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 چکیده
های اخیر بسیار خصوص در دهههب کهاست  یکی از مباحثی مکان و چگونگی راهیابی به آنعلم دینی، چیستی، ا

 است. آملی و دکتر گلشنی پرداخته شدهجوادی اهللآیتی نظریه یبه مقایسه، اثراین در  است. گردیدهح مطر

معرفت دینی تبیین ی هندسهدر  عنوان محصول عقل،آور را بهعلم یقینابتدا جایگاه عقل و  جوادی آملی اهللآیت

میان علم و دین از  صورتبدین .شمارندمیالهی ، داردفعل خداوند برمیپرده از و چنین علمی را چون  کنندمی

. سایر نتایج غیرتجربی از آن بگیرند ملحد بخواهندکه دانشمندان ماند، مگر ایناساس تعارضی باقی نمی

 غیرماّدی از علل مادّیعلل  منقطع دیدنِدر را  حاضرعلوم ایشان ایراد  .حل استنیز ظاهری و قابل  تعارضات

نیز  دکتر گلشنی کنند.بیان می ای اسالمی کردن علومراهکارهایی بر و نهایتاً رفع شود که باید دانندمی هاآن

با  ،توحیدیبینی جهان دانند و معتفدنددر آن را قابل توجه میتاریخ علم، تأثیر مبانی متافیزیکی باتوجه به 

 فراگیری علومبه  وصیهت از نظر ایشان، اسالم دهد.میتغییر ت الهی شدن به سمرا  مسیر علم ،این مبانی هدایتِ

بینی حاکم بر حوزه و وحدت جهان ،اًنهایتدکتر گلشنی  است. شناساندهرا مجاری معتبر ادراکی بشر  وکرده 

-ارائه می رسیدن به آند و راهکارهایی برای نشماردوری این دو فضا از هم می مافاتِی جبران دانشگاه را الزمه

، نگارنده باشند. توانند مکمّلهای زیادی دارند و می، شباهتادبیاتدو نظریه عالوه بر اختالف در این  .دهند

میان  ایمقایسهبا  ،. نهایتاًپاسخ دهد هر نظریه به نقدها با توجه به ادبیاتِکوشد میهرنظریه  و نقدتبیین پس از 

 است. وجوه اشتراک و افتراق آن دو بیان شده دو نظریه،

 

 بینی، متافیزیکعقل، نقل، جهانعلوم تجربی، اسالم، علم دینی،  کلمات کلیدی:
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 اهلل جوادی آملیآیت ی علم دینیخوانی و بررسی نظریهباز .1فصل 

 همقدم 
 اهللآیتشناس برجسته، دازی کرده، دینپرمسلمان که در باب علم دینی نظریهیکی از متفکرین 

داند و پس از تبیین جایگاه جوادی آملی است. ایشان علم را کشف واقعیت و محصول عقل بشر می

-دهد که چگونه چنین علمی نیز وجهی دینی میی معرفت دینی بشر، توضیح میی عقل در هندسهویژه

رای ویران کردن بنیان علوم عصر و از نو ساختن ی علم دینی ایشان، در نهایت تجویزی بیابد. نظریه

برسند. از نظر  ی علم کاملکند تا به درجهکند، و فقط در مواردی توصیه به رفع نواقص علوم مینمی

حوزه و دانشگاه و شکوفایی  وی، توجه به این جایگاه ویژه برای عقل و محصوالتش، باعث همراهیِ

 مسلمین در علوم خواهد شد.

جوادی آملی تبیین و سپس مروری بر  اهللآیتی علم دینی های مهم نظریهصل، ابتدا قسمتدر این ف

شود تا مبتنی بر ادبیات خود ، تالش مینیز در پاسخ برخی نقدها .شودمیی ایشان نقدهای وارد بر نظریه

 ها برطرف شوند.اشکال نظریه،

 تعریف عقل و دین 
ای از عقاید، اخالق، قوانین فقهی و حقوقی است که خداوند آن را برای هدایت وعهممراد از دین مج

چه در بحث عقل و دین ( اما آن19 ص ،1386)جوادی آملی، و سعادت بشر، جعل و تشریع کرده است. 

 صصهمان، )نه سایر ادیان اعم از حق یا باطل، خواهد بود.  جه قرار خواهد گرفت، دین اسالم،مورد تو

24-25) 

مقصود از عقل در این مبحث به معنی نیروی ادراکی نابی است که از گزند وهم و قیاس و خیال و 

را به خوبی درک و  1های بدیهیی آن گزارهگمان مصون است و پیش از هر چیز اصل تناقض و در سایه

عقل شامل ی ( گستره31 ص همان،)کند. سپس سایر مطالب نظری را با ارجاع به بدیهیات تبیین می

 موارد ذیل است:

 ی علوم تجربی و نظریعقل تجربی: مورد استفاده

                                                 
 مانند ضرورت ثبوت شیء برای نفس و بطالن جمع دو ضد، دور و سلب شیء از نفس.1 
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 عقل نیمه تجریدی: عهده دار ریاضیات

 می ظاهر شده در براهین فلسفی و کال عقل تجریدی محض:

 عقل ناب: کاربردی در عرفان نظری

مان علم، در همچنین باید توجه داشت که محصول معرفتی هر یک از مراتب نامبرده از عقل، یا ه

ر رایج فن اصول صورتی منظور نظر خواهد بود که از سنخ قطع و یقین و یا مفید اطمینان عقالیی )به تعبی

( باشد. بنابراین وهم، گمان، قیاس و ظن از چارچوب بحث خارج است. البته یقین، فقه: علم یا علمی

-یاضیات با برهان به دست میامری مقول به تشکیک، و شدت و ضعف پذیر است. مثال جزمی که در ر

 (26-25)همان، صص شود. حاصل نمی 1آید، در علوم تجربی

آور است. آید، زیرا نه مبرهن و نه اطمینانعلم به حساب نمی ،ی صرفباید توجه داشت که فرضیه

حرکت فرضیه به تعبیر عالمه طباطبائی حکم پای ثابت پرگار را دارد تا با استقرار آن، پای دیگر بتواند 

 (111-110 صص ،همان)کند. 

ی ، از اصول موضوعه«یت و اعتبار عقل در نمایاندن و کشف واقع استحجّ»این مسأله که  ضمناً

 (27ص  ،انهم)شود. بحث حاضر در نظر گرفته می

 نسبت عقل و دین 
-معرفتعد شناختی و بُعد هستیعد از دین روبرو هستیم: بُبحث ارتباط دین و عقل، ما با دو بُدر  

 ی، دین مخلوق اراده و علم خداوند است و هیچ عامل دیگری در تدوینشناختهت هستیشناختی. از ج

-عد معرفتبرد، مربوط به بُکه انسان از کجا پی به محتوای دین میمحتوای آن دخالت ندارد. اما این

ی احکام موجود در کنندهو منابع معرفت شناختی دین و روشن، هر د2شود. عقل و نقلشناختی دین می

 (24-23 صص ،همان)ی دین هستند. مجموعه

-)تجربی، نیمه ی عقلهای چهارگانهختلف معرفت که محصول کاربست گونهای مهشاخه»

ر آور یا موجب طمأنینه گردند، علم به شمای و ناب( هستند در صورتی که یقینتجریدی، تجرید

 (28ص  ،همان) «گردند.شناسی حائز میدر ساحت دینای را ار نقل منزلت ویژهآمده و در کن

                                                 
تواند امر اتفاقی نمی:»ی عقلی که شدن مشاهدات با این مقدمهاز نظر منطق قدیم، یقین حاصل در علوم تجربی، به قیاس خفی که با ضمیمه  1 

 (27-26، صص 1386آید و با استقراء مصطلح متفاوت است. )جوادی آملی، به دست می« دائمی و یا اکثری باشد.

براین همانند عقل ممکن است به نقل با وحی متفاوت و در واقع فهم مفسّر، فقیه، فیلسوف و متکلّم از الفاظ منقول توسط معصومین است. بنا 2 

 (35-34خطا برود، حال آنکه در ساحت وحی خطا ممکن نیست. )همان، ص 
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هر چه در عالم رخ بدهد فعل خداوند است، پس  و غایی عالَم، ذاتِ علیفا علّتجایی که از آن

عنوان منبع ی اوست. بنابراین اگر عقل، بهطهواسطه یا باواس)تشریع( بی )تکوین( و یا قولِ خداوند 

ای برسد، به فهم فعل یا قول خداوند نائل راکی یقینی درمورد مسألهطور روشمند به ادمعرفتی بشر، به

اندرکار فهم و ادراک فعل و قول خداوند است، لذا به معنای وسیع، عقل همچون نقل، دست 1شده است.

 ( 62-61 صص ،همان)پس هرگز ادراک عقلی بیرون از معرفت دینی نیست. 

-علوم عقلی مانند فلسفه، اگرچه همهمراهی عقل و نقل در شناخت محتوای دین، به این معناست که 

سطح باشند. مُدرَک عقل و نقل علوم نقلی، مانند تفسیر قرآن، همتوانند با سطح وحی نیستند اما می

تواند عقل می ی عقل وتواند تأیید کنندهحصولی است و هر دو در معرض خطا و نقصان هستند. نقل می

ستقیم به محتوای وحی فقط در مؤید نقل باشد، اما خود وحی از حریم بحث خارج است زیرا دسترسی م

 (37-36ص ص، همان  )2معصومان است. اختیار

چه باید را چه هست و آنیک از دو منبع معرفتی، قدرت احاطه به تمام آنباید توجه داشت که هیچ

 (85 ص ،همان)ناصواب است. « حسبنا النقل»و « العقلحسبنا »ندارند و هردو شعار 

عارض اوالً نه شود باید توجه داشت که آن تدر مواردی که تعارضی بین عقل و نقل دیده می ضمناً

تعارض ممکن است ظاهری باشد  ثانیاً است، تعارض بین عقل و دین، که تعارض بین دو منبع درون دین

صورت بین عقل و نقل به که ظاهری نباشد که در اینو از طریقی راه جمع بین دو منبع باز باشد، یا این

-شود. در این موارد میان دلیل عقلی و نقلی، بهتر باشد، رجوع میتر یا مهمتر و یقینیکه اقوی و قطعیآن

-99 صو ص 79-78 صص ،همان )3م دارند، فرقی نیست.مقدّ طوری که یکی را بدون قاعده بر دیگری

100) 

کند که ارسال انبیاء برای جایگاه عقل در ادبیات دینی به قدری مهم است که خداوند در قرآن بیان می

 . در این ادبیات، جایگاه عقل کامال4ًها برای گمراهی حجتی بر خدا نداشته باشنداین بود که عقول انسان

 (64-62 صص ،همان)شود. یت و اعتبار شمرده میب حجّتقدیس و صاح

                                                 
 گیری فوق مفروض است.ی اصل موضوعی است که در نتیجهیک مقدمه« کاشف از واقع بودنِ عقل»طور که گذشت، همان 1 

 توانسته عقل یعنی است، حرام عملی عقل، حکم به شودمی گفته جایی اگر و ندارد دخالتی دین شناختی هستی بعد در عقل که داشت توجه باید2 

 الهی احکام یکنندهادراک و گرگزارش تنها نقل، مانند هم عقل بنابراین. است دین حکم مصداق عمل آن که برسد نتیجه این به واقع کشف با

 (43-39صص  ،همان. )اوست شریعت مصباح و خدا حجّت عقل دیگر بیان به. است

است.  آید. بنابراین نه معارض دین و نه معارض نقلآور نشده است، علم به حساب نمیطور که قبالً بیان شد، فرضیه تا زمانی که یقینهمان 3 

به عدم، که  اند، و سکوت نه احتجاجنمایی نیستند، در قبال دین ساکتی علم که برای علوم تجربی قائل به واقعهایی از فلسفههمچنین دیدگاه

 (111عدم احتجاج است. )همان، ص 

 (165)نساء، « لِئاَل یَکونَ لِلنّاسِ علی اهللِ حُجَّة بَعدَ الرُّسُلِ» 4 
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 علم دینی 
ی اند. اما دربارههای دینیفقه و تفسیر و...، دانشاند، مانند خی علوم که از متون مقدس برخاستهبر

 (85 ص ،همان)انقسام سایر علوم به دینی و غیر دینی باید تأمل بیشتری کرد. 

علمی که بخواهد دینی باشد، باید موضوع، روش، هدف و غایتی توان چنین گفت: با یک تأمل می

وگرنه نام دینی گذاشتن بر دانشی که در  ی از این چهار مؤلفه، دینی باشند؛دینی داشته باشد یا الاقل برخ

شناسی که موضوع آن و روش ت، نارواست. اما علمی مانند زمینکدام از جهات فوق دینی نیسهیچ

توان به شود را چگونه میاش به دینی و غیردینی تقسیم نمیض ذاتی و غیرذاتیتحقیق پیرامون عوار

دینی برآن گذاشت غایت شود نام دینی و غیردینی و غیردینی تقسیم کرد؟ تنها چیزی که در این علوم می

یا همان کاربرد علوم است که قابلیت انقسام به صالح و فساد دارد؛ وگرنه از لحاظ موضوع و روش 

توانند با هدف دینی این علوم را تألیف و تدریس کنند یا چه مسلمین میناپذیر و تغییرناپذیرند. اگرمیتقس

بیاموزند، اما این کار تغییری در خود علم ایجاد نکرده است و فقط فضای معلِّم و متعلِّم اسالمی شده 

 (86-85 صص ،همان)است. 

به صورت کامل است. وقتی این علل  1قوام و وجود چهارگانهگیری ناشی از ندیدن علل اما این نتیجه

-کارآمد موضوع علوم را شناخت. اما نام توان عوارض ذاتی و فنّبه صورت کامل شناخته شوند، می

با و غایی آن است. علی فا علّتنه خلقت، ناشی از ندیدن  اری موضوع علوم تجربی به طبیعت،گذ

د. وشعلوم تجربی تبدیل به دانش دینی می ،مادّیو غایی، در کنار علل صوری و علی فاشناخت علل 

 (87-86 ص ،همان)

آن رار دادن، مستلزم آن است که مبدأ فاعلی عنوان خلقت موضوع علم قمثال نفت یا گاز را به» 

ش پروراند و چگونه آفرید و چطور پرورملحوظ گردد که چه موجودی نفت را آفرید و آن را می

 (87 ص ،همان) «کند.دهد و برای چه هدف آفرید و تدبیر میمی

 بشری معرفت را آن تواننمی هرگز و خداست یناحیه از صحیح معرفت در تمام اقسام اداراک،

گر باید عقل و سایر مجاری ادراکی را خلقت ، پژوهشنیز در روش شناخت تجربی و تجریدی. دانست

شود و ی عقل و ادراک او میدرونی، راهنماهای بیرونی، هر علمی که بهرهخداوند بداند و رهنمودهای 

                                                 
 گویند.میه علل  فاعلی  و غایی، علل وجود به علل صوری و مادی، علل قوام و ب 1 
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اگر دارای علمی شود  صورتا فیض و فوز الهی بشمارد. در اینباید و نبایدهایی که خداوند هبه نموده ر

 : (88-87ص ص ،همان) 1داندوار از آنِ خود نمیآن را قارون

معلوم و در محور توحید افعالی آثار الهی را گری در ذهن و عین، علم و چنین پژوهش»

شناسی و نه . نه زمیندینی نداریمعلم غیر اصالًگاه صالی بلند او این است که کند. آنمشاهده می

 (88 ص ،همان) «و نه غیردینی، بلکه فقط دینی است. ستهیچ علم دیگری نه مطلق و رها

ها را نیز مطرح کرد. یت شرعی آنتوان حجّهای تجربی و تجریدی میدر تکمیل دینی بودن دانش

بر وجود امری در نظام خلقت، راجع به حکمت نظری یا عملی،  3ی یقیندر صورت افاده 2برهان عقلی

طوری که امتثال آن به قصد قلی، کاشف از حکم خداوند است؛ بهحجت شرعی و همانند دلیل معتبر ت

وی را به همراه دارد وترک عمدی آن، گذشته از قربت، گذشته از نیل به مصالح دنیوی، اجر اخر

ت و شود. یعنی همان علمی که از منظر منطق حجّمحرومیت از مصالح دنیا، سبب کیفر در آخرت می

 (89و  85 -83 صص ،همان )4ی آگاهی به واقع است، به لحاظ شرعی نیز حجت خدا بر بنده است.مایه

آور به دست آمده باشد، چه از این جهت که کاشف از واقع بنابراین علمی که با برهان عقلی اطمینان 

شود، هرچند دارد و چه از این جهت که حجت شرعی است، دینی میاست و پرده از فعل خداوند بر می

 (89ص  ،همان)دانشمند سکوالر باشد. 

 سوی مرزهای تجربیتعارض علم با دین در آن 
شرعی است، نباید این برداشت شود که علم تجربی  آور، حجتاز این مسأله که علم تجربی اطمینان

تواند ی اقسام معارف دینی تصرف کند. بلکه تجربه حداکثر میتواند در قلمرو همهصورت نامحدود میبه

 (122و 118ص  ،همان)پذیر مطلب قابل اعتماد ارائه بدهد. ی امور تجربهدر محدوده

رود که مانند معجزه، دعا، صدقه، صله رحم و... سخن میعنوان مثال در معارف دینی از اموری به

است. در این دست موضوعات، علم تجربی نه حق  مادّیی ی حس و تجربهاساساً خارج از محدوده

                                                 
 (78)قصص، « إنَّما اوتیتُهُ علی عِلمٍ عندی» 1 

 در مراتب مختلف عقل شامل عقل تجربی و تجریدی است. منظور برهان عقلی 2 

که در علوم نقلی نیز چنین زند، کما اینیقین در امور تجربی، به ندرت از جنس قطع و یقین منطقی خواهد بود اما این ضرری به حجّیت آن نمی 3 

 (118ص ، همان) .برسد عقلی یطمأنینه حد به و برود باال مظنّه حد از که است این است. مهم

در توضیح حجّیت علم، باید تأکید کرد که این حجّیت به معنای اصولی آن است که نه ذاتی باب ایساغوجی و نه ذاتی باب برهان است، بلکه  4 

قابل موال تواند با آن ضد عبد عاصی احتجاج کند یا اگر عمل عبد طبق آن بود، در مبه این معناست که در فضای مولویت و عبودیت، موال می

 (113-112عذر موجه دارد. )همان، صص 
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که گونه امور از دسترس او خارج است. درست مثل ایناثبات و رد و نه حق تشکیک دارد، زیرا این

آید چه از معارف دینی نیز برمیه، سلسله جبال البرز را بسنجند. آنبخواهند با ترازوی مناسب توزین میو

ها این است که سازوکارهایی غیر از سازوکارهای تجربی در جهان وجود دارد که شناخت کامل تأثیر آن

 مادّیی شدهتواند تمام عوامل هستی را منحصر در عوامل شناختهپذیر نیست. تجربه نمیبا تجربه امکان

 مادّیه بسیار عواملی که هنوز شناخته شده نیستند و چه بسیار عواملی که اصال در قلمرو شناخت کند؛ چ

 (122 -119و  109ص  ،همان)قرار ندارند. 

 مادّیبینی مادّی، یک جهانخواهند با اتکای تجربیات بنابراین آن دسته از فیلسوفان ملحدی که می

ه عالم ماده بکنند، از مرزهای علم تجربی فراتر رفته اند و ارائه کنند و سازوکارهای هستی را منحصر ب

عایی برای غیر از اند که توان حمل آن را ندارد. تجربه در ذات خود ادّ باری به تجربه تحمیل کرده

داشته باشد، بلکه این ملحدان هستند که  تواند الحاد و نفی غیرمادهندارد و نمیی شناخت خود محدوده

 (123-122 صص ،همان)کنند. روند و آن را دستاویز الحاد خود میتجربی فراتر می ی علماز محدوده

 ع علمدر نوبینی نقش جهان 
است. همچنین  پذیرا دین تعارضی ندارد و با آن آشتیهم بیان شد، علم ذاتاً ب قبالً طور که همان

الحادی، سر دشمنی با دین دارد و ی عایی در برابر دین ندارد. اما فلسفهی علم در ذات خود، ادّفلسفه

کند و این ی علم الحادی را ایجاد میبینی الحادی، فلسفههرگز قابلیت آشتی با آن را ندارد. این جهان

طور کلی کند. بههایش، تفسیر الحادی میی علم الحادی، علم تجربی را نیز فراتر از محدودیتفلسفه

ی مضاف الحادی، به علم رنگ کند و فلسفهرا الحادی میهای مضاف ی مطلق الحادی، فلسفهفلسفه

ی چنین علمی با دین سخن گفت، که ی چگونگی حل معارضهتوان دربارهدهد. نه تنها نمیالحاد می

در کنار دلیل معتبر  تواندی این دو امری بدیهی و غیرقابل حل خواهد بود. بنابراین تنها علمی میمعانده

-معرفت دینی باشد و در معارضه با دلیل نقلی به آن توجه شود، که آبشخورش جهان یکنندهنقلی، تأمین

 (128 -127 صص ،همان)بینی الحادی نباشد و هستی را مخلوق خداوند ببیند. 

ی مطلق، به این ی مضاف به فلسفهی مضاف و وابستگی فلسفهبا توجه به وابستگی علم به فلسفه

را فاعلی  ی مطلق، مبدأبینی و فلسفهنام علم سکوالر وجود ندارد. جهانبه رسیم که اساساً چیزینتیجه می

غافل باشد و یا فاعلی  که دانشمند از پاسخ به وجود مبدأکند، ولو اینبرای طبیعت یا نفی و یا اثبات می
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 صص ،همان) 1معناست.در آن تردید کند. بنابراین علم یا الحادی و یا الهی است و علم سکوالر بی

129- 130) 

 نقش نقل در علوم تجربی 
توانند در علوم تجربی ایفا کنند، نباید از عدم وجود تفصیل تجربی در بررسی نقشی که منابع نقلی می

توانند سهمی در علوم تجربی داشته باشند. در قرآن گمان ایجاد شود که این منابع نمیدر منابع نقلی، این 

کنند، مثل الب علمی به تفصیلی که دانشمندان علوم طبیعی بحث میو کالم معصومین علیهم السالم، مط

ای جدید یا سازوکار گردش خون و سلسله اعصاب و...، نیامده است تا رجوع کشف مواد جدید یا سیاره

ها بر دانش تجربی بیافزاید. اما نباید از این نکته غافل شد که تمام مسائل در منابع نقلی به وضوح و به آن

ی اخالق و اعتقادات و فقه، نیاز به بیان نشده است و کسب معرفت از این منابع، حتی در حوزهدقیق 

 2های مختلف علوم اسالمی است.ی عالمان شاخهاجتهاد و تفریع فروع از اصول دارد که آن هم بر عهده

ی روایات بر پایه ی مطالب فقه معامالتعنوان مثال اگر اجتهاد و تفریع فروع توسط علما نبود،گسترهبه

های مهمی وجود ( در اصول فقه نیز، قسمت149-148 صص ،همان)گرفت. اندک موجود، شکل نمی

اند، مثل بحث استصحاب که بسیار مفصل است و فقط بر اً بر مبنای چند قاعده ایجاد شدهدارد که صرف

مختلف  ثابتی است که علومحاوی قوانین و سنن  دینی متون ی یک حدیث ایجاد شده است. اساساًپایه

چه مهم است، کار اجتهادی دانشمندان به صورت صحیح است تا به نتایج علمی و ها نیاز دارند. آنبه آن

 (171 -170 صص ،1377)جوادی آملی، یقینی دست پیدا کنند. 

ی ت فراوانی دربارها، آیات و روایوجود دارداصول اعتقادی و ارزشی که در متون دینی  عالوه بر

تاریخ تکوین زمین و آسمان، چگونگی پیدایش انسان و حیوانات، حوادث گذشتگان و قواعد تغییرناپذیر 

( اگر دانشمندان علوم طبیعی، مانند 173ص  ،همان). خوردی فردی و اجتماعی انسان به چشم میزندگ

ب علوم تجربی مجتهدین، در این روایات و آیات کنکاش و تأمل و اجتهاد کنند، برکات زیادی نصی

ی علوم به روش واحد ( البته استنباط فروع از اصول در همه149ص  ،1386)جوادی آملی، خواهد شد. 

 (172 ص ،1377جوادی آملی، . )کندی استنباط به تناسب علوم مختلف تغییر پیدا مینیست و شیوه

 

                                                 
دارد و درواقع تفسیر فعل البته در جای خود بیان شد که علم قرائت طبیعت است و طبیعت هم فعل خداست، فلذا علم پرده از فعل خداوند برمی 1 

-ی الحادی خود، تفسیر علم از جهان را تحریف میاین عالِم است که با تکیه بر فلسفه علم الجرم الهي و دیني است.خداوند است. بنابراین 

 (130نماید. )همان، ص کند و عنوان خلقت را به طبیعت تبدیل می

 (53، ح245، ص2، ج1403)مجلسی، «  التفرع علیکم و الیکم االصول إلقاء علینا»امام رضا علیه السالم فرمودند:  2 
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ی دینی مسیر خود دهیید شهای تأی اصول و شیوهگاه که در محدودهعالم علوم طبیعی و تاریخی، آن

ی برهان شود و یا از طریق نصّی که صدور و های خود موفق به اقامهاگر در طول کاوش کند،را طی می

ای یقینی به دین گونهای یقینی برسد، رهیافت علمی خود را بهجهت صدور آن قطعی است به نتیجه

ی ناقص راجعه به ظهورات و سیر و مشاهدههای ظنّی و از طریق مدهد، ولیکن اگر با روشاستناد می

گیری علمی از یابد، ضمن بهره به نتایجی که دارای کاربرد عملی است دست موارد طبیعی خصوصاً

 ،همان)دهد. گونه ای ظنّی به دین استناد میای را که از آن دارد، بههیافت خود، تبیین و توجیه علمیر

 (182 ص

دارد، این  مادّیامتیازی که بررسی آیات و روایات مربوط به خلقت و تاریخ، به بررسی دانشمندان 

کند و و غایی حوادث نیز توجه می و صوری، به علل فاعلی مادّیاست که قرآن عالوه بر تبیین علل 

 (174ص  ،همان)رساند. علوم طبیعی و اجتماعی را به اوج خود می ،گونهاین

 ینید فنّاوری 
-همانند علوم طبیعی که بخاطر پردهو صنعت،  فنّاوریممکن است این تصور ایجاد شود که درمورد 

بتوانیم کاربردهای  برداری از فعل خداوند دینی هستند، نتوانیم صحبتی از دینی بودن داشته باشیم و نهایتاً

خداوند و صنعت مخلوق  یواسطهاید توجه داشت که طبیعت مخلوق بیرا دینی کنیم. اما ب فنّاوری

شمرده کار و خردورزی او موهبتی الهی و ابت است ی اوست. صنعت، مونتاژ خلقت توسط بشرواسطهبا

، تفاوتی در فنّاوریجایی که مرجع صنعت نیز عالم خلقت است، بین علوم طبیعی و پس از آن 1.شودمی

 (89ص  ،1386)جوادی آملی، دینی بودن وجود ندارد. 

 شدن علوم آسیب تخصصی 
-کرد. بدینشد و هماهنگ با هم رشد میدر گذشته علوم مختلفی در مراکز علمی، توأمان تدریس می

شد و بینی دانشمندان تدوین میهای علوم طبیعی و سایر علوم، توسط جهانترتیب، مبانی و پیش فرض

 ممان از سیر عمودی عالَآمد. لذا عالِهمچنین برخی نتایج علوم طبیعی در حکمت و الهیات به کار می

اندک اندک حاصل شد این  13چه بعد از قرن شدند. اما آنو غایی آن غافل نمی فاعلی   علّتخلقت و 

باقی  و معلول در بین دانشمندان علّتبینی جدا شدند و با اینکه اعتقاد به بود که علوم طبیعی از جهان

ها غافل شدند؛ در حالی که و غایی آن فاعلی  علّتها در سیر افقی بین اشیاء و پدیده ها، از ماند، اما آن

                                                 
 ( اشاره به مخلوق بودن انسان و صنع او دارد.96)صافات،  «واهللُ خَلَقَکُم و ما تَعمَلون»ی ی شریفهآیه 1
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 ،همان)دو عاجز است. و حس و تجربه از درک این ایی داردو غ یفاعل علّتبر  ابتناءی علّ اساس نظام

 (135و  109 -107 صص

که عقل دیگر از دارد: اول اینها، آثار و نتایجی این جدایی علوم از معارف و تخصصی شدن آن 

ارتباط با شود؛ لذا ماحصل عقل بیی دین محدود به نقل میچارچوب معرفت دینی خارج شده و حوزه

-هم تعارض بین عقل و دین میشود و در صورت ایجاد هر تزاحمی بین نقل و عقل، توّدین تلقی می

بیند و برداری از خلقت و فعل الهی نمیجهت پردهن، تالش خود را در بیگانه از دی که عقلِشود. دوم این

های مختلف علمی، ها و نتایج رشتهکه داده( و سوم این109 ص ،همان)نامد. گر طبیعت میخود را تبیین

کنند. گیرند و تصویری مبهم و نامتجانس از عالم و آدم عرضه میارتباط با هم شکل میبیگانه و بی

 (134 ص ،همان)

اند.  این علوم در سیری افقی خاطر بیگانگی با حقایق و معارف دیگر، معیوبف امروزی بهعلوم متعار

و نه دانش  ه غایت و فرجامی برای آن قائلندند، ننبیدهند و نه برای طبیعت مبدئی میبه راه خود ادامه می

ی ی الشهبه مطالعه فاًکند و صرشمارد. این نگاه واقعیت هستی را مُثله میخود را عطا و موهبت الهی می

 ( 135 ص ،همان. )دهدردار تحویل میپردازد و علمی مُطبیعت می

 هامی کردن علوم و دانشگاهاسال 
خاطر منقطع االول و اآلخر بودن، معیوب هستند. از احیای طور که بیان شد، علوم امروزی، بههمان

شود که در ها تعبیر میکردن علوم و دانشگاهردار علم متعارف امروز و رفع عیب و نقص آن، به اسالمی مُ

های معرفتی گرو تغییر اساسی در نگاه به علم و طبیعت، تدوین متون درسی سرآمد، هماهنگ دیدن حوزه

 (136 ص ،همان)و بازگشت طبیعیات به دامن الهیات است. 

ی اسد و در صدد ارائهرا بشنخود  حاضر باید حدِّ معیوبِ برای اسالمی کردن علوم، اوالً علم تجربیِ

بینی برنیاید و ثانیاً سرشت چنین علمی بازنگری شود و عیب و نقص اساسی آن برطرف شود. جهان

 اند از:( راهکارهای رفع عیوب علم و اسالمی کردن علوم و متون درسی عبارت140 ص ،همان)

 جای آن قرار گیرد.به« خلقت»برداشته شود و عنوان « طبیعت»عنوان  .1

 است ملحوظ باشد. خالق که مبدأ فاعلی عنوان .2

 عنوان مبدأ غایی منظور شود.هدف خلقت که پرستش خدا و گسترش عدل و داد است به .3

 ی قرآن یا حدیث صحیح، قرار گیرد.محور بحث دلیل معتبر نقلی، مانند آیه .4

 های آن استمداد شود.از تأییدهای نقلی یا تعلیل .5

 مسموع نشود.« حسبنا النقل»که نباشد؛ کما این« حسبنا العقل»در هیچ موردی، دعوای  .6
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همانند تفسیر تدوین به  جه به تفسیر جزء دیگر آن باشد تاتفسیر هر جزء از خلقت، با تو .7

تدوین در علوم نقلی، تفسیر تکوین به تکوین صورت گیرد زیرا هر موجودی از آفرینش، 

 ای از آیات الهی است.آیه

 (141ص  ،همان)

 بافته نبودن علوم اسالمیی جدا هتافت 
ای ی اسالمی کردن علوم، نباید دچار افراط و تفریط شد و گمان کرد که علوم اسالمی، تافتهدر زمینه

-متفاوت با آن دارد. این دیدگاه باعث می جدا بافته از علوم طبیعی رایج امروزی است و محتوایی کامالً

ر متفاوت از فیزیک و شیمی رایج ندارد، از اساس منکِ شود وقتی ببینیم فیزیک و شیمی اسالمی، محتوایی

 (142ص  ،همان. )امکان اسالمی کردن علوم دینی شویم

با آشتی دادن علم و دین ی وسیلهبهباید توجه داشت که علوم اسالمی، حاصل رفع عیوب علم رایج 

منابع معرفتی است، نه  هماهنگ کردن علوم طبیعی با سایر ی معرفت دینی وگاه عقل در هندسهدیدن جای

اینکه از روش تجربی دست برداریم، سازوکار بدیعی معرفی کنیم، علوم رایج را از اساس ویران نماییم و 

 (143 -142 صص ،همان. )متفاوت با روشی جدید ایجاد کنیم محتوای کامالً

رد، اوراق تکوین الهی بیان شد، علم اگر علم باشد و در مرز گمان و فرضیه به سر نب قبالًطور که همان

ناچار الهی و غیرقابل تقسیم به دینی و غیردینی دارد، پس بهزند و پرده از اسرار آن برمیرا ورق می

دان ملحد که فیزیکاسالمی است، ولو این ی عقالنی باشد یقیناًاست. لذا علم فیزیک اگر مفید طمأنینه

عت با خدا را منقطع بداند، موجب این نیست که فهم او که او به سبب الحادش ارتباط عالم طبیباشد. این

که ممکن است کسی ملحد باشد اما به یت و اعتبار شود. کما اینتفسیر فعل خداوند نباشد و فاقد حجّ

بررسی وتفسیر قرآن بپردازد و جهات ادبی و لطایف و فصاحت و بالغت آن را بررسی نماید و به 

که شرایط و معارف حکمی و کالمی آن را ارزیابی کند. درصورتیی قصص و تاریخش بپردازد مطالعه

ه است، زیرا تفسیر فعل توان گفت فهم او مخدوش و ناموجّکامل فهم معتبر را رعایت کرده باشد، نمی

شود، هرچند خداوند اگر وهم و حدس نباشد و تفسیر صحیح باشد، به اسالمی و غیراسالمی تقسیم نمی

به همین قیاس فیزیک  1(144 -143 صص،همان)لمان وغیرمسلمان تقسیم شود. صاحب این فهم به مس

                                                 
کرد. هایش به کفار و مشرکین بود که اسالم را به آنان معرفی میشد، بسیاری از خطابشاهد این مدعا هم آن است که وقتی قرآن نازل می 1 

ورت نگرفته بود. پس فهم قرآن، حتی اگر توسط کافر شد، ابالغ رسالت صاگر فهم قرآن به اسالمی و غیراسالمی )بر حسب مفسر( تقسیم می

شود که در مقابل آن مسؤول که بداند چه کتابی است، ادراکش بر او حجّت میباشد، اسالمی است. همچنین اگر کسی قرآن را بخواند بدون این

لمان و غیر مسلمان دست یافتنی است و مراتب باالتر تر باید گفت که فهم مطلب مراتبی دارد که مراتبی از آن برای مساست. البته به صورت دقیق

 (.282)بقره، « واتَّقوا اهلل و یُعَلِّمُکمُ اهلل(: »147و 144، ص 1386تر مشروط به کسب تقواست)جوادی آملی، و صحیح
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گر خودش و شیمی غیراسالمی نداریم. علم اگر علم است، تبیین فعل خدا و اسالمی است، گرچه تبیین

 این حقیقت را درنیابد:

تعالی( بیعت با خداوند و مبدأ خشی از آن را )ارتباط طبگیرند و اینان بخشی از حقیقت را می

ثمر و مثبت آن که علم کنند. کنار گذاشتن بخشی از حقیقت، مانع از آن نیست که بخش مُانکار می

اسالمی و  چه علم صحیح و ثمربخش است، قطعاًصائب و مطابق با واقع است، مطرود شود. آن

دسته از علوم که وهم است و خیال در واقع جهل مرکب است و علم ت شرعی است و آنحجّ

 (144 ص ،همان)ت تا سخن از اسالمی بودن یا غیر اسالمی بودن علوم شامل حال آن شود. نیس

 علمِ به آن و خطاپذیری علوم اقع واطالق و 
ی علم بیان شد، مبتنی بر این مبناست که واقعیت مطلق است و علم مطلق به آن چه تاکنون دربارهآن

ها را به فرضیات اثبات گویند و آنتحلیل دانش میچه برخی فالسفه در نیز ممکن است. بنابراین آن

گیرد و پندارند، در تقابل با مبنای ما قرار میکه حقیقت را نسبی یا متکثر میکنند یا اینناپذیر تعبیر می

معرفت یقینی و نه فرضیات اثبات نشده، که گیرد ی معرفت دینی قرار میچه در هندسهنادرست است. آن

 (146ص  ،همان)است.  آوراطمینان

ی دیگری که توجه به آن بسیار اهمیت دارد، بحث خطاپذیری علوم است. امکان دارد از این نکته

ت شرعی است، این ی معرفت دینی قرار دارد و حجّ مطلب که بیان شد علم عقلی داخل در هندسه

که این ود. حال آنشای به ساحت معرفت دینی وارد میبرداشت شود که در صورت خطای علم، خدشه

یت آن یا معرفت دینی وارده نشده و پس از ای به حجّی علوم نقلی افتاده، اما خدشهفاق بارها در حوزهاتّ

 1«نزح بئر»ی کشف خطا نیز، اعتبار معرفت دینی و علوم نقلی به قوت خود باقی مانده است؛ مانند مسأله

اند اما بعداً مشخص شد که امری به وجوب آن بوده که تمام فقها، بجز محمد بصراوی، تا زمانی معتقد

ه و روش اجتهادی و نه در اعتبار روایات برای تولید مستحب است. این تغییر فتوا نه در صحت مسیر تفقّ

 (148 -147ص ص ،همان)معرفت دینی خللی ایجاد کرده است. 

 نقدهای وارد بر نظریه 
ایشان علم دینی را هم مطلوب و هم ممکن  این جهت کهاز جوادی آملی از علم دینی،  اهللآیتی تلقّ

)خاکی قراملکی، در گفتمان حوزه درخور توجه است.  این نگاه ، یک تلقّی حداکثری است.دندانمی

                                                 
 کشیدن مقدار خاصی از آب چاه برای تطهیر آن پس از مالقات با متنجس. 1 
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هایی است که مورد نقد متفکرین قرار گرفته است. حال، این نظریه دارای ضعف( با این419ص  ،1391

 جا به چند نقد اشاره خواهیم کرد: در این

 تعریف نشدن علم دینی 

« علم دینی»پرداز از رسد جایش در این نظریه خالی است، تعریف نظریهنظر میای که بهاولین مسأله

شان توقع الزم را کند تا مشخص شود نظریهکه منظور ایشان از علم دینی چیست، کمک میاست. این

همین دلیل در ما متأسفانه توقع ایشان از علم دینی مشخص نیست، و شاید بهکند یا نه؟ ابرآورده می

 اند.خوبی نپرداختهی کاربرد یا روش علم بهجاهایی به وجوه مختلف علم دینی، مثل مسأله

 علمی است که موضوعش قول یا فعل خداوند باشد. علم دینی در این دیدگاهتعریف  د:نقپاسخ به 

علمی که موضوعش فعل یا قول الف( توان به دو قسم کرد: در یک تقسیم بندی می که علم راتوضیح این

، مانند علوم علمی که موضوعش فعل یا قول انسان باشد ب( و ، مانند تفسیر و علوم طبیعتخداوند باشد

دینی یا  تواندی دوم میخود دینی است، اما دسته به ذات و ماهیتی اول دسته .شناسیسیاسی و جامعه

در جهت فضایل اخالقی قرار بگیرند، بالعرض و ی دوم تنها درصورتی که غیردینی باشد. به عبارتی دسته

 (1395 بهمن 1 ،ی تلفنیمکالمه، واعظ جوادی، م) نه بالذات دینی خواهند شد.

 ضعف تبیین روش 

نی است. در نگاه ی ایشان تبیین نشده است، بحث روش علم دییکی دیگر از مسائلی که در نظریه

د و ای جدابافته باشعلوم دینی تافتهکه قرار نیست اول تبیین این مسأله با توجه به تأکید ایشان بر این

 رسد.شود، ساده به نظر میبرای کسب آن از همان روش تجربی و برهانی استفاده می

د؟ آیا موارد پنج و شش ی به دست آوردن علم ندارسؤال اینجاست که آیا دین، توقعی در مورد نحوه

کند؟ یعنی اسالم و هفت، از راهکارهای اسالمی کردن علوم، در تبیین روش شناسی علم دینی کفایت می

برداری از فعل خداوند شود، رضایت دارد تا روش آن علم باشد و اصال به هر روشی که منجر به پرده

ای انسان برای امتحان ید؟ مثال کشتن عدهتوان آن را دینی ناماگر روش علم مخالف با دین باشد، می

فالن ماده »ی جدید شیمیایی یا پزشکی، آیا حتی اگر منجر به کشف این مسأله که کردن تأثیرات یک ماده

 گیرد؟ هرگز!بشود، مجاز است و این علم، دینی نام می« را خداوند آفریده تا این اثر را داشته باشد و...

چنینی بکنند، اما در جای دیگری های ایندست آوردن علوم، دقتین در بهالبته احتمال دارد که مسلم

از نظریه تصریح شده است که حتی اگر دانشمند ملحد باشد و کشفی بکند، چون فعل خدا را تبیین 

کرده، آن علم دینی است، ولو اینکه علم او ناقص و منقطع االول و اآلخر باشد؛ یعنی آن بخش که تبیین 
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