفاع از این نظریه اقامه

عقلی، ناظر به جامعیت و کمال دین است و دالیل نقلی، شامل آیاات متعاددی اسات کاه بار 
ةَىى  آیهجامعیت قرآن داللت دارد  مانند  ْْ ُُ ًً َو ُكلِّ َشيٍْء َوُهًدى َوَرْحَمة ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا لِّ َوَنزَّ

 و بخشاای  و راهنما و چیزي هر براي رسا بیاني که را کتا: این ما»  (89)نحل:  ْسِلِمينِلْلُم 
الله مصباح یزدی در نقد این دیادگاه در  آیت  «فرستادیم فرو تو بر است، مسلمانان براي مژده

 نویسد: استناد به این آیه می
 نیتز  اینجتا  در لتی و دارد  د لت   چیتز  هتر  بترا   قرآن بودن تبیان بر با  آی  ظاهر»
 در. کنتیم  توجت   ستخ   قترای   بت   فهتم   قواعت   استا   بتر  بای  دیگرت آیا  مانن  ت

 استتفاده  آن از کستی  ولتی  داریتم   تعبیرهتایی  چنتی   نیتز  دیگتر  موارد در کریم قرآن

د    ِإنِّةي: ماننت   اس   نکرده عمو   ً  َوجَة
َ
َىَ ْ   امْة ْ   َتْمِلُكهُة وِتيَة

ُ
ن َوَ لِّ  مِة يٍْء  كُة  اَوَلهَة  شَة

ي    َعْىش    از و کنت   متی  پادشتاهی  آنتان  بتر  کت   یتافتم  را زنتی  م »  (23: نم ) َعظِة

 آن آیتت   ایتت  از منظتتور. «بتتزرگ استت  تختتتی را او و شتت ه داده او بتت  چیتتز  هتتر
 بت   توجت   بتا  بلکت   بتود   داده ستبا  ملکت   بت   را جهتان  چیزهتا   هم  خ ا ک  نیس 
  زمت   کت   چیتز  هتر  از کت    است  آن مقصتود  موضتو    و حکم تناسب و سخ  مقا 
 کمبتتود  کشتتوردار  امتتور در و بتتود فرمتتوده عحتتا او بتت  استت   ستتلحن  و ملتتک
 هتر  کننت ه بیتان  قترآن  یعنتی  است    صتاد   محلتب  ایت   نیتز  قرآن مورد در. ن اش 
 در جهتان  امتور  همت   آنکت   نت   شتود   بیتان  الهتی  کتتاب  ای  در بای  ک  اس  چیز 
 (.292-291 :1390 یزد   مصباح) «باش  آم ه آن

اعاراف،  145، به آیات دیرری مانند آیاه «جامعیت حداکثری»همچنین قا الن به دیدگاه  
اند  عالماه مصاباح  یوساف تمساو و اساتدالل جساته111انعاام، و آیاه  92و 59، 38آیات 

کند و معتقاد  استدالل به همه این آیات را ناقص شمرده و دیدگاه جامعیت حداکثری را رد می

                                                                                                                                              
هرگز غیراسالمی  ،علم اگر علم باشد، نه وهم و خیال و فرضیه محض»توان به دست آورد:  وی به خوبی می

ناچار  دارد، به زند و پرده از اسرار و رموز آن برمی شود. علمی که اوراق کتاب تکوین الهی را ورق می نمی

 «.ممی و غیراسالمی تقسیم کنیاسالمی و دینی است و معنا ندارد که آن را به دینی و اسال

2.  maximalists 
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تفصایل و شارح و بیاان هار »(، یاا 89)نحال: « بیان هار چیاز»ور و مقصود از است که منظ
)انعام: « ای است روشن هیچ تر و خشهی نیست مرر اینهه در نوشته»(، یا 59)انعام: « چیزی

کنناده  ( و   ، بیان همه امور و علوم در قرآن نیست  بلهه مقصود این است کاه قارآن بیان59
تاا « مسایر هادایت»هاست که در  نیاز )دنیوی و اخروی( انسان تمام امور و مسا ل کلی مورد

عالماه مصاباح در  ( 296-292: 1390دامنه قیامت به آن نیازمندند )ر ک: مصباح یازدی، 
تنهاا جاامع هماه اماور  کند که قرآن کاریم ناه با تمسو به برخی روایات، استدالل می ،ادامه

زیرا بیان و شرح بسیاری از   دینی هم نیست جامع همه مسا ل مورد نیاز در امور نیست، بلهه
رد های ماو بخ  ،واگ ار شده و ایشان در طول حیات شریف خود جز یات احهام به پیامبر

ر مواقع الزم بیت خوی  سپردند تا د نیاز مردم را به آنان ابالغ کرده و علم کامل آن را به اهل
 ( 295برای مردم بیان کنند )همان: 

 تباین رابطه و نسبتب( 
( و مهادی 498،  466، 105: 1379برخی همانند مجتهاد شبساتری )ر ک: شبساتری،  

هاا قاارار  ( کااه تحات تاأثیر افهااار مستشارقان و غربی80: 1377بازرگاان )ر ک: بازرگاان، 
اند، معتقدند قلمارو معرفتای قارآن و علاوم بشاری کااماًل متفااوت بااهم و جادا از  گرفته

ای  انند دو دایره مستقل و جدا از یهدیررند که در هیچ نقطاهیهدیررند  یعنی قرآن و علم م
معارف و رفتارهای مرباو  باه آخارت اسات، و « قرآن»قلمرو  کنند  باهم اشتراک پیدا نمی

معارف و رفتارهای دنیوی انسان  با این نرااه، میاان قارآن و علام، نسابت و « علم»قلمرو 
(  به عبارت دیرر، قاا الن باه 128: 1392 برقرار است )ر ک: مصباح یزدی،« تباین  »رابطه 

جامعیت حداقلی، معتقدند که قلمرو دین جایی است که نه عقل تاوان اظهاارنظر دارد، ناه 
دهد، یاا هنار  علم تجربی و نه هنر  درنتیجه هر جا که عقل راه دارد، یا علم تجربی نظر می

صارف مانناد اینهاه کند، ربطی به دین ندارد  فقا  برخای مساا ل عباادی  خودنمایی می
تواند در آن  ماند که عقل و تجربه در آن راه ندارد و دین می باقی می« چرونه نماز بخوانیم»

ترین مرات  ممهان بارای عباادتر )ر ک:  بیان اولین و نازل عنوان به هم آناظهارنظر کند  
آن هدف  تبع بهصاحبان این دیدگاه معتقدند که رسالت و هدف اصلي انبیا )و (  130همان: 

هااي اجتمااعي و  تواناد نظام قرآن( معنابخشي به زندگي انسااني اسات و انساان خاود مي
اقتصادي و سیاسي را به شهل صحیحي برگزیند و به کار گیرد  بنابراین شأن قرآن، ساختن 

شاراتي هام کاه در قارآن باه مساا ل   اهاي اجتماعي بعد معنوي آدمي است، نه بیان نظام
: 1377)ر ک: بازرگاان،  شده است، اموري تطفلي یا مقطعي بوده اسات دنیایي و اجتماعي
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 فرماید: الله مصباح این دیدگاه را نیز قبول ندارد و در نقد آن می آیت ( 80
 برختتی نگتتر  تتثثیر  تحتت  و همستتو قترآن   و استتی  از تفستتیر و نگتر   نتتو  ایت  »

 رواج غترب  در نتوزایی   عصتر  از پت   کت   دنیاست   و دیت   رابحت   ب  غربی دانشمن ان
 «انجامیت   اجتمتا   صتحن   از دیت   کتردن  منتزو   و سیاست   و دیت   ج ایی ب  و یاف 

 (.298: 1390 یزد   مصباح)

که تحت تأثیر برخی اندیشامندان  عالمه مصباح معتقد است که اعتقاد برخی روشنفهران ا
طلاق علاوم(، یا م)غربی هستندا به جامعیت حداقلی یا نسبت تباین بین قرآن و علوم انسانی 

جانبه این مسئله در خصوص اساالم و  در حل کارشناسانه و بررسی همه ها آنناشی از ناتوانی 
 (  298گویی به شبهات و ادله غربیان بوده است )ر ک: همان:  در پاسخ ها آنضعف 

  من وجهرابطه عموم و خصوص ج( 
و علوم انسانی نه رابطه  رآنق دیدگاه سوم دیدگاهی است که قا الن به آن معتقدند رابطه

همه علوم در قرآن وجود داشاته باشاند، و ناه رابطاه  که طوری بهپوشی است،  تساوی و هم
که بروییم قرآن فق  به مسا ل اخروی و عبادی پرداخته و درباره مسا ل دنیوی و « تباین»

م و عماو»خصوص علوم انسانی(، رابطاه  اجتماعی ساکت است  بلهه رابطه قرآن و علوم )به
دیادگاه »یاا « جیمعیا  رر هااین   »است که از این نظریه برخی با تعبیار « وجه منخصوص 

« گاونی  گزناه»و برخی آن را نظریه  اند یادکرده( 178، 5: ا1392)رضایی اصفهانی، « میانه
خصاوص علاوم  اند  بر اسا  ایان دیادگاه، قارآن و علاوم، به ( نامیده150: 1387)باقری، 

ملی و سااازگارانه دارنااد و در بساایاری از موضااوعات و مسااا ل بااا هاام انسااانی، رابطااه تعااا
اند  بی  از دو هزار آیه قرآن به مساا ل علمای پرداختاه و در ماوارد متعاددی باه  مشترک

های علوم انسانی و اخبار علوم طبیعی اشااره کارده اسات )رضاایی  اهداف و مبانی و روو
بیاان علاوم و معاارف ماورد نیااز  ن درجامعیت قرآ»( و برخی 178 ،5: ا1392اصفهانی، 

 ( 239: 1385اند )کریمی،  را برگزیده« و امام پیامبر

 دیدگاه مورد نظر عالمه مصباح  ( 3ـ2
طور که گ شت، عالمه مصباح، هم دیدگاه اول )جامعیت حداکثری( و هام دیادگاه دوم  همان

در هادایت( یاا باه تعبیار )جامعیت حداقلی( را نقد کرده و معتقد به دیدگاه سوم )جامعیات 
 گوید: است  ایشان درباره رابطه علم و دین می« وجه منعموم و خصوص »دیرر، رابطه 
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 موضتوعا   و مستال   کنتار  در کت   ماننت  متی  را متقتاط   هتایی دایره علو   و دی »
 هتردو  مشتتر   قلمترو  جتز   کت   -دیگتر  بخشتی  در ختود   فردمنحصرب  و مستق 

 نظتر  در را علتم  از اصتحیحی  ماتا،   عنتوان  بت  . دارنت   پوشیهم -آی می حساب ب 
پ یت ه  شتناخ   بت   و است   رایت   بستیار  دانشتگاهی  و علمی محاف  در ک  بگیری 
 دیت   اگتر  نیتز  دیگتر  ستو   از. است   یافتت   اختصتا   تجربی رو  با ماد  ها 
 بشتتر ستتعاد  بتت  معحتتو  هتتا ارز  و باورهتتا از ا  مجموعتت  معنتتا  بتت  را

 مصتباح ) «بتود  خواهت   مت  وجت    خصتو   و عمتو   دو  ایت   انمیت  رابحت   ب انیم 
 (. 114: 1392 یزد  

خاص( نیاز معتقاد اسات کاه رابطاه  صورت بهایشان درباره رابطه قرآن و علوم انسانی ) 
برقارار  ها آنمیان « وجه منعموم و خصوص »تعاملی و سازگارانه یا به تعبیر منطقی رابطه 

ها و  کناد  یعنای هار آنچاه از رشاته تعبیر می« الجمله فی»است که عالمه مصباح از آن به 
شاود، مساا ل کلای آن در  موضوعات علوم انسانی که به هدایت و تهامل انسان مرباو  می

هایی از علوم انسانی که هادف هادایتی نادارد، از  قرآن بیان شده است و موضوعات و رشته
آنهاه از علاوم انساانی محساو: موضوعات قرآنی خارا است  مثاًل علم حسابداری و آمار با

ساکت است و علم آن را به خود بشر واگ ار کرده است  ایشاان  ها آنشوند، قرآن درباره  می
کند که مقصود ما از اینهه مبانی و کلیات مساا ل علاوم انساانی در قارآن وجاود  تأکید می

مانظم در  مادون و صاورت بهها و موضوعات علوم انساانی  دارند، بدان معنا نیست که رشته
ها و موضاوعات علاوم انساانی،  قرآن بیان شده باشد  بلهه مبانی و مسا ل کلی برخی رشته

شناسی، اخالق، مسا ل  مانند تاریخ، حقوق، اقتصاد، سیاست، مدیریت، علوم اجتماعی، روان
 کاه گفات چناین اجمالبه توان مي انساني علوم درباره»اند:  تربیتی و    در قرآن بیان شده

 نیز قرآن و است الهي هاي سنت و قوانین از اي مجموعه است، حاکم انساني جوامع بر آنچه
 مدون نظام و مشخص مجموعه یك قال  در ها اشاره این ولي دارد  اشاره ها آن به الجمله في

 بخا  قرآن در یعني ندارد  نظامي چنین نیز قرآن فقهي مباحث که گونههمان ندارد  قرار
 ناام به مستقل و اي زنجیره مباحث سلسله یا و تاریخ فلسفه یا فقهي لمسا  ویژه مشخصي،

 باه قارآن جاايجااي در مباحاث سلساله ایان هاي حلقاه ولي نداریم  اجتماعي هاي سنت
 بتاوان و باشاد آمده مستقل بخشي صورت به آنههبي شود، مي مشاهده مختلف هاي مناسبت

 ( 306: 1390 همو،) «کرد اطالق آن بر را یادشده هاي عنوان از یهي
سازی علوم انسانی، مبتنای بار قارآن و روایاات، رویهردهاای مختلفای  درباره امهان اسالمی

اسالمی کردن علوم و معارف توصیفی بشری، نه ممهن اسات و »وجود دارد  برخی معتقدند که 
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ی و ( و برخی از اندیشمندان اسالمی باا توجاه باه اینهاه مباان70: 1390)ملهیان، « نه مطلو:
سازی علوم  های علوم انسانی در قرآن و روایات وجود دارد، اسالمی مسا ل کلی بسیاری از رشته

ساازی علاوم انساانی،  دانند  اما قاا الن باه امهاان اسالمی انسانی را ممهن و حتی ضروری می
 ا تها یبی»، برخی رویهرد «استخراجی ا استنباطی»رویهردهای مختلفی دارند  برخی رویهرد 

: 1393  دهقاانی، 248-211: 1387)ر ک: بااقری، « تأسیسای»، و برخای رویهارد «حیاصال
« اساتنباطی»آید که ایشان معتقد به دیدگاه  به بعد(  از سخنان عالمه مصباح به دست می 367

شود مباانی و کلیاات علاوم انساانی را از قارآن و  است  یعنی از نظر ایشان، هم می« ته یبی»و 
شود مباانی    و استخراا، و بر اسا  کلیات، جز یات را تعیین کرد  و هم میمنابع دینی استنبا

علوم انسانی موجود را بر قرآن و روایات عرضه، و مبادی و مسا ل ناسازگار آن با قرآن و باورهاای 
 هاایي نظام آماده، قرآن در که کلیاتي و قواعد از توان مي بنابراین»دینی را ته ی  و اصالح کرد: 

 خاصاي ماوارد در نیز و کرد استنبا  آن غیر و اجتماعي اقتصادي، سیاسي، مباحث مینهز در را
 منظار از را علاوم ایان از یهاي و گرفات بهره آن از شده، مطرح معیني اجتماعي موضوعات که

 سیاساي، مباحاث دیرار، عباارت باه  گماشات همت آن تهمیل و ته ی  به یا داد سامان قرآني
 در بلهاه نشاده  تادوین علماي هاي کتا: سبك به قرآن در آن، غیر و اقتصادي حقوقي، تاریخي،

 و دارد اساتنبا  باه نیااز که شود مي ارا ه جز ي و خاص مسا لي احیاناً  و کلي اصولي موارد، این
 ظناي ماوارد در و بود  خواهد ظني گاهي و قطعي گاهي ا فقهي مباحث همانند ا استنبا  این

 ( 306: 1390 یزدی، مصباح) «شود ابراز آن درباره مختلفي آراي است ممهن

و رویهارد « استخراجی ا استنباطی»اما برخی از اندیشمندان و متفهران اسالمی، رویهرد  
هستند  آقای دکتار « تأسیسی»علوم انسانی را نپ یرفته و معتقد به رویهرد « ته ی  و اصالح»

خسرو باقری، استاد و عضو هیئت  دهقانی، استاد دانشراه عالمه طباطبایی و دکتر جالل سید
در علوم انسانی « تأسیسی»علمی دانشراه تهران، ازجمله کسانی هستند که معتقد به رویهرد 

(  به ایان 1394  دهقانی، 380: 1393  دهقانی، 249: 1387اسالمی هستند )ر ک: باقری، 
تأسایس و تادوین کارد   معنا که با مراجعه به قرآن و منابع دینی، باید علوم انسانی اسالمی را

تأسیسای، مساتلزم  صورت بهاستنباطی یا ته یبی و چه  صورت بهها، چه  البته تحقق این نظریه
 صرف زمانی طوالنی و نیروی مالی و انسانی فراوان خواهد بود  

گویاد مقصاود ماا از اینهاه بسایاری از مباحاث و  عالمه مصباح در ادامه ساخنان  می 
شناسی یا کتاا:  اند، این نیست که قرآن، کتا: جامعه قرآن آمده موضوعات علوم انسانی در

اسات و از موضاوعات و « هادایت»سیاست، حقوق، مدیریت و    است، بلهاه قارآن کتاا: 
شاود و باه هار  مباحث علوم انسانی، حاوی مطالبی است که به هادایت انساان مرباو  می
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یااز واقعای انساان در مسایر موضوع تا بدان اندازه پرداخته است کاه اقتضاای حهمات و ن
 ( 306، 1390سعادت جاودانه او است )ر ک: مصباح یزدی، 

)مطهاری،  ( و شاهید مطهاری 133-92، 4تاا:  )طباطباایی، بی طباطباایی عالمه 
( نیز معتقدند که کلیات مسا ل علوم انساانی در قارآن وجاود دارد و تعیاین 164، 1: 1365

 لی اوست  جز یات، به عهده خود بشر و تالو عق
نیز ازجمله اندیشامندان اساالمی هساتند کاه معتقدناد مباانی و  مقام معظم رهبری

 انساانی علوم  درباره من»وجو کرد:  جست های علوم انسانی را در قرآن باید اصول، ریشه و پایه
انساانی علاوم ما   جوراهمین هم اواخر این بارها، ا کردم دانشراهی های مجموعه از ای گالیه

 غار: انساانی علاوم  اسات شده بنا اسالمی و قرآنی مبانی با متعار  مبانی و مبادی بر انم 
 مبتنای غالباً  و است آفرین  عالم از دیرری فهم بر مبتنی است  دیرری بینی جهان بر مبتنی

 علاوم ایان  اسات غلطی مبنای مبنا، این است  غلطی نراه نراه، این خ   است مادی نراه بر
 در بدهیم اجازه را اسالمی تحقیقی   فهر گونه هیچ اینهه بدون ای، ترجمه صورت به ما را انسانی

مای تعلیم را اینها مختلف، های بخ  در و خودمان های دانشراه تو آوریم می کند، پیدا راه آن
 از یهای  کارد پیادا بایاد قارآن در را انساانی علاوم اساا  و پایاه و ریشه کهدرحالی دهیم 
 قارآن دقاایق و نهاات به گوناگون های زمینه در باید  است این قرآنی وه پژ مهم های بخ 
 کاار یاو ایان  کارد پیادا و کارد وجو جست کریم قرآن در را انسانی علوم مبانی و کرد توجه
 در نظارانصااح  و پژوهندگان و متفهرین وقت  آن شد، این اگر  است مهمی و اساسی بسیار
 آن البتاه  کنناد بنا را رفیعی بناهای اسا  این بر و پایه این بر توانندمی انسانی مختلف علوم
 پیشارفت انساانی علاوم در کاه کساانی و هاا غربی دیراران، های پیشارفت از توانندمی وقت

 از جمعای دیادار در بیاناات) «باشاد قرآنای مبنای باید مبنا لهن بهنند  هم استفاده داشتند،
 ( www.khamenei.ir :از رفتهبرگ ،28/7/1388 کشور، پژوه قرآن بانوان

 دالیل رابطه سازگارانه قرآن با علوم انسانی( 3ـ3
اقاماه « رابطه تعاملی و سازگارانه قرآن و علاوم انساانی»عالمه مصباح دالیل مختلفی را برای 

 شود: اشاره می ها آنکرده است که در پایان این نوشتار، به 

 وجود مسائل و موضوعات دنیایی در قرآنالف( 
علاوم قلمارو ، معتقد بودند که قلمرو موضاوعی قارآن و «جامعیت حداقلی»قا الن به دیدگاه 

 قلماروانسانی کاماًل از هم جداست  قلمرو موضاوعی قارآن، دنیاا و مساا ل آخرتای اسات و 
گویاد:  موضوعی علوم انسانی، مسا ل دنیایی و اجتماعی است  عالماه در رد ایان دیادگاه می
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 کاه اسات فاراوان قدری به است، دنیایی مسا ل به ناظر که قرآن تماعیاج هایآموزه مقدار»
 مانناد هااییآماوزه سازد می برمال را یادشده دیدگاه نادرستی ،ها آن در موشهافانه تأمل اندک
 و صاراحت باا کاه آن غیار و مرابطه تبری، و تولی منهر، از نهی و معروف به امر جهاد، زکات،
 ( 298: 1390یزدی، مصباح) «تاس شده مطرح قرآن در وفور

  پیوند سعادت دنیوی و اخروی ب(
دومین دلیل بر اینهه بسیاری از مسا ل و کلیات علوم انسانی در قرآن آمده، این اسات کاه از 
دیدگاه قرآن، سعادت آخرتی، آمیخته به سعادت دنیوی است  بنابراین چرونه امهان دارد کاه 

شد، اما درباره مسا ل دنیایی و اجتماعی سااکت باشاد  قرآن فق  درباره آخرت سخن گفته با
روشنی بر آمیخته بودن و عدم جدایی ساعادت  های قرآنی و روایی، به آموزه»نویسد:  عالمه می

آخرتی از زندگی اجتماعی داللت دارناد و راه دساتیابی باه ساعادت آخرتای را پارداختن باه 
 )همان( « کنند می های اسالمی معرفی مسا ل دنیوی در چارچوبه آموزه

 مالزمه بین کیفرهای اخروی و عملکرد دنیوی ج(
کند و تا حدودی به دلیل دوم نزدیو است، این است  سومین دلیلی که عالمه به آن اشاره می

هاای اخاروی، معلاول عملهردهاای دنیاوی انساان، از قبیال رفتارهاای  که کیفرها و پاداو
باه طاوری کاه میاان هار فعالیات فاردی و  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی هساتند 

های اخروی، رابطه مثبت یا منفی وجود دارد  پس حهمات و  اجتماعی انسان و کیفر و پاداو
کند که انسان را از شهل صحیح انجام دادن مسا ل دنیوی و اجتمااعی  عدالت الهی اقتضا می

گاه سازد )ر ک: همان(   نیز آ

 بیان کلیات علوم انسانی در قرآند( 
معتقد است که بسیاری از کلیات مسا ل و موضوعات علوم انسانی در قرآن بیان  عالمه مصباح

کند مقصاودو از اینهاه بسایاری از مباانی و کلیاات علاوم  شده است  البته ایشان تأکید می
مباو:  صورت بهانسانی در قرآن مطرح شده، این نیست که تمام جز یات و ابوا: علوم انسانی 

ام جز یات آن مطرح شده باشد  بلهه کلیات مسا ل و موضوعات علوم انسانی در و مدون با تم
قرآن آمده و جز یات ، به عقل خود بشر واگ ار شده است  وجود کلیات مسا ل علوم انساانی 

 در اساالم مثاال، بارای»در قرآن، دلیل دیرری بر رابطه تعاملی قرآن با علوم انساانی اسات  
 را ترییاری قابال غیر و ثابت اصول اسالمی، نظام حاکم هایژگیوی و حهومت سیاست، زمینه

 هئیات یا مجلس اینهه یا باشد جمهوری اینهه مانند ــ حهومت شهل ولی است  کرده مشخص
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 باا کاه را اعتبااری و فرعی هایزمینه دیرر و -کند گ اریسیاست دیرری مرجع یا و وزیران،
 اگر ولی است  کرده واگ ار مردم نظر به است، ونیدگرگ و ترییر نیازمند شرای ، و زمان ترییر

 حاد در و ــ قارآن کاه باشد این مردم، به آن غیر و اجتماعی و سیاسی امور واگ اری از مقصود
 انساانی، مساا ل دیرار و اقتصاد سیاست، ثابت و اصولی مبانی زمینه در حتی ــ اسالم تروسیع
 ( 301: همان) «پ یرفت را آن وانتنمی و است نادرستی سخن است، نظر هرگونه فاقد

 اشتراک موضوع و هدف قرآن و علوم انسانیهـ( 
های مختلف، و تاأمین  جانبه آدمی در زمینه هدف کلی قرآن کریم، تربیت، تزکیه و هدایت همه

طور که در تعریف علاوم  سعادت او در دنیا و آخرت است  هدف و غایت علوم انسانی نیز همان
« تهامال روحای و معناوی انساان»مه مصباح به آن اشاره شاد، تربیات و انسانی از منظر عال

کناد کاه مباحاث و مساا ل علاوم انساانی، ولاو  است  اشتراک موضوع و هدف نیز اقتضا می
 اجمال و بیان کلیات، در قرآن مطرح شده باشد   صورت به

 گیری نتیجهـ 4
 توان نتایر ذیل را به دست آورد: از آنچه گ شت می

جه به اینهه موضوع علوم انسانی، انسان و اندیشه و افهار اوست، و هدف  تربیات   با تو1
است، از اهمیات و جایرااهی واال برخاوردار اسات کاه ایان اهمیات،  انساانو اصالح 

 سازد  سازی این علوم را آشهار می ضرورت تحول و اسالمی
طارح کارده اسات: سازی علوم انسانی، دو گونه راههاار م   عالمه مصباح برای اسالمی2

یهی راههارهای بنیادی و علمی، و دیرری راههارهای عملی و کااربردی  راههارهاای 
سازی علوم انسانی، نقد درونای )اصاول موضاوعه ایان علاوم( و نقاد  بنیادی اسالمی

شاناختی، متادولوژی و  شناسای، هستی مبانی است که مقصود از نقد مباانی، معرفت
های اسالمی است  اما برخای از    مبانی قرآن و آموزهشناختی این علوم بر اسا انسان

اناد از:  سازی علوم انسانی از دیدگاه ایشان عبارت راههارهای عملی و کاربردی اسالمی
تقویاات روحیااه نقااادی و خودباااوری باارای اسااتادان و دانشااجویان علااوم انسااانی، 

بیات نیاروی ریزی و کار گروهای، ترییار کتا  و اساتادان علاوم انساانی و تر برنامه
 متخصص در علوم اسالمی و انسانی که باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد  

های    درباره رابطه قرآن و علوم انسانی یا به تعبیر دیرر جامعیت علمای قارآن، دیادگاه3
پوشای قارآن و علاوم  المعارفی و هم مختلفی وجود دارد  برخی معتقد به رابطه دایره

ل به رابطه تباین میان قلمارو موضاوعی قارآن و علاوم انساانی اند و برخی قا  انسانی
اناد   و راه میاناه را اختیاار کرده مان وجاههستند  برخی هم رابطه عموم و خصوص 

عالمه مصباح یزدی نیز معتقد است که میان قارآن و علاوم انساانی، رابطاه عماوم و 
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های  ی از رشاتهبرقرار است  به این معنا که مبانی و کلیاات بسایار من وجهخصوص 
های علاوم انساانی مانناد  اند، اماا برخای از رشاته علوم انسانی در قارآن بیاان شاده

حسابداری و آمار، از دایره قلمرو موضوعی قرآن خارا است و قرآن درباره آن ساهوت 
 کرده و علم آن را به خود بشر واگ ار کرده است  

و منابع دینی، رویهردهای مختلفای  سازی علوم انسانی، مبتنی بر قرآن   درباره اسالمی4
دانناد   سازی علوم انسانی را ناه ممهان و ناه مطلاو: می وجود دارد  برخی اسالمی
ها و رویهردهاای  سازی علوم انساانی هساتند نیاز دیادگاه کسانی که قا ل به اسالمی

تها ی  و »، برخای رویهارد «استخراجیـ  استنباطی »مختلفی دارند  برخی رویهرد 
دارند  اما عالمه مصباح بر دیادگاه اول و دوم « تأسیسی»برخی هم رویهرد  ، و«تنقیح

 تأکید دارد  
 الحکمذ   خذ  فرمایاد:  می   با توجه به محتوای برخی روایات )مانند اینهه اماام علای5

حهمت را هر جایی هست، فراگیر »  قال من الی تنظر ال و ما قال الی انظر و کانت حیث
(  یا 58: 1366)تمیمی آمدی، « شود، نه به گوینده سخن ته میو نراه کن به آنچه گف

 (  یاا پیاامبر105، 2: ا1412)مجلسی،  المشرکین من لو و  الحکم خ وافرمود: 
(، 18، 1)هماان: ا النفذا   اهذل  مذن  لذو  و  الحکم فخ  المومن  ضال  الحکمفرمود: 

و ارزو «( باشادحهمت گمشده مآمن است، پس حهمت را فراگیر، ولو از اهل نفاق »
ذاتی علم، نرارنده این نوشتار نیز معتقد است که بهترین رویهرد، رویهارد تها یبی و 
تنقیحی است  زیرا علوم انسانی رایر، علوم و نظریاتی هستند که بعد از دو ساه قارن 

اند  از طارف دیرار،  های فهری اندیشمندان غربی به این رشد و تهامل رسایده تالو
هاای اساالمی،  ها و مسا ل علاوم انساانی، باا مباانی قرآنای و آموزه بسیاری از نظریه

تعار  و منافات ندارند  پس ضرورت ندارد که ما همه آن علوم را کناار گ اشاته، باه 
تاوانیم ضامن تنقایح و تها ی   علوم انسانی جدید باشیم  بلهاه می« تأسیس»دنبال 

ا ل آن را باه قارآن و مبانی ایان علاوم از افهاار ساهوالر و ماادی، موضاوعات و مسا
کنیم  هر آنچه را با قرآن و روایات متعار  باشاد،  های اسالمی عرضه و تطبیق  آموزه
کنیم  زیارا  کنیم و هر آنچه را با قرآن و منابع دینی ما تعار  نداشته باشد، اخ   طرد 

گیارد، ولاو زاییاده فهار مناافق یاا  طبق روایات یادشده، مآمن حهمت و دان  را می
  باشد  مشرک

  
  



ابطه ر
 

آن قر
 و 

علوم
 

نی نسا ا
 از 

دگاه
دی

 
الهم

ع
 

ت
ی آ

م  اهلل
باح

ص
 

دی
زی

 
17  

 

 منابع
  میقرآن کر 

گه نشر تهران، رجایی، فرهنگ ترجمه ،سیاسی هاینظریه فهم و،1394 توما ، اسپریرنز،  1   آ

 انتشاارات تهاران، ،1، چفلسافه  فقاه   قارن،   باا   در گفتارهاایی  و،1389 کاامران، مبارکه، ایزدی  2
  صادق امام دانشراه

  رسا فرهنری خدمات مآسسه تهران، ،انبیاء الترس هدف نخرت و خدا و،1377 مهدی، بازرگان،   3

 ،2، چ(انساانی  علاو   با دین نسبت به شناختیمعرفت نگاهی) دینی علم هویت و،1387 خسرو، باقری،  4
  اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات تهران،

  االسالمیه المهتبة بهر، دیار ،الکبیر التاریخ تا، بی اسماعیل، بخاری،   5

 و حاوزه پژوهشاراه انتشاارات قام، ،دینای  علام  ساوی  باه  گامی و،1390 حسین، ،(نجفی) بستان  6
  دانشراه

   اسالمی تبلیرات دفتر انتشارات قم، ،دررالکلم و غررالحکم و،1366 عبدالواحد، آمدی، تمیمی  7

 و ذاکریاان مهادی دکتار ترجماه ،2، چالملا   باین  روابا   بار  درنمادی  و،1385 رابرت، جهسون،   8
  میزان نتشاراتا تهران، همهاران،

 انتشارات قم، ،1، چ انسانی علو  فلسفی مبانی همایش مقاالت مجموعه ،1391 نویسندگان، از جمعی   9
  خمینی امام پژوهشی و آموزشی مآسسه

 جهاااد ،تهااران ،1چ ،فرهنگاای انقاا   و اساا   انسااانی  علااو  و،1361 نویسااندگان، از جمعاای  10
  دانشراهی

  اسراء نشر قم، ،اس   در تکلیف و حق و،1388 عبدالله، آملی، جوادی  12 11

  رجاء فرهنری نشر مرکز ،معرفت نئینه در شریعت و،1372 ،ااااااااااااااااااا  12

  اسراء نشر قم، ،دینی معرفت هندسه در عق  منزلت و،1389 اااااااااااااااااااا،  13

  www.khamenei.ir: سایت از برگرفته ،هاسخنرانی علی، سید ای، خامنه  14

 ابتهاار انتشاارات تهاران، ،1، چساجادیه  صحیفه منظر از قرن، جامعیت و،1390 زهرا، خراسانی،  15
   دان 

  اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشراه تهران، ،دینی علم و دین و علم و،1394 ابراهیم، دادجو،  16

 از انساانی  علاو   فلسافه  در جساتارهایی  و،1389 انساانی، علوم فلسفی مبانی همای  دبیرخانه  17
  خمینی امام پژوهشی و آموزشی مآسسه انتشارات ،1چ ،یزدی مصباح اهلل نیت دیدگاه

 عالماه دانشراه انتشارات تهران، ،الملا  بین رواب  اس می فرانظریه و،1393 سیدجالل، دهقانی،  18
  طباطبایی

 عالماه دانشاراه انتشارات تهران، ،المل بین رواب  در فرانظریه و نظریه ،1394 ااااااااااااااااا،  19
    طباطبایی

 انساانی  علاو   تولیاد  باه  درنمادی ) دینای  بااور  و جانبی تفکر نندگی آفری و،1389 حمید، رجایی،  20
  من شهر انتشارات ،اصفهان ،1، چ(اس می



هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
         

ماره 
ش

هشتم،
  

ییز  و پا
تان

مس ز
 

139
6

  

 

18 
 

 قام، ،(انساانی  و طبیعی علو  و قرن،[ )5]قرن، تفسیر منطق و،1392 محمدعلی، اصفهانی، رضایی  21
   المصطفی نشر و ترجمه لیالمل بین مرکز انتشارات

  الفهر دار بیروت، ،القرن، العلو  فی البرها، ق،1421 بدرالدین، زرکشی،  22

 نشار تهاران، کااردان، محمادعلای ترجمه ،انسانی علو  در هانظریه و نراء ،1362 فروند، ژولین،  23
  دانشراهی

 ةمطبعر  القربای، ذوی نشاوراتم جاا، بی ،القرن، العلو  فی االتقا، ق،1422 الدین،جالل سیوطی،  24
  الشةیعه

   المدرسین جماعة انتشارات قم، ،القرن، تفسیر فی المیزا، تا، بی سیدمحمدحسین، طباطبایی،  25

  الفهر دار بیروت، ،1ا ،تفسیر القرن، فی الجواهر تا، بی جوهری، طنطاوی  26

 مجموعه (سیاسی لو ع و مدیریت قرن، ) روز علو  و قرن، و،1388 دیرران، و محسن نژاد،عبا   27
  دانشراه و حوزه قرآنی پژوهشهای بنیاد انتشارات ،1، چمقاالت

  معرفت گنر انتشارات قم، ،شناسی قرن، ،1390 مصطفی، مقدم، عباسی  28

  العصةیه ةالمکتب بیروت، ،الدین علوم ءاحیا ق،1426 محمد، غزالی،  29

  الفهر دار بیروت، ،الغیب مفاتیح ق،1410 رازی، فخر  30

  اعلمی انتشارات بیروت، ،الصافی تفسیر تا، بی محمد، کاشانی، فیض  31
 و فرهناگ پژوهشاراه انتشاارات تهاران، ،1، چکریم قرن، جامعیت و،1390 مصطفی، کریمی،  32

  اسالمی اندیشه

 و آموزشای سساهآم انتشاارات قام، ،2، چدیان  قلمروشناسای  و قارن،  و،1385 ااااااااااااااا،  33
  خمینی امام پژوهشی

 نشار تهاران، ،1، چزماا،  نیازهاای  باه  پاساخگویی  چگاونگی  و قرن، و،1382 ابراهیم، النتری،ک  34
  معارف

  نو طرح انتشارات تهران، ،دین از رسمی قرائت بر نقدی و،1379 محمد، شبستری، مجتهد  35

  الوفاء دار بیروت، ،االنوار بحار ق،1412 محمدباقر، مجلسی،  36

 پژوهشی و آموزشی سسهآم انتشارات قم، ،قرن، در سازیانسا، ،1388 ،یمحمدتق یزدی، مصباح  37
  خمینی امام

 و حاوزه ،انساانی  علاو   باا  اسا می  فرهنا   و ایدئولوژی رابطه و،1378 اااااااااااااااااااااا،  38
  دانشراه و حوزه پژوهشهده، قم ،1ا ،اول کتا:  برگزیده هایمصاحبه و مقاالت مجموعه: دانشراه

 پژوهشای و آموزشی مآسسه انتشارات قم، ،دین و علم رابطه و،1392 ااااااا،ااااااااااااااااا  39
   خمینی امام

   www.mesbahyazdi.ir:  هاسخنرانی ااا،اااااااااااااااااااا  40

 پژوهشای و آموزشی سسهآم انتشارات قم، ،2ا ،شناسیقرن، و،1390 ،ااااااااااااااااااااااا  41
   خمینی امام

 و آموزشای مآسساه انتشاارات قام، ،3، چاسا    سیاسای  نظریه ،1380 ،ااااااااااااااااااااااا  42
  خمینی امام پژوهشی



ابطه ر
 

آن قر
 و 

علوم
 

نی نسا ا
 از 

دگاه
دی

 
الهم

ع
 

ت
ی آ

م  اهلل
باح

ص
 

دی
زی

 
19  

 

 و آموزشاای سسااهآم انتشااارات قاام، ،(3-1) قاارن، معااارف و،1386 ،ااااااااااااااااااااااااا  43
   خمینی امام پژوهشی

  صدرا انتشارات ،تهران،1ا ،زما، مقتضیات و اس   و،1365 مرتضی، مطهری،  44

  معاصر نراه سسهآم تهران، ،4، چرهایی به راهی و،1390 مصطفی، ملهیان،  45

 انتشااارات ،1چ ،8-1ا ،انسااانی علااو  ملاای همااایش مقاااالت مجموعااه و،1387 مظفاار، ناماادار،  46
  فرهنری مطالعات و انسانی علوم پژوهشراه

   نی انتشارات تهران، بشیریه، حسین ترجمه ،2، چلویاتا، ،1381 توما ، هابز،  47

 تهاران، مهرآبادی، رفیعی محمد ترجمه ،سیاسی هایایدئولوژی بر درنمدی ،1383 اندرو، وود، هی  48
  خارجه وزارت نشر
 بوستان مآسسه قم، ،1ا ،راهنما تفسیر اساس بر قرن، در اجتماعی مفاهیم و،1389 حمد، یونس،  49

  کتا:
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Abstract  
The issue of the comprehensiveness and the realm of the Qur'an is one of the 

most important Qur'anic discussions which has been the subject of discussion 
among Islamic scholars and even orientalists from the ancient time to today. 
What topics and discussions do the realm of the Qur'an contain? Are only 
matters of worship, value, and worship presented in the Qur'an, or are there 
different areas of personal and social life, worldly and afterlife, and even 
scientific and specialized issues, including the humanities presented in it? In 
other words, what is the relationship between the Qur'an and the human 
sciences? Are topics and issues of common humanities, such as legal, political, 
economic, managerial, social, and historical issues, expressed in the Qur'an, or 
does the Quran have nothing to do with these issues? In response to these 
questions, there are different approaches and different Islamic and non-Islamic 
scholars have given different answers. In this article, the viewpoint of Allameh 
Mesbah Yazdi on the comprehensiveness of the Quran and its relationship with 
the humanities has been examined. He believes that the relationship between 
the Qur'an and the human sciences is public and private, and there are many 
principles and generalities of the human sciences in the Quran. By referring to 
the Qur'an and deducing and extracting these principles, it is possible to refine 
and correct the current human sciences. There are many approaches to 
Islamicization of the Qur'anic humanities and religious sources. For example: 
"deductive-exhausting", "generalized reciprocity", "institutionalization," and ... 
Allameh Mesbah emphasizes the "deduction-extraction" and "partial-
complementary" approaches. 
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