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 چکیده
و چیستی علم  ، مسئله علم دینی است. ماهیتعلم و دین مطرح شده ۀپدید که در باب رابط از مسائل کالمی نو

. از گذاردیکه بر سرنوشت مباحث دیگر مربوط به علم دینی تأثیر مچرا ؛ای برخوردار استدینی از اهمیت ویژه
دینی هستند و  ،علوم ۀی است. ایشان معتقد است که همآملبزرگان صاحب نظر در این حوزه آیت الله جوادی 

که علم در تمام سطوح خود از حس و تجربه تا  کندیعلم غیر دینی نداریم. او در اثبات این مدعا استدالل م
 مقدمه دیگر درشهود محصول عقل بشر است و عقل برهانی یکی از منابع اصیل معرفت شناختی دین است. 

 چه در عالم است یا قول خداوند است یا فعل خداوند و علم کاشف از قولآنن است که هراستدالل علم دینی ای
دینی است. آیت الله جوادی آملی علت توهم تعارض  کندیکه عقل کسب مچهیا عقل خداوند است. بنابراین آن

ل دین قرار دادند. ایشان با داند که عقل را از هندسه معرفت دینی خارج کردند و در مقابعلم و دین را این امر می
اخل در حریم دین کشف محدوده عقل و قرار دادن آن در چهارچوب دین، علم را که محصول عقل است نیز د

گیری و روش و شیوه کتر گلشنی نیز در اصل نظریه، جهتددهد. تحت سیطره وحی الهی قرار می داند و آن رامی
ایشان با آیت الله جوادی آملی تنها در شیوه بیان و بعضی مسائل اجرای آن با ایشان موافق هستند و اختالف 

 .محتوایی مانند اصل تطابق علم و تعاریف علم و دین است
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 همقدم
 ش دانشمندان برای کشفدر قرن بیستم شاهد پیشرفت خیره کننده علوم تجربی بودیم که در سایه تال

نامبارک و تأسف  یامدهایپ رفاه بشر حاصل شده بود، اما در کنار آن برایطبیعت و به خدمت گرفتن آن 
مرگبار داشت که محصول  یهاجهانی و تولید سالح یهاباری مانند تخریب محیط زیست و جنگ

اخالقی  یهاأل معنویت و ارزشهمزمان با احساس خجدایی علم از متافیزیک و جهان بینی الهی بود. 
و گرایش مجدد جهان به معنویت و متافیزیک، در دنیای علم نیز به تبعیت آن، رویکرد مجددی به 

علم سکوالر و منهای جهان بینی، داشمندان  هاییتمعنویت پیدا شد و با ظهور نتایج منفی و محدود
ر دهند و میان علم مورد توجه و نقد و بررسی قرا راتر آنطور جدیتجربی و انسانی بر آن شدند تا بهعلوم 

 قرار سازند. و دین آشتی بر
« علم دینی»یکی از راه کارهای ارائه شده از طرف دانشمندان برای تعامل مجدد میان علم و دین، نظریه 

رابطه گاه خود در اساس نوع دیداند، هر یک بردار و ممکن دانستهاست. دانشمندانی که علم دینی را معنا 
گذاری دین بر علم، محدوه و گستره معینی را برای علم دینی قائل شدند. گروهی  یرتأث برایعلم و دین و 

. در این رویکرد معیار گیرندیدینی در علم تجربی در نظر م یهابرای آموزهرا کمترین جایگاه  ،حداقل
منتسب به دین، امور مورد  هایدهیدینی بودن علم آن است که به اهداف و غایات دین کمک کند و یا پد

چوبی مغایر با ربدون این که چها کنندیاهتمام دین و یا افراد دین دار را برای مطالعات پیشنهاد م
گیری از دین در نظر تری را برای بهرهائه دهند. گروه دیگر محدوده وسیعچهارچوب علم سکوالر ار

کید أفراتجربی علم یا متافیزیک علم ت یهافرض. در این رویکرد بیش از هر چیز بر پیش گیردیم
 دینی را یهاای از دانشمندان آموزه. و عدهشودیها ضامن دینی شدن علم قلمداد مو پیش فرض گرددیم

ثیرگذاری را أت ترینیش، بدین ترتیب دین بکنندیها وارد مها و نظریهدر متن علم تجربی یعنی در فرضیه
ین دارند. به رابطه علم و دو به اصطالح رویکری حداکثری نسبتت بر علم تجربی خواهد داش

 (227-220: 2760)بستان،
رابطه علم و دین پرداخته  یکی دانشمندانی است که با رویکرد حداکثری به مقولهآیت الله جوادی آملی  

و  شمردیعلم را که محصول عقل است یکی از منابع اصیل معرفت شناختی دین بر م ،کهطوریاست به
گیری از روش شناسی فلسفه اسالمی و اصول فقه، جایگاه عقل در معرفت هندسه دینی را تبیین بهرهبا 
 .دینمایو از این رهگذار دینی بودن و اسالمی بودن همه علوم را اثبات م دینمایم
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 مفهوم شناسی علم دینی
 الف: علم

 :بردیمکاربه ر مباحث خود علم را به دومعناآیت الله جوادی آملی د
گاه2  (63: 2793و راه پیدا کردن به واقعیت. )جوادی آملی،  ی. آ
ای از علوم(. )جوادی نگ از جهات گوناگون )شاخه و رشته. علم به معنای فن جامع مسائل هماه2

 (62: 2797آملی،
گاهی است و در اصطال ح ایشان، علم در نظر آیت الله جوادی آملی در مقوله علم دینی مطلق علم و آ

مختلف علم و معرفت  یهاعلم محدود به علوم تجربی و ریاضی و فیزیک و شیمی نیست بلکه شاخه
و ناب( را در صورتی که یقین آور  یدیتجریدی، تجر یمهمختلف عقل )تجربی، ن یهاکه محصول گونه

که علم معتقد است  ایشان (26 :2797جوادی آملی، ) .شودیو موجب طمأنینه گردند را شامل م
محصول عقل است. علم تجربی، ریاضیات، علوم فلسفی، کالمی و عرفانی همگی با عقل تأمین 

 .گیردیهمه این علوم متفاوت را فرا م ،و عنوان عقل با اقسام چهارگانه آن شوندیم
 ذاتی دارد، بدین معنا که حجّیت سوی واقع و کاشف از واقعیت است ودر فقه، علم ذاتًا طریق به

آیت الله نیست.  شارع حجیت از سوی جعل کند و نیازی بهتبعیت از آن می وجوب به حکم عقل
در دین حجت شرعی و منبع معرفت دینی باشد که مفید قطع  تواندیعلم زمانی م گویدیجوادی آملی م

صورت است که علم نه تنها با دین معارض اینه حد یقین عقالیی رسیده باشد. درنه باشد و بیا طمأنی
علمی تا وقتی که اثبات نشده  هاییهاساس، فرضاین. برگیردینیست بلکه در درون معرفت دینی جای م

ملی، باشند و مفید یقین نباشند نه علم مصطلح هستند و نه حجت شرعی و معتبر دینی. )جوادی آ
و در چهارچوب دین قرار  رودیدر این دیدگاه علم به این معنا یکی از منابع دین به شمار م )223: 2797

 .گیردیم
 

 ب. دین
و حقوقی  ای از عقاید، قوانین فقهیدین مجموعه: »کندیگونه تعریف مآیت الله جوادی آملی دین را این

بشر تعیین شده است، پس دین مصنوع و مجعول است که از ناحیه خداوند برای هدایت و رستگاری 
-همان ،کندیالهی است به این معنا که قوانین فقهی و محتوای حقوقی آن را خداوند تشریع و جعل م

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B9%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B9%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
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که چه اموری جزء اصول عقاید باشد نیز از طرف ذات اقدس الهی تعیین که محتوای اخالقی و اینگونه
 (29: 2797جوادی آملی، .« )گرددیم
و تنها دین حق اسالم است و معتقد است که  کندیت الله جوادی آملی اسالم را تنها دین حق معرفی مآی 

بلکه تفاوت در مذاهب و شرایع  ،تفاوت ادیان الهی هرگز در اصل دیانت که همان اسالم است نیست
قط در زیرا اصل دین که توحید وحی و نبوت و معاد است در همه ادیان واحد است و ف .امت است

 جزئیات و فروع با یکدیگر فرق دارند.
منبع معرفت  و کندیآیت الله جوادی آملی دین را به دو بعد هستی شناختی و معرفت شناختی تفکیک م 

که این چهار  نمایدیاساس مشهور فقها کتاب و سنت )نقل( و عقل و اجماع معرفی مشناختی دین را بر
، زیرا اجماع از نظر منبع مستقلی برای معرفت شناسی گرداندیم منبع را دو منبع اصیل عقل و وحی باز

حق و احکام الهی است. عقل نیز زمانی که موجب طمأنینه علمی  یدین نیست بلکه فقط کاشف از رأ
گردد و از برهان تجربی و نیمه تجریدی یا تجریدی صرف حاصل شده باشد، یکی از منابع اصیل 

 .آیدیاساس عقل و وحی منبع معرفت شناختی اصیل دین به شمار مبراین معرفت شناختی دین است.
 

 ج: رابطه علم و دین
صورت امروزی را متعلق قرون هیجده و نوزده میالدی در اروپا جوادی مقوله رابطه علم و دین به آیت الله

که در مغرب گونهمسئله تعارض علم و دین آن دهدیکه تاریخ تفکر در جهان اسالم نشان م. چراداندیم
ها در جهان غرب به جهت موضع ست، در جهان اسالم مطرح نبوده، زیرا بسیاری از چالشزمین بوده ا

گیری افراطی کلیسا و قشری گری و جزمیت غیر منطقی و عقالیی در برابر دانشمندان و عالمان بوده 
 است.

 کردندیبر امور ماورای طبیعی تأکید مچه دانشمندانی مانند نیوتون و گالیله همواره در دوره رنسانس، اگر
رخدادها غیر  ولی با پیشرفت علم و کشف علل و عوامل طبیعی و مادی پی بردند که علل بسیاری از

رو اعتقاد به ماوراء طبیعت و خدا ایناس قوانین طبیعی و محسوس است. ازاسمادی نیست، بلکه بر
زیک را خرافه و جهل پنداشتند و علم را تنها مرجع علت العلل کمرنگ شد و اعتقاد به متافی عنوانبه

و علم تجربی معیار سنجش همه چیز شد. آیت الله  کردندیاعتقادات و صحت و سقم امور تلقی م
بی شک : »گویدیجوادی آملی در نقد علم گرایی افراطی دوره رنسانس که منجر به سکوالریسم شد م

دارند و هیچ عالم دینی این مطلب را انکار نکرده است... علل و عوامل مادی در پدیدهای طبیعی نقش 



 یگلشن یدکتر مهد یبر نقدها یبا نگاه یآمل یالله جواد یتآ یدگاهاز د ینیعلم د یبر شاخصه ها یلیتحل

 
      

        11          
 

کید دارد و بر مستقل بودن هیعی بر وساطت و علت قریب بودن آندین در کنار تأیید علل و عوامل طب ا تأ
  (73-78: 2790)جوادی آملی، .« فشاردیها پای مآن

دین را به دنبال دارد،  هاییهیت پابلکه تقو انجامدیبنابراین کشف علل مادی نه تنها به سستی دین نم
که با شناخت قوانین پیچیده طبیعت به سرچشمه حیات و علت العلل و فاعل حقیقی قوانین حاکم بر چرا

ایشان در نقد کسانی که معتقد به جدایی قلمرو علم از دین هستند . همچنین برندینظام هستی پی م
لی که دین بسیاری از مسائل را به صورت قانون کحالید دره همه ابعاد دین اشراف ندارنها بآن دیگویم

را به اجتهاد کارشناسان واگذار کرد. دین چیزهایی دارد که علم درباره آن بیان کرده و تشریح و تبیین آن
ها نظری ندارد سخنی ندارد, بسیاری از مسائل است که مربوط به بایدها و نبایدهاست که علم درباره آن

حق تعالی است ولی علوم تجربی در آن باره کارآمد نیست, ولی در مربوط به اسماء حسنای یا مسائلی 
جوادی بسیاری از مسائل مشترک هستند، بنابراین در اصل, علم و دین با هم توافق و هماهنگی دارند. )

 (1: 3193آملی، 
که آن چه در دنیای  کندیآیت الله جوادی آملی مساله جدیدی را در باب تعارض علم و دین مطرح م

د و با آن که علم ذاتًا با دین تعارضی نداربا دین است نه تعارض با دین چرا امروز مطرح است مقابله
چه با دین معارض است فلسفه الحادی و جهان بینی ملحدانه است که اساسًا آشتی پذیر است، اما آن

جهان بینی، الحادی است و به تبع خود برای نفی دین آمده است. مبانی و اصول چنین هستی شناسی و 
. علوم طبیعی و دهدیو حس و تجربه حسی را اساس علم قرار م کندیفلسفه علم و علم را الحادی م

به الحاد ندارد بلکه بر اثر فلسفه علم )فلسفه مضاف( الحادی ربی در ذات خود هیچ اقتضایی نسبتتج
. )جوادی آملی، گیردیو مقابل دین قرار م شودیمادی م که متأثر از فلسفه مطلق الحادی است الحادی و

2797 :226) 
 

 جایگاه عقل در علم دینی
عقل نیروی خدادای است که کارش درک : »کندیگونه تعریف مآیت الله جوادی آملی عقل را این 

ها را علق آن عقل نظری است و گاهی بایدها و نبایدکه مت کندیها را درک مهست و نیست ی، گاهاست
منظور ایشان از عقل در  (272: 2762)جوای آملی، « .که متعلق آن حکمت عملی است کندیدرک م

بحث علم دینی علم یا طمأنینه علمی است که از برهان تجربی محض یا تجریدی صرف یا تلفیقی از 
 از نظر ایشان عقل در دین هیچ (22: 2797ادی آملی، تجربی و تجریدی حاصل شده باشد. )جو



 1211علم و تمدن در اسالم / سال دوم /  شماره هفتم / بهار  

  
 

01 
 
 

که  شودیهی گفته ممولوی، به آن دسته از دستورات الدر اصطالح اصول فقه، اوامر جایگاه مولوی ندارد )
مانند امر به  انگیختن مکّلف بر فعل، آن امر را صادر کرده است؛موال به انگیزۀ بر عنوانبهمقدس شارع 

که حق ربوبیت داشته باشد و به  آیدی( زیرا امر مولوی و دستور باید و نباید از عهده کسی بر منماز
گاه باشد و قدر که عقل از همه این امور ناتوان حالیت بر پاداش و کیفر داشته باشد درمصالح بندگان آ

است اما در کنار نقل منبع شناخت بشر از دین وکاشف محتوای اعتقادی و اخالقی و قوانین فقهی و 
ین ایشان دین و شرع را مرکب از عقل و نقل معتبر ( بنابرا79: 2797جوادی آملی، حقوقی دین است. )

  (220: 2792. )آریانی، داندیم
طور اگر قی و برهانی باشد حجت است و همینکه منطصورتیترتیب اگر مطلبی عقلی بود در بدین

که نقل معتبری وجود جاییحجت است. و آن که شرایط نقل معتبر را داشتصورتیای نقلی بود درمساله
. البته در نظر ایشان هر عقلی از منابع معرفت شناختی دین نیست بردیرد عقل معتبر کار را پیش مندا

بلکه عقلی منبع دین است که برهانی )برهان در علم منطق( باشد و مشوب و آلوده به اوهام و مغالطه 
صورت، این ایندر از به پیامبر و وحی ثابت شود.نباشد و با مبادی و مبانی آن وجود خدا و ضرورت نی

. اما اگر عقل به کندیعقل و کشفیات آن از دین و شریعت حجت است و خدا با آن در قیامت احتجاج م
)جوادی  .دهدییکی از منابع دین از دست م عنوانبهاوهام شیطان و مغالطه آلوده شود اعتبار خود را 

 (232: 2763آملی، 
اه عقل در درون هندسه معرفت دیني از این روست که ایشان تعیین جایگتالش آیت الله جوادی آملی در 

که حوزه دین را به نقل محدود کرده و عقل را از چهارچوب  داندیمنشأ تعارض علم و دین را این امر م
عقلی را بی ارتباط با حوزه دین محسوب کردند. بنابراین اگر نقلی  هاییافتهمعرفت دینی خارج کردند و 

)جوادی  .کنندیتعارض دین با علم یا فلسفه تلقی م عنوانبهر تعارض قرار بگیرد، آن را با یافته عقلی د
 (239: 2797آملی، 

علمی در قرن هیجدهم برخی عقل را بی نیاز و مستقل از دین دانستند وگمان کردند  هاییشرفتپس از پ
که پیش از این برای اظهار  تندگفی. آن ها مکندیکه عقل به تنهایی هر مشکلی را در زندگی انسان حل م

ولی از این پس این کار به کمک عقل صورت  بودیمینظر در مورد مسائل مختلف باید منتظر دین م
باره راه افراط را پیمودند اینار نظری وجود ندارد و تا جایی درو هیچ محدودیتی برای چنین اظه پذیردیم

و ند حاضر نشدند به متون دینی مراجعه کنند که حتی در زمینه چگونگی اعتقاد به وجود خداو
کید بر ایگزین تعالیم مسیحیت کردند. عدهرا جخداپرستی طبیعی را اختراع و آن ای هم همراه تأ
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شایستگی علم و عقل این دو را در زندگی خود جایگزین وحی کردند و خود را بی نیاز از وحی دانستند و 
ا محوری برگزیدند. آیت الله جوادی آملی در نقد این رویکرد انسان محوری )اومانیسم( را به جای خد

که در کنار جاییه در تشیع جایگاه رفیعی دارد_ تاویژچه عقل در اسالم بهاگر گویدیافراطی درباره عقل م
که عقل و اندیشه  کندی_ اما عقل سلیم انسانی اعتراف مشودیکتاب و سنت از منابع اصیل دین شمرده م

ش از هر چیز باید در خدمت جامعه بشری و تعالی بخش حقیقت وجودی او باشد زیرا انسان آدمی بی
محدود به ماده و نیازهای مادی نیست تا عقل محدود مادی و انسانی پاسخ گوی نیاز او باشد، بلکه در 

 تنها حقیقت او عقل ناب الزم است که فراتر از چنین اموری در خدمت انسانیت او باشد، انسانیتی که
و بهشت  شودی. با چنین عقلی خدا عبادت مشودیصحیح محقق م هایینشها و ببه واسطه گرایش
خدمت  ( بنابراین عقلی مطلوب و کارآمد است که در23: 2790. )جوادی آملی، آیدیالهی به دست م

 ییدات وحی برخوردار بوده باشد.أجامعه انسانیت باشد و از ت
م که عقل جدا شده از دین، عال داندیجه شکاف و تقابل میان عقل و دین را آن مآیت الله جوادی آملی نتی

ل و األِخر»ی را طبیعت بنامد و مبدأ فاعلی و غایآفرینش را خلقت نداند، بلکه آن ( را از 7:)حدید« ُهَوااَلوَّ
 گیردیار مچه در مقابل و تعارض عقل قرایشان معتقد است آن (239: 2797)جوادی آملی،  .ن بگیردآ

که درحوزه معرفت شناختی دین، عقل همتای نقل است نه وحی، بلکه عقل و نقل نقل است نه دین. چرا
 در چهارچوب معرفت دینی و زیر چتر وحی قرار دارند.

 
 مبانی علم دینی

لوم زیر . بلکه عگیردیآیت الله جوادی معتقد است که علوم ذاتًا جهان بینی ندارد و در مقابل دین قرار نم 
زیر مجموعه فلسفه مطلق  و فلسفه مضاف خود شودیمجموعه فلسفه علم است که فلسفه مضاف شمرده م

. بنابراین اگر در کندیگیری فلسفه مطلق است که سکوالر بودن یا دینی بودن علوم را تعیین ماست. جهت
اسماء و اوصاف و افعال و جهان چیزی جز عالم هستی است،  اثبات شود که خدا هست و خدا مبدافلسفه 

فعل خدا خواهد  ، آن علم کاشف از قول یاشودیاقوال خدا نخواهد بود و وقتی از پدیده در علمی بررسی م
گرفتن مبدأ فاعلی لحاظ شوند علم طبیعت، علم غیر دینی و نظرها در فلسفه بدون دربود. و اگر پدیده

ابر جهان بینی الهی، از منظر ایشان همه علوم دینی بن( 22-20: 2792. )جوادی آملی، شودیالحادی م
، جز اسماء و اوصاف و افعال و اقوال چه در عالم استکه آند و علم غیر دینی وجود ندارد چراهستن

خداوند نیست و علم که محصول عقل است کاشف از قول یا فعل خداوند است. شرح دینی بودن همه 
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جهان هستی خواه اعماق زمین یا فضا یا دریا، صحرا و .... مورد  اگر»علوم از زبان ایشان چنین است: 
دیگر طرفو از آیدیمطالعه قرار بگیرد، کتاب تکوینی الهی مطالعه شده و از فعل خدا سخن به میان م

بنابراین با حجت الهی افعال خدا مورد مطالعه  .علمی که از طریق عقل به آن نائل شویم حجت الهی است
 2792)جوادی آملی، « و با در نظر گرفتن نظام فاعلی و غایی آن ها همه علوم اسالمی است. ردگییقرار م

 :کندیایشان با سه مقدمه علم دینی را تعریف م ین( بنابرا223ب: 
 . آنچه در عالم است یا قول خداوند است یا فعل خداوند است.2
 ت.. نقل حاکی از قول خداوند و عقل کاشف از فعل خداوند اس2
 . نقل و عقل هر دو از حجت شرعی دین هستند.7

 بنابراین همه علوم دینی هستند.
 :دهدیبه مبانی اصولی و فقهی، مبانی علم دینی را در سه مرحله شرح متوجهآیت الله جوادی با

 (91: 3181بابایی، و  )خسروپناه ینیمرحله اول: قرار دادن عقل در مجموعه معرفت د
که علم از نظر ایشان محصول ای دارد چراآیت الله جوادی آملی جایگاه ویژهدینی عقل در نظریه علم 

 پردازدیعالم م یهادهیعقل و یکی از منابع اصیل معرفت شناختی دین است که در کنار نقل به کشف پد
 که علم چیزی جز کشف فعل خداوند نیست بنابراین عقل کاشف از فعل خداوند است.آن جاییو از

 ه دوم: تنفیذ و امضای قراردادهای عقالییمرحل
 منظور از بنای عقال، قرارداد، آداب و رسوم و قوانین و مقررات کشورهاست.

 (99 :3181بابایی، و  خسروپناه) یکلیات بسیاری از علوم توسط دلیل نقل نییمرحله سوم: تب
ن رویکرد، کلیات علوم از رویکرد آیت الله جوادی آملی در علم دینی، رویکرد حداکثری است. در ای

متون دینی قابل استنباط است و کشف و استخراج جزئیات از این کلیات به متخصصین واگذار شده 
 علوم عملی و نظری بیان کرده است است. ایشان معتقد است که قرآن و سنت کلیاتی را درباره بسیاری از

بر «: قاء االصول الیکم و علیکم التفریععلینا ال»و وظیفه دانشمندان علوم است که بر اساس روایت: 
، و بر شماست که فروع این اصول را استنباط کنید میکنیم که اصول و کلیات را بر شما القا ماست

 (98-99: 3181بابایی،و  جزئیات را از این کلیات مطرح شده در منابع نقلی استنباط کنند. )خسروپناه
ها قطعی ، یعنی اگر ثبوت علمی آنهاسته به درجه علمی آنبه نظر ایشان اسالمی بودن یک علم وابست

ها به اسالم در ظّنی باشد مقدار اسناد آن شانیقینی است و اگر میزان ثبوتها به اسالم باشد استناد آن
اسالم در همین حد است، مانند  حد ظّن است و اگر آن علم در حد احتمال صرف باشد، اسناد آن به
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( در اصول فقه علم به حالتی گفته 335ب:  3185. )جوادی آملی، دهدیول رخ مچه در فقه و اصآن
که یقین کامل به وقوع چیزی داریم اما وقتی از یقین به ظن یا شک عدول کرد دیگر آن ارزش و  شودیم

م به آن اعتنا کرد. منظور آیت الله جوادی آملی از علم داشتن در علو توانیاعتبار علمی را ندارد و نم
تر ع بودن است یعنی گزاره علمی هرچه بیشتر به حقیقت عالم نزدیک باشد دینیتجربی مطابق با واق

 .کندیخواهد بود. زیرا بیشتر از قول یا فعل خداوند حکایت م
که علم امروز را که از طرف غرب آمده کنار  داندیآیت الله جوادی آملی دینی بودن علم را به این معنا نم

روش جدیدی در علم ایجاد کنیم، بلکه ایشان معتقد است که روش علم دینی و اسالمی با بگذاریم و 
روش علوم امروزی تفاوتی ندارد و برای دینی شدن علوم، لزومی ندارد که از روش تجربی دست برداشته 

ن علوم و اساس علوم رایج را ویران کنیم و محتوای جدیدی در علوم امروز ایجاد کنیم، بلکه اسالمی کرد
و  بین علم یهابه این معناست که عقل را به جایگاه خود در هندسه معرفت دینی برگردانیم و سوء تفاهم

حقیقت آن است که اسالمی کردن علوم طبیعی به : »گویدیباره مایندین را بر طرف کنیم. ایشان در
عی را هماهنگ و سازگار با که علوم طبیکم بر علوم تجربی رایج است و اینمعنای رفع عیب و نقص حا

دیگر منابع معرفتی ببینیم، نه آن که اساس علوم رایج را ویران کرده و محتوای کاماًل جدیدی را در 
 (301: 3181)جوادی آملی،  «.مختلف علوم انتظار بکشیم یهاشاخه

 
 علم دینی یهاشاخصه

، اقتصاد، اجتماع و علم از دین اعتقاد به جدایی مسائل دنیوی مانند سیاست ،اساس تفکر سکوالریسم
. سکوالریسم یک شودیمذهبی محدود به فرد و زندگی فردی م یهااست و امور عبادی و مراسم

ایدئولوژی و طرز فکر است که مبانی و مقدمات خاصی دارد که اهم این مبانی عقل محوری، اومانیسم، 
 نسبیت گرایی، الئیسم و علم گرایی است.

، خدا و ماوراء الطبیعه از گرددیگونه مظاهر مذهب و متافیزیک پاالیش مر، از هردر مکتب سکوالعلم  
و معارف غیرتجربي  کندیپذیر تقلیل پیدا متپذیر و کمیطبیعت به جنبه تجربه ، جهانشودیآن حذف م

علم سکوالر نگرش طبیعت گرایانه، جایگزینی علت  یها. شاخصهرودیاز قلمرو علم سکوالر بیرون م
ها، انحصار علم در روش تجربی و تخصص غایی، حذف اخالق از علم و پدیده فاعلی به جای علت

 .گرایی و جزئی نگری است
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تجربی دنیای امروز بر محور حس و  یهادانش: »گویدیآیت الله جوادی آملی در نقد علم سکوالر م
لسفه علوم تجربی به تحلیل پیرامون تجربه استوارند و دانش برتر از آن فلسفه مضافی است که با عنوان ف

و بر علم سایه افکنده است.  ای است که بر فلسفه علمو برتر از آن جهان بینی الحادی پردازندیعلم م
. این نگاه در سطح ماندیچه در حس نیاید باز مو تجربه محدود شود، از معرفت آن که علم به حسوقتی

ی َلن  »مسائل متافیزیکی با عباراتی چون:  ِمَن َلَك َحَتّ هَ  َنَری ُنؤ  َرةً  الَلّ آوریم مگر هرگز به تو ایمان نمی :«َجه 
)جوادی .« رسدی(، در نهایت به شرک و الحاد م00: شکارا )به چشم خود( ببینیم )بقرهاینکه خدا را آ

ممکن و را تنها راه که بر حس و تجربه متکی باشد و آناز نظر ایشان معرفت شناسی  (35: 3199آملی، 
قابل اعتماد شناخت جهان بداند و هستی را در جهان قابل مشاهده و تجربه محدود و منحصر کند بی 

که به تعدادی از آن  سازدیای بر علم سکوالر وارد مص و ایرادات عمدهواقاست. ایشان نحاصل و عقیم 
 :میکنیدر ذیل اشاره م

دبر خالق و م عنوانبهبارز علم جدید حذف خدا  یهایژگیاز و: م توجه به علت فاعلی و غایی اشیاعد
خصوص محدوده چگونگی و ماهیت پدیده ها بحث و تحقیق کند ولی عالم است. علم تجربی تنها در

. آیت الله جوادی آملی از این ویژگی علم دیآینممیان ها سخنی به ره نظام فاعلی و نظام غایی پدیدهدربا
ی را که در آن سخن از خدا و مبدا و منتهی . در مقابل ایشان علمدیانمیسکوالر به سیر افقی تعبیر م

 عنوانبهیک را جهان، هر یهادهیوحی الهی در تبیین پد: »داندیها باشد را، دارای سیر عمودی مپدید
و عالمت مبدأ جهان دانسته، در ضمن توجیه آن و تفسیر ادوار گذشته و تحوالت آینده و توضیح « آیت»

هدفان  نیترییآن به تبیین نظام فاعلی و نخستین مبدأ آن و همچنین به تشریح نظام غایی و نها سیر افقی
را در کنار تبیین سیر افقی آن ذکر و توضیح سیر عمودی آن پردازدیکه همان خداوند جهان است م

د و ایستایی از جمورا علم امروز  ،ایشان معتقد است که دین (313ب:  3185جوادی آملی، .« )دینمایم
جوادی آملی، . )دهدیو به آن قدرت پرواز در فضای جهان بینی الهی م داردیبه تحرک و پویایی وا م

 (313ب:  3185
حد اطمینان عقلی رسیده ادی آملی علوم تجربی را که به سرچه آیت الله جومحدودیت قلمرو تجربه: اگر

برای آن قائل است و دانش تجربی را فقط متعددی  هاییتاما محدود داندیباشد را حجت شرعی م
 زیرا: داندیبخشی از معارف در عالم م
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. دانش تجربی قادر است در مورد مسیری که در دسترس مشاهده و آزمون او بوده اظهار نظر کند اما در 3
ویژه راه غیر تجربی که اساسًا از دسترس حس و تجربه خارج است، ساکت است و به هامورد دیگر راه

 (353: 3181یا انکار کند. )جوادی آملی،  ییدها را تأآن تواندینم
 شودیاعمال بر زندگی انسان سخن گفته م یر. در معارف دینی از اموری مانند معجزه و کرامت و بر تأث5

ها را رد کند و نه اثبات، زیرا آن تواندیکه از قلمرو حس و تجربه مادی خارج هستند و دانش تجربی نه م
 (338: 3181جوادی آملی، ن امور نه مادی هستند و نه تجربه پذیر. )ای
در محدوده امور تجربه پذیر مطلب قابل اعتماد و پذیرش  تواندی. تجربه در باالترین سطح خود تنها م1

 جهان بینی ارائه کند. تواندیارائه کند و از ارائه جهان بینی و نظرات هستی شناسانه ناتوان است و نم
ل به که در مباحث قبل گذشت آیت الله جوادی آملی عقیده داشت که علم تجربی ذاتًا متمایطورهمان

که بیش از حد حس و تجربه به دین یا الحاد البشرط است چراجهان بینی خاصی نیست و نسبت
 پا را فراتر نهد. تواندینم

عارضه علم فارغ از دین و  ینترآثار نامطلوب علم جدید: از نظر آیت الله جوادی آملی ملموس
کشتار  یهاجهانی و ساخت سالح یهااخالقی برای بشر تخریب محیط زیست و جنگ یهاارزش

 ،انسان امروزی خود را نشناخت»که:  داندیجمعی است. ایشان علت این فجایع در دوره اخیر را این م
میرا است و مرگ را پایان زندگی خود را در همین دنیا متصور شد. اما در فرهنگ قرآن انسان موجود نا

ساُن : »کندیو خالق خویش را مالقات م شودیبلکه بعد از مرگ وارد برزخ و قیامت م داندینم ن  ِ
َها اْل  یا َأیُّ

َک کاِدٌح ِإلي حًا َفُمالقیهِ  ِإنَّ َک َکد  او را  و روییسوی پروردگارت مهای انسان! تو با تالش و رنج ب :«َربِّ
زاد و  عنوانبهرو باید علمی وجود داشته باشد که همین معانی را این( از1: )انشقاق .مالقات خواهی کرد

)جوادی آملی، .« توشه مهیا و مقصد آخر او و چگونگی برخورد با مقصود )خداوند( را به اونشان دهد.
دلیلی که باعث آثار مخرب علم شده است دیدگاه ماتریالیستی و  ینتر( از نظر ایشان بزرگ76: 2792

 حذف غایت اخالقی از زندگی خود است.
علم سکوالر هویت ساز نیست: منظور آیت الله جوادی آملی از هویت ساز بودن همان نگرش کلی نگر 

. کنندیلف به وحدت هدف دست پیدا ممتافیزیک دینی است که در سایه آن علوم با موضوعات مخت
ین دید کل نگرانه، تجربی و حسی امروز واسطه کنار گذاشتن ا یهاچیزی که فقدان آن در دانش

اساس مادی که برزمانیعلوم تجربی و طبیعی تا گویدیرو آیت الله جوادی آملی ماینمحسوس است. از
هویت ساز  دنتوانیی و وحیانی سازمان یابند، نمگرایی و الحاد تفسیر شوند و محروم از معرفت عقالن

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=84&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=84&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=84&AID=6
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و تا کثرت  گردندیبر کثرات حسی هستند که به وحدت باز نمها مشتملاشند، زیرا این دسته از دانستهب
هویت ساز باشد.  تواندیبه وحدت باز نگردد فاقد هویت است. بنابراین دانشی که بی هویت است نم

 (22: 2766)جوادی آملی، 
له جوادی آملی در مقابل علم منهای جهان بینی الهی و بی هویت سکوالر، علم دینی و اسالمی آیت ال
، بلکه شودی؛ از نظر ایشان علم اسالمی بر خالف علم سکوالر، به حس و تجربه محدود نمدهدیقرار م

فاعلی و ها براساس نظام . در علم اسالمی پدیدهشوندیعقل و شهود نیز از منابع شناختی محسوب م
. علوم در جهان بینی الهی، با موضوعات مختلف درسایه رندیگیبررسی قرار مها مورد نظام غایی آن

که  دهدی. چنین علمی به جامعه وحدت و هویت مکنندیسیمرغ وحی به وحدت هدف دست پیدا م
یت است. عمل صالح و آیت الله جوادی آملی نتیجه چنین علمی را  ثمره آن مدینه علم و جامعه باهو

 داندیجامعه با هویت م
 

 آملی استاد جوادی یمهدی گلشنی و نقد آرا دکتر
در علم  هفلسف هدانشکد فیزیك در دنیا، رئیس و بنیانگذار ۀهدی گلشنی از جمله استادان برجستدکتر م 

در  رجستهاست. ایشان غیراز آثار ب 3193ماندگار فیزیك ایران در سال  ۀدانشگاه صنعتي شریف و نیز چهر
علم فیزیك، داراي آثاري در باب علم دیني نیز هستند و نظرات ایشان در این باب صائب و قابل تأمل و  ۀزمین

 بررسی است.
حضرت آیت االله جوادي آملي موافق  هگیري و اصل نظریبا جهتدکتر گلشنی در باب نظریه علم دینی  

الله جوادی آملی معتقد همانند آیت داند. ایشان خود میترین نظریه به دیدگاه بوده و این نظریه را نزدیک
است. در جهان اسالم از زمان  له تعارض علم و دین از غرب به جهان اسالم راه پیدا کردهأاست که مس

گیری تمدن اسالمی تا اوج آن، معضلی به نام علم و دین مطرح نبوده است بلکه علم از متن دین شکل
. دکتر گلشنی همانند ورزندیکید مأالمی بر ارزش علم و علم آموزی تو اس برخاسته است و متون دینی

یک بلکه اعتقاد دارد که این دو از  داندیآیت الله جوادی آملی علم و دین را نه تنها با هم معارض نم
خوردار هستند علم تجربی بدون دین و متافیزیک کامل نیست و جهان بینی زیر بنایی مشترک بر

 ها به غایت مطلوب خود یعنی شناخت طبیعت نائل آید.آن بدون تواندینم
همچنین دکتر گلشنی در این مطلب که فلسفه مطلق و به تبع آن فلسفه علم )فلسفه مضاف( مؤثر در  

تعیین الهی بودن یا الحادی بودن علم است، با آیت الله جوادی آملی کاماًل موافق است و معتقد است 
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و نتایج علمی متأثر از جهت گیری فلسفی دانشمند است و رویکرد فلسفی  که علم در سطح نظریات
آشکار دارد.  یرعالم در انتخاب دو نظریه همتا در یک موضوع و حتی روش گرددآوری داده ها تأث

 (707: 2797)گلشنی، 
آیت الله روش علم دینی آیت الله جوادی نیز مورد تأیید دکتر گلشنی قرار دارد یعنی دکتر گلشنی مانند 

متداول و امروزی علوم  یهاجوادی آملی معتقد است که نیازی نیست برای ایجاد علم دینی از روش
های ی در علوم ابداع کنیم و دست آوردتجربی دست برداریم و روش جدیدی به نام روش اسالمی یا دین

حسی است با این علم امروز را نادیده بگیریم. روش علم دینی همان روش تجربی و آزمایشگاهی و 
 چوب متافیزیکی قرار بگیرد.که کلیات قضایا علمی در یک چهار تفاوت

بودن در اصل نظریه علم دینی و مطالب کلیدی این نظریه، نقدهایی را به دکتر گلشنی در عین همسو 
-ایندر و پردازدا آیت الله جوادی آملی میداند و به تحلیل و بررسی موارد اختالف خود بایشان وارد می

در بیان مطالب و در اولویت دادن به برخي مطالب در مقام بیان، با ایشان اختالف »گوید: باره می
ه حکمت متعالیه خوانده باشند، نظرهایي دارم. باید در نظر داشت همه مخاطبان ایشان کساني نیستند ک

نه هستند بنابراین اگر بخواهیم دانشگاهي ما اصاًل با این حوزه بیگا هرو بخش قابل توجهي از جامعازاین
ها به زبان حکمت متعالیه یا به زبان عارفان سخن بگوییم، از نظر من آنچنان ثمربخش نخواهد بود. با آن

ها اند، مخالف نیستم؛ ولي براي بیان بعضي از آنمن با هیچ یك از مطالبي که ایشان مطرح نموده
( برای مثال 702: 2797)گلشنی، « بینم.رورتي نمیاولویت قائل هستم و براي برخي دیگر اصاًل ض

و تمام تقسیمات علم در حکمت  کندیآیت الله جوادی آملی علم را از منظر حکمت متعالیه بررسی م
. علم در حکمت متعالیه از سنخ وجود است که از راه حصول )حس، تجربه و داردیصدرایی را لحاظ م

گاهی و معرفت شودیادراک عقلی( و حضور و شهود حاصل م . پس علم از نظر او در این مساله مطلق آ
و شک در آن راه نداشته باشد.  است که شرط مهم و الزم این علم این است که مفید قطع و یقین باشد

که علم در تعریف آیت الله جوادی  داردیو اظهار م پذیردیکه دکتر گلشنی این رویکرد را نمحالیدر
اجه چه امروزه با آن موکه آنحالیدر ،مطابق با واقع عالم است( است بوت )علمی کهآملی ناظر به مقام ث

چه در حال حاضر درباره عالم و طبیعت می دانیم( است و علم در مقام هستیم علم در مقام اثبات )آن
لم ارائه عا یهاپیش فرض یرهم دینی باشد و هم غیر دینی زیرا علم در این مقام تحت تأث تواندیاثبات م

 (707: 2797. )گلشنی، گرددیم
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به درجه یقینی بودن آن و تطابق آن با واقع معیار دینی بودن علوم را وابسته آیت الله جوادی آملی مالک و 
 شانم یقینی است و اگر میزان ثبوتها به اسالها قطعی باشد استناد آن، یعنی اگر ثبوت علمی آنداندیم

و  پذیردیها به اسالم در همان حد است. اما دکتر گلشنی این مالک را نمه آنظنی باشد مقدار اسناد ب
چه در علمی بودن یک گزاره مهم است اصل ارتباط با واقع است نه تطابق با واقع. که آن داردیعنوان م

 زیرا دسترسی بشر به واقع عالم طبیعت بسیار اندک است و تطابق کامل امکان پذیر نیست. ایشان بیان
زیادی دارد که هر روز با کشفیات جدید پرده از این  یهابه طبیعت حجابکه علم ما نسبت داردیم

و این وضعیت علم بشر به طبیعت را به رئالیسم  شویمیتر مو به واقع عالم نزدیک داریمیحجاب بر م
علمی و دینی نبوده چون با گذشته،  هاییافتهگفت که  توانی. بنابراین از نظر او نمکندینقابدار تعبیر م

، Knowledgeعلم یا واقع مطابقت کامل نداشته است. لذا تعریف دکتر گلشنی از علم در این مقوله 
 (782: 2797)گلشنی،  کند، است.به هر چیزي کشف ميعني تمام آن چیزهایي که بشر راجعی

دین به  عنوانبهالهی را  خالف آیت الله جوادی آملی همه ادیاندکتر گلشنی در بحث علم دینی بر
 عنوانبهزیرا به نظر او اگر دین  کندیدین قبول نم عنوانبهولی ادیان و مکاتب بشری را  شناسدیرسمیت م

در حال قاعده وضع کردن برای بشر است، منشأ فوق بشری نداشته باشد تبعیت از  کندیچیزی که ادعا م
همانند آیت الله جوادی آملی اسالم را تنها دین موجود چه تش الزام آور نخواهد بود. او اگردستورا

، اما در مورد وجوه اشتراکات کلی و اصولی مانند اعتقاد به شناسدیو سایر ادیان را به رسمیت م داندینم
خداوند یکتا و نبوت و مسائل آفرینش عالم با آیت الله جوادی آملی همسو و همفکر است. همچنین 

من تعریف جامع ایشان از : »داندیولی آن را ناقص م پذیردیآملی از دین را م تعریف آیت الله جوادی
« شامل اخالق، عقاید و احکام باشد به نظر من نـاقص اسـت. ؛ ولي آن تعریف که فقطپسندمیدین را م

 (105: 2797گلشنی، )
 

 بررسی و تحلیل
 (ره)ومرحوم آیت الله مصباح یزدی  پیرامون مقایسه نظرات آیت الله جوادی آملی و دکتر مهدی گلشنی

یک از را مطرح و با تنقیح مفاهیم در هرگذار در باب علم دینی در آثارشان مواضعشان سه متفکر اثر
متناسب با معانی  شودییک از متفکران هموار ممعنای علمی دینی مورد نظر در هر نظریات مسیر فهم

یک از سطوح علم معنا یافته و حضور و نقش دین در هرر این سه متفک یهادگاهیدر نظر گرفته شده در د
مبنای نظر هرسه متفکر با شناسایی اصول موضوعه علوم موجود و ه وضوح قابل تبیین است همچنین برب
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بانی و اصول موضوعه صحیح و نگاه نقادانه داشتن به مبانی غیر الهی و پوزیتیویستی علوم و اثبات م
جدیدی در  یهااین به جنبهبردر زمینه تحول علوم برداشت عالوهاولیه را  هایتوان گامبر دین میمبتنی

توان بررسی جایگاه و کارکرد عقل و وحی را اشاره نمود. پذیرش عقل در مقام منبع نظریات فوق می
نو در مبانی علوم اعم از مبانی معرفت شناختی و  یهاکسب معرفت و در مقام ابزار کسب معرفت افق

خوانی و مقایسه نظریات اشتراک در اصول موضوعه معنای علم و معیار . بازدیگشایاختی مانسان شن
تمایز علوم رابطه علم و دین پذیرش عقل و در مقام منبع و ابزار و همسویی در نسبت سنجی میان علم و 

ت و تفاوت شود همچنین تفاوت در نحوه تقریر نظریانقاط اشتراک هر سه نظریه نمایان می عنوانبهدین 
شود. وجوه افتراق در میان سه نظریه موردنظر آشکار می عنوانبهدر گسترش معناداری علم دینی 

مرحوم  ،اندمتفاوتی از علم دینی طرح کرده یرهایکه مستحضرید این سه متفکر مسلمان تقرطورهمان
را که تمامی علوم قابل  استاد مصباح ترکیب وصفی علم دینی را احترازی دانسته است در نتیجه این فرض

حاصل آنکه تمرکز نظریه  داندیتقسیم به دینی و غیردینی یا اسالمی و غیر اسالمی است صحیح نم
 .ایشان بر معناداری علم دینی در گستره علوم انسانی قابل مشاهده است

پیش چند اخیرًا به علوم انسانی بیش از هر است ت الله جوادی آملی علوم تجربیمحور مباحث آی
شود که ایشان نیز ترکیب علم دینی را اند از نظریات دکتر مهدی گلشنی نیز چنین برداشت میپرداخته

دارند ضمنًا کالن نگری در نظریه ها دینی بودن علوم را معنادار میاحترازی دانسته و در برخی از ساعت
علوم انسانی مورد توجه آقای دکتر مهدی گلشنی موجب شده که تمامی علوم اعم از علوم تجربی و 

 ایشان قرار گیرد.
 

 نتیجه گیری
اساس رابطه عقل و دین و تعیین جایگاه آن در لم دینی آیت الله جوادی آملی، برمحور بحث نظریه ع

آن  هاییافتهکه عقل و  داندیمعرفت هندسه دینی است، زیرا ایشان منشأ توهم تعارض علم و دین را این م
 هاییافتهرا به نقل محدود کردند. بدین ترتیب علم و کردند و دین و منابع شناختی آنج را از حوزه دین خار

. ایشان با گیردیقرار م و در تعارض با آن شودیعلمی، که محصول عقل است، بی ارتباط با دین تلقی م
ابع معرفت که عقل نه در برابر دین که یکی دیگر از من کندیتبیین جایگاه عقل در حوزه دین اثبات م

چه ممکن است در مقابل آن قرار بگیرد نقل یعنی همتای و آن شودیشناختی آن یعنی نقل محسوب م
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شناختی  یهامعرفت شناختی خود است نه دین و وحی. بنابراین عقل نه تنها معارض با دین که یکی از راه
 عقل همانند نقل معتبر در اصطالح فقه حجت است. هاییافتهآن است و 

کشف محدوده عقل و  الله جوادی آملی، یتره تعیین جایگاه عقل در معرفت شناختی دین از نظر آثم
چوب دین قرار گرفت علم عقل در چهارکه وقتی دین به تعاضد علم و دین است چرا تبدیل تعارض علم و

خلقت و کاشف از فعل خداوند یعنی جهان  گیردینیز که محصول عقل است، در چهارچوب دین قرار م
. دکتر مهدی گلشنی نیز در گیرندیو بدین ترتیب ایشان دینی بودن همه علوم را نتیجه م شودیتلقی م

اصل نظریه، جهت گیری و روش و شیوه اجرای آن با ایشان موافق هستند و اختالف ایشان با آیت الله 
و تعاریف علم و دین  جوادی آملی تنها در شیوه بیان و بعضی مسائل محتوایی مانند اصل تطابق علم

 .است
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