
 

  
  
  
  

  ؟چيستي و گسترهٴ علم ديني از نظرگاه آيت اهللا جوادي آملي
1٭٭ قاسم بابایی٭عبدالحسین خسروپناه  

يکي . مبحث علم ديني، يکي از مباحث چالشي است که با دو رويکرد مخالف و موافق همراه است: دهيچک
را در ايـن مباحـث، بـه    » علـم «ايشان . ظلّه ـ است  از موافقان نظريهٴ علم ديني، آيت اهللا جوادي آملي ـ دام 

استاد، امکان علم ديني را . گستراند داند و سايهٴ دين را بر سر همهٴ علوم مي معناي اعم و شامل تمام علوم مي
در مسئلهٴ چگونگي تحقـق علـم دينـي،    . کند پذيرفته و با دو روش تفسيري و روش فلسفي آن را اثبات مي    

شود و علم غيردينـي وجـود    قدند که دين، شامل تمام علوم ميپذيرند و معت رويکرد حداکثري را به دين مي    
. ٢قرار دادن عقل در هندسهٴ معرفـت دينـي؛        . ١: ديدگاه حداکثري علم ديني، داراي سه مرحله است       . ندارد

اين مراحل به صورت تکاملي، همه علـوم را  . تبيين کليات علوم با دليل نقلي. ٣تنفيذ شرع بناي عقال را؛   
  .دگير در بر مي

  .دين، علم، عقل، رابطهٴ علم و دين، علم ديني: ها کليدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٭دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي

 .٢٠/١٠/٨٩: پذيرش ١٠/٩/٨٩: دريافت. آموخته مركز تخصصي كالم اسالمي حوزه علميه قم ٭٭دانش
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  درآمد سخن
، توجه متفكران آن دوميان  ٴو نوع رابطهيا مدرنيته و اسالم سالياني است كه نزاع علم و دين 

 بـه خـود جلـب كـرده و ميــان     اسـالمي و سـکوالر را در ايـران و جهـان اسـالم و غــرب     
 در جهان غـرب    ١.شده است اي برخوردار     دين از اهميت ويژه   ويژه فيلسوفان    ، به گران تحليل

بعد از دوره رنسانس، اين مباحث به چالش جدي تبديل شد و مورد توجه انديشمندان قرار                
اي مـستقل دارد، بـه     ادعا كردند كه هر كدام حوزه ، دين ازانگاري علم   اي با جدا     عده .گرفت
هـا   نستند و كار علـم را تبيـين و كـشف رابطـه    در امر هدايت داتنها اي كه كار دين را       گونه

   .پنداشتند
كيـد  أ بر اين نكتـه ت ،دو مكتب فكري غالب«: نويسد  ميعلم و دين كتاب  ايان باربور در  
علـم و  ( ».هاي علمي فـرق دارد  هاي خاص خود را دارد كه به كلي با رويه     دارد كه دين روش   

  )٢دين، ص 
 خود جلب   توجه انديشمندان اسالمي را به     ،ديگر اي   اين دغدغه در جهان اسالم به گونه      

اي همچون پرفسور نقيب العطاس، دکتر اسماعيل فاروقي، دکتر سيد حسين  عده. كرده است
 حجت االسـالم و المـسلمين سـيد منيرالـدين            آملي، دكتر گلشني،   ي آيت اهللا جواد   نصر،

هـا را    دانـشگاه  و اسـالمي شـدن     علم دينـي را قبـول داشـته       دكتر خسرو باقري،    حسيني و   
ند و براي علـم و ديـن دو       از روشنفکران سکوالر، منكر علم ديني شد      ند و گروهي    ا  فتهپذير

  .حوزهٴ مستقل مطرح کردند
منزلـت عقـل در هندسـه معرفـت       مختلف همچون    هاي  باآيت اهللا جوادي آملي در كت     

 و در ، دنيـا شناسي، انتظار بشر از ديـن، نـسبت ديـن و         شريعت در آئينه معرفت، دين     ديني،
اين مقاله بـه تقريـر ديـدگاه        . ي به علم ديني دارند    ، نگاه مثبت  تسنيمهاي تفسيري مانند     كتاب

مقدماتي آشنايي با از آنجا كه ديدگاه ايشان منوط به پردازد؛ اما    مي علم ديني    ٴايشان در زمينه  
 آن   نگي عقل و دين، تعارض علم و دين و همـاه          ٴمانند شناخت دين، شناخت عقل، رابطه     (

  .وگو دربارهٴ آنها گريزي نيست است، از گفت) دو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٨٨مي،  حکمت نوين اسالٴ، قم، مؤسسهجريان شناسي فکري ايران معاصرنگارنده، : ک.ر . 1
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  شناسي  دين .يك
 انـساني و پـرورش      ٴ امـور جامعـه    ٴبـراي اداره  اسـت    عقايد، اخالق، قوانين و مقرارتي       ،دين

آنهـا   از هر يك داراي سه عنصر عقايد، اخالق و احكام است كه فقدان         ،پس دين . ها انسان
  )٢٣٨، ص حق و تكليف( . استموجب نقصان در معنا و مفهوم آن

يني ب دين باطل، جهان :کند ي، دين را به دو دستهٴ حق و باطل تقسيم مي       آمل ياستاد جواد 
 .است پيدايش آن نيازهاي رواني يا اجتماعي انسان    أاست كه مبد  ايي  ه  و برنامه و ايدئولوژي   

ف خداونـد و بـه   است كه از طرعقايدي بيني و  ٴ جهان مجموعه دين حق،)٣٣، ص  شناسـي   دين(
در صـراط مـستقيم قـدم    آن، گيرد تـا انـسان در پرتـو      وحي در اختيار انسان قرار مي ٴوسيله
 متعال همان اسالم است و جـز اسـالم،        نزد خداوند    ،دين ثابت و حق    )٣٠همان، ص   ( .بردارد

انتظـار بـشر از   (. كند  خاص جلوه مي يديني وجود ندارد و اين اسالم در هر عصري در مصداق          
يـا ديـن   ن جـامع  يدگفته، مأموريت   ي، عالوه بر تعريف پيش     آمل ياستاد جواد  )١٧٨، ص   يند

ن صـفات   يـي تب  و ي الهـ  ي حـسنا  ي اسما يابيارز  وجود خداوند متعال و    يبررستوحيدي را   
 چيستي فعل خداوند متعـال  ن ويي که به تب بر اين اساس علوم تجربي    . داند  ي خداوند مي  فعل
 بـا  يارتباطاگرچه  هاي علوم، گزاره .رنديگ هاي ديني قرار مي  و گزاره مرهٴ دين پردازند در ز   مي

جهت که کاشف  از آن  ،نديآ  جزء عقايد ديني به حساب نمي      ندارند و انسان   يسعادت اخرو 
گونـه مطالـب جـزء     يـن  ايبررس«. رنديگ  در حوزهٴ دين جامع قرار مياند، فعل خداوند متعال 

 ».نها مترتب است آ بري خاصينه اثر فقه دند ويزء عقا  هرچند نه ج   ؛ خواهد بود  ينيعلوم د 
  )١٨، ص ٢، شماره »تبيين برخي از مطالب منزلت عقل در هندسه معرفت ديني«، مجلهٴ اسراء(

مقطـع اول   «:کنند ي، چهار مقطع براي چگونگي پيدايش دين عنوان مي آمل ياستاد جواد 
ــد ــاد،ني ــد اعتق ــوقي و ، اخالي قواع ــي و حق ــي، فقه ــ... ق ــع دوم وت اس ــع در مقط ، منب

 يشناسـ  ، منبع معرفتدر مقطع سوم  قرار دارد و  )  خدا يعلم ازل  اراده و (ن  ي د شناختي هستي
 بـشر   يشناسـ  ، منبـع معرفـت    در مقطع چهارم   واقع است و  ) انه معصوم يوح(ل  ياص سره و 

  )٢٢، همان، ص مجله اسراء( ».قرار دارد) نقل عقل و (يعاد

  عقل علم و  شناخت .دو
دانـد؛   علوم تجربي نمـي   تنها   علم ديني، مقصود از علم را        ثهللا جوادي آملي در مبح    اآيت  

ـ گانه عقـل    رچها هاي گونه« .داند بلکه علم را به معناي اعم، شامل تمامي علوم مي           ي،تجرب
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علـم بـه    ،نـه گردنـد  يا موجب طمانيور آ ي، تجريدي و ناب، در صورتي که يقين   ديتجر يمهن
منزلت عقـل  ( ».شوند ي حائز ميسشنا اي در ساحت دين ل، منزلت ويژهشمار آمده و در کنار نق     

تلـف عقـل   شه معتقـد اسـت سرچـشمه علـوم مخ    ي صاحب اند)٢٨، ص در هندسه معرفت دينـي  
علوم  ،علم تجربي، رياضيات«. گيرد متفاوت را فرامي  علوم   عنوان عقل، همهٴ اين      باشد و  مي

 همهٴ اين علوم متفاوت شوند و عنوان عقل يي و عرفاني همگي با عقل تأمين مکالم ،يفلسف
  )١٤همان، ص ( ».رديگ را فرامي

بـسياري از معـارف دينـي    آن  ٴكـه در سـايه  اسـت  يكي از منابع مهم معرفت ديني، عقل        
ٴ اسالمي را بـه تفكـر و تعقـل          جامعه» صد آيه  سي«قرآن كريم در بيش از      . شود  استخراج مي 

امـام  .  حجت خداوند بر بندگان معرفي شـده اسـت         همچنين در روايات، عقل    .خواند  ميفرا
هللا علي الناسِ حجتينِ حجةً ظاهرةً و حجةً باطنـةً فامـا الظـاهرةُ    ان «: فرمايد   مي Ａ كاظم

 : همانا خداوند بـر مـردم دو حجـت دارد         ؛فالرسلُ و االنبياُء و االئمه و اما الباطنه فالعقول        
 عقـل  ،ند، و حجـت بـاطني  ا  امامان  حجت ظاهري رسوالن و    .حجت عياني و حجت باطني    

 ٴست كـه در صـورت اقامـه    ا خصوصيت حجت باطني در اين)١٥، ص  ١، ج اصول کافي (» .است
  . با آن عقاب الهي را در پي دارددليل و اتمام حجت، مخالفت

 مراد از عقل را صرفاً عقل در فلسفه يا عقل     ، اهللا جوادي آملي در مبحث علم ديني       تآي
 خـصوص عقـل   ،مقصود از عقل در اين سلسله مباحث«: رمايندف ميلكه   ب ؛داند  تجربي نمي 

 آن ٴ بلكه گـستره ؛ نيست،دهد تجريدي محض که در فلسفه و كالم براهين خود را نشان مي           
دار  تجريدي را كه عهده  بد، عقل نيمه  يا  عقل تجربي را كه در علوم تجربي و انساني ظهور مي          

همـان،  (» .گيـرد  آيد نيز در بر مي ري برمي  عرفان نظ  ٴرياضيات است و عقل ناب را كه از عهده        
تا روشن بـشود  ؛  اعم از علوم تجربي و انساني  ؛ علوم است  منظور از علم، نيز همه     )٢٥ص  

علوم انساني نظير فلسفه و عرفان هـم  ، بلکه   كه نه تنها علوم تجربي با دين مخالف نيست        
  . گ است چه اينكه دين هم با آنها هماهن؛با دين مخالف نيست

  نيقلمرو د. سه
 در  ي، اعتقـاد  ي و ، اخالقـ  يان مـسائل عبـاد    ي عالوه بر ب   ي، آمل ي اهللا جواد  يتن از نگاه آ   يد

ري از علوم را در بـر      اين بس ي د ٴدامنه  و ،ز صاحب نظر است   ي ن يتجرب  و ي علوم انسان  ٴعرصه
 ٴ همـه  يبـرا كه   است   يشمول جهانن  ي د ،اسالم:  جوادي آملي معتقد است     اهللا آيت. گيرد مي
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 از ييگو  براي پاسخ باشد؛ وي بشريازهاي ني تماميگو  بايد پاسخ و،ها است زمان عصرها و
ـ  کـه از ا    ييهـا  يافته .سنت:  سه ؛قرآن:  دو ؛فطرت عقل و : کي :کند يسه ابزار استفاده م    ن ي

معرفـت  اند كه  اما برخي پنداشته .شوند ي داخل ميني در شعاع معرفت د،ديآ يدست م  همنابع ب 
اين گروه محـصول عقـل را از حاصـل ديـن جـدا               .شود يعترت خالصه م    در قرآن و   ينيد

ـ معتقدنـد د طرفداران آن  که  » ين حداقل يد «ٴهي در نقد دو نظر    ي آمل ياستاد جواد . دانند  مي ن ي
کنـد،   الصه مـي ن را صرفاً در نقل خيکه د» يانحصار نقل «ٴهينظر  دارد ويصرفا جنبه شخص  

ـ  معرفت احکام د   ي اساس ٴهي دو پا   نقل، رفته شود که عقل و    يل پذ ن اص ي ا يوقت«: سدينو مي ن ي
توان ادعا کرد که اعتقـاد بـه         شود، نمي   يک به عنوان حکم دين تلقي مي       داللت هر  هستند و 

ق بـه   يـ نگرش دق  ق و ي با نگاه عم   يوقت و... گردد ين م ي شدن د  ي منجر به عرف   ين حداکثر يد
ن ي بر ا)٢٢٨، ص  حق و تكليف  ( ».جامع وکامل است  ن  يشود که د   ي معلوم م  ،سته شود ين نگر يد

بخـش جهـان     يهـست   و ياو علت فاعل   واست   عالم مخلوق خداوند متعال      ٴاساس که همه  
ـ  لذا هر آنچه در ا     .گردد يميز به خداوند بر    ن يين علت غا  يهمچن است و  ن عـالم اسـت از      ي

کاشف قـول    ن و ي مب .ا قول خداوند متعال   يباشد   يا فعل خداوند متعال م    ي ي،وجودات امکان 
 ،ن اويکتاب تکـو  ن فعل خداوند متعال و  يمب و،  قرآن  همانند تورات و   ، است يل نقل ي دل ،او
اعم از علوم   (د  يآ يدست م  ه ب يل عقل ي دل ٴلهيوسه  ن اساس هر آنچه ب    ي بر ا  . است يل عقل يدل
 ٴوعهمجمير در ز،ت را داشته باشديط حجي که شرايدر صورت) يانسان  ويعلوم تجرب و   ينيد

 .رديگ ي قرار مينيمعرفت د

  ن يد  رابطه علم و.چهار
  :حوزه و وجه داردچند استاد دربارهٴ رابطه علم و دين، دگاه يد

  ي؛ني معرفت دٴ قرار دادن عقل در مجموعه.الف
  در شرع؛ يي عقالي قراردادهايذ و امضاي تنف.ب
  .يل نقليدلبا  از علوم ياريات بسين کليي تب.ج

 يگو  پاسخ، امارديگ هايي در زمره علم اسالمي قرار ميبه تنگفته،   پيشهر يك از عناوين   
 بـه  ا مجموعـه سـه عنـوان و    ريعلـم اسـالم   هنگامي كه   . ن در همه جوانب نخواهد بود     يد

 ي،اساس نگاه تداخل را بري زدر نظر بگيريم، به پاسخ خواهيم رسيد؛     »  الخلو مانعه«صورت  
مراد از اما اگر . شود ين شامل تمام علوم ميد وست  خاص مطلق ا عام و،علم ن و ي د ٴرابطه
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ب ي آسـ  ،ه اسـت  ي کل يه که به صورت موجب    ينگاه تداخل باشد،   از مراحل    يکيتداخل صرفاً   
  .نديب يم

  ينيقرار دادن عقل در مجموع معرفت د: مرحله اول
ه ق ب متعل ،آنچه در عالم است     هر بنابراين. ال، علت فاعلي و غايي جهان است      خداوند متع 

 قول ٴا به منزله  ي :شود تمام عالم در دو صورت نمايان مي      جه  يدر نت . خداوند و ملک او است    
.  الهـي ني فعـل خداونـد و کتـاب تکـو       ٴا بـه منزلـه    يـ و  است   يع اله يخداوند و کتاب تشر   

ـ دار ب بنـابراين عهـده  .  است نقل  از عقل و   عبارت ،ني د ثباتان شد منبع ا   يبطور که    همان ان ي
ار بيـان فعـل خداونـد متعـال عقـل      د  اسـت و عهـده  ي آسمانيها  کتاب ،القول خداوند متع  

اندرکار فهم و ادراک فعـل خداونـد و       ين اساس عقل به معناي وسيع آن دست       ا بر «.باشد مي
محصول عقل  «)٦٢، ص منزلت عقل در هندسه معرفت ديني(» . تکوين و تدوين استورق زدن کتاب  

 ،ا به صورت ظـن معتبـر باشـد   ي و  ينيقي و   يت جزم  هرگاه به صور   ،در ادراک فعل خداوند   
. ، انزال الهـي اسـت  ، چه آنکه نقلپس عقل، الهام الهي است . باشد ارع مي قابل استناد به ش   

 حاصل آنکـه،  )٢١٧، ش افق حوزه(» .جت است و هم انزال الهي حجت است   ح يالههم الهام   
  .است يسالم علوم اٴ حجت و در زمره،نقلدستاورد  عقل همانند ٴوردهفرآ

  يي عقالي قراردادهايذ و امضايتنف: مرحله دوم
ن و مقررارت کـشورها اسـت کـه در    يرسوم و قوانو قراردادها، آداب    ،مقصود از بناي عقال   

مـستقل بـه حـساب     منبـع  ،ن است که عقـل  يان مردم رواج دارد و تفاوت آن با عقل در ا          يم
. آيـد  منبع مستقل به حساب نميرد و  يگ يعقال در زير مجموعهٴ سنت قرار م       اما بناي  ،ديآ يم

 و صـرف   عقال از سنخ عمـل يحکم عقل از سنخ علم است و بنا       «که   است   نيگر ا يفرق د 
 يـا   باشدＡ  مگر آنکه عمل معصوم؛ستي نيابي، قابل ارز عمل از آن جهت که عمل است      

 کـامالً   ، حکم عقل از آن جهت که حکم و ادراک اسـت           يول. برسد Ａ به امضاي معصوم  
  )٢٨٩، ص ٤، جسرچشمهٴ انديشه(» .جه قابل استناد خواهد بوديق و در نتي و تحقيقابل بررس

رف شارع مخـالفتي  رد که از ط   ين قرار بگ  ي د ٴر مجموعه يتواند ز   در صورتي مي    عقال بناي
 عـدم مخالفـت    بلکه شـرطْ   ؛ستيد مالک ن  أييموافقت و ت  ديگر،   ياني به ب  .با آن نشده باشد   

ـ دين و قرار گرفتن بنـاي عقـال در قلمـرو            د د أيي نشانگر ت  ، مخالفت عدمبنابراين   .است ن ي
  .خواهد بود
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ر از اسـالمي شـدن علـوم را بيـان     گـ ي د يا آيت اهللا جوادي آملي با تبيين فوق، مرحلـه        
ن و يتـر   يکـي کـه اصـلي   ثرنـد؛ ؤ مي دو عامل اساسـ ،ک مطلب ي بودن   يدر اسالم «: کند مي
ه شـارع مقـدس اسـت و      يـ س و ابتکـار از ناح     يتأس همان   ،شود ترين آن محسوب مي    ياديبن
 اسـت تـا بـا اصـول     ي مردم ي قراردادها يذ و امضا  يهمان تنف  ابد،ي ي م يني د ٴ که جنبه  يگريد

  )١١٢، ص اسالم و محيط زيست( ».ر نباشدي مغاي و قواعد دانش اسالميارزش

  را از علوم ياريات بسيکلدليل نقلي، ن ييتب: مرحله سوم
ـ         دراب تکاليف عبـادي،     در ب وشمندي  ر عالوه بر    ،اسالم  و يمـسائل جهـان و علـوم تجرب
ت است کـه در  ين نکته حائز اهميااما در استناد مطلبي به دين . نيز پيام و روش دارد  يانسان
در و  )هماننـد عبـادات  (به صراحت، همهٴ جزئيات را بيان كرده اسـت           اسالم   ، موارد يبعض
ـ  بدون آنکه جزئ   ؛کند کلي و جامع بيان مي    ه صورت قاعدهٴ     را ب  ي مطلب ، موارد يبعض  ات آن ي
  واصـول   مثل فقه،ي، مختلف علميها  همانند کلياتي که در زمينهد؛يح نماين و تشرييرا تب 

ـ از کل جزئيـات و فروعـات را    کـه   بيان كرده است و وظيفهٴ ما اين است          يعلوم تجرب  ، اتي
  .استخراج كنيم

ـ ي معرفت د دو قسم در حوزهٴ    رشود و ه   امل مي  هر دو قسم را ش     ،نيقلمرو د  گـاه  ي جاين
ـ  ا ،ن گونه از علوم   ي بودن ا  ينيار د يمع. دارند ـ  فروعـات و جزئ ٴست کـه همـه   يـ ن ن ي  ،ات آني

گونه  ني بودن اينيار ديان شده باشد؛ بلکه مع  ي در قرآن و سنت ب     ،)عبادات( همانند قسم اول  
  )١٧١، ص  آيينه معرفتشريعت در(» . استياستنباط آنها از اصول متقن اسالم« ،از فروع

 هٴعهدبر  را يفيو وظاري از علوم مختلف بيان کرده اي بس ٴ را درباره  ياتي کل ،قرآن و سنت  
 مطـرح شـده از طـرف    اتي کلصاحب نظريهٴ تداخل، معتقد است كه      .عالمان گذاشته است  

 . خواهند بـود   يني د ، علوم ٴهمهبدين ترتيب   شود و    ي از علوم م   ياري شامل بس  ،قرآن و سنت  
 به عنوان اصول ثابت و ،اند ي ناطقان موظف هستند القائات آن بزرگان را که همان وحيآدم«

 خـود را  ي خود در نظر گرفته و کـاوش و جـستجو  ي و عملي علم يها مستحکم و حرکت  
علينا القاء االصول اليکم و عليکم      : ن که آنان فرمودند   يچه ا  .رامون آن اصول شکل دهند    يپ

فـروع   شما القا کنيم و بر شما است کـه  ات را بريست که اصول و کل     ا  بر ما  يعني ؛التفريع
 يهٴبا تمسک به اصول مستند و متقن القا شده از ناح. ا استنباط و تحصيل نماييدن اصول ريا

همان، ص (» .دينما  ميک چهرهيکاي ي مختلف علميها ينه در زمي فرعيها راه ،يصاحبان وح
  )١٧٠ ـ ١٦٩
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ـ ينمونه از تالش عالمان د     دوان  ينجا به ب  يدر ا  ـ  کـه از کل  ين  را اسـتخراج  ي فروعـات اتْي
  :كنيم  مياشارهاند،  كرده
 ،بارهٴ اصول عمليه، يعنـي اصـل برائـت    قسمت مهم اصول فقه که در    ،به عنوان نمونه   «ـ

 مـثالً بحـث   .رديـ گ  مـي  بر محور چند اصـل القـا شـده شـکل         ،اشتغال و استصحاب است   
ستمر علمي، اعـم  ازمند به حدود پنج سال کار م   يآن حداقل ن  رامون  ياستصحاب که اجتهاد پ   

 بيـان  Ｄ صومينک اصل و قاعده است که از جانب مع    ي بر   يمتکاز سطح و خارج است،      
، وسائل الـشيعه ( التنقص اليقين أبداً بالشکآن قاعده و اصل همان عبارت معروف   . شده است 

  )١٧١ ص ،شريعت در آينه معرفت(.  است)٣٥٢، ح٤٤، باب٣٥٦، ص٢ج
ـ  يخي تـار  يهـا  يدهشده نسبت به پد   همراه تعقل و تجربه در اصول القا      هرگاه تدبر   «ـ   ه  ب
رامون يشتر از آنچه پ   ي به مراتب ب   ي فروع ،آن اصول  بدون شک بر   ابد،ي مستمر تداوم    يا گونه

 . مترتّـب خواهـد شـد      ،ر فقه و اصول وجود دارد     ي نظ ي، علوم عمل  ٴهي در ناح   القاشده اصول
ُاوفوا بالعقود﴿ ٴيهمثالً آ  ِ ع معـامالت و  ي است که ابعاد وسميل، يک نص ع)١سورهٴ مائده، آيـهٴ    ( ﴾َ

شريعت (. يابد هاي متعددي رشد و توسعه مي کند و در قالب کتاب  مينيتجارات را در فقه تأم 
  )١٨١، ص در آيينه معرفت
ـ  اسـتفاده از کل    ين چگـونگ  يـي  در تب  ي آمل ي جواد آيت اهللا  علـوم   اسـتخراج    يات بـرا  ي

ـ کار بـستن مراحـل ذ     ه  پردازد که با ب    يان نُه مرحله م   ي به ب  ،مختلف ي توليـد علـوم    بـرا ،لي
  .شود اسالمي بسترسازي مي

  به موضوع بحث مطرح شود؛ه مربوط يآ. ١
  مفردات آيه معنا شود؛. ٢
  رفي متبادر به ذهن بيان شود؛ عيمعان. ٣
  يا شود؛ گوٴ ترجمهشآيه با توجه به معناي مفرد. ٤
   کنون مالحظه گردد؛ دور تاهاي  نظرات مفسران از گذشته.٥
  بندي شود؛ نظر آنان بررسي و جمع. ٦
   نيز، مالحظه گردد؛گريات ديآ. ٧
  رواياتي که ضمن آيه آمده است، ديده و بررسي شود؛. ٨
ز مالحظـه   يـ در آن موضوع ن   ) هينه فرض ،  نهيد طمأن يا مف ي يعلم قطع  (يآورد علم ره. ٩
بلکه   تمسک کرد،ي نقل ٴ ادله  در عمومتوان تنها به اصالت اطالق يا اصالت          يعني نمي  شود؛
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 .دلهٴ نقلي با ادلهٴ قطعي رخ ندهدن مفاد ا  ي ب يفحص شود تا تعارض   نيز   يبد از مخصص لُ   يبا
 ». کارشناسانه بيـان شـود   مباحث پرداخته و نظريبند ، به جمعن اموري همه اٴبعد از مالحظه 

  )١١٤، ص اسالم و محيط زيست(
 از ياري درباره بس  ي،ات از اصول متقن اسالم    ي با اخذ کل   ، سوم ٴطور خالصه در مرحله    به

ـ تـوان د   ، مي گانه ه کار بستن مراحل نُه    علوم و با ب      علـوم مختلـف،    ٴدگاه اسـالم را دربـاره     ي
  .كردآنان انتزاع   را ازيريات و فروع کثيدست آورد و جزئ هب

  يني علم ديريگ چگونگي شکل. پنج
.  بي؛نيامکان و عدم امکان علم د.  الف : وجود دارد  ياساسمبحث علم ديني دو مسئلهٴ      در  
  .کارهاي تحقق علم ديني راه

  :دربارهٴ امکان و عدم امکان علم ديني، دو ديدگاه مطرح است
 يني علم دي، از دانشمندان علوم تجرب   يگروه :علم ديني دگاه معتقد به عدم امکان      ي د .١

دکتـر سـروش، مـصطفي      : همچنين برخي از روشنفکران همچـون     . کنند معنا تلقي مي    بي را
دانند و نـه    مي را نه ممکنينيعلم د«ن گروه ياند، ا هرفتيه را پذملکيان و علي پايا اين ديدگا    

ـ يده اند که مفهوم علم دين عقي و بر ا  يضرور : علـم دينـي  ( ».کال اسـت ي منطقـا پارادوکـس  ين
  )٧، ص ها و مالحظات ديدگاه
رند و برانند که علم يپذ  اين گروه امکان علم ديني را مي:گاه معتقدان به علم ديني    ديد. ٢

  . استي آمليه اهللا جوادت؛ از جمله معتقدان به علم ديني آير اسيپذ  تحقق معنادار وينيد
. يفلـسف روش  و يريروش تفـس : توان ثابت كـرد   را نيز به دو روش ميامکان علم ديني 

  )٤٩ ، ص٦٥، ش مجلهٴ معارف(

  روش تفسيري با صبغهٴ کالمي. الف
الوجـود    ممکنر اويو غ است  لذات  الوجود با  واجب ي،ن کالم ياساس براه  متعال بر خداوند  
اسـت و  در او مـساوي  وجود و عـدم   اوالست که  اني ا ،لذاتخصوصيت ممکن با  . بالذات

ـ  ني او ضرورياز وجود و عدم برا   يك  چ  يه  العـدم  اً و اليکـون الوجـود ضـرور   يال «:ستي
توانـد وجـود     هنگامي مـي  » ممکن« لذا   )٥٥، ص   نهاية الحکمة : ك.ر(» .المکان ا اً له و هو   يضرور
ـ  پيدر ابتداگونه که  همانلذات  ممکن باثانيا.  كند به او وجود را اعطايکه واجبيابد   ش يداي

 ي؛ چرا که وجـود او از نـوع وجـود ربطـ    است، در بقا نيز نيازمند علت است   ازمند علت   ين
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 حدوث و بقاي آن ندارد و ي از وجود است که از خود استقالل       يا  گونه يت و وجود رابط   اس
ر ي غيآنچه در جهان هست   شود هر   مي  روشن ،ن مطلب يبا توجه به ا   . وابسته به واجب است   
يا ايها الناس انتم الفقراء الي اهللا : ي است وجود ممکن و وجود فقر،از خداوند متعال است 

 به خالق بودن خداوند متعـال  يات متعدديم در آ ين قرآن کر  يهمچن. لحميدو اهللا هو الغني ا    
ٍقل اهللاُ خـٰلق كل شىء و﴿همانند ؛ کند  مياشاره ِِّ ُ ُ ِ َهو الو ُ ّ ٰحد القهـٰر ُ َ ُ سورهٴ : ك.؛ نيز ر١٦سورهٴ رعد، آيهٴ (. ﴾ِ

  )١٤ و سورهٴ مؤمنون، آيهٴ ١٠١انعام، آيهٴ 
شـود    مـي  ثابت،ن خالق بودن خداوند متعال استي که مب يل نقل يت و دل  يطبق قانون عل  

َهـو ﴿: گردد ميز به خداوند بري نييباشد و علت غا  مي خداوند متعال، جهان يکه علت فاعل   ُ
ِاالول واآلخر ُ َّ عالم است يا قول خداوند متعال اسـت  ن يآنچه در ا  لذا هر)٣سورهٴ حديد، آيهٴ  (. ﴾َ
ـ  .تاب تکـوين او اسـت  اوند و ک  ا فعل خد  يست و    ا ع او يو کتاب تشر   ن و کاشـف قـول   يمب

ات است و کاشف فعل خداوند متعـال  ي و روا ي است که در کتب آسمان     يل نقل ي دل ،خداوند
 ٴلهيوسه  علوم که بٴ است و همه يل عقل يدل) آنچه در آن است    ن و هر  يهمانند آسمان و زم   (

ـ دارنـد   برمـي اسـرار خلقـت     از   در واقع پـرده      ،شوند  مي عقل حاصل  ل خداونـد   فعـ نيو مب
ـ مثـل ز   (يعقل تجرب   اعم از  ي، علوم عقل  ٴ و همه  ي علوم نقل  ٴجه همه يدر نت  .اند  متعال  ست،ي

) مثـل عرفـان  ( و عقـل نـاب     )اتياضـ ي ر  و مثل فلـسفه  ( يديو عقل تجر   )يميش و   کيزيف
م ي ندارير اسالمي است و علم غي اسالم، علومٴهمه«بنابراين   .رديگ  مي ن قرار ي د يرمجموعهٴز

  )١١٧، صاسالم و محيط زيست(» .ستي چير اسالمي با غيک اسالميزيد تفاوت فتا گفته شو
 ،ي، عالوه بـر تبيـين امکـان علـم دينـي      کالمي ـ  ري با روش تفسي آملي اهللا جواديتآ

گونه تبيـين   را اين)  ديني معرفتٴقرار دادن عقل در هندسه(ي ني علم ديريگ ٴ اول شکل  مرحله
، چون کل هستي صحنهٴ خلقت اسـت، همـهٴ علـوم رايـج               کالم و رياز منظر تفس  «: كنند  مي

 ،فعل خدا است و چون تبيين فعل خدا است        ن  ييتب و گردد شناسي برمي  دانشگاهي به خلقت  
  )٥١، ص ٦٥، ش مجلهٴ معارف( ».باشند مي ميپس اسال
 بـا علـوم    ي اسـالم  يمي و ش  يک اسالم يزي همانند ف  ي،ني علوم د  ٴاند رابطه  اي پنداشته  عده

 ،انـد  با وجود آنکه هـر دو فـرش  . ٴ فرش دستباف با فرش ماشيني است    طههمانند راب  ي،عيطب
  .غير از محتواي علوم طبيعي استز ي نينيعلوم دمحتواي  .دارندمتفاوت  يتيمحتوا و ماه

بافتـه  ي جدا ا يزيک اسالمي و شيمي اسالمي، تافته      مثل ف  ينيعلم د  :در جواب بايد گفت   
ـ ي کـه علـم د  يا گونه آنها، دوسويه است؛ بهابطه و ارتباط  بلکه ر،ستي نيعياز علوم طب   ي،ن
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علت (ي رد و علل وجوديگ را از طبيعت مي) صورت و ماده(ام  علل قوي،ک اسالميزيمثل ف
 و رفـع غفلـت از   يشناسـ  بنابراين با اصـالح نگـاه معرفـت   . را از دين )  علت غائي  فاعل و 

   .شود  علم ديني فراهم ميينهٴ پيدايي زمي،نيگاه عقل در هندسه معرفت ديجا

  روش فلسفي. ب
الوجود است و  موضوع فلسفه، مطلق .١ :ا ساير علوم دو تفاوت عمده دارد ب، مطلقٴفلسفه
 کـدام بخـشي از   گر هـر يعلوم دکند؛ اما   جهان هستي و موجود مطلق، بحث مي   کل ٴدرباره

ي ارائه بدهند؛ چرا نيب توانند جهان علوم نمي  .٢؛   خاص است  د و موضوعش  نگر جهان را مي  
کنـد کـه     هيچ علمي بحث نمـي    «. هاي علوم بيرون است     حوزهٴ توانايي  از   ينيب که ارائهٴ جهان  

ـ يب ٴ جهـان  ارائـه )٥١، ص ٦٥، ش مجله معـارف (» .يا نه، انجامي دارد يا نه دارد يجهان آغاز   و ين
  .قط در حوزهٴ امكانات فلسفهٴ مطلق است ف،اصول موضوعه

 .توانـد سـکوالر باشـد    ، سکوالر نيست؛ هرچند عالم ميشيداي پيبتداعلم در ابنابراين  
 )هيفرضـ  هـم و نه و(علم اگر علم است     «. است ياسالمتفسير خلقت است، پس     علم  اگر  
 ن کـار يي است و تبير خلقت و فعل الهيرا علم صائب، تفسيز؛  باشدير اسالميتواند غ  نمي

عـت  يو خلقـت خـدا را طب   ابديت را درن  قين حق ي گرچه فهمنده، ا   ؛ است يخدا حتماً اسالم  
ـ  لـذا علـوم در بـدو پ   )١٤٤، ص منزلت عقل در هندسهٴ معرفت ديني     (» .بپندارد يش فقـط اسـالمي   داي

ـ  ي الهـ  ٴکننـده  يـين  تع يعلمـ   هر ٴ چون اصول موضوعه   ،ري مس ٴ و ادامه  اما در بقا   ؛باشند مي ا ي
 ،گري دياني به ب .شود راهم مي هي يا الحادي بودن علوم ف      ال ٴنهي بودن آن علم است، زم     يالحاد
ـ      ، علوم ٴهمه يرنـد و   گ  مـي   مـضاف  ٴ را از فلـسفه    ي خـود  هـا  فـرض  يش اصول موضـوعه و پ

 ٴرند و فلسفه  يگ  مي  مطلق ٴها را از فلسفه    فرض يشز اصول موضوعه و پ    ي مضاف ن  يها فلسفه
 بـودن  يا الحـاد يـ  يو نـسبت بـه الهـ     ،   رها يديق ش آزاد است و از هر     يدايمطلق در بدو پ   

د و يـ ر بـا ق ي مـس ٴفلـسفه در ادامـه  بنابراين  .اما هيچ مطلقي بدون قيد نيست   ؛استبشرط  ال
 علـوم  تبع ٴ مضاف و بهجه فلسفهيدر نتكه  است يا اله يد آن   يو ق ،  شود  مي  مشخص يحدود

  جهـان يي غـا  أ و مبـد   ي فاعل أ مبد ي است و به نف    يا الحاد يو  شوند،    مي ي و اله  يز اسالم ين
شـود   ي ميز الحادي مضاف نٴجه فلسفهي در نت.رديگ  نمي در نظريلم خالق  عا يبرا پردازد و  مي

، منزلـت عقـل در هندسـه معرفـت دينـي          : ك.ر(.  خواهنـد گرفـت    يز رنـگ الحـاد    يـ  علوم ن  تبع و به 
در   شـده و يز الهي علم او ن  ٴ فلسفه ، داشت ي تفکر اله  ياگر کس «ن اساس   يبر ا  )١٧٠ـ١٦٧ ص
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اسـالم و  (» .شـود  ي مـي ز الهـ يگر ني دير علوم تجرب  يسا او همانند    يطيست مح يجه علم ز  ينت
  )١٠٨، ص محيط زيست

ـ ي باعـث د ي،رش تفکـر الهـ  ي مطلق با پذٴطور خالصه در روش دوم، فلسفه      به  شـدن  ين
 ني در ا،ن دو روشيان ايتفاوت م .گيرد شود و علم ديني شکل مي     ني مي  و انسا  يعلوم تجرب 

 به اثبـات علـم   ، مطلقٴ بودن فلسفهياسالمفرض  يشرش پي با پذيريست که در روش تفس    ا
 ،گريان ديبه ب. كنيم شروع ميفرض را اثبات  يشپاز اثبات  ،در روش دوماما  ؛ميپرداز ي مينيد

وه يک شـ يـ ر و يک مسي هر دو از ؛ اما استيريک مرحله قبل از روش تفس    ي يروش فلسف 
 ي، الهـ  ٴرش فلسفه ي از پذ   چرا که در روش دوم بعد      ؛رنديگ  مي علوم بهره كردن   ي اسالم يبرا

 بـودن  ي اسـالم  يه چگونگ يسپس در توج   وشود    ي كردن کليه علوم فراهم مي     ني د يبستر برا 
 عنوان  يريشود که در روش تفس      مي  خلقت و به همان روش پرداخته      ٴق صحنه ي از طر  ،علوم

  علـوم و ٴشود هم فلسفه ي مي هم خود اله،اگر خدا داشت،  علومٴ علوم و همه ٴفلسفه «.شد
  صـحنه،  ، است ي قرآن اله  ، است و قرآن ما    ي فلسفه اله  ، ما ٴهفن چون فلس  ي بنابرا .هم علوم 

  )٧، صها و مالحظات علم ديني ديدگاه(» . خلقت استصحنهٴ

  چگونگي تحقق علم ديني
بـه عنـوان مثـال دکتـر      .ٴ چگونگي تحقق علم دينـي وجـود دارد       درباره ي متفاوت يکردهايرو

 يبـرا  ،ورانه جهت تفسير دستاوردهاي علمـي     باي خدا کرديوداشتن ر  «: معتقد است  يگلشن
 دارد و   يبيدگاه تهـذ  يـ ب العطـاس د   ياما دکتر نق  » . قلمداد شده است   يدن علم کاف  ي نام ينيد

  .از علوم کنار گذاشترا  يني ضد ديها يد گزاره باي،ني تحقق علم ديمعتقد است برا
بر اساس ايـن ديـدگاه، همـهٴ    . اند پذيرفته را   ين حداکثر ي د ٴهي نظر ي،ملآيت اهللا جوادي آ   

 يبزارهادليل برخورداري از ااسالم به    .است و علم غير اسالمي وجود ندارد       ي اسالم ،علوم
 رده و نظ  ياي   و انسان  ي علوم تجرب  هاي تواند در تمام رشته    ي م )يهمانند عقل و وح   ( يمعرفت

ا يـ د و ي علم جديريگ کند، باعث شکل کشف معرفت ابراز مي   ي که برا  يها بدهد و با روش   
  .تکامل علوم انساني و تجربي شود

ي، همـهٴ علـوم، اعـم از علـوم     ن به چه روش يدرو است كه      اين نظريه با اين سؤال روبه     
  ؟شود  علوم وحياني را شامل ميمقررات و ن ويقوان ،انساني، تجربي

: كننـد  هـاي زيـر اسـتناد مـي     فرض آيت اهللا جوادي آملي در پاسخ به اين سؤال، به پيش       
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نگاه تداخلي به رابطهٴ    . ٣حجيت رهاورد عقل؛    . ٢حضور عقل در هندسه معرفت ديني؛        .١
  :گذارد با توجه به اين مباني، علم ديني سه مرحله را پشت سر مي. علم و دين

  قرار دادن عقل در مجموعه معرفت ديني؛. ١
  تنفيذ و امضاي قراردادهاي عقاليي؛. ٢
  . علوم با دليل نقلتبيين کليات بسياري از. ٣

 دين را بيان كرديم ان علم و ي ارتباط م  يچگونگپيشتر   .اين مراحل صورت تکاملي دارند    
  .را شمرديم ي و انساني علوم تجربيساز ياسالمنيز مراحل  و در مبحث علم ديني

  نتايج پذيرش علم ديني
 ٴمحـدوده ست کـه عقـل    اني اي،نيرش علم ديج پذ ي از نتا  يک ي .کشف محدودهٴ عقل  . الف
 شـود   ميرهاعقالنيت بشري است، ادعا که علم محصول اين و از ، ا خواهد شناخترخود  

شتن را عالوه بـر  يشمارد و خو ي ميض الهي و فيش را اعطاخو سرمايهٴ   ،و با نگاهي درست   
 چرا کـه عقـل بـا ورود بـه     ؛داند  مصباح نيز مين،ي دٴنهي ورود به اصل گنج    يمفتاح بودن برا  

  .کند ٴ کشف احکام الهي را فراهم مينهي زم،نقلهمدلي  و يهمکار  و باعتي شرٴعرصه
 از دانشمندان معتقدنـد     يا عده .تبديل تعارض علم و دين به تعاضد علم و دين         . ب
ايـن   هماننـد   ؛نـد ا   در تعـارض   يني د يها ي از گزاره   با برخ  ي علوم تجرب  يها ي گزاره که برخ 

آسـمان   که سـخن از هفـت   يني دٴگزاره اين  وديگو  ميک آسماني که سخن از   ي علم ٴگزاره
  : موقوف توجه به چند نکتهٴ مهم استها نمايي گونه تعارض رفع اين. دارد

ـ  ز ؛ اسـت  ين وجود ندارد و اصل تعارض، منتفـ       يان علم و د   ي م يتعارض،  اوال  را علـم  ي
ـ ي معرفت دٴمجموعهير ز و عقل همانند نقلْ    است   محصول عقل  گونـه کـه    و همـان اسـت   ين

گـر  ي ديز جزئي ني عقليها ، گزارهنديآ  مي به حسابينيمعرفت دضلعي از   ي،ني د يها رهگزا
 بنـابراين .  عقـل و نقـل  : دارد مجموعهير دو ز  ي،ني د يمعرفتيعني  اند؛    ينيمعرفت د هندسهٴ  از  

   .ميان مقسم و قسم عقالً منتفي استفرض تعارض 
 امـور   .پـردازد   مـي  شيو آزمـا   امور محسوس و قابل مـشاهده        ٴ درباره يعلوم تجرب ،  ثانيا

ـ نيع هـم    رنـد و  يپذو هـم تکرار    دارند   يريپذ يت تجربه قابلهم   ،محسوس ـ ي ؛ت دارنـد  ي ي عن
 ٴتوانـد دربـاره    يو نم امور محسوس است     صرفاً   يقلمرو علوم تجرب  بنابراين   .ندريپذ مشاهده

ـ ز ـ دهـد؛  يا نفيد أييت ازز قلمرو تجربه، نظر ـ اعم   و خارج ايعي طب ماورايامور ـ را اي ن ي
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د مـن بـه اسـتناد       يدان بگو  کيزيک ف ياگر «.رون است ي ب ي علوم تجرب  ٴامور تخصصاً از حوزه   
شود حکم شما اشتباه   گفته مي به او، داردي و خالقيتجربه ثابت کردم که عالم مبدئ  حس و 

هـم    شـما بـاز  يشود داور  مي به او گفته  ،نداردأ   مبد ،د ثابت نکردم که عالم    يبگو اگر. است
، حـق سـخن    حس و تجربـه يعني ، در دست داردي که ويرا اساساً با ابزار  ي ز ؛اه است اشتب

 يزيـ نکه بخواهد قاطعانه چي چه رسد به ا    ؛ ندارد ير تجرب ي غ يها ين داده ز در ا  يآم گفتن شک 
 ي که مناسب وزن سبزي بخواهد با ترازويماند که کس  ميني درست به ا.ا اثبات کندي يرا نف
  )١٠٩ ـ ١٠٨، ص منزلت عقل در هندسهٴ معرفت ديني(» !جبال البرز را بسنجد سه، وزن سلوه استيو م

ش منحصراً در يداي پأتواند ادعا کند که منش يست و نمي لسان حصر ن ،لسان تجربه ،  ثالثا
منتفـي   ،داشـته باشـد   وجود   ماده   ي ماوراي نکه علت يرا احتمال ا  ي ز ؛باشد  مي شده يافتعلت  
ـ  با دل  يل نقل ياما تعارض دل  . ن وجود ندارد  يان علم و د   يم ين اساس تعارض  يا بر. نيست ل ي

ي شـوند و بـرا    مـي  دچار تعارض  يل نقل يدو دل گاه  گونه که     همان ؛ قابل تصور است   ي،عقل
گزاره بـه دو  ان دو ي تعارض م.ميکن  مي عالج در اصول فقه مراجعه يها رفع تعارض به روش   

  : صورت امکان دارد
اي تباين باشـد کـه بـه     گونه عقلي، به و يل نقليان دو دلي هرگاه م.تعارض تبايني . يك

بايد  رفع تعارض، ي برا،دياي الزم بيگري دي نفي،کيچ وجه قابل جمع نباشند و از اثبات       يه
که به  يزمان  مثال،ي برا.يل عقلي است و گاه دل يل نقل ي گاه دل  نيقي و   ،اخذ شود دليل يقيني   

ـ  اعضا و قابـل رؤ ي، دارايجسمان ،خداوندعقلي براي ما مسلّم شد که  ح  يل صر يدل ت بـا  ي
ُ﴿يد در جسم داشتن خداوند دارند، نظير      که ظهور    ياتيآن دست از آ    ست،ي ن يحواس ظاهر 

ِاهللا فوق ايدهيم﴾ َ َ َ وجوه يومئذ نارضة ﴿ و )١٠سورهٴ فتح، آيهٴ ( ُ
ِ ٍ ِ َ َ ٌ ٰ اىل٭ُ

َ رهبا ناظرةِ ِّ  ـ  ٢٢سورهٴ قيامـت، آيـات   ( ﴾َِ
هري عقل و نقل را بر طرف م و تعارض ظايبر  ميليتأوبه  ،حيمحمل صحر بدرنگ  ي را ب)٢٣
ـ  در دسـت دار Ｄ يـا  لزوم عصمت انببارهٴ که دري عقلکه با ادلهٴ سازيم؛ چنان   مي ـ  آ،مي  ياتي
ٰعىص و﴿ رِينظ َ ءادم ربه فغوَ َ ُ َّ ََ  آن ي ظاهريم و معنايکن  ميهيدرنگ توج ي را ب)١٢١سورهٴ طه، آيهٴ ( ﴾ٰىُ

  )٧٤، صمنزلت عقل در هندسهٴ ديني: ك.ر(. ميدان يرا حجت نم
ـ  در ا  .ن وجود ندارد  ي حالت تبا  ي و عقل  يل نقل يان دل يمگاهي   .تعارض ظاهري . دو  ني
د مراجعـه  يـ د به خاص و مق    يباآن،   حل   يبراو   است   ي ظاهر ،دو ان آن ي تعارض م  ،صورت

ـ ا مقيـ ص   گاه در قالب مخصّ    ي،ل عقل يدل «.ميکن ـ ا مخـصص   يـ دي ـ ا مقي ـ ي موجـب  ي،د لب 
کـه يـک روايـت عـام يـا      طـور    همان؛شود  مي ظاهراً معارض يل نقل يد دل ييا تق يص  يتخص
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خورد و عموم و اطالق   ميصيد و تخص ييد، تق يا مق ي مخصّص   يل نقل ي دل ٴلهيوسه  ، ب مطلق
 يشتريت بي شمول،نسبت به نوع اول  قسم دوم تعارض،)٧٤همان، ص (» .افتد  ميتيآن از حج

  :از جمله ؛افتيتوان   براي آن مي رايراوانق فيدارد و مصاد
حال  .ستيردار ن ي واگ يعن ي  دارد؛ »يالعدو«ر  ي تعب يني مع يماري ب بارهٴ در ،اتيرواـ برخي   

ـ  واگ ي،مـار ي از اقـسام آن ب     يکه برخ  نان حاصل شد  ي اطم ياگر در علوم پزشک     يسـار  ر و ي
م ييگـو   مـي ت است واي آن رواي برايلب ديا مقيص مخصّ ،ي و عقلين مطلب علم ي ا ،است

 ،شده ين موارد شناخته است و خصوص ا يمارين ب يگر از موارد ا   ي د ي برخ »يالعدو«مراد از   
  )٧٥همان، ص (» . هستندير و ساريواگ

ـ ، زنـده ي از موجودهـا يب برخي ثابت شد که در ترک     يشناس يستاگر در ز  ـ   کـار   ه آب ب
 و ي علمينيقي ن شاهدي ا،نديآ يد نمي زنده از آب پدي موجودهاي شد که بعض   ينيقينرفته و   

ّجعلنا من املاء كل يشء حي﴿ ٴهي آ يب مخصص لُ  ٴ به مثابه  ي،تجرب َ َ َ ٍَ ِ َِّ  .گيرد، نه منـاقض آن    قرار مي  ﴾ُ
نر و ماده دارد و با دانش  ، نصوص ديني آمد که هر موجود زنده  از يکين اگر در متن     يهمچن
مخصّص  ،ين سلب جزئي ا ،ده ندارند و ما   زنده نر  ي از موجودها  ي ثابت شد که بعض    يتجرب

  )٩١همان، ص (. يد آن عام يا مطلق است، نه نقيض آنا مقي

  نظريهٴ علم دينيل ي تحل.شش
ين بخش که در ااست  شدهرو  ه روبيانتقاداتبارهٴ علم ديني با  دري آمليت اهللا جواديدگاه آيد

  .پردازيم مي از گفتار حاضر به تبيين و بررسي آنها

  شناختي نقد دين. ۱
؛ زيـرا باعـث تعطيلـي عقـل      اسـت ي حکمـت الهـ   ، ناقض دگاهين د يااند    برخي گفته . ١ـ١

گـر شـده    ام تشريع به دو صورت متفاوت جلوهن و در نظياذن خداوند در نظام تکو  . شود مي
 نبايـدها  دها و يع با يست است و مقصود از نظام تشر      ي هست و ن   ،ني مراد از نظام تکو    .است
قبـول  « شـرع اسـت   ٴعهده ع بر يح نظام تشر  ي و تشر   عهدهٴ عقل  ن بر يح نظام تکو  ي تشر .است

گر بـه   يد کين از   يست که عقل و د     ا مستلزم آن  ، الهي و تقسيم کار در نظام تکوين       حکمت
ـ نين استقالل البته به معنـاي تبـاين          ا . استقالل داشته باشند   ينيزان مع يم  بلکـه مـراد     ،ستي

ن يتواند تا حد معـ  ه که عقل به خودي خود ميگون همانگر ي به سخن د . است ياستقالل نسب 
 ي عقلـ ييها ي استداللز حاويعت ني شر،ابديعت دست ي مورد نظر شرت به معرفيو محدود 
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عت يان عقـل و شـر  ين مقدار از تداخل ميا. يباني از معارف مورد نظر خويش است    پشت يبرا
 حکم کردن ش از تداخلْياما به پ.  الزم استعتي و شريان عقل آدم ي مراوده و ارتباط م    يبرا
ـ ا  بـر .رسـد  ، قابل دفاع به نظر نميعت انطباق کامل خواستنيان عقل و شر يو م   ،ن اسـاس ي

يـک   يع اسـت، هـيچ  ن که متعلق به نظام تشرين است و دي که متعلق به نظام تکو يعقل آدم 
 )٧١، ص هويت علم ديني( ».شود جايگزين ديگري نمي

تـوان ادعـا     بنابراين نمي . ي هدايت انساني است   سياق آيات و موضوعيت قرآن برا     . ۲ـ۱
  .  در زمينه هدايت جامع و تمام استبلکه قرآن  جامع تمام علوم است؛،کرد که قرآن

  شناختي نقد علم. ۲
ه صورت جزمـي   ب،ديآ  ميدسته  ب يني آنچه از متون د    ي،المعارف ةدگاه دائر يدبر اساس   . ١ـ٢

 ؛ تفاوت خواهد بـود ي ب،رديگ ه در آن صورت ميجربه و تحوالتي کو نسبت به تخواهد بود   
 خـود در برابـر آن       يايـ خ پو ي است کـه علـم در تـار        يا مسئله ت در علم،  يجزم«حال آنکه   

  )٢١٤همان، ص (» .همواره محتاط بوده است
اسـت؛  گـرا    ؛ اما ديدگاه دين حداكثري واپس     رونده است  يش اصوالً پ  ،حرکت علم . ۲ـ۲

ـ  آن دل يکوشد بـرا   گيرد و سپس مي     نظر مي  هايي را در   زيرا ابتدا يافته   يـن  ا «.ل فـراهم آورد ي
؛ دهد ؛ زيرا هرگز يافتهٴ جديدي به دست نمي       است ي ته يانه به لحاظ علم   يگرا حرکت واپس 

  )همان(» .آورد  مي فراهمينيگران مستندات دي ديها بلکه تنها براي يافته
 يو پوششاست ن ا ناهمخويبيترک ،يني ديها ش فرضي با پي علميها ترکيب يافته. ۳ـ۲

  .بافد  مي مورد نظري علميها يافته بر تن ينياز متون د
ثمـر   حاصـل و بـي   حاظ علمـي بـي  ه و به ليپا گونه تالش، به لحاظ مبنايي بي   اين«. ۴ـ۲
 ي همواره در معرض دگرگون ، شود يباني پشت ي هرچند با شواهد فراوان    ي علم يها يافته .است

 ،سته شودي نگري ابزاري اگر به منزلهٴ  علم حت . ارد علم قرار د   ٴها اساساً خارج شدن از صحن     ي
 مگـر آنکـه     ؛ن ساخته شده باشد   ي د يسنجي چون اعتبار   امور يست که برا  ي ن ين ابزار يقيبه  
ا اصـوالً از  يـ د آيـ د د ين صورت با  ي در ا  .ديل نما ي تحو ي علم ين را به فضا   ي بکوشد د  يکس

پس، از نمد علـم  . ا نهيم  يت آن بپرداز  ي از حقان  م به دفاع  يماند که بخواه   مي ي باق يزين چ يد
  )٢١٥همان، ص (. »معنا است  تعبيري بي،ين علميد  دوخت ويتوان کاله براي دين نمي

ناقد محترم در دريافت نظريه علم ديني استاد جوادي آملي، دقت الزم را نکرده و گمـان      
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دليـل، نظريـهٴ وي را نظريـهٴ    برده است كه مقصود استاد از دين، متون ديني است و به همين    
که ديـن از نظـر ايـشان، عبـارت اسـت از مجموعـه        المعارفي خوانده است؛ در حالي دايرة  

نـزد  . شـود  حقايقي که به علم و ارادهٴ الهي ثبوت يافته و به وسيلهٴ عقل و نقـل کـشف مـي               
 نظـام  بدين رو، تفکيک نظـام تکـوين را از  . ايشان، عقل و نقل، دو منبع معرفت ديني است        

مطلب ديگـر اينکـه   . يابد پذيرد؛ بلكه با ترکيب اين دو به معرفت ديني دست مي       تشريع نمي 
شـود؛ بلکـه بـه نظـر      استاد نفرمودند که اصول همهٴ علوم و فنون در متون ديني يافـت مـي              
  . ايشان، متون ديني، کليات بسياري از علوم و فنون را بيان کرده است

  نقد ساختاري. ۳
 فعـل   ٴمطالعـه  وان استاد جوادي آملي که همهٴ مدرکات عقل، جزء دين اسـت،             اين بي . ١ـ٣

را  ن کـه آن   يـ شان از د  يف ا ي با تعر  شناسي است،  مطالعهٴ قول خداوند، دين    همانند   ،خداوند
 از معلومـات    ياري چرا کـه بـس     ؛ستي سازگار ن  ،دانند  احکام مي   و ي اخالق ،دي عقا ٴمجموعه

دهي به زندگي دنيوي   فقط سامانکار آنها  ندارد وانساني، تأثيري در رستگاري    عقل  و يحس
تحليل و بررسي ديدگاه آيت اهللا جوادي آملي دربارهٴ منزلت عقل در هندسهٴ معرفت ديني، ش  ،  مجلهٴ معرفت (. است

  .)٥٧، ص ٢٤
دو تعريف مجزا براي دين     ي،شناس ين در مبحث د    استاد جوادي آملي اين است که      پاسخ
ن جامع  يد. دو ؛اخالق است   احکام و  ،دي عقا ٴن مصطلح که مجموعه   ي د .كي: دهند ارائه مي 

ن يـي تب  و ي الهـ  ي حـسنا  ي اسـماي  ابيارز  وجود خداوند متعال و    يکه عبارت است از بررس    
 ا مدرکات عقـل و ؛ زير شود  پايهٴ تعريف دوم، اين اشکال مرتفع مي        بر . خداوند يصفات فعل 

ن مـصطلح مجموعـه     يـ هرچنـد د   «.رديـ گ رار مـي  خداوند در زمرهٴ دين جامع ق      فعل   ٴمطالعه
ـ  ن ين اصطالح ي از علوم در فهرست د     ينام حقوق است و    فقه و  ،د، اخالق يعقا  امـا   ،ستي

ـ ارز  وجود خداوند ويبررس.  فراتر از اصطالح مزبور است     يمکتب اله   و يدين توح يد  يابي
مجلـهٴ  ( ».رديـ گ اسماي متعالي در حوزهٴ دين قرار مي       مظاهر آن    ي، پژوهش  و ي حسنا ياسما
 ي در رسـتگار يريثأ تـ يعقلـ   وي از معلومـات حـس  ياريبـس «نکه يا اما   )٢٥، ص   ٢، ش   اسراء
 اعمـال  ج وي صرفاً شـامل نتـا  ين سعادت اخرويمأن در ت  يد گفت نقش د   يبا»  ندارند ياخرو
نـد، داخـل در   ا نيآفـر  ن، نقش در سعادت انسا يا گونه ه که ب  يمقدمات  و ي بلکه مباد  ؛شود نمي

ـ يـ حضور آنها از باب مقدمه     شوند و  ي مي عادت اخرو قلمرو س  حـائز اهميـت   نـه  يزم يشا پ
  )٢٧همان، ص (. است
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 مـسائل مربـوط بـه    يع علوم در بررسـ ي جم عالمان: ديگو استاد جوادي آملي مي   «. ۲ـ۳
ـ  نينيکه عالمان علوم د    ين هم مراجعه کنند؛ چنان    د به معارف د   ي خود، با  ٴرشته گـاه   يچز هـ ي

ـ  اٴامـا دربـاره  .  است که به عقل هم رجوع کنند      ي بلکه ضرور  ؛نديسنده نما د به نقل ب   ينبا ن ي
ـ  کـه مـشغول تحق  يدانياضـ ي دارد ر يچـه لزومـ   :  قابل طرح است   ييها دگاه پرسش يد ق در ي
ا يند آي را بخواند تا بببحاراالنواررسي هر مسئله، مثالً صد جلد  است، در بريات عال ياضير

 ر علـوم و يطور در مسائل سـا  ينهم... ريا خيث شده است  بح ياضيمسائل ر بارهٴ   در آنهادر  
 علوم تواند به همهٴ ر، عالم دين نه ميگياز طرف د. ن پرسش را طرح کرد    يتوان ا  فنون هم مي  

 الجملـه  ي ارتباط ف. دارنديني به مباحث دين علوم ربط  ي از ا  يارينه بس   رجوع کند و   يبشر
 يدر مسائل تعبـد   . رديست مورد توجه قرار گ    د که الزم ا   يآ  جزئي گاه از دو سوي پيش مي       و

ه با اسـتناد   ي هست، فق  يکاف  معتبر و  ييروا  و يمحض مثل تعداد دفعات طواف که منبع قرآن       
ـ   وي به مراجعه به علوم عقلـ يازيگونه مسائل، ن ينرو در ا ينا از. کند  ميبه آن حکم    يتجرب

  )٥٩، ص ٢٤، شمارهٴ مجلهٴ معرفت( ».ستين
ـ يـ  ي، اسـالم يروش پژوهشدي آملي اين است که   استاد جوا  پاسخ ـ  ، اسـت يا عقالن ا ي
 يا تعبـد ي يسيسأروش تبنابراين  . عقال به کمک عدم ردع شارعيا بنا ي ويا منطق عقاليي ي 
 از مطالـب  ياري بـس ، آنـان ٴهيادع ن وي معصوميها  خطبهم و يست و قرآن حک   يج ن يصرف را 

 کـه تعلـيم   تـوان گفـت   جزء فروع عملي، نمي نه دند وي را در بر دارد که نه جزء عقا    يعلم
د يـ ن مطالب نـدارد؛ بلکـه با  ي به اين کاريد  آنان نبود و يني د يها مسائل علمي جزء برنامه   

 مـدار و  يگـر عقـل   دياز سـو   اسـت و يعتـرت متجلـ    ک سو در قـرآن و     از ي اسالم   :گفت
، يام فقهـ م احکـ ي در تعلـ ي همانند روش و،م علوم يروش اسالم در تعل    . است محور برهان

 است که ييقالع  وي عقالنيعني ي، نه تعبديتوصل  وي،سيسأ نه ت  ييحقوق، امضا  اخالق و 
 اسـت کـه چـون    ي ضرور،ن مطلبي توجه به ا.شود فقه مورد ارزيابي واقع ميدر فن اصول   
ـ يمنبع علوم د   ـ  کـه و ي بعـد از وحـ   ين ـ  پٴژهي  نقـل معتبـر از    وي عقـل برهـان  ،امبران اسـت ي

 الزم اسـت از     ي موجود امکان  ٴ بردن به نظر پروردگار درباره     ي پ ي، برا باشد  مي Ｄ معصومان
اگـر   د آن استفاده گردد وأيي از ت،د بودؤيگر، ميل دي غفلت نشود تا اگر دل يچ منبع معرفت  يه

چ کـدام از  ي تـا هـ  ؛ل بر آمدين دو دلي بييابتدا  وي در صدد رفع تعارض سطح ،معارض بود 
نجامد يسپس به محاربت ن   تعاون آنها به مخالفت و      و تعاضد  پژوهش خارج نشود و    ٴصحنه

 از قواعـد  ياري چـون بـس  ؛ نـدارد يا  را در مسئلهبحار صد جلد   ي به بررس  يازين کار ن  يا و
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، ٢، شـماره  مجلـهٴ اسـراء  : ك.ر(. ب شده اسـت يترته   ب ييروا  و يب موضوعات قرآن  ي با ترت  يعلم
  )٢٩ ص

ـ  ،يا در اشـ   ييعلت غا   و يعلت فاعل مالحظهٴ  . ۳ـ۳  يعـ ي علـوم طب ي در محتـوا  يريثأ ت
ـ    ندارد و  يريثأ ت ي و علم  يا عدم کارکرد علوم فن    ين در کارکرد    ي همچن .ندارد ر آن  يثأصرفاً ت

  . علوم استينيب  جهاندر فلسفه و
 اشـيا کـه بـه        در ييغـا   و ي علت فـاعل   ٴ مالحظه  استاد جوادي آملي اين است که      پاسخ

 اصل ،مانند آن  وياضير  وي در علوم تجرب،اوال شود که گردد، باعث مي خداوند متعال برمي  
 غايت جهان را نيز بـه خداونـد   وآنها را مخلوق خداوند متعال بدانيم  صفات    و يا اش يهست

 تعلـم،  م وي تعلـ يشاگرد در فـضا    استاد و  ي برا ي تفکر اله  يحضور ذهن  «،ايثان .بازگردانيم
 نه آنکه فقـط  ؛اد نرودي دانش از    ني بودن ع  ياله  بودن متن علوم و    يشود که اسالم   باعث مي 

 ي و عروض عوارض ذاتآنها بر يا ندانند که ترتب آثار اشي ول،متعلم مسلمان باشند معلم و
 ي سـلب  يايگانـه از موضـوعات در قـضا       يسلب امـور ب     و يجابي ا يايبر موضوعات در قضا   

صرفاً به علل علوم تجربي  ، ثالثا )٣٠، ص   ٢شهمان،  ( ».مانه خداوند است  ي حک ٴ به اراده  يهمگ
ندان، علـوم را    ن اسـاس دانـشم    يـ رد بـر ا   يگ علل وجودي را در نظر نمي      ، اما پردازد قوام مي 

به است، اکنون مصادره شده آنچه شود  نگاه توحيدي باعث مي. دانند محصول تالش خود مي 
آنچـه را کـه     بداننـد و يت الهـ يش را عناي محصول خودانشمندان  برگردد و يصاحب اصل 

ايـن ارجـاع ميمـون      «،  ابعـا ر .آورنـد شف فعل خداوند متعال به حـساب         ک ،ندکن يکشف م 
 سـعادت ابـدي را تـضمين    شتر وجـود نداشـت و  ي به همراه دارد که پ  ي فراوان يها مسئوليت

 به  ي الحاد ينيب ي اگر جهان  عنين است؛   يز چن ي مطلق ن  ٴدر فلسفه . د که سابقه نداشت   ينما مي
غـارت الحـاد     که در غصب ويکن جهاني ل،شود هي مبدل شد، ساختار جهان عوض نمي   ال

 وهـا معلـوم       به همراه آن مـسئوليت     ردد و گ  توحيدي خود بازمي    و ي به صاحب اصل   ،است
  )همان( ».شود ها تأمين مي سعادت

 گيري نتيجه

نظريه حداکثري علم ديني با روش تفسيري و روش فلسفي و با توجه به دين شناسي و علم 
هـاي چهارگانـه عقـل     گونـه . استاد جوادي آملي تبيين مـي گـردد  شناسي در منظومه فکري   

آور يا موجب طمانينـه گردنـد،         تجريدي، تجريدي و ناب، در صورتي که يقين         تجربي، نيمه 
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. شـوند  شناسـي حـائز مـي    اي در ساحت دين     علم به شمار آمده و در کنار نقل، منزلت ويژه         
گـوي   ها است، و بايد پاسخ رها و زمانشمولي است كه براي همهٴ عص       اسالم، نيز دين جهان   

عقـل و  : يـک : کنـد  گويي از سه ابزار استفاده مـي  تمامي نيازهاي بشري باشد؛ و براي پاسخ  
آيـد، در شـعاع معرفـت     دست مي هايي که از اين منابع به  يافته. سنت: قرآن؛ سه : فطرت؛ دو 

ـ     . شوند  ديني داخل مي   دي و بـا اسـتفاده از   حال مي توان با بکار گيري عقل تجربـي و تجري
روش اجتهادي در کشف جزئيات از اصول و کليات دين به گـستره وسـيعي از علـم دينـي       

ايـي   گفته را رفع کند و به صورت گل خانـه  هاي پيش  اين نظريه اگر بتواند ابهام    . دست يافت 
در علوم انساني يا طبيعي تجربه شود، کارآمدي خـود را ثابـت کـرده و بـه عنـوان الگـوي              

  .فته شده در دنيا قابل عرضه خواهد شدپذير



آملي؟ جوادي اهللا آيت نظرگاه از ديني علم ٴگستره و چيستي     
٤٧ 
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