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مقدمه
تحليل رابطه علم و دين نزد صاحب نظران به ويژه فيلسوفان دين ،از اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا
کشسف ترابسط يسا تعسارض علسم وديسن ،در بالنسدگي معرفست دينسي و علمسي ودر نهسايت کشسف حقيقست مسوثر
است .امروزه از اين مسئله با عناوين هم سخني علم ودين ،تعاون علم و دين ،ديالوگ علم و دين ،علم
ديني و ...ياد مي شود.
منازعساتي کسه در طسول قسرون معاصسر و جديسد ميسان علسم و ديسن در گرفتسه اسست اهميست ايسن بحسث ر ا جسديت
مسسي بخشسسد .گسسر چسسه بسسسياري از نسسزاع هسسا دامسسن گيسسر ديسسن مسسسيحيت و عهسسدين اسسست ولسسي پسساره اي از
دسستاوردهاي علمسي ،باورهساي مشسترک اديسان را بسه چسالش مسي انسدازد؛ براي مثسال ،بحسث دربساره خلقست و
تکامسل انسسان کسه منشساء انسسان را نسه از خساک بلکسه از حيسوان انسسان نمسا مسي دانسد و نظريسه روان کساوي
فرويسدي کسه ديسن را عامسل سسرکوب اميسال دانسسته وحقسانيت ديسن را مخسدوش ميسسازد .نظريسه کيهسان
شناسي نيوتن ،پارادایم ماکس پلنک و نسبيت انيشتين با تلقي جديد از عليت و زمان ،نحوه ارتباط
خداونسد بسا جهسان را تحسول مسي بخشسد و نيسز پيشسرفت هساي جديسد رايسانه اي و هسوش مصسنوعي يسا کشسف
مولکول هاي  DNAنگرش انسان شناسي ديني را به مخاطره مي¬اندازد .حال جاي اين پرسش مهم
ا سست کسه آيسا علسم و ديسن ،رابطسه دوسستي و تفساهم دارنسد يسا رابطسه غيريست و تقابسل و تضساد؟ آيسا علسم و ديسن
مي تواندمکمل يک ديگر شوند؟ آيا معرفت علمي و معرفت ايماني با هم سازگارند؟ آيا اسلم روي کرد
مثبتي به علم دارد؟ در صورت تعارض ،چه راه حل هايي پيشنهاد مي گردد؟

علم و دين
در بحث علم و دين چند مسأله ذيل بايد مورد بررسي قرار گيرد:
تبيين ضرورت بحث علم و دين.
چيستي و تعريف هر کدام از واژه هاي علم و دين.
پرسش هاي اصلي و فرعي.
پيش فرض هاي ترابط علم و دين)تبيين مسأله که خود موجب پيدايش سوالت س فرعي و اصلي س مي
گردد.
انواع روابط علم و دين و ديدگاههاي مربوط به آن.
بيان نظریه برگزيده.
راه حل¬هاي علم و دين که ديگران آنها را مطرح کرده اند.
ارائه راه حل¬هاي برگزيده.
به نظر مي رسد براي اين که اين بحث هاي تئوريکي ،عيني وکاربردی شوند مورد ديگري نيز بايد به آن
اضافه شود و آن بيان مثالهايي از تعارض است که ببينيم آيا واقعاً تعارض است يا نه و اگر هست راه حل
آن چيست؟
اهميت بحث ارتباط علم ودين

بحث ارتباط علم دين از دو جهت اهميت دارد:
 .1کشف راه حلي براي نمونه هاي تعارض ميان علم ودين؛
قطعساً ميسان علسم و ديسن نمسونه هسايي از تعسارض وجسود دارد بسه عنسوان مثسال يسک عسالم زيسست شسناس يسا يسک
فيزيک دان به دست آوردي رسيده است که با اعتقاد ديني او در تعارض است  .اين تعارض وقتي براي
او نمسود بيشستري پيسدا مسي کنسد کسه بساور داشسته باشسد کسه علسم وديسن حکسايت از نفسس المسر و واقسع داشسته
باشد .اين جاست که عالم دين بايد براي رفع اين تعارض راه حلي قابل اعتنا بيابد .
يکي از موضوعات مورد اشاره در بحث ارتباط علم ودين ارايه راه حلي براي رفع تعارض ميان نمونه هاي
تعارض ميان علم و دين است.
 .2اثبات يا رد مقولهاي به نام علم ديني
آيا مي توانيم از علوم تجربي ديني يا اسلمي سخن گفت؟ به عنوان مثال آيا مي توان گفت که روان
شناسي اسلمي داريم ؟
مقدمتاً بايد گفت که علوم از حيث ديني بودن يا ديني نبودن به سه دسته تقسيم مي شوند:
الف( پاره اي از علوم قطعا ديني هستند؛ به اين معنا که از حقايق ديني استخراج شده اند .مانند فقه،
کلم ،اخلق و تعليم و تربيت؛
ب( علومي که مقدمه علوم اسلمي هستند و به همين مناسبت مي توان آنها را علوم ديني قلمداد
کرد ؛ مانند صرف ،نحو ،معاني و بيان ،فلسفه و منطق؛
ج( علوم طبيعي؛ مانند فيزيک ،شيمي ،رياضيات و ...
بحث در اين است که اين علوم بسه حسب ظساهر از قرآن و سنت اسستخراج نمي شسوند بلکه متسدولوژي
خاصسي ماننسد روش تجربسي  ،نقلسي و يسا عقلسي محسض دارنسد .حسال آيسا مسي تسوان ايسن علسوم را هسم دينسي و
اسلمي ناميد؟
در بحث علوم از سه شاخه بحث مي شود :علم  ،تکنولوژي و صنعت  .بدين معنا که مي گويند صنعت
نيساز بسه تکنولسوژي دارد و تکنولسوژي هسم نيساز بسه علسم دارد و مسراد از علسم در اينجسا علسوم پسايه هسستند کسه
علومي مانند رياضي  ،شيمي و فيزيک را شامل ميشود.
بنابراين وقتي سوال ميکنيم که آيا علوم طبيعي ديني داريم يا نه ؟ به تبع آن مي توانيم اين سوال را
مطرح کنيم که آيا تکنولوژي يا صنعت ديني داريم يا نه؟ پس در اينجا سه سوال مطرح ميگردد.
برخسي از شخصسیتهای فرهنگسستان علسوم ماننسدمرحوم آقساي سسيد نورالسدين هاشسمي در پاسسخ بسه ايسن
سه سوال بر این باورند که ما هم علوم طبيعي ديني و هم تکنولوژي ديني و هم صنعت ديني داريم.
بنابراين مي توان گفت کامپيوتر اسلمي يا غير اسلمي ،ميکروفون اسلمي يا غير اسلمي و  ...داريم.
در بحث از ارتباط علم و دين به اين مساله هم رسيدگي مي شود.
لزم به ذکر است که نظيراين بحث در اوايل انقلب¬ بسه ايسن شکل مطرح بود که آيا ما علوم انساني
اسسلمي داريسم؟ مثلً آيسا مسا روان شناسسي اسسلمي وجسامعه شناسسي اسسلمي داريسم؟ وآيسا ايسن علسوم
انساني بايد درحوزه تدريس شوند يا در دانشگاه؟ دراين¬باره چند نظر مطرح گرديده است:

 .1برخي از انديشمندان معتقد بودند که چيزي به نام علوم انساني اسلمي نداريم .اين افراد خود به
دو دسته تقسيم مي شدند:
السف( برخسي ماننسد دکستر داوري کسه ماننسد هايسدگر فکسر مسي کردنسد؛ ديسدگاهي کسامل انتقسادي بسه غسرب و
دسستاوردهاي علمسي غسرب داشستند و غسرب و علسوم غربسي و تکنولسوژي غربسي را بيفايسده ميدانسستند .از
اين رو ميگفتند که علوم انساني اسلمي نداريم ،چرا که اين علوم را علومي غربي ميدانستند.
ب( برخسي ديگسر چنيسن ديسد منتقسدانهاي بسه علسوم غربسي نداشستند و فقسط معتقسد بودنسد کسه اينهسا علسومي
هسستند کسه از فرهنسگ غسرب ناشسي شسدهاند و علسومي سسکولر هسستند ،بنسابراين نميستوانيم ايسن علسوم را
اسلمي بدانيم.
 .2برخسي ماننسد دکستر سسروش بر ايسن بساور هسستند کسه اينهسا علسومي تجربسي هسستند و اسسلمي و غيسر
اسلمي نداريم .ايشان طبق مبناي پوزيتويست ها معتقد بود که علوم تجربي شامل علوم انساني و
علوم طبيعي است و از آن جا که هر دو تجربي هستند روش آن ها هم تجربي است .حال بعضي اوقات
اين روش در آزمايشگاه وگاه در جامعه به کارگرفته مي شود  .به طور مثال آزمايشگاه در برخي از علوم
انسساني مانند جامعه شناسي همان جامعه است .بنابراين ،علوم انسساني را مي توان علسوم اسلمي
ناميد؛ زيرا علم تجربي روش خاص خود را دارد و فرقي ميان اسلمي و غير اسلمي ندارد.
 .3برخسي ماننسد اسستاد مصسباح معتقدنسد :علسوم انسساني اسسلمي داريسم وحستي از قسرآن وسسنت هسم قابسل
استخراج هستند.
تعريف واژگان اصلي مسأله
دين
تعساريف مختلفسي از ديسن ارائه شسده اسست ،ولسي اگسر بخسواهيم تعريفسي کسه جسامع افسراد و مسانع اغيسار باشسد
ارائه کنيم ،چنين چيزي ممکن نيست .مثل اگر دين را به مناسک تعريف کنيم برخي مکاتب ادعاي دين
بودن ندارند ولي مناسک دارند .اگر دين را به نهادي تعريف کنيم که باور به خدا را در خود دارد ،برخي
اديان مانند بوديسم را بايد خارج کنيم حال آنکه يکي از اديان مسلم دنياست.
لذا ما دين مدلل را تعريف مي کنيم ،بدين معنا که مي گوييم با توجه به ناکافي بودن عقل و حس براي
هسدايت انسسانها ،عقسل ضرورت بعثست انبيسا و نيساز بسه بعثست و هسدايت الهسي را اثبسات مسي کنسد .بنسابراين مسي
توان گفت که دين مجموعه از حقايق الهي و آسماني است که براي هدايت و سعادت بشر بر پيامبران
نازل شده است .به بيان ديگر اين تعريف داراي سه رکن است:
اولً دين حقيقتي آسماني دارد.
ثانياً محتواي آن وحي است و بيشترآن از راه عقل و حس به دست نمي آيد.
ثالثاً اين حقايق براي سعادت بشر است.
اين سه عنصر تنها در اديان حق تحريف نشده وجود دارد؛ پس طبيعي است که ما تنها مصداق دين را
دين اسلم مي دانيم ولي چون بحث علم ودين در اديان ديگري مانند يهوديت و مخصوصاً مسيحيت هم

وجود دارد لذا ممکن اسست در بحث خسود از ديسن مسيحيت هسم مثال بزنيم ولي دغدغه اصسلي ما همان
دين اسلم است.
منابع اثباتي دين
با توجه به تعريف دين روشن مي شود که منبع ثبوتي دين همان وحي است ،ولي سؤال اين جاست
که منابع اثباتي اين وحي يا همان دين چيست؟
معمولً مي¬گويند منابع کشف و اثبات دين؛ قرآن ،سنت و عقل است .اجماع هم چون کاشف از قول
معصسوم اسست؛ منبسع مسستقلي بسه شسمار نمسي آيسد .ضسمن اينکسه برخسي اصسوليون دربساره عقسل هسم مسي
گويند  :عقل تنها کاشف از قول معصوم است پس نمي توان از آن به عنوان يک منبع مستقل ياد کرد،
بدين معنا که عقل فقط ابزار است.
معيار ديني بودن يک گزاره
پس از اينکه منابع کشف دين را بيان کرديم نوبت به اين سوال مي رسد که آيا هر آن چه که در قرآن
وسسنت آمسده اسست ،دينسي اسست؟ بسه عنسوان مثسال معصسوم عليسه السسلم راجسع بسه کشساورزي و تغسذيه هسم
توصيه هايي فرموده اند؛ آيا اين موارد و گزاره ها هم ديني هستند؟
درباره عقل هم اين سوال مطرح است که چه سنخ از گزاره هاي عقلي ،ديني هستند؟
گسزاره  2×2=4و گسزاره " خسدا وجسود دارد" هسر دو عقلسي انسد .حسال بسه کسدام معيسار و ملک يکسي را دينسي و
ديگري را غير ديني مي دانيم؟
براي پاسخ به اين سوال بايد اين سوال را پاسخ دهيم که روش شناسي کشف معيار گزاره ديني بودن
يک گزاره چيست؟
روش شناسي کشف معيار ديني بودن يگ گزاره
ما معتقديم چون حقايق وحياني را خداوند به وسيله قرآن و سنت به ما داده است ،بايد با مراجعه به
قرآن وسنت بدانيم که دين چيست و آنگاه به معيار ديني بودن يک گزاره برسيم .بنابراين روش کشف
معيار ديني بودن يک گزاره مراجعه به قرآن و سنت است .با مراجعه به قرآن روشن مي شود که واژه
ديسسن بيسسش از نسسود بسسار در قسسرآن و در قسسالب تعسساريفي ماننسسد جسسزا و پسساداش  ،اطسساعت و بنسسدگي  ،ملسسک و
سلطنت  ،شريعت و قانون  ،ملت  ،تسليم و اعتقادات آمده است.
از ميان اين تعاريف دو تعريف بسيار شايع است:
الف( مجموعه عقايد و آداب و سنن و مناسک؛
ب( جزا و پاداش.
تعريف مرکب از اين دو را مي توان بدين شکل بيان کرد:
مجموعه باورها و رفتارهايي که منشاء جزا و پاداش اخروي مي شوند.
حال اگر اين باورها و رفتارها را خداوند در قالب گزاره بيان کرد دين به حساب مي آيد ،خواه کسي به
اين دين پايبند باشد يا نه ،پس دين را بايد از ديندار و تدين جدا نمود.

نکتهاي که در اين جا وجود دارد اين است که ممکن است خيلي امور در علم الهي وجود داشته باشد
کسه خسدا آنهسا را بيسان نکسرده باشسد ،اينهسا را تسا بيسان نشسده باشسند ،ديسن نميسگوييم و هسر گساه ايسن باورهسا و
رفتارهايي که در سعادت و شقاوت ما تاثيرگذار بود بيان شدند ميتوانيم آنها را دين بناميم.
با توجه به اين نکته است که بايد گفت دين عبارت است از:
مجموعه گزارهايي که رابطه ميان بينش وکنشهاي دنيوي با سعادت و شقاوت اخروي را بيان ميکنند.
از اين تعريف روشن مي شود که ميان کن شهاي ما با سعادت و شقاوتهاي ما رابطه وجود دارد؛ حال
يسا بسدين شسکل کسه مثل بهشست و جهنسم نستيجه اعمسال ماسست و يسا اينکسه ميسان ايسن دو رابطسه عينيست وجسود
دارد .با تعريفسي کسه از ديسن بيسان کرديم ميستوانيم ايسن نستيجه را بگيريسم کسه هسر گزارهاي سس چسه از نسوع کنسش
باشسد و چسه از نسوع بينسش باشسد سس کسه بسا سسعادت و شسقاوت مسا در ارتبساط باشسد ،گسزارهاي دينسي بسه شسمار
ميآيد.
گزارههاي موجود در قرآن و سنت به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف(در برخي از گزارههاي موجود در قرآن وسنت رابطه ميان عمل و سعادت و شقاوت بيان شده است؛
مانند اعدلوا هو اقرب للتقوي؛ اين دسته گزارهها به طوريقيني ،گزارههايي ديني هستند.
ب(در برخسي از گزارهسهاي موجسود در قسرآن وسسنت رابطسه بسه صسورت مسستقيم بيسان نشسده اسست بلکسه بسا
وسائطي بايد به آن رابطه برسيم؛ مانند آياتي که مربوط به خلقت انسان و سير تطور ميباشد .در نگاه
ابتدايي شايد به ذهن خطور کند که اين معرفت س که انسان داراي چه سير تطوري است س ارتباطي با
سعادت وشقاوت انسان ندارد ولي با دقت پي ميبريم که در اين آيه به دنبال اين است که امکان حيات
پس از مرگ را اثبات کند؛ بدين صورت که رشد و بالندگي انسان را از خاک بيان ميکند و ميفرمايد اگر
پس از مرگ هم تبديل به خاک شديد تعجب نکنيد ،چرا که قبل هم از خاک بوديد .اين نوع از گزاره ها
هم ديني هستند.
بنابراين ،گزاره هاي موجود در قرآن همگي ديني هستند زيرا تمام گزاره هاي قرآني معيار ديني بودن را
دارند.
اما راجع به گزاره هاي عقلي بايد گفت که اگر چه بزرگاني مانند آيت ال جوادي آملي)حفظه ال( بر
اين باور هستند که بسياري از معارف عقلي و حتي دستاوردهاي تجربي ،ديني هستند؛ اما بايد گفت
که معيار ديني بودن يک گزاره عقلي اين است که بينش به آن گزاره يا کنش نسبت به آن ،سعادت يا
شسقاوت اخسروي مسا را در برداشسته باشسد و مسا دليلسي نسداريم کسه دانسستن ايسن قبيسل گزارهسها در سسعادت
وشسقاوت مسا تساثير داشسته باشسد بلکسه دليسل داريسم کسه دانسستن يسا ندانسستن آنهسا هيسچ تساثيري در سسعادت و
شسقاوت مسا نخواهسد داشست .شساهد ايسن مسدعا ايسن اسست کسه مثل جنساب سسلمان هيسچ گساه ماننسد حضسرت
علسي)ع( ادعسا نفرمسود کسه مسن بسه راه هساي آسسمان از راه¬هساي زميسن آشسناترم ؛ و يسا اينکسه ايشسان راه
استفاده از کامپيوتر و اين قبيل امور جديد را نميدانست ولي داراي ايمان کاملي بود ،پس دانستن اين
امور براي اکمال ايمان وي تاثيري نداشته است.

يکسي از خلطسهايي کسه در ايسن رابطسه ميسشود ايسن اسست کسه ميگوينسد در علسم فقسه گفتهانسد کسه تعلسم و
فراگيري پزشکي واجب کفايي است .عدهاي از اين حکم اين گونه برداشت کردهاند که پس گزاره هاي
پزشکي ،ديني هستند.
خلط اين کلم در اين است که موضوع حکم وجوب در اينجا تعلم پزشکي است نه پزشکي  ،پس گزاره
ي "تحصيل پزشکي واجب است" يک گزاره ديني است نه تمام گزاره¬هاي پزشکي.
نظيسر ايسن موضسوع ايسن اسست کسه ميسگوييم امساره بر وجسوب فلن عمسل داريسم .در اينجسا حجيست ايسن امساره
ديني است هر چند که خلف واقع باشد ولي خود اين گزاره س که وجوب فلن عمل را در آن بيان کرده
است س اگر خلف واقع باشد ،ديني نيست.
چيستي علم
يکسي ¬از مقسدمات بحسث رابطسسه علسم و ديسن ،چيسستي ديسن و چيسستي¬ علسم اسست .درباره چيسستي ديسن
بحث کرده و معيارديني بودن يک گزاره را بيان کرديم؛ البته نمي¬توان با در دست داشتن اين معيار ،به
وجود علم ديني پي برد .در اينجسا به بررسي چيستي علم ميپردازيم.
معرفت¬شناسان گفته¬اند واژه علم ،مشترک لفظي است .در معرفت¬شناسي اسلمي علم را به
"مطلسق علسم" معنسا مسي¬کننسد کسه مقسسم علسم حضسوري و علسم حصسولي اسست .علسم حضسوري و علسم
حصولي نيز ،خود تقسيمساتي دارند .درکتابهای علوم عقسلي علم به معنساي خاص¬تري از مطلق علم به
کسار رفتسه اسست :گساهي مقصسود علسم حصسولي ،گساهي تصسديقات وگساهي تصسديقات مسستدل اسست .در
معرفست¬شناسسي غربسي ،علسم بسه معنساي بساور صسادق مسوجه )تصسديق مطسابق بسا واقسع و قابسل اثبسات( آمسده
است .گاهي نيز ،علم به معناي دانش )مجموعه گزاره¬هايي که حول يک محور جمع شده¬اند و هدف
مشخصي را دنبال مي¬کنند( است؛ البتسه اين گزاره¬هسا بر اساس موضسوع يا هسدف و يا روش گرد هسم
آمده¬اند .به هر حال به مجموعه گزاره¬هاي گرد هم آمده که نظام¬مند هدفي را دنبال مي¬کنند،
دانش ميگويند .معمولً طبقه¬بندي هاي دانش به همين معناست.
گاهي از واژه علم ،بخشي از علم را اراده مي¬کنند؛ مانند علم به معناي تجربي که در مقام داوري از
روش تجربسي اسستفاده مسي¬کنسد؛ البتسه فيلسسوفان علسم معتقدنسد کسه مسا علسم تجربسي محسض نسداريم؛ علسم
تجربسي از علسوم عقلسي نيسز در مقسام داوري بهسره مسي¬برد؛ بسه ايسن صسورت کسه مسواد تجربسي را در قسالب
استنتاج عقلي مي¬ريزد .بايد دانست که در مقام گردآوري داده¬هاي تجربي پيش¬فرض هايي وجود
دارد كه از عقل بهره مند هستند؛ ولي روش تجربي است و از عقل صرف استفاده نمي¬کنند.
منظور از دانش در بحث علم و دين ،علم تجربي است و علوه بر دانش تجربي ،بايد گزارههاي تجربي را
نيز با دين مقايسه کنيم؛ بنابراين ميتوان گفت در بحث علم و دين ،هم اصل دين و هم گزارههاي ديني
با علم مقايسه ميشوند .همچنين مقصود از دين ،دين اسلم و منظور از دانش ،علم تجربي است.
ويژگيسهاي علسم را ايسن گسونه برشسمرده انسد :تجربسه پسذيري ،تکرارپسذيري ،عينيست )مشساهده پسذيري( ،قابسل
پيسش¬بينسي بسودن و انتخسابي بسودن از ميسان گسسزينه¬هساي مقصسود .اگسر ايسن ويژگيسها تحقسسق پيسدا کنسد،
ميستوان بسه فرضسيههايي رسسيد؛ ولسي آيسا ميستوان بسه قسانون¬سسازي دسست يسافت؟ برخسي معتقدنسد بسا

استقراي ناقص و يافتن علت ،مي توان به قانون قطعي رسيد؛ ولي اگر در استقراي ناقص علت کشف
نشسود ،ولسي بسه تجربسه تبسديل شسود ،قسانون علمسي بسه دسست ميآيسد) .اسستقراي نساقص بسه ضسميمه کسبراي
مطوي ،قانون صد در صد را نتيجه مي¬دهد(.
هيسوم برایسن بساور بسود کسه اسستقراي نساقص مفيسد يقيسن نيسست و عليست ،فقسط يسک تسداعي عسادت اسست.
فرانسيس بيکن در ارغنون جديد استقراي ناقص را به استقراي تام تبديل کرد؛ ولي مخالفاني عليه او
برخاستند و . ...
شهيد صدر در کتاب السس المنطقي للستقراء ) مباني منطقي استقراء ( ديدگاه هيوم ،بيکن و  ...را
طرح وطرد کرده و نتيجه گرفته که مي¬توان از استقراي ناقص به يقين رسيد؛ ولي به نظر ما استقرا
فقط مفيد تأييد است؛ البته اين تأييد کم ارزش نيست وجامعه علمي هر رشته آن را مي¬پذيرند؛ مگر
اينکه شواهدي بر خلف آن پيدا شود و آن را به نظريه ديگري تبديل کند.
تسا اينجسا علسم را تعريسف کرديسم؛ اکنسون بسه تسبيين رابطسه علسم ديسن و پرسسش¬هساي مطسرح دربساره ايسن موضسوع
مي¬پردازيم .در اينجا دو پرسش اصلي وجود دارد که هر يک از آنها خود زير مجموعه¬هايي دارند:
 .1چسه رابطسه¬اي ميسان علسم و ديسن هسست؟

 .2آيسا علسم تجربسي دينسي وجسود دارد؟ يعنسي علوه بر

آموزه¬هايي که از متون ديني استفاده مي¬کنيم ،آيا چيزي به نام علم تجربي ديني )فيزيک اسلمي،
شيمي اسلمي و  ( ...وجود دارد يا نه؟
نخست به پرسش اول مي¬پردازيم که خود به چند پرسش ديگر منحل مي¬شود:
الف( چه نسبت و مناسباتي ميان پيش فرض¬هاي ديني با پيش فرض¬هاي علمي وجود دارد؟ مثل
پيسش¬فسرض¬هسايي ماننسد امکسان فهسم¬پسذيري ديسن ،امکسان اثبسات¬پسذيري ،امکسان پژوهسش¬پسذيري و اصسل
عليت؛
ب( چه نسبت و مناسبتي ميان لوازم و پيامدهاي دين با پيامدهاي علمي )منطقي وغير منطقي( وجود
دارد؟ پيامدهاي علمي مانند آلودگي هوا و  ...و پيامدهاي دين مانند کارکردهاي دين در روان¬شناسي
)برخي دين را افيون ملت¬ها و عده¬اي آن را مايه آرامش مي¬دانند(؛
ج( چه نسبت و مناسباتي ميان روحيه علمي با روحيه ديني وجود دارد؟ بعضي معتقدند روحيه علمي،
روحيه تحقيق و روحيه ديني ،روحيه تقليد است؛
د( چسه نسسبت و مناسسباتي ميسان گسزاره علمسي و گسزاره دينسي وجسود دارد؟ آ يسا بسا هسم معسارض هسستند يسا
سازگار و يا بي¬ربط؟
در همه اين پرسش¬ها چند فرض قابل طرح است که قائلني هم دارد.
پيش فرضهاي رابطه علم و دين
به طور کلي پنج پيش¬فرض در اين موضوع وجود دارد که قبل از ورود به بحث بايد آنها را بيان کنيم:
 .1اثبات¬پذيري اصل دين
ما معتقديم که ضرورت دين و نيازمندي انسان به دين را مي¬توان اثبات کرد؛ بنابراين اشکالت شکاکان
و نسبي¬گرايان بايد در بحث معرفت¬شناسي بررسي شود و جاي طرح آنها در اينجا نيست .همچنين

گسزاره¬هساي دينسي نيسز ،قابسل اثبسات هسستند؛ بنسابراين اگسر ادعسا شسد کسه برخسي در خداشناسسي تشسکيک
کرده¬اند ،بايد در بحث عقل و دين مطرح شود .در بحث عقل و دين اثبات کرده¬ايم که عقل توان اثبات
گزاره¬هاي ديني را دارد؛
 .2حقانيت¬پذيري ديني خاص به نام اسلم
اگر با شواهدي برايمان ثابت شد که پيغمبر از صدق اخلقي برخوردار است ،مي¬توان با استفاده از
معجزه ،صدق منطقي وي )آنچه مي¬گو يد کلم خداست (.را به اثبات رساند؛ زيرا ايشان با تمام وجود
از ديدگاه خود دفاع مي¬کرد؛
 .3پذيرش استناد متون مقدس به پيامبر با بهره¬گيري از مباحث زبان¬شناختي
ممکن است کسي اصل ديني مانند مسيحيت را بپذيرد؛ ولي کتاب مقدس را قابل استناد به حضرت
مسيح نداند .مسيحيان چنين عقيده¬اي دارند؛ ولي به دليل تقدسي که براي کتاب مقدس قائلند ،به
فکر حل تعارض گزاره¬هاي علمي با کتاب مقدس هستند؛ بنابراين اگر کسي با نقدهاي تاريخي قرآن
را قابل استناد به پيامبرنداند ،حجيت آن از بين مي¬رود؛ ولي جاي اين بحث اينجا نيست؛
 .4امکان فهم دين و اثبات حجيت فهم دين
اگسر کسسي تسوان فهسم مقصسود مؤلسف را انکسار کنسد )ديسدگاه مؤلسف مسرده اسست( ،در جسايي ديگسر بايسد بسه آن
پرداخت؛
 .5هماهنگي عقل ودين
ممکن است عده¬اي نمونه¬هايي از تعارض عقل و دين را مطرح کنند؛ ولي اين گونه مسائل بايد در
بحث عقل و دين بررسي شود.
پس از پذيرش اين مقدمات نوبت به بيان رابطه علم و دين مي¬رسد.
ديدگاههاي چهارگانه در مورد روابط علم و دين
به طور کلي چهار ديدگاه را شناسايي کرده ايم که در کتاب نيز به اختصار آمده است.
السف :تسداخل علسم و ديسن؛ يعنسي علسم و ديسن بسا هسم رابطسه عسام و خساص مطلسق دارنسد و علسم جسزئي از ديسن
است.
ب :تعسارض علسم و ديسن؛ يعنسي علسم و ديسن دو حقيقست و دو منبسع معرفستي مسستقل¬انسد ولسي در برخسي
مسائل با هم در تعارضند .مثل دين مي گويد »الف ب است« و علم مي گويد »الف ب نيست«.
البتسه عمسده ايسن افسراد تعسارض را بسه صسورت غلظ و شسداد مطسرح مسي¬کننسد و ميگوينسد نسه فقسط بيسن چنسد
گزاره بلکه تعارضي عميق بين خود نظام آنها است و نظام علم و دين با هم در چالش¬اند.
اين نظريه رابطه علم و دين را عموم و خصوص من وجه ميداند؛ ولي در نقطه اشتراکشان آنها را با هم
متعارض مي¬دانند.
ج :تمايز علم و دين؛ يعني نه تنها مستقلند بلکه کاملً از هم متمايز و جدا هستند و به لحاظ موضع و
محمول ،هيچ اشتراکي با هم ندارند تا بگوييم در حکم و نسبت و موضوع و محمول با هم در تعارضند يا
نه؛ يعني باهم تباين دارند.

د :توافسق علسم و ديسن؛ يعنسي علسم و ديسن دو دانسش مسستقل و جداينسد و در برخسي گزارهسهاي مشسترک آنهسا
سازگاري وجود دارد.
در اين نظريه ،علم و دين در نقطه اشتراکشان با هم سازگارند.
مثلً علم و دين درباره انسان سخن گفته اند )وجه اشتراک( و احکام و نسبتها با هم سازگار نيستند
)وجه افتراق در نظريه دوم(.
اين¬ها ديدگاههايي بودند که قائل داشتند؛ ولي مي¬توان فرض دگري را نيز در نظر گرفت که به عکس
نظريه اول باشد و دايره علم را از دين بزرگتر بدانيم ولي اين فرضيه قائل ندارد.
نظريه تداخل علم و دين
بنابر نظر ژيلسون اين نظريه در مسيحيت قرون وسطي وجود داشت .در واقع آنان با توجه به بهره اي
کسه از فلسسفه يونسان مسي بردنسد و متافيزيسک افلطسون و ارسسطويي را پسذيرفته بودنسد و اينهسا را جسزو معرفست
دينسي تلقسي مسي کردند بنابراين اسستفاده مسي شسود کسه براي علسم قلمسرو وسسيعي قائل بودنسد کسه طسبيعت
شناسسي و کيهسان شناسسي و نظسام هيسأت بطلميوسسي و بسسياري از بحسث هساي فلسسفه ارسسطويي و
افلطسوني و نوافلطسوني را شسامل ميسشود و همسه جسزو ديسن بودنسد و اگسر کسسي بسا آنهسا مخسالفت ميسکرد
کافر يا مرتد بود .ما با اين مسأله زياد کار نداريم.
تقرير اول نظريه تداخل
در بيسن متفکسران اسسلمي غزّالسي بسه ايسن نظريسه پرداختسه اسست و بسه قرائتسي هسم ميستوان ايسن نظريسه را بسه
استاد جوادي هم نسبت داد.
غزّالسي در آثسارش در مسورد انتظسار بشسر از ديسن و قلمسرو ديسن ديسدگاه هساي مختلفسي دارد .بعضسي از نوشسته
هسايش روش اهسل سسنت را مسي پسذيرد و راه حشسويه و جمودگرايسان و غلت و فلسسفه را رد مسي¬کنسد و
سعي در ارائه راه معتدلي در بحثهاي دين شناسي دارد .او ميگويد:
راه اهسل سسنت حسق اسست ولسي نبايسد بسه افسراط و تفريسط کشسيده شسود .در کتساب القتصساد فسي العتقساد از
تمهيسسد اول تسسا چهسسارم علوه بر اسسستفاده از روش سسسمع)قسسرآن و سسسنت( از روش منطقسسي هسسم بهسسره
مي¬برد)مثل پذيرش بديهيات عقلي و قياس و استفاده از برهان سبر و تقسيم و تأييد مقدمات حسيه
به عنوان بديهيات( .خلصه اين که از روش هاي برون متون دين هم بهره مي برد.
در کتاب الجام العوام عن علم الکلم در باره ضرورت بعثت انبيا گفته است:
پيسامبر دربساره مصسلحت بنسدگان از همسه دانساتر اسست آگساهي نسسبت بسه نفسع و ضسرر آخرتسي بسا تجربسه کسسب
نمسي¬شسود .عقسل هسم ايسن حقسايق را درک نمسي کنسد و تنهسا راه آن ،نسور نبسوت اسست از ايسن رو پيسامبر تمسام
امور مربوط به نفع و ضرر معاد و معاش ما را با وحي گرفته و چيزي را هم کتمان نکرده است.
تحليل نظريه
به نظر او تمام اين مصالح در قرآن يا حديث قدسي يا حديث نبوي است.
پس اگر علوم را جزو نيازهاي بشر بدانيم حتما در کلم نبي بايد باشد؛ ولي خود غزّالي در کتاب المنقذ
من الضلل مصاديقي از علوم را هم ذکر مي کند که بايد از نبوت دريافت کنيم.

غزالسی ایسن بحسث را در الجسام العسوام ،بسه طسورکلي مطسرح کسرده اسست ولسي در المنقسذ مسي¬گويسد علسوم
سياست که به مصالح حکومت و رابطه حکومت به امور دنيايي مردم مي پردازد بايد از مأثورات بزرگان
)انبيسا( و کتابهسای آسسماني دريافت کسرد چسون عقسل و تجربسه مسا در درک مصسالح و مفاسسد نساتوان است .در
المنقذ ميگويد:
و امسا السياسسات فجميسع کلمهسم فيهسا يرجسع السي الحکسم المصسلحيهْ المتعلقه ْ بسالمور السدنيويهْ و اليسالهْ
السلطانيهْ و انما أخذوها من کتب ال المنزلهْ علي النبياء و من الحکم المأثور عن سلف النبياء.
در بخش آخر همين کتاب در باب نبوت شناسي مي گويد :

يعني»فطرت آدميان از هر دانشي خالي بوده است و حق تعالي در آغاز حيات براي ادراک انسان به او
حواس داد تا جهان محسوسات را درک کند و در سن هفت سالگي قوة تمييز و در مرحله بالتر عقل را
بسه او عطسا کسرد تا حقايقي را درک کند کسه در مراحسل قبسل نمي توانست بفهمد؛ ولي برتر از مرحله عقل
مرحلسه ديگسري از کمسال وجسود دارد و آن بصسيرتي اسست کسه بسا آن امسور غيسبي را درک مسي¬نمايسد) .ماننسد
رؤياي صادقه(.
پسس نبسوت عبسارت اسست از مرحلسه اي از کمسال کسه بسا نسور آن ،امسور غيسبي درک مسي شسود و دليسل چنيسن
مقسامي وجسود معسارفي اسست کسه هرگسز بسا عقسل قابسل دسستيابي نيسست؛ ماننسد دانسش پزشسکي و سستاره
شناسي.
بنابراين غزّالي يک کبراي کلي را مي پذيرد که عبارت است از فرو غ دين در غروب عقل .يعني زماني
دين ظهور مي¬کند که عقل توان ظهور نداشته باشد .در طب و نجوم بايد از وحي کمک گرفت .از آنجا
کسه ميدانيسم انبيسا از تصسفيه دل برخوردارنسد ،حقسايق را درسست دريسافت ميکننسد و بسا معجسزه براي مسا ثسابت
مي شود پيامبر کيست.
در کتاب جواهرالقرآن تصريح ميکند که چون قرآن داراي هفتاد بطن است پس تمام اين معارف در قرآن
وجود دارد .اين مطلب پاسخ يک سؤال مقدر است که چگونه در قرآن محدود همه علوم و معارف وجود
دارد؟
ايشان از ظاهر و باطن قرآن استفاده ميکند ولي به نظر مي¬رسد که بحث در اينجا ناتمام است؛ بلکه
بايد اثبات شود که چگونه ممکن است از الفاظ محدود قرآن ،بي نهايت معنا استفاده شود؛ گرچه اين
معاني باطني در قرآن زيادند ولي بي¬نهايت نيستند و غزّالي به اين مسأله پاسخ نميدهد .مشکل
اين است که معارف بيش از آن است که بتوان با ظاهر و باطن قران آن را حل کرد.
نزاع بين غزّالي و فخر رازي
غزّالي در معيار العلم مطلب ديگري دارد که در حقيقت نزاع بين او و فخر رازي است.
او مسي گويسد از يسک متسن مسي تسوان معساني فراوانسي را فهميسد؛ چسون هسر متنسي دللست مطسابقي و دللست
تضسمني و دللتهساي الستزامي دارد .دللست الستزامي يسا بيسن اسست يسا غيسر بيسن و هسر کسدام از آنهسا بسه دو قسسم
بين بالمعني الخص و بين بالمعني العم تقسيم مي شوند.

از دللت مطابقي يک جمله دللت التزامي را مي فهميم و خود مدلول التزامي بر چند مدلول ديگر دللت
مي کند؛ گرچه بين بالمعني الخص باشند و آن مدلول التزامي دوم بر سوم و آن نيز بر مدلول التزامي
چهسارم دللست مسي كنسد و از ايسن طريسق بسي نهسايت مدلول الستزامي را مسي تسوان بسه دسست آورد .پسس ،از يسک
عبارت محدود بي نهايت عبارت حاصل ميشود.
فخر رازي جواب مي¬دهد که فقط دللتهاي التزامي که التزامشان بين بالمعني الخص يا حداکثر بين
بسالمعني العسم باشسند ،قابسل اعتنسا هسستند .از دللت غيسر بيسن نميستوان اسستفاده و آن را بسه متسن مسستند
کسرد؛ ولسي اگسر سسخن غزّالسي را بپسذيريم جملسه »السف ب اسست« يسک دللست مطسابقي دارد و يسک مسدلول
مطسابقي کسه از آن دللست بسه دسست ميآيسد .مسدلول مطسابقي نيسز يسک دللست تضسمني دارد و يسک دللست
الستزامي)در مجمسوع دو مسدلول تضسمني و الستزامي( .مسدلول الستزامي اول بيسن بسالمعني الخسص اسست کسه
دللت بر مدلول التزامي ديگري دارد تا بي نهايت.
فخر رازي بر خلف غزّالي قائل است که اين مدلولها را نمي توان به مؤلف نسبت داد .دليل غزّالي اين
اسست کسه گوينسده متسن ،شسارع اسست کسه علسم نامحسدود دارد .مسدلولهاي الستزامي براي مسا انسسان هسا ،تسا
جسايي بسه مسا مسستند اسست کسه تسوان درک آنهسا را داشسته باشسيم .دللتهساي قابسل درک براي مسا عبارتنسد از
دللت هاي مطابقي و تضمني و التزامي)بين بالمعني الخص يا حداکثر بين بالمعني العم ( ولي هيچ
گاه دللت التزامي غير بين را درک نميکنيم؛ بنابراين ،عبارات ما برخلف عبارات شارع  ،بي نهايت معنا
ندارد.
طبقه بندي غزّالي از علوم
غزالي در احياء علوم الدين ،فصل» بيان العلم الذي هو فرض كفايهْْ« ميگويد:
اعلم أن الفرض ل يتميز عن غيره إل بذكر أقسام العلوم ،والعلوم بالضافهْ إلى الغرض الذي نحن بصدده
تنقسم إلى شرعيهْ وغير شرعيهْْ؛ وأعني بالشرعيهْ ما استفيد من النبياء صلوات ال عليهم وسلمه،
ول يرشد العقل إليه مثل الحساب ،ول التجربهْ مثل الطب ،ول السماع مثل اللغهْْ .فالعلوم التي ليست
بشرعيهْ تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم وإلى ما هو مباح فالمحمود ما يرتبط به مصالح
أمور الدنيا كالطب والحساب وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفايهْ وإلى ما هو فضيلهْ وليس بفريضهْ أما
فسرض الكفسايهْ فهسو علسم ل يسستغنى عنسه فسي قسوام أمسور السدنيا كسالطب إذ هسو ضسروري فسي حساجهْ بقساء
البدان...
علسسوم يسسا عقلسسي¬انسسد يسسا شسسرعي و علسسوم شسسرعي يسسا ضسسروري¬انسسد يسسا مکتسسسبه .علسسوم مکتسسسبه نيسسز يسسا
دنيايي¬اند يا اخروي .از اين تقسيمات بر مي¬آيد که علومي نيز وجود دارند که غير ديني¬اند)نه ضد
ديني(.
بنسابراين غزّالسي وجسود علسوم غيسر دينسي را مسي¬پسذيرد در حسالي ايسن مطلسب بسا نظريسات ديگسرش سسازگاري
ندارد مثلً در جواهر القرآن در تقسيم علوم قرآن هم ميگويد:
علوم قرآن بر دو نوع است:
 .1علم ظواهر قرآن :قرائت ،لغت ،نحو و تفسير و...

 .2علم بواطن قرآن :شناخت قصص ،فقه ،اصول فقه ،علم به خدا و قيامت و...
بعسد در فصل پنجم هميسن کتساب در بيان انشسعاب بقيسه علوم از قرآن مي گويد :شايد بگوييم علسومِ غير از
اين علوم ظواهر و بواطن قرآن زيادند)مانند طب ،نجوم ،هيأت عالم ،هيأت بدن حيوان ،سحر و(...؛ ولي
ما فقط به علوم ديني اشاره کرديم که اصل آنها براي رفتن به سوي خدا لزم است اما اصلح معاش و
معاد انسان بر اين علوم پيش گفته توقف ندارد.
اگسر گسويي کسه وراي ا يسن علسوم ،علسوم ديگسر اسست چسون علسم طسب و نجسوم و علسم هيسأت عسالم و علسم هيسأت
حيسوان و تشريح اعضاي وي و علم سحر و طلسمات و مانند آن.بسدان کسه ما بدانچه اشارت کرديسم علوم
ديني خواستيم که بدان راه خداي رفته شود و اين علم¬هاي ديگر که تو ياد کردي صلح سعادت معاد
نسدارد و معساش نيسز نسي ،از بهسر ايسن يساد نکرديسم ....امسا علسم خسداي علمسي اسست کسه نهسايت نسدارد و علسم مسا
مفرق علم حق است از دو جهت :يکي آن که علوم حق نهايت ندارد و علم ما متناهي است و دوم آن
که علم حق تعالي را به قوت و به امکان نيست که خروج آن به وجود انتظار کشيده شود ...و اين همه
علسوم کسه برشسمرديم يسا نساگفته مانسد اصسول وي از قسرآن بيسرون مسي آيسد کسه همسه از بحسر قسرآن محيسط مغسترف
است.
خلصه نظريات غزّالي
 .1علوم قرآن بر دو نوع بواطن قرآن و ظواهر قرآن است و ريشه اين علوم در قرآن است)يعني از طريق
بواطن مي توان ريشه اين علوم را فهميد() .جواهر القرآن(
 .2علوم يا ديني¬اند يا غير ديني .علوم عقلي دنيايي ،غير ديني¬اند و از دايره دين وقرآن بيرون¬اند.
)احياء علوم الدين(
 .3آنچسه مربسوط بسه معساش و معساد اسست قسرآن آن را بيسان کسرده اسست و مسي تسوان ادعسا کسرد کسه علسوم
مختلف)مانند طب و نجوم و علوم سياسي( چون با عقل درک نمي¬شوند بايد از طريق نبوت تحصيل
شوند )که اشکال و پاسخ آن بيان شد(.
تقريرهاي ديگر از تداخل علم ودین
تقرير اولِ استاد جوادي آملي
علسم و اراده منشسأ ثبسوتي حقسايق دينسي اسست .يعنسي ذات اقسدس السه تسا بسا اسستفاده از علمسش اراده نکنسد
حقسايق دينسي نسازل نمسي¬شسوند .حقسايق دينسي منبسع اثبساتي )منبسع فهماننسده( هسم دارنسد کسه عقسل و نقسل
است.
نقسل دينسي ،قسرآن و سسنت اسست و سسنت ،عبسارت اسست از قسول و فعسل و تقريسر معصسوم .خسبر واحسد ،سسيره
عقل ،سسيره متشسرعه و اجمساع حکسايت از سسنت مسي کنسد نسه ايسن کسه سسنت باشسد .اينهسا کاشسف از سسنت
هستند و سنت کاشف از نقل ديني و نقل ديني کاشف از حقايق ديني است.
البته ما طبقه¬بندي ديگري داريم:
منابع اثباتي اصلي) عقل و نقل و سنت( و منابع اثباتي فرعي ) خبر واحد ،سيره عقل ،سيره متشرعه،
اجماع ،قول ،فعل و تقرير معصوم( .از اين رو نبايد خبر واحد و ...در عرض سنت قرار گيرند.

عقسسل در نظسسر اسسستاد جسسوادي ،اعسسم از عقسسل منطقسسي يقينسسي)کسسه داراي چهسسار جسسزم اسسست( و عقسسل
تجربي)استقراء( و عقل شهودي )منشأ عرفان(است.
پس با عقل مي توان به حقايق ديني رسيد .بنابراين اگر مطلبي را از نقل يافتيم ،نگوييم اين دين است
و ل غيسر؛ بلکسه مطلسبي را کسه از عقسل بسه دسست آمسده اسست نيسز بايسد بررسسي شسود؛ چسون همسان گسونه کسه
قرينسه اي نقلسي )منفصسل يا متصسل (براي نقسل وجسود دارد ،گاهي عقسل نيز قرينسه¬ منفصسل لسبي براي نقسل
ميشود.
تقر ير دوم استاد جوادي آملي
حتي اگر از عقل هم استفاده نکنيم و به سراغ نقل برويم ريشه هاي اين علوم در آن وجود دارد)شبيه
سسخن غزّالسي در جسواهر القسرآن( .شسيخ انصساري از يسک جملسه »لتنقسض اليقيسن بالشسک« استصسحاب را
نوشسته اسست کسه چنسدين سسال بايسد آن را خوانسد تسا در آن مجتهسد شسد .آيسا مسا در آيسات قسرآن را تسا ايسن انسدازه
مطالعه کرده ايم چه بسا اگر کار شود بحث¬هاي فيزيک و شيمي اسلمي را از آن استخراج کنيم.
نقد دیدگاه تداخل
براي نقد مختصر اين ديدگاه يعني تداخل علم و دين چند نکته کليدي را بيان ميکنيم:
 .1قاعده فروغ دين در غسروب عقسل ناتمام است .ايسن گونه نيسست که هر جا که عقل غايب باشد ،ديسن
حاضر است .آموزه¬هاي بسياري داريم که عقل در آن جا حاضر است؛ مانند عدل ح سَن است که هم
عقل)قاعده حُسن و قبح عقلي( و هم شرع )اعدلوا هو اقرب للتقوي( آن را تأييد ميكند.
آري اگسر از ايسن قاعسده ضسرورت ديسن را نستيجه بگيريسم ،خسوب اسست؛ ولسي نميستوان قلمسرو ديسن را بسا آن
مشخص کرد و اين امرخلط بين دو مقام است .از اين قاعده توسط بوعلي و استاد مصباح براي ضرورت
وحي استفاده شده است.
 .2اگسر اين قاعده را هم بپذيريم ،بنساي خسود غزالي ويران مي¬شود .مثلً کسي ميتوانسد بگويسد :من با
عقسل و تجربسه بسه پرسسش هساي علسم نجسوم پاسسخ دادم؛ بنسابراين در اينجسا وحسي غسايب اسست .پسس بسا ايسن
فرض در علم پزشکي و نجوم به وحي نيازي نداريم.
 .3در اينجا بين علم الهي و علم ديني خلط شده است .نسبت اين دو ادعا عام و خاص مطلق است.
هسر علم دينسي ،علسم الهي است؛ ولي عکس آن درست نيسست .بسه فسرض ايسن کسه کسي با اسستناد به
دللست هساي الستزامي نامحسدود بگويسد ،تمسام حقسايق در ديسن اسست ،علسم نسا محسدود الهسي را تسوجيه كسرده
است که شارع با عبارت محدود ،بي نهايت گزاره اراده فرموده است .ولي سخن در اين است که دين
براي هدايت انسانها آمده است.
اگر ما مخاطبان در اين پروسه هدايت حذف شويم هدايت بي معنا مي شود .به تعبير هرمنوتيست ها
سه عنصر بايد در فهم موجود باشد :گوينده ،متن و فهم کننده و هر سه به هم مرتبط¬اند .غزّالي اين
مشسکل را حسل کسرده اسست کسه خسداي متعسال )گوينسده( مسي¬توانسد از متسن محسدود بسي نهسايت اراده داشسته
باشسد ولسي اينجسا آغساز قصسه اسست و آن فهسم انسسان )فهسم¬کننسده( اسست کسه بايسد هسدايت شسود .خسدا
مي¬خواهد هدايت کند نه اين که اراده¬اش را به رخ ما بکشد .گر چه علم الهي نامحدود است؛ اما

ايسن اراده بسه ديسن تعلسق نگرفتسه اسست چسون ديسن نامحسدود بسا فهسم محسدود جمسع نمسي¬شسود .از قضسا نقسل و
قرآن نيز اين را تأييد مي¬کند که حقيقت دين عبارت است :مجموعه¬اي از حقايق که هدايت و سعادت
اخروي انسان را تأمين مي¬کند.
ايسن ادلسه ،علسم نامحسدود )يسا فسراوان( ائمسه و شسارع را ثسابت ميکنسد ولسي ايسن يسک طسرف بحسث اسست و آن
هدايت است و براي هدايت به علم نامحدود نيازي نداريم؛ بلکه به علم هدايتي )ديني( نياز داريم.
تداخل علم و دين
در اين ديدگاه ،علم بخشي از دين فرض شده است  .برخي درهنگام تبيين اين ديدگاه ،علم را ناظر به
علم واقعي و مطابق با واقع فرض كرده و از اين باب علوم جديد را علم ندانسته اند در صورتي كه بحث
در رابطه ميان علم موجود ) علوم انساني و طبيعي موجود و تحقق يافته كه تاريخي را پشت سر نهاده
و به مقام نظريه پردازي و داوري رسيده اند (.با دين است و عل مِ بايسته از موضوع بحث خارج است با
اين حال برخي نيز س بسان تبيين مطرح شده از آيت ال جوادي آملي س در تبيين اين ديدگاه علم محقق
را نيز جزو دين مي دانند.
ديدگاه آيت ال جوادي آملي
 .1همان گونه كه منبع ثبوتي حقايق ديني علم و اراده الهي است منبع اثباتي و ملجأ كشف آنها نيز
عقسل و نقل ديني است بسه ايسن بيان كسه عقسل اعسم از عقسل شسهودي ،تجربي ،منطقسي و تحققسي است و
نقل ديني نيز از دو منبع قرآن و سنت )فعل  ،قول و تقرير معصوم؛ البته با توجه به اين فرض كه اجماع،
خبر واحد ،سيره عقل ،سيره متشرعه و  ...همه كاشف از سنت مي باشند (.سرچشمه ميگيرد بنابر
ايسن اگسر عقسل تجربسي بر ضسرر نمسك براي بيمساران قلسبي تأكيسد مسي كنسد ايسن دليسل ،مخصصسي لسبي براي
تخصيص روايت استحباب خوردن نمك طعام قبل از غذا خواهد بود.
 .2همسان گسونه كسه يسك روايست "لتنقسض اليقيسن بالشسك" سسر منشسأ سسال هسا درس و بحسث در سسطح خسارج
فقه و اصول ميگردد آيات و رواياتي كه در باب طبيعت و اسرار آنها مطرح شده است نيز ميتوانند چنين
دامنه و گستره اي را داشته باشند.
نتيجه :با توجه به اينكه عقل بسان نقل ديني منبع اثباتي گزاره هاي ديني مي باشد پس آموزه هاي
علسوم تجربي نيز بسسان آمسوزه¬هاي نقل ديني ،گزاره هايي ديني ميباشند و تأخر زماني مخص صهاي
تجربي بر نقل ديني س از آن باب كه مخصص لبي منفصل مي باشند س قبيح نيست.
نقد ديدگاه استاد جوادی آملی
 .1سخن دوم در مقام تبيين و اثبات علم بايسته است و از آنجايي كه اكنون موضع بحث علوم محقق
است بحث فوق به بحث تعارض علم و دين ارتباطي نداشته و مرتبط به بحث علم ديني مي باشد؛
 .2درتبيين فوق ملك ديني بودن گزاره ها با توجه به تعريف دين اقتباس نگرديده است و هدف و مقصد
دين به فراموشي سپرده شده است .براي توضيح بيشتر به تبيين ذيل دقت شود:
براي كشسف معيسار دينسي بسودن گسزاره هساي دينسي بر اسساس بحسث روش شناسسي كشسف معيسار و بررسسي
واژه دين به عنوان متغير اصلي بحث ،به اين تعريف دست مي يابيم كه " دين عقايد و رفتارهايي است

كسه سسعادت و شسقاوت آدمسي را بسه ارمغسان مسي آورد ".بر ايسن اسساس معيسار دينسي بسودن گسزاره هسا) مقسام
تحقسق دينسي ( مطسابقت آن گسزاره بسا ايسن تعريسف خواهسد بسود؛ و معيسار تشسخيص ارتبساط گسزاره بسا سسعادت و
شقاوت نيز كتاب آسماني مصون از تحريف مي باشد .در حقيقت موضوعات گزاره هاي ديني را اين منبع
تسبيين ميكنسد امسا مصساديق گسزاره هساي دينسي ميتواننسد از هسر طريقسي يسافت شسوند .بنسابراين معيسار دينسي
بسودن گزارهسها قسرآن و سسنت نيسست بلكسه عقايسد ورفتساري هسستند كسه شسقاوت يسا سسعادت بشسر را تسأمين
ميكنند و واژگاني كه در كتاب آسماني مصون از تحريف معطوف به سعادت بشر مي باشند چون خدا،
بهشست  ،ثسواب و ...و واژگساني كسه معطسوف بسه شسقاوت بشسر ميباشسند چسون شسيطان  ،عصسيان ،دوزخ و ...
موضسوعات گزارهسهاي دينسي را تسأمين ميكننسد حستي اگسر مصسداق ايسن گسزاره از علسوم تجربسي ،منطقسي و
شهودي اخذ شده باشد .مطالبي كه در قرآن و سنت نيز در باب نظام آفرينش مطرح شدهاند نيز از اين
قاعسده مسستثني نميباشسند يعنسي بسا دقست در آيساتي كسه بر عظمست خلقست تأكيسد دارنسد ،از نظسم كسواكب و
قوانين موجود در ميان آنها سخن ميگويند و سير تكاملي جسم آدمي را مطرح ميكنند هر چند به
تنهايي گزاره هايي غير ديني مي باشند اما با قرار گرفتن در سياق كلم و چينشي خاص در صدد اثبات
يكي از واژگان مرتبط با سعادت يا شقاوت بشر چون معاد ،علم الهي  ،قدرت الهي و  ...مي باشند و در
مقام دوم اين گزار ه ها خود آموزشي براي نگرش و رويكردي الهي به مقوله هاي طبيعي مي باشند.
حال با توجه به اين نوشتار آموزه هاي علوم تجربي به خودي خود ديني نخواهند بود ،اما بحث از وجوب
تحصيل علوم مورد نياز بشر و نفس گزاره هاي علوم تجربي دو مقوله متفاوت بوده و همان گونه كه علم
بسه ضسرر خسوردن نمسك طعسام براي بيمساران قلسبي ،تجربسي و غيسر دينسي مسي باشسد بحسث تخصسيص روايست
اسستحباب خسوردن نمسك قبسل از غسذا توسسط ايسن دليسل علمسي از بساب حكسومت روايست "لضسرر و لضسرار فسي
الدين" ،فقهي و ديني مي باشد و در حقيقت نبايد ميان اين دو گزاره خلط نمود .بنابراين با اينكه برخي
از گزاره هاي علوم تجربي مي توانند سر منشأ احكام فقهي باشند چون مستقيماً معطوف به سعادت
يا شقاوت بشر نمي باشند غير ديني هستند .البته بايد توجه داشت كه در روايات ما وقتي سخن از
علم به ميان مي آيد اغلب معطوف به علم ديني و گاه مختص به علم خدا شناسي مي باشد اما در
برخي از روايات نيز علم به صورت مطلق به كار رفته و بسان روايتي كه علم را به دو قسم علم الديان و
علم البدان تقسيم مي كند خود دليلي بر اختلف ميان گزاره هاي ديني با گزاره هاي غير ديني مي
باشد.
تعارض علم و دين
بسسياري برايسن باورنسد كسه ميسان علسم وديسن تعسارض وجسود دارد از ايسن رودرصسدد بيسان راه حلسي براي خسروج از
ايسن تعسارض برآمسده¬انسد .افسرادي چسون گساليله ،انيشستن ،نيسوتن و ديگسران نمسونه هسايي از ايسن تعسارض را ذكسر
مي كنند كه دين از هفت آسمان سخن مي گويد ولي علم از آسماني واحد خبر مي دهد،دين انسان
را آفريدة خداوند از خاك مي¬داند ولي علم او را صورت تكامل يافته حيوانات مي داند.
معتقدان به و جود تعارض ميان علم و دين از وجود سه گونه تعارض ميان اين گزاره ها خبر مي دهند كه
در اين قسمت با بيان انواع تعارض به ارزيابي آن ها خواهيم پرداخت:

 .1تعارض ميان پيش فرض هاي علم و دين
پيش فرض علم بر اين استوار است كه تنها علت پديده هاي مادي ،مادي مي باشد از اين رو هرگز به
سسراغ علسل مجسرد و فرامسادي نمسي¬رود ،در صسورتي كسه پيسش فسرض ديسن وجسود علسل مجسرد در تحقسق امسور
مادي به عنوان علل فاعلي،حقيقي و هستي بخش در كنار علل مادي به عنوان علل معدّه مي باشد.
البتسه ايسن دو پيسش فسرض از خسود علسم يسا ديسن بسه دسست نيامسده انسد بلكسه هسر يسك نستيجه صسادره از يسك نظسام
فلسفي خاص مي باشند.
نقسد :هسر چنسد كسه ايسن دو گسزاره بسا هسم در تعسارض مسي باشسند؛ امسا پيسش فسرض علسوم تجربسي ،گسزاره مسذكور
نمسي باشسد بلكسه پيسش فسرض علسم ،كشسف علسل مسادي پديسده هساي مسادي اسست و ميسان رد علسل مجسرد در
پديده هاي مادي ولبشرط بودن نسبت به آنها تفاوت بسياري وجود دارد .در آثار بر جاي مانده از عالمان
علوم تجربي چون نيوتن ،هايزنبرگ ،انيشتن ،داروين و  ...در مباحث علمي گاه يادي از خداوند نيز يافت
مي شود كه خود دليل بر اعتقاد ايشان به وجود خداوند و توجه به علل مجرد مي باشد اما با توجه به
رويكرد آزمايشگاهي علوم تجربي نتايج حاصل نيز محدود به علل مادي و تجربي خواهند بود .در حقيقت
ميان كسي كه معتقد به وجود خداوند است و كسي كه منكر وجود اوست در مقام تحقيقات علمي،
تفاوت و برتري وجود ندارد و رشد و بالندگي هر يك ،بستگي به دقت ،همت و تلش فرد دارد .براي مثال
دكارت كه پدر علم نوين است از طريق گزاره "من فكر مي كنم پس هستم ".به اثبات وجود خدا رسيده
و بعد از آن عالم طبيعت را اثبات مي كند و مدعي است كه از آنجايي كه خداوند ما را فريب نمي دهد
معارف ما درست است يعني وي مبناي معرفت شناسي خويش را بر وجود خدا بنا مي نهد.
 .2تعارض ميان روحيه علمي و ديني
روحيه علمي روحيه تحقيق و روحيه ديني روحيه تقليد است .اين مطلب بدين معني است كه عالمان
علوم هيچ امري را بدون آزمايش و تحقيق قبول نمي كنند در صورتي كه در دين انسان يا مقلد است و
يا مجتهد ،و مجتهدين نيز خود مقلد ائمه معصومين  و خداوند مي باشند.
نقد :روحيه علمي و ديني هم تحقيق است و هم تقليد به اين بيان كه همه عالمان علوم تجربي نيز
همه يافته هاي اين علم را آزمايش نمي كنند بلكه به نتيجه حاصل از يافته هاي ديگرعالمان اكتفا كرده
وآن را به صورتي تقليدي قبول مي¬كنند و اينكه تحقيق در هر علمي به تناسب محتواي آن علم است.
اگر رويكرد علوم تجربي¬درتحقيق،رويكردي آزمايشگاهي است؛ ¬رويكرد علوم نقلي¬س¬تاريخي نيز در
تحقيق ،بررسي اسناد و مدارك موجود است پس تحقيق در گزاره هاي ديني نيز از اسلوب خاص خود
تبعيت مي كند.
 .3تعارض ميان گزاره هاي علمي و ديني
برخي از گزار ه هاي علميِ محقق با برخي از گزار ه هاي ديني تعارض دارند.
ارزيابي  :كليت اين سخن پذيرفته شده است كه در بحث نظر برگزيده بيشتر به آن خواهيم پرداخت.
يادآوري
در مباحث قبل بيان شد كه پيرامون ترابط علم ودين  4ديدگاه وجود وجود دارد:

.1تداخل علم دين.
 .2تعارض علم ودين :عده اي قائل به تعارض علم ودين هستند و  3نوع تعارض را مطرح مي كنند:
.1تعارض پيش فرض هاي علمي وپيش فرض هاي ديني.
.2تعارض روحيه علمي با روحيه ديني.
.3تعارض گزاره هاي علمي با گزاره هاي ديني.
 .3تمسايز علسم وديسن :يسك عسده معتقدنسد كسه علسم وديسن متفساوت هسستند و دو سساحت و قلمسرو كاملً متمسايز
دارند .بسياري از متفكران مغرب زمين به اين ديدگاه معتقدند .متفكران اين نظريه در ابتدا نمونه هايي از
تعارض علم ودين را ديده اند و براي حل تعارض در نهايت به اين ديدگاه روي آورده وگفته اند بهتر است
كه بگوئيم علم ودين از هم متمايز هستند كه تعارض پيش نيايد .پس عمدتاً قائلين به اين ديدگاه ،آن را
براي حل تعارض علم ودين مطرح كردند ولي ما آن را به عنوان يك ديدگاه مطرح مي كنيم .عده اي مثل
گاليله ،كانت ،فيلسوفان اگزيستانس ،نئوارتودكس ها وفيلسوفان تحليل زباني معتقدند كه قلمرو علم
غير قلمرو دين هست يعني هيچ گزاره اي در دامنه دين يافت نمي شود كه بتوان آن را علمي دانست
وهيج گزاره اي در گستره علم ظاهر نمي شود كه بتوان آن را ديني شمرد.
.4توافق علم و دين :ديدگاه كساني است كه معتقد به عام وخاص من وجه بودن علم ودين هستند؛
يعني گرچه بعضي از گزاره¬هاي علمي هستند كه ديني نيستند وبعضي از گزاره ها ديني هستند كه
دينسي نيسستند؛ امسا پساره اي از گسزاره هسا هسم علمسي وهسم دينسي هسستند و يسك وجسه مشسترك دارنسد ودر ايسن
وجه اشتراك باهم سازگارند وموافق همديگر هستند .مثلً علم مي گويد الف ب هست؛ دين هم همين
را مي گويد.
افسرادي ماننسد مسك كسي ،كلسون وميگسر چنيسن ديسدگاهي دارنسد وحستي معتقدنسد بسا نگساهي دقيسق تسر علوه بر
سازگاري معلوم مي شود علم ودين مكمل همديگر هستند ودر بعضي جا ها علم به دين كمك مي كند
وحتي دين به علم كمك مي كند وفقط صرف سازگاري وتلئم نيست.
با توجه به بررسي كه نسبت به آموزهاي ديني وعلمي كرديم ،معتقديم يك تعارض في الجمله اي بين
علم ودين وجود دارد؛ يعني علوم محقق چه طبيعي وچه انساني يك تعارض هايي با دين اسلم دارند.
البتسه بيسن پيسش فسرض هساي دينسي وپيسش فسرض هساي علمسي وبيسن روحيسه دينسي وروحيسه علمسي تعسارض
نيست؛ اما بين گزارهاي علمي و گزارهاي ديني تعارض وجود دارد ولو تعارض ظاهري وقابل حل باشد.
مثلً در قسرآن اشساره بسه هفست آسسمان هسست؛ امسا علسم مسي گويسد يسك آسسمان بيشستر نيسست يسا از خلقست
انسسان از آب جهنسده اي كسه بيسن صسلب وتسرائب اسست سسخن بسه ميسان آمسده اسست در حسالي كسه علسم امسروز
مي گويد از بيضه ها ساخته مي شود.
در علوم انساني تعارض ها خيلي جديدتر است .در روانشناسي ،جامعه شناسي وعلوم تربيتي تعارض
هاي فراوان ودر علوم طبيعي تعارض ها گاهي با تك گزارهايي است كه ممكن است حل بشود؛ اما در
علسوم انسساني گساهي انسسان حسس مسي كنسد كسه پساراديم هسا بسا هسم تعسارض مسي كننسد و سساختار وچسارجوب
فكري در علوم انساني با ساختار فكري در دين تعارض دارند.

تمسام علسوم انسساني از مكساتبي سسر چشسمه گرفتسه انسد؛ جسامعه شناسسي و روانشناسسي ،گرايسش هساي
مكتسب هساي ايسدئولوژيك دارنسد .بعضسي از ايسن گرايسش هسا بسادين همساهنگي بيشستري دارنسد .علسوم انسساني
صسرفاً يسك سسري مجمسوعه گسزاره هساي تجربسي ميسداني وتحقيقسات آمساري نيسستند؛ حتمساً از يسك پيسش فسرض
هساي متسافيزيكي وتجربسي وايسدئولوژيك تغسذيه شسده انسد و يسك نظسام فلسسفي مكتسبي ،دانسش انسساني را
شكل داده است.
البته ممكن است بگوئيم كه تعارض ،به تعارض در پيش فرض ها برگشت ولي اينطور نيست تعارض در
علسوم انسساني هسم تعسارض گسزاره اي وهسم تعسارض پيسش فسرض¬هاسست يعنسي واقعساً گسزاره هساي علسوم
انساني با گزاره هاي دين در تعارض است اما آيا منشاء اين تعارض پيش فرض ها ومباني متافيزيكي
آنهاسست؟ اينطسور نيسست كسه اگسر مسا پيسش فسرض هسا را تغييسر داديسم تعسارض گسزاره¬اي هسم حسل مسي شسود؛
چسون كسل بنسا بر آن مسستقر اسست .بسه عبسارت ديگسر شسما بعضسي پيسش فسرض هسا را داريسد كسه در گسزاره هسا
سريان دارد و تنها مبنا نيستند .به عبارت سوم بعضي از مباني هستند كه علوه بر مبنا بودن ،معاني
مفاهيم علوم انساني هستند و معناي گزاره هاي علوم انساني را تامين مي¬كنند .يعني وقتي شما
براي مثسال تعسبير نهساد يسا انسسان را بسه كسار مسي بريسد آن مبنساي خساص معنساي انسسان را تسأمين مسي كنسد؛ و
اينطور نيست كه بگوييد انسان لفظي است كه معنايي دارد و يك گزاره علمي درست كرده كه داراي
مبنايي غير علمي است .بلكه بايد گفت كه اين لفظ داراي مبنايي فلسفي است و اين مبنا ،معنايي
براي تك تك واژه¬هاي علوم انساني درست كرده است؛ لذا اگر شما مباني وفسلفه علوم انساني را
از بين برديد در حقيقت علوم انساني را متزلزل كرديد وديگر علوم انساني نيستند؛ چون علوم انساني
حقيقتشسان به معنيشسان هسست نه بسه الفساظ؛ لذا مبساني وپيش فرض هسا كه در علسوم انساني هست با
مباني وپيش فسرض هسا كه در علسوم طبيعي هست فرق مي كند؛ چسون مباني وپيسش فرض ها ي علوم
طبيعي ،اگر تغيير پيدا كردند الزاماً گزاره هاي علمي تغيير پيدا نمي كنند .پس مبادي علوم طبيعي اگر
تغيير پيدا كنند نمي شود نتيجه گرفت كه الزاماً مسائل علوم تغيير پيدا مي كنند؛ اما در علوم انساني
اينطور نيست  .به دليل اينكه مبادي علوم انساني معاني علوم انساني ومسائل علوم انساني را هم
تشكيل مي دهند ،بنابراين اگر مباني را تغيير داديد حتماً مسائل ومعاني تغيير پيدا مي كنند.
بحث ما در علوم محقق بود وسؤال اين بود كه آيا علوم انساني محقق با دين تعارض دارند يا نه؟ چه
رابطه اي دارد؟ مي¬گوئيم كه علوم انساني محقق با دين تعارض گزاره اي ومساله اي داشته و ريشه
در تعسارض پيسش فسرض هسا ومبساني فلسسفي دارد؛ ولسي سسنخ ايسن تعسارض بسا تعارضسي كسه در علسوم طسبيعي
هست فرق دارد چون در علوم طبيعي اگر تعارض بين گزاره ها باشد منشاء تعارض معلوم نيست كه از
مباني وپيش فرض هاي فلسفي باشد واگر اين مباني وپيش فرض ها تغيير كرد الزاماً مسائل علمي
تغييسر پيسدا نمسي كننسد؛ ولسي در علسوم انسساني اگسر مسي خواهيسد علسوم انسساني ديگسر شسكل دهيسد بسا مبساني
فلسسفي ديگسري ،نستيجه اش ايسن مسي شسود كسه ايسن مسسائل ،مسسائل ديگسري مسي شسود وعلسوم انسساني
ديگري مي شود كه تعارض با دين نخواهد داشت.

ديسدگاه مسا ايسن اسست كسه تعسارض بيسن علسوم انسساني محقسق وعلسوم طسبيعي محقسق بسا ديسن هسست ولسي
تعارضي كه بين دين وعلوم طبيعي هست يك مقداري بين گزاره اي وساده تر هست اما تعارضي كه
بين دين اسلم وعلوم انساني هست گرچه تعارض گزاره ايست ولي اگر عميق تر در آن بنگريم وتوجه
كنيسم؛ مسي بينيسم كسه منشساء ايسن تعسارض يسك منشساء مبنسايي دارد وچسون ايسن مبساني ،معساني مسسائل علسوم
انساني را تامين مي كند لذا تعارض خيلي جدي تر وپيچيده تر است.
علوه بر ايسن تعارض ،ما در بخش لسوازم وپيامدها هم مي بينيسم بيسن علسم وديسن تعسارض وجسود دارد يعنسي
ايسن علسوم چسه طسبيعي وچسه انسساني از پيامسدها ولوازمشسان تكنولسوژي وسسپس صسنايع اسست .وقستي بسه
تكنولوژي وصنايع موجود نگاه مي كنيم ،مي بينيم كه هم خود آنها به عنوان پيامد علوم با دين چالش
هاي في الجمله دارند وهم پيامدهاي آن ها با دين تعارض دارند؛ يعني در نحوه كاربري صنايع مي بينيم
يك تعارض هايي وجود دارد وهمين تعارض كاركردي وتعارض در لوازم س نه تعارض در پيش فرض ها وگزاره
هسا سس سسبب شسده عسده اي بسه طسور كسل بسا مسدرنيته وآنچسه در آن هسست وآنچسه ايجساد كسرده مخسالفت كننسد.
مخسالفت بسا علسم ،صسنعت ،تكنولسوژي وتمسام علسوم غسرب داشسته باشسند .افسرادي ماننسد هايسدگر از شخصسيت
هساي مطرحسي اسست كسه بسه شسدت بسا غسرب تعسارض پيسدا كسرد وگفست غسرب را يكپسارچه بايسد نقسد كسرد وهميسن
نقسدها بساعث شسد كسه يسك عسده اي ماننسد كوربسان منتقسد غسرب شسوند وبعسد تفكسر سسنت گسرائي را رواج بدهنسد
وافسرادي مثسل رنسه گنسون وشسوآن تفكسر سسنت گسرائي را پيشسنهاد بدهنسد وتفكسر فلسسفه مل صسدرا وحكمست
اشراق وامثال آنها امروزه مطرح هست.
نظر مختار
بسه نظسر مسي رسسد ايسن كاركردهسا وپيامسدهاي علسم وصسنعت وتكنولسوژي ،پيامسدهاي منطقسي آنهسا نيسست.
بعضسي ازپيامسدها ،اجتمساعي يسا روانشسناختي هسستند وبعضسي هسا شسايد منطقسي باشسد .مثلً فسرض كنيسد
وقستي يسك كارخسانه سسيمان يسا پتروشسيمي سساخته بشسود كسه محصسول تكنولسوژي وعلسم هسستند؛ بسه طسور
طسبيعي ومنطقسي هسوا آلسوده خواهسد شسد مگسر ايسن كسه بعسداً صسنايع را جسوري طراحسي كننسد كسه آلسودگي بسه
حسداقل برسسد ولسي بسه هسر حسال آلسودگي دارد وايسن ضسرر ،ضسرر صسنعت اسست نسه ضسرر علسم چسون ميتوانسستند
علوم پايه را داشته باشند ولي اين كارخانه را نسازند .از طرف ديگرهمين علوم پايه مي توانند خيلي از
بيماري ها را درمان كنند؛ لذا علوم پايه از اين جهت كه علوم پايه هستند منشاء ضرر وزيان نيستند .لذا
بين اينكه آيا علم پيامد منفي دارد يا صنعت يا كاربري از صنعت ،خلط نشود .گاهي براي همه آن ها يك
حكم مي كنند وبعد همه را نقد مي كنند .لذا به نظر ما رواياتي كه بعضي ها ذكر كردند هيچكدام بر
تسوقيفيت علسوم دللست نسدارد .آري دللست بر نامحسدود بسودن علسم امسام دارد ولسي دللست بر تسوقيفيت علسوم يسا
اينكه حس وعقل را تعطيل كنيم ندارد بلكه روايات عكس آن را ثابت مي كنند.
پس اصل تعارض گزاره ها را قبول كرده و اذعان مي كنيم که بعضي از لوازم وپيامدهاي علم في الجمله
بسا ديسن تعسارض دارنسد ولسي ايسن تعسارض هسا بسه صسورت مسوجبه كليسه نيسست كسه بگسوئيم علسم مطلقساً كساربردش
تعارض دارد .بعضي تعارض ها مال كاربري وبعضي ها مال صنعت است.
راه حل تعارض ميان گزاره هاي علمي و ديني

بحث در اين بود كه في الجمله بين گزاره هاي ديني و علمي تعارض س چه واقعي باشد چه ظاهري س
وجود دارد گرچه بين پيش فرض هايشان تعارض نيست.
اولين كسي كه در غرب راه حل هايي را پيشنهاد كرد گاليله بود؛ وي با استفاره از ديدگاه هاي كپلر و
كوپرنيك و با استفاده از رصدهاي استادش تي.كوبراهه يك نظام مكانيكي براي جهان طراحي كرد .او به
اين نتيجه رسيد كه زمين به دور خورشيد گردش مي كند و اين مدّعا را مدلّل كرد ،دقيقاً بر عكس آنچه
در فلسفه اسكولستيك اعتقاد داشتند.
گاليله وقتي اين نظريّه را طرح كرد در مقابل كليساي كاتوليك و پروتستان قرار گرفت و اين دو آن را نقد
كردند.
گساليله در نيمسة اوّل قسرن هفسدهم زنسدگي مسي كسرده كسه در آن زمسان كليسساي پروتسستان برقسرار بسود .كتساب
عقل و اعتقاد ديني صفحة  358تا  360در بحث علم و دين چنين مي نويسد:
"در سسال  1616م  .شسوراي مقسدس كليسساي كاتوليسك رومسي ،ديسدگاهي را كسه مسدعي بسود زميسن بسه دور
خورشيد مي گردد ،محكوم كرد و آن را علمي باطل و خلف تعاليم كتاب مقدس دانست...كتاب كوپرنيك
)1453س  (1473در فهرست كتابهاي ممنوعه قرار گرفت .در همان دوره ،كليسا به گاليله دستور داد تا نظر
كوپرنيك را )كه وي در نوشته ها و مباحثات عمومي مدافع آن بود( رها كند .امّا گاليله در نهايت شجاعت
به دفاع از نظر كوپرنيك ادامه داد .نوشته هاي او در خصوص حركت سيارات ،لكه هاي خورشيدي ،جزر و
مدّ اقيانوسها ،ستاره هاي دنباله دار و ساير پديده هاي طبيعي آشكارا مؤيّد نظرية خورشيد مركزي بود.
در سال  ،1633گاليله در سن شصت و سه سالگي و با تني رنجور ،براي حضور در برابر مفتش بزرگ به
فلسورانس احضسار شسد .او بسه جسرم تعليسم امسور باطسل ،گناهكسار شسناخته شسد ،وي را وادار كردنسد از عقسائدش
دسست بشسويد و در طسول هشست سسال بساقي مانسدة عمسرش او را در خسانه اي بازداشست كردنسد .كسار گساليله
امسور زيسادي را بسه چسالش فسرا خوانسد .از سسوء اسستفادة نهساد ديسن از قسدرت و اِعمسال نفوذهساي نامنصسفانة
دانشسمندان پيسرو بطلميسوس گرفتسه تسا روش عجيسب و غريسبي كسه متألهسان براي اسستخراج حقسائق علمسي از
كتاب مقدس به كار مي بردند .اما نافذترين و مهمترين نتيجه عبارت بود از توجه به رابطة ميان علم و
دين  .تمام اين حوادث تأسف آور نشان داد كه لجرم بايد غايات و روش هاي مربوط به اين دو فعاليت
انسساني مهسم و نيرومنسد را شسناخت .براي آنكسه در خصسوص رابطسة ميسان علسم و ديسن از سسر تأمسل و تفكسر
موضعي اتخاذ كنيم  ،نخست بايد دربارة انبوهي از مسائل خاص كه از تماس علم و دين پديد مي آيند،
بحث نمائيم.
از يسك منظسر ،منازعسة ميسان گساليله و كليسسا را مسي تسوان يكسي از مراحسل افستراق تسدريجي مشسغلة علسم از
مشغلة دين تلقي كرد .مورخان علم مي دانند كه كليسا واقعاً مايل بود به گاليله اجازه دهد تا نظريّة
خورشيد مركزي را بسط دهد ،امّا نمي خواست او ادعا كند كه اين نظريه حركات خورشيد و سيارات را
همان طور كه در واقع است ،بيان مي كند .كليسا براي آنكه ح قّ انحصاري تفسير واقعيت را براي خود
محفوظ نگاه دارد ،به گاليله و ساير دانشمندان پيشرو ،رخصت داد كه بگويند نظرية خورشيد مركزي يك

مصسنوع رياضسي اسست وصسرفاً يكسي از چنسدين طسرح محاسسباتي ممكنسي اسست كسه ميتسوان براي تفسسير
پديدارهاي مشهود آسمان به استخدام گرفت.
اندرياس اوسياندر )1552س  (1498مقدمهاي بر كتاب دگرگوني هاي كوپرنيك نوشت و در آن كوشيد تا اين
كتاب را براي جامعة علمي و متألهان كليسا مطبوع و خوشايند سازد .او معتقد بود كه فرضية خورشيد
مركزي صرفاً ابزاري مناسب براي پيش بيني حركات اجرام سماوي است و تفسيري منطبق بر واقع از
علل حركات اجرام سماوي نيست .اوسياندر فكر ميكرد كه ميتواند با تفكيك قاطع قلمرو علم از الهيات
اين نزاع را خاتمه دهد كه علم مصنوعات رياضي را صورت بندي مي كند ،اما الهيّات واقعيّت را توصيف
مينمايسد .اوسسياندر بحسق معتقسد بسود كسه كساركرد علسم و الهيسات بايسد از يكسديگر متمسايز شسود .امّا نكتسه اصسلي
ايسن اسست كسه ايسن تفساوت چگسونه معلسوم و معيسن ميشسود .گساليله ايسن رأي اوسسياندر را قبسول نداشست كسه
توصسيف واقعيست و كشسف علسل خفيسة وقسايعِ قابسل مشساهده كسار علسم نيسست .گساليله معتقسد بسود كسه نظريسة
خورشيد مركزي حقيقتاً واقعيت را توصيف مي كند و به همين دليل مستقيماً در برابر رأي زمين مركزي
كليسا ايستاد.
بسسياري از منازعساتي را كسه در طسول قسرون بعسد ميسان ديسن و علسم درگرفست ،ميتسوان نسزاع بر سسر حسدّ و مسرز،
يعني اختلف نظر دربارة قلمرو واقعي علم و دين تلقي كرد...
بيان راه حلّ گاليله براي تعارض گزارههاي دين و علم طبق گزارش كوسلر در كتاب خوابگردها اين است
كسه گسزاره هساي علمسي ابسزار انگسار و گزارههساي دينسي واقسع نمسا هسستند .پسس اگسر ايسن دو تعسارض كردنسد
اشسكالي پيسش نميآيسد؛ زيسرا يكسي ابسزار را و ديگسري واقسع را ارائه مسي دهسد .در پيسش بينسي حركسات سسيّارات،
نظرية زمين گردشي جوابگوي ما خواهد بود گرچه واقعيّت زمين مركزي است يعني واقعيّت همان بيان
دين است .بنابراين واقعيّت آن است كه دين ميگويد ولي گزارههاي علمي ابزاري براي حلّ مشكلت ما
هستند.
راه حلّ مورد قبول گاليله دربارة تعارض علم و دين
قبسل از بررسسي ايسن راه حسل نقسل قسولي را از كتساب علسم و ديسن نوشسته ايسان بسابور از صسفحة  34تسا  37مسورد
توجه قرار مي دهيم:
انديشسه هساي علمسي اوايسل قسرن هفسدهم ،هسم اعتبسار كتساب مقسدس را بسه چسالش مسي خوانسد .البتسه اعتبسار
ارسطو ،كه در تلفيق فلسفي س كلمي تومايي ]=تومايي :منسوب به قدّيس توماس آكويناس[ ،تسجيل
و تقسديس يسافته بسود ،در محافسل كاتوليسك رومسي بشسدّت مقبسول و مسورد دفساع بسود .نسوعي اسكولتيسسم ]=
حكمت مدرسي[ پروتستاني در اروپاي شمالي نضج يافته بود ،ملنكتون ،پيرو لوتر ،اصلحاتي در برنامة
آموزشسسي علسسوم قسسديمه وارد كسسرده بسسود كسسه اسسستفادة وسسسيعي از فلسسسفه ارسسسطو را بسسه همسسراه داشسست.
موشسسكافي هسساي متسسافيزيكي بسسسياري از متكلمسسان پروتسسستان در قسسارة اروپسسا در اواخسسر قسسرن شسسانزدهم ،و
رسمشسان در نقسل آثسار و اقسوال ثقسات قسدما ،بسا سختكوشسيهاي علمسي كاتوليسك برابري ميكسرد .بسدين سسان
بسسياري از مخالفتهسايي كسه در ابتسدا نسسبت بسه علسم ابراز ميشسد ،ناشسي از حرمستي بسود كسه براي ارسسطو
قائل بودند.

از آنجسا كسه ايسن حكمست مدرسسي پروتسستان ،برداشست نسص گرايسانه ]= حمسل بر معنساي ظساهري[ از كتساب
مقسدّس داشست اربساب شسرع ،نظريسه هساي جديسد علمسي را ،نسوعي معارضسه بسا وثساقت كتساب مقسدس مسي
انگاشتند .لوتر ،و حتي كالون ،در تفسيرهايشان از كتاب مقدس ،اهل انعطاف و آسانگيري بودند .از نظر
آنسان ،محمسل وثساقت و منشسأ اعتبسار وحسي در نسص ملفسوظ ]=كتساب صسامت[ نبسود ،بلكسه در شسخص مسسيح،
يعني مهبط و مخاطب وحي بود .كتاب مقدس از اين نظر مهم بود كه شاهد صادقي بود بر رويدادهاي
رهايشسگرانهاي كسه طسي آن محبست و مغفسرت الهسي كسه در مسسيح جلسوهگر شسده ،در احسوال شخصسي خسود
آنسان ] و سساير مؤمنسان[ بازتساب مسي يابسد .از نظسر اصسلحگران نخسستين ،كلمسة حسي ]كلمسة ال سيسا كتساب ال
ناطق[ بتوسط الهاماتي كه هر انساني مي تواند از روح القدس دريابد ،تأييد مي شود .ولي از آغاز قرن
هفدهم ،بسياري از پروتستانها كتاب مقدس را چونان مخزن معارف لدني »معصوم« يا مصون از خطا ،از
جمله شامل بر مسائل علمي كه از جانب خداوند صادر شده ،تلقي كردند.
يعنسي بجساي آنكسه كتساب مقسدس را روايست رويسدادهايي بداننسد كسه طسي آنهسا خداونسد خسود را متجلسي سساخته
است ،آن را مجموعة معارف بي خدشه و خطا ناپذيري در نظر آوردند كه گزارشگونه و گزارشگويانه ،لفظ
بسه لفسظ از سسوي خداونسد نسازل شسده اسست .كسساني كسه چنيسن نظسر و نگرشسي داشستند ،بسا نظريسة كوپرنيسك
مخالفت ميكردند .چه آن را با نصوص كتاب مقدّس كه دللت بر زمين مركزي بودن جهان داشت ،معارض
مي يافتند.
گاليله خود كاتوليك نيك اعتقادي بود و بين عقايد علمي و ديني اش تعارض نمي يافت .او به اهميت و
حرمست كتساب مقسدس اذعسان داشست ،ولسي معتقسد بسود كسه ايسن كتساب نسه از حقسايق علمسي ،بلكسه از معسارف
معنوي ،كه بكار رستگاري انسان ميآيد ،سخن ميدارد؛ حقايقي كه برتر از عقل انسان و استدلل است
و به مدد مشاهده كشف نمي شود .ميگفت متكلمان هيچ رقابت خاصي با منجمان و هيچ رأي و نظري
در نجوم ندارند؛ كتاب مقدس خيلي بندرت به اين گونه مطالب مي پردازد ،و حتي در اين موارد هم نحوة
انديشه و ادراك مخاطبان قديمي اش را در نظر مي گيرد ،يعني »شيوة گفتار عامه فهم« زمان نزولش
را .براي معرفت علمي بايد روشهاي علمي مشاهده و تجربه را بكار ببريم .تجربة حسي ،شواهدي به
همراه دارد و به دست مي دهد كه نمي توانيم در صحت آن شك كنيم ،و از آنجا كه خداوند هم نگارندة
كتاب تكويني طبيعت است ،و هم فرستندة كتاب تدويني وحي ،اين دو سرچشمة معرفت نميتوانند با
يكديگر معارض باشند .گاليله در يكي از مكاتيبش مي نويسد:
"به نظر من در بحث از مسائل فيزيكي ،ما بايد بناي كارمان را نه بر اعتبار نصوص مقدسه بلكه بر تجارب
حسي و براهين ضروري بگذاريم ،زيرا هم آيات كتاب مقدس ،و هم آيات طبيعت ،هر دو كلمة ال اند...
به اين جهت حق اين است كه هيچ پديدة طبيعي كه تجربة حسي پيش چشمان ما مي نهد ،يا براهين
ضروري صحتش را براي ما اثبات مي كند ،نبايد با تشبث به نصوص آيات كريمه ،كه اگر صدور و ذيلش
سنجيده شود .چه بسا منطوقاً ناظر به معاني ديگري باشد ،آنها را در معرض چون و چرا آوريم ،تا چه
رسد كه تخطئه كنيم .زيرا آيات كتاب مقدس ،آنقدرها مقيد و مشروط به شرايط قطعي اي كه بر همة

آثار و حركات و سكنات طبيعي حكم مي راند ،نيستند؛ و نه مي توان گفت خداوند به آن خوبي كه در
آيات كريمة كتاب مقدس جلوه كرده ،در افاعيل طبيعت تجلي نيافته است".
به گفتة گاليله ،طبيعت تنها منبع معرفت علمي است ،همچنين در جنب كتاب مقدس ،سرچشمهاي
براي دانش كلمي ،و طريقهاي براي معرفت به خداوند مي تواند باشد .قرنها بود كه »الهيّات طبيعي«
را بسه منزلسة مقدمسة لزمسي بر »الهيّات وحيساني« در نظسر ميآوردنسد؛ گساليله طسبيعت و متسن مقسدس را دو راه
همستراز و رهنمسون بسه خداونسد مسي دانسست .اخلف او مبنساي كسسب معرفست دينسي را در الهيّات طسبيعي
جسست و جسو مسي كردنسد .طسبيعت بسه صسورت مفتساحي براي تاريسخ درآمسده بسود ،نسه بسالعكس .ديگسر لزم بسود
»متشسابهات«كتساب مقسدس در پرتسو »محكمسات« علسم جديسد ،تفسسير شسود .ايسن مبنساي طسبيعي و مسستقل
قائل شدن براي دين ،مي رفت كه جاي برداشت اهل كتاب را از وحي بگيرد«.
همسانگونه كسه از كتساب علسم و ديسن نقسل شسد ،گساليله معتقسد اسست كتساب تكسوين و كتساب تشسريع را خداونسد
تأليف كرده پس نبايد تعارض داشته باشند؛ لذا اگر تعارضي باشد ،ظاهري و بدوي است نه واقعي زيرا
قلمرو دين غير از علم است يعني كتاب مقدس براي رستگاري انسان به معارف معنوي مي پردازد اما
قلمرو علم ،حقائق علمي است .وظيفة دين اين نيست كه به حقائق علمي بپردازد زيرا وظائف آنها از
يكديگر منفكّ مي باشد و نبايد از دين انتظار داشت كه مسائل علمي را حل كند.
در پاسسخ بسه ايسن سسؤال كسه پسس چسرا كتساب مقسدس در برخسي جاهسا دربسارة حقسائق علمسي سسخن بسه ميسان
آورده است؟ بايد بيان نمود كه در اين موارد ،زبان دين ،زبان عرف علم در زمان نزول كتاب مقدّس است.
پسس كتساب مقسدس مسي خواهسد بسا زبسان مسردم آن زمسان سسخن گويسد تسا آنسان را بسه حقيقستي كسه در نظسر دارد،
برساند؛ چون غرض و غايت شريعت ،بيان طبيعت نيست بلكه رستگاري و هدايت انسانها است .گاهي
اوقسات گسزارش طسبيعت شسناختي هماهنسگ بسا فهسم عسرف عسام زمسان نسزول سسريعتر مسي توانسد مخساطب را بسه
هسدايت برسساند تسا اينكسه واقعيست را بيسان كنسد و مسردم سسرگردان شسوند و در نستيجه بسه غسايت و غسرض ديسن
نرسند.
پس گوهر دين معارف معنوي است كه تاريخ مصرف ندارند ولي مثالهايشان متناسب با زمان نزول بوده
كسه داراي تاريسخ مصسرف اسست .ماننسد داسستانهاي كليلسه و دمنسه كسه دروغ هساي خسوبي براي بيسان حقسائق
اخلقي هستند.
در واقع اين راه ح لّ ،عكس راه حلّي است كه براي نجات جانش مطرح كرد يعني گزاره هايي كه متون
ديني مطرح كردند ؛ ابزاري براي رساندن مخاطب به هدايت هستند و گزاره هاي علمي واقع نما مي
باشند.
گاليله در جاي ديگر بيان مي كند كه آيات كتاب تكوين محكم و آيات كتاب تشريع متشابه اند .اگر تعارض
ميان آنها پديد آيد بايد با آيات كتاب تكوين ،كتاب تشريع را تأويل برد تا تعارض ح لّ گردد .پس معيار ح ّ
ل
تعارض آموزه هائي شد كه علوم در اختيار ما قرار داده اند.
بنابراين راه ح لّ دوم را كه مورد پذيرش گاليله بود مي توان به سه راه ح لّ تفكيك كرد كه بعدها تو سّط
اخلف آن هركدام بصورت مستقل مطرح گرديد.

 .1تفكيك قلمرو دين از علم.
 .2تفكيك زبان علم از زبان متون ديني.
 .3تفسيرِ علميِ متون ديني.
راه حل هاي تعارض علم و دين
گاليله براي حل مشکل تعارض علم و دين دو راه حل بيان کرد که يکي مورد قبول او بود و ديگري را براي
فرار از دادگاه کليسا مطرح نموده بود و آن را ازجناب اوسياندر اقتباس کرده بود .راه¬حلي که مورد قبول
گاليله بود ،قابل تحويل به سه راه حل مختلف است که اگر مجموع راه حل هاي گاليله را در نظر بگيريم،
مسي شسود گفست راه حسل هسايي کسه بعسدي هسا مطسرح کسرده انسد ،همسه مسستند و بر گرفتسه از راه حسل هساي
گاليلههستند كه با تبيين¬ها و تقريرهاي مختلفي بيان شده اند.
يسک راه حسل ايسن بسود کسه گسزاره هساي علمسي ابسزار انگارنسد و گسزاره هساي دينسي واقسع گسرا؛ و بيسن گسزاره هساي
ابزارانگار و واقع گرا تعارضي نيست  .اين راه حل را گاليله براي فرار از محاکمه کليسا مطرح کرد ،ولي
خودش اعتقاد به اين نداشت که گزاره هاي علمي ابزار انگارند بلکه او معتقد بود که گزاره هاي علمي
واقع گرا هستند و طبعا نزاع تعارض علم ودين جدي تر مطرح شد ولذا به راه حلي پرداخت که مبتني بر
اين پيش فرض بود که مؤلف کتاب تکوين و کتاب تشريع خداوند متعال است و محال است تعارض بين
کتساب تکسوين و تشسريع صسورت بگيسرد ،لسذا اگسر در جسايي تعارضسي ديسده شسد ايسن يسک تعسارض بسدوي و ظساهري
اسست کسه مسي تسوان ايسن تعسارض ظساهري را حسل کسرد.از ايسن طريسق کسه مسي تسوان ادعسا کسرد کسه قلمسرو ديسن از
قلمرو علم جدا است ،يعني دين به حقايق معنوي و علم به حقايق طبيعي و تکويني مي پردازد .لذا اگر
ديديد گزاره ها و آموزه هاي ديني به حقايق طبيعي پرداخته است اينجا مي توان گفت کتاب تشريع با
زبان عرف سخن گفته و نمي خواسته است واقع را بيان کند .مثلً چون اعتقاد عرف زمان نزول اين بوده
است که هفت آسمان وجود دارد يا زمين مرکز عالم است دين هم خواسته است با زبان عرف صحبت
کنسد تسا بعسد پيسام اصسلي خسودش را بگويسد ،خيلسي نمسي خواسسته اسست روي مقسدمات اظهسار نظسر کنسد و لسذا
گاهي يک معلم رياضي يک مثال الهياتي مي زند ويا يک معلم کلم يک مثال رياضي مي زند اما مثال
رياضي يک متکلم يا مثال الهياتي يک رياضي دان ممکن است خيلي دقيق هم نباشد ،زيرا نمي خواهد
يسک واقعسي را کسه کشسف شسده اسست را گسزارش بدهسد بلکسه مسي خواهسد از مثسال ،نستيجه مسورد نظسر خسود را
بگيرد  .لذا اگر خداوند سبحان در کتاب مقدس و کتاب اسماني از طبيعت سخن گفته است ،نه از باب
توصيف کردن واقعيت عالم طبيعت است ،بلکه فقط در صدد اين است که حقايق معنوي را بيان کند .اما
براي اينکسه حقسايق معنسوي براي مخاطبسان بهستر تفهيسم بشسود و سسريعتر ايمسان بياورنسد ،يسک مثسال طسبيعت
شناختي هم بيان مي کند .اين مثال به اعتبار اعتقاد و باوري است که مخاطبان نسبت به آن دارند ،نه
به اعتبار اينکه واقعيت اين است بنا براين خيلي نبايد نسبت به اين موارد سخت گرفت .زيرا قلمرو دين
از قلمرو علم جداست و تداخلي با هم ندارند و اگر جايي دين وارد حوزه علم شده است اين از باب اين
است که زبان دين يک زبان عرفي است نه يک زبان واقعي و واقعگرا.

علوه بر ايسن بسه ايسن صسورت هسم مسي تسوان تعسارض را حسل کسرد کسه بگسوييم آيسات تکسوين در حکسم محکمسات
هسستند و آيسات تشسريع در حکسم متشسابهات ،و مسي تسوان متشسابهاتِ تشسريع را بوسسيله محکمسات ،تفسسير
کرد يعني يک تفسير علمي ازآيات را ارايه داد .تفسير علمي عبارت است از تفسيري که آيات با مباني
علمي تفسير مي شوند .يعني آياتي را که ناظر به عالم طبيعت است بوسيله علوم طبيعي تفسير کرد
.
درواقع گاليله هم نظريه تفکيک علم از دين را پيشنهاد داد يعني دين به حقايق معنوي مي پردازد وعلم
به حقايق طبيعي و لذا علم از دين جدا است  .هم از راه حل تفسير علمي استفاده کرد ،به اين معنا
که آيات متشابه بوسيله عالم محکم )عالم طبيعت( تفسير مي شود .و هم اينکه از طريق زبان ديني و
زبسان علمسي بهسره گرفتسه اسست  .گفتسه اسست زبسان دينسي زبسان عسرف عسام زمسان نسزول اسست لسذا اگسر آيسات
طسبيعت شسناختي در متسون مقسدس آمسده اسست ايسن دارد بسا زبسان عسرف زمسان خسودش حسرف مسي زنسد لسذا اگسر
قسرآن گفتسه اسست" :خلسق مسن مساء دافسق يخسرج مسن بيسن الصسلب والسترائب" ايسن بسه اعتبسار اعتقساد عسرف زمسان
نزول است که مي گفتند انسان ها از اصلب پدرانشان متولد مي شوند دين نمي خواهد بيان واقع کند
و انسان را در عالم واقع توصيف نمي کند قرآن با ادبيات عرف عام صحبت مي کند تا حرف اصلي خود
را مطرح نمايد  .اينها در واقع به تعبيري عرضيات دين هستند گوهر دين چيزهايي است که مربوط مي
شود به معنويات ،ومبدا و معاد وهدايتگري.
يک راه حل ديگر اين بود که گزاره هاي علمي را ابزارانگار مي دانست  .البته گاليله اين راه حل را قبول
نداشت وفقط براي فرار از محاکمه کليسا اين را مطرح کرد .و لذا صرف نظر از اينکه کدام يک از راه حل
ها را گاليله قبول داشته است يا نه ،گاليله در کل چهار راه حل را ذکر کرد که بعد از وي همين چهار راه
حسل مطسرح شسده اسست و هسر کسدام از شخصسيت هساي علمسي کسه خواسسته انسد بسه حسل تعسارض علسم و ديسن
بپردازند يکسي از اين راه حلها را انتخاب کسرده اند و لو ممکن است تبيين گاليله رانپذيرفته باشسند وتبيين
ديگري رامطرح کرده باشند .
تفاوت راه حل تفکيک قلمرو علم ودين و راه حل تفسير علمي
ممکسن اسست کسسي نظريسه تفکيسک را بگيسرد و سسراغ تفسسير علمسي نسرود يسا تفسسيرعلمي را بپسذيرد وبسه
تفکيسک معتقسد نباشسد .چسون در تفسسير علمسي ممکسن اسست کسسي قسائل بشسود کسه قرآن بسه علسوم طسبيعي
پرداخته است ولي علوم طبيعي مفسر آيات هستند .حتي بعضي از متفکران ما براي مشکل تعارض از
تفسسير علمسي اسستفاده کسرده انسد و ديسن حسداکثري را نستيجه گرفتسه انسد در حسالي کسه عمسدتا نظريسه تفکيسک
قلمسرو علسم ازديسن بسه ديسن حسداقلي مسي انجامسد ،لسذا از ايسن جهست هسم مسي تسوان گفست کسه ايسن دو راه حسل
مستقل هستند .
فرق راه حل ابزارانگاري علم و تفسيرعلمي
ابزارانگساري علسم بسا تفسسير علمسي فسرق مسي کنسد زيسرا مقسدمه تفسسير علمسي ايسن اسست کسه علسم واقسع
گرااست نه ابزارانگار چون تفسير علمي مي گويد هم علوم طبيعي واقع را نشان مي دهند وهم متون

ديني و هرگاه تعارضي پيش امد متون ديني را بوسيله علوم طبيعي تفسير مي کنيم و علوم طبيعي را
مفسرمتون ديني قرار مي دهيم تا تعارض حل شود.
اوسسياندر متولسد  1498و متسوفي  1552مسي باشسد .بسه نقسل از عقسل واعتقساد دينسي وي در مقسدمه بر کتساب
دگرگوني کپرنيک گفته است:
"فرضيه خورشيد مرکزي صرفا ابزاري مناسب براي پيش بيني حرکات اجرام سماوي است وتفسيري
منطبق بر واقع از علل حرکات اجرام سماوي نيست علم مصنوعات رياضي را صورت بندي مي کند اما
الهيات واقعيت را توصيف مي نمايد ".
تفاوت راه حل تفکيک قلمرو علم ودين وراه حل ابزارانگاري علم
اين ها دو راه حل هستند و لو ممکن است در بعضي از تبيين ها يکي لزمه ديگري باشد و نمي شود
گفت هر کس قائل به ابزار انگاري باشد حتما قايل به تفکيک است يا بالعکس .ممکن است در جايي
يسک تسبيين بساتبيين وراه حسل ديگسر تصسادق داشسته باشسد .از اينکسه گساليله ديسدگاه ابزارانگساري را مطسرح مسي
کند ولي آنرا نمي پذيرد وديدگاه تفکيک رامطرح مي کند و مي پذيرد معلوم مي شود اينها دو راه حل
هستند .
تفکيسک قلمسرو مسي خواهسد بگويسد موضسوع و محمسولي کسه در علسم آمسده اسست غيسر از موضسوع و محمسولي
اسست کسه در ديسن آمسده اسست وارتبساطي بساهم ندارنسد امسا در ابزارانگساري مسي گويسد ممکسن اسست موضسوع و
محمولشان مثل هم باشداما چون نسبتشان باهم تعارض دارد  ،يکي از آنها ابزار انگارانه است .يعني
علم مي گويد زمين به دور خورشيد مي گردد ودين مي گويد خورشيد به دور زمين مي گردد اما دين
واقعيت خارجي راتوصيف مي کند اما گزاره علمي نمي خواهد واقع را به شمابگويد بلکه براي اين است
کسه حرکست اجسرام سسماوي رابتوانسد پيسش بينسي کنسد .تفکيسک مسي گويسد ديسن نبايسد دربساره حرکست خورشسيد
وزمين حرف بزند فقط علم بايد حرف بزند ولي ابزارانگار مي گويد دين هم از حرکت خورشيد وزمين حرف
مي زند و حرفش هم درست است.
راه¬حل هاي تعارض علم و دين بعد از گاليله
بعسد از گساليله جنساب کسانت و بعضسي از فيلسسوفان اگزيسستانس وجنساب اسستيس نظريسه تفکيسک قلمسرو علسم
ودين را مطرح کردند اما با بيان هاي مختلف اين تفکيک و تمايز را ذکر کرده اند.
پوزيتويسست هسا و فيلسسوفان تحليسل زبساني و والستر اسستيس بسا اسستفاده از زبسان علسم و زبسان ديسن خواسستند
تعارض را حل کنند و جناب پير دوهم هم از طريق ابزارانگاري علم خواسته است تعارض علم و دين را
حسل کنسد  .يکسي از راه حسل هساي اسستيس بسه تفکيسک و يسک راه حسل ديگسر بسه زبسان ديسن و زبسان علسم بر مسي
گردد.
بعضسسي از متفکسسران مسسسلمان مثسسل ذهسسبي در التفسسسير و المفسسسرون ،طنطسساوي ،بازرگسسان ،شسسريعتي و
سسروش) در ايسن اواخسر( همسه از راه تفسسير علمسي اسستفاده کسرده انسد .مرحسوم علمسه طباطبسايي از تفسسير
علمي به" تطبيق" تعبير مي کند ولي ذهبي در التفسير و المفسرون به" تفسير علمي" تعبير مي کند
 .البته تفسيرهاي متاثر از پيش فرض ها در بين اسماعيليه و اشاعره و معتزله و ...وجود داشته است

ولي بعضي از دانشمندان علوم طبيعي و علوم انساني براي اينکه تعارض را حل کنند از تفسير تطبيقي
استفاده کرده اند .يعني در تفسير و تبيين آيات از علوم جديد استفاده کرده اند .قرائت مارکسيستي،
فيزيکي يا ترموديناميکي از اسلم ارائه داده اند؛ و هر چند تعارض حل شده است اما يک تفکر وتفسير
التقاطي از دين ارائه داده اند.
پوزيتويست ها چون گزاره هاي علمي را يقيني و صد در صد قابل اعتماد مي دانستند و قائل به اثبات
پسذيري گسزاره هساي علمسي بودنسد ،اگرمسي ديدنسد تعارضسي وجسود دارد مسي گفتنسد بايسد گسزاره هساي دينسي را
بوسيله گزاره علمي تفسير کرد.
تبيين هاي راه حل تفکيک قلمرو علم از قلمرو دين
تبيين اول :تبيين گاليله
اولين تبيين راه حل تفکيک قلمرو علم از دين راه حل گاليله بود که مي گفت علم حقايق طبيعي را و
دين حقايق معنوي را بيان مي كند.
تبيين دوم :تبيين كانت
کسانت نظريسه تفکيسک علسم از ديسن را مطسرح کسرد .بسااين بيسان کسه کسانت بسا تسوجه بسه نقسد عقسل نظسري بسه ايسن
نستيجه رسسيد کسه هيسچ يسک از گسزاره هساي دينسي را عقسل نظسري درک و اثبسات نمسي کنسد .براي اينکسه عقسل
نظسري فقسط حقسايقي را درک مسي کنسد کسه زمساني و مکساني باشسند وچسون حقسايق دينسي ،زمساني ومکساني
نيستند پس اين واقعيت هاي خارجي نمي توانند بر ذهن ما تاثير بگذارند ،ماده هايي را درست کنند
که از کانال زمان و مکان ذهن که ساحت حساسه ذهن است عبور کند و وارد قالبهاي دوازده گانه اي
که مربوط به ساحت فاهمه ذهن است بشود .
کانت معتقد بود که ذهن يک ساحت به نام ساحت حساسه و يک ساحت به نام ساحت فاهمه دارد.
سساحت حساسسه داراي دو کانسال زمسان ومکسان مسي باشسد .و سساحت فساهمه داراي چهسار مقسوله سسه گسانه
مي باشد .واقعيت خارجي زماني مي تواند وارد ذهن ياعقل نظري بشود ،که اين واقعيت يک ماده اي
بسازد واين ماده از کانال زمان ومکان عبور کرده سپس در آن قالب هاي چهارگانه صورت بندي شود تا
از در خروجي معرفت حاصل شود و حکم صادر گردد .اگر واقعيت خارجي ما مجردات باشند مانند خدا ،
روح و معاد  ،نمي توانند از کانال زمان و مکان عبور کنند؛ پس با عقل نظري اين حقايق مجرد قابل درک
نيستند؛ فقط ما مي توانيم حقايق طبيعي وعلمي را از اين طريق درک کنيم .لذا شبهه اي که توسط
هيوم ايجاد شده بود و يک شکاکيتي در علم بوجود آمده بود بر طرف شد و کانت گفت ما مي توانيم
باعقل نظري علوم طبيعي و علوم انساني را کشف کنيم .اما درباره دين گفت ما علوه بر عقل نظري
يک عقل عملي داريم؛ اين عقل عملي به صورت وجداني و ضروري بايدها ونبايد هاي اخلقي را درک
مسي کنسد؛ و ايسن بايسدها ونبايسدها را بسه صسورت وظيفسه و تکليسف انگسارانه و نسه غسايت انگسارانه درک مسي کنسد،
يعني وقتي عقل عملي مي¬گويد بايد عدالت ورزيد براي اين است که عدل ذاتاً حسن است نه براي
اينکه ديگران هم با شما عدالت بورزند يا اينکه زندگي راحت تري داشته باشيد يا قرب الي ال داشته
باشسيد؛ و وقستي مسي گويسد نبايسد ظلسم کسرد براي ايسن اسست ظلسم ذاتسا قبيسح اسست نسه اينکسه ظلسم نکنيسد تسا

ديگران هم به شما ظلم نکنند و راحت تر زندگي کنيد .اين غايت ها را بايد کنار گذشت؛ و حقيقت اين
است كه تکليف براي تکليف است لذا مفاد گزاره هاي اخلقي مفاد تکليفي و وظيفه انگارانه دارند نه
هدف مندانه و غايت انگارانه.
استاد مصباح در " آموزش فلسفه" و"فلسفه اخلق" براي اينکه بايدها ونبايدهاي اخلقي را که اعتباري
اند ،تبديل کنند به گزاره هاي اخلقي که صدق و کذب بردار باشند ،مي گويد مفاد اين بايدها و نبايدها
ضرورت بالقياس است .يعني وقتي گفته مي¬شود بايد عدالت ورزيد مفادش اين است که اگر عدالت
ورزيدي قرب الي ال يا کمال پيدا مي کني .يعني نه تنها گزاره هاي اخلقي اخباري س و نه انشائي س
هسستند ،بلکسه مفادشسان غسايت انگسارانه اسست .ايسن سسخن اسستاد بسا نظريسه حسسن وقبسح ذاتسي قابسل جمسع
نيست ) .حسن و قبح ذاتي در مقام ثبوت است و حسن وقبح عقلي در مقام اثبات .حسن وقبح ذاتي
يعني هر فعلي ذاتا ياحسن است يا قبيح .البته عنوان کلي فعل حسن ،عدالت است وعنوان کلي فعل
قبيح ،ظلم است و بقيه افعال يا مصداق عدالتند و يا مصداق ظلمند.اگرفعلي مصداق عدالت شد ،مي
شود ذاتا حسن و اگر فعلي مصداق ظلم شد ،مي شود ذاتا قبيح (.چون هر فعلي يا ذاتا حسن است و
يا ذاتا قبيح است و اگر حسن وقبح ذاتي را پذيرفتيم ،بايد مفاد گزاره اخلقي را تکليف مدارانه بگيريم.
البته اين درست است که اگر شخص به فعل اخلقي عمل کند ،قطعا ثمره و غايتي هم نصيبش خواهد
شسد ولسي ايسن بسه دللست الستزامي اسست و ال دللست مطسابقي گسزاره اخلقسي ،انشساء اسست وانشساء ،تکليسف
است ولي اگر کسي به اين انشاء عمل کند قطعا ثمره اي نصيبش مي شود وفايده اي مي برد يعني
فايده داشتن در حوزه دللت التزامي گزاره اخلقي است نه در حوزه دللت مطابقي.
کانت مي گويد وقتي عقل توانست بايد و نبايد هاي وجداني وضروري را درک کند ،بعد از اين مرحله اين
گسزاره هساي اخلقسي بسه ضسمانت اجرايسي نيساز دارنسد .ايسن بايسد و نبايسدها کسه بالضسروره در مسا ايجساد شسده انسد
حتما توسط کسي درما ايجاد شده اند چون ما که خودمان اين ها را ايجاد نکرده ايم پس معلوم مي
شود يک خدايي هست که اين بايدها ونبايدهاي اخلقي را در ما ايجاد کرده است و معلوم مي شود
که ما يک نفس و روحي داريم که به اين گزاره هاي اخلقي پاي بند هستيم و آنها را بالضروره درک مي
کنيسم ايسن نفسس جساودانگي دارد .و معاد را از ايسن طريسق اثبات مسي کنسد .لسذا بسا کمسک نظسام اخلقسي ،خدا،
روح وجساودانگي را اثبسات مسي کنسد کسه بسه تعسبير ايشسان ديسن اسست يعنسي از نظسر کسانت ديسن عبسارت اسست از
اعتقساد بسه خسدا ومعساد وروح مجسرد کسه ايسن هسم از نساحيه عقسل عملسي بدسست آمسده اسست بسه تعسبير ديگسر بسا
کمک عقل عملي اخلق شکل گرفت و از اخلق خدا ،نفس و جاودانگي نفس اثبات شد .آن وقت اين
دين و دين داري ضمانت اجرايي را براي اخلق فراهم مي کند.
پس با عقل نظري گزاره هاي علمي را درک مي کنيم وحقايق طبيعي و انساني را مي يابيم چون آن
حقايق زماني ومکاني اند .و باعقل عملي گزاره هاي اخلقي تکليف مدار را بالبداهه و بالضروره کشف
مي کنيم بعد ،از وجود گزاره هاي اخلقي پي مي بريم که خدايي هست که اين گزاره ها را در جان ما
تعبيه کرده است ،از اين گزاره هاي اخلقي مي فهميم که ما نفس مجردي داريم که جاويدان هم مي
باشسد ).انسسان از ابتسداي تولسد ارزشسهاي اخلقسي را درک مسي کنسد پسس معلسوم مسي شسود ايسن ارزش هساي

اخلقسي سساخته يسک نفسس ضسعيف نيسست بسه تعسبيري فاقدالشسيئ معطسي الشسيئ نيسست موجسودي کسه
خيلي ضعيف است نمي تواند موجد ارزش هاي خيلي قوي وبزرگتر باشد بلکه از ناحيه يک موجود عالي
ترو بزرگتري بوجود آمده است و درما تعبيه شده است البته به لحاظ تکويني نه تشريعي تا گفته شود
اين که حسن وقبح شرعي است بلکه تکوينا اين ارزشها در ما تعبيه شده اند(.
اشكالت نظريه كانت
اشکالت متعددي بر نظريه کانت وارد است .يکي از اشکالتي که بر برهان اخلقي کانت وارد است اين
است که ايشان براي اثبات وجود خدا ازطريق ارزشهاي اخلق ،درواقع دارد به اصل عليت تمسک مي
کنسد در حسالي کسه اصسل عليست مسال عسالم عقسل نظسري اسست کسه جسزء ايسن قالبهسا نيسست زيسرا تسا زمساني کسه
چيزي زماني ومکاني نباشد واز قالب زمان ومکان عبور نکند در قالب علت جاي نمي گيرد پس چگونه
عليتي که مال عالم عقل نظري است را وارد عالم عقل عملي کرده است.
کسانت براي عقسل عملسي سساختاري را معرفسي نمسي کنسد فقسط مسي گويسد مسا بسا عقسل عملسي وجسدان را درک
مي کنيم.
طبق نظريه کانت فقط ما مي توانيم بفهميم خدا هست اما اينکه چيست وچه خصوصياتي دارد متعرض
نمسي شسود .ايشسان ديسن را منحصرمي کنسد بسه مبسدا و معساد يعنسي اعتقسادات دينسي .پسس وقستي قلمسرو ديسن
مبدا ومعاد باشد وقلمرو علم حقايق طبيعي باشد طبعا ديگر تعارضي بين علم ودين وجود ندارد در واقع
الهيات وديني که کانت معرفي ميکند يک الهيات طبيعي است نه الهيات وحياني.
تبيين سوم :تبيين برخي از فيلسوفان اگزيستانس
تسبيين ديگسر تفکيسک قلمسرو علسم وديسن تسبيين بعضسي فيلسسوفان اگزيسستانس ماننسد مسارتين بسوبر مسي باشسد .
برخي فيلسوفان اگزسيتانس الحادي هستند مثل جناب سارتر که اعتقادي به خداوند ندارند لذا دين را
هم يک واقعيتي دست پرورده انسان مي دانند لذا تعارض علم ودين براي آنها مساله نيست .عده ديگر
فيلسوفان اگزيستانس مردد هستند مثل نيچه که يک وقت تمايل به خدا دارد ويک وقت ندارد آنها هم
دغدغه اي براي تعارض علم و دين ندارند.
اما فيلسوفان اگزيستانس که اعتقاد به خدا و دين دارند مثسل کي ير کگسارد و مارتين بوبر  .تعارض علسم
وديسن براي اينهسا مسساله اسست زيسرا اگزيستانسياليسسم در قسرن  19اسست واوج تعسارض علسم وديسن هسم در
قرن  19مي باشد يعني اگر در قرن 17و  18تعارض علوم طبيعي با دين است درقرن  19علوم انساني
هم به اين دعواي علم ودين ملحق شدند ودر واقع قدرت علم بيشتر شد ودين با دو حريف قدر در گير
شد.
مارتين بوبر براي حل تعارض علم ودين از تفکيک علم ودين استفاده ميکند و مي گويد دين بيانگر رابطه
شخص با شخص است وعلم بيانگر رابطه شخص است باشيئ  .علم مي خواهد گزاره هايي را بيان
کند که بيانگر رابطه شخص با اشياء است .حال چرا مي گويد رابطه شخص با شيئ؟ اين حرف مبتني
اسست بر مبنساي پديدارشناسسي کسه کسانت مطسرح کسرده اسست البتسه کسانت براي همسه انسسانها يسک سساختار
ذهني واحد تصوير مي کرد؛ بعد کم کم در قرن هاي بعدي اين نظريه مطرح شد که هر شخص براي

خسودش يسک سساختار ذهنسي خواهسد داشست لسذا هسر عسالِم وقستي دارد بااشسياء خسارجي ارتبساط پيسدا مسي کنسد
بارويکرد پديدارشناختي دارد اشياء را توصيف مي کند و ازتوصيف اشياء خارجي گزاره اي پيدا مي شود
به نام گزاره علمي  .عالِم زمين ،آسمان ،درخت  ،حيوانات ،الکترون ،سيارات ومنظومه هاي مختلف را
مي شناسد وتوصيف مي کند و گزارش مي دهد لذا علم عبارت است از رابطه انسان بااشياء خارجي
اما در دين رابطه انسان است با خدا رابطه شخص است با شخص .وقتي دين يک سنخ رابطه داشته
باشد و علم هم يک سنخ طبعا ديگر هيچ تعارضي بين علم ودين نخواهد بود و هرکدام به يک ساحت
خاصي نظر دارد.
تبيين چهارم :تبيين والتر استيس
تبيين والتر استيس مي باشد  .استيس در کتاب" دين ونگرش نوين" مي گويد گوهر دين عرفان است و
دين آمده است تا معاني واحساسات عرفاني را در انسان ايجاد کند مثل در همين کتاب صفحه 393مي
گويسد"منطقسي اسست کسه بگسوييم وقستي انسسان هساي معمسولي بسه تعسبير خودشسان نسوعي احساسسات دينسي
دارند چه همراه با تصور آگاهانه اي از خدا در اذهانشان باشد چه بدون آن چه در نماز ونيايش در کليسا،
چه درميان صحنه هاي طبيعت ،شکوه وهيبت وبرافراشتگي کوه ها ،غروب هاي آفتاب يا درياها چنين
احساسسات دينسي مبهسم بسي صسورت ،نسامعلوم ،تقريبسا بيسان نسا شسدني ،ضسعيف ،تيسره و خمسوش ،انگيختگسي
اعماق بينش عرفاني اند".اين همان بحث تجربه ديني است که انسانها در حالت مختلف يک احساس
عرفاني ويک تجربه ديني ومعنوي برايشان دست مي دهد؛ حقيقت دين هم همين احساس عرفاني و
معنوي است لذا اگر گزاره هاي علمي که توصيف گر واقع وعالم طبيعت هستند با دين تعارض داشتند
اين تعارض به اين صورت حل مي شود که بگوييم اگر يک گزاره علمي در قرآن يا هر متن ديني آمده
است نمي خواهد حقايق خارجي را کشف و توصيف کند اين آيه يا متن ديني تنها مي خواهد احساس
معنوي و عرفاني در شماايجاد کند .البته از اين مطلب مي شود يک نظريه ابزارانگاري وکارکردگرايي را
هم استفاده کرد همچنانکه قبل گفتيم استيس بياني دارد که دو راه حل از آن استفاده مي شود يکي
تفکيک علم از دين است که گوهر دين عرفان است وعلم هم که بيان حقايق طبيعي است لذا تعارضي
بين آنها نخواهد بود .اما از همين مطلب هم يک راه حل ديگر بدست مي آيد و آن اينکه گزاره هاي ديني
ابزارانگارند؛ کارکردي دارند شبيه بحثي که بعضي فيلسوفان تحليل زباني دارند که بعد گفته مي شود.
نقد تبيين هاي چهارگانه
هيسچ کدام از ايسن تسبيين هاي چهارگانه قابسل پذيرش نيستند زيسرا اول در متون ديني از جمله متسون دينسي
اسلم يعني قرآن وسنت آموزه هاي فراواني داريم که به حقايق طبيعي پرداخته اند ورابطه انسان با
اشياء را توصيف کرده اند همان گونه که گزاره هاي علمي اي وجود دارد که رابطه اشخاص با اشخاص
را بيسان مسي کنسد مثل بخشسي از علسوم انسساني بيسانگر رابطسه انسسان بسا انسسان اسست مثل روانشناسسي
اجتماعي و جامعه شناسي و مديريت رابطه انسان با انسان را بيان مي کند پس نه علم تنها بيانگر
رابطسه شسخص بسا شسيئ اسست ونسه ديسن فقسط بيسانگر رابطسه شسخص با شسخص .ونبايد ديسن را بسه گسزاره هساي
عرفاني منحصر کرد .دين علوه بر اينکه مي خواهد احساسات معنوي و عرفاني در ما ايجاد بکند مي

خواهسد يسک واقعيساتي را هسم براي مسا توصسييف کنسد تسا آنهسا را بشناسسيم  .بر اسساس شسناخت يسک سسري
حقايق مي خواهد احساسات عرفاني و معنوي را ايجاد کند  .اگر فرض کنيم که کسي بگويد من با اين
کسه مسي دانم معساذال خدايي نيست  ،آخرتي نيست اما من با گسزاره" خدا وجسود دارد" حال معنسوي پيدا
مي کنم اين قابل تصور نيست وخودش را دارد فريب مي دهد باچيزي که مي¬داند وجود ندارد چگونه
مي خواهد احساس معنوي و قرب به چيزي را پيدا کند که اصل وجود ندارد .
نکته ديگر اينکه جناب کانت مي گويد ما با عقل عملي به اخلق و بعد از اخلق به دين مي¬رسيم .با
عقل عملي به آموزه هاي ديني رسيدن اشکالي ندارد ما هم در بحث هاي فلسفي خودمان مي گوييم
بسا عقسل نظسري مبسدأ ومعساد اثبسات مسي شسود الهيسات بسالمعني الخصِس الهيسات شسفا يسک دوره الهيسات طسبيعي
اسست کسه از طريسق عقسل نظسري بدسست آمسده اسست حسال کسانت مسي گويسد مسا ازطريسق عقسل عملسي ،الهيسات
بالمعني الخص را بدست مي آوريم اين اشکالي ندارد ؛ اما بعد ازاينکه عقل نظري وعملي ما را به خدا
رسساند و گفست خسدايي و معسادي وجسود دارد آيسا عقسل نظسري يسا عملسي نمسي گويسد براي رسسيدن بسه سسعادت
اخروي من توان کافي ندارم تا راه ومسير را به شما انسان ها نشان بدهم .يعني همين عقل عملي
کسه کسانت رابسه اخلق وسسپس بسه ديسن )الهيسات بسالمعني الخسص و مبسدأ ومعساد( رسساند ،همسان را اگسر ادامسه
بدهيسد مسي گويسد حسال کسه مبسدأي و معسادي داريسد و حسساب و کتساب وسسعادت وشسقاوتي هسست او نمسي
تواند همه حقايق را درک کند يک سري کليات مي فهمد که مثل عدالت خوب است و ظلم بد است اما
همه مصاديق عدالت وظلم را از کجا مي خواهيد بفهميد و ازچه طريقي مي خواهيد درک کنيد .پس اين
الهيات طبيعي که جناب کانت از طريق عقل عملي بدست آورد او رابه يک الهيات وحياني راهنمايي مي
کند و هنگامي که به الهيات وحياني رسيديد مي بينيد که در الهيات وحياني آموزه هاي فراواني درباره
عسالم طسبيعت وجسود دارد و ديگسر نمسي شسود گفست ديسن از علسم جسدا اسست و درنستيجه تعسارض هنسوز بساقي
است وبراي حل تعارض بايد راه حل ديگري انديشيد.
راهحلهاي تعارض علم و دين
 .1راهحل اول گاليله
گساليله براي رفسع تعسارض علسم و ديسن راهحلسهايي را پيشسنهاد داد .بعسد از ايشسان ديگسران نيسز همسان راه
حلهاي وي را با تبيينهاي ديگري عرضه كردند.
يكسي از راهحلسهايي كسه گساليله مطسرح كسرد ابزارانگساري علسم بسود .وي گزارهسهاي علمسي را ابزارانگسار و نسه
واقعنمسا معرفسي كسرد .وقستي گزارهسهاي دينسي واقعنمسا باشسند و گزارهسهاي علمسي ابزارانگسار بيسن ايسن دو ،سس
اگرچه تعارضي ظاهري و بدوي وجود داشته باشد س ديگر تعارضي نخواهد بود.
 .2راهحل دوهم با تفكيك ميان فيزيك سماوي و فيزيك ارضي
راه حل گاليله براي خودش قابل قبول نبود؛ ولي در اواخر قرن  ،19يك فيزيكدان و رياضيدان اروپايي به
نسام پيسير دوهسم ) (Duhemايسن راهسحل را بسه عنسوان راهسحل مقبسول مطسرح كسرد  .وي بسا تفكيسك ميسان فيزيسك
سماوي و فيزيك ارضي ادعا مي كرد كه فيزيك سماوي ابزارانگار و فيزيك ارضي واقعنماست .او گفت :از
آنسجا كسه ادعاهسا و موضسوعهاي فيزيسك ارضسي قابسل مشساهده و اسستقرا اسست؛ پسس گزارهسهايش واقعنمسا

اسست .اگسر در فيزيسك ارضسي كشسفي حاصسل شسود ،ميستوان ادعسا كسرد كسه ايسن كشسف واقعنماسست و اگسر
كشسسف حاصسسل شسسده ظنسسي باشسسد ،از ظنسسون واقعنمسسا خواهسسد بسسود .واقعنمسسايي الزامساً بسسا يقينسسي دانسسستن
گزارهسهاي اسستقرايي مسترادف نيسست .گسزارهاي از طرفسي ميتوانسد ظنسي باشسد و از طسرف ديگسر واقعنمسا و
يقيني.
امسا از آنسجا كسه فيزيسك سسماوي دور از دسسترس بشسر اسست؛ ]پسس ابسزار انگسار اسست[ .براي مثسال ،نسور يسك
سستاره ،پس از گذشت هزار سال از شسروع حركتش ،بسه ما ميرسد .در حالي كه به نظر ميرسسد اين
نور تازه به ما رسيده است.
توسگو كنيسم؛ پسس
چسون آسسمان دور از دسسترس ماسست و بسا مشساهده و اسستقرا نميستوانيم دربسارة آن گف 
فيزيسك سسماوي ابزارانگسار اسست .ايسن فيزيسك ،از واقعيست خسارجي گسزارش نميدهسد؛ بنسابراين فرضسيهها و
گزارهسهايش تنهسا ابسزاري براي بهستر زنسدگي كسردن اسست .بسه عبسارت ديگسر كارآمسدي و كسارايي ايسن گزارهسها
بيشتر مورد توجه است .براي مثال،اگر بخواهيم از بهتر بودن اين ميز يا آن ميز سؤال كنيم ،نبايد گفت
ايسن ميسز صسحيح اسست يسا آن ميسز ،يسا ايسن ميسز صسادق اسست يسا آن .ميسز و واقعيتسهاي خسارجي صسدق و
كذببردار نيستند؛ اما مي توان گفت اين ميز بهتر است يا آن .اين ميز براي اين كارايي ،بهتر است و آن
براي كارايي ديگر بهتر است.
ابزارانگاري و واقعانگاري گزارههاي علمي
تفكيكسي كسه بيسن گزارهسهاي فيزيسك ارضسي و سسماوي بوسسيلة دوهسم شسكل گرفست بسه تئوريسها وگزارهسهاي
علمسي نيسز سسرايت كسرد بطسوري كسه ميگفتنسد :نبايسد گفست ايسن تئوري صسحيح اسست و ديگسري كساذب؛ بايسد
گفت اين تئوري كارآمدتر و مفيدتر از تئوري ديگر است .
چيسستي و مساهيت گزارهسهاي علمسي،توصسيفي واقعبينسانه از گزارهسهاي علمسي اسست كسه نشسان ميدهسد
بعضي از اين گزارهها ،ابزارانگاراند.
بررسي دقيق نشان ميدهد كه ]فيلسوفان علم[ چيزهايي مانند اتم ،الكترون ،ژن ،آنتروپي ،انرژي و يا
مفسساهيمي همچسسون هنجسسار ،ناهنجسسار )در روانشناسسسي( و  ، ...اگرچسسه بسسا چشسسم مسسسلح و غيسسر مسسسلح
مشاهده نشدهاند؛ اما اموري موجود ميدانند .به عبارت ديگر با اينكه الكتروني در خارج وجود ندارد؛ اما
براي حل معادلت و پاسخ به ساختار ،بافتار و پارادايمهاي فكري و علمي خود وجود آن را در خارج فرض
ميكنند] .با اين روش[ ،تصوير سادهانگارنه از گزارههاي علمي رخت برميبندد.
يكي از مسايل خيلي مهم فلسفههاي مضاف به علوم ،تجزيه و تحليل گزارههاي علميِ آن علم است؛
مثلً آنسهايي كسه دربسارة فلسسفه ،فلسسفهكاري ميكننسد يسك نگساه درجسه دو بسه هسستي دارنسد .توصسيفي كسه
اينسان از گزارهسهاي فلسسفي ارايسه ميدهنسد دقيقستر از توصسيف فيلسسوفان از ايسن گزارههاسست .فيلسسوف بسا
روش عقلي گزارة فلسفي توصيف؛ اما آن كه با رويكرد معرفت شناختي و درجه دوم گزارههاي فلسفي
را از منظسري بسالتر نگساه ميكنسد بررسسي ميكنسد ،پسي ميبرد كسه فلسسفه مملسو از گزارهسهاي ظنّيس غيسر
برهاني است.

بسسياري از گزارهسهاي فيلسسوفان بر مبنساي حسس و تجربسه اسست .ماننسد حركست و زمسان كسه بسه علست فسرض
بسديهي بسودن وجسود آن ،هيسچ برهسان عقلسي براي اثبسات آن ارايسه نشسده اسست  .فيلسسوفان تمسام بحثسهاي
عقلسي حركت و زمسان را مبتنسي بر يسك گسزارة حسي بسه نسام »حركست وجسود دارد« ميكننسد .بسه عبسارت ديگسر
همسة ايسن بحسث عقلسي مبتنسي بر يسك گسزارة علمسي كسه چنسدان اعتبسار و ارزش معناشسناختي نسدارد شسده
است.
بنابراين نگاه درجه دوم به فلسفه اين امور را به فيلسوف ميشناساند .در فلسفههاي علم نيز چنين
اسسست .همسسة انديشسسمندان علسسوم تجربسسي بر ايسسن باورنسسد كسسه گزارهسسهاي تجربسسي يقينيانسسد و ميگوينسسد:
گزارهسهاي اسستقرايي ،واقعنمسا ،مفيسد يقيسن و يسا لاقسل اطمينسان عقليسي ميآورنسد؛ حستي يسك نفرشسان هسم
نخواهد گفت كه اين گزاره ها ابزارانگارند .با اين حال فيلسوف علمي از آن جا كه نگاه درجه دوم به علم
دارد ،در برخي موارد براي حل يا جواب دادن به يك چيز ،ابتدا وجود آن چيز را فرض ميكند س ولي نه با
نام ژن ،انرژي و  ...س و هيچ استدلل تجربي ،استقرايي و برهاني هم براي اثبات وجودِ آن چيز نميآورد؛
بلكسه تنهسا آن را تلقسي بسه قبسول ميكنسد .ايسن را فيلسسوف علسم متسوجه ميسشود نسه خسود دانشسمند ]علسم
تجربي[؛ درنتيجه اين بررسي نشان ميدهد كه برخي از گزارههاي تجربي ابزارانگارند .
نقد نظريه دوهم
اشسكال وارد بر نظريسة دوهسم ايسن اسست كسه همسة گزارهسهاي علمسي واقعنمسا نيسستند؛ بلكسه برخسي از آنسها
واقعنما و زاييدة استقرا و مشاهدههاي تكرارپذيرند و برخي ديگر ابزارانگارند؛ زيرا استقرا ]حد اكثر[ ،يك
واقعنماي ظني است نه واقعنماي يقييني.
براي حسل تعسارض گزارهسهاي علمسي ابزارانگسار بسا گزارهسهاي دينسي ميستوان چنيسن ادعسا كسرد كسه گزارهسهاي
علمسي ابزارانگسار و گزارهسهاي دينسي واقعنماينسد؛ پسس تعارضسي ميسان آنسها نيسست؛ بنسابراين اگسر ديسن بگويسد
»زمين مركز عالم است و خورشيد به دور او ميچرخد« ،اين گزاره واقعنمايانه است؛ اما اگر علم بگويد
زمين به دور خورشيد ميچرخد اين گزاره ،ابزارانگارانه خواهد بود.
البته اين راه حل هميشه جوابگو نبوده و بيفايده خواهد بود؛ زيرا ممكن است برخي گزارههاي علمي
وجود داشته باشد كه واقعانگار باشند مثل فرضية داروين .
 .3راهحل دوم گاليله
بر اسساس ايسن راهحلسْ گزارهسها ،نظريهسها و مبساني علمسي ،اصسل و محكسم؛ امسا آيسات و روايسات بسه ظساهر
معارض]با گزاره هاي علمي[ را فرع و متشابه تلقي مي شوند .بدين ترتيب محكمات)گزاره هاي علمي(،
متشابهات)آيات و روايات( را تفسير ميكنند.
پيشسفرض گساليله ايسن بسود كسه مؤلسف كتساب تكسوين و كتساب تشسريع خسداي سسبحان اسست و خسداي متعسال
تعارضسگويي نميكنسد؛ پسس نبايسد بيسن كتساب تكسوين و كتساب تشسريع تعارضسي باشسد و در صسورت پيسدا شسدن
تعارض ،محكم)گزارة علمي( ،متشابه را تفسير ميكند.
تفسير علمي /تطبيق /تأويل

پس از بيان راه حل دوم گاليله ميبياست به اين پرسش پاسخ دهيم كه چگونه متشابه بوسيلة محكم
تفسير ميشود؟
بسا تفسسير آيسات تكسوين بوسسيلة آيسات تشسريع،تعسارض بيسن ايسن دو حسل ميسشود؛ امسا خسود ايسن ادعسا يسك
پيشسفرض نساگفتهاي دارد و آن ايسن اسست كسه گزارهسهاي علميِس تجربسي مشساهده پسذير ،كساملً عينيانسد و
نتيجة يقيني صددرصدي را براي ما به ارمغان ميآورند؛ بنابراين گزاره هاي علمي را نمي توان تأويل كرد؛
اما گزارهاي كه تشريعي است چون از سنخ الفاظ است و بر معنايي دللت ميكند؛ در نتيجه تأويل پذير
خواهسد بسود؛ پسس بهستر آنسست كسه آيسات تشسريع متشسابه بسدانيم و آيسات تكسوين را محكسم ،و از ايسن طريسق
متشابهات را تفسير ميكنيم.
ايسن راهسحل بعسدها در بيسن متفكسران اسسلمي ماننسد معستزله ،اشساعره ،اسسماعيليه و صسوفيه كسه هميشسه
كارشسان تسأويلگرايي بسوده اسست ،رواج پيسدا كسرد .آنسان بسا دسستآوردههايي كسه در اختيارداشستند)چسه ايسن
دسست آوردهسا را از مكساتب فلسسفي يسا اجتمساعي اديسان ديگسر ميگرفتنسد و چسه از نظريهسهاي علمسي زمسان
خود( به تأويل و تفسير آيات قرآن كريم ميپرداختند با اين تفاوت كه معتزله ،مدلهاي فلسفة ارسطويي
و افلطسوني را بر قسرآن كريسم تطسبيق ميكردنسد و اسسماعيليه و عرفسا ،معساني بساطني و كشسفيات خسود .در
دوران معاصسر ،طنطساوي در مصسر و برخسي از روشسن فكسران دينسي ،ماننسد بازرگسان ،شسريعتي ،سسحابي و
طالقاني ]در ايران[ نيز چنين شيوهاي را در پيش گرفته بودند.
دكتر ذهبي از اين راه حل به تفسير علمي و علمه طباطبايي)ره( به تطبيق وساير مفسران به تأويل
ياد ميكنند.
علمسه طباطبسايي)ره( در نقسد ايسن نظسر ميفرمايسد :مسا در تفسسير بايسد مراقسب باشسيم كسه گرفتسار روشسي كسه
مشسائيان ،اشسراقيان ،عرفسا و متكلمسان در پيسش گرفتهانسد نشسويم .آنسها گرفتسار تطسبيق و در واقسع ،تفسسير
بهرأي شدند كه »من فسّر القرآن برأيه فقد كفر«
تفسير علمي /تطبيق روشنفكران معاصر
بازرگسان و شسريعتي ،تئوريسهاي علسوم طسبيعي و اجتمساعي را در تفسسير قسرآن كريسم بسه كسار ميگرفتنسد و
قرائتسي از اسسلم ماركسيسستي و مكسانيكي عرضسه مينمودنسد .ايسن عمليسات نسه تنهسا اسستخراج تئوريسهاي
علمسي از ظسواهر قسرآن نيسست؛ بلكسه دسست شسستن از معساني ظساهري و حمسل آيسات بر معساني برگرفتسه از
علوم جديد است.
اينسان براي فهسم و پسذيرش بيشستر مسردم زمسان خسود ،تفسسيرهايي ايسن چنيسن از قسرآن كريسم ارايسه ميكردنسد.
البتسه سسنخ تسأويلت ايسن افسراد ،متفساوت بسود .آيست ال سطالقساني)ره( و بازرگسان بيشستر دغسدقه حسل تعارضسات
علسوم طسبيعي و ديسن را داشستند؛ لسذا مرحسوم طالقساني بسا تعجسب و گسويي اسستبعاد نسسبت بسه برخسي از آيسات
مربوط به شيطان و يا رواياتي مانند آنچه كه در آن س بنا به نقل س گفته شده است» :زير ناخن ها خود را
پاك كنيد تا لنه شياطين نشود« ،شيطان را حمل بر ميكروب ميكرد.
بازرگان در كتاب عشق و ترموديناميك يا مطهرات در قرآن ،تلش مي كرد تا علوم طبيعي را به قرآن كريم
نزديك كند؛ ولي با توجه به فعاليت سياسي و تا اندازهاي گراي شهاي ليبرالي ايشان ،برخي از مفاهيم

قسرآن كريسم را بسا برخسي از نظامسهاي دموكراتيسك منطبسق ميسساخت .در نظامسهاي دموكراتيسك ،واژهسهايي
چون آزادي و مردم سالري و … استفاده ميشد از اين روي ميگفت :شبيه اين مفاهيم در متون ديني
نيسز وجسود دارد .وي و همفكرانسش سس مثلً سس انتخابسات را بسه جساي مسسأله بيعست مطسرح ميكردنسد .بسه عبسارت
ديگر بيعت در دين را با انتخابات يكي ميدانستند .همچنين پارلمان را با مسأله شورا »و شاورهم في
المر« يا »و أمرهم شورا بينهم« تطبيق ميكردند.
با دقت زياد مي توان نادرستي سخن اينان دريافت .بار معنايي انتخابات با بار معنايي بيعت تفاوت دارد.
انتخابسات ،امسروزه بسه حساكم مشسروعيت ميدهسد؛ امسا بيعست ارتبساطي بسا مشسروعيت نسدارد .بيعست ،عهسد و
پيمان ميان ولي و مولّيعليهم است مبني بر اينكه اگر ولي دستوري داد ،مولّيعليهم مخالفت نكنند.
بيعست موجسود در صسدر اسسلم بسا انتخابسات موجسود در نظسام جمهسوري اسسلمي عينيست ندارنسد؛ امسا هسر دو
شرعي و جزو منطقةالفراقاند ]با اين تفاوت كه[ يكي مدلي صدر اسلمي است و ديگري مدلي معاصر
است.
اگسر كسسي)مثسل بازرگسان و طالقساني( بگويسد :بيعتِس صسدر اسسلم بسا انتخابساتي كسه بسه سسبك غسرب اتفساق
ميافتد يكسان است ،مسأله خيلي پيچيدهتر خواهد شد؛ زيرا دموكراسي و انتخابات در غرب مبتني بر
يك سري مبانيِ مشروعيت زاست .شركت مردم در انتخابات به معناي مشروعيت بخشيدن به حكومت
و حاكميت است و اين با بيعت تفاوتي ماهوي دارد.
بنابراين ،ميان بيعت و مردم سالري ديني كه مدلي از حكومت اسلمي است شباهتهايي وجود دارد
گرچه عينيت ندارند؛ اما اگر بيعت را با دموكراسي موجود در حكومتهاي ليبرال تعارض مبناي دارد.
تطبيق و كاركردگرايي شريعتي
شريعتي به لحاظ مطالعات جامعه شناختياي كه داشت ،تطبيق و تأويل را بيشتر در عرصههاي علوم
اجتماعي انجام ميداد و با رويكردي كاركردگرايانه به تفسير گزارههاي ديني ميپراداخت.
بايد توجه داشت كه در تبيين و اثبات گزارههاي ديني دو رويكرد وجود دارد:
الف( رويكرد معرفت شناختي :اين رويكرد با روشي عقلي و غير عقلي در صدد اثبات و كشف مطابقت
گزارههاي علمي ،ديني و يا عقلي با واقعِ اين گزارههاست.
ب( رويكرد كاركردگرايي :اين رويكرد ،پيامد و كاركردهاي گزارههايي كه هر فرد بدان اعتقاد پيدا ميكند را
در زندگي فردي يا اجتماعياش نشان دهد .تأثير اين نوع گزاره ها در زندگي فردي را كاركرد فردي و بر
زندگي اجتماعي ،كاركرد اجتماعي گويند.
از آنسجا كسه شسريعتي بيشستر دغدقسة كاركردهساي اجتمساعي گزارهسهاي دينسي را داشست؛ روي خوشسي بسه
فلسفه و روش عقلي نشان نميداد .وي با اشاره به اسكولستيك جديد  ،ميگفت :علم در خدمت و
بردة قدرتمندان است .و اضافه ميكرد عالمانِ قرون وسطي در اين فكر بودند كه آيا ميتوان عالَم را در
يسك تخسم مسرغ جساي داد بطسوريكه نسه تخسم مسرغ بسزرگ شسود و نسه عسالم كوچسك شسود .در صسورتي كسه ايسن
مسأله اگر اثبات هم ميشد] ،هيچ[ فايدة مادي و معنوي براي زندگي بشر نداشت.
نقد تطبيق و كاركردگرايي شريعتي

كساركردگرايي ديسدگاه خسوبي اسست؛ زيسرا يكسي از گرايشسهاي انسسان معاصسر ايسن اسست كسه بدانسد باورهساي
دينسي چسه اثسري در زنسدگي او دارد؛ بيسان تبيينسهاي كاركردگرايسانه در كنسار آيهسهاي قسرآن كريسم و گفتهسهاي
ائمسة اطهسار عليهسم السسلم در پسذيرش باورهساي دينسي تسأثير فراوانسي در فسرد خواهسد گذاشست .ايسن شسيوه در
بسسياري از مسوارد نتايسج مفيسد دارد و البتسه آسسيب دينسي نيسز نسدارد] .امسا اشسكال ايسن ديسدگاه اينسست كسه[ در
مسواردي كاركردهسايي ماركسيسستي )يسا بسه معنسي اعسم سوسياليسستي( ،پراگماتيسستي ،اومانيسستي و يسا
اگزيستانسياليستي بر آموزههاي ديني تطبيق ميكند و آن كاركردها را به دين نسبت ميدهد.
شريعتي با ايسن كار ميخواسست بسه جوانسهايي كسه گراي شهاي ماركسيستي پيدا كسرده بودند بگويسد كسه
باورهاي موجود در ماركسيسم نيز در اسلم وجود دارد؛ پس دليلي وجود ندارد كه گرايش ماركسيستي
پيدا كنيد .
كسساركردگرايي شسسريعتي اگسسر بسسه ايسسن مقسسدار بسساقي ميمانسسد اشسسكالي نداشسست؛ حسستي شسسريعتي در بحسسث
سوسياليسسم اسسلمي ،اومانيسسم اسسلمي و  ...ممكسن اسست براي ايسن اصسطلحها تعريفسي ]متفساوت بسا
تعريف سوسياليسم واقعي[ ارايه كرده باشد .پروتستانيزم]اسلمي[ در واقع به معناي مذهب اعتراض
است نه پروتستانيزمي كه در مسيحيت وجود داشته است .در اين جا فقط جعل اصطلح كرده و يك نوع
اشتراك لفظي درست كرده .محتوا هماهنگ با آموزة ديني؛ اما ايشان به اين بسنده نكرد.
در واقسع اشسكال كسار شسريعتي ايسن بسود كسه گرفتسار تطسبيق شسد .او آمسوزة غيسر اسسلمي را بر متسن دينسي
اسلمي تطبيق ميكرد .به عبارت ديگر تفكر التقاطي را بوجود آورد .
اين التقاط و تطبيق باورهاي ديني را مخدوش ميكند .سامانه تطبيق ،با آسيب زدن به بار معنايي گزاره
يسا روايست و آيسه انجسام ميگيسرد .مثلً شسريعتي ادعسا ميسكرد كسه دموكراسسي موجسود در غسرب سس كسه در فلن
قسرن مطسرح شسده اسست سس ،در اسسلم از صسدر اسسلم موجسود بسوده اسست ايسن همسان التقساط اسست .و يسا
آموزههاي علمياي كه داروين بيان كرد بود ،از صدر اسلم وجود داشته است و با افتخار بيان

ميكرد

كسه اسسلم از قديم ايسن واقعيتسها را بيسان كرده اسست .ايسن نيسز نمونسة ديگسري از التقساطي اسست كسه ايشسان
دچار آن شده است.
تطبيق سروش
آخرين حركت را آقاي سروش با طرح قبض و بسط تئوريك شريعت انجام داد .او گفت :متن ديني صامت
است و با فلسفه و علوم مي توان اين علوم را تفسير كرد .روحانيت چون اطلعاتشان در حد فلسفه و
الهيات قديم است پس تفسير آنان تفسيري قديمي است .اگر كسي از علم و فلسفه جديد برخوردار
باشد؛ تفسير او تفسيري عصري و روز آمد خواهد بود.
مرحوم طالقاني ،بازرگان و يا شريعتي در برخي از آموزه هاي ديني دچار تطبيق مي شدند؛ اما ايشان با
ايسن روششناسسيِ معرفست دينسي ،كسل معرفست دينسي را تطسبيقي كسرد؛ يعنسي ميگويسد :كسأنه متسن هيسچ
دللستي نسدارد صسامت اسست نسه نساطق و مسا بسا پيشفرضسهاي خسود متسن دينسي را معنسادار ميكنيسم .ايسن
پيشسفرض ميتوانسد علمسي ،فلسسفي و  ...باشسد؛ بنسابراين مسا تفسسير بيرأي نسداريم تسا بگسوييم »مسن فسسر
القسرآن برأيسه فقسد كفسر«؛ بنسابراين همسه تفسسيرها بهرأينسد و معيساري براي درسستي و نادرسستي تفسسير هسم

نسداريم .معيسار تفسسير درسست ،تفسسير عصسري اسست!!! هسر چسه قسدر از علسوم جديسد براي تفسسير متسون
استفاده كنيم اعتبارش بيشتر است تا از فلسفه و علوم قديمي.
نقد تطبيق سروش
آسيب و مشكل اين نظريه است كه تفسير قرآن كريم را دچار روزمر گي و گرفتار تفسيرها و قرائت هاي
مختلف ميكند .قرآني كه تبيان  ،مبين و نور ،راهگشا و هدايت گر است »هدي للناس« است ،بايد ابزا ِر
دسست افسرادي بشسود كسه تفسسيرهاي مختلسف و غيسر مسوجهي از آن بدهنسد .نتيجسة ايسن كسار گرفتسار شسدن بسه
نوعي نسبيتگرايي است .و حتي اين ملعبة دست يك عدهاي ميشود كه ميگويند س مثل س يك زماني
نظرية ترانسفُرميسم داروين بوده و بعد نظرية جهش آمد .آن زمان كه نظرية داروين است بگوييم قرآن
كريسم نظريسة دارويسن را قبسول دارد و زمسان ديگسر كسه جهسش مطسرح شسد بگسوييم قسرآن كريسم نظريسة جهسش را
مطرح ميكند .يك بار بگوييم ثبات انواع را طرح ميكند و بار ديگر بگوييم اين حرف هاي قرآن كريم مربوط
به  1400سال پيش بوده است .معلوم نيست كه  1400سال پيش قرآن جهش را گفته است يا تكامل
ويسا ثبسات انسواع را .مرتسب گرفتسار تفسسيرهاي مختلسف ماركسيسستي بشسويم و عملً سسر از تفسسير بهرأي و
تطبيقهاي مختلف كه در اين صورت هيچ معيار ديگري وجود نخواهد داشت ،در ميآورد.
 .4آخرين راه حل
زبسانِ ديسن ،آخريسن راهحلسي اسست كسه گساليله و اسستيس نيسز از آن اسستفاده كردهانسد .اسستيس در اينسباره
ميگويد :زبان گزارههاي ديني ،استعارهاي و نمادين است .پوزيتيويستها نيز ميگويند :زبان دين زباني
بيمعناست .فيلسوفان تحليل زباني هم دراينباره ميگويند :زبان دين ،زباني كاركردگرا است.
اما زبانِ ديسن چيسست؟ آيا منظور از زبان ديسن ،جنبة معنساداري يا معنانسداري آنسست؟ اگر معنادار اسست آيا
معنايش عرفي است يا علمي و يا فلسفي؟ آيا زبان دين معناي هدايتگري دارد يا معناي ديگري؟
تمسام ايسن پرسش سها از نساظر بسه معنسا اسست بسا پيشسفرض اينكسه زبساندين معنسادار اسست .اگسر كسساني چسون
پوزيتيويسستها بگوينسد زبساندين معنسادار نيسست؛ در نستيجه نسوبت پرسشسهاي پيشسگفته نميرسسد .مسا در
واقع با اين جايگاه بحث زبان را مطرح ميكنيم و در جلسه بعد زباندين را از جنبه هاي مختلف بررسي
خواهيم كرد .اينكه چگونه و از چه حيثي تعارض علم و دين حل ميشود . ...
رابطه علم و دين
تعامل دستاوردهاي بشري با آموزه هاي وحياني سابقهاي طولني دارد) .در مسيحيت تعامل بين اين
دو حقيقت از قرون وسطي شروع شد وقتي که تلش کردند بين دين مسيحيت و منظومه بطلميوسي
تلئمي بسازند آباي کليسا خيلي تلش کردند تا نوعي سازگاري ميان معرفت بشري آن روزگار با دين
مسيحيت ايجاد بکنند .بعدها که مدل رياضي کپرنيکي مطرح شد بحث تلئم به بحث تعارض و به طور
جسدي از قسرن هفسدهم بسه بعسد چسالش بيسن علسم و ديسن تبسديل شسد .در جهسان اسسلم سسازگاري بيسن وحسي و
معرفت بشري را ميتوان از زمان ورود انديشههاي غير اسلمي به جهان اسلم معرفي کرد .به ويژه در
زمسان خليفسه دوم كسه جنگسهاي گسستردهاي بيسن مسسلمانان و سسرزمين هساي غيسر اسسلمي صسورت گرفست
فرهنگ بيگانه وارد سرزمين اسلمي شد و نوعي ناسازگاري به صورت بدوي احساس شد و خيلي ها

تلش کردنسد تسا ايسن ناسسازگاري را بسه همساهنگي و تلئم و سسازگاري تبسديل کننسد .ولسي از عصسر ترجمسه و
ورود انديشسههاي يونانيسان بسه جهسان اسسلم سسازگاري خيلسي جسدي تسر مطسرح شسد و در همسان زمسان جريسان
نفيگرايسي و عقسسل گرايسي پديسد آمسد و مثلً افسرادي و جريانسهايي مثسل احمسدبن حنبسسل يسا عليسبن داود
اصفهاني و امثال اينها بيشتر بر نفيگرايي تأکيد کردند ،اين جريان در زمان ابنتيميه به اوج خود رسيد.
نفيگرايي دقيقا در مقابل عقل گرايي مطرح بود ،که اين جريان توسط معتزله و شيعه مطرح بود اما اگر
بخواهيم اين قصه را به ايران برگردانيم بايد از زمان تاسيس دارالفنون در ايران و اعزام دانشجويان ايراني
به اروپا مسأله ترابط انديشه غربي با انديشه اسلمي را نقطه آغاز آن دانست(.
متفکران ما اين بحث را در يکصد و پنجاه سال اخير خيلي عميق تر و گستردهتر و جديتر دنبال کردهاند
شخصيتهايي مثل نقيب العطاس در مالزي  ،اقبال لهوري در پاکستان و سيد جمالالدين اسدآبادي و
شيخ محمد عبده در مصر .در ايران هم شخصيتهايي مثل علمه طباطبايي و شهيد مطهري ،بازرگان،
شسريعتي ،شسهيد صسدر و اسساتيد مسا مثسل آيست ال سمصسباح ،آيست ال سجسوادي آملسي ايسن مسسير را بيشستر و
جدي تر مطرح کردند .به طور کلي در اين بحث مي شود متفکرين اسلمي را به دو دسته تقسيم کرد،
که اين غير از آن چهار ديدگاهي است که گفته شد .به لحاظ سازگاري و ناسازگاري علم و دين هر دو
گروه در جهان اسلم مطرح است.
گروهي طرفدار سازگاري اسلم با علوم جديد هستند عدهاي هم مخالفند و معتقدند که ناسازگاري و
تعارض بين علم و دين وجود دارد.
الف( طرفداران سازگاري بين علم و دين
طرفداران سازگاري بين علم و دين تقريرها و تبيين هاي مختلفي از سازگاري ارائه داده اند از جمله اين
که:
 .1برخي گفتهاند بين علوم نوين و دين اسلم سازگاري وجود دارد براي اين که علوم جديد و علوم نوين
نيازهساي جسامعه اسسلمي را بر طسرف ميکنسد .و چسون ايسن غسرض را تسأمين ميکنسد پسس نسوعي سسازگاري و
تلئم بين علم و دين هست.
 .2چون تمام دستاوردهاي علوم نوين از متون اسلمي يعني قرآن و سنت استخراج مي شود پس بين
علم و دين سازگاري وجود دارد .هر چه عالمان با روش تجربي از طبيعت استخراج و استفاده کردهاند ما
هم ميتوانيم همان دستاوردهاي علمي را از قرآن و سنت استخراج کنيم پس تعارضي وجود ندارد.
 .3کساني بودند که به دليل ديگري سازگاري علم و دين را بيان ميکردند و دليل شان اين بود که علوم
نسوين حکمست يسا فلسسفه بعضسي از دسستورات اسسلم را تسأمين ميکنسد مسا اگسر بخسواهيم حکمست دسستورات
اسسلمي را کشسف بکنيسم يکسي از بهسترين راهسها علسوم نسوين اسست .مثلً چسرا اسستعمال طل براي مسرد حسرام
است؟ اما براي زن مستحب است .يا ساير احکامي که در فقه وجود دارد که ما از طريق نصوص ديني
حکمست ايسن احکسام را بسه دسست نميآوريسم امسا علسوم نسوين ميتواننسد حکمست ايسن احکسام را براي مسا کشسف
بکنند .مثلً چرا در روايات به عسل ،شلغم اين قدر تأکيد شده است .پس بنابراين سازگاري هست.

 .4گفتهانسد کسه حتمساً مسا در سسايه دسستاوردهاي علمسي ميستوانيم اصسول اساسسي اسسلم را تسبيين بکنيسم.
افرادي مانند سراحمدخان هندي يک چنين ديدگاهي داشت که ما حتي جهان بيني مان را اصولمان را
اصسول اساسسي اعتقسادي را ميستوانيم از علسوم نسوين اسستفاده کنيسم و اينهسا را تسبيين کنيسم .يسک عسدهاي از
آقاي سراحمدخان هندي هم فراتر رفتهاند و گفتهاند اصلً جهان بيني اسلمي ميتواند جاي خودش را
بسه علسوم نسوين بدهسد و جهسان بينسي علمسي را کساملً تطسبيق کردهانسد بر جهسان بينسي دينسي؛ و تسا آنجسا پيسش
رفتهاند که گفتهاند اصلً فلسفه پوزيتويست هماني است که اسلم ميگويد يعني نه تنها علوم نوين
حستي فلسسفه برگرفتسه از علسوم نسوين را بسا ديسن اسسلم هماهنسگ و سسازگار ميداننسد .اينهسا مجمسوعه گسروه
هايي بودند که به نوعي به تلئم علم و دين نظر داشتند.
ب( رويکرد به ليههاي تعارض علم و دين
در مقابل اينها افرادي در تاريخ اسلم و تاريخ معاصر جهان اسلم و ايران هستند که به ليه هاي پنهان
تعسارض علسم و ديسن تسوجه داشسته و از ايسن طريسق وارد بحسث علسم دينسي شسدهاند .حسال يسا ايسن کسه ميگفتنسد
مثلً علوم نوين داراي يک سري مباني و ملزوماتي هست که مباني و ملزوماتش با دين اسلم تعارض
دارد ،پسس ميستوان هميسن علسوم تجربسي و طسبيعي را بسا مبساني اسسلمي هسدايت کسرد و چيسزي بسه نسام علسم
ديني را به دست بياوريم ،بدون اين که بخواهيم علوم نوين را از قرآن و سنت استخراج بکنيم ،بلکه فقط
با تغيير مباني و تغيير مبادي و بنيادهاي تئوريک علوم ديني مي توانيم علوم نوين را از حالت سکولر به
حالت ديني تغيير بدهيم و تبديل بکنيم.
عده ديگر بيش از اين به تعارض فتوا داده و گفتهاند نه تنها مباني و ملزومات لوازم علوم با دين تعارض
دارد حتي تعارض پارادايمي هم بين علم و دين وجود دارد لذا اين علوم را نمي شود با تغيير ملزومات و
مبانياش اصلح و ترميم و تکميل کرد ،بلکه ما بايد از نو شروع کنيم و علوم ديگري را تاسيس بکنيم و
از آن هم به علم دين تعبير کردهاند.
ديدگاه مختار
بين روحيه علمي و روحيه ديني تعارضي نيست ،بين پيش فر ضهاي علوم طبيعي و دين تعار ضهايي
وجود دارد با تغيير اين پيش فر ضها مي شود اين تعارض را حل کرد .يعني بدون اين که ما نياز داشته
باشيم دست به تغيير گزارههاي علمي در علوم طبيعي بزنيم با تغيير پيش فرضهايي ميتوانيم تعارض
را حسل بکنيسم .خصوصسيتي کسه در علسوم طسبيعي وجسود دارد ايسن اسست کسه ميسشود آنسها را تغييسر داد بسدون
اين که ساختار و گزاره هاي علوم طبيعي تغيير پيدا بکند .اگر هم نمونه هايي از گزاره هاي عمومي در
علسم طسبيعي تعسارض دارنسد بسه نظسر مسا تعسارض هساي بسدوي و ابتسدايي هسستند و همسه تعسارض هسا قابسل حسل
اسست .بحسث خلقست انسسان و ...بسه نظسر مسا قابسل حسل اسست .ايسن در حسوزه علسوم طسبيعي امسا در حسوزه علسوم
انسساني معتقسديم کسه هسم مبسادي علسوم انسساني هسم گزارهسهاي علسوم انسساني و هسم پارادايمسهاي علسوم
انسساني بسا ديسن اسسلم در تعسارض است و اينجاسست کسه ميسگوييم بسه توليسد علسوم انسساني بپردازيسم توليسد
علوم انساني ديني.
راه حلهايي هم که آقايان براي حل تعارض ذکر کردهاند به نظر ما راه حل هاي تمامي نيست.

 .1تمام مرحله هايي که ذکر شد قدري از تفکيسک قلمسرو ديسن و قلمرو علسم استفاده کردند براي اين که
تعارض را حل بکنند گفتند اصلً قلمرو دين اسلم غير از قلمرو علوم طبيعي يا علوم انساني است.
نقسد :ايسن را نميستوانيم بپسذيريم براي ايسن کسه بسه هسر حسال ديسن اسسلم وارد عرصسههايي از علسوم انسساني
شسده اسست و نميسشود ايسن عرصسهها را ناديسده گرفست و معتقسد شسد کسه اينسها جسزء ديسن نيسستند بسه ايسن
بهانه که اينها عرَض دين است و جوهر دين نيست يا اصلً جزء وحي يا دين به شمار نميروند و يا به
بهانهسهاي مختلسف اينهسا را خسارج کنيسم ،مسا ايسن مبساني را قبسول نسداريم .در نستيجه تفکيسک قلمسرو ديسن از علسم
مبتني بر پيش فر ضهايي است که ما آن پيش فرض ها را نمي توانيم بپذيريم .مثل اين که جوهر دين
فقسسط عبسسوديت و بنسسدگي اسسست بقيسسه چيزهسسايي کسسه در مسسي آيسسد صسسدف ديسسن اسسست .و جسسزء ذاتيسسات ديسسن
نميباشسند .و صسدف ديسن هسم متناسسب بسا مقتضسيات زمسان خسودش هسست مثسل پيراهنسي کسه تغييسر پيسدا
ميکند .ما اين پيش فر ضها را در مورد دين قبول نداريم در بحث هاي کلم جديد هم بايد تکليف اينها را
روشن کنيم.
 .2بعضسيها از زبسان ديسن اسستفاده و بسا تفکيسک زبسان ديسن از زبسان علسم ،بسه حسل مسساله رويآودهانسد .مث ً
ل
گفتهاند زبان دين ابزاري يا سمبليک است يا زبان دين بي معناست.
نقد :اين گروه زبان دين زبان را زبان واقعنما ندانستته و ميگويند زبان دين يا اصلً بيمعنا است ،مثل
پوزيتويسسستها کسسه کسساملً بيمعنسسا ميداننسسد ،چسسون ملک معنسساداري گزارهسسها را تجربسسي معرفسسي سسکرده و
ميگوينسد گسزارهاي کسه تجربهسپذير اسست معنسادار اسست ،لذا ايسن گسزاره تجربهسپذيرِ معنسادار يسا صسادق است يا
کاذب ولي گزارههاي دين چون تجربه پذير نيستند معنادار نيستند نه صادقاند نه کاذب .اين سخن قابل
پذيرش نيست زيرا خود مبناي پوزيتويستها تجربه پذير نيست ،پس طبق مبناي خودشان مبناي شان
باطل و بيمعنا است .علوه بر اين به قول فيلسوفان تحليل زباني ،کارکرد زبان تنها واقعنمايي نيست،
بلکسه کارکردهاي زيادديگري هم در زبسان هسست و بر اساس ايسن کارکردهسا ،فيلسسوفان تحليل زباني قائل
بسه ايسن هسستند کسه زبسان ديسن از سسنخ و فعسل گفتساري اسست .کارکردهساي مختلفسي دارد ،کسه واقعنمسايي را
ندارد اما ابزارنمايي را دارد مثلً احساس تنهايي ما را پاسخ ميدهد آرامش ايجاد ميکند و  . ...خلصه
اگسر زبسان ديسن را سسمبليک يسا اصسلً بيمعنسا بسدانيم و زبان علسم را زبان معنسادار واقسع نمسا بسدانيم ديگسر طبيعتسًا
تعارضي نيست و اگر تعارض ظاهري ديده ميشود با اين تفکيک تعارض قابل حل است.
 .3بعضسي گفتهانسد زبسان ديسن زبسان عسرف عسام اسست زبسان علسم زبسان عسرف خساص اسست .مثلً عسرف عسام
اعتقسادش ايسن اسست کسه خورشسيد طلسوع ميکنسد خورشسيد غسروب ميکنسد يعنسي خورشسيد دارد حرکست
ميکند ،اين نگاه عرف است قرآن هم با زبان عرف با مردم حرف زده است نه زبان علم که بيان واقعيت
است.
نقسد :اگسر تکلسم قسرآن را بسه زبسان قسوم قسائل شسديم ،در اينجسا ميستوان گفست تعسارض نيسست .امسا نميستوان
پذيرفت که زبان دين زبان ابزارانگار و سمبوليک باشد زيرا اگر زبان دين هيچ بهرهاي از واقعيت نداشته
باشد نتيجه اين خواهد شد که کارکرد ابزارانگاري را هم از دست خواهد داد ،علوه بر اين که دين نازل
شسده اسست کسه انسسانها را هسدايت بکنسد انسسانها را بسه کمسال برسساند اگسر قسرار باشسد همسه زبسانِ ديسن

سسمبليک و نمسادين باشسد هسدايتگري تسأمين نميسشود لسذا؛ نقسش هسدايتگري ديسن و رسساندن انسسان بسه
کمال کاملً منافات دارد .بله اتفاقاً ما که زبان علم را واقع نما ميدانيم ،مي گوييم زبان دين سمبليک و
نمادين نيست ،چرا که اصل در زبان دين زبان هدايت گري و واقعنمايي است ،پس واقعنما است .چه
کسسي ايسن را بسه مسا ميگويسد؟ دليلسي کسه ثسابت ميکنسد ضسرورت ديسن را .دليلسي کسه ثسابت ميکنسد ضسرورت
بعثت انبياء را .از آن مباني عقلي و فلسفي کمک مي گيريم.
 .4عدهاي هم گفتهاند ن هْ؛ زبان علم ،ابزارانگار است و زبان دين واقعنما است براي اين که زبان علم
بيان يک سري چيزهاي تئوريک است که واقعيت را نميخواهد بگويد فقط ميخواهد مشکلت عملي
مسا را حسل بکنسد .گساليله هسم براي فسرار از محساکمه بسه هميسن راه حسل تمسسک کسرد هسر چنسد خسودش بسه آن
اعتقاد نداشت.
نقد :ولي اين حرف را هم ما در فلسفه علم به طور مطلق قبول نداريم يعني با نگاه تاريخمندانه که به
علسسم تجربسسي و علسسوم طسسبيعي داريسسم گزارهسسهاي علسسوم تجربسي بسسه دو دسسسته تقسسسيم ميسسشوند ،بعضسسي
گزاره هاي علوم تجربي کاملً برگرفته از مشاهده و استقرا است گرچه اين استقرا ناقص است و براي
ما ظنآور است ولي اين ظن واقعنما است .ولي برخي از مدعيات علوم واقعاً همين طور است .يعني با
تحقيقسات آزمايشسگاهي و اسستقرايي و مشساهده ،چسه بسا چشسم مسسلح يسا غيسر مسسلح ،کشسف نشسدهاند.
بلکسه براي حسل معسادله مطسرح گرديسده انسد .لسذا اگسر يسک گسزاره علمسي واقسع نمسا داشستيم در مقابسل يسك گسزاره
واقعنما از دين وباهم تعارض داشتند اين راه ،ديگر مشکل ما را حل نميکند اينها راه حل هايي است
که گفتهاند.
راه حل متفکران اسلمي
در بين متفکران ما حضرت آيتال مصباح يک راه حلي را در بحث تعارض علم و دين مطرح کرده است ،از
پسارهاي مبساحث علمسه طباطبسايي هسم ميسشود ايسن راه حسل را اسستفاده کسرد .ايشسان آمسده اسست تمسام
بحثسهاي گسزاره هساي علسم و ديسن را بسه لحساظ فسرض ذهنسي )نسسبت تعسارض علسم و ديسن( بسه چهسار دسسته
تقسيم کرده است.
 .1ممکن است مثلً گزاره علمي قطعي باشد گزاره ديني هم قطعي باشد
 .2هر دو ظني باشند.
 .3علم قطعي و دين ظني.
 .4علم ظني و دين قطعي باشد.
فسرض پنچسم قابسل تصسور نيسست .بعسد بسه ايسن صسورت تعسارض را حسل کردهانسد گفتنسد تعسارض دو تسا قطسع امکسان
ندارد تعارض دو تا ظن و يک قطع و يک ظن امکان پذير است اما آنجا که يک قطع و يک ظن تعارض پيدا
ميکنند قطع مقدم است بر ظن .ولي اگر دو تا ظن با هم تعارض داشتند ظني که مرجح داشته باشد
آن تقسدم دارد .بعسد معتقدنسد کسه همسه گزارهسهاي علمسي ظنسي اسست مسا گسزاره علمسي قطعسي نسداريم .و
گزاره هاي ديني هم يا قطعياند يا ظن معتبر هستند لذا دين بر علم تقدم دارد و مي توانيم ما دست از
گزاره علمي برداريم و به گزاره ديني حق تقدم ببخشيم.

نقد :اين راه حل به نظر ما ناتمام است براي اين که اولً تعارض دو تا قطع اگر محال است در مقام ثبوت
محال است نه در مقام اثبات .در مقام اثبات ممکن است دو تا قطع وجود داشته باشد يک قطع در حوزه
علسم اسست يسک قطسع در حسوزه ديسن اسست .بسه هسر حسال دو نفرنسد دو تسا يقيسن دارنسد يکسي يقيسن دارد :السف ب
اسست يکسي يقيسن دارد :السف ب نيسست .مثسل ايسن کسه فسردي کسه يقيسن دارد :عسالم حسادث اسست يکسي يقيسن
دارد :عالم قديم است .به هرحال دو تا يقين در مقسام اثبات اسست ولو در مقسام ثبوت و واقع و نف سالمر
عسالم يا حادث است يا قديم .اما فعلً بحث ما در مقسام اثبات اسست نه در مقسام ثبوت .و اگر تعارض دو تا
قطسع در مقسام ثبسوت محال است تعارض دو تا ظن هسم در مقسام ثبوت محال است .تعارض يک قطع و يک
ظن هم در مقام ثبوت محال است .اين اختصاصي به دو تا قطع ندارد.
ثانياً ما هم ديدگاهمان در فلسفه علم اين است که گزاره هاي علمي ظنياند و گزاره هاي ديني هم از
قضسا اکثرشسان ظنسي اسست .و بيشستر ايسن نمونهسهايي کسه از تعسارض بيسن علسم و ديسن اسست هسم علسم ظنسي
است هم دين ظني است .علوه بر آن درست است که ما به عنوان يک عالم ديني که تخصص در دين
داريم و دين شناس هستيم با روششناسي ديني ،متون ديني را تفسير و تبيين کردهايم و به يک گزاره
و معرفت ديني رسيدهايم و حاضر نيستيم از آن دست برداريم .اما همين عالم علوم تجربي ،که او هم
تخصسص کساملً معتسبر و قابسل اعتمساد دارد او هسم در حسوزه معسارف خسودش حاضسر نيسست دسست از معرفست
علمياش بردارد يعنسي همسان طسوري کسه شسما بسه عنسوان يسک عسالم دينسي از متسون دينسي يسک حقسايقي را
دريسافت کردهايسد کسه حاضسر نيسستيد دسست از ايسن حقسايق برداريسد ،آن عسالم زيستسشناس يسا شسيميدان يسا
فيزيکسدان هسم از طسبيعتْ دسستاوردي را بسه دسست آورده اسست کسه حاضسر نيسست از آن دسست بردارد) .شسما
خسودت را جساي شسيميدان بگسذار جساي زيسست شسناس بگسذار .وقستي زيسست شسناس ميگويسد آقسا مسن ايسن
همسه شسواهد علمسي دارم بر فرضسيه تکامسل او حاضسر نيسست دسست از ايسن بردارد ولسو يسک آدم متسدين و
متشرعي هم باشد(.
من فکر ميکنم يکي از علت هايي که مرحوم مطهري در بحث برخي از نمونه هاي تعارض مثل تعارض
آيات قرآن در مورد خلقت انسان با نظريه ترانسفورميسم داروين اظهار نظر نکرده است اين بود که استاد
مطهري توجه دارد که به هر حال ديدگاه عالمان علوم طبيعي و زيستشناسان به اين سادگي قابل رد
نيسست .هرچنسد الن فرضسيه دارويسن بسه ايسن شسکل و شسمايل کسه دارويسن گفتسه اسست مسورد پسذيرش نيسست
ولسسي فرضسسيه تکامسسل الن پسسذيرفته شسسده اسسست )و اصسسل فرضسسيه تکامسسل را بسسا تفسسسير جهشسسي آن مطسسرح
ميکنند(.
اما نهايت اين که کساني که به طرف زيست شناسي غش ميکند يک راه حلي را مثل آقايان سحابي
و  ...ارائه ميدهند تحت عنوان تفسير علمي .يعني آموزه دستاورد علمي را بر قرآن تحميل ميکند و
يسک جسور تفسسير ميکنسد تسا آيسات سسازگار بسا نظريسه علمسي باشسد .اگسر نخواسستيد ايسن راه را برويسد از آن ور
خواستيد غش کرديد يعني طرفدار ديدگاه ديني باشيد مثل علمه طباطبايي ميگوييد که اين دللت ها
ظني يا قريب به نقد است و نمي شود دست از اين ظواهر يا نصوص برداشت و ما مثلً فرضيه داروين را
نمي پذيريم.

به نظر ما راه حل اينها همان بحث علم ديني است .يعني برويم سراغ مقوله علم ديني خيلي از اين
بحسث هسا را ميستوانيم حسل بکنيسم البتسه بعضسي تعسارض هسا حسل ميسشود و بعضسي از تعارضسها منحسل
ميسشود .يعنسي علسم دينسي بعضسي از تعارضسها را حسل ميکنسد بعضسي تعارضسها را منحسل ميکنسد .لسذا از
اينجا ما وارد باب علم ديني ميشويم .اجازه بدهيد من فعلً ديدگاه خودم را مطرح نکنم ديدگاههايي که
وجود دارد مطرح بشود مقداري نقض و ابرام هم بشوند بعد ببينيم به چه نتيجهاي ميرسيم.
ديدگاههاي علم ديني
در باره علم ديني به طور کلي دو ديدگاه کلن وجود دارد:
السف( ديسدگاه معتقسد بسه عسدم امکسان علسم دينسي اسست و علسم دينسي را ممکسن نميدانسد و بر هميسن قيساس
ضروري و مطلسوب نمسي شمرد .افرادي مثسل آقاي دکتر سسروش مثل جناب آقاي ملکيسان هميسن ديدگاه را
دارند که ميگويند اصلً علم ديني يک مفهوم پارادوکسيکال است و مفهوم خود متناقض است متنافر
الجزا است و تحقق پذير هم نيست.
ب( ديدگاه رقيب ديدگاهي است که معتقد به امکان علم ديني است و ميگويد علم ديني هم مفهوم
منطقسي و معنسادار اسست و هسم تحققسپذير اسست و تحققسش هسم ضسروري و مطلسوب اسست 180 ،درجسه بسا
نظريه اولي تفاوت دارد .بين قائلين به امکان و مطلوبيت علم ديني ،باز هم اختلف ديدگاههايي هست.
بعضي گفتهاند:
س توليد علم از سوي مسلمانان در دوران تمدن اسلمي ميتواند علم ديني باشد .يعني مثلً همين که
سلولهاي بنيادين در جامعه ما در يک دوران تمدن اسلمي توليد شد اينها مي شود علم ديني .توليد
فلسفه در دوران تمدن اسلمي توليد طب اسلمي رياضيات اسلمي اينها همه علوم اسلمي است.
مثلً امثسال آقساي نصسر يسک چنيسن ديسدگاهي دارنسد .لسذا يکسي از توصسيه هسايش ايسن اسست کسه مسا ايسن علسوم
اسلمي که در تمدن اسلمي نزج گرفتهاند و توليد شدهاند آنها را دوباره احيا کنيم.
سس بعضسي ديگسر از آقايسان معتقدنسد کسه چسون کسار علسوم تفسسير پديسدههاي طسبيعي اسست ،بايسد هميسن تفسسير
پديدههاي طبيعي را با رويکرد خداباورانه مطرح کنيم ،يعني تفسير پديدههاي طبيعي را هم مي توان با
رويکرد خداباورانه طرح کرد و هم ميتوان با رويکرد غيرخداباورانه مطرح نمود يعني با نفي خدا به تفسير
علوم طبيعت پرداخت .هر دو رويکرد ممکن است .اگر رويکرد رويکرد نفي خدا باشد يعني با نفي خدا به
تفسير پديدههاي طبيعي بپردازيم اين ميشود علم سکولر .اما اگر با رويکرد خداباورانه به تفسير علوم
طبيعي بپردازيم اين مي شود علم ديني .لذا امثال آقاي گلشني يک چنين ديدگاهي دارند ميگويند ما
نبايسد انتظسار داشسته باشسيم کسه بيساييم همسه علسوم را از قسرآن و سسنت اسستخراج کنيسم ايسن راهکسار مناسب و
معقسولي نيسست امسا اگسر رويکردمسان را خسداباورانه بکنيسم ميستوانيم فيزيسک اسسلمي شسيمي اسسلمي را
داشته باشيم.
س يک عدهاي هم خيلي علم ديني شان حداکثري است يعني معتقدند که نه تنها گزاره ها ،مفاهيم،
روش هسا ،قواعسد حستي منطسق اسستدلل ميتوانسد دينسي و غيسر دينسي باشد .يعنسي مثلً فرض کنيسد اگسر يسک
منطسق ارسسطويي داريسم ايسن ميسشود غيسر دينسي امسا اگسر شسما منطقسي را بر اسساس يسک سسري مسسائل

دينسي گرفتيسد ميسشود دينسي .فرهنگسستانيها تسا حسدودي يسک چنيسن ديسدگاهي را مطسرح ميکننسد کسه
ميخواهد از همان ابتدا تا انتها همه چيز را جنبه ديني و غير ديني بدهند.
ديدگاه سيد حسين نصر
آقاي دکتر نصر در اين نظريه هم بحث سلبي دارد هم بحث ايجابي .برخي ديدگاهها را رد کرده است و
برخي ديدگاه را در واقع به عنوان نظريه خودش پذيرفته است .يکي از مطالبش اين است که ميگويد:
يسک عسدهاي کورکسورانه علسم بسه مفهسوم رايسج يعنسي سساينس را بسا علسم در قسرآن کريسم ،حسديث و کسل سسنت
فکسري اسسلم يکسسان قلمسداد کردهانسد .اينسجا نفسي ميکنسد ميگويسد ايسن طسور نيسست ميگويسد علسم در
اسلم غير از آن علمي است که به معناي ساينس است .زيرا اکثر مباحث مربوط به علم در اسلم به
تفساوت بيسن شسناخت براي کسسب خسرد ،تعميسق فهسم نشسانهها )يعنسي آيسات مخلوقسات الهسي( در پيونسد بسا
خداونسد و کمسال روح بشسري از يسک سسو و دانسش براي کسسب قسدرت بسه منظسور سسلطه بر مخلوقسات الهسي و
ديگر انسانها از سوي ديگر )به خصوص انسانهاي متعلق به ديگر ملتها و گروههاي قومي و مذهبي
که تاريخ غرب جديد به خوبي مؤيد آن است( بياعتنا بوده است .عده اي نفهيدهاند که يک علمي داريم
براي کسب معرفت در آيات الهي ،و يک علمي داريم که معرفت است براي سلطه بر مخلوقات .اين دو
نگاه است نسبت به علم .با اين تفاوت که بعضيها توجه نکردند و کورکورانه اين علم و آن علم را يکي
دانستند. ...
ميگويد :عدهاي آمدند نسبت به اين تفاوت بياعتنا شدند و علم جديد را تمجيد کردند به خاطر اين که
ديدند که در جنگ هايي که بين مسلمانان و غير مسلمانان اتفاق مي افتد طرف مسلمانان مثلً 300
نفر کشته ميشود اما طرف مقابل  60نفر هم کشته نميشود .چون آنها از علم و فناوري و تکنولوژي
جديد استفاده کردند مسلمانان استفاده نکردند .وقتي ميبينند غلبه و قدرت آن ها را ميگويند چرا ما
خودمسان بسه ايسن علسم دسترسي پيسدا نکنيسم ايسن علسم است کسه بسه اينهسا قسدرت ميدهسد ...معهسذا اشستياق
براي اتخاذ کورکورانه و غير نقادانه علم و فناوري غربي صرف نظر از اين که تا چه حد از جنبه احساسي
و حيث مصلحت يا ضرورت سياسي قابل درک است نميتواند بدون توجه به حقايقي باشد که شالوده
ايسن مسسائل عميسق در رابطسه بيسن جهسانبيني اسسلمي و علسم جديسد را تشسکيل ميدهسد .اينهسا تسوجه بسه
صحنههاي پشت پرده علم و جهانبيني علم نکردهاند.
در نقد علم جديد چند نکته را مطرح کرده است:
س اول اين که در سراسر جهان اسلم اين نکته منفي رسوخ کرده است حتي روي منابر هم ميگويند.
آن نکتسه همسان امتنساع از بررسسي انتقسادي علسم غربسي اسست کسه غالبساً برخاسسته از نسوعي عقسده حقسارت
فکسري اسست .و بسه يکسسان دانسستن مهسد علسم غربسي و علسم اسسلمي و اينكسه علسم غربسي اسستمرار علسم
اسلمي بدون هيچ گونه توجه به تغيير الگو و تشکيل فلسفه جديد طبيعت و علم در پي انقلب علمي
اروپا انجام ميگيرد .اين رويدادها نه فقط علم جديد را از علم اسلمي ،بلکه از پيشينيان در سدههاي
ميانه و رنسانس شديداً متمايز ميکند .اين نکته اولي است که مسلمانها به خاطر عقده حقارتي که
دارند حاضر نيستند به نقد غرب بپردازند .و گاهي اوقات هم تأييد ميکنند.

س نکته دوم مربوط به رابطه بين نظام ارزشي و علم جديد است .بسياري از طرفداران اطاعات کورکورانه
از علسم و فنساوري غربسي بسه جساي آن کسه از ديسدگاه اسسلمي بسه نقسد نظسام ارزشسي ضسمني در علسم غربسي
بپردازنسد چنيسن ادعسا ميکننسد کسه ايسن نظسام فسارغ از ارزش اسست .آقساي نصسر ميگويسد يسک ارزشسي در علسوم
نهفتسه اسست .کسه مسا بايسد تسوجه بکنيسم يسک پيونسد وثيقسي بيسن نظسام ارزشسي بسا علسم جديسد هسست .ميگويسد
لزم اسسست شسسالودههاي فلسسسفه علسسم جديسسد را از ديسسدگاه اسسسلمي بررسسسي کنيسسم تسسا بتسسوان دقيقسسا بسسه
مسلمانان نشان داد که نظام ارزشي سازنده آن چيست و اين نظام ارزشي چگونه به تعارض ،تکميل يا
تهديسد نظسام ارزشسي اسسلم ميسپردازد .ايسن ديسدگاهي اسست کسه بسسياري از گروهسها در غسرب متجسدد و
پسست مسدرن در صسدد جهساني سسازي آن از طريسق محسو ديگسر ديسدگاه هسا در مسورد جهسان و طسبيعت و رابطسه
انسسان بسا آن هسستند .کسه البتسه شسامل ديسدگاههاي اسسلمي هسم ميسشود .يسک هواپيمسا يسک جهسان بينسي
دارد يسک نگرشسي دارد .ايسن نگسرش تعسارض دارد بسا ديسدگاههاي ديگسر .علسم جديسد چالشسي مسستقيم براي
ديگسر جهانبينيسها از جملسه جهسانبيني اسسلمي اسست .کسه دعسوي شسناخت واقعيست نسه بر اسساس عقسل
صرف بلکه بر اساس وحي و الهام دارد .جهانبيني اسلمي که قائل است كه شناخت فقط مبتني بر
عقل و تجربه نيست وحي هم منبع شناخت است .به هر حال انتقاد اصلي از علم غربي آن است كه
مستلزم نظام ارزشي است که اين علم بر آن استوار است و آن را اشاعه ميدهد.
بعسد ميگويسد مسسلمانان بايسد بتواننسد فضساي فکسري اسسلمي سسنتي را براي اسستمرار نگسرش اسسلمي بسه
ماهيت واقعيت که با اخلقيات اسلمي مطابقت دارد حفظ کنند بدون آن که مشروعيت علوم جديد در
حيطه خاص خود را منکر شوند .يعني با اين که جناب آقاي نصر توجه دارد به نظام ارزشي علم توجه
دارد به جهان بيني که پشتيبان علم جديد است ولي ميگويد مسلمان ها بايد بيايند و اين جهان بيني
را تغيير بدهند بدون اين که بخواهند مشروعيت علوم جديد را از بين ببرند يا بگويند ما اين علوم جديد را
قبول نداريم.
سپس ميگويد که اسلم چگونه ميتواند شکلي از شناخت را بپذيرد که سرچشمه آن خداوند نيست
و ضرورتاً به او نميانجامد .اسلم چگونه ميتواند جهان را حتي بدون اشاره اي به علت متعالي همه
امور که قرآن کريم در هر صفحهاي از آن سخن ميگويد تبيين کند .ديدگاه آقاي نصر اين است که علوم
جديد جهانبينياش اين است که اولً شناخت فقط تجربي و عقلي محض است و وحي منبع شناخت
نيست .ثانياً پديدهها فقط رابطه علي و معلولي مادي دارند .جهانبيني اسلمي معتقد است که علوه
بر اين نظام علي و معلولي که در عالم طبيعت هست يک نظام علي و معلولي در عالم ماوراي طبيعت
هسم وجسود دارد ،و مسا بسدون ايسن کسه بخسواهيم فعساليت علمسي را از بيسن بسبريم مشسروعيت علسوم جديسد را در
حسوزه خساص خسودش مستزلزل بکنيسم ميستوانيم چسارچوب هستيشناسسي و معرفتشناسسي او را تغييسر
بسدهيم براي ايسن کسه چسارچوب هسستي شناسسي و ارزش شناسسي اسسلم اعسم اسست از ايسن چسارچوب
معرفتشناسي و هستي شناسي که علوم نوين دارد .علوم نوين فقط به علت هاي مادي تمرکز کرده
اسست در اسسلم علوه بر علتسهاي مسادي ،علتسهاي مساوراي مسادي را هسم اضسافه ميکنسد بر علست هساي
مادي.

در جاي ديگر ميگويد :جذب کامل علم غربي فقط با جذب جهانبيني آن انجام ميشود که در آن صورت
پيامدهاي آن براي نگرش اسلمي به واقعيت طبيعي و فوق طبيعي يقينًا فاجعهآميز خواهد بود .اگر ما
بخواهيم علم جديد را با تمام هويتش بگيريم مشکلتي به همراه خواهد داشت ولي ما مي توانيم يک
جهان بيني اسلمي را ارائه بدهيم که اين فاجعه از بين برود ... .ضروري است که جهان بيني اسلمي
مجسدداً کشسف و بسه زبسان دنيساي معاصسر تسدوين شسود فقسط در ايسن قسالب اسست کسه ميستوان هسر مجمسوعه اي
خارجي شناخت از قبيل علم جديد را بررسي ،نقد و جذب و عناصر بيگانه با اين جهان بيني را دفع کرد.
اگر يک جايي هم اين علم جديد تعارض با آن جهان بيني دارد مي گذاريم کنار .ولي اين طور نيست که
کل وضعيت علوم تغيير پيدا بکند.
اقدام هايي براي ايجاد علم اصيل اسلم )براي تأسيس علم اسلمي و علم ديني چه بايد كرد؟ چند تا
پيشنهاد ميدهد(
 اولين اقدام ضروري اين است که نگرش پرستشگرانه به علم و فناوري جديد را پايان ببخشيم .حال مايک رابطه خاضعانه نسبت به علوم جديد داريم .علم هم دستاورد بشري است عقده حقارت را بگذاريم
کنار .يک قورباغهاي را به چشم يک افعي مي بينيم .او يک قورباغه است افعي نيست.
س پيشنهاد دومش هم جالب است .ميگويد بايد منابع اسلمي سنتي از قرآن کريم و حديث گرفته تا
همه آثار سنتي مربوط به علوم ،فلسفه ،الهيات ،کيهان شناسي و نظاير آن ها را عميقاً بررسي کرد تا
بتوان جهان بيني اسلمي و خصوصاً مفهوم اسلمي طبيعت و علوم طبيعي را تدوين کرد .چون به هر
حسال علسوم طسبيعي مبتنسي بر يسک فلسسفه طسبيعي اسست مسا بيساييم اول از نصسوص دينسي و منسابع دينيسمان
فلسفه طبيعت را استخراج کنيم تا بر اساس آن به يک جهان بيني اسلمي تأثيرگذار در علوم طبيعي
دسست بيسابيم آنگساه علسوم طسبيعي مسي شسوند علسوم طسبيعي اسسلمي .کشسف مجسدد جهسانبيني اصسيل
اسسسلمي .ميگويسسد کشسسف مجسسدد مگسسر مسسا جهسسانبيني اسسسلمي نسسداريم کسسه کشسسف کنيسسم .نسسه نسساظر بسسه
جهسانبيني اسست کسه تسأثير بر علسوم طسبيعي دارد .ميگويسد کشسف مجسدد جهسانبيني اصسيل اسسلمي و بسه
خصوص ارتباط آن با علوم طبيعي همچنين مستلزم بررسي عميق و فهم تاريخ علم اسلمي است.
سس پيشسنهاد سسوم .بعسد از ايسن کسه روحيسه خودبساوري ايجساد شسد ،فلسسفه طسبيعت و جهسانبيني اسسلمي
تأثيرگسذار در علسوم طسبيعي کشسف شسد ،گسام سسوم» ،بايسد بسه تعسداد کسثيري از دانشسجويان مسسلمان امکسان
داده شود تا در عاليترين سطح به مطالعه علوم جديد به خصوص علوم پايه بپردازند که غربي ها نام
علوم محض را بر آن ها مي نهند .اکنون در جهان اسلم شمار زيادي از پزشکان و مهندسان در مقايسه
بسسا شسسمار کسسساني وجسسود دارنسسد کسسه جنبهسسهاي محسسض و نظسسري علسسومي ماننسسد فيزيسسک ،شسسيمي و
زيستشناسي را مطالعه ميکنند« .يعني بعد از اين يک عده دانشمندان و عالمان علوم طبيعي بيايند
با آن جهانبيني تحقيقات علمي را انجام بدهند .پيشنهاد ما بيشتر اين بوده است که علم غربي را به
بهسترين وجسه فراگيريسد و در عيسن حسال شسالودههاي نظسري و فلسسفي آن را در بسوته نقسد قسرار دهيسد .ايسن کسه
ميگوينسد مسا دانشسمنداني داشسته باشسيم تسا بسه علسوم پسايه بپردازنسد بسا آن جهسانبيني خساص معنسايش ايسن
نيست که کل نظام علمي غرب بايد تغيير پيدا بکند .ما حتي بايد برويم علوم غربي را به بهترين وجه ياد

بگيريم اما در عين حال شالودههاي نظري غرب ،مباني فلسفي و جهانبيني آن را نقد کنيم .به هر حال
از مجموع اين مطالب مي خواهد استفاده کند که مشکل تعارض علم و دين جهانبيني مباني فلسفي
است .اگر اين را تغيير بدهيم مشکل تعارض حل ميشود.
س س مطلسب چهسارمي کسه ايشسان ميگويسد» :اقسدام مهسم ديگسر ،احيساي علسوم اسسلمي سسنتي در هسر زمسان و
مکان ممکن ،به خصوص در حيطه هايي مانند پزشکي ،داروشناسي ،کشاورزي و معماري است چنين
اقدامي نه تنها موجب اعتماد بيشتر مسلمانان به فرهنگ خودي مي شود بلکه پيامدهاي اجتماعي و
اقتصادي عظيمي دارد«.
آقساي نصسر فراتر از تاريسخ سسخن ميگويسد يعنسي احيساي علسوم اسسلمي نسه احيساي تاريسخ علسوم .احيساي علسوم
اسلمي .مثلً الن در مورد نجوم خيلي حرفهاي خوبي داريم....
 نکتسه پنجمسي کسه آقساي نصسر مطسرح ميکنسد ايسن اسست کسه ميگويسد مهسم تريسن اقسدام براي ايجساد علسماسسلمي واقعسي تلفيسق مجسدد علسم بسا اخلق نسه از طريسق شسخص دانشسمند بلکسه بسه کمسک سساختارهاي
نظسري و شسالودههاي فلسسفي علسم اسست .ميگويسد نسه تنهسا مسا مسسلماناني داشسته باشسيم كسه بسه توليسد
علم بپردازند ،بلكه علومي را تدوين كنيم كه مسلمان تربيت كند يعني مباني فلسفي را که تأثيرگذار بر
علسم اسست آن را هسم مسد نظسر بگيريسم .بسا ايسن کسه تسوجه دارد تعسارض هسست منشسأ تعسارض را جهسانبيني و
مباني فلسفي ميداند و در حوزه علوم ،تغيير آن جهانبيني را منشأ حل تعارض ميداند .البته از ظواهر
صحبت ايشان بر ميآيد که بيشتر مربوط به علوم طبيعي است نه علوم انساني .اما در علوم انساني
چه نقشه و طرح ديگري را بايد برنامه ريزي کرد اين را ديگر مطرح نکرده است.
ديدگاه دكتر مهدي گلشني در زمينه علم ديني
يکي ديگر از شخصيتهايي که پيرامون علم ديني سخن گفته ،جناب آقاي دکتر مهدي گلشني است،
که کتابي به نام از علم سکولر تا علم ديني دارد و هم چنين کتابهاي ديگر مثل قرآن و علوم طبيعت و
تحليلي از ديدگاههاي فلسفي فيزيکدانان معاصر و برخي مقالت ديگري که در اين باب نوشته است.
ايشان از شخصيتهايي است که مي شود گفت جزو جلوداران وسابقهداران بحث علم ديني در کشور
اسست .خسود ايشسان در نوشستهاي کسه در ايسن کتساب علسم دينسي آمسده اسست)از ص  75بسه بعسد( ابتسدا سسابقه
بحث علم ديني را مطرح ميکند و ميگويد:
حسدود  70سسال پيسش در دهسه  1930مرحسوم ابوالسعلء مَودودي مسسئله تأسسيس دانشسگاه اسسلمي و
اسسلمي کسردن دانشسها را مطسرح کسرد ،بعسدهم کنفرانسسهاي بيسن المللسي در زمينسه آمسوزش و پسرورش
اسسلمي در سسالهاي  1361 ،1356و  1363درکشسورهاي عربسستان ،پاکسستان و مسالزي برگسزار شسد.
دانشسگاههاي بيسن المللسي اسسلمي در کشسورهاي پاکسستان ،مسالزي ،الجزايسر ،آمريکسا و انگليسس مجلت و
کتابهاي علمي هم در زمينه علم اسلمي در کشورهايي مثل هند ،آمريکا و انگلستان منتشر کردند.
جناب آقاي گلشني چند تا بحث درباره علم ديني دارد؛ يکي اين که چراعلم ديني در ايران از همان آغاز
پيدايش و طرحش با مخالفتهايي روبرو شد؛ يعني از همان وقتي که در شوراي عالي انقلب فرهنگي
بحسث علسم دينسي و دانشسگاههاي دينسي مطسرح شسد و دو سسالي اصسلً دانشسگاهها تعطيسل شسد تسا در شسورا

بنشينند و يک بحث تعريف شدهاي براي دانشگاه و دانش اسلمي مطرح بکنند .از همان ابتدا خيلي ها
مخسالفت کردنسد و مفهسوم دانسش دينسي و دانشسگاه دينسي را بيمعنسا و غيسر ممکسن و نسامطلوب تلقسي کردنسد.
ايشان اين را تحليل ميکند که چرا يک عده با اين حقيقت و با اين بحث مهم که در خيلي کشورهاي
ديگرمطرح بوده و کنفران سهايي هم داشتند ،چرا در ايران اين بحث با مخالفت روبرو بوده است .بعد از
اين تحليل ،وارد يک تلقي صحيح ازعلم ديني مي شود و ديدگاه خودرا از علم ديني مطرح ميکند و بر
اين باور است که رويکردهاي ديني وفلسفي دانشمندان و عالمان علوم طبيعي بر فعاليت هاي علمي
آنسان تساثير ميسگذارد ،و ايسن انحساي تاثيرگسذاري را هسم در هشست محسور مطسرح کسرده اسست .پسس اوليسن بحسث
ايشان بعد از آن پيشينه تاريخي ،اين است که چرا در ايران اين مسئله با مخالفت مخالفان روبرو شد.
وي دو علت اصلي را ذکر ميکند :علت نخست اين که در کشور ما از وقتي که بحث علم ديني مطرح
شسد ،تفسسيرها و تعبيرهساي نادرسستي از آن در محافسل مطسرح شسد و ايسن تفسسيرهاي غلسط سسبب مخسالفت
عسدهاي شسد؛ در واقسع مخسالفت مخالفسان بسه ايسن تعساريف بسود و اگسر يسک تعريسف معقسول و مسدللي از آن ارائه
ميشد ،شايد بااين مخالفتها روبرو نميشد و اين بحث مورد وفاق عدهاي قرار ميگرفت.
علت ديگر اين است که برخي اصلً به لحاظ معرفت شناختي و روش شناختي ،علم ديني را ناممکن
ميداننسسد؛ يعنسسي هسسر گسسونه تفسسسير از علسسم دينسسي را بسسه لحسساظ مبسساني خسساص معرفسست شسسناختي و روش
شسناختي ،نساممکن و نسامطلوب تلقسي مسي کننسد .وي ابتسدا مقسداری علست نخسست را توضسيح ميدهسد و
ميگويد تعاريف ارائه شده از ناحيه برخي ،تعريفهاي درستي نيست؛ مثل :برخي بيان كردهاند که علم
دينسي علمسي اسست کسه در فضساي فرهنسگ و تمسدن اسسلمي تکسوّن وتوسسعه پيسدا ميکنسد .بعضسي ديگسر
گفتهاند که علم ديني يا اسلمي ،علمي است که هدف آن تبيين کتاب و سنت است؛ بنابراين علومي
مثل فقه ،کلم و تفسير که مبين کتاب و سنت هستند ،علوم دينياند .گويا علومي را ديني ميدانند
که از کتاب و سنت قابل استخراج باشد و علومي که ازآنها قابل استخراج نباشد ،ديني نيست .تعريف
سوم اين است که ميگويند مهم نيست منشأ يک علم کجا باشد؛ ولي اگر مسائل علمي در چارچوب
جهان بيني اسسلمي تفسير شود ،مي توان آن را علسم اسسلمي دانست .پس ملک اسسلمي بودن اين
است که مسائل آن ،در چارچوب جهان بيني اسلمي تفسير و تحليل بشود .در تعريف چهارم ميگويد
کسه برخي نيسز چنيسن ميگوينسد کسه منظسور از علسم ديني ايسن اسست کسه کاوشسهاي علمسي بسه صسورتي نسوين
انجام شود و براي انجام پژوهشهاي فيزيکي ،شيميايي و زيستي به قرآن و حديث رجوع شود .تعريف
پنجم که از علم ديني دارد اين است که علم ديني و علم اسلمي آن است که در مورد کشف معجزات
علمسي قسرآن تاکيسد کسرده اسست ،يعنسي آن علسومي کسه بسه عنسوان کشسف معجسزات علمسي قسرآن از آيسات قسرآن
اسسستفاده ميسشود؛ يسک سسري آموزهسسها و دسسستاوردهاي علمسي داريسسم کسه اعجساز علمسي قسرآن را ثسسابت
ميکننسسد ،آن علسسوم ،علسسوم دينيانسسد .ايسسن علسسوم را در همسسان دائرهاي کسسه کاشسسف ازاعجسساز علمسسي قسسرآن
هسستند ،ديني و اسسلمي ميدانيسم و در غيسر ايسن صسورت دينسي و اسسلمي نيسستند .تعريف ششسم اينكسه
بعضي معتقدند در علم اسلمي ،دستاوردهاي عظيم علم در چند قرن گذشته در ابعاد نظري و عملي
کنار گذاشته ميشود و کارهاي علمي با ابزارهاي هزار سال پيش صورت ميپذيرد.

نقادي ديدگاههاي مخالفان
ايشان هيچ کدام از اينها را نميپذيرد و در تحليلي که دارد ميگويد؛ نادرستي تعابير و تعاريف ياد شده
در باب چيستي علم ديني به دليل آن است که:
اولً محدود کردن علم ديني به معارف خاص ديني ،مثل فقه و تفسير و کلم و ) ...علومي که از قرآن و
سنت استخراج مي شوند( بسيار تنگ نظرانه است و با معارف قرآني و سنت اسلمي مطابقتي ندارد.
مسا علسوم اسسلمي را فراتسر از ايسن ميدانيسم؛ البتسه اينسها علسوم اسسلمي هسستند ،ولسي اگسر علسومي هسم از
قرآن و سنت به طور کمال و تمام استخراج نشود ،با يک ملکاتي س که بعداً ميآيد س مي توان آن را هم
علم ديني دانست.
ثانيساً کنسار گذاشستن تمسام دسستاوردهاي علمسي بشسر در چنسد قسرن گذشسته سس کسه ادعساي امثسال آقساي مهسدي
نصيري است س نه ممکن است و نه مطلوب.
ثالثاً اسلم ،جزئيات علوم را به ما نميگويد .ما نبايد انتظار داشته باشيم که جواب ريز ريز مسائل را از
قرآن و سنت بگيريم ،بر ما واجب و لزم است که برويم و درجهان طبيعت و عالم انساني مطالعه کنيم
و قوانين حاکم بر آنها را کشف کنيم .اين که انتظار داشته باشيم اين قوانين را از قرآن و سنت استخراج
کنيم؛ اين ادعا خيلي اشتباه است.
پس گر چه يکي از علت هاي طرد مقسولهعلم دينسي نزد مخالفان ،تفسسير نادرسست علم دينسي است ،ما
هسم بسا ايسن گسونه تفسسيرها موافسق نيسستيم؛ ولسي از ايسن تفسسيرها و تعبيرهسا نبايسد نستيجه گرفست کسه علسم
ديني به طور مطلق غلط است و به هر حال يک تحليل از علم ديني ميتواند درست باشد.
علت دوم از بي مهري مخالفان نسبت به علم ديني که ايشان طرح کرد ،اين بود که مخالفان ميگويند:
به لحاظ معرفت شناسي و روششناسي غير ممکن و نامطلوب است که ما علم ديني داشته باشيم.
آقاي گلشني اين رويکرد را هم نميپذيرد و ميگويد که اين برداشتها درباره رابطه علم و دين و محال
دانستن علم ديني ناشي از چند پيش فرض غلط است:
يکي از پيش فرض ها ،محدود کردن معناي دين ،مثلً در امور اخروي و فرامادي است؛ ولي ما اين پيش
فرض را قبول نداريم و قلمرو دين ،يک قلمرو حداقلي نيست ،آن گونه که سکولرها و برخي روشنفکران
ميگويند.
پيش فرض غلط ديگر ،غفلت از محدوديتهاي علم است؛ يعني توجه نميکنند به اين که علم محدود
اسست و خيسال ميکننسد علسم و روش تجربسي ميتوانسد همسه حقسايق عسالم را کشسف بکنسد و علسم را خيلسي
چاق ميانگارند.
پيش فرض سوم ،عينيت قائل شدن براي همه آن چيزهايي است که به نام علم ،تعليم داده ميشود؛
يعني ايشان خيال کردند که تمام گزارههاي علوم تجربي بيانگر واقع و نفس المر است و مبناي معرفت
شناختيشان اين است .در حالي ک ما در علم يک سري گزاره داريم که از سنخ ترمهاي تئوريک است،
يعني ما بازاي خارجي ندارند و »فرض«اند ،براي اين که پارادايم فکريمان ساختار منظمي پيدا کند؛ وا ّ
ل
معلسوم نيسست کسه واقعساً واقعيستي در خسارج باشسد؛ همچسون ژن ،الکسترون و انسرژي ،کسه اينسها نسه بسا چشسم

مسسلح کشسف شسدهاند و نسه غيسر مسسلح .بنسابراين مسا عينيست سس بسه معنساي مطسابقت بسا واقسع ،نسه بسه معنساي
توافق بين الذهاني که امروزه مراد از عينيت در فلسفه علم ،بيشتر همين توافق بين الذهاني است؛ س
تمام گزارههاي علمي را نميپذيريم.
تلقي صحيح از علم ديني
پس از بحث گذشته ايشان وارد بحث تلقي صحيح از علم ديني ميشود .وي ميگويد :به نظر ميرسد
تلقي صحيح از علم ديني که هم در جهان اسلم و هم در ميان دانشمندان مسيحي پيروان زيادي دارد
علمسي اسست کسه مطسالعه طسبيعت را در چسارچوب متافيزيسک دينسي دنبسال کنسد و کليست قضسايا را در چسارچوب
جهسان بينسي دينسي ببينسد؛ علمسي اسست کسه در خداشناسسي و رفسع نيازهساي مشسروع فسردي و اجتمساعي
جامعه دينداران مسلمان مؤثر باشد.
قطعاً اگر ما تاثير جهان بيني و متافيزيکي ديني را بر طبيعت شناسي بپذيريم ،خود به خود اين رويکرد،
نيازهساي مشسروع فسردي و اجتمساعي جسامعه دينسداران مسسلمان را هسم بر طسرف ميکنسد ،يعنسي کسارکرد ايسن
علسم ديني هسم ،خسود بسه خسود اسسلمي خواهد بود .اول علسوم پايه شکل پيدا ميکند بعد تکنولسوژي پديد
ميآيد بعد صنعت ،و در عقبه علوم پايه هم يک متافيزيک وجود دارد که بر اساس آن متافيزيک ،کارکرد
صسنعت هسم دينسي يسا غيسر دينسي ميسشود و ايسن را تاريسخ علسم نشسان داده اسست .ايشسان سسپس بيسان مسي
كنسدكه بالخره علسم دينسي ،علمسي اسست کسه در آن جهت پرهيسز از آفسات علسم جديسد و براي هسر چسه غنيستر
کردن آن ،تلش ميشود بينش الهي بر عالم حاکم گردد.
علم ديني مقولهاي جز تاثير مباني متافيزيکي بر فعاليت هاي علمي عالمان نيست؛بنابراين علم ديني
بسه معنساي علسوم برگرفتسه از قسرآن و سسنت و نيسز بسه معنساي برگرفتسن اصسول و عناصسر و قواعسد اصسلي علسوم از
قسرآن و سسنت نيسست ،بلکسه مسا ميسگوييم علسوم اسسلمي و دينسي )علسوم تجربسي سس طسبيعي و انسساني سس
ديني( علومياند که با متافيزيک ديني و اسلمي تحقيقات علمي خود را شروع کرده باشد.
تأثير رويکردهاي ديني و فلسفي دانشمندان بر فعاليتهاي علمي
وي پسس از بيسان تعريسف صسحيح از علسم دينسي بسه بحسث تسأثير رويکردهسا ميسپردازد و هشست محسور را در ايسن
زمينه ذکر ميکند:
الف( انگيزههاي دانشمندان درانجام فعاليت علمي و انتخاب مسئله
به طور مثال :مسئله وحدت نيروهاي طبيعت از اه مّ مسائل فيزيک نظري معاصر است .در مورد وحدت
دو نيروي ضعيف هستهاي و الکترومغناطيسي سه فيزيکدان نظريه پرداز ،عبدالسلم ،واينبرگ و گلشو،
جسايزه نوبسل را بسه طورمشسترک دريسافت کردنسد .امسا انگيسزه آنسان از پسي گيسري مسسئله وحسدت نيروهسا ،متفساوت
بود .از نظر عبدالسلم ،وحدت نيروهاي طبيعت دليل بر وحدت تدبيرو در نتيجه وحدت مدبر است و جاذبه
ايسن نظريسه براي وي ،هميسن نستيجهگيري بسوده اسست .گلشسو ايسده وحسدت بخشسي نيروهسا را بسه دليسل مفيسد
واقع شدن آن در عمل ميپسندد و واينبرگ آن را به دليل ساده شدن قضايا دنبال ميکند؛ از نظر وي در
غير اين صورت ،جهان ،چيزي جز نقاط پراکنده نخواهد بود.
ب( نقش پيشفرضهاي دانشمندان در فعاليتهاي علمي

مثالي در اين خصوص :آقاي آندره لينده ،کيهان شناس برجسته معاصر روسي که خدا باور هم نيست و
جهان را خود زا ميداند  ،معتقد است که ايده جستجو براي يک نظريه فراگير در فيزيک جديد ،از اعتقاد
به خداي يگانه نشأت گرفته است» .کل کيهان شناسي جديد عميقاًمتأثر از سنت توحيدي است ...اين
ايده که ممکن ا ست جهان را از طريق يک نظريهي همه چيز نهايي بفهميم ،ناشي از اعتقاد به خداي
يگانه است«.
علوه بر پيشفرضهايي چون پيشفرض فهم پذير بودن طبيعت ،که در همه علوم کاربرد دارد ،هر علمي
نيز به تناسب ،پي شفرض هايي براي خود دارد .به طورمثال برخي پيشفر ضهاي به کار گرفته شده در
کيهان شناسي متداول چنين است:س فيزيک محلي در همه زمان ها و مکان ها اعتبار دارد؛ س موضع ما در
جهان يک موضع خاص نيست )اصل کيهان شناختي(؛ س جهان را ميتوان يک پيوستار فضا س زماني چهار
بعدي گرفت؛ س انتقال به قرمز نور و اصل کهکشانها ناشي از انبساط جهان است.
ج( نقش و تاثير پيشفرضهاي دانشمندان در انتخاب آزمايش و گزينش مشاهدات
به طور مثال هايزنبرگ که با توجه به ديدگاههاي فلسفياش با ايده تجزيه پذيري نامحدود اشياي اتمي
مخسسالف بسسود ،بسسا سسساختن دسسستگاههاي شسستابدهنده قسسوي و قسسويتر مخسسالفت ميسسکرد .ايسسن دسسستگاهها
ميتوانست به عنوان آزمايشگاهي جهت بررسي برخي تئوري هاي فيزيک ريزاتمي مورد استفاده قرار
بگيرد ،اما با اين اقدام هايزنبرگ ،تحقيقات در اين زمينه براي سالها به تاخير افتاد.
د( نقش پيشفرضهاي دانشمندان در نظريه پردازيهاي علمي
براي نمسسسونه هويسسسل ،اخسسستر فيزيکسسسدان برجسسسسته معاصسسسر ،کسسسه از بنيانگسسسذاران نظريسسسه جهسسسان مانسسسدگار در
کيهانشناسسي اسست ،هسر گساه شسواهدي تجربسي دال بر تاييسد نظريسه انفجسار بسزرگ مطسرح ميسشود  ،چسون
ميدانسد کسه آغساز زمساني داشستن جهسان مسستلزم وجسود خسدا اسست ،براي فسرار از تسسليم بسه ايسن نستيجه ،بسه
دنبال نظريه هاي بديل و توجيهات ديگر ميرود .همين طور هاکينگ ،کيهان شناس شهير انگليسي ،که
متسوجه اسست آغساز داشستن جهسان مسستلزم وجسود خسدا اسست ،براي ايسن کسه بسه ايسن نستيجه تسن در ندهسد،
ميکوشسد تسا بسا ترفنسدهايي نظيراسستفاده از زمسان موهسومي ،وجسود تکنيکسي در خلقست جهسان )يعنسي آغساز
زماني داشتن جهان( را منتفي معرف کند.
ه(نقش پيشفرضهاي دانشمندان در گزينش ملکهاي ارزيابي و نقد نظريات علمي
تجارب سالهاي اخير نشان داده است که عقايد ديني در گزينش نظريههاي علمي مؤثر بودهاند .وقتي
دانشسمندي بسه دنبسال ايسن اسست کسه از ميسان نظريهسهاي موجسود يکسي را انتخساب کنسد ،ذهنيسات قبلسي او در
انتخسسابش مسسؤثر واقسسع ميسسشود؛ بسسه طسسور مثسسال پسسس از ارائه مکانيسسک کوانتسسومي و ارائه تعسسبير آمسساري ايسسن
فرماليزم ،انيشتين به معارضه با برخي از مهمترين مباني تعبيري اين نظريه پرداخت و ديدگاههاي غير
رئاليسستي و غيسر موجبيستي مکتسب کپنهساکي را مسورد انتقساد قسرار داد و فيزيکسدانان کوانتسومي را بسه کوتساه
نظري و پرهيز از واقعيت و عقل متهم کرد.

علوه بر ملکسهاي فسوق ،دانشسمندان در مرحلسه اخسذ و طسرد نظريهسهاي علمسي از ملکسهاي ديگسري نيسز
بهرهمند مي شوند؛ به طور مثال انيشتين سادگي و زيبايي ،وحدت و جهان شمولي را از ملکهاي يک
نظريه معتبر معرفي ميکرد.
و( نقش اصول متافيزيکي در طرح نظريات علمي
تاريسخ علسم حساکي از مسواردي اسست کسه بعضسي از اصسول متسافيزيکي نقسش سرنوشتسساز در اعلن بعضسي
نظريهسها داشستهاند .مثلً در نظريسه نسسبيت عسام ،کسه يسک نظريسه صسرفاً فيزيکسي بسه شسمار ميآيسد ،انيشستين
چنيسن اظهسار ميکنسد کسه وقستي معسادلت نسسبيت عسام را يسافت ،بسه مسدت دو سسال از انتشسار آنهسا خسودداري
کرد ،زيرا آنها را با اصل عليت عمومي در تعارض ميديد .تنها هنگامي که شبهه تعارض براي او بر طرف
شد ،وي به نشر آنها اقدام کرد .معناي اين کلم آن است که اگر اين شبهه براي او رفع نمي شد ،وي
به انتشار نظريه نسبيت عام دست نميزد و سرگذشت فيزيک به نحو ديگري رقم ميخورد.
ز( نقش جهان بيني در تعبير نظريات علمي
شسواهد متعسددي در ايسن زمينسه در تاريسخ علسم قابسل گسزارش اسست؛ بسه طسور مثسال :درسسالهاي اخيسر کشسف
شد که رابطه بين ثابت هاي طبيعت) از قبيل بار الکترون ،ثابت پلنک و  (...طوري تنظيم شده که اجازه
بروز حيسات را در زميسن داده اسست .مثل اگسر شسدت نيسروي ثقسل ،کمسي قسويتر از مقسدار فعلسي بسود ،انبسساط
جهان خيلي زودتر متوقف شده بود و در اثر انقباض ،جهان به صورت يک سياه چال درآمده بود؛ قبل از آن
که فرصتي براي تشکيل کهکشانها باشد .از طرف ديگر اگر شدت نيروي ثقل،کمي ضعيفتر از مقدار
فعلي بود ،جهان سريعتر از آن منبسط مي شد که نيروي ثقل ،کمي ضعيفتر از مقدار فعلي بود ،جهان
سريعتر از آن منبسط ميشد که ماده جهان به صورت ستارگان جمع شود .درهر دو حالت ،امکان فراهم
شسدن شسرايط بروز حيسات ،از جملسه تشسکيل اتمسهاي کربسن ،وجسود نميداشست .بسه سسخن ديگسر ،قسوانين
فيزيک چنان هستند که گويي تعبيه شدهاند تا تکون حيات را ممکن سازند .براي اين مطلب که به اصل
آنتروپيک موسوم شده ،دو نوع توضيح ارائه شده است:
فيزيکسدانان خسداباور ،آن را حساکي از طراحسي الهسي دانسستهاند؛ امسا فيزيکسدانان محلسد ،براي تسوجيه آن بسه
جهان هاي متعددي متوسل شدهاند که در هر يک از آنها ثابت هاي طبيعت متفاوتند و در بين تريليون ها
تريليون جهان ،يک )يا چند( جهان ،ثابتهاي مناسب براي بروز حيات را دارند .البته فيزيک هيچ شاهدي
براي اين جهان هاي مستقل از هم ندارد و نظريه پردازي فوق مبتني بر هيچ تجربه مستقلي نيست و
تنها علقه بعضي دانشمندان به فرار از خداباوري بوده که آنان را به اين نظريه سوق داده است.
ح(نقش جهان بيني در جهت دهي کاربرد علم
علم ديني ميتواند جهتدهي مناسبي در مورد کاربردهاي علم داشته باشد و از کاربردهاي مخرب آن
جلسسوگيري بسسه عمسسل آورد .بسسه قسسول جسسان بروک :جهسست گيسسري و کسساربرد پژوهشسسهاي علمسسي ميتوانسسد در
نظام هاي ارزشي مختلف به طور وضوح متفاوت باشد و چون ارز شهاي انساني غالباً ارتباط ارگانيک با
عقايد ديني دارند ،اعتقادات ديني را هنوز ميتوان با جهتگيري علم و فنآوري مرتبط دانست.
تحقق علم ديني در طول تاريخ تمدن اسلمي

ايشان سپس ميگويد که نه تنها اين تلقي از علم ديني صحيح است ،بلکه اصلً در مقاطعي از تاريخ
تحقق هم داشته است؛ يعني نه تنها ممکن ،بلکه واقع هم شده است:
اگسر بسه وضسعيت فکسري علمسا در دوران درخشسان تمسدن اسسلمي برگرديسم ،ميبينيسم در حسالي کسه در آخريسن
مرزهساي دانسش زمسان خسود کسار ميکردنسد ،تفکسر الهسي بر ذهسن آنسان حساکم بسوده اسست .آنسان بسه خساطر خسدا
دنبال علم ميرفتند و هدفشان کشف آثار الهي در طبيعت بود .اين بينش بر بنيانگذاران علم جديد نظير
کپلر ،نيوتون ،بويل و  ...هم حاکم بوده است و نشانگر امکان و وقوع تاثير پذيري علم تجربي از ارز شها
و بينشهاي ديني وفلسفي است.
تفاوت علوم انساني و علوم طبيعي
در پايسان تفساوتي هسم بيسن علسوم انسساني و علسوم طسبيعي بيسان ميکنسد و ميگويسد :در پايسان ذکسر ايسن نکتسه
لزم اسست کسه در علسوم انسساني دخسالت ارزشسهاي دينسي و ديسدگاههاي متسافيزيکي در فعساليت علمسي
بسسيار وسسيعتر اسست؛ مثلً تساثيري کسه ارزشسهاي دينسي و مبساني متسافيزيکي در روانشناسسي و جسامعه
شناسسي دارد ،خيلسي بيشستر اسست )چسه در انتخساب موضسوع ،چسه در انتخساب مسسائل ،چسه در روشسهاي
تحقيق ،چه در نظريه پردازيها( تا علوم طبيعي .در واقع ايشان علم ديني را در علوم طبيعي و انساني
به يک معنا ميگيرد :تاثير مباني متافيزيکي در مطالعات طبيعت شناختي يا انسان شناختي؛ تفاوت در
شسدت و ضسعف اسست ،کسه شسدت اثرپسذيري علسوم انسساني از ايسن مبساني نسسبت بسه علسوم طسبيعي بيشستر
است.
نكاتي درباره نظريه آقاي گلشني
به نظر مي رسد يک ملحظه جدي در نظريه ايشان هست .در ا ين باب که مباني متافيزيکي تاثيرگذار
هستند ،ترديدي نيست؛ اما اين أنحاي هشت گانهاي که ايشان ذکر کرده ،مشخص نميکند که آيا اين
تاثيرها ،تاثيرهاي روانشناسي معرفت يا جامعه شناسي معرفت )تاثيرمنطقي ،توليدي( است .ممکن
اسست مسا تاريسخ علسم را کسه مطسالعه ميکنيسم ،بگسوييم کسه واقعساً ايسن مبنساي متسافيزيکي در ذهسن دانشسمند
انگيزه ايجاد کرده و در گزينش مسئله ،نظريهسازي و نقد نظريهها تاثير گذاشته ،اما تاثير چه نوع تاثيري
است؟يک موقع ممکن است تاثير روانشناختي يا جامعه شناختي باشد و يا بر يک عالم تاثير گذاشته و
ممکن است بر عالم ديگر تاثير پيدا نشود و يا تاثير در حوزه عالم است نه در حوزه علم؛ ما الن بحثمان
عسالم دينسي اسست يسا علسم دينسي؟ بحسث در علسم دينسي اسست و وقستي کسه ميسگوييم علسم يعنسي توافسق بيسن
الذهساني داشستن )در فلسسفه علسم ،عينيست بسه معنساي بيسن الذهساني اسست( واقعساً ايسن تساثير هسم بايسد بيسن
الذهساني باشسد؛ امسا يسک نظريسه هسست کسه بيسن الذهساني نيسست و يسک نظريسه هسست کسه بيسن الذهساني
اسست ولي تاثير آن مبناي متافيزيکي ،شخصي و فردي است و يا ممکن است تساثير بين الذهساني هم
باشسد ،امسا تساثير منطقسي نيسست و در عصسر و مصسر ديگسر ممکسن اسست ايسن تساثير گسذاري اتفساق نيفتسد .آقساي
گلشني براي اين که ادعاي خويش را به اين گستردگي و أنحاي هشتگانه از تاثيرگذاري را ثابت بکند،
بايد نمونههايي از تاثير گذاري منطقي را پيدا کند که ايشان پيدا نکرده است .ايشان بايد نشان دهد که
متافيزيک ديني چگونه در پيکره علم تاثير منطقي مي گذارد ،که اگر آن متافيزيک تغيير پيدا کرد ،مثلً ما

يسک طسبيعت شناسسي ديگسري داشسته باشسيم .بعضسي از نمونهسهايي کسه ذکسر کسرد ،مثسل آن چسه در نحسوه
نخسست از أنحاي هشستگانه بيسان کسرد ،يسک مثسال کاملً شخصسي اسست و مربسوط بسه عسالم دينسي اسست نسه
علسم دينسي .بسه نظسر مسي رسسد ايسن گسستردگي کسه ايشسان ميگويسد ،در علسوم طسبيعي تسوجيه نسدارد؛ امسا در
علسوم انسساني ،همسان طسور کسه ايشسان گفتنسد ،درسست اسست ،ولسي تسبيين نکردنسد .مسا بساز در علسوم انسساني
معتقسديم مبساني متسافيزيکي نسه تنهسا مبساني مفساهيم و گزارههايسهاي علسوم انسسانياند ،بلکسه معساني آنهسا
هم هستند؛ لذا اگر مباني متافيزيکي تغيير پيدا بکند ،در اصل گزارهها و معاني گزارههاي علوم انساني
تغييسر پيسدا ميکنسد ،چسون مبساني ،معساني گزارهسها را تسامين ميکنسد .اصسلً مفهسوم جسامعه ،انسسان ،هنجسار،
عدالت ،آزادي ،مردم ،فرد ،تمام اين مفاهيم که در علوم انسانياند ،بار معناييشان با مباني تغيير پيدا
ميکنسد ،مبساني ،صسرف تغييسر در رويکسرد ايجساد نميکنسد وتغييسر در معنسا هسم دارد؛ لسذا مسا معتقسديم اساسسًا
دموکراسسسسي اسسسسلمي ،اومانيسسسسم اسسسسلمي ،سوسياليسسسسم اسسسسلمي ،پروتستانيسسسسم اسسسسلمي،
پارادوکسيکال است؛ مگر اين که معناي ديگري به اين واژهها بدهيم.

ضميمه اول :ديدگاه هاي آقای مشکي در باب علم ديني
پيش از پرداختن به بحث علسم ديني لزم است ،به دو بحسث "قلمرو دين" و "رابطه عقل و ديسن" نگساهي
گذرا بياندازيم تا بر اساس آنها در مورد علم ديني نظر دهيم.
قلمرو دين
راجع به قلمرو دين ،دو ديدگاه عمده يعني نظريه حداقلي و نظريه حداکثري مطرح است که با توجه به
اختلف در مقدار آنها به چهار نظريه ارتقا مي¬يابد :
 .1دكتر سروش :دين تنها با آخرت سروكار دارد و هيچ ربطي با دنيا ندارد؛ از اين رو تنها حداقل را بيان
كرده و حداكثر را به عقل بشر واگذار کرده است.
 .2حجسج اسسلم ربساني و خسسرو پنساه :حسداقلي را کسه ديسن بيسان كرده علوه بر آخرت بحسث هساي اخلقسي،
فقهي و هر آن چه را كه در راستاي هدايت بشر بوده و در اين دنيا بايد تحصيل شود ،در بر مي¬گيرد.
.3آيه ال جوادي :دين حداكثرها را بيان مي كند :دين گزاره هاي كلي را بيان كرده که گزاره هاي جزئي
از آن قابسل اسستنباط اسست .از ايسن رو همسه علسومي كسه امسروزه بشسر بسه آن رسسيده يسا پسس از ايسن بسه آن
خواهد رسيد ،از راه دين دست يافتني است.
 .4نظريسه برگزيسده )مختسار( :ديسن حسداكثر نيازهساي بشسر كسه برايسش سسودمند بسوده و ضسرري نداشسته را بيسان
فرموده است؛ نه اين كه به هر نيازي پاسخ داده باشد چنانكه آيت ال جوادي مي فرمايد.
از گسزاره هساي دينسي اسستنباط مسي شسود كسه ديسن دسستوراتي دارد كسه براي دنيساي بشسر مفيسد اسست يعنسي
دين حتي به امور صرفا دنيايي مثل اين که چگونه غذا بخورد تا سالم بماند و  ...نيز پرداخته که وظيفه
اوليه آن نبوده است؛ ولي مي توان در باب امور صرفا دنيايي نيز از دين درخواست كرد و پاسخ گرفت.
عقل و نقل)دين(
در اين جا نخست بايد مراد خود را از عقل بيان کنيم آنگاه به اين دو بپردازيم.

مراد ما از عقل ،عقل انساني است كه احتمال خطا در آن است نه عقل كلي حقيقت ياب كه دست
يافتني نيست.
در بحث رابطه ميان عقل و نقل دو پرسش اساسي اين است که الف( آيا عقل منبع است يا ابزار؟ ب(
دين آن را به عنوان منبع خود معرفي مي كند يا تنها آنرا به عنوان ابزار قبول دارد؟
درباره منبع بودن عقل دو احتمال وجود دارد:
 .1دين خودش عقل را به عنوان منبع معرفي كرده است؛
 .2ما خود مستقل از دين مي گوييم عقل منبع است.
صورت دوم تنها ناظر به بحث پذيرش اصل دين و ورود به آن است؛ چون اگر عقل در اين جا منبع نباشد و
با دليل ديني اصل دين اثبات کنيم صورت دچار دور و تسلسل خواهيم شد.
اما اين كه دين خودش عقل را به عنوان منبع معرفي كرده باشد چند مشكل وجود دارد:
 .1آيا دين چيزي را به عنوان منبع معرفي مي كند كه با خودش تعارض داشته باشد؟ يعني با توجه به
اينكسه شسكي در تعسارض بيسن عقسل و ديسن وجسود نسدارد ،ديسن عقلسي كسه بسا خسودش تعسارض دارد را منبسع خسود
معرفي نمسي كند .چسون که اگر گفستيم عقسل منبع است ،در كنار منبسع بودن دين قرار مي گيرد و حجيت
مي يابد .در اين صورت استفاده از هر يك درست خواهد بود و حال آن که اين با هم تعارض دارند.
اينسك در تعسارض بين اين دو بايد چه كرد؟ معمسول مسي گويند در اينجا عقسل مقسدم است؛ چون گزاره هاي
عقلسي يقينسي اسست و گسزاره هساي دينسي ظنسي .دليسل ظنسي بسودن گسزاره هساي دينسي ايسن اسست کسه مسا در
زماني زندگي مي كنيم كه دسترسي به معصوم نداريم و غالب گزارهاي ديني يقيني نيستند .اگر در
زمسان امسام صسادق باشسيم و حضسرت مطلسبي را بفرمايسد و عقسل مسا بسا برهسان و يسا هسر چيسز ديگسر بر خلف نظسر
امام بفهمد در حل اين تعارض چه خواهيم کرد؟ مسلم است كه كلم امام صادق را خواهيم گرفت .به
عبارت ديگر در زماني كه به امام دسترسي نداريم و گزاره هاي ديني غالبا ظني هستند مگر متواترات و
يا خبر واحد محفسوف به قرائن قطعيه كه تعداد آنها انگشت شمار است ،در چنين شرايطي اين سوال
پيش مي¬آيد كه عقل مقدم است يا دين؟ مي گويند عقل ،چون عقل يقيني و دين ظني است .از اين
رو در مسورد اعتقسادات مسي گوينسد بسه هيسچ وجسه سسراغ خسبر واحسد نبايسد رفست بلكسه بايسد بسه دنبسال عقسل رفست،
چون خبر واحد ظني است و حجيت ندارد.
با توجه به اين مشكل دين ،عقل را به عنوان منبع نپذيرفته است ،بلكه آن را ابزار استنباط و فهم مي
داند .خداوند براي انسان وحي فرستاده چون مي فهمد؛ ولي براي حيوان نفرستاده چون نمي فهمد.
عقل ابزار فهم و استنباط از دين است نه منبعي در كنار آن .
از اين رو در مقام استفاده از عقل دو كار برد مهم مطرح است:
 .1استفاده منبعي از عقل؛

 .2استفاده ابزاري از عقل.

نکتسه اساسسي در ايسن جا ايسن است کسه ايسن دو كاربرد بسه اعتبسار و شرايط ما بسستگي دارد .مسا مي تسوانيم
اعتبار كنيم از عقل به عنوان منبع استفاده كنيم يا به عنوان ابزار .اگر امروزه مي گوييم عقل منبع است
از سر ناچاري است؛ چون به معصوم دسترسي نداريم ،دست ما كوتاه و خرما برنخيل .ولي حقيقت اين

گونه نيست .براي مثال در زمان ائمه نيازي به نوشتن تفسير قرآن بر اساس عقل خودمان نداشيم .به
خساطر عسدم حضسور معصسوم تفسسير نوشستيم .در زمسان ائمسه و حستي در اوايسل غيبست متسن روايست حكسم فقهسي
فقها بوده است نه اين که استنباطات خود را بنويسند.
تمام مشكل همين است كه اين ضرورت و ناچاري را به واقعيت حمل مي كنند و مي گويند عقل منبع
است.
علم ديني
علم براي تبيين پديدههاي طبيعي ،كشف علل و معلولت طبيعي و ارتباط پديدهها با يكديگر دارد .از اين
رو علسم موضسوع ،روش و هسدف دارد .سسؤالتي در ايسن جسا مطسرح اسست .اول آيسا ديسن دربساره سسه حسوزه
علم)تبيين پديدههاي طبيعي ،كشف علل و معلولت طبيعي و ارتباط پديدهها با يكديگر( سخن ميگويد؟
اگسر چنيسن اسست چگسونه از سسخن ديسن براي دينسي كسردن علسم اسستفاده كنيسم؟ ثانيسا دربساره موضسوع روش و
هدف علم نيز سخن گفته است؟
به نظر ما دين هم در حوزه اول)تبيين پديدههاي طبيعي ،كشف علل و معلولت طبيعي و ارتباط پديدهها
با يكديگر( سخن گفته است و هم در حوزه دوم)موضوع ،روش و هدف( .اگر سخنان دين را در دو حوزه،
دقيق استنباط كنيم علم ديني خواهيم داشت.
در حوزه اول که مرتبط با علم تجربي است بايد نخست سراغ دين برويم اگر پاسخي به صورت كلي يا
جزئي يافتيم همان را ملك قرار مي¬دهيم و اگر نيافتيم آنگاه سراغ تجربه ميرويم.
در حوزه دوم از مجموع متون ديني مي¬توان هدف از تجربه ،تبيين و كشف علل و  ...را به دست آورد.
ديسن هسدف علسوم را همساهنگي بسا طسبيعت مسي¬دانسد نسه تغييسرآن .از ايسن رو ديسن علمسي را قبسول دارد كسه
هماهنگ با طبيعت باشد.
شسايد ديسن بسه طسور مسستقيم بسه ايسن اصسل اشساره نفرمسوده باشسد چسون موضسوع نداشسته و همسه در زمسان
معصوم هماهنگ عمل مي كردند ولي ما مي توانيم از گزاره هايي كه در دين آمده يا پرسش هايي كه
از معصسومين شسده هماننسد بحسث استصسحاب اسستنباط كنيسم كسه اصسل همساهنگي بسا طسبيعت مطلسوب ديسن
است نه تغيير.
اين هدفي كه از دين استنباط مي كنيم با هدفي كه در علوم جديد دنبال مي شود تفاوت عمده دارد.
در علوم جديد هدف تغيير طبيعت است .از هنگامي كه اين مبناي جديد پيدا شد يعني از رنسانس به
بعد علوم و تكنيك و فن متناسب آن به وجود آمد.
با اينكه بشر از ابتدا نيازهاي كنوني را داشت مثل وسيله اي كه بسيار سريعتر از اسب او را به مقصد
برسساند و هسزاران نيساز ديگسر ولسي سسراغ آن نرفست؛ چسون مبساني آن را نداشست ،ايسن مبنساي جديسد را قبسول
نداشست .بسا پيسدا شسدن ايسن مبنسا يعنسي هنگسامي كسه بشسر گفست فسرم و سساختار طسبيعت را بايسد عسوض كنسم،
علوم جديد پيدا شد .
اديسون به فكر اختراع لمپ مي افتد ولي ابن سينا به آن سمت نمي رود چرا؟ آيا ابن سينا كم هوش
تسر از اديسسون بسود .بسه شسهادت تاريسخ خيسر؛ ولسي ابسن سسينا بسه هيسچ وجسه ايسن بسه فكسرش خطسور نكسرد؛ چسون

مباني اش را نداشت .ابن سينا طب هم مي نويسيد كتاب قانون كه وارث تجربيات بشر در طول تاريخ
بسوده و او بسا مطسالعه آثسار گذشستگان و افسزودن تجربيسات خسود برآن ،ايسن اثسر گراسسنگ را مسي نويسسيد کسه
هماهنسگ بسا طسبيعت اسست؛ ولسي در مقابسل در علسوم جديسد فسن آورانسي همچسون لوازيسه بر اسساس علسم
شيمي دست به تغيير طبيعت زده و داروهاي شيميايي را توليد كردند.
از ايسن رو پزشسكي قسديم و جديسد ماهيتسا بساهم تفساوت دارنسد؛ گرچسه هسر دو در پسي كشسف امسراض مسي رونسد؛
ولي پزشكي جديد مي خواهد در طبيعت و بدن انسان تغيير ايجاد كند ،داروهايي كه مي سازند چون
تغيير يافته اند ،ضررهايي براي اعضاي غير بيمار دارد .ولي طب قديم نه مي خواهد انسان را عوض كند
و نسه طسبيعت را فقسط مسي خواهسد ايسن همساهنگي كسه بيسن آنهسا اسست را كشسف كنسد؛ يعنسي ايسن بيمساري بسا
کدام دواي موجود در طبيعت هماهنگ است.
ديگر علوم جديد كه بشر امروز به آنها دست يافته نيز همانند پزشكي جديد بر اساس همين مبناي غير
دينسي شسكل گرفتسه انسد  .بسه عبسارت ديگسر علسوم جديسد چسون مبنايشسان غيسر دينسي اسست )تغييسر طسبيعت(
همگي غير ديني هستند.
مطلسب مهسم ديگسر راجسع بسه علسوم جديسد ايسن اسست کسه ايسن علسوم ،علسوم فسن¬آور هسستند .بسا اينكسه آنهسا در
معرفت شناسي شك گرا هستند و معتقدند يقين دست نيافتني است ،ولي براي رسيد به فنون دنبال
اين علوم مي روند  .حال كاري ندارند كه اين فنون كه يكجا را درست مي كند ،كجاها را خراب مي كند
هميسن كسه اينسك برايسش كسارايي دارد كسافي و مطلسوب اسست .چسون كسه نمسي تواننسد علسم آنهسا همسه جسانبه
نيست و نميتوانند در يابند که علوه بر اثر مثبت چه آثار منفي را در پي خواهد داشت .خودشان در اين
باره چنين مي گويند:
تمايزي كه در آنجا بيشتر مورد نظر است تمايز ميان علوم و هنرها و فنون است .اين تمايز را اغلب بكار
مي بندند و بي فايده هم نيست ،ولي مشخص كردن آن كاري دشوار است) .يعني كدام را علم و كدام
را فسن و هنسر بنساميم( شسايد بتسوان جسوهر تمسايز علسم و هنسر را در اكتشسافي بسودن علسم و روش محسوري هنسر
دانسست) .اكتشسافي يعنسي بسه دسست آوردن همساهنگي ولسي در هنسر ايجساد كسردن چيسزي محسور اسست(
دانشمند ،به جهان خارج كه وجود آن را مستقل از وجود خود فرض مي كند ،رو مي كند .او جهان را مي
كاود و كاوش خود را ثبت و ضبط مي كند و آنچه را مي بيند الگوگيري مي كند.
وضسع دانشسمند در برابر دنيساي خسارج بيشستر انفعسالي اسست؛ از سسوي ديگسر هنرمنسد در برابر جهسان موضسعي
فعسالتر دارد .هسدف او آن اسست تسا بسا افسزودن چيسزي بر جهسان آن را دگرگسون كنسد .در علسم بسودن فيزيسك  ،اخستر
شناسي  ،شيمي و زيست شناسي ترديدي نيست .هدف اين علوم كسب دانش در برابر كار طبيعت
و رفتار جهان است .علومي كه به علوم عملي موسومند مانند مهندسي ،دريا نوردي و پزشكي فنون
سسودمند هسستند .هسدف نهسايي آن تغييسر دادن و مهسار كسردن محيسط زنسدگي انسسان اسست .آنهسا كسه بسه ايسن
علوم مي پردازند بيشتر اهل علمند نه تفكر.
با توجه به تفاوت علم در علوم جديد و هدفي كه دين بيان فرموده ،دو علم خواهيم داشت ،علم ديني و
علم سكولر؛ چون دو مبنا دارند.

از ايسن رو علسومي كسه مبنايشسان تغييسر و تسسلط بر طسبيعت اسست تخصصسا از علسم دينسي خسارج مسي شسوند.
كسسي كسه مسي خواهسد هماهنسگ بسا طسبيعت عمسل كنسد ديگسر دنبسال علسومي كسه در پسي تغييسر طبيعنسد ،نمسي
روند چون موضوعيت آنها از بين رفته است.
بنابر اين تفاوت ديدگاه مختار با آقاي جوادي در اين است كه ايشان مي فرمايند همه علوم جديد از دين
قابل برداشت است و به نظر ما بر اساس هدف مذكور بسياري از علوم موضوعي ندارند و تخصصا خارج
خواهند بود؛ يعني قابل ديني شدن نيستند ،مثل اين كه بگوييم شراب فروشي اسلمي.
از مباني بايد به علم ديني رسيد نه اين كه از ابتدا علوم جديد را بپذيريم و آنگاه بحث و بررسي كنيم
كسه چگسونه بسا منساني دينسي مسي¬تسوان بسه آنهسا رسسيد .بسه عبسارت ديگسر برخسي ابتسدا تمامسا علسوم جديسد را
پسذيرفته¬انسد سسپس درصسدد سساختن مبساني دينسي براي آنهسا برمسي¬آينسد .ايسن شسيوه روش غلطسي اسست؛
چون پيش فرض آن اين است كه مباني اين علوم حتما ديني است منتهي ما بايد آن مباني را به دست
آوريم در حالي كه سؤالي اين است كه آيا مباي آنها ديني است؟ براي يافتن پاسخ درست بايد بدون
توجه به علوم جديد مباني ديني را به دست آوريم سپس بحث و بررسي كنيم كه آيا اين مباني چنين
علومي را توليد مي¬كنند؟
البته لزم به تذكر است كه معتقد نيستم كه در اين زمان نبايد از علوم جديد استفاده كرد .الن از روي
ناچاري و ضرورت مجبوريم از اين علوم بهره ببريم ولي بحث ما درباره اصل اولي است.
چكيده نظريه
 .1تمسام دسستاوردهاي يسک تمسدن بر تفکسرات خاصسي مبتنسي اسست و نمسي¬تسوان دسستاوردها را از فکسر و
فلسسفه و جهسان بينسي جسدا کسرد .بسه نظسر بنسده همسان گسونه کسه علسوم انسساني مسدرن مبتنسي بر اومانيسسم و
سکولريسسم اسست ،علسوم طسبيعي و صسنعت مسدرن نيسز چنيسن اسست؛ منتهسي آنچسه بايسد انجسام گيسرد دو امسر
است:
الف( دقيقا ويژگيهاي تفکر اومانيستي و سکولريستي شناخته شود.
ب( تأثير اين دو تفکر بر علوم انساني و طبيعي و  ...فهم شود و اين نيازمند کار عميق است.
 .2اگر مجموع گزارههاي ديني را درباره عالم طبيعت بررسي کنيم ،نظر دين درباره هدف و کشف علل
طسبيعي و محسدوده تجربسه عسالم طسبيعت بسه خسوبي مشسخص مسي¬شسود و متسوجه خسواهيم شد کسه انسسان
چگونه با طبيعت برخورد کند ،چگونه به دنبال کشف علل برآيد و چگونه از مواهب طبيعي براي درمان
دردها و زندگي بهتر استفاده کند .به نظر بنده هدفي که دين از علم تجربي ترسيم مي¬کند با هدفي
کسه انسسان مسدرن و تفکسر جديسد از علسم تجربسي بيسان مسي¬کنسد متفساوت اسست .شسناخت بيمساري و رفتسن بسه
دنبسال درمسان آن و  ...از دو راه ممکسن اسست کسه يکسي را ديسن نمسي¬پسذيرد .از ايسن رو علسوم مرتبسط بسه آن نيسز
ديني نخواهد بود.
 .3آنچه دين بيان فرموده مورد نياز بشر بوده و آنچه را بيان نکرده مورد نياز نبوده است ) سخن درباره
سودمندي و ضرر نيست(؛ از اين رو آنچه بشر به دنيال آن مي¬رود اگر در دستورات و گزارههاي ديني

اثري از آن نمي¬بيند ،بايد با تأمل و وسواس در آن نگاه کند؛ چون شايد به حال او مضر باشد حتي اگر
در ظاهر با مباني ديني هماهنگ به نظر آيد .تأمل در فرايند شكل¬گيري علم جديد سودمند باشد.
 .4دين تمام آنچه براي بشر ضرر داشته را نگفته است؛ چون موضوع آن وجود نداشته¬است .آنچه دين
دربساره ضسرر آن سسخن گفتسه ،امسوري بسوده¬انسد کسه موضسوع¬شسان در زمسان ائمسه )ع( بسوده اسست ،از ايسن رو
نمي¬توان از "نگفتن" دين" ،عدم ضرر" را نتيجه گرفت.
 .5در باب علم ديني به نظر بنده سه امر بايد لحاظ شود:
السف( مبساني ديسن و ارتبساط آن مبساني بسا دسستاوردهايي کسه بسه دسست مسي¬آيسد ،مشسخص شسود .لسذا اگسر
مباني ،غير ديني بود و يا دستاوردها ارتباط¬شان با مباني مشخص نشد ،علم ديني نخواهد بود.
ب( تبيين دين از پديدههاي طبيعي نيز مشخص شود که به نظر ما در اين باره دين دو گونه تبيين ارائه
مي¬دهد .1 :تبيين¬هاي ماورايي و غايي  .2تبيين¬هاي طبيعي و مادي.
بنسا بر ايسن اول اگسر علسم تجربسي مسوجب شسده کسه بشسر تسبيين¬هساي غسايي را فرامسوش کنسد ،يقيينسا آن علسم
دينسسي نيسسست و مسسورد تأييسسد ديسسن نخواهسسد بسسود .ثانيسسا اگسسر علمسسي در تسسبيين طسسبيعي خسسود بسسدون تسسوجه بسسه
تبيين¬هاي طبيعي دين عمل کرد ،آن علم ديني نخواهد بود.
 .6دربساب قلمسرو ديسن بسه نظسر بنسده در گسزاره¬هساي دينسي مطسالبي اسست کسه مربسوط بسه دنيسا اسست و براي
بهبودي زندگي دنيا بيان شده است .اگر گفته شود اين امور با واسطه به آخرت ربط مي¬يابند ما نيز
مي¬گوييم تمام آنچه مربوط به دنيا است با واسطه به آخرت ربط پيدا مي¬کند و ديگر وجهي ندارد که
امور مربوط به آخرت را از امور دنيايي جدا کنيم؛ چون همه چيز با واسطه به آخرت مرتبط مي¬شود.

ضميمه دوم  :ديدگاه آقاي مهدي نصيري
رابطه ميان اسلم و مدرنيسم از کتاب اسلم و تجدد
مقدمه
مولف در اين قسمت سه رويکرد درباره نسبت اسلم و تجدد را مطرح مي نمايد:
الف( نفي اسلم و غربي شدن ) نظريه غرب زده ها نظير تقي زاده ،آخوندزاده (..
ب( تفکيسک بيسن وجسوه مثبست و منفسي تجسدد و سسازگاري اسسلم بسا وجسوه مثبست و طسرد وجسوه منفسي )نظريسه
غالب که با سيد جمال الدين اسدآبادي آغاز شد و تا کنون نيز ادامه دارد(
ج( تعارض کامل بين اسلم و تجدد ) نظريه مولف(
بخش اول :نظريه غرب در رابطه با تکامل تاريخ و نقد آن
غسرب معتقسد اسست کسه انسسان فعلسي بر آمسده از پسرورش و تحسولي طسولني اسست کسه دوره هساي زميسن
شناسي زيادي را پشت سر گذاشته و مرحله به مرحله از نظر جسمي کاملتر شد و از نژاد اوليه خود
که گوريل بود فاصله گرفت و به شکل انسان فعلي درآمد وي با عبور از ادوار حجر ،مفرغ ،و آهن به عصر
ماشسين رسسيد و سسرانجام پسس از دوره رنسسانس جهشسي شسگفت انگيسز نمسود و بشسر غربسي امسروز بر قلسه
تکامل و سيادت نشسته است و از هم نوعان شرقي خود پيشي گرفته است.

ايسن نظريسه کسه از قسرن هفسدهم بسه بعسد مطسرح گرديسد هيسچ اسستناد محکسم عقلسي نسدارد و مبتنسي بر حسدس
وگمانه زني است .القاي اين نظريه منافع زيادي براي بورژوازي – که پشتوانه اقتصادي و سياسي تجدد
بود  -به دنبال داشت و مهمترين نقش را در انهدام فضاي ديني و معنوي قرون وسطي و قرون اخير ايفا
کرد و زمينه رواني تسلط غرب بر جوامع را فراهم نمود.
بخش دوم :نظريه تاريخي اسلم
اسلم  ،اصل همه انسان ها را به آدم و حوا ) که آنها نيز از خاک خلق شده اند( بر مي گرداند و خداوند
از آغاز آفرينش با تعليم همه فنون مادي و معنوي به حضرت آدم در کار سامان دهي به معيشت انسان
ها بر آمد و تمدني متعادل را که بستري براي عبوديت انسان باشد از طريق انبياء رقم زد.
آنچه تمدن ساز بوده است تعاليم انبياء و القاي علوم و فنون از سوي آنها به انسان ها بوده است نه
تجربسه شخصسي انسسان هسا .اساسسا انسسان عساجزتر از آن اسست کسه بسدون تکيسه بسه وحسي بتوانسد معيشست و
دنياي خود را سامان دهد  .همه علوم مهم که نقش سامان بخشي حيات مادي انسان را دارند وحي
الهي است و انبياء آموزگاران اين علوم اند؛ زبان ،خط  ،نجوطب،حساب،نجاري،کشاورزي،خياطي
،دامپسروري ،آهنگسري  ،تجسارت،و  ....از همسان زمسان حضسرت آدم بسا فسراز و فسرودي نساچيز پسا بسه عرصسه حيسات
گذاشته اند.
اين وضعيت تا قبل از رنسانس به همين منوال بوده است و تغييرات و تحولت علوم اندک بوده است اما
پسس از آن بشسر بسا دسست مسايه قسرار دادن آمسوزه هساي پيشسين کسه در واقسع آمسوزه هساي انبيساء بسوده بسه بسسط
برخسي علسوم پرداخست .ايسن تحسول کسه محصسول خسود سسري انسسان و از روي هسوا پرسستي او بسه وجسود آمسده ،
بشريت را در معرض بحران هاي مختلف قرار داده است.
بخش سوم :توقيفي بودن علوم معاش
در ايسن بخسش مولسف بسا ذکسر مجمسوعه اي از آيسات ،روايسات و نقسل هسايي از کتسب تساريخي در صسدد بيسان ايسن
مطلب است که علوم و حرفه هاي مختلف به واسطه انبياء به بشر آموخته است .خداوند علوم و فنون
معاش را به نحو اتم و اکمل براي ساخت يک تمدن متعادل به انسان ها آموخته است اين آموزش نه در
حسد هسسته هسا ي اوليسه و نساقص بسوده اسست بلکسه کامسل و تمسام بسوده اسست براي اينکسه در هيسچ يسک آيسات و
رواياتي که عرضه مي شود تصريح يا قرينه اي دال براينکه آموزش در حد هسته اوليه بوده است وجود
ندارد .اما اينکه چرا معصومين به آموزش علوم و فنون نپرداخته اند ،بدين دليل است که اين علوم سينه
به سينه به مردم منتقل شده بود و نيازي به آموزش مجدد آن نبود به جز در مورد دانش طب به دليل
اهميت ويژه و احتمال به دليل انحرافات ،معصومين آموزه هايي را دراين خصوص ارائه فرموده اند.
بخش چهارم :دين و علوم جديد
در يسسک قسسرن اخيسسر برخسسي از انديشسسمندان مسسسلمان در واکنسسش بسسه تحسسولت و پيشسسرفت هسساي علمسسي و
تکنولوژيک غرب ،مطلوبيت علوم و فنون جديد را مسلم انگاشته و آنچه در قرآن و روايات در ستايش عقل
و مسذمت جهسل آمسده اسست ،نثسار ايسن علسوم نمسوده انسد .ايسن انديشسمندان تصسور کسرده انسد علسوم جديسد ،وجسه
تکسساملي علسسوم سسسنتي اسسست و حسسال آنکسسه مهسسم تريسسن نقطسسه عزيمسست علسسم جديسسد دسسستاوردهاي عظيسسم

تکنولوژيک به همراه داشت »ميل به استيلءو تسلط برطبيعت« بود که اين خود ناشي از مباني جديد
فلسفه غرب و اومانيسم بود.
از قرآن و سنت مطلوبيت علوم جديد را نمي توان استنباط کرد  .آياتي که امر به تفکر و تدبر در طبيعت و
خلقست مسي کننسد؛ نظسر بسه مطسالعه آيسه اي طسبيعت براي وصسول بسه اصسولي چسون توحيسد و معساد اسست نسه
معطوف به کسب قدرت و تملک طبيعت .
از منظر قرآن کريم ،خداوند همه چيز را در طبيعت براي بشر آماده کرده است و تنها بهره برداري آن به
دست انسان گذاشته است و شيوه بهره برداري را نيز از طريق انبياء به بشر آموخته است.
بخش پنجم  :دين و توسعه
پرداختسن بسه دنيسا و توسسعه آن تسا آنجسا مجساز اسست کسه خسدمت بنسدگي انسسان و عبسوديت او باشسد امسا اگسر
آباداني و توسسعه اصالت يابد به ويژه آنکسه با تخريب طسبيعت و اسسراف و تعميق شکاف بيسن فقيسر و غنسي
باشد اين توسعه کامل مذموم و مطرود است.
مولف دراين بخش با ذکر آيات توصيه کننده به دنيا و آيات هشدار دهنده نسبت به دنيا و باذکر پاره اي از
روايات در اين خصوص  ،به اين نتيجه مي رسد که آباداني دنيا و توسعه آن تا آنجا مورد سفارش اسلم
است که سير آخرت را براي مردم همواتر مي سازد و فراتر از آن ممنوع است و ملعون.
بخش ششم :امام زمان )عج( و تمدن جديد
امسام زمسان )عسج( هنگسام ظهسور از سساز و کارهساي تمسدن جديسد اسستفاده نخواهسد کسرد و هميسن طسور در
تاسيس حکومت و تمدن صالحان ،تمدن امام از نوع تمدن طبيعي خواهد بود نه تمدن تکنولوژيک ،البته
در ايسن تمسدن توانمنسدي هساي شسگفتي وجسود دارد؛ امسا ايسن امسور از نسوع توانمنسدي تمسدن غسرب نيسست بلکسه
اموري نظير طي الرض و غيره است.
مولف با ذکر  29روايت مطالب فوق را نتيجه گيري مي نمايد.
بخش هفتم:تعارض اسلم وتجدد
علوه بر آنچسه در بخسش هساي گذشسته در بساب تعسارض اسسلم گفتسه مسي شسود مولسف در ايسن فصسل بسه ادلسه
ديگري در اين باب استناد مي نمايد که عبارتند از :
 .1اصل حرمت تغيير در آفرينش خداوند
 .2مذمت از امور جديد ومحدث که ريشه در سنن الهي و تعاليم انبياء ندارد
 .3حرمت تشبه به کفار و بيگانگان
 .4قاعده ل ضرر و اصل حرمت القاي نفس درهلکت
بخش هشتم :پاسخ به چند استدلل بر مطلوبيت علوم و فنون جديد
مولف در اين بخش ابتدا برخي استدلل هايي که درباره مطلوبيت تکنولوژي جديد ارائه شد را بيان مي
کنسد و آنهسا را رد مسي کنسدو در آخسر نستيجه گيسري مسي کنسد کسه آيساتي چسون »يسا معشسر الجسن و النسس ان
استطعتم  «...و »يخلق ما ل تعلمون« و »خلقنا لهم من مثله ما يرکبون« و رواياتي چون »توليد برق از
آب « و »علم  27حرف دارد« نمي تواند براي ا ثبات مطلوبيت علوم جديد مورد استناد قرار گيرد.

بخش پاياني :چه بايد کرد؟
مولف با اثبات تعارض در فصول پيشين در اين قسمت ،راه حل خود را در مورد اين بحران ارائه مي کند.
وي معتقد است که بايد بين مقام نظر و عمل تفکيک قائل شد .اگر چه در مقام نظر اسلم را معارض با
تجدد مي دانيم اما درمقام عمل به دليل آنکه نفي تمدن جديد و مظاهر آن ،موجب تنگنا و عسر حرج و
اختلل در نظسام اجمتاعي خواهسد شد از باب اضطرار بسه هسر ميزان که لزم و ضروري باشد از ساز و کار
هساي تمدن جديد اسستفاده خواهيم کرد .اما با ايسن وجود نبايد پنداشست که نظريسه تعسارض اسلم و تجسدد
نستيجه اي دربرنسدارد .نفسي انفعسال روحسي و فکسري در مقابسل غسرب و تجسدد و ابطسال پنسدار عقسب مانسدگي
مهمترين دستاورد نظري اثبات تعارض بين اسلم و تجدد است که مانع از غلبه تام و تمام غرب خواهد
شسد از سسوي ديگسر در مقسام عمسل نيسز مسي توانسد از توسسعه و تشسديد حساکميت غسرب برشسوون گونساگون
جامعه ،جلوگيري نموده و با در پيش گرفتن راهبرد »اقدام و انتظار« به اندازه وسع و فرصت هاي باقي
مانده به اصلح امور پرداخت و با گسترش روشنگري درمورد وضعيت اضطراري و نامتعادل کنوني ،جوامع
بشري را براي تحولي عميق آماده نمود.
مولسف درآخسر سسه پيوسست نيسز دارد کسه در پيوسست اول بر تمسدن هساي گذشسته مسروري مسي نمايسد و نساتواني
هساي آنهسا را درزمينسه هساي کشساورزي ،معمساري ،علسوم و فنسون ،پزشسکي و نظسام اداري و قضسايي بيسان مسي
نمايد .در پيوست دوم و سوم بحران هايي که تمدن جديد براي بشريت به ارمغان آورده است بيان مي
شود.

ضميمه سوم  :ديدگاه آيت ال جوادي آملي
خلصه كتاب شريعت در آيينه معرفت
پيشينه رابطه علم ودين
مسيحيت ديني است که همانند ديگراديان السهي براي پاسسخ گويي به نيا زهساي فطري انسان از جانب
خداونسد سسبحان نسازل شسده اسست،ليکسن بعسدازرحلت حضسرت مسسيح ) عليسه السسلم ( ديسن آشسنايان بسي
باوربراي حفسظ منسافع مادّي وحيثيت اجتمساعي خود به تحريف ويا تفسسيرهايي که مطابق اميال آنها بود
دست زدند.اين تحريفات مکررکه غالباً مخالف با اصول برها ني وقواعدعقلي بود،موجب شد تاصاحبان
علسوم حسسّي وتجربسسي بسه انکارجهسسان شناسسي عقلسي وفلسفسسه السسهي پرداختسسه وبسه جسدايي ديسن ازعقسل
حکم دهند.
رشد علوم حسّي وپيسشرفست تجربه ها وفرضيه هساي عسلمي در قرون اخير ومغايرت ره آورد اين علوم با
تحريفات ويا تفسير هاي خرافي آنها منجر به قبول جدايي دين از علم نيز گرديد.
کشيشسان دربرخوردبسا قدرتمنسدان فاسسد براي حفسظ مسوقعيت خسود ،سسر سسا زش پيسش گرفتسه وتاآنجسا کسه
توانسستند بسه تأييسد آنهسا پرداختسسند وحکسومت آنهسا را موهبستي الهسي وخسودرا واسسطه ايسن مسوهبت معرفسي
کردنسدوپس ازاقتدارسسل طيسسن ونامحسسرم شسدن داعيسان ديسن،اينسسان يکسسره حسوزه سياسست وقسدرت رابسه
پادشاهان بخشيدند وبه جدايي دين از سياست حکسم کردند.درنسستيجه چيسزي کسه در دسست اينان باقسي

ماند،ديني بود که منفکّ ازعقل وجداي ازعلم ومنزوي از سياست بود.يعني اين دين تحريف شده ،نه به
برهان عقلي متکي است ونهدر مورد مسائل علمي نظردارد ونه مدّعي ادارهشئون اجتماعي آدميان
است.
کشيشسان عقسب نشسيني کسرده بودنسد وبسه جسدايي قلمرو ديسن ازقلمرو علسم رضسايت دادنسد،امّا علسوم حسسّي
وفرضسيه هساي علمسي بيرحمانه بسه داوري در باره ديسن پرداختسه وبسه پنداري وخرافسسي بسودن ديسن  ،يسا ذهنسي
بودن ونه عسيني بودن آن حسکم کرده و برفرض پذيرفتن واقعيست آن  ،با نفي ثبات ودوام به نسبيت وتغييسر
آن رأي دادنسد .ابتدا با اين فرضيه که هرآنچه ازطريسق حسس اثبات پذير ويا ابطال پذير نباشد،ذهني وبي
معني است؛به پوچ بودن مفاهيم ديني نظر دادند،وهمچنين با فرضيه تغييرو دگرگوني انسان حکم به
عدم ثبات ودگرگوني مفاهيم ذهني انسان ،ودرنتيجه تحوّل وتغييرمعرفت ديني کردند.
همچنيسن بسا تحليسل عوامسل فسردي و اجتمساعي کسه در قالسسب فرضسيه هساي مقبسسول آنسسان در تشسکيل ذهنيست
انسان دخيل هستند،پندار ديانت را نيز ره آورد جبري شرايط رواني،اجتماعي ويا اقتصادي خاص معرفي
کردند.
در فلسفه و هستي شناسي نيز وقتي کليسا پيوند خود را با هستي شناسي الهي قطع مي کند ،
راه اقامه برهان را نسبت به اصول ومبادي خودکه همان مبدأ،معاد و وحي ورسالت است فرو مي بندد
وبسا بسسته شسدن ايسن راه فلسسفه هساي مسادّي وجهسان شناسسي هساي حسسّي وغيسر الهسي حملسه خسود را
نسبت به مباني واصول دين به طور مستقيم آغاز مي کنند.
چيستي دين
با اثبات دين به عنوان مجموعه قوانين ومقرّرات ثابتي که مبين انسان وجهان وپيوند ميان آن دواست ،
نقش دين نسبت به جميع معارف و علوم آشکار مي گردد.
دين ميزان علوم
بر اين مبنا دين نه تنها مغاير با علم نيست،بلکه ميزان اساسي براي توزين قوانين علمي مي باشد زيرا
معسارف دينسي همسان نسواميس ثسابت الهسي هسستند کسه توسسّط انسانسسهاي پساکي آشکسسار شسسده انسد کسه بسسه
برکت عنايات ربّاني ،نداهاي آنان به نجوي با خداوند تبديل شده است.آنان کساني هستند که :
» ناجاهم في فکرهم وکلّمهم في ذات عقولهم « ) نهج البلغه  ،خطبه ( 222
پسس آنچسه را کسه آنسان يسافته انسد باعقسل مشسوب وعقسل رنسگ گرفتسه از وهسم وخيسال نيسست،بلکسه همسان عقسل
است که در وصف آن آمده است :
» العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان « ) کافي،ج ،1ص ( 11
به همين دليل آدميان موظّف هسستند القسائات آن بزرگان را که همان وحي ناطسقند به عنوان اصسول ثابت
ومسستحکم حرکتهساي علمسي وعملسي خسود در نظسر گرفتسه وکساوش وجسستجوي خسود را پيرامسون آن اصسول
شکل دهند.چه اين که آنان خود فرموده اند :
» علينا إلقاء الصول اليکم وعليکم التّفرّع « )بحار النوار،ج ،2ص ،245کتاب العلم (
» والّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا « )سوره عنکبوت،آيه ( 69

هسدايتي کسه درايسن آيسه وعسده آن داده شسده اسست منحصسر بسه هسدايتي نيسست کسه رهسآورد تلش در زمينسه
هاي خا صّ باشد .از اين رو علوه بر آن که نويد آن،کوشش اهل عرفان را شامل مي شود ،تلش اهل
برهان و استدلل را نيز فرا مي گيرد.
بنا بر اين هر کس که دراصول وقواعد إلقاء شده از جانب وحي اجتهاد کنسد،فروع فراواني را از طريق آنها
مي تواند استنباط نمايد.
ملک ديني بودن فروع
بايد توجّه داشت که استنباطي بودن فروع مانع ازديني بودن آنها نيست....پس معيار ديني بودن فروع،
ذکر تفصيلي آنها در متون ديني نيست بلکه ميزان ،همانا استنباط آنها ازاصول متقن اسلمي است.
معسارف دينسي منحصسر بهدانشسهاي عملسي نيسست  .اصسول وقواعسسدي کسسه توسسّط وحسسي درحسوزه مسائسسل
نظسري إلقساء مسي شسوند دراسستنباطهاي مربسوط بسه آن علسوم نيسز معتبرهسستند وظنّي بسودن فسروع اسستنتاج
شسسده در علسسوم نظسسري مسانع دينسي بسودن آنهسا نخواهسسد بسود،چسه ايسسن کسه ظسسنّي بسودن بسسسياري از مسائسسل
اصول فقه مانع از ديني بودن آنها نخواهد شد .بنابراين دين نسبت به هيچ يک ازعلوم کلي يا جزئي بي
نظسر ويا بي تفاوت نبوده بلکه نسبت به همه آنها،کلسيات واصولي را که منشأ تسفريع فروع ديگر هستند
القاء ميکند.چه اين که هيچ يک از علوم نيسز نسبست به معارف ديني بي تفاوت وبي نظر نمي باشد .اين
ارتباط طرفيني نتيجه طبيعي وحدت قلمرو علم با معارف ديني است.
رابطه علم ودين
ديسسن وعلسم ترابسسط دارنسسد واساسساً بحسسث ازعلسسم دينسسي يسسا غيردينسي نيسسسست .علسسم وديسسن دوگسسونه ورود بسسه
موضوعات است.همچنان که دين برعلوم ،اصولي قائسم مي کنسد؛علم نيز بر موضوعات ديسني نظر دارد.
معسارف دينسي درواقسع مسبين همسان قسوانين وسسنن ثسابتي هسستند کسه علسوم مختلسف در جسستجوي آنهسا مسي
باشنسسد .بسه هسسمين دليسل ،ايسن قسوانين بسه عنسوان ميزانسي قطعسي ويقسسيني  ،ره آورد علسسوم مختلسسف را تسوزين
کسسرده وصسحّت وسسقم آنهسا را بساز مسي نمايسسند و رکسسن مهسم درايسن مسئسسله همانسا اجتسسهاد صحسسيح صساحب
نظران است واجتهاد همان گونه که در فقه واصول فقه معتبر مي باشد  ،در علوم اعتقادي ونظري نيز
معتبر است.
تفاوت شيوه استنباط در علوم مختلف
اين اصل کلّسسي را بايسد در نسظر داشست که شيوه استسنبساط بسه تسناسسسب عسلسوم مختلف تسغيسيسر پسيدا مي
کند؛علومي که صرفاً جنبه نظري واعتقادي دارند نيازمند روشهايي هستند که مغايربا روش هاي متداول
دراستنباطهاي مربوط به علوم عملي و يا علوم کار بردي است.
چگونگي استناد نظريه ها به دين )علم ديني(
نحوه استناد نظريه ها به دين بدين سان اسست که اگر مطلبي از فرضيه گذشت ومسستدل شد ونتيجه
آن بسه طسور قطسع مشسخّص گرديسد مسي توانسد بسه نحسو قطعسي بسه ديسن اسستناد پيسدا کنسد واگسسر مطلسسب در حسسد
مظنّسسه وگسسمان بساشسسد مسي توانسسد بسه نسسحو مظنّه بسه ديسسن استنسساد يابسسد ودر هسردو صسورت ازتسسبديل رأي
هراسي نيست .روشهاي ظنّي درعلوم عملي – نظير فقه – تنها در محدوده اي مفيد است که حجيت

واعتبار شرعي آنها به گونه اي يقيني ،ثابت شده باشد ويا به يقين منتهي شود .امّا استفاده از آنها در
علسوم کاربردي ]مانند علوم تجربي[ در صورتسي که استناد ظنسّي آنها به ديسن رعايت شود ما نسعي ندارد.
عالم علوم طبيعي وتاريخي آنگاه که درمحدوده اصول وشيوه هاي تأييد شده ديني مسيرخود را طي
مسي کنسد اگردرطسول کاوشسهاي خسود موفّق بسه اقسامه برهسان شسود ويسا از طريسق نصسّي کسه صسدور وجهست
صسدورآن قطعسسي اسسست بسه نستيجه اي يقسسيني برسسسد ره يافسسست علمسي خسود را بسه گونسسه اي يقينسي بسه ديسن
استناد مي دهد وليکسن اگسر با روشهساي ظنّسي واز طريق مراجعسه به ظهسورات ،و مشاهسده ناقسص موارد
طبيعي  ،خصوصاً به نتايسجي که داراي کاربسرد عسملي است دسست يابد ،ضمن بهسره گيري عملي از ره
يافت خود،تبيين وتوجيه علمي اي که ازآن داردبه گونه اي ظنّي به دين استناد مي دهد.
اعتبسار وارزش قضساياي دينسي اي کسه در بساره سسنتهاي تساريخي،اجتمساعي ،طسبيعي ويسا چگسسونگي خلسسقت
عالسسم وآدم آمسده انسد  ،اصسول وضوابسسط بنيساديني را براي هسدايت وشسکل گيسري علسوم تجربسي اي کسه در پرتسو
آنها رنگ وچهره ديني به خود مي گيرند ،در اختيار بشر قرار مي دهد.
ملک ارزش قضاياي ديني،عصمت وحي است.
اگر عصمت و چهره الهي وحي نه تنها در دريافست از خداوند بلکه در حفظ واظهسار آن ،حتسي تا آنگاه که
بسه گسوش مسستمعان مسي رسسد ...موردقبسول واقسع شسود،از پيسام علمسي گسزاره هساي عسسلمي متسون دينسي واز
نقسشي که اين گزاره ها در کشسف واقع دارند ودر نتيجه ازقضايساي ديني اي که در باره مسائل طبيعي
وتاريخي اظهار شده اند  ،نميتوان بي توجّه گذشت.
امتياز علم ديني
نگساه دينسي قسرآن بسسه طبسيعسست وتاريسخ ازيسک امستيازعسمسسده نسسسبت بسه نگسساه مفسسسّران مسادي طسبسيعسست
برخسوردار اسست ،زيسرا قسرآن همسراه بسا تسبيين روابسط مسادي وصسوري،بسه عسسلّت فساعلي وغسايي حسوادث طسبيعي
وتاريخي نيز توجّه مي دهد ودر نتيجه علوم طبيعي واجتماعي را با دوبال » هوالوّل « و » هوالخر « تا
اوج گاه مبدأ و معاد پرواز مي دهد.
سس سوره مبارکه فصّلت  ،آيات شريفه  9سس 18
سس سوره مبارکه طلق  ،آيه 12
سس سوره مبارکه انبياء  ،آيات  30تا 33
سس سوره مبارکه اعراف  ،آيه 54
سس سوره مبارکه فرقان  ،آيه 59
در بسسياري از آيسات بسه صسورت مکرّربسه تعقّل در آيسات تسدويني وتکسويني بسه عنسوان شسيوه و وسسيله اي در
دريافت وفهم حقايق تصريح شده است.
عقل وتجربه ،دو شيوه دريافت وتبيين اصول
تعسقّل ونظاره بر طبيعست دو شيوه کارسساز براي دريافت وتبيين اصولي هستند که درقرآن در باره حقايق
طبيعي وتاريخي اظهار شده است .بديهي است که با اتّخاذ اين دو روش ،بسياري از فروعي که تو سّط
اصسول يساد شسده إلقساء شسدهاند،کشسف و دريسافت مسي گردنسد .زيسرا دريافتهساي عقلسي وتجربسي  ،بسا صسراحت

مورد تأييد آيات قرآني هستند وهر يک به منزله قرائن لبّي متّصل ويا منفصل در تبيين ظهورات قرآني و
در تفسير و تفهيم معاني اي که مربوط به همان حوزهاز تعقّل وتجربه هستند ،به کار مي آيند.
هرگساه تسدبّرهمراه تعقّل وتجربسه دراصسول إلقساء شسده نسسبت بسه پديسده هساي طسبيعي وتساريخي بسه گسونه اي
مستمر تداوم يابند  ،بدون شک برآن اصول ،فروعي به مراتب بيشتر از آنچه پيرامون اصول إلقاء شده در
ناحيه علوم عملي س نظير فقه و اصول س وجود دارد ،مترتب خواهد شد.
ديني بودن يا تعبّدي بودن
دينسي بسودن يسک عسسلم ،غيسر ازقُربسي بسودن ،تعسسبّدي بسودن وعسسبادي بسودن آن اسست .بنسا بر ايسن تمسامي
موضوعسساتي کسه خسارج از حسوزه امسور تعسسبّدي وعبسادي اسست مسي تواننسد در حسوزه عسسلوم د ينسي قسرار گرفتسه
وبدون آن که مانعي براي نقدپذيري آنها وجود داشته باشد،ازتقدّس علوم ديني نيزبرخوردار گردند .
البته قطع برهاني دراين گونه ازمسائل،مانند فقه واصول فقه،تاريخ وعلوم طبيعي،بسيار کم است و اگر
يسک مطلسب تجربسي،عقلسي ،تساريخي و ماننسد آن قداسست دينسي مسي يابسد  ،دراثسر رجسوع بسه نصسسوص دينسي
وکنکساش در جمع آوري وجمع بنسدي وارجاع مطلسق به مقيد و باز گسشت عام به خاص – در صورت وحدت
مطلوب – وإرجاع متشابه به محکم وخلصه تفسير قرآن به قرآن وتفسير حديث به حديسث وعرضه جمع
بنسدي شسده حسديث بر ثقسل اکسبر يعنسي قسرآن کريسم و رهسا نکسردن نسسور افکسسن عسسقل مسبرهِن کسه حجّت الهسي
اسست خواهسد بسود .زيسرا بسا حفسظ روش يساد شسده اسست کسه مسي تسوان مطلسبي را بسه ديسن اسسناد داد وقهسرًا
قداسست آن را هسم کسه در اثسر تطسابق بسا وحسي مقسدّس اسست اثبسات نمسود ليکسن در حسد قداسست توصسّلي ونسه
تعبّدي.
دو ديدگاه در ارتباط علم ودين
خلصه آن که دو نظر مختلف در باره وحدت ويا جدايي قلمرو دين وعلم ،...متکي بر دو جهان س شناسي
مختلسسف اسست .آن کسس کسه عسسلم وديسن را جسداي از يکسديگر دانسسسته ،اعسم از اينکسه قسائل بسه داد وسستد
وهمزيستي ويا درگيري وستيز ميان آن دو شود؛ کسي است که هستي شناسي الهي را انکار کرده و
از اثبات جهان غيب عاجز مانده است.
اما موحد کسي است که در هستي شناسي خود قائل به توحيد است ] هم او [ که نور خدارا در آئينه
فطرت خود مشاهده مي کند و با شناخت حقيقست الهي خود  ،اين سعادت را مي يابد که چهسره الهي
مُلک وملکوت را نيز مشاهده کند.
طبيعت،زنده به حيات الهي است
طسبيعت در ذات خسود زنسده بسه حيسات الهسي اسست وآنچسه کسه انسسان درقسوس صسعود خسود بسه آن مسي رسسد
مشاهده اين مشهد است  .انساني که به حرم دل راه مي يابد خويشتن را آينه دار جمال وجلل الهي
مسي بينسد .او نسه در خسود سسر پرسستي جسز خسدا مسي بينسد ونسه دربيسرون ،جزازاومسي شسنود؛لسذا در حرکسات
وسکنات وبلکه در جزم وعزم خود ،وليت ومشيت پروردگار را مشاهده کرده ومي گويد :
» عَرفت ال بِفَسخ العَزائم وحَلّ العُقود ونقض الهِمَم « ) نهج البلغة ،حکمت ( 250
ودرطبيعت نيز کلم الهي را مي شنود وپاسخ مي گويد.

اگر انسان چهره جان خود را متوجّه فطرت الهي بنمايد نسيم نشاط انگيز نفخه الهي را احساس کرده
وروح خداوندرامشاهده خواهدکرد.زيراخداوند سبحان مي فرمايد:
ونفخت فيه من روحي
سنخيت آدم و عالم
آدم ] عالم اصغر [،درهمسِنخي وهمدلي که با عالم ] اکبر [ دارد،تنها کلم خدا رااز آن نمي شنود ،بلکه
پيسام خسدا را نيزبسه آن ابلغ مسي کنسد .درايسن گفست وشسنودِ طرفينسي اسست کسه همساهنگي،بلکسه تبعيست و
اطساعت طسبيعت نسسبت بسه اوحاصسل ميشسود .دليسل ايسن تبعيست همسان فضسيلت وبرتسري آدم در دريسافت از
خداوند وارائه آن است.انسان عالِم کاملترين آيينه خداوند است.
تأثيرانسان بر طبيعت
قسرآن کريسم درمسوارد بسسيار،از تسأثير انسسان الهسي بر طسبيعت همجسوار وبلکسه بر حيوانسات اطسراف سسخن مسي
گويد،درباره حضرت داود)عليه السلم( مي فرمايد:
» ولقد آتينا داود منّا فضلً يا جبال أوّّبي معه والطّير « ) سوره مبارکه سبأ،آيه ( 10
يعني ما از ناحيه خود فضلي را برداود عنايت کرديم وبه کوهها ومرغان فرمان داديم تا با تسبيح و نغمه
الهي داود همآهنگ شوند.
کساني که به امور غير مادي اعتقاد دارند علوه بر بدن مادي بُعدغيرمادي انسان را که مربوط به جهان
غسيب است اثبسات مي نماينسد وبلکه برخي ازآنها ازقسبيل اشراقسيون وجود جهان غسيب را از طريق اثبات
بخش روحاني انسان اثبات مي کنند .با اثبات جهان غسسيب وخزاي نِ ثابتِ عالمِ شها دت است که امکان
بهره وري ازآن خزاين فراهم مي گردد.
خداوند سبحان از وجود خزائن بي کران الهي چنين خبر مي دهد:
» إن من شيءٍّال عندنا خزائنه وما ننزّله ال بقدرٍ معلومٍ « )سوره مبارکه حجر،آيه ( 21
بهسره گيسري از عسالم خسزائن،از طريسق کسشسسف وشهسسود يسا رؤيسساهاي صسسادق و راه هساي ديگسري کسسه حاصسل
عسروج بسه عسالم غيسب وتمساس بسا لسسوح محسفسسوظ و امّس الکسستاب اسسست،آگاهسسي بسه حسسوادث آينسسده ونيسسازهاي
متناسب باآن حوادث وقوانين همآهنگ با آنها را ممکن مي سازد.
بر اسساس ايسن اعتقساد اسست کسه تنظيموتسدوين قسوانين براي حسوادث آينسده قبسل از تحقّق ظسرف عمسل بسه آن
قوانين معني پيدا مي کند.
] بدين سسان انسساني کسه حقيقست او قرابست با فاعسسل وغسسايت عالَم دارد وميتوانسد همآهنسگ بلکسه سسراينده
آهنسگ عسالَم طبسسيعت باشسد مسي توانسد بسه برکسست ديسن ؛عسالمِ بسه علسم فعّال وتسأثير گسذار وپسسيشگام و نسه علسم
منفعل و جبهه گرفته در برابر تحکّم طبيعت باشد[.

ضميمه چهارم  :ديدگاه آقاي مصطفي ملكيان
پيشفرضهاي بازسازي اسلمي علوم انساني

ابتدا بايد گفت كه آقاي ملكيان در اين مقاله صريحاً بازسازي اسلمي علوم انساني را منكر نيست هر
چند نتيجة مقالة ايشان همين امر خواهد بود .امادر مقالهاي كه در شمارة 19و  20از مجلة نقد و نظر با
عنسوان » تسأملتي چنسد در بساب امكسان و ضسرورت اسسلمي شسدن دانشسگاه« بسه صسراحت مسي گويسد كسه
اسلمي كردن علوم و معارف توصيفي بشري نه ممكن است و نه مطلوب.
در مقالة حاضر ايشان ابتدا پيشفر ضهايي را براي قائل شدن به بازسازي اسلمي علوم انساني بيان
مسي كنسد وبسا زيسر سسؤال بردن و نادرسست دانسستن برخسي از ايسن پيشفرضسها  ،در واقسع اصسل قضسيه را غيسر
ممكن مي داند .اين پيش فرض ها به قرار زير است :
 .1شناخت اسلم؛ آيا مي دانيم اسلم چيست ؟
الف( مي دانيم قالب اسلم چيست؟
چه چيزهايي جز اسلم جزء اسلم نيست؟ علم رجال و علم حديث و روش شناسي علوم تاريخي كه
يك بار به امور بيرون از متن نظر ميكند و يكه بار به امور درون متن .امور بيرون از متن همانند اينكه آيا
سن راوي به حدي بوده كه از ديگري روايت نقل كرده يا نه و امور درون متن همانند به كار رفتن لغتي در
روايت كه در زمان آن امام چنين لغتي معمول نبوده است.
ب( ميدانيم محتواي اسلم چيست؟
براي اين كار علومي داريم از جمله علم تفسير  ،علم شرح حديث  ،بخش اول اصول فقه  ،لغت  ،صرف
و نحو و علوم بلغي و علوم زبانشناسي  ،معناشناسي يا علم الدلله ) (Semanticكه از طريق ايجاد
»شبكة معنايي« به مقصود ميرسد.
 .2شناخت علوم انساني
علوم انساني ،علومي هستند كه به انسان ميپردازند و چهار قسم دارند :فلسفي  ،تجربي  ،عرفاني
و تاريخي.
لاقل سه بخش در علوم انساني بايد شناخته شود:
بخسش اول  ،تطسور تساريخي علسوم انسساني اسست .بخسش دوم  ،وضسع كنسوني علسوم انسساني اسست .مرحلسة
سوم روششناسي علوم انساني است.
 .3نقص در علوم انساني موجود
 .4نسبت دين با دو مقولة دانش و ارزش
دين آمده است تا چه چيزي را در اختيار بشر قرار دهد يا وجه حاجت بشر به دين چيست؟
به طور كلي جوابهاي اين سؤال به سه جواب منحصر است:
الف( دين آمده است كه دانش بدهد).معروف به معناي اعم(
ب( دين آمده است كه ارزش بدهد).بايدها و نبايدها(
ج( دين آمده است كه هم ارزش بدهد و هم معرفت و »روش« كه در طول اين دو است.
بر پايسة پيشسفرض سسوم نقصسان در علسوم انسساني همسان ناسسازگاري بعضسي از مسوارد آن بسا قسرآن و روايسات
است و از آنجا كه علوم انساني تنها بيان دانش ميكنند ،ما در پيشفرض چهارم بايد قرآن و روايات را يا

از سسنخ قسول اول بسدانيم يسا از سسنخ قسول سسوم .چسرا كسه بنسابر قسول دوم )ارزش( هيسچ ناسسازگاري بسا علسوم
انساني پديد نميآيد.
دو اشكال و پاسخ آنها
 .1حتي اگر دين فقط شامل ارز شها باشد هم ممكن است با علوم انساني در تعارض قرار گيرد چون
پيشسفرض ارزشسها  ،وجسود قسدرت در مسأمور يسا منهسي اسست و اگسر علسوم انسساني نشسان دهسد كسه چنيسن
قدرتي وجود ندارد با ارزشهاي ديني در تعارض قرار ميگيرد.
پاسخ :با توجه به آنچه بارتلي در كتاب دين و اخلق آمده است دو پاسخ داده شده است:
اول :اين ادعا كه هر امري و هر نهيي قدرت و اختيار را مفروض ميگيرد در كليت خود همين بحث است
امسا بسه نحسو موجبسة جسزئي قابسل قبسول اسست .مثسل اينكسه بسه يسك بچسه براي تشسويق بسه ثروتمنسد شسدن گفتسه
شود » :تو بايد ثروت بينهايت داشته باشي«
دوم :اين كه كساني كه تعارض علم و دين را مطرح ميكنند اصلً اين مورد محل بحثشان نيست چون
در شسق دوم فقسط در ميسزان مقسدورات آدمسي ممكسن اسست تعسارض پيسش بيايسد و حسال آنكسه در مسوارد قسدرت
آدمي كسي تعارض علم و دين را مطرح نكرده و اين تعارض در موارد بسيار گستردهتر از اين مطرح است
نه در اين مورد بسيار محدود.
 .2علوم انساني صرفاً شامل دانش نيست بلكه شامل گزارههاي ارزشي هم ميشود.
ايسن مطسالب درسست اسست امسا منطقساً از گذاشستن ميلياردهسا واقعيست در كنسار هسم  ،نميستوان ارزش درسست
كرد .كساني مثل ميردال معتقدند كه از علوم انساني نمي توان ايدئولوژيزدايي كرد .حال اگر ما بگوئيم
پسس چسرا فقسط ارزشسهاي ماركسيسستي و فرويديسستي بر آن تسسلط داشسته باشسد و نتسوان علسوم انسساني
اسلمي داشت .اين از لحاظ منطقي محكوم است.
بنسابر ايسن صسرف اينكسه ديسن بسه مسا اطلعساتي دربسارة انسسان داده اسست بسه معنساي معسارض بسودن بسا علسوم
انساني نيست بلكه چنين تعارضي نيازمند اثبات است.
تعسارض علسوم انسساني بسا ديسن بسه ايسن معناسست كسه نظسريهاي مطسرح شسده و اهسل آن علسم هسم قاطبتساً آن را
پذيرفتهاند اما اين نظريه با نص روايت يا آيهاي ناسازگار است.
تبصسره زدن بر يسك علسم را بازسسازي آن علسم نميگوينسد .مسوارد تعسارض بايسد آنسقدر زيساد باشسد كسه بگسوئيم
ميسخواهيم آن علسم را بازسسازي كنيسم .بسه علوه در مقسام تعسارض ميستوان از ظساهر آيسات و روايسات دسست
كشيد و آنها را تأويل برد .همچنانكه در مقابل مستقلت عقيله است در احكام تجربي هم صادق است.
 .5روشي براي متقاعد ساختن ديگران
مسا هنگسامي كسه در مقابسل ديگسران قسرار ميگيريسم نميستوانيم آنچسه از آيسات و روايسات داريسم را بسدون دليسل يسا
بدون حس و تجربه به آنها بقبولنيم چرا كه آنها اعتقادي به اين امور ندارند و در اين صورت ما روش آن
علوم را پذيرفتهايم و در چارچوب همان علوم  ،حرف نويي زدهايم و اين ديگر بازسازي علوم نيست.
ملحظات

اهتمام جناب آقاي ملكيان در اين نوشته روي اين مطلب است كه طرفداران بازسازي علوم انساني بر
اساس آموزه هاي اسلمي پيشفر ضهايي دارند و اگر اين پيشفر ضها يا برخي از آنها نادرست باشد
ادعسساي آنهسسا نادرسسست اسسست از اينسسرو ايشسسان در صسسدد نشسسان دادن ضسسعف و نسساتواني برخسسي از ايسسن
پيشفرضهاست .پي شفرض اول و دوم از نگاه ايشان درست و بياشكال است ولي بقيه داراي اشكال
ميباشد .اينكه به بيان ملحظاتي چند دربارة ديدگاه هاي مطرحشده در اين مقاله پرداخته ميشود:
 .1در پيشسفرض سسوم » منقصست در علسوم انسساني« را تنهسا در ناسسازگاري و تعسارض برخسي از دادهسهاي
علوم انساني با آموزه هاي وحياني ميداند .در حاليكه برخي در كنار اين منقصت به منقصت ناكارآمدي
علسوم انسساني در نيسل بسه اهسداف مسورد نظسر خسويش كسه از تلش هميشسگي عالمسان علسوم انسساني براي
خلق و ارائه نظريههاي جديد ميتوان به آن رسيد.
 .2ايشان با بيان شقوق سهگانه در باب آموزه هاي ديني قائل به اين است كه اگر دين تنها ارزش بدهد
ديگر تعارضي بين علم و دين پديد نخواهد آمد چرا كه علوم انساني صرفاً يبان دانش ميكند و بنابراين
علم ديني در اين فرض امكان ندارد.
آنچه بدان اشاره شده  ،شبهة معروف هيوم است كه به نوعي با مغالطة طبيعت گرايانة جي.اپي.مور
ارتباط دارد كه بر اساس آن هرگونه استنتاج بايد از هست و هست از بايد مغالطه آميز و ناممكن خوانده
شده است .زيرا منطقاً چنين استنتاجي غير مجاز است.
ايسن شسبهه از لحساظ قواعسد صسوري منطسق درسست اسست ولسي بسه جسه دليسل گزارهسهاي ارزشسي صسرفاً امسور
اعتباريند و از واقعيت خارجي خبر نميدهند.
در ايسن بساب ديسدگاه هساي متعسددي بسه ويسژه در فلسسفة اخلق و علسم اصسول مطسرح اسست مثلً بر اسساس
ديدگاه تعريفگردانه ) (Definismاعم از طبيعت گردانه و مابعد طبيعت گردانه گزاره هاي مذكور همواره
بيانگر حقايق خارجياند و به بيان اصوليان اوامر و نواهي شارع تابع مصالح و مفاسد واقعي است.
بسا پسذيرش اشسكال هيسوم در دسستگاه معرفتشناسسي هيسوم تنهسا حسس و تجربسه اصسالت دارنسد و در دسستگاه
هيومي استنتاج بايد از هست در واقع استنتاج بايد از تجربة حسي است كه كانت در نقد عقل عملي
اثبسات ميكنسد كسه ارزشسها براي بهنجسار بسودن بايسد ماقبسل تجربسي باشسند و اثبسات ميكنسد كسه گزارهسهاي
ارزشي و اخلقي  ،ناب و پيراسته از هرگونه شائبه تجربه گرايانه هستند.
در هميسن پيشسفرض اشسكال و جسوابي را مطسرح كردهانسد مبنسي بر اينكسه اگسر كسسي ادعسا كنسد كسه چسون
پيشسفرض ارزشسها وجسود قسدرت در مسأمور يسا منهسي اسست حستي اگسر ديسن فقسط شسامل ارزشسها باشسد اگسر
علسوم انسساني نشسان دهنسد كسه چنيسن قسدرتي وجسود نسدارد بسا ارزشسهاي دينسي در تعسارض قسرار ميگيرنسد.
پاسخ ميدهند كه چنين نيست كه همة ارزشها قدرت و اختيار را فرضبگيرند.
روشن است كه اين فرض در جايي صادق است كه دين فقط ارزش بدهد و آن ارزشها هم به هستها
و حقايق قابل تجديد نباشد.
 .3آقاي ملكيان شرط ديگر بروز تعارض را اين مطلب دانسته است كه معتقد باشيم اگر دين به ما دانش
ميدهد  ،دانشي ميدهد كه با دانشي كه علوم انساني ميدهد معارض است .تعارض را همچنين

معنسا ميكنسد كسه نظسريهاي در علسم مطسرح شسده باشسد و اهسل علسم هسم عمسدتاً آن را پسذيرفته باشسند امسا آن
نظريه با نص روايت يا آيهاي ناسازگار باشد آنگاه نتيجه ميگيرد كه در علوم انساني اين گونه تعار ضها
را نميتوان به سادگي اثبات كرد يا حداقل آنقدر زياد نيست كه بتوان دم از بازسازي علوم انساني زد.
امسا اينكسه ايشسان تعسارض را بسه مخسالفت بيشستر محققسان علسم بسا نظريسه مطسرح در ديسن معنسا كسرده سسخن
ناصسوابي اسست چسرا كسه حستي ناسسازگاري يسك ديسدگاه هسم بسا آينسدة دينسي مسوجب اطلق تعسارض اسست و
سسرانجام اينكسه گرچسه كشسف تعارضسها بيسان ديسن و علسوم انسساني آسسان نيسست ولسي ايسن ادعسا كسه ايسن
تعارضها آنقدر ناچيز است كه نيازي به بازسازي علوم انساني نيست خود اول كلم است.
 .4ايشان ميگويد با فرض تعارض ميان علوم انساني و دين حتماً و لزوماً به نفع ظاهر گزاره هاي ديني
قضاوت نميكنيم و در ادامه از علم اصول شاهدي ارائه ميدهد.
به نظر ميرسد كه مراد اصوليان تغيير سخن خداوند نيست بلكه كشف ميشود كه حكم خداوند همان
است كه عقل مستقل ميگويد آنهم از باب ملزمة حكم عقل و شرع .از اين رو تعميم سخن اصوليان
دربارة عقل قطعي به تجربهها كه نتايج ظني به همراه دارند كاملً نادرست و ناموجه است.
 .5اين نوشتار بر آن است كه دخالت دادن ارزشها و ايدئولويها در علم مجاز نيست.
به نظر ميرسد كه گرچه اين سخن درست است اما در پارهاي موارد اين دخالت به طور قهري انجام
ميگيرد.
از اينها گذشته اين نقد بر آموزههاي ديني وارد نيست چرا كه آموزههاي ديني ناظر به واقع است.
 .6پيشسفرض بعسدي اينسست كسه توليدكننسدگان علسوم انسساني اسسلمي معتقسد بسه درسستي روش براي
متقاعد ساختن ديگران هستند.
اصل اين امر اينگونه قابل توجيه است كه:
السف -چسون علسم دينسي در سسطوح و ليهسهاي مختلفسي مطسرح ميسشود روش متقاعسد سساختن افسراد نيسز در
قبال آن متفاوت است .براي مؤمنان از روش نقلي سود مي جوييم .اما براي غير مؤمنان اگر سنخ قضيه
عقلي بود از روش عقلي و اگر تجربي بود از روش تجربي .در اينجا تنها در ارائه نظريه و تفسير و تحليل
آن  ،علم ديني داريم ولي در توجيه ديگران علم ديني نداريم.
ب -حتي اگر براي نظرية برآمده از دين شواهد كافي تجربي و عقلي نداشتيم اثباتاً الزامي براي سكوت
وجسود نسدارد و بسه صسرف اينكسه عسدهاي سسخن مسا را نميپذيرنسد نميستوان پرونسدة علسم دينسي را بسست زيسرا
همواره عدهاي از دانشمندان در مقابل نظريههاي جديد مقاومت كردهاند.
ج .گرچسه در بساب پسذيرش نظريسة علمسي تجربسي در سسطح جهساني منسوط بسه اقنساع اكسثريت جسامع علمسي
است  ،اما در زمينة علوم انساني و اجتماعي پارادايم واحدي در جهت روش اقناع و توجيه حاكم نبوده
است.
د .تفسيرهاي مختلف از متون ديني نيز مشكلي در فرايند علم ديني ايجاد نميكند و در نهايت هر كدام
كه مؤيد است نقلي يا تجربي بيشتر و كاملتري داشت پذيرفته خواهد شد.

ضميمه پنجم  :مفهوم علم ديني از ديدگاه فرهنگستان علوم
مقدمه
يکسي از مبساحث کسه بيسن صساحب نظسران مطسرح ،و دربساره آن ديسدگاههاي مختلفسي وجسود دارد ،مفهسوم علسم
ديني و تعريفي است که از آن ارائه مي شود با توجه به اهميت مسئله ،رسيدن به يک تعريف مطلوب
از علم ديني ،مستلزم آگاهي از ديدگاههاي مختلف و نقد و بررسي آنهاست در اين نوشته تنها درصدد
بيسان ديسدگاه »فرهنگسستان علسوم اسسلمي« و مشخصساً جنساب »حجسه السسلم و المسسلمين آقساي ميسر
باقري« هستيم.
آنچسه در اينجا نقسل شده ،برگرفته از کتابي است کسه حاصل سه نشست علمسي ايشان با ديگر صاحب
نظسران اسست تلش کرديسم حضسوراً سسوالتي را مطسرح کنيسم تسا ديسدگاه ايشسان وضسوح بيشستري يابسد کسه
متاسفانه موفق به انجام آن نشديم.
ضرورت بحث از علم ديني
ايشان معتقدند آنچه ما را در مورد »علم ديني« به بحث فرا مي خواند شبهه نظري نيست بلکه اضطرار
در مقسام عمسل اسست .مسا مسدعي هسستيم اسسلم در اداره جسامعه برنسامه دارد ولسي در ايسن زمينسه الگوهساي
شرق و غرب را بکار گرفته ايم عده اي مي گويند ارزشهاي ديني خرافه هايي هستند که مانع توسعه
مي شوند براي همين بايد در دين تجديد نظر کنيم و نگاه ديگر اين است که بايد در علم تجديد نظر کنيم
نظر ما اين است ما بايد تعريف جديدي ارائه دهيم که طبق آن علم جديد و کارآمدي توليد شود علمي
که بتواند مشکلت عيني جهان اسلم را حل کند و در موازنه قدرت ،برتري اسلم در سياست ،فرهنگ
و اقتصاد را ثابت کند و به تعبير ديگر ،فرهنگستان علوم اسلمي از منظر تحقق کامل اسلم در عرصه
عمل وارد طرح نظريه »علم ديني« شد.
تعريف علم
اسستاد ميربساقري مسي فرماينسد :در مساهيت علسم) ،عقلسي ،حسسي ،شسهودي( اراده حضسور دارد و فرآينسد
پيدايش آن هم وليت و تولي است و جاهايي که انسان نمي فهمند براي اين است که اراده ندارد پس
فرآيند ادراک ارادي است حال اين اراده انسان تولي پيدا مي کند بالي سر اراده نيز دو نظام وجود دارد
يا اراده حق است يا اراده باطل يا تولي به حق پيدا مي شود يا به باطل اگر تولي به دستگاه پيامبر)ص(
صورت گيرد نورانيت پيدا مي کند و اگر تولي به ابليس پيدا شد ظلمات پيدا مي شود وهر دو دستگاه تا
سسر حسد تمسدن سسازي کارآمسدي دارنسد يسک جسا جهسل اسست و جساي ديگسر علسم اينکسه در روايست آمسده از جنسود
عقل )که نور است( ،علم است و از جنود جهل ،جهل است به همين معني برمي گردد پس انسان در
نظام اراده ها بر اساس تولي و وليت يا ظلماني يا نوراني مي باشد.
تعريف ديني
آقساي ميربساقري ،تعريسف معروفسي کسه ديسن را بسه يسک سلسسله اعتقسادات ،اخلق و احکسام تعريسف مسي کننسد،
نمي پذيرند زيرا مي گويند روشن نيست که مقصود از اعتقاد ،اخلق و احکام ،اعتقاد – اخلق و احکام
ما است يا نفس المر اگر مراد نفس المر باشد براي ما قابل فهم نيست.

تعريف استاد :دين جريان وليت خداوند در سرپرستي بشر است که از طريق اوليايش جاري مي شود.
دين بدون رسول ال)ص( حتي در مقام ثبوت هم نداريم رسول از ارکان دين است »السلم علي الدين
الماثور« » ،السلم علي الدين القويم«.
ايسن جريان وليت در مرتبسه اي کسه ظهسور پيدا مي کند در قالب اعتقاد ،احکام و اخلق است کسه در مقام
ثبوت ما به آن وليت مي گوئيم و تولي خود را ،دينداري مي ناميم .زيرا دينداري دو عنصر اصلي دارد -1
تولي  -2تبري »هل الدين ال الحب و البغض« »سنت« ُ منبع فهم ما از دين است و اين خود ،غير از
دين است .منابع فهم دين در مرتبه نازله ،کتاب و سنت است .عقل منبع نيست عقل اگر تولي پيدا کند
مي تواند طريقي براي کشف کتاب و سنت باشد ولي اگر مستقل عمل کرد ،حجت نيست عقل تنها با
تولي به وحي منبع است.
علم ديني
اگسر وليست الهسي برفرآينسد پيسدايش علسم در همسه مراتبسش حساکم شسود ايسن علسم» ،علسم دينسي« اسست و اگسر
جريان وليت الهسي برفرآينسد پيدايش علم حاکم نبا شد يعنسي جريان تسولي و وليتي کسه در تحقق علم و
پيسدايش آن حضسور دارد ،حسق نباشسد ايسن علسم هسم – ) بسه نسسبت( حسق نيسست بنسابراين طيفسي از علمسي
الهي ،التقاطي و الحادي پيدا مي شود.
بر ايسن اسساس ،علسم انبيساء و اوليساء معصسوم)ع( کسه مقسام عصسمت دارنسد علسم الهسي و حسق اسست و قطسب
مقسابلش باطسل اسست .همسان مطلسبي کسه در روايسات ذيسل سسوره مبسارکه »قسدر« وارد شسده کسه در شسب قسدر
همانگونه که ملئکه بر ولي خدا نازل مي شوند شياطين هم بر ولي باطل نازل مي شوند ولي آنچه به
او گفته مي شود جهل است.
بنابراين علم يک واقعيتي است که در يک فرآيند خاصي تحقق پيدا مي کند اگر اين جريان ،جريان حقي
بود و تبعيت دين در آن صورت گرفت علم توليد شده ،حق و ديني خواهد بود.
عوامل تاثير گذار بر علم ديني
 27عامل بر تحقيق علم ديني تاثير دارند که جدول عوامل  27گانه به اين صورت تبيين مي شود:
از يک زاويه عواملي که در پيدايش يک علم دخيلند عبارتند از:
 -1تاريخي  -2اجتماعي  -3شخصيتي اين عوامل سه گانه در سه مرحله در تحقق يک علم نقش ايفا
مي کنند:
 -1پيدايش

 -2تغييرات

 -3تکامل

و از جهتي علم :الف :يک دستگاه جديد است مثل اينکه يک دستگاه رياضي جديري در مقابل رياضيات
فيثاغورثي بنام رياضيات مجموعه اي تاسيس شود.
ب :نظريسه اي در درون يسک دسستگاه اسست :مثلً بر پسايه اصساله وجسود ،نظريسة معساد بسه گسونه ديگسري تسبيين
شود.
ج :يک روش و متد مناسب با دستگاه است.

از ضرب اين عوامل در يکديگر  27عامل پيدا مي شود که براي نمونه اين تقسيم را تنها در عامل تاريخي
اجراء مي کنيم:
الف( پيدايش:

 .1دستگاه جديد
 .2نظريه اي در دستگاه جديد
 .3روش و متد مناسب با دستگاه

ب( تغييرات:

 .1دستگاه جديد
 .2نظريه اي در دستگاه جديد
 .3روش و متد متناسب با دستگاه

ج( تکامل:

 .1پيدايش دستگاه جديد
 .2نظريه اي در دستگاه جديد
 .3روش و متد متناسب با دستگاه

در حوزه علومي که مستقيماً منسوب به دين است مثل حکمت ديني ،عرفان ديني ،و فقه ديني علوم
کاربردي و هم در حوزه علومي که مربوط به اجرا و برنامه ريزي است در همه اين حوزه ها اين پست و
هفت عامل را بايد محاسبه کرد اگر همه اين عوامل تحت تاثير جريان وليت الهي واقع شدند اين علم،
علسم دينسي مسي شسود و اگسر ايسن عوامسل ،بسه نسسبت از جريسان وليست حسق تخلسف کردنسد ايسن علسم ،بسه همسان
نسبت غير ديني است.
مثسال :براي اينکسه بگسوئيم يسک فلسسفه اسسلمي اسست يسا نسه بايسد پيسدايش ،تغييسرات و تکساملش را در حسوزه
دستگاه ارزيابي کنيد فرض کنيد دستگاهي به نام اصاله وجود پيدا شد ما بايد بيائيم محاسبه کنيم و
بگسوييم چسه عسواملي در پيسدايش ،تغييسرات و تکامسل آن دخسالت داشسته و تساثير گسذار بسوده اسست و ايسن تساثير
گسذاري آيسا در حسوزه پيسدايش اصسل دسستگاه اصساله وجسود بسوده يسا در حسوزه پيسدايش نظريساتي در دامسن اصساله
وجود بوده و يا پايين تر در حوزه بعدي گزاره ها بوده است؟ آيا به صرف اينکه بعضي از گزاره هايي که
در فلسسفه صسرار ديسن مطسرح انسد انعکساس کتساب و سسنت هسستند براي اسسلمي شسدن يسک فلسسفه کسافي
اسست؟ بنسابراين بايسد دسستگاه فلسسفي موجسود را بررسسي کسرد و معلسوم سساخت پيسدايش ،تغييسرات و تکامسل
دستگاه تحت تاثير چه عوامل تاريخي ،اجتماعي و شخصيتي بوده است؟ اگر ما اينها را محاسبه نکنيم
نمي توانيم بگوييم اين فلسفه ،اسلمي است.
پس در مقام قضاوت که يک علم ديني است يا غير ديني  27شاخص داريم مثلً يکي از آنها کار آمدي
علم ديني است که بايد در جهت توسعه و قرب باشد يعني جهت¬گيري¬ها نياز ها را به سمت تقرب
ببرد همانطور که ممکن است آهنگ نيازهاي اجتماعي انسان ،آهنگ ارضاء مادي و پرستش دنيا باشد
يا شاخصه ديگر اسناد است ،علم بايد به نحوي برخاسته از منابع باشد البته استناد علوم مختلف به
منابع متفاوت است.استناد فقه به گونه اي است که استناد رياضيات يا فيزيک اين گونه نيست بنابراين
به نحوي بايد استناد به منابع ديني ،در علم بيايد و بالخره روش آن علم هم بايد برآمده از دين و قابل
استناد به دين باشد؛ البته استناد در حوزه هاي مختلف فوق مي کند.

مقصود از وصف ديني براي علوم مختلف
سسنخ قضسيه معيسار دينسي و غيسر دينسي بسودن نيسست زيسرا مسا دامنسه علسم دينسي را وسسيع مسي گيريسم و مسي
گوئيم همه علوم بشري بايد ديني بشود و فرهنگ ديني در همه آنها جاري شود به تعبير ديگر زبان و
ادبيسات وحسي بايسد زبسان و ادبيسات محسوري شسود حستي در حسوزه علسوم تجربسي هسم وصسف دينسي و غيسر دينسي
وجود دارد البته گزاره ها در حوزه هاي مختلف ،آهنگ و زبان خاص خود را دارند ولي انتصاب به ديني و
غير ديني پيدا مي کنند.
لزم نيست همه علوم نقلي شوند مثلً در حوزه فيزيک گزاره ها بايد ناظر بر عينيت ،تجربه پذير و داراي
کارآمسدي خساص خسود باشسند امسا در عيسن اينکسه تجربسه پسذير و آزمسون پسذير اسست مبتنسي بر يسک فلسسفه و
فرهنگ ديگري است ما علم را نبايد به گزاره ها تعريف کنيم .فلسفه و فرهنگي که در يک علم حضور
دارد را مي توان با آناليز کردن بدست آورد و ما بايد ابزار اين تحليل را داشته باشيم البته در برخي گزاره
ها تشخيص مشکل است مثلً در جامعه شناسي اگر بخواهيم گزاره ديني را از غير ديني در گزاره اي
که علمي است و شکل معامله بخود گرفته است .البته بايد توجه کرد بررسي و تحليل عوامل  27گانه
کسه در توليسد علسم نقسش دارد غيسر از کارآمسدي يسک نظريسه اسست کسه مثلً مشسخص کنيسم چقسدر در دفساع از
انديشسه اسسلمي کارآمسد بسوده اسست تحليسل آن عوامسل و راي ايسن مطلسب اسست و معيسار هسم جريسان وليست
الهي در آنهاست .

ضميمه ششم :خلصهاي از بحث قرآن و تئوري تحول
پيشينه تئوري ثبات و تحول انواع
چگونگي خلقت انسان از زمرهي مسائل ديرين و باستاني است که شايد از زمان پيدايش انسان مورد
بحسث و بررسسي قسرار گرفتسه اسست .آن چسه در ايسن نوشستار آمسده اسست ،مقايسسهاي ميسان انديشسه دينسي
مفسسران و متفکسران و معرفست دينسي عالمسان طسبيعي ،نسسبت بسه کيفيست پيسدايش انسسان اسست .مکتسب
فيکسيسم) (fixismeيا ثبات انواع ،قائل به خلقت هاي مستقل است؛ بدين معنا که انسان از انسان و
سساير حيوانسات از انسواع خساص خودشسان پديسد آمدهانسد .مکتسب ترانسفورميسسم )  (transformismeمنشسأ
پيدايش انواع کنوني را موجودات و انواع پيشين و مغاير معرفي ميکند.
هراکليتوس معتقد بود که همه چيز در حال جريان و تحول است .وي به صراحت ميگفت :ما بايد بدانيم
که جنگ در همه چيز وجود دارد و ستيزه ،عدل است و تمام اشيا به سبب ستيزه به وجود ميآيند و از
ميان ميروند .آناکسيمندر ،يکي از فيلسوفان يونان باستان ،بر آن بود که حيات از دريا ناشي ميشود و
صور و اشکال کنوني حيوانات ،به سبب سازگاري با محيط به ظهور رسيدهاند و انسان نيز در آغاز از نوع
ديگري از حيوانات تولد يافته و پديدار شده است.
لمارک) 1744س .1829م( معتقد بود که اگر تغييراتي که محيط موجب آن است ،در رفتار انسان ،ثابت و
ديرپسا شسود ،اعضساي قسديمي را تغييسر خواهسد داد يسا بر اثسر نيساز بسه اعضساي جديسد ،آن هسا را بسه وجسود خواهسد
آورد .بسه ايسن ترتيسب ،نياکسان زرافهسهاي فعلسي بسا سرکشسيدن مسداوم بسه طسرف برگ شساخههايي کسه دور از

دست رس آنها بوده ،گردنهاي بلند و بلندتري پيدا کردند و تغيير ساختي که به اين ترتيب پيدا شد ،از
راه وراثت ،تکامل يافت .اتين ژئوفروي سنت هيلر و رابرت چمبرز ،دو تطور گراي ديگر سده نوزدهم بودند
که به تأثير مستقيم محيط بر فرد عقيده داشتند.
مکتب داروينيسم
چنسان کسه گفتسه شسد ،افسرادي ماننسد لمسارک و ديگسران ،فرضسيههايي را دربساره تحسول ارائه دادنسد کسه از سسوي
جسامعه علمسي چنسدان مسورد پسذيرش قسرار نگرفست .مهسم تريسن فسردي کسه فرضسيه او در محافسل علمسي بسسيار
مورد توجه قرار گرفت و موافقان و مخالفان بسياري يافت ،چارلز داروين ،زيست شناس انگليسي بود.
وي در سال .1809م به دنيا آمد .در آغاز ،علم پزشکي و سپس علم دين را آموخت .در ادامه زندگي او
لها درياسسها و خشسسکيها را پيمسسود و در چگسسونگي خلقسست گياهسسان و جسسانواران
براي سسسياحت جهسسان ،سسسا 
کنجکساوي کسرد .پسس از بازگشست بسه کشسورش ،بر ايسن اعتقساد شسد کسه تمسام موجسودات در اثسر تکامسل بسه يسک
ديگسر مبسدل ميسشوند و هيسچ نسوعي بسدون مقسدمه و بسه صسورت دفعسي آفريسده نشسده اسست .او در سسال
.1859م کتساب » منشسأ انسواع« را منتشسر کسرد و براي تاييسد ديسدگاه خسود ،آزمايشسهاي خسود را در زمينهي
جنين شناسي جانوران و مراحل تکامل اجداد جانداران ،طبق شواهد سنگوارهاي و شباهت ساختمان
جنين انسان با ماهي و قورباغه ،به طبيعت شناسان روزگار خود عرضه کرد و مدارکي براي خويشاوندي
انسان با شاخهي جانوران ،ارايه نمود.
دارويسن در نخسستين اثسر خسود ،از ذکسر نسام انسسان پرهيسز کسرد؛ ولسي در سسال .1871م در کتسابي بسه نسام» تبسار
انسسان« ،بحسث نسسبتاً مفصسلي دربساره منشسأ پيسدايش انسسان ارايسه نمسود و صسفات مميسزه انسسان ماننسد:
کيفيت صورت ،حرکات دست و پا ،ايستادن و صفات نفساني از قبيل :تصور ،تخيل ،تعقل و صفات معنوي
ماننسد :نسوع دوسستي ،محبست ،ايثسار و غيسره را بر اسساس تغييسر تسدريجي نياکسان آدم نمساي انسسان و حستي
حيوان هايي نظير ميمون ،در جريان تنازع بقا و انتخاب طبيعي توجيه و تحليل کرد .او اختلف هاي انسان
و حيوان را س چه از نظر جسمي و چه از نظر رواني س کمي ميدانست و به تفاوت کيفي اعتقاد نداشت.
داروين زمين و جانداران آن را به دوران هايي تقسيم کرد .در اولين دوره که دو ميليون سال طول کشيد،
زمين فاقد آثار جانداران بود .در دوره دوم که هزار ميليون سال به طول انجاميد ،زمين از آثار جانوران تک
سسلولي و حيوانسات پسست دريسايي بهرهمنسد بسود .در دوره سسوم کسه سيصسد وشصست ميليسون سسال طسول
کشيد ،خزندگان ،دوزيستان و بي مهرگان ظهور کردند .در دورهي چهارم ،در طول هفتصد و پنجاه سال،
پسستان داران ،ماهيسها و پرنسدگان تحقسق يافتنسد و در آخريسن و پنجميسن دوره کسه هفتساد ميليسون سسال طسول
کشيده است ،موجودات کاملتر و انسان نماها و در يک ميليون سال اخير ،انسانهاي فعلي به وجود
آمدهاند.
اصول تئوري داروين
وي با درهم آميختن تجربه حسي و نظريه پردازي عقلي ،اصول زير را ارائه کرد:
 .1تأثير محيط :داروين اين اصل را از لمارک گرفته بود.

 .2تغييسرات تصسادفي :دارويسن شسواهد فراوانسي بر اتفساق و وراثست پسذيري تغييسرات کوچسک و ظساهراً خسود بسه
خسودي در ميسان افسراد يسک نسوع بسه دسست آورده بسود و در زمينهي منشسأ ايسن تغييسرات ،فقسط ميتوانسست بسه
حسدس متوسسل شسود .مسراد از تغييسرات تصسادفي ،رونسدهايي هسستند کسه بر اسساس سنجشسهاي آمساري و
حساب احتمالت بخت اندکي براي بروز دارند.
 .3تنازع بقا :وي اين اصل را از مالتوس ،اقتصاد دان قرن هجدهم آموخت .داروين براي توضيح اين اصل
مينويسد» :به هنگام قحطي ،دو گوشتخوار ،جهت به دست آوردن خوراک براي زنده ماندن ،با هم به
نسبرد بر ميخيزنسد؛ اگسر چسه زنسدگي هسر نبسات بسه آب بسستگي دارد؛ ولسي هسستي گيساهي کسه در حاشسيهي
بياباني بي آب و علف ميرويد ،در گرو مبارزه در برابر کم آبي است...تنازع بقا ،حاصل اجتناب ناپذير اين
گرايسش نيرومنسد اسست کسه هسر ارگانيسسم جسان دار ،ميسل بسه انبسوه شسدن دارد .بنسابر دکسترين مسالتوس ،جسان
داري کسه از طريسق دانسه افشساني يسا تخسم گسذاري تکسثير مييابسد ،بايسستي در مسرحلهاي از حيسات خسود در
مخاطرهي نابودي قرار گيرد؛ اگر چنين نمي بود ،به علت آهنگ انبوه شدن با تصاعد هندسي ،در اندک
زمسان ،نسوع جسان دار چنسان افزايسش مي يافت کسه هيسچ سسرزميني را گنجسايش آن نبسود .از آن جا کسه هسر جسان
داري هميشسه بيشستر از افسرادي کسه موفسق بسه ادامهي حيسات ميسشوند ،توليسد مثسل ميکنسد ،ميبايسد
پيوسسته نسبردي در ميسان افسراد نسوع بسا هسم و بسا انسواع ديگسر يسا بسا شسرايط بيرونسي در جريسان باشسد ...اگسر علسل
نابودي موجود را از سر راهش برداريم ،به زودي تعداد آحاد و افراد آن ،تا رقم حيرت آوري افزايش خواهد
يسافت «.دارويسن ،شسرايط اقليمسي و ميسزان مسواد غسذايي را در تثسبيت تعسداد متوسسط افسراد مسوثر ميدانسد.
سرماي سخت در زمستان و خشک سالي در تابستان ،به تدريج از تعداد افراد بعضي از انواع ميکاهد.
 .4اصل استعمال و عدم استعمال :داروين اين اصل را از لمارک گرفته بود و در کتاب منشأ انواع از آن
بهسره برد .وي در توضسيح ايسن عنصسر مهسم زيسست شناسسي مينويسسد» :در جسانوران اهلسي ،اسستعمال،
موجب تقويت و بسط برخي از بخ شها شده و در عدم استعمال ،در آن ها کاستي ميدهد و تغييراتي
از اين قبيل ارثي است .اجداد جنس شتر مرغ ،عادتي همچون اوتارد) نوعي پرنده( داشتهاند و انتخاب
طسبيعي در طسي نسسلهاي متمسادي ،مسوجب افزايسش قسد و وزن آن شسده ،پاهسايش نيسز بسه علست اسستعمال
رشد کرده ،در حالي که بالهايش به تدريج قدرت پرواز از دست دادهاند«.
 .5اصسل انتقسال صسفات اکتسسابي از طريسق وراثست :هنگسامي کسه تغييسرات شسرايط محيطسي و زيسستي در
موجسودات داراي حيسات و جسان دار تغييراتسي پديسد آورد ،اگسر آن عامسل در عملکسرد خسود مبسادرت ورزيسد ،اثسرات
کوچسک روي هسم جمسع شسده و نسسل بسه نسسل تقسويت و تحکيسم مييابنسد و بسا انتقسال آن تغييسرات بسه صسورت
تسدريجي از طريسق وراثست بسه افسراد و اخلف ديگسر ،منجسر بسه تغييسر اشسکال ارگانيسک و پيسدايش انسواع جديسد
ميشود.
 .6انتخساب اصسلح يسا بقساي انسسب :انتخساب طسبيعي ،سساختمان و ترکيسب اخلف را نسسبت بسه اجسداد عسوض
ميکنسد .دارويسن حفسظ تغييسرات مفيسد و جلسوگيري از تغييسرات زيسان بخسش را انتخساب طسبيعي يسا بقساي اصسلح
ناميسده اسسست .وي ايسسن اصسسطلح را از اسپنسسسر گرفتسه بسود .دارويسن در توضسسيح ايسسن مقسسوله مينويسسد» :
هنگامي که تحولت سودمندي در ارگانيسم جان داري پديد آمد ،افراد واجد آن در تنازع بقا و دوام ،بخت

بيسش بري خواهنسد داشست و بر طبسق قسوانين تسوارث اخلقسي بسا همسان خصسايص زاده ميسشوند .مسن هميسن
اصل حراست از تغييرات مفيد و بقاي اصلح را انتخاب طبيعي ناميدهام«.
داروين براي تفهيم بيشتر اين عنصر مثال هايي ميزند مانند اين مثال :گرگ ،جانوران را با حيله يا زور و
گاه با دويدن سريع مورد حمله قرار ميدهد .فرض کنيد به دنبال تغييراتي در اوضاع محيطي ،تيز پا ترين
طعمهي گسرک ،يعنسي گسوزن انبسوه شسود و از سساير جسانوراني کسه مسورد هجسوم گسرگ قسرار ميگيرنسد ،کاسسته
گردد ،در چنين احوالي ،گرگ هاي باريک ميان و تيز تک ،بخت زيستن بيشتري خواهند داشت و انتخاب
طبيعي ،آنها را بر خواهد گزيد.
 .7دارويسن و انسسان :دارويسن ،اختلفسهاي انسسان و حيسوان را سس چسه بسه لحساظ جسسماني يسا روانسي سس کمسي
ميدانسست و بسه هيسچ وجسه بسه تفساوت کيفسي اعتقساد نداشست؛ بنسابراين احسساس ،ادراک عقلسي ،عساطفه،
انگيزه ،هيجان ،حب و بغض و ...به صورت ابتدايي و گاه تکامل يافته در حيوانات پست وجود دارد .داروين
در تبديل ميمون آدم نما به انسان ،براي دو عامل جغرافيايي و اقتصادي سهم قائل بود؛ بدين صورت که
انسان در هنگام کم شدن مواد غذايي در ميدان تنازع بقا ،به تنوع جويي در تغذيه در تغذيه عادت کرد و
با تبديل گياه خواري مطلق به تغذيهي مختلط از گوشت و گياه ،قدم اساسي به طرف تکامل برداشت.
ارزيابي تئوري داروين
در اروپسا ،علوه بر روحانيسان و کشيشساني ماننسد ،هنسسلو ،سسجويک ،و ويسول ،عسدهي ديگسري نيسز کسه در
دانشسسگاه صساحب کرسسي بسوده و در علسوم طسسبيعي اثسر و نفسسوذ خاصسي داشستند ،بسه مخسالفت بسسا دارويسسن
پرداختنسد .دانشسمنداني نظيسر لسويي آگاسسر) جنيسن شسناس( ريچسارد اوون ) ديريسن شسناس( و چسارلز ارسسنت
بيسر و جسرج ميسوارت) جسانور شناسسان انگليسسي( از مخالفسان سسر سسخت وي بسه شسمار ميآينسد .اينسک بسه
پارهاي از نارساييهاي اين نظريه ميپردازيم:
•

انتخساب طسبيعي ،هيسچ گسونه ضسابطه و معيسار پيشسين براي تمييسز جسانور مانسدني از نمانسدني و يسا

شايسته از ناشايسته را به دست نميدهد .به عنوان مثال ،معلوم نيست که در نزاعي که براي بقاي
بيسن انسسانها و گربهسها درگيسر شسود ،کسدام يسک پيسروز خواهنسد شسد .اگسر در زنجيسره تکامسل ،انسسان پديسد
نميآمسد ،انتخساب طسبيعي چنيسن تفسسير ميسکرد کسه شسرايط مسساعد نبسوده و اگسر موجسودي بسه نسام انسسان،
هسم بسه تصسادف ظساهر شسود ،بر پسايهي شايسستگي و توانسايي تطسابق بسا محيسط ،مانسدن آن تسوجيه ميسشود.
پس در هر صورت ،مکانيسم انتخاب طبيعي ،پاسخ يکساني به هر نوع حادثه خواهد داد و قدرت پيش
بيني ندارد که لزمه آن غير علمي بودن اين ديدگاه است.
•

اگسر مسسأله تبسدل انسواع ،يسک قسانون کلسي اسست ،پسس چسرا برخسي از جانسداران بسه نسوع ديگسري بسدل

شدند ،ولي برخي ديگر از همان جانداران در همان سرزمين به همان صورت اوليه باقي ماندند؟ مثل چرا
برخي ميمونها به انسان تبديل شدند؛ ولي برخي همچنان ميمون باقي ماندند؟
•

اصسل انتقسال صسفات اکتسسابي ،امسروزه بسه وسسيله دانشسمندان جنيسن شسناس ابطسال شسده اسست.

آن سها در آزمايشسهاي خسود ،مسوردي ماننسد قطسع عضسو بيمسار ،اسستعمال و عسدم اسستعمال اعضسا و تعليسم و
تربيت را تا 22نسل متوالي ادامه دادند؛ ولي هيچ گاه انتقال صفات اکتسابي را نتيجه نگرفتند .از همه

مهم تر ،ختنه اولد ذکور به وسيله مسلمانان و کليميان است که قرنها ادامه يافته؛ ولي هنوز به صفت
ارثي مبدل نشده است.
•

داروين ،روي عنصر تنازع بقا اهميت فوق العادهاي قائل بود ،درحالي که روابط موجودات زنده،

تنها مشتمل بر جنگ و جدال نيست؛ بلکه اشکال گوناگون کمک و پشتيباني متقابل نيز بين آنها وجود
دارد.
•

دکتر لوئيس لي کي و همسرش در شرق آفريقا ،به استخواني که کامل شبيه جمجمهي يک

انسسان بسود ،برخسورد کردنسد .صساحب جمجمسه در حسدود دو ميليسون سسال قبسل زنسدگي ميسکرده اسست .ايسن
جمجمسه بسه هيسچ وجسه بسه ميمسون شسباهت ندارد .با چنيسن کشسفياتي ،تئوري دارويسن تسا حدودي تزلسزل پيدا
ميکند.
•

اصل سازش با محيط ،هميشه باعث تغييرات نوعي نميشود؛ براي نمونه آزمايش آقاي پين بر

روي مگس سرکه که  69نسل آن به طور متوالي ،در جاي تاريکي نگه داري شد و با وجود سازش با
محيط ،چشمان آخرين نسل آن ،کامل طبيعي بود.
•

فرضسيه دارويسن ،بر قرايسن ديرينسه شناسسي ،جنيسن شناسسي و تشسريح تطسبيقي ،اتکساي بيشستري

دارد؛ ولسي ايسن قرايسن بر امسور ظنسي و غيسر يقينسي و نيسز جسزئي اسستوارند؛ از ايسن رو نميستوان بسه صسورت يسک
قانون علمي ،عرض اندام کنند.
•

از نظسر مسا اصسول و ارکسان نظريسه دارويسن از تفسسير حقسايقي ماننسد :غرايسز ،الهسام ،عقسل و ماننسد آن

عاجز است؛ گر چه خود به توانايي نظريهاش در اين زمينه اصرار داشت.
•

طسرف داران نظريسه ترانسفورميسسم ،تساکنون نتوانسستهاند آخريسن حلقهي حسد فاصسل ميسان حيسوان و

انسان را بشناسند تا اين زنجيرهي تکاملي ،به کمال خود دست يابد.
•

بر اسساس تحقيقسات ژنتيسک جديسد کسه در آلمسان شسده اسست ،نتسايجي کسه از آزمايشسهاي DNA

متعلق به يک اسکلت باقي مانده از انسان نئاندرتال متعلق به يک صد هزار سال پييش به دست آمده
است ،از نظر ژنتيکي ،هيچ شباهتي با  DNAميمون هاي شبيه انسان که گفته مي شد ،اجداد انسان
فعلي هستند ،وجود ندارد.
پيامدهاي تئوري داروين
برخي از پيامدهاي اين تئوري عبارتند از:
(1

داروينيسم و خداشناسي

ظهسور نظريسه دارويسن و ارتبساط آن بسا خداشناسسي ،چنسان سسرو صسدايي در اروپسا بسه وجسود آورد کسه مخالفسان و
موافقان در مقابل هم جبهه گرفتند .عدهاي با ابطال و انکار تئوري داروين ،به دفاع از حريم خداشناسي
پرداختنسد و دسستهاي ديگسر ،مطلقسا بسه نفسي برهسان نظسم دسست زده و از آن نستيجه ملحسدانه گرفتنسد .بيشستر
انديشمندان مسلمان بر اين باورند که داروينيسم با حکمت صنع و مدبرانه بودن نظام آفرينش تعارضي
نسدارد و ايسن فرضسيه تسوان ايسن را نسدارد کسه ثسابت کنسد حرکست مساده خسود کفسا بسوده و بسه عامسل خسارجي نيسازي
ندارد.

عقيسده تحسول هماننسد عقيسده ثبسات انسواع بسا توحيسد و خداشناسسي منافساتي نسدارد؛ زيسرا :اول ،دسستآوردها و
فرضيههاي علوم تجربي به طور دائم در حال تغيير و تحولاند .ثانيا ،برهان اتقان صنع ،تنها وحتي عمده
ترين دليل براي اثبات وجود خدا نيست .براهين مهم تر و جدي تر نيز در اين زمينه وجود دارد .ثالثا ،نظام
آفرينش بسه جان داران و گياهان انحصار ندارد تا با تئوري تکامسل ،بتوان دست از تدبير حکيمانهي خداوند
برداشست .چگسونه ميستوان بسا اصسول داروينيسسم ،نظسم در جهسان بسال وسسيارات و کهکشسانهاي آسسمان را
توجيه و تبيين کرد؟ رابعا ،مفهوم غايت و فيناليسم ،مسألهي کامل فلسفي است و زيست شناسان،
نفيسا و اثباتساً حسق اظهسار نظسر در آن بساره را ندارنسد .وجسود نيروهساي فسوق طسبيعي و نظسارت بر جريانسهاي
طسسبيعت ،ادعسسايي اسسست کسسه فقسسط در قالبسسهاي فلسسسفي قابسسل اثبسسات يسسا نفسسي اسسست .خامسساً ،تغييسسرات
تصادفي ،هيچ گاه بر نفي هدف و علت غايي دللت ندارند؛ زيرا جهل بشر ،منشأ اين ادعا است و به
تعسبير علمسه طباطبسايي ،قسول بسه اتفساق وتصسادف ،ناشسي از جهسل نسسبت بسه اسسباب حقيقسي و نيسز نسسبت
غايت به صاحب غايت است.
(2

تئوري تحول و اشرف بودن انسان

داروين ،تکامل انسان را محصول تغييرات اتفاقي و تنازع بقا دانسته است؛ بنابراين حتي حس اخلقي
انسان که يکي از ممتازترين قوه هاي او به حساب ميآمد ،نيز از انتخاب طبيعي نشأت ميگيرد .بدين
جهت در اين مورد نيز دو نحلهي داروينيسم و معنوي مذهبان ،در دو جبهه مقابل هم ايستادهاند؛ گروه
اول ،انسان را عابر از کوچه ميمون معرفي ميکردند وبدن لحاظ ،مقام برتر و والي او را نفي ميکردند؛
ولي گروه دوم ،انسان را موجود اشرف و برتري دانسته و از اين رو ،عقيده دارند که نمي توان گذشتهي
او را از نوع ميمون دانست.
از قسرآن وروايسات بسه دسست ميآيسد کسه اولً ،انسسانها جملگسي داراي دو سساحت سسفلي و علسوي هسستند؛
بعد سفلي ،او را به بديها و زشتيها ميکشاند و بعد علوي ،هدايتگر او به سمت خوبي ها است.
انسسسان وقستي بسسه مرحلسه کمسال راه بيابسد ،ارزشسمند ميسسشود .ثانيساً ،انسسان در تکامسسل ايسسن دو سساحت،
دارنسدهي صسفت اختيسار و انتخسابگري اسست؛ ثالثساً ،هسر فسردي کسه براي تقسويت بعسد سسفلي و حيسواني خسود
تلش کند و با انتخاب خود مسير قهقرايي گمراهي را انتخاب کند ،از چهار پايان پستتر مي شود و هر
شخصي که به سير صعودي و تکاملي ساحت علوي خود بپردازد ،خليفهي خدا بر زمين و معلم ملئکه
ميسگردد و از کرامست الهسي برخسوردار خواهسد شسد؛ رابعساً ،اگسر اشسرفيت ارزشسي و اخلقسي باشسد ،شسرافت
ارزشي انسان ،به افعال اختياري او بستگي دارد .در صورتي که رفتارهاي نيکو از اختيار انسان ناشي
شسود ،آن شسخص بسه شسرافت اخلقسي اتصساف مييابسد و اگسر مسراد ،اشسرفيت وجسود شسناختي و انتولسوژي
باشسسد ،بسسدون شسسک از آن رو کسسه انسسسان داراي کمسسالت ذاتسسي و وصسسفي بيشسستري اسسست ،قسسابليت و
اسستعدادهاي متنسوعي براي رشسد و تکامسل دارد ،بنسابراين مرتبسه وجسودي او نيسز داراي شسرافت فلسسفي
خواهسد بسود؛ اگسر چسه ايسن تکامسل وجسودي محصسول تغييسرات اتفساقي و تنسازع بقسا باشسد؛ خامسساً ،در ارزش
گذاري ،انسان کنوني موضوع بحث است؛ نه تبار و پيشينه انسان .اگر قبول کنيم که انسان از ميمون و
يا حتي پست تر از آن ،مثل از نطفه زاده شده باشد ،هيچ گاه حقارت يک موجود پيشين در حال تکامل،

مستلزم حقارت همان موجود در مرحلهي پسين نمي گردد؛ همان گونه که عکس آن نيز صادق است؛
يعني برتري مرحله متقدم يک موجود ،مستلزم برتري آن در مرحله بعد نيست؛ سادساً ،معيار حقيقت
انسسان ،روح و روان اوسست ،نسه جسسم او؛ در ايسن صسورت ،حستي اگسر هسم ايسن انسسان ،از ميمسون يسا جانسدار
ديگسري بسه وجسود آمسده باشسد ،در شسرافت انسساني او هيسچ تسأثيري نخواهسد گذاشست .پسس تئوري دارويسن،
تعاضي با اشرفيت انسان ندارد.
(3

داروينيسم و ارزشهاي اخلقي

يکسي ديگسر از چالشسهاي نظريسه دارويسن ،معارضسهي آن بسا ارزشسهاي اخلقسي اسست .دارويسن در بعضسي از
آثارش ،قائل به اين است که هر کاري که بشر انجام ميدهد ،جلوهاي از انتخاب طبيعي است؛ يعني
همان گونه که عالم ،جايگاه موجودات انسب و قوي تر است و طبيعت به ضعفا اعتنا ندارد و آنان را کنار
ميزند ،انسان نيز بايد در اخلق ،طبق قانون طبيعت ،به جاي عمل به احساسات ،توجه به ضعفا ،ايثار،
انسان دوستي ،محبت و مانند اينها به رقابت و ترقي بپردازد.
جاي بسي تعجب است که با اين همه تفاوت ميان طبيعت بدون شعور و آگاهي و خالي از هرگونه اراده
و اختيسار و انتخساب گسري ،و انسسان داراي آگساهي و اختيسار ،چگسونه افسرادي ماننسد دارويسن ايسن دو را بسا هسم
مقايسه کردهاند.قوانين حاکم بر طبيعت ،هيچ گونه رابطهاي با قوانين اخلقي حاکم بر انسانها ندارد تا
يکسي مقسدمه و ديگسري نستيجه قسرار گيسرد؛ مگسر ايسن کسه انسسان هماننسد يسک موجسود طسبيعي بسي جسان و بسي
شعور در نظر گرفته شود که در اين صورت نيز جز تمثيل منطقي ،هيچ نتيجهاي را به ارمغان نميآورد.
(4

نظريه تحول و باورهاي ديني درباره آفرينش انسان

برخي از متفکران اسلمي بر اين باورند که پارهاي از آيات ،ظهور در خلقت اشتقاقي انسان دارند به طور
بسبتاً صريح بر تئوري تکاملي دللت ميکنند .عدهاي ديگر از مفسران ،کامل با نظر اول مخالفت کردهاند
و ظهور بلکه صراحت و نص آيات را در پيدايش استقللي انسان دانستهاند.
بسه نظسر نگارنسده ،آيات قسرآن بر اصسل نظسريهي تکامسل تسدريجي دللت دارنسد؛ ولي ايسن کسه تبدل انسواع از قسرآن
استفاده مي شود يا خير ،نياز به تحقيقات زبان شناختي و هرمنوتيک دارد .حق مطلب اين است که هر
دو طايفه با پيش فرض خاصي به سراغ قرآن رفتهاند؛ زيرا اولً و بالذات ،قرآن درصدد بيان نظريهي زيست
شناختي نبوده است تا مثبِت يا نافي فرضيهي تبدل انواع باشد .تنها دللت قرآن بر آفرينش نوع انسان
از آدم و حسوا و خلقست آدم از خساک اسست؛ امسا در ايسن کسه از مرحلسه خساک تسا آدم ،چسه مراحلسي طسي شسده،
قرآن ساکت مانده است و نه نظریه تبدل انواع ثابت میکند و نه از نظریه ثبات انواع دفاعی دارد.
"و آخر دعوانا ان الحمدل رب العالمين"

