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 چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطۀ علم و دین بـا توجـه بـه آراء عالمـه طباطبـائی و      

ـ      هاي آن در تدوین روش داللت -ژوهش توصـیفی هـاي تـدریس انجـام شـد. روش پ
ی معتقد طباطبائ طبق نتایج عالمه بود. بر» اسنادي«ها به صورت  تحلیلی وگردآوري داده

بود علم و دین با یکدیگر تعامل دارند و معارف دین شامل اعتقادات، اخالق و احکام 
خصـوص نـوع    رسـند. همچنـین در   در بستر علم در وجه مطلق آن به منصه ظهور می

همـانی کامـل ایـن دو قلمـرو      ان جدایی مطلق علم و دین یا اینرابطۀ علم و دین ایش
ی تفسـیرهاي  طباطبـائ گیـرد؛ عالمـه    اي را در نظر مـی  پذیرد و راه میانه معرفتی را نمی

را رد » پوزیتویســتی«هرمنــوتیکی محــض از علــوم اجتمــاعی را نقــد و رویکردهــاي 
آیـات علمـی قـرآن،    خصوص رابطۀ دین با علـوم طبیعـی نیـز، در تفسـیر      کنند. در می

هاي علوم بر آیات قرآن را مـانع شـده و از    هرگونه تأویل آیات و تحمیل نتایج و یافته
کند، امـا   اند. او ضمن اینکه تطبیق و تفسیر به رأي را رد می استقالل قرآن صیانت کرده

گیري تفسیر علمـی را پذیرفتـه و برخـی از آیـات قـرآن کـریم را        دیگر ابعاد و جهت
است. به طور کلی ایشان دربارة رابطه و نسبت علم و دین،   ها تفسیر کرده نبراساس آ

معتقد است که بین این دو تعارض بنیادین وجود نـدارد و اگـر ناسـازگاري مشـاهده     
هاي  شود، ظاهري است و تأویل و تفسیر آیات با توجه به دستاوردهاي قطعی یافته می

ي هـا  روش بیبه ترتابطه علم و دین، هاي نوع ر خصوص داللت علمی جایز است. در
مباحثـه (منـاظره)، از    -4و  یامتحان عمل -3 ،یاستقرائ -2 ،یاستدالل عقل -1تدریس:
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 مقدمه  
هاي بشـري و   هاي دینی و یافته و تعامل بین داده 1»علم و دین«بررسی تاریخی نسبت میان 

تبیین قلمرو هر یک از این دو مقوله، از دیرباز توجه فیلسوفان و متألهین ادیـان مختلـف را بـه    
آید، به  شمار می خود جلب کرده است. همچنین این امر از مسائل مهم در عرصۀ دین پژوهی به

ن صحنۀ گفتگوها و مباحثات مستمر علم و دین قلمداد توا اي که گسترة تاریخ ادیان را می گونه
 رسد.  به اواسط قرون وسطی می» علم و دین«کرد که سابقۀ چهره جدید آن تحت عنوان رابطۀ 

سئوال اصلی در عرصۀ پیدایش علم جدید این است که به هنگام وقـوع ناسـازگاري میـان    
به دلیل اهمیت آن، اندیشمندان  علم و آنچه محصول وحی الهی است، چه باید کرد؟ این بحث

اي با طـرح رابطـۀ خصـمانه     هاي متفاوت به خود مشغول کرده است. عده بسیاري را با گرایش
ایـن  2»برتراندراسـل «میان علم و دین کوشیدند تا آن دو را ناسازگار جلوه دهند، تـا جـایی کـه    
فان و متکلمان و بـیش  ناسازگاري را در گوهر علم و ذات دین دانست. در مقابل، برخی فیلسو

از همه، کسانی که هم مهر دین بر دل داشتند و هم اهتمـام جـدي بـه علـم، سـعی کردنـد تـا        
هاي علمی را با تعالیم وحی الهـی بـه اثبـات رسـانند. از سـوي دیگـر        سازگاري و انطباق یافته

سـاز جـدایی    5»تحلیل زبـانی «و طرفداران نظریۀ  4»ها اگزیستانیالیست«و  3»کانت«کسانی مانند 
 ).  47:1381نژاد،  مطلق علم و دین را نواختند (مهدوي

اند که از وحی و متون دینـی   هایی را عرضه کرده در این میان اندیشمندان مسلمان نیز نظریه
اند. مطهـري، در ایـن بـاره     میان علم و دین تأکید داشته» همگرایی«اسالم بهره برده و به نوعی 

نها با یکدیگر تضـادي ندارنـد، بلکـه مکمـل و مـتمم یکدیگرنـد.       علم و دین نه ت«گفته است: 
هاي تاریخی نشـان داده کـه    توانند جانشین یکدیگر شوند؛ تجربه بدیهی است که هیچکدام نمی
) .جـوادي  1380ناپذیري بـه بـار آورده اسـت (مطهـري     هاي جبران جدایی علم از دین خسارت

کـه یـا نقـل     دانـد  یمـ  ینـ ید وم را از حیث ایـن آملی با رد ادعاي سکوالر بودن دانش، تمام عل
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 ).1387، کنند( جوادي آملی خداوند یا فعل خداوند را بررسی می
طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر      هاي متفاوت از رابطۀ علم و دین همـاره بـه   از طرفی تبیین

ها و عناصر تعلیم و تربیـت تـأثیر جالـب تـوجهی داشـته اسـت، بـه نحـوي کـه در یـک            نظام
تقسیم کرد. در میان  2»غیرسکوالر«و  1»سکوالر«هاي تربیتی را به  توان نظام بندي کلی می تقسیم

توان به  کند، می ها تحقق پیدا می هاي تربیتی و نوع نگاه آن عناصر مختلف تربیتی که به تبع نظام
ربیـت  اشاره کرد، که از عوامـل تأثیرگـذار اصـلی در تعلـیم و ت     3»یادگیري-هاي یاددهی روش«
بیشـتر بـر مبـانی علمـی و معرفـت       4»هاي تدریس روش«آید. و با توجه به اینکه  حساب می به

شناختی استوار هستند، روشن شدن نحوة ارتباط و تعامل علم و دین با یکدیگر و تـأثیر آن بـر   
هاي تـدریس   تواند در معرفی و تبیین روش هاي تدریس و ارائۀ مطالب علمی و دینی می روش
اي داشته باشد. در همین راستا تبیین درست و اصولی نوع رابطۀ علـم   قش قابل مالحظهمؤثر، ن

 هاي مناسب تدریس و تعلیم و تربیت مؤثر واقع شود.   تواند در روشنگري روش و دین، می
منـد اسـت کـه مجموعـاً بـه       از طرفی یک نظام تربیتی از اجزاء و فرایندهاي متنـوعی بهـره  

 تیـ حـائز اهم  هـاي تـدریس   شود. در این بین روش زان منتهی میآمو آموزش و پرورش دانش
شـود.   ها محقق مـی  به عنوان مجرا و کانالی که تعلیم و تربیت تاحدود زیادي از طریق آن است

شناختی متکی هستند و  هاي آموزش در جهان علم، بیشتر بر مبانی علمی و معرفت عموماً روش
اند؛ اگر چه ممکن است تعالیم دینی به ویـژه   رقرار کردههاي دینی کمتر ب نسبت خود را با آموزه

هاي تدریس موجود را تأیید کند، و لیکن اینکه مدخلیت خـود   تعالیم اسالمی، بسیاري از روش
برانگیـز   هاي دینی در امر تدریس داراي چه پیامدهایی است؛ خود، موضوعی تأمل دین و آموزه

هاي کمـی   ست که امروزه به دلیل سیطرة روشاست. ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر، در آن ا
هاي تدریس را نیز نشان داده است، مـا بـا    در علوم تجربی و انسانی که تأثیرات خود، در روش

شرایطی روبرو هستیم که به جاي توجه به وحدت علوم و ضرورت اتخـاذ رویکـرد تلفیقـی و    
وهاي معرفتی مانند دین، هنر و توان از سایر قلمر هاي تدریس، که در آن می نگر در روش جامع
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هاي  یادگیري، بهره جست. معلمان و مربیان بیشتر از همان قالب-هاي یاددهی عرفان در فعالیت
 برند.  گرایانۀ پیشین بهره می اثبات

ویژه پیونـد   هاي کیفی تدریس و به بنابراین، ضرورت دارد که تحقیقاتی در خصوص انگاره
هـاي دینـی انجـام     فـرض  تر و با در نظر گرفتن پـیش  منظر وسیعیادگیري از -هاي یاددهی شیوه

شود. خصوصاً از دیدگاه اسالم و فیلسوفان و عالمان اسالمی، چرا که با توجه به تجلیل علـم و  
هـاي   ، بـه روش »شـاگردپروري «عالم در اسالم و توجهی که بزرگان و عالمان دینی در راستاي 

هـاي   سازي بیشتر روش اند، فلذا براي روشن ود داشتهدرست انتقال مطالب علمی به شاگردان خ
آموزش و تدریس، از منظر نوع رابطۀ علـم و دیـن، از دیـدگاه یکـی از فیلسـوفان و متفکّـران       

تواند موضوعیت داشته باشد. به ویژه اگر توجه کنـیم کـه    اسالمی معاصر (عالمه طباطبائی)، می
آمـوزي و شـاگردپروري    م در خصـوص علـم  عالمه هم در زمینۀ نوع ارتباط علم و دیـن و هـ  

صاحب سبک و نظر هستند. استخراج و استنباط مدلوالت تربیتی رابطۀ علـم و دیـن در زمینـه    
تواند فـراهم کـردن تعلـیم و تربیـت متناسـب بـا فضـا و         وي، می  هاي تدریس از دیدگاه روش

ان تعلـیم و تربیـت را   انـدرکار  فرهنگ اسالمی را براي مربیان و معلمان هموارتر ساخته و دست
 در راه ترویج و تولید علم، به ویژه علم دینی یاري کند.  

گرایانـه نشـأت گرفتـه و     هاي تدریس عموماً از دیدگاه اثبات امروزه پارادایم حاکم بر روش
این معضل تاحدود زیادي به دلیل نداشتن تبیین و تلقی صحیح از رابطۀ علم و دین بوده است. 

نظرانـی   یین دقیق و درست این دو قلمرو معرفتی، خصوصاً از دیدگاه صاحبرسد تب به نظر می
چون عالمه طباطبائی که در خصوص هر دو قلمرو (علم و دیـن)، تـأمالت فلسـفی و فکـري     

هاي تعلـیم و تربیـت بـه طـور      گر ما در کاربست نظرات او در زمینه روش تواند یاري داشته می
 صی باشد.  هاي تدریس به نحو اختصا کلی و روش

بررسی تطبیقی تفکّر اجتماعی در «)، در تحقیق خود تحت عنوان1397مرعشی و همکاران (
هـاي آن در برنامـۀ آمـوزش فلسـفه بـراي       اندیشۀ عالمه طباطبائی و لیپمن و اسـتخراج داللـت  

هاي تعقل و تدبر در اندیشه عالمه به میزانـی اسـت    اند که: توجه به روش نتیجه گرفته» کودکان
او در رابطۀ میان دو موضوع عقل و ایمان، به فهم ماقبل ایمان توجه کرده اسـت. و بـاالخره   که 

اینکه از دیدگاه عالمه تعقل، حجت عقلی و استدالل برهانی آزاد، برایمان تقـدم دارد. و اینکـه   
 آزاد يگفتگو روش به اعتقاد ضمن و کردهعمل  وهیش نیبه هم زیخود ن سیدر هنگام تدر يو
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 .داند یم ثرؤم یفرهنگ رشد در را روش نیا ،یاستدالل انیب و بحث و
ــ ــاران ( يدیرش ــ)، در تحق1396و همک ــوان  قی ــت عن ــود تح ــیتب « خ ــد نی ــا دگاهی  يه
 اند کرده اظهار  »یتیترب يها و روش يآن در محتو يها و داللت یعالمه طباطبائ یشناس معرفت

   .است دیکأت مورد برهان و استقراء ،یعقالن استدالل یتیترب يها شرو عالمه دگاهید از که
هـاي مسـلم    گیري عالمه طباطبائی از یافته بهره« )، در مقالۀ خود تحت عنوان1395شریفی (

گیرد که به نظر عالمه تأکید بـر علـم آمـوزي در اسـالم      نتیجه می» علوم تجربی در تفسیر قرآن
علم و دین را قبول نداشـت.  بیش از سایر ادیان آسمانی است. بر همین اساس او جدایی مطلق 

تـوان از   عالمه معتقد بود که تفسیر علمی قرآن به معناي تطبیق و تحمیل فرضیات نیست و مـی 
اند، طبق شرایطی در تفسیر قرآن بهره  دست آمده هاي علوم تجربی که به روش استقرایی به یافته

 گرفت.
گیـرد   نتیجه می» مه طباطبائیزبان دین از منظر عال«)، در مقالۀ خود با عنوان1394شهیدي (

راه و اسـت  » زبان عرفی«ویژه از دیدگاه عالمه زبان قرآن  که زبان قرآن زبان ترکیبی است، و به
 هاي عمیق قرآن تزکیه و تطهیر نفس است. دستیابی به الیه

شرایط امکان علـوم اجتمـاعی در   « )، در تحقیق خود با عنوان1393زاده و همکاران ( طالب
اظهـار  » تماعی عالمه طباطبائی در پرتو مقایسـۀ تطبیقـی بـا فلسـفه اجتمـاعی کانـت      فلسفۀ اج

شـود و   ، عالمه براي انسان حـدي قائـل مـی   »اعتبارسازي«و » اعتباریات«اند که در مبحث  کرده
دانـد. و   قلمرو اخالق و دین را به عنوان سرزمین نفس االمرها از محدودة اعتباریات خارج مـی 

اولین بار به جامعه، در سنّت حکمت عملی اسالمی به صورت جـدي توجـه    اینکه عالمه براي
، مفهومی است که آبسـتن علـوم    توان بیان کرد که مفهوم اعتباریات کرده است. بدین ترتیب می

کنندة شرایط امکـان پیـدایش سـنّت مسـتقل علـوم       تواند فراهم اجتماعی است. و این مفهوم می
 اجتماعی در جهان اسالم شود.

ادراکات اعتباري عالمه طباطبائی و فلسفه فرهنگ، « )، در مقالۀ خود با عنوان1392مصلح (
شناسی محدود شـود.   کند که: موضوع ادراکات اعتباري نباید به قلمرو معرفت این گونه بیان می

توانـد بـه    برداشت اصلی محقق آن است که بحث اعتباریات با توجه به لوازم و نتـایج آن، مـی  
 اي بدیل در کنار سایر نظریات فلسفی در باب فرهنگ مطرح شود. ظریهعنوان ن
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بررسـی دیـدگاه عالمـه طباطبـائی و     « )، در مقالۀ خود بـا عنـوان  1392پورحسن و سلگی (
اند که عالمه علم را به حضور امـري مجـرد بـراي     به این نتیجه رسیده» شاگردان در مسأله علم
، او به بیان ادلۀ تجرد نفس و صـور ادراکـی    ناسی علمش کند. و در هستی امري مجرد تعریف می

کند. در ادامۀ انطباق عوالم وجود بر هم، اتحاد علم و عالم و معلـوم و بازگشـت علـم     اقدام می
شناسی علم و مجـرد بـودن    حصولی به علم حضوري از دیگر اصولی است که عالمه در هستی

 د.کن ماهیت علم مطرح می
بررسی تطبیقی رابطۀ علم تجربـی و دیـن   « نامۀ خود تحت عنوان  پایان)، در 1391آزادي (

گیرد که عالمه در مقایسه با محمد رشید رضـا، گرچـه در    نتیجه می» در تفاسیر المیزان و المنار
هـاي علـوم و    بسیاري موارد در صدد همراهـی بـا علـوم تجربـی و سـازگار جلـوه دادن یافتـه       

ا گاهی علوم تجربی را به چالش کشیده و با اسـتناد بـه معـارف    ، ام آمده است هاي دین بر آموزه
گیرد که دستیابی بـه الگـوي    کند. محقق در پایان نتیجه می ، فرضیات این علوم را انکار می دینی

، چـون کـه هـر دو فاقـد      جامع مناسبات علم و دین از منظر المنار و المیزان بسیار مشکل است
 شناختی است. فتشناختی و معر مبانی منسجم هستی

» فلسفۀ حیات در فرهنگ شـیعی معاصـر  «اي تحت عنوان  )، در مقاله1390روحانی و آشنا (
کند که از دیدگاه عالمه حیات طیبه با سه شاخص مهم ایمان، عمـل صـالح و اخـالق     اظهار می

ر تواند مبناي تفاوت اسالم به مسألۀ علم و علـوم اجتمـاعی د   شود. و این می فاضله شناخته می
 نزد اسالم با متفکران علوم اجتماعی معاصر غربی باشد.

شناختی  هاي هستی بررسی دیدگاه «نامۀ خود تحت عنوان  )، در پایان1388نوروزي کشانی ( 
اند است کـه بـر مبنـاي     از دیدگاه عالمه طباطبائی و آثار و نتایج تربیتی آن، به این نتیجه رسیده

توان یـک چـارچوب پیشـنهادي در قالـب اهـداف برنامـۀ        شناختی عالمه می هاي هستی دیدگاه
هـاي فـردي و اخالقـی،     هـا بـه روش   هاي تدریس ارائه داد. و در قسمت روش درسی و روش

 کنند. هاي اجتماعی را منتج از آراء عالمه استنتاج می هاي علمی و روش روش
کند  بیان می» طبائیتفسیر علمی از دیدگاه عالمه طبا« )، در مقالۀ خود با عنوان1388لطفی (

کمـک   -1: شـامل شـود کـه بـه ترتیـب      که گرایش به تفسیر علمی قرآن، به سه نتیجه منجر می
 یعلمـ  دیـ مطالب جد انیب -2 ؛   آن مراد نییتع و هیآ مفاد حیتوض يبرا یعلم يها افتهیگرفتن از 

 هـا  بدانعلوم مطرح و توسط مفسر  هیکه از ناح یابهامات و سؤاالتپاسخ به -3قرآن و  اتیاز آ
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 .است شده داده جواب
از  یاسـالم  تیـ و ترب میتعلـ  نییتب« خود با عنوان قی)، در تحق1387( ياراحمدیو  یصالح

 دگاهیـ د ازکـه   دارنـد  یمـ  انیـ ب »یتیترب يها ها و روش بر هدف دیبا تأک یعالمه طباطبائ دگاهید
 سـودمند  علوم و ینید معارف میتعل در قرآن و است »مشاهده«شناخت  ياز ابزارها یکیعالمه 

 .کشد یم انیم به را حواس يپا اتیجزئ میتعل در و مردم به
عالمـه   ،يمطهـر  دیشه دگاهیاز د نیعلم و د یبررس«با عنوان  یقی)، در تحق1385( يصابر
هـا و   ها و تشـابهات برداشـت   تفاوت ،نیعلم و د ۀرابط یبررس به »و مهندس بازرگان یطباطبائ

  کند. را اقدام می فوق تیهر سه شخص یطرز تلق يامدهایپ
اس اسـ  بـر  یدرسـ  ۀبرنامـ  يارهـا یمع نیـی تب« عنوان تحت خود پژوهش در) 1376( یمانیا

کند که در بحث از  اظهار می» شناسی رئالیستی عالمه طباطبائی و برودي شناسی و ارزش معرفت
حل تحول ذهنی و ضرورت اسـتفاده از  معیارهاي سازماندهی محتوا از عواملی تحت عنوان مرا

 توان با به استناد آراء عالمه طباطبائی و برودي استنتاج کرد.   تحقیقات تجربی می

 سؤال اول پژوهش: 
 آراء عالمه طباطبائی در زمینۀ رابطه علم و دین چیست؟   -1

وف ترین مشغلۀ فکري خود را معطـ  عالمه طباطبائی از متفکّران بزرگ دینی است که بزرگ
اسالم کرده بود. به عبارتی دغدغـۀ اصـلی او   » نظام ارزشی«و » شناسی مبانی معرفت«به بررسی 

اند. در این بخش  شناسی و ابعاد و وجوه متعدد آن بود و در این راه آراء نوینی عرضه کرده دین
نگـاه  و در پاسخ به سؤال اول تحقیق به ترتیب: به تعریف دین از دیدگاه عالمه، تعریف علم از 

 شود.   عالمه و در نهایت به تبیین رابطۀ علم و دین از دیدگاه او اقدام می

 تعریف دین از دیدگاه عالمه طباطبائی  -1-1
در نظر عالمه طباطبائی، دین یک سلسله عقاید و دستورهاي عملی و اخالقی است که پیامبران 

بـه ایـن عقایـد و انجـام ایـن       اند. اعتقـاد  از طرف خداوند براي راهنمایی و هدایت بشر آورده
دستورها، سبب سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان است. پس اگر مـا دینـدار باشـیم و از    

شویم و هـم در   دستورهاي خدا و پیغمبر پیروي کنیم، هم در این دنیاي زودگذر خوشبخت می
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). عالمـه  31:1387پایان جهان دیگر، سـعادتمند خـواهیم بـود (طباطبـائی،      زندگی جاوید و بی
گویـد: دیـن از نظـر     طباطبائی همچنین از زاویۀ دیگر نیز که منطق قرآن بر آن استوار است مـی 

منظـور تـأمین سـعادت     منطق قرآن، یک روش زندگی اجتماعی است کـه انسـان اجتمـاعی بـه    
زندگی اتخاذ کرده باشد. از این دیدگاه، زندگی انسان محـدود بـه ایـن جهـان پـیش از مـرگ       

روش باید هم مشتمل بر یک سلسله عقاید و اخالق و عبادات اسـت کـه سـعادت     نیست، این
کند و نظر به اینکه حیات انسان یک حیات متصل اسـت، هرگـز ایـن دو     آخرت را تضمین می

بـه نقـل از    127-126:1389شـوند (طباطبـائی،    جنبۀ دنیوي و اخـروي از یکـدیگر جـدا نمـی    
 ).  35:1371خسروشاهی، 

بینـی و   دانـد کـه براسـاس مسـأله جهـان      عالمـه دیـن را سـنّتی عملـی مـی     بدین ترتیـب،  
افزاید: دین به معناي سنّت اجتمـاعی اسـت کـه     شناسی بنیان گرفته است و در ادامه می معرفت

هاي اجتماعی متعلق به عمل است  کند و سنّت اش بر طبق آن سیر می انسان در زندگی اجتماعی
 ستی عالم و هستی خود انسان که یکی از اجزاء عالم است.  و زیربناي آن اعتقاد در حقیقت ه

شناسی بنیان گرفته و ایـن   بینی و زیست پس دین سنّتی عملی است که براساس مسألۀ جهان
کند. علم نظري و  که پیرامون عالم و آدم بحث می تفاوت دارداعتقاد با علم استداللی یا تجربی 

دارد کـه آن   شود و اعتقاد آدمی را وامی و معاد رهنمون میاستداللی آدمی را مثالً به وجود مبدأ 
 ). 299: 8معلوم نظري را پیروي کرده و عمالً هم ملتزم به آن شود (طباطبائی، ج 

 علم از دیدگاه عالمه  -1-2
نیـاز از تعریـف    بـدیهی و بـی  » وجـود «، علم را نیز مانند اصـل  »علم«عالمه در اشاره به مفهوم 

تـوان آن را   ) و معتقد است بر مبناي حصر عقالنی دوگانه، می27ب:  1381، داند (طباطبائی می
). او علـم حصـولی را   34پ:  1381به علم حضوري و علم حصولی تقسـیم کـرد (طباطبـائی،    

ها وجود یا نبود مابازاء خارجی بـراي   کند که یکی از آن بندي می براساس ضوابط مختلفی طبقه
یـا  » علـم حقیقـی  «شـوند:   و نـوع علـم از هـم مجـزا مـی     علم حصولی است. بر ایـن اسـاس د  

کنـد   االمر حکایت می به نظر او علم حقیقی از نفس». اعتباریات«یا » علم اعتباري«و » حقیقیات«
و حال آن که علم اعتباري، اشاره به ادراك تصوري و تصدیقی دارد که ما به ازاء خارجی ندارد 

اعتباریـات  «یـا همـان   » اعتباریات بـالمعنی االخـص  «). این در واقع 144پ:  1381(طباطبائی، 
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شود. عالمـه بـین علـوم طبیعـی و علـوم       است که از آن به تعبیر کلی، اعتباریات یاد می» عملی
و » حقـایق «شـود. از نظـر ایشـان علـوم طبیعـی و طبیعیـات بـا         اجتماعی نیز تمـایز قائـل مـی   

ات با اعتبارات اجتماعی سـر و کـار دارد.   سر و کار دارد، علوم اجتماعی یا اجتماعی» االمر نفس«
و این به خاطر آن است که در علوم طبیعی با کشف روابط، لیکن در علوم اجتمـاعی، بـا فهـم    
اعتبارات اجتماعی سر و کار داریم. بنابراین، نگاه دانشمند علوم طبیعی به موضـوعات درحـال   

اجتمـاعی الجـرم بایـد از درون     بررسی نگاه از بیرون است، در حالی که نگاه دانشـمند علـوم  
داند و قائل  ). همچنین عالمه علم حضوري را حضور چیزي براي چیز دیگر می14باشد(همان: 

به امکان دستیابی انسان به معرفت بوده، ابزارهاي معرفت را شامل حس و عقل و منابع معرفت 
تألهین، علـم را امـري   کند. ایشان به پیروي از صـدرالم  را شامل طبیعت، عقل و قلب معرفی می

داند که شامل مراتب حسی، تخیلی و عقلی است. عقل را قابل اعتمـاد دانسـته و بـا     مشکک می
دانـد کـه مـراد     می» منطق«ورزد. و نیز ابزار کشف حقیقت را  تکیه به آن به استدالل مبادرت می

 ). 43:1376، به نقل از ایمانی، 131:1363همان منطق ارسطوست (طباطبائی، 

 تبیین نوع رابطۀ علم و دین از دیدگاه عالمه طباطبائی  -1-3
نظر در علوم طبیعی بود و با دانشمندان علوم تجربـی ارتبـاط    عالمه، دانشمندي مطلع و صاحب
مواجهـۀ عالمانـه و   » تفسـیر المیـزان  «هـاي اصـلی عالمـه در     و تعامل داشت. یکـی از دغدغـه  

سراسر اندیشه » گري حسی«سانی بود که روحیۀ پیشگیري از رسوخ و گسترش تفکّر انحرافی ک
ها را فراگرفته بود، عالمه معتقد بودند که قرآن کریم، کتاب هدایت و قـانون زنـدگی    و عمل آن

هاي ربوبیت الهی و نهادینه  براي نیل به سعادت جاودانه است، آیات فراوان آن، براي بیان جلوه
 هاي حیات فردي و اجتماعی نازل شده است.   کردن اندیشه و انگیزة عمل توحیدي، در عرصه

وي در تفسیر آیات علمی قرآن، اهتمام وافر داشتند که راه هرگونه تأویل آیـات و تحمیـل   
هاي علوم بر آیات قرآن سد شده و از استقالل قرآن به طـور کامـل صـیانت شـود      نتایج و یافته

 ).  1378(جوادي آملی، 
افراطی در تفسیر علمی (تطبیق آیـات قـرآن بـا علـوم     با این حال، عالمه نسبت به رویکرد 

تجربی و تحمیل علوم یاد شده بر ظواهر قرآنی)، را رد کرده و آن را تطبیـق و تفسـیر بـه رأي    
هـاي تفسـیر علمـی را پذیرفتـه و بعضـی از آیـات را        گیري خواندند. اما دیگر ابعاد و جهت می
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هاي علمی در تفسیرالمیزان بهره  گیري جهت براساس آن تفسیر کرده است. مواردي که عالمه از
 اند، شامل موارد زیر است:   برده
هاي علمی براي توضـیح مفـاد آیـه و تعیـین مـراد از آن (تفسـیر        کمک گرفتن از یافته .1

 مصطلح)؛ 

استخراج و استنباط مطالب علمی از آیات قرآن (مطالبی کـه دانشـمندان علـوم تجربـی      .2
 اند)؛،  کشف و بیان کرده

استخراج و بیان مطالب جدید علمی از آیات قرآن (مطالب علمـی کـه هنـوز از سـوي      .3
 دانش تجربی کشف و بیان نشده است)؛  

هـا   ها و ابهاماتی که از ناحیۀ علوم، پیرامون محتوي آیه مطرح شده و مفسر به آن سئوال .4
 پاسخ داده است؛  

(بدون اینکه مطلب را مطالب علمی که مفسر به مناسبت محتواي آیه مطرح کرده است  .5
 ). 82:1388با مفاد و مقصود از آیه ارتباط دهد) (لطفی، 

هـاي دینـی از    موضوع علم و دین و تبیین کیفیت رابطۀ دسـتاوردهاي علـوم تجربـی بـا آمـوزه     
مباحث مهم فلسفه دین است. عالمه دربارة رابطه و نسبت علم و دین، معتقد است که میان این 

ود ندارد و در صورت مشاهدة ناسازگاري، ظاهري است. دعوت آیـات  دو تعارض بنیادین وج
قرآن به تدبر، تفکّر و تعقل هم دلیلی است بر سـازگاري علـم و دیـن، ایشـان علـم و دیـن را       

داند. در این راستا عالمه، دستاوردها و نتایج علمی را بـه دو دسـته قطعـی و     مکمل یکدیگر می
 کند.  غیرقطعی تقسیم می

داند و از این طریق میـان   هاي قطعی علم، جایز می و تفسیر آیات را براساس یافتهاو تأویل 
هـاي دینـی    توانـد بـا آمـوزه    هاي غیرقطعی هـم نمـی   کند. یافته علم و دین، هماهنگی ایجاد می

). عالمه توجه بـیش از حـد بـه علـوم تجربـی و      1385ناسازگار باشد (علی زمانی و همکاران، 
لـی) را در ذیـل آیـات مـردود شـمرده و معتقـد اسـت کـه ایـن کـار           تفسیرهاي علمـی (تحمی 

هایی بسیاري در ابعاد زیر دارد: دور کردن انسان از هدف قرآن که هدایت و سعادت بشر  آسیب
جا، مطالب متضاد و باطل پیـدا کـردن در    به است. کتاب علم دانستن قرآن، تعمیم یا تخصیص نا

د، از طرح مباحث علمـی قرآنـی در جهـت هـدف قـرآن      ظاهر آیات قرآن؛ به جاي این کار بای
کریم استفاده کرد که همانا کمک به هدایت و سعادتمندي ابناء بشر است (دهقـانی و خـاکپور،   
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1393 .( 
گرایان، به نحوي است که او معتقدند، دانشمندان غربی فقـط   نظر عالمه در خصوص تجربه

هـاي عقلـی    ربه و آزمایش باشـد. و چـون گـزاره   هایی تکیه و اعتماد دارند که قابل تج به گزاره
ها را مشـخص کـرد،    وسیلۀ تجربه و آزمایش سنجید، و صحت و سقم آن توان به محض را نمی

اند،  هایی که منبعث از ادراکات حسی ها فاقد صورت علمی هستند. اما گزاره پس این نوع گزاره
اگـر کسـی   «کند کـه:   مه صراحتاً بیان میقابل تجربه و در نتیجه قابل اعتمادند، در این راستا عال

معتقد شود که چیزي که حس و تجربه به آن دسترسی پیدا نکرده، وجـود نـدارد، ایـن اعتقـاد     
). عالمـه بـا دیـدگاه    102:1389(طباطبـائی،  » ترین خرافـات اسـت   بدون دلیل بوده و از واضح

هاي  پذیرد که فقط گزاره میگرایان منطقی مخالف است و هرگز ن گرایان و خصوصاً اثبات تجربه
هاي دینی معنادار هسـتند و   دار بوده و ارزش بررسی دارند. از نظر او گزاره حسی و تجربی معنا

 گرایان در این زمینه قابل قبول نیست.   معیار اثبات
تـوان مـدعی شـد کـه او      با تحلیل نظرات عالمه در خصوص نوع ارتباط علـم و دیـن مـی   

هاي در بـاب ذات و   هاي دینی و به ویژه گزاره به صدق و کذب گزاره است و معتقد» گرا واقع«
کنـد کـه    سورة مائـده اشـاره مـی    31صفات خداوند است. چنانکه عالمه در توضیح معناي آیه 

کنـد کـه    کند و خاطرنشان مـی  فحواي آیۀ مذکور، حال انسان را در استفاده از حس، مجسم می
: 5هــ.ق، ج   1391کنـد (طباطبـائی،    ود درك مـی بشر، خواص هر چیزي را به وسیلۀ حس خـ 

308 .( 
«... افزایـد:   عالمه، آنگاه در اشاره به مراتب باالتر معرفت که فراتر از محسوسات است مـی 

پس از اینکه با محسوسات ارتبـاط برقـرار کـردیم، بـه وسـیلۀ تمـاس ادوات حسـی بـا امـور          
مهم این است که علم کلی پـس از تحقـق   توانیم مفاهیم کلی را بسازیم، اما نکتۀ  محسوس، می

یابد، به عبارت دیگر اخذ مفهوم و انتزاع آن از مصـادیق، متوقـف بـر     علم به جزئیات تحقق می
نوعی اتصال با خارج است. پس، از آن جا که هر مفهـومی فقـط بـر مصـادیقی خـاص صـدق       

آیـد   ر خـارجی پدیـد مـی   وسیله اتصال به امـو  توانیم نتیجه بگیریم که مفهوم کلی به کند، می می
کـه در  » عقـل «). بنابراین، از نظر عالمه انسان داراي نیرویی است به نـام  244تا:  (طباطبائی، بی

؛ به 48: 1هـ.ق، ج  1391هاي کلی و احکام عمومی است (طباطبائی،  واقع مبدأیی براي تصدیق
 ). 84تا  61:ص 1394نقل از شهیدي، 
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ر برخی از موارد براي تصدیق حقایق دینی و اینکـه  شود که عالمه د بدین سان مشخص می
هـا کـه از جانـب حـق تعـالی نـازل شـده اسـت،          آیا حقایق قرآنی به عنوان معتبرترین حقیقت

جوید، به ویژه در مواردي  یابی ناظر به واقع امور دارد یا خیر، از علوم طبیعی استمداد می جهت
کننده است  هاي علوم طبیعی تعیین ایج پیشرفتکه این نکته روشن و مبرهن است و استناد به نت

 ). 124: 17(طباطبائی، ج 
توانـد در تبیـین    است که می» اعتباریات«یکی از ابداعات فلسفی اصلی عالمه طرح مبحث 

آنچه عالمه طباطبائی تحـت عنـوان ادراکـات اعتبـاري     «... نوع رابطۀ علم و دین راهگشا باشد. 
ت. به عبارت دیگر استاد در این باب بـه تحقیـق در منشـأ و    گفته است، از نسخ علم نظري اس

رف احکـام اخالقـی و      حقیقت احکام عملی پرداخته است. در اینجا مراد از احکام عملـی، صـ
-شود که در مقابل احکام جزئـی مطـابق بـا واقـع      سیاسی نیست، بلکه شامل تمام احکامی می

رتیب علوم شعر، بالغت، فقه و اصول، اخـالق،  قرار دارند. به این ت -بنابرتعریف مقبول فالسفه
 ).  403:1394(داوري، » اند سیاست و کالم، همه اعتباري

شود که عالمه جدایی مطلق علم و دین یا این همانی کامل ایـن دو قلمـرو    پس، آشکار می
عالمـه ایـن دو تصـویر قطبـی از علـوم      «کشـد:   اي را پیش می پذیرد، و راه میانه معرفتی را نمی

کند و با اتکاء به مبانی فلسفی خود، تصویري ترکیبی از علوم اجتماعی ارائه  تماعی را رد میاج
دهد. در این افق عالمه، تصاویر تفسیري و هرمنـوتیکی محـض از علـوم اجتمـاعی را نقـد       می
کنـد و ماننـد بسـیاري از     محـض انتقـاد مـی   » پوزیتویسـتی «هاي  کند. او همچنین از رویکرد می

رود  هایی از موضوعات اجتماعی را نشانه می زان پارادایم تفسیري و تفهیمی، محدودهپردا نظریه
 ). 23:1386پذیرند (کالنتري،  که تنها از درون و با جدایی کامل از علوم طبیعی فهم

کنـد. ولـی    معرفی می» هدایت«داند، بلکه آن را کتاب  نمی» علم«البته، عالمه قرآن را کتاب 
ن موافق است. به نظر او تفسیر علمی به معنـاي تطبیـق و تحمیـل فرضـیات     با اعجاز علمی قرآ

هاي مسلم علـوم تجربـی، طبـق شـرایطی بـراي       توان از یافته نیست، بلکه بدین معناست که می
، »المیـزان «شناسی تفسیر علمی در  ). بدین ترتیب روش1395تفسیر قرآن بهره گرفت (شریفی، 
هاي قطعـی علمـی بـراي     گیري از یافته ر قرآن، به عبارتی بهرهیعنی استخدام علوم براي فهم بهت

 فهم عمیق و بهتر آیات قرآنی. 
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 سؤال دوم پژوهش 
 هاي تدریس دارد؟  هایی در شیوه آراء عالمه طباطبائی در زمینۀ رابطۀ علم و دین چه داللت

هایی در خصوص روش  از نظرات عالمه طباطبائی در زمینۀ نوع رابطۀ علم و دین به داللت
 توان به موارد زیر اشاره کرد:   تدریس و شیوة ارائه متون و مباحث آموزشی، می

 استدالل عقلی  -الف
هاي اساسی تدریس، تعلیم، تحقیق و  را به عنوان یکی از روش» استدالل«و » ورزي عقل«عالمه 

هـاي   کـار بـرده اسـت. بـا اسـتفاده از روش      حلیل مسائل و حتی در تنظیم و تدوین مباحث بهت
توان نتیجـه گرفـت کـه او     کار برده است، می منسجم و منطقی که عالمه در آثار خود همواره به

کـار گرفتـه اسـت. بـه عنـوان مثـال        را در تفکّرات و تأمالت فلسفی خود به» روشمندي«شیوة 
ة آن است کـه هـر   کنند ، بیان»نهایه الحکمه«و » بدایه الحکمه«یشان در تدوین کوشش ستودنی ا

 مسألۀ طرح شده توسط ایشان بر پایۀ برهانی مشخص استوار است.  
هـاي جهـان هسـتی و     گیري روش تعقلی خود، اندیشیدن بـر محـور واقعیـت    عالمه در پی

در » امـور اعتبـاري  «ه اسـت کـه   حقایق وجودي را مبناي کار خود قرار داده و سعی بر آن داشت
 در هم آمیخته نشود. » مسائل اعتباري«با » مباحث تکوینی«مسائل عقلی راه نیابد و حتی 

عالمه با تأکید بر ماهیت استداللی تدریس، آن را شـیوة تربیتـی مناسـب در اسـالم معرفـی      
ه فکـر سـالم داشـته،    کـ  کنـد  یم تیترب، کسانی را از راه استدالل آزاد اسالم«افزاید:  کرده و می

هاي عقلی و منطقی را دارند، نه اینکـه نخسـت مـواد     هاي علمی و استدالل استعداد درك نظریه
ها دلیل و حجت بتراشد،  و سپس براي دفاع از آنکند ها تحمیل و تلقین  اعتقادي خود را به آن

در تـدریس خـود   ). عالمـه  31:1371ها پر است (طباطبائی،  کتاب و سنّت از این گونه استدالل
افزاید، تدریس باید اسـتداللی و بـا    کردند. ایشان همچنین می نیز بر این سبک و سیاق عمل می

 اقامه دلیل بوده و ماهیت برهانی داشته باشد.  
شود که مثالً بایـد فـردي صـادق و     آموزان دستورات اخالقی داده نمی در تدریس به دانش«

روشن ساختن مبانی منطقی و عقالنی مواد تـدریس   درستکار باشد، بلکه هدف مستدل کردن و
 ). 46:  1363(عالمه طباطبائی، به نقل از صالحی، » است

، و نـه براسـاس درك   »تعقل«بر همین اساس است که اسالم مبناي تربیتی خود را براساس 
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عواطف بنا نهاده است. و در تبلیغات خود به یک سلسله عقاید پاك و شایسته و قوانین عملـی  
با قید مخلوط نشدن با خرافـات  » تعقل«توجه کرده است، که انسان فطرتاً در اثر داشتن نیروي 

 ). 102، 1، ج 1354تواند موجبات تغییرات و دگرگونی را پدید آورد (طباطبائی،  است که می
ها در مرتبه خیال و تجسـد آن در   زا بدون دخالت قوة تخیل و تمثل آن عالمه، کلیات عقلی

، به نقل از ازکشانی، 1361کرد (جوادي آملی،  نظر از آن ادراك می ثال، متصل یا با صرفمرتبه م
کـرد   ). در طرح مسائل فلسفی، عالمه مسائل عقلی را همانند مسائل ریاضی تنظیم می26:1388

و سعی بر آن داشت که مباحث الهی را با روند مباحث ریاضی تدوین کنـد. تـا هـر مسـأله در     
ساز  هاي گذشته باشد و هم زمینه ود قرار گیرد، به طوري که هم مکمل بحثموضوع مناسب خ

کند، مطابق بـا   مطالب آینده. این طرز برخورد، گذشته از آنکه پیوند مباحث علمی را محکم می
کنـد. بـرهمین    نظم جهان، هستی خواهد بود، که فلسفه پیرامون آن به بحث و بررسی اقدام می

شـود، از علـوم    که در یک مسأله فلسفی اقامه می را کرد، براهینی یاساس عالمه همیشه سعی م
هـا بـه    دانست که مقدمات برخـی از آن  متعارفه و مقدماتی بدیهی تشکیل شود و هرگز روا نمی

اي که با اصول موضوعه تحریر شود، روح را شـکوفا   کردند: مسئله آینده احاله شود و اذعان می
به آینده برگزار گردد، یک بحث فلسفی سره و خالص نتواند بـود  کند، و بحثی که با حواله  نمی

 ).  149-147: 5، ج 1385(مطهري، 
کردند: بـه نحـوي کـه وي     همچنین عالمه به روش استدالل توأم با دلیل و برهان تأکید می

هاي فلسفی و عرفانی از تمثیل، شعر، داستان و عبـارات کشـکول    عادت نداشت، در ارائه درس
وسیلۀ دلیـل   ي خوشامد شاگردان استفاده کند. بلکه معتقد بود که مطالب برهانی باید بهگونه برا 

شایسته نیست که «تفهیم شوند. وي در زمینۀ علوم نظري مثل فلسفه و امثال آن بر آن بودند که 
در اثبات چنین علومی به شعر و داستان تکیه شود و معتقد بود اگر آیه قران را در بحث فلسفی 

 .)49پذیرد و این با روح فلسفه سازگار نیست (همان: ریم، دانشجو تعبداً میبیاو
اسـت. اگـر   » روش«به نظر عالمه، اختالف فیلسوف و مـتکلم در غایـت نیسـت، بلکـه در     

غرض متکلم، دفاع از دیانت در مقابل معاندان و مخالفان و اثبات اصول دین است، در غـرض  
هـا را نـاقص    کـار گرفتـه توسـط آن    هـا روش بـه   شریک بود، آندفاع از دین عالمه با متکلمان 

پرداختنـد و پیداسـت کـه     مـی » جـدل «نبودنـد و بـه   » برهـان «دانست. چرا که متکلمان اهل  می
). بـه  421کند (همـان، ص   فیلسوف نظر به برهان دارد و به مطلب جدلی در فلسفه اعتماد نمی
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داشـتند و گـاهی امـور اعتبـاري را بـا حقـایق        نظر عالمه، متکلمان با امور اعتباري سـر و کـار  
آمیختند. موارد بحث متکلمان، حسن و قبح، وعد و وعید، جبر و اختیار و امثال این مسـائل   می

ها در نظر عالمه، اعتباري است و در تشـکیل قیـاس برهـانی جـایی ندارنـد، زیـرا        است و این
تواند مقدمـه برهـان باشـد     د، نمیقضایایی که محصوالت آن مسلماتی از قبیل حسن و قبح باش

 ).  421(همان، ص 
دانست که بر تکوینیـات و مفاسـد    وي همچنین فقه و اصول فقه را جزء اعتباریات نابی می

شد که بـه جـاي    واقعی تکیه دارد. وي در روش تدریس و بحث و فحص خود، مانع از آن می
نوع مباحث اعتبـاري را داخـل در   بنشیند و در نتیجه این » خطابه«کسوت برهان، جامۀ عاریتی 

توانست در مبحث ارتبـاط دیـن    فلسفه و به عنوان مسائل فلسفی تلقی کرد؛ که در نوع خود می
عالمه در تمایزگذاري » تعقلی«آید. خالصه اینکه روش  با عقل یا با علم، نوآوري به حساب می

و » بـود «ین مباحث، ایشان بـین  متمرکز بود. به عبارتی در ورود به ا» اعتباریات«و » حقایق«بین 
 ).365:1398، المعارف اسالمی طهور شد ( به نقل از: دائره فرق قائل می» نمود«

علـم را امـري مشـکک    » مالصـدرا «، عالمه به پیروي از »استدالل عقلی«در پیگیري روش 
کند که شامل مراتب حسی، تخیلی و عقلی اسـت، او همچنـین عقـل را امـري قابـل       معرفی می

کند. وي ابـزار تشـخیص حقیقـت را منطـق      داند و در این راه مبادرت به استدالل می ماد میاعت
). 31، به نقل از صالحی، ص 43، ص 1376داند که مراد همان منطق ارسطوست (طباطبائی،  می

بینی و خودآگاهی و ادراك شهودي در تعلیم و  در مقابل به نظر او روش تدریس مبتنی بر درون
 ).  31:1388اجرا نیست (طباطبائی، تربیت قابل 

کار رفته در قـرآن نیـز    روش به» تعقل«و باالخره اینکه، روش استدالل عقلی و تحریک قوة 
را » افئـده «کلمـۀ  » سـمع و ابصـار  «) سورة نحل، پس از بیـان  78قرآن چنان که در آیه («است: 

و با ایـن نیروهـا   » تعقل«سان آورده است و مراد از فواد، مبدأ و نیرویی است که به وسیلۀ آن ان
، بـه نقـل از   1363رسد (طباطبـائی،   از محسوسات عبور کرده به درك قوانین کلی و کلیات می

 ). 41صالحی، ص 
روش قیاسی که در آن برعکس استقراء، حرکت از کلی به جزئی است، نیـز در ذیـل روش   

است. عالمه در استفاده بهینه از  استدالل عقلی و تعقل، مورد استفاده و استناد عالمه قرار گرفته
منـد باشـد و بـا     ورزند که فراگیر باید از قدرت تفکّر قـوي بهـره   روش قیاس منطقی، تأکید می
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قوانین علم منطق آشنا باشد، تا بتواند از مفاهیم کلی به حقـایق جزئـی و سـاده برسـد. در ایـن      
هـا را   ولی که دیگران آنروش حرکت تدریس از کلی به سوي جزئی است؛ یعنی: قوانین و اص

که براي انسان معلوم است، مبناي حرکت فکري » بدیهی«و » اولی«اند، و نیز اصول  کشف کرده
هاي جزئی و مجهوالت با آن قوانین مـورد تعبیـر و تفسـیر منطقـی قـرار       گیرد و پدیده قرار می

 ).  124:1376گیرند (فلسفۀ  می
علـم منطـق اگـر    «گوینـد:   فتار کسانی که مـی در تأیید روش قیاس منطقی، عالمه در نقد گ

» نظر وجود داشته باشـد  طریقی براي رسیدن به حقایق باشد، نبایستی در بین اهل منطق اختالف
کند که خطـا در کـاربرد منطـق اسـت نـه در خـود        را رد کرده و در توضیح این مطلب بیان می

شـیر کـه وسـیله قطـع کـردن      منطق. منطق وسیله پرهیز از خطا و لغزش فکر است (همانند شم
، به نقل از میرجلیلی، 5/256اشیاء است)، در صورتی که از راه صحیحی استعمال شود (المیزان 

 ). 249و  248:1381
هاي تعقل و تدبر در اندیشۀ عالمه به میزانی است که او در رابطـۀ میـان دو    توجه به روش

هـاي   در تحقـق ایمـان، بـراي اسـتدالل    موضوع عقل و ایمان، به فهم ماقبل ایمان توجه کرده و 
نگري و حجت عقلی، اهمیت فراوانی قائل شده اسـت، بـه نحـوي کـه ایـن       برهانی آزاد، ژرف

داند، زیرا از  اندیشه را که نخست باید ایمان آورد و آنگاه بر طبق آن اقامۀ دلیل نمود، مردود می
، 79:1383تقدم دارد (طباطبـائی،  نگاه وي، تعقل، حجت عقلی و استدالل برهانی آزاد بر ایمان 

). عالمه خود نیز در هنگام تـدریس بـه سـبک عمـل     159:1397به نقل از مرعشی و همکاران، 
نمود و ضمن اعتقاد به روش گفتگوي آزاد و بحث و بیان اسـتدالل در فهـم دیـن، بـر ایـن       می

 شیوه، در رشد فرهنگی در جهت نیل به سعادت و خوشبختی بشر تأکید داشت. 

 وش استقراء ر
هاسـت. در ایـن روش از طریـق بحـث در      شیوه استقرائی، روش تبیین و تفسیر منطقی پدیـده 
رسند، از این رو استقرار پایه و اساس همـۀ   جزئیات و محسوسات، به مفاهیم و قوانین کلی می

ز ). یکی ا21: 1387 ، ، به نقل از صالحی295: 1345احکام و قوانین کلی در علوم است (مظفر، 
اسـت. عالمـه نیـز در    » مشـاهده «هاي اصلی تعلـیم و تربیـت،    ابزارهاي اصلی شناخت و شیوه

هاي تدریس و تعلیم خویش، بر آن تأکید ورزیده است؛ چنانکه گوید: قـرآن در    تتبعات و شیوه
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کشـد،   تعلیم معارف دینی و علوم سودمند به مردم، در تعلیم جزئیات پاي حواس را به میان می
و... را در آیـات  » بینیـد  مگـر نمـی  «و » آیا دیدید؟«، »بینید؟ آیا نمی«، »آیا ندیدي«مانند: عباراتی 
 ). 509:1363کار برده است (طباطبائی،  متعدد به

پـذیرد، همچنانکـه روش    را نمـی » گرائـی محـض   حـس «با این همه از دیدگاه عالمه قرآن 
پرداختـه   یمبعد از مشاهده به تعم» استقراء«در روش کند.  استداللی و عقلی صرف را قبول نمی

آمـوزان را   و معلم، دانش گیرد یمرحله شکل م یندر ا یکل ینو قوان ها یهنظر ی. به عبارت شود یم
 برسند. یافته یمتعم یمو مفاه ها يمشاهدات خودشان به تئور یجۀتا بتوانند از نت کند یم یاري

ها و قوانین کلی  شود. به عبارتی نظریه یبعد از مشاهده به تعمیم اقدام م» استقراء«در روش 
کند تا بتوانند از نتیجۀ مشـاهدات   آموزان را یاري می گیرد و معلم، دانش در این مرحله شکل می

 یافته برسند.  ها و مفاهیم تعمیم خودشان به تئوري
است. در این مرحلـه، بـه کشـف    » سازي مفهوم«ترین مرحلۀ روش استقرائی،  آخرین و مهم

هـاي   گیـري از فعالیـت   شود، که حاصل جمع، بهره و قوانین عمومی و کلی دست زده می قواعد
سازي براي قـوانین   آید، بدین معنا از آنجائی که مفهوم دست می ذهنی و تفکّر در مراحل قبل به

گیرد، بـه ویـژه در ایـن مرحلـه،      یافته در قالب الفاظ و کلمات صورت می کلی و مفاهیم تعمیم
 طلبد.  خاصی را می دقت و ظرافت

رود،  کـار مـی   بـه » علـوم تجربـی  «هاي فرعی رویکرد استقرائی کـه اغلـب در    یکی از روش
هاي مسلم علوم تجربی در تفسیر  گیري از یافته است. بهره» تجربی«و » حسی«استفاده از روش 

براي  یعنی استخدام علوم» المیزان«شناسی تفسیر علمی در  قرآن که همانا عبارت است از روش
تـر معـانی آیـات     هاي قطعی علمی براي فهم بهتـر و عمیـق   گیري از یافته فهم بهتر قرآن و بهره

قرآنی، نیز از دیدگاه عالمه مورد توجه بوده است. به نظـر او، قـرآن در آیـات بسـیاري علـم و      
دانش را ستوده است و مردم را با بیان رسا به فراگیري علم و ترك جهل دعوت کـرده اسـت و   

در اسالم بیشتر از سایر ادیان آسمانی است. بر همـین مبناسـت کـه    » علم آموزي«ین تأکید بر ا
عالمه جدایی مطلق علم و دین را قبول نداشت و بر این باور بود که بـین علـم و دیـن رابطـۀ     

دانـد، بلکـه آن را کتـاب هـدایت معرفـی       تنگاتنگی وجود دارد. عالمه قرآن را کتاب علم نمـی 
ی با اعجاز علمی قرآن موافق است، به نظر ایشان تفسیر علمـی بـه معنـاي تطبیـق و     کند، ول می

دسـت   هاي علوم تجربـی کـه بـه روش اسـتقرائی بـه      توان از یافته تحمیل فرضیات نیست و می
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 ).  1395، طبق شرایطی در تفسیر قران بهره گرفت (شریفی،  اند آمده
موجـود  «، نسبت به یک »علم حضوري«مسبوق به یک » علم حصولی«از دیدگاه عالمه هر 

ها، نفـس   گیرد که به واسطۀ آن هاي اعدادي قرار می است. همین علم حصولی جزء علت» مثالی
کنـد. بنـابراین،    کند و آن را حضوراً درك می با یک موجود مجرد عقلی ارتباط وجودي پیدا می

ت وقـوع خطـا در   علم حصولی سبب شدت درجه، در علم حضوري است و از همین جا اهمی
شود. علم حصولی که به واسطۀ قوه خیال و قوه واهمه و از مقایسۀ عـین و ذهـن    آن روشن می

تـرین مراتـب وجـود و امـر      ترین مرتبه علم است، چرا کـه بـا ضـعیف    آید، ضعیف وجود می به
اعتباري ماهیت مواجه است. در علم حصولی، علم و معلوم از جهت ماهیت یکی هستند و بـه  

 ). 55:1392ح فلسفی اتحاد ماهوي دارند (پورحسن و سلگی، اصطال
توان به مجوز  هاي علوم به شیوة استقرائی در نظر عالمه، می همچنین در راستاي تأیید یافته

اشـاره کـرد، وي در المیـزان تأکیـد دارد کـه:      » المیـزان «هاي علـوم تجربـی در    استفاده از یافته
جاري است، آیات الهی در جهان جاري است و اگر به هـر  عقالنیت الهی در تمام عالم خلقت، 

ایم. تأکید عالمه و تصریح وي  اي این آیات را بشناسیم به علم الهی و مشروع دست یافته وسیله
رئالیسـم  «گرائی، بنیاد تفکّـر اسـت و بـه تعبیـر خودشـان       به امکان فهم مطابق با واقع، در واقع

دهـد (بلخـاري،    هم آن را در ذیل اندیشۀ دینی جـاي مـی   پذیرد و هم عالم واقع را می» اسالمی
است؛ وي در ذیـل  » حس«). همچنین در نظر عالمه، اولین ابزار ارتباط با جهان خارج 3:1396

کند و حال انسـان را در اسـتفاده از حـس،     سورة مائده، دقیقاً به همین واقعیت اشاره می 31آیۀ 
واص هر چیـزي را بـه وسـیله حـس خـود درك      کند که بشر خ کند و خاطرنشان می مجسم می

 ). 308: 5هـ.ق، ج  1391کند (طباطبائی،  می
در عین حال باید به این نکته توجه کرد که علم به صحت تجربه در علوم تجربی، از طریق 
عقل و حکم عقلی ممکن است نه حس و تجربه. زیرا اگر تجربه، اثباتش با تجربۀ دیگر باشـد،  

کـه در هـر لحظـه قابـل      کنـد  یدرك منهایت براي اثبات، فقط امور جزئی را  اي تا بی هر تجربه
دهند،  دست می تغییر و تبدیل است. در حالی که علوم، حتی علوم حسی و تجربی، کلیات را به

رود و مدرك کلیـات، عقـل اسـت و نـه      دست آوردن نتایج کلی به کار نمی و اصالً جز براي به
 حس و تجربه. 

طـور جداگانـه و بـه     کرده است، مباحث علمـی را بـه   ضرورت ایجاب می عالمه هر جا که
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انـد. در مـوارد    هاي قرانی)، بیان کرده ها و برداشت روش علمی و برهانی (البته در سایۀ دریافت
(بیش از هفتاد مورد)، براي بیان مفاد و تعیین مراد از آیـات علمـی،   » المیزان«متعددي از تفسیر 

ی را به کمک گرفته است. ارائه مستند و روشمند مجموع مـوارد مـذکور،   هاي دانش تجرب یافته
تواند رویکرد  تفسیري عالمه نسبت به روش تفسیر علمی را آشـکار کـرده و زمینـۀ نقـد و      می

 ). 65:1388بررسی را فراهم آورد (لطفی، 

 روش امتحان عملی  -ج
گوید: روشی که قـرآن در   ربیت میکارگیري روش مواجهۀ عملی در تعلیم و ت عالمه در تأیید به
را بـه   هـا  سال بـراي آمـوزش مـردم، آن    23کار گرفته، عملی است. قرآن طی  تعلیم و تربیت به

انجام اعمال وادار کرد و پس از انجام، آن را تجزیه و تحلیل کرد؛ مثالً در باب جهـاد، نخسـت   
د «و » بدر«و سپس داستان  ) را مطرح فرمود216کتب علیکم القتال (بقره، «کلیاتی از قبیل  اُحـ «
که مسلمانان با پیروي از آیات جهاد انجام داده بودند. نواقص  کند یم انیبهایی را  و دیگر جنگ

هـا   که خود مسلمین نیز در عمل با آن مواجه شـده بودنـد و بـه آن    دینما یگوشزد مکارشان را 
). عالمـه در  26:1363(طباطبائی،  ها خودداري کنند آموزد که در مراحل بعدي از ارتکاب آن می

 ها در آموزش و تعلیم و تربیت معرفی کرده است.   بیانی دیگر، روش عملی را مؤثرترین روش
از نظر عالمه اثر امتحان آن است که صفات بـاطنی انسـان از قبیـل اطاعـت، عفـت، علـم و نیـز        

گیـرد.   اي عملی صورت نمـی  امهکند. به همین جهت امتحان جز با برن ها را ظاهر می صفات متقابل آن
: 1، ج 1386کند، نـه گفتـار (طباطبـائی،     در واقع این عمل است که صفات درونی انسان را ظاهر می

) . دنیا هم که جنبۀ مقدمه و امتحان را براي حیات حقیقی و آخرتـی انسـان دارد، شـامل همـین     406
ها به کـار   متعال در امتحان عملی انسان هایی که خداوند شود. به نظر عالمه از روش اثرات امتحان می

گـردد، چـرا کـه خـداي      است و این در افعال الهی خداوند آشکار می» گذاري تکلیف«برد، روش  می
کند، مگر اینکه در آن مصلحتی باشد که دنیـا   سبحان براي بندگان خود، وظایف و تکالیفی معین نمی

 ).  173: 7، ج 1386ها را اصالح کند (طباطبائی،  و آخرت آن
هـاي وجـودي انسـان تلقـی      تـرین سـاحت   به طور کلی عالمه طباطبائی، ساحت عمل را از مهم

کند و بیـان   کند. وي مبادرت به عمل را در بلندمدت، موجب کسب ملکه در وجود انسان ذکر می می
 ).  6، ج 1386دهند (طباطبائی،  هستند که حقیقت انسان را شکل می» ملکات«دارد که این  می
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به عنوان یکی از مبـانی تربیـت انسـان، ضـرورت تـوأم      » آموزي علم«عالمه حتی در بحث 
کنند، چرا که از نظر او اساساً، عمل در همۀ شئون دائر مدار علم  کردن علم با عمل را مطرح می

گیرد و هر زمان علم ضعیف باشـد، عمـل    است. هر زمان که علم قوي باشد، عمل نیز قوت می
شود، و هـر زمـان    . هر زمان که علم، علم صالحی باشد، عمل هم صالح میشود هم ضعیف می

). پـس گـام اول در هـر    577: 3، ج 1386شود (طباطبـائی،   علم فاسد باشد، عمل هم فاسد می
هـاي تـدریس و تربیـت،     عملی، علم به آن است و روش امتحان عملی به عنوان یکی از روش

هـاي آن برطـرف شـود. بـه نظـر       ه گردد و ناخالصیبراي آن است که علم در بوته عمل آزمود
عالمه فلسفه نزول تدریجی آیات و دسـتورات قـرآن نیـز فـراهم آوردن زمینـۀ عمـل بـه ایـن         

گیر شدن آن  دستورات توسط مؤمنین و ایجاد زمینۀ مناسب عملی براي امکان قبول دین و جاي
 ). 253: 4، ج 1386داند (طباطبائی،  هاي مومنان می در دل

 د. روش مباحثه 
هاي تربیتی است که در برخی آیـات و روایـات بـه     از روش» مباحثه«در تربیت اسالمی، روش 

ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسـنه و جـاد لهـم بـالتی هـی      «آن اشاره شده است. 
مردم را با حکمت و اسـتدالل و انـدرز شایسـته و نیـز بـا بهتـرین روش       )». 125احسن (نحل: 

گویـد: ترتیـب    احثه و مناظره به راه پروردگار فراخوان... عالمه در تفسیر آیـه یـاد شـده مـی    مب
حکمت، موعظه و مناظره از حیث افراد است، به ایـن معنـی کـه چـون همـه اقسـام حکمـت،        
پسندیده است در اول ذکر شده است و سپس موعظه که دو نوع پسندیده و ناپسـند دارد، ذکـر   

ظه پسندیده را سفارش کرده است و در پایان مناظره و مباحثه ذکر شـده  شد که آیه شریفه موع
تر. خداونـد متعـال تنهـا قسـم سـوم آن را       است که سه قسم است: ناپسند، پسندیده و پسندیده

 ).  40:1387به نقل از صالحی،  573 :1363توصیه کرده است (طباطبائی، 
مه نیز از آن به عنوان یـک روش  معادل دیگر روش مباحثه، جدل یا جدال فکري است. عال

کلمه جدل به معناي نزاع قولی است کـه یـک   «تدریس و تعلیم و تربیت چنین یاد کرده است: 
). همچنـین  317 :11ق. ج  1417طرف بخواهد حرف خود را به دیگري بقبوالنـد (طباطبـائی،   

پذیرد  ی (آن را) را میکند و تنها در جای افزاید: قرآن در بیشتر موارد، جدال را مذمت می وي می
که به احسن (نیکوترین شیوه) مقید باشد. در بین ابعاد مختلف جدال، آنچـه کـه جـدال را بـه     
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بـالتی  «است. تعبیـر  » اخالق مناظره«هاي صحیح و رعایت  رساند، اتخاذ روش درجۀ احسن می
ناظره نیـز از  در کاربردهاي قرآنی عمدتاً مربوط به طریقه و رفتار است که اخالق م» هی احسن

هاي دعوت مطرح شده است، اما چـون   گردد. در قرآن جدال احسن یکی از شیوه آن حاصل می
در آن معنایی از مخاصمه نهفته است، پس از حکمت و موعظه حسنه و بالحنی متفاوت مطـرح  

    . )ق 1417شود (طباطبائی،  می
بـه  » حکمـت «افزاید:  می» جدال«و » موعظه«، »حکمت آموزي«هاي  عالمه در مقایسۀ روش

به این معنا تفسـیر شـده   » موعظه«معناي اصابه حق و رسیدن به آن به وسیله علم و عقل است. 
که کارهاي نیک طوري یادآوري شود که قلب شنونده از شنیدن آن، رقت پیدا کند و در نتیجـه  

ق، ج  1390جـویی اسـت (طباطبـائی،     ، سخن گفتن از طریق نزاع و غلبه»جدال«تسلیم شود و 
12: 371  .( 

جدال در اصـطالح علـم منطـق آن اسـت کـه انسـان از مسـلمات طـرف مقابـل، علیـه او           
برداري کند و غرض از آن ملزم ساختن طـرف مقابـل و خـاموش سـاختن وي اسـت، نـه        بهره

کشف حقیقت از آن جهت که حقیقت است و بـر مشـهودات و مسـلمات تکیـه دارد (مظفـر،      
 ).  329 :3ش، ج  1387

کارگیري روش جدال احسن، بر آن است که جدال احسن به جدالی گفته  عالمه در تأیید به
کنـد و او را بـه عنـاد و لجبـازي      شود که از هر سخنی که خصم را بر رد دعوتش تهییج می می
هرچنـد کـه خصـم، راسـتش     -افزاید، بپرهیـزد و مقـدمات کـاذب را     دارد، و بر غضبش می می

عفتی در کالم و از سوء تعبیر اجتناب کند و به خصـم   . همچنین باید از بیکار نبندد به -بپندارد
خود و مقدسات او توهین نکند و فحش و ناسزا نگوید و از هر نادانی دیگري بپرهیـزد. چـون   
اگر غیر این کند، درست است که حق را احیاء کرده، اما با احیاي باطل و کشتن حقی دیگر، آن 

 ). 372، 12ق، ج  1390طبائی، را احیاء کرده است (طبا

 » مناظره به سبک جدال احسن«
به معناي بحث و گفتگو و نظر کردن دو نفر با هـم دربـارة یـک    » ینظُرُ«، »نَظَرَ«مناظره از ریشه 

). و در اصـطالح سـخن   19054، 13س، ذیـل واژه منـاظره، ج    1373موضوع است (دهخـدا،  
 نظور کشف حقیقت آن است. م گفتن و استدالل دو نفر دربارة چیزي، به
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جـویی و در صـورت روشـن شـدن      در مناظره، هدف بیان حق است و نه دشمنی و برتري
نهند. به خالف جدال غیراحسن که هـدف صـرفاً غلبـه بـر      کنندگان به آن گردن می حق، مناظره

 ).32: 1377زاده، طرف مقابل است (حسینی
به عنوان یک روش تربیتی و در ذیـل   سازي بیشتر کاربرد جدال احسن عالمه در پی روشن

هاي حسن (نیکو)،  کند: جدال )، سورة نحل، سه نوع جدال را از هم متمایز می125توضیح آیه (
-534، 12ش، ج  1374بعضی دیگر احسن (نیکوتر) و بعضی اصـالً حسـن نـدارد(طباطبائی،    

536 .( 
تربیت در اسـالم اسـت    هاي تعلیم توان نتیجه گرفت که جدال احسن یکی از روش پس می

هـاي تـدریس و دعـوت توسـط      که مورد تأکید آیات و روایات نیز بوده و عالمه نیـز در شـیوه  
 اند.   مربیان، به کار بستن این شیوه را تشریح کرده و توصیه کرده

 گیري بحث و نتیجه
هـا و   ظامهاي متفاوت از رابطۀ علم و دین همواره به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روي ن تبیین

عناصر تعلیم و تربیت تأثیر توجه برانگیزي داشته است. در میان عناصـر تربیتـی نیـز الگوهـا و     
هاي تدریس نیز اهمیت فراوانی دارد. در میان فیلسوفان و متفکران اسالمی معاصر، عالمه  روش

دام کـرده  طباطبایی، هم در زمینۀ علم و هم رابطۀ علم و دین، به بیان آراء و نظریات خویش اق
است. از این رو در این تحقیق بعد از روشن کردن نوع رابطۀ علم و دین از دیدگاه عالمـه، بـه   

هـاي تعلـیم و تربیـت (روش هـاي       هاي تربیتی نگـاه عالمـه در ایـن خصـوص     استنباط داللت
 تدریس)، اقدام شده است.

 کنـد  یمـ  یتلقـ ی عملی سنّت«عالمه دین را -نتایج تحقیق به طور کلی شامل این موارد بود: ا
و معتقد اسـت کـه دیـن بـا     ». بینی و معرفت شناسی بنیان گرفته است که بر اساس مسألۀ جهان
کنـد. وي در خصـوص    که پیرامون عالم و آدم بحـث مـی   تفاوت داردعلم استداللی یا تجربی 

، از  یقـی آورد. به نظـر او علـم حق   سخن به میان می» علم اعتباري«و » علم حقیقی«انواع علم از 
دارد اشـاره  ، به ادراك تصوري و تصـدیقی   کند و حال آنکه علم اعتباري نفس االمر حکایت می

 ).  1381که مابازاءخارجی ندارد(طباطبایی،پ 
، وي معتقد است که میان این دو تعارض بنیادین وجود  در خصوص نوع رابطۀ علم و دین
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عوت قرآن به تدبر، تفکّر و تعقـل هـم   ندارد و در صورت مشاهده ناسازگاري، ظاهري است. د
خود دلیلی است بر سازگاري این دو و علم و دین مکمل یکدیگرنـد. عالمـه تأویـل و تفسـیر     

داند. البته، وي پرداختن بیش از حد بـه علـوم    ، جایز می هاي قطعی علم آیات را بر اساس یافته
ده و آن را موجـب آسـیب زدن   هاي علمی نوعاً تحمیلی به قرآن را مردود شمر تجربی و تفسیر

 داند.  به دین و معارف حقه الهی می
هـاي   تـوان بـه روش   هاي نوع رابطۀ علم و دیـن از دیـدگاه عالمـه مـی     در خصوص داللت

، روش مباحثـه و روش مواجهـه عملـی اشـاره کـرد: در روش       استدالل عقلـی، روش اسـتقراء  
بـه عنـوان یکـی از     ، »اسـتدالل طلبـی  «و » عقـل ورزي «استدالل عقلی باید خاطر نشان کرد که 

کار گرفته  ، تحقیق و حتی در تنظیم و تدوین مباحث توسط وي به هاي اساسی در تدریس روش
هر مسأله طرح شده توسط وي بر  ، »نهایه الحکمه«و » بدایه الحکمه«شده است. مثالً در تدوین 

ا روش تبیین و تفسیر منطقـی  که به یک معن را پایۀ برهانی مشخص استوار است. روش استقراء
رسـد،   هاست، که از طریق بحث در جزئیات و محسوسات، به مفاهیم و قوانین کلـی مـی   پدیده

توان مشـاهده کـرد. بـا ایـن همـه عالمـه        هاي تدریس و تعلیم عالمه می نیز در تتبعات و شیوه
و عقلـی صـرف   ، همچنان که روش استداللی  پذیرد را نمی» گرایی محض حس«افزاید: قرآن  می

تـوان بـه    ، مـی  هاي علوم به شیوة اسقرایی در نظر عالمه کند. در راستاي تأیید یافته را قبول نمی
اشاره کرد. تأکید عالمه و تصریح او » المیزان«هاي قطعی علوم تجربی در  مجوز استفاده از یافته

گیـري از   ده نیز بدون بهـره نامیده ش» رئالیسم اسالمی«به امکان مطابق با واقع که به تعبیر ایشان 
 روش استقراء البته در ترکیب با روش استدالل عقالنی نیست.

کار  ، به : روشی که قرآن در تعلیم و تربیت افزاید در ارتباط با روش مواجهه عملی، عالمه می
، براي مواجهه عملی امت اسالمی  گرفته عملی است. به نظر او، شأن نزول تدریجی آیات قرآن

،  اي دارد ر و دستورات دینی بوده است. دنیا هم که نسبتش با آخرت جنبۀ تمهیدي مقدمـه با امو
رویـی   میدان کارزار امتحان عملی است، که در نهایت موجب صیقلی شدن روح انسان در رویـا 

با مصائب و مشکالت عملی است. به تأسی از این روش، مربی نیز متربی را باید بـا امتحانـات   
علم «د، تا از این طریق به استواري شخصیت متربی کمک کند. عالمه در بحث عملی مواجه کن

ضرورت توأم کردن علم با عمل را مطرح کرده و اساساً عمـل در همـۀ شـئون را،     ، نیز» آموزي
 داند. دائر مدار علم می
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عالمه بر آن است که: قرآن در بیشتر مـوارد، جـدال را مـذمت    » مباحثه«در ارتباط با روش 
تـرین شـیوه) مقیـد باشـد. وي در      پذیرد که به احسـن ( نیکـو   کند و تنها در جایی آن را می می

، جدال را در مرتبۀ آخر آورده و آن را »جدال«و » موعظه«، »حکمت آموزي«هاي  مقایسۀ روش
). 12:371ق، ج  1390،  داند (طباطبایی ، سخن گفتن از طریق نزاع و غلبه جویی می طور کلی به

، نه جدال به معناي اعـم آنکـه بیشـتر     از نظر قرآن فقط جدال احسن توصیه شده استو لیکن 
شود. عالمه عالوه بر تأییـد   کار گرفته می براي غلبه بر حریف و به کرسی نشاندن حرف خود به

هـا در راسـتاي    هاي تدریس و دعـوت شـاگردان خـود و هـدایت آن     نظري این شیوه، در شیوه
 بستند. ه را عمالً به کار می، این شیو تربیت قرآنی

  منابع
 المنـار،  و المیـزان  تفاسـیر  در دین و تجربی علم رابطۀ تطبیقی بررسی .)1391( محسن آزادي،

 دانشگاه باقرالعلوم.   ارشد، یکارشناس نامه پایان
 یرجلیلـی، م یدحسـین ترجمـه س  ،یرالمیزاندر تفس یروش عالمه طباطبائ .)1381( یعل االوسی،

 . الملل ینشرکت چاپ و نشر ب
 مسـأله و شـاگردان در   یعالمه طباطبائ یدگاهد یبررس .)1392( یممر ی،قاسم و سلگ پورحسن،
 . 83-53 ):1(10 ،یلیفلسفه تحل یپژوهش-یمجله علمعلم، 
 )، قم: اسراء.  1378آملی، تسنیم، تفسیر قرآن کریم، چاپ دوم، ( جوادي

). تفسیر علمی از دیدگاه عالمه طباطبـائی، پژوهشـنامه علـوم و معـارف     1388لطفی، امیرعلی (
 . 1388پاییز  -2قرآن کریم، سال اول، شماره 

 ). دروس معرفت نفس، قم: نگین.1380زاده آملی، حسن ( حسن
 .36: 2هاي اسالمی، ج  هـ.ق)، بررسی 1437خسروشاهی، سیدهادي (

). مدخل فیلسوفان اسالمی، کتـاب بررسـی هـاي اسـالمی(مجموعه     1395المعارف طهور( دائره
/ 2/ 19هنـري جـام طهـور، بازدیـد:      -مقاالت و رسائل عالمه طباطبایی. موسسه فرهنگـی 

1398 
 نامه دهخدا، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ). لغت1373اکبر  ( دهخدا، علی

 تهران (چاپ اول). 
شناسی تفسیر علمـی از دیـدگاه عالمـه طباطبـائی در تفسـیر       ). آسیب1393دهقانی و خاکپور (

 المللی فرهنگ و اندیشه شیعی. المیزان، مجموعۀ کنگره بین
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). تبیـین دیـدگاه   1396( اکبـر  ی،صـالح  ید وسـع  ی،بهشـت  .،کشاورز، سوسـن  رشیدي، شیرین.،
فصـلنامه پـژوهش در   هاي تربیتی،  هاي آن در محتوا و روش شناسی عالمه و داللت معرفت

 .36 - 7): 2(2،مسائل تعلیم و تربیت اسالمی
). فلسـفه حیـات در فرهنـگ شـیعی معاصـر،      1390الدین ( روحانی، محمدرضا و آشنا، حسام 

 . 214-179): 34(9، شناسی پژوهشی شیعه-فصلنامه علمی
قرآن (برگرفته هاي مسلم علوم تجربی در تفسیر  گیري عالمه از یافته ). بهره1395شریفی، علی (

 المللی قرآن.  از مصاحبه باایکناخبرگزاري بین
): 28( 12، مجلـه جاویـدان خـرد   ). زبان دین از منظر عالمه طباطبـائی،  1394شهیدي، شهاب (

61-84 . 
بررسی علم و دین از دیدگاه شهید مطهـري، عالمـه طباطبـائی و    ). 1385صابري، محمدکاظم (
 ارشد دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، قم.  اسینامه کارشن ، پایانمهندس بازرگان

). تبیین تعلیم و تربیـت اسـالمی از دیـدگاه عالمـه     1387صالحی، اکبر و یاراحمدي، مصطفی (
 . 50 - 23): 7(3، مجله تربیت اسالمیهاي تربیتی،  ها و روش طباطبائی، با تأکید بر هدف

ن علـوم اجتمـاعی در فلسـفه اجتمـاعی     ). شرایط امکا1393زاده، سیدحمید و همکاران ( طالب
هاي اجتماعی  مجله نظریهعالمه طباطبائی در پرتو مقایسه تطبیقی با فلسفه اجتماعی کانت. 

 .  86-55):1(  متفکران مسلمان،
ترجمه و شرح علی شیروانی، قم: انتشارات  نهایه الحکمه،). 1380طباطبائی، سیدمحمدحسین (

 الزهرا.
 ، تهران: صدرا.اصول فلسفه و روش رئالیسم). 1385(طباطبائی، سیدمحمدحسین 

، قم: انتشارات جامعه مدرسـین  المیزان فی تفسیرالقرآنق).  1417طباطبائی، سیدمحمدحسین (
 حوزه علمیه قم، چاپ پنجم. 

، بیـروت: موسسـه االعلمـی    المیزان فـی تفسـیر القـرآن   هـ.ق).  1390طباطبائی، محمدحسین (
 للمطبوعات، چاپ دوم. 

 ، قم: اسماعیلیان.  5، ج المیزان فی تفسیر القرآنهـ.ق).  1391اطبائی، سیدمحمدحسین (طب
، به کوشـش سـیدهادي خسروشـاهی،    هاي اسالمی بررسی). 1389طباطبائی، سیدمحمدحسین (

 قم: دفتر تبلیغات اسالمی. 
 ، قم: بوستان کتاب.  رسالت تشیع در دنیاي امروز). 1387طباطبائی، سیدمحمدحسین (

 قم: بوستان کتاب   تعالیم اسالم،). 1387باطبائی، سیدمحمدحسین (ط
. ترجمـه محمـدجواد حجتـی    المیزان فـی تفسـیر القـرآن   ). 1370طباطبائی، سیدمحمدحسین (
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کرمانی، بیروت، موسسه العالمی للمبوعات، تهران: بنیاد فکـري و علمـی عالمـه طباطبـائی     
 ). 1367(ترجمه 

ج، چاپ  20، ترجمه محمدباقر موسوي همدانی، تفسیرالمیزان). 1386طباطبائی، محمدحسین (
 بیست و سوم، قم: دفتر انتشارات اسالمی. 

 ، تهران: موسسه فلسفی حکمت و فلسفه ایران. شیعه). 1387طباطبائی، محمدحسین (
، ترجمه محمـدباقر موسـوي همـدانی، تهـران:     تفسیر المیزان). 1363طباطبائی، محمد حسین (

 نگی رجاء.  مرکز نشر فره
، تهران: دفتر نشر فرهنـگ اسـالمی، جلـد    هاي اسالمی بررسی). 1371طباطبائی، محمدحسین (

 اول. 
ترجمه محمدجواد حجتی کرمـانی،   روابط اجتماعی در اسالم،). 1384طباطبائی، محمدحسین (

 تهران: بعثت.  
شناسی جـدال احسـن    ). معناشناسی و مالك1397مقدم، مصطفی و فالح مرقی، محمد ( عباسی

 .64 - 45): 1(7، پژوهشنامه علوم قرآنی دانشگاه اصفهانقرآنی، 
شناسی از دیدگاه عالمه طباطبـائی و آثـار و    ). هستی1389کشانی، مهدیه و نوروزي، رضاعلی (

 . 138-119 ):22(6مجله حکمت،نتایج تربیتی آن، 
شناسی عالمه طباطبـائی   هاي هستی بررسی دیدگاه). 1388کشانی، مهدیه و نوروزي، رضاعلی (

شناسـی   ارشد، دانشـکده علـوم تربیتـی و روان    نامه کارشناسی پایان هاي تربیتی آن، و داللت
 دانشگاه اصفهان. 

 ، قم: طه. تروینچمعنا و عقالنیت در آراي عالمه طباطبائی و پی). 1386کالنتري، عبدالحسین (
بررسـی تطبیقـی تفکـر اجتمـاعی در اندیشـه عالمـه       ). 1397مرعشی، سیدمنصور و همکاران (

؛ به نقل از هاي آن در بر نامه آموزش فلسفه به کودکان طباطبائی و لیپمن و استخراج داللت
 . 2019می  31به روز شده در تاریخ  qaiie.irسایت: 
، تهـران: روزگـار   اعتباري عالمه طباطبائی و فلسفه فرهنگادراکات ). 1392اصغر ( مصلح، علی

 نو. 
 ، تهران: صدرا. 2، ج حاشیه بر اصول فلسفه و روش رئالیسم). 1380مطهري، مرتضی (
، پاورقی: غالمرضا ضیافتی و منطق، ترجمه و اضافات علی شیروانی). 1387مظفر، محمدرضا (

 قم: دارالعلم. یان،و محسن غر
گرائـی اعتـدالی و    ). نظام فکري عالمه طباطبائی، عقل1394باشی، مهدي (همتی، عصمت و ده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگـی،   مجله حکمت معاصر،ورزي خردمندانه.  ایمان
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Abstract 
The aim of the present research was to clarify the relationship between knowledge 
and religion with respect to the perspectives of Allameh Tabataba'i, and its 
implications in the formulation of teaching methods. This research used a 
descriptive-analytical approach. The results of the research, indicated that from the 
point of view of Allameh Tabatabaei, knowledge and religion interact with each 
other, and religion consisting of beliefs, morals, and practical rules is realized in the 
background of knowledge in its absolute form. It was also found that from the point 
of view of Allameh Tabatabaei, knowledge and religion are not in absolute 
separation of each other or in full complementary relationship but he proposes a 
middle status. So, he criticizes purely hermeneutical interpretations of the social 
sciences and reject the “positivistic” approaches. Regarding the relation between 
religion and natural sciences, Allameh Tabatabeihas avoided any revelation of the 
verses and imposing the results and findings of the sciences on Quranic verses. He 
has tried to support the independence of Quran. He refused personal interpretations, 
but has accepted other dimensions of scientific interpretation and interpreted some 
of the Quranic verses based on them. Generally, he discusses the relationship 
between knowledge and religion, and belives that there is no fundamental conflict 
between them and the incompatibilities are not fundamental. It is permissible to 
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interpret verses based on the definite achievements of scientific findings.  In terms 
of the implications of the relationship between knowledge and religion for teaching 
methods, from the perspective of Allameh based on the findings of this research, 
four teaching methods can be pointed out as follows: 1. the rational reasoning 
method 2. the inductive method 3. practical examination method 4. discussion 
(debate) method. The evidence and documentation of these methods have been 
deduced from the works of Allameh Tabataba'i. 
Keywords:  
Knowledge and religion, Allameh Tabataba'i, Implications, Teaching methods. 
   


