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چکيده
در باب معيار و مؤلفههای دينيبودن علم ،ديدگاهها و تلقيهای مختلفي مطرح است كه يکي از آنها ،نظرية آيتاهلل
جوادی آملي است .هدف :هدف مقالة حاضر ،طرح مباني و معيارهای دينيبودن علم از منظر آيتاهلل جوادی آملي و
نقد و بررسي آن است .روش :منطق مقاله ،بر دو رويکرد روششناختي استوار است :به لحاظ جمعآوری اطالعات ،از
روش اسناد و مداركي(كتابخانهای) و به لحاظ تجزيه و تحليل دادهها ،از روش عقلي -تحليلي بهره گرفته شده است.
یافتهها :در تلقي و رويکرد آيتاهلل جوادی آملي ،دو معيار كلي در باب ديني بودن علم وجود دارد :معيار نخست
اينکه ،هر گونه ادراكات و علومي كه مطابق با واقع باشد ،ديني خواهد بود؛ زيرا هر علمي كه به بررسي فعل و قول
خداوند و همچنين بررسي قول و ف عل معصوم بپردازد ،علم ديني است .بر اين اساس ،تمامي علوم حتي علوم انساني و
طبيعي را مي توان در زمرۀ علم ديني برشمرد .اما بر اساس معيار ديگر ،علم فينفسه ،نه ديني است و نه سکوالر؛ بلکه
دينيبودن يا سکوالربودن علوم به فلسفة مطلق برميگردد .نتيجهگيری :دو معيار يادشده ،مبتني بر مباني خاصي
است؛ اعم از مباني دينشناختي و علم شناختي .اين مباني و معيارها ،دارای برايند و نتايج مختلفي در باب علم ديني
است كه برخي از آنها ،از ابهامات و ايرادات اين نظريه به حساب ميآيد؛ اما در عين حال ،نظرية يادشده از قویترين
و جامعترين نظريهها در اين باب است.

واژگان كليدی :علم ،دين ،علم ديني ،مباني ،معيار.
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الف) درآمد
در باب ماهيت علم ديني ،ديدگاهها و تلقيهای مختلفي مطرح است .اختالف اين ديدگاهها به گونهای
است كه يک سر آن به انکار علم ديني ختم ميشود و از ناحية ديگر ،افزون بر پذيرش اصل امکان علم
ديني ،اثباتگر تحقق خارجي آن در طول تاريخ تمدن اسالمي است .برخي ديدگاهها ،اصالت را به
آموزههای نقلي داده و سعي در تحويل يا اندراج دستاوردهای تجربي در ذيل آموزههای نقلي

دارند(نصيری،

53 ،71 ،03 :1335؛ برای مطالعه بيشتر رک :خسروپناه 35 :1335 ،و 115؛ همو00 :1311 ،؛ سوزنچي .)115 :1333 ،در رويکرد ديگری،
اصالت را به روش تجربي و دستاوردهای تجربي بشری ميدهند و سعي در تحويل يا اندراج آموزههای
نقلي ،ذيل روش تجربي دارند(باقری .)1331 ،ديدگاههايي نيز با جمع بين آن دو با توجه به تبيين جايگاه هر
يک در منظومة معرفتي انسان ،به نظرية جديدی پرداختهاند و سخن از ضرورت تالزم و برقراری هماهنگي
بين تمامي راههای كسب معرفت به ميان ميآورند كه نظرية عالمه جوادی آملي از آن جمله است .اين
نظريه از لحاظ برخي مباني در عين اشتراک با دو رويکرد نخست ،تفاوتهای اساسي نيز دارد .اين ديدگاه در
آثار ديگر محققان ،مورد توجه بوده و بعضاً به عنوان مبنای ديگر رويکردها قرار گرفته و گاهي نيز نقد و
بررسي جدّی شده

است(.رک :فنايي اشکوری 1311 ،و 1333؛ موحد ابطحي1311 ،؛ سوزنچي361 :1333 ،؛ خاكي قراملکي:1311 ،

310؛ بستان)115 :1330 ،

در ادامه ،ضمن تبيين برخي مفاهيم ،مباني و معيارهای علم ديني بر اساس ديدگاه استاد جوادی ،نقاط
ابهام اين رويکرد نقد و بررسي ميشود.

ب) دینشناسی و علمشناسی از منظر آیتاهلل جوادی آملی
 .9دین
مراد از دين در ديدگاه جوادی آملي ،دين حق يا همان دين اسالم است كه مجموعهای از عقايد ،اخالق،
قوانين فقهي و حقوقي است كه از سوی خداوند برای هدايت و رستگاری بشر ،تعيين شده است .البته مراد
از دين در اين تعريف ،دين مُنزل و مرسل است نه حقيقت آن(جوادی آملي13 :1336 ،؛ 16 :1331؛ 111 :1335؛ /1330ب:

 .)11از مباني دينشناختي اين نظريه ،اين است كه دين ،دارای منبع هستيشناسي و معرفتشناسي است كه
اراده و علم ازلي خدا منبع هستيشناختي دين است و عقل ،وحي(كتاب و سنت) و فطرت ،منبع
معرفتشناسياند(همو/1330 ،ب17 :؛  .)5 :1316دين در نگاه جوادی آملي ،دامنة وسيعي دارد؛ زيرا همان گونه كه
كتاب تشريع خداوند و همچنين قول و فعل معصوم ،كاشف از دين نفساالمری(علم و ارادۀ الهي) است،
كتاب تکوين نيز كاشف از دين نفساالمری است(جوادی آملي/1330 ،الف .)10 :منظور از عقل ،معنای عام آن
است كه همة مراتب چهارگانه را شامل ميشود :عقل تجربي(كه محصولش علوم تجربي طبيعي و انساني
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است) ،عقل نيمهتجريدی(كه محصول آن رياضيات است) ،عقل تجريدی(عقل منطقي و فلسفي) و عقل
ناب(عقلي كه عهدهدار عرفان نظری است).
 .1علم
مراد از علم در اين ديدگاه ،هر قضيه و نظريهای است كه اوالً اثبات شده باشد؛ ثانياً مفيد قطع يا ظنّ
اطمينانآور(علمي) باشد(جوادی/1330 ،الف .)116 ،35 ،10 :از اين رو ،علم بما هو علم(علم در مقام ثبوت) ،علم
صحيح و منطبق بر واقع است .منشأ چنين علمي هر چند به ظاهر ،به انسان و فکر انسان ارجاع ميشود؛ اما در
واقع ،منشأ علم ،الهام الهي است .به عبارت ديگر؛ صرفاً خداوند ،واهب علم است ...« :علم از آن رو كه علم
است ،الهام الهي است و از جانب او افاضه ميشود ...و كار بشر فراهمكردن شرايط و زمينه برای حصول اين
تعليم و افاضه است و لذا عاليترين علم ،آن است كه مستقيماً از نزد خدا حاصل شود؛ يعني همان علم لدني
و جايگاه و مرتبة چنين علمي بسيار بيشتر است»(همو/1330 ،ب .)135-107 :بر اين اساس ،ميتوان علوم را به
لحاظ ارزش و جايگاه طبقهبندی كرد ،مثالً مرتبة اعالی آن ،علم الهي است و مرتبة ادني هم علوم بشری و
در بين علوم بشری ،پايينترين آن ،علوم تجربي قرار دارد و در نتيجه ،علوم تجربي كف علم است نه سقف
آن(.همو)5 :1316 ،

بر اساس اين مبنا ،راههای معتبر برای وصول به حقيقت عبارتند از :عقل ،وحي و حس؛ كه حس نيز به
كمک عقل معنا پيدا ميكند .از اين رو ،اين راهها را ميتوان در عقل و نقل خالصه كرد و در نتيجه ،اوالً
همة اين راهها ،معتبرند؛ ثانياً با هم سازگارند؛ ثالثاً مکمّل يکديگرند .از اينرو ،برای تحصيل معرفت بايد
كوشيد از همة آن راهها كمک گرفت و به يکي بسنده نکرد .بر اين اساس ،عقل و نقل دو راه برای تحصيل
معرفتند كه اصوالً با يکديگر هماهنگند و جمع آنها در شناخت دين ضروری است(.همان)165-110 :

نکتة ديگر اينکه ،علوم را از لحاظ جايگاه به سه دسته تقسيم كردهاند :فلسفة مطلق ،فلسفة مضاف و
ساير علوم .هر علمي از لحاظ موضوع ،زيرمجموعة فلسفه است؛ زيرا موضوع فلسفه ،وجود مطلق است و
موضوع ساير علوم ،خاص و امر جزئي است .از اين رو فلسفه ،هدايت و امامت همة علوم را بر عهده دارد و
در نتيجه ،علوم نميتوانند در حوزۀ وجود و جهانبيني ورود داشته باشند؛ چرا كه ارائة جهانبيني از حوزۀ
توانايي علوم بيرون است و هيچ علمي جز فلسفه ،نميتواند دربارۀ اصل جهان و آغاز و انجام آن داوری
كند .ارائة جهانبيني و اصول موضوعه فقط توسط فلسفة مطلق صورت ميگيرد(همو .)3 :1331 ،از سوی ديگر،
همة علوم ،اصول موضوعه و پيشفرضهای خود را از فلسفة مضاف ميگيرند و فلسفههای مضاف نيز اصول
موضوعه و پيشفرضهای خود را از فلسفة مطلق ميگيرند(همان .)11 :بنابر اين ،عالِم علم تجربي اگر به خوبي
به محدوديتها و اقتضائات و قلمرو معرفتي تجربه و دانش حسي و تجربي واقف باشد ،هرگز به خود اجازه
نميدهد از علوم طبيعي ،انتظار ارائة جهانبيني و هستيشناسي داشته باشد(.همو/1330 ،ب)113 :
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ج) معيار علم دینی از منظر آیتاهلل جوادی آملی
با توجه به مباني دينشناختي و علمشناختي استاد جوادی آملي ،معيار و مالک دينيبودن علم را ميتوان در
دو محور كلي خالصه كرد :يکي انطباق علم با واقع و ديگری ،دينيبودن فلسفة مطلق(نقش فلسفة محض
در ديني سازی ساير علوم) .البته اين دو محور در عرض همديگر قرار ندارند ،بلکه از يک حيث مبنای
واحدی به حساب ميآيند؛ اما با توجه به اهميت و جايگاه دو اصل ،آنها را به صورت جداگانه آورده و در
ادامه ،به برايند آنها نيز اشاره خواهد شد.
 .9انطباق علم با واقع
محور نخست در معيار دينيبودن علم ،انطباق علم با واقع است .بر اساس مباني دينشناختي و علمشناختي
جوادی آملي ،هر علمي كه منطبق بر واقع باشد ،ديني نيز خواهد بود و قيد اسالمي يا ديني برای علم ،قيد
توضيحي است نه احترازی« :علم اگر علم باشد ،نه وهم و خيال و فرضية محض ،هرگز غير اسالمي
نميشود .علمي كه اوراق كتاب تکوين الهي را ورق ميزند و پرده از اسرار و رموز آن برميدارد ،به ناچار
اسالمي و ديني است ...بر اين اساس ،علم فيزيک در شرايطي كه مفيد يقين يا طمأنينة عقلي است و در مرز
فرضيه و وهم و گمان به سر نميبرد ،يقيناً اسالمي است ،هر چند شخص فيزيکدان ملحد يا شاک باشد.
اينکه او به سبب الحادش ارتباط عالم طبيعت با خدا را قطع كرده و خلقت را باور ندارد ،موجب آن نيست
كه فهم او از طبيعت ،در صورتي كه حقيقتاً علم و كشف اطمينانآور باشد ،فاقد حجيت و اعتبار شرعي
تلقي ميشود و تفسير فعل خدا قلمداد نشود .همانگونه كه اگر كسي ملحدانه ارتباط قرآن با خداوند را
قطع كرد و با اين حال به بررسي و تفسير قرآن پرداخت و جهات ادبي و لطايف و فصاحت و بالغت آن را
بررسي كرد و ...نميتوان به استناد الحادش ،فهم و تفسير او را  -گرچه با رعايت شرايط كامل فهم و
ادراک معتبر و مضبوط صورت گرفته باشد -مخدوش و ناموجّه اعالم كرد؛ زيرا تفسير قول خداوند
سبحان ،اگر وهم و حدس نباشد و تفسير صحيح و فهم درست باشد ،به اسالمي و غير اسالمي تقسيم
نميشود ،هرچند صاحب اين فهم به مسلمان و غيرمسلمان تقسيم شود ...به همين قياس ما هرگز فيزيک و
شيمي غير اسالمي نداريم .علم اگر علم است نميتواند غير اسالمي باشد؛ زيرا علم صائب ،تفسير خلقت و
فعل الهي است و تبيين كار خدا حتماً اسالمي است ،گرچه فهمنده اين حقيقت را درنيابد و خلقت خدا را
طبيعت بپندارد .اينان (كفار) بخشي از حقيقت را ميگيرند و بخشي از آن (ارتباط طبيعت با خداوند و مبدأ
تعالي) را انکار ميكنند .كنار گذاشتن بخشي از حقيقت ،مانع از آن نيست كه بخش مثمر و مثبت آن ،كه
علم صائب و مطابق با واقع است ،مطرود شود .آنچه علم صحيح و ثمربخش است ،قطعاً اسالمي و حجيت
شرعي است و آن دسته از محتوای علوم كه وهم است و خيال ،در واقع جهل مركّب است و علم نيست تا
سخن از اسالمي بودن يا غير اسالمي بودن علوم شامل حال آن شود»(.همان)103-100 :
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 .1دینیبودن فلسفة مطلق و فلسفة مضاف
بر اساس معيار نخست ،علم اگر مطابق با واقع باشد ،ديني است و سکوالریبودن آن معنا ندارد .اما مطابق با
معيار دوم ،علم به ديني و الحادی تقسيم ميشود و منشأ ديني يا الحادی بودن علم نيز به فلسفهای كه علم بر
آن مبتني شده بازميگردد .علم پيوند ناگسستني با فلسفة مطلق و هستيشناسي دارد؛ زيرا از منظر علمشناسي
صحيح« :علم زيرمجموعة فلسفة علم است كه فلسفة مضاف شمرده ميشود و فلسفة مضاف ،خود
زيرمجموعة فلسفة مطلق است» .آنگاه جايگاه علم در منظومة معرفت و ربط و پيوند آن با هستيشناسي الهي
و ارزشهای زندگي معلوم ميشود(.همان)113 :

بنابر اين ،فلسفة مطلق از لحاظ موضوع و جايگاه نسبت به ساير علوم ،تفاوت عمده دارد و آن اينکه
موضوع فلسفه ،وجود مطلق است و موضوع ساير علوم ،خاص و امر جزيي است .از اين رو فلسفه ،امامت
همة علوم را بر عهده دارد و در نتيجه ،علوم نميتوانند جهانبيني ارائه بدهند؛ چرا كه ارائة جهانبيني از
حوزۀ توانايي علوم بيرون است و در هيچ علمي به جز فلسفه ،از آغاز و انجام جهان ،بحث نميشود .ارائة
جهان بيني و اصول موضوعه فقط توسط فلسفة مطلق صورت ميگيرد(همو .)3 :1331 ،همة علوم ،اصول
موضوعه و پيشفرضها را از فلسفة مضاف ميگيرند و فلسفههای مضاف نيز اصول موضوعه و پيشفرضها را
از فلسفة مطلق مي گيرند و فلسفة مطلق در بدو پيدايش آزاد و از هر قيدی رهاست و نسبت او به الهي يا
الحادی بودن يکسان است؛ فلسفه در ادامة مسير با قيد و حدودی مشخص ميشود و قيد آن يا الهي است
كه باعث ميشود فلسفه رنگ ديني بگيرد؛ در نتيجه فلسفة مضاف و به تبع آن ،علوم نيز الهي ميشوند يا
اينکه رنگ الحادی گرفته و به نفي مبدء فاعلي و مبدء غايي جهان ميپردازد و برای عالم ،خالقي در نظر
نميگيرد؛ در نتيجه فلسفة مضاف نيز الحادی ميشود و به تبع آن ،علوم نيز رنگ الحادی خواهند
گرفت(همان) .بنابر اين ،دينيبودن علم ،ناشي از دينيبودن فلسفة مضاف همان علم است و دينيبودن فلسفة
مضاف نيز ناشي از دينيبودن فلسفة مطلق است؛ همانگونه كه الحادی و سکوالربودن علم ،ناشي از فلسفة
علم الحادی ميباشد كه آن نيز محصول فلسفة الحادی است.
اين مبنا به نوعي مسئلة رابطه علم و دين و احياناً منشأ تعارض را نيز مشخص ميسازد .توضيح اينکه ،بر
اساس اين مبنا ،علم ذاتاً(در مقام ثبوت)با دين نفساالمر تعارضي ندارد(ر.ک :همو/1330 ،ب)115-136 :؛ «چون
حقيقتاً عالَم ،صنع خدای تعالي است؛ پس علم(در مقام ثبوت)حتماً الهي و ديني است و هرگز علم الحادی
نداريم و از آن جهت كه علم ،كشف طبيعت و جهان است و جهان مخلوق و فعل خداست ،علم پرده از
فعل خدا برمي دارد و لذا الهي و ديني است .اين عالِم است كه بر اثر اتکا به فلسفة علم الحادی و فلسفة
مطلق الحادی ،علم را ابزار الحاد خود قرار ميدهد و تفسير تحريفشدهای از جهان عرضه

ميكند»(همان:

 . )136از اين رو در تفسير الحادی ،دو گونه مشکل وجود دارد :يکي مربوط به گزارههايي است كه در علم
تجربي دربارۀ غير تجربي به داوری ميپردازد؛ كه اين داوری به دليل اينکه از قلمرو و دايرۀ آن بيرون است
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از سنخ علم نيست ،بلکه عين جهل است و دوم اينکه ،مبتني بر فلسفة الحادی است و داوری غير تجربي هر
چند در دايرۀ فلسفة مطلق قرار دارد ،اما به دليل تعاند آن با حقيقت ،از سنخ الحاد و غير ديني بوده و برايند
آن ،كه همان علم تجربي است نيز الحادی و غير ديني خواهد بود.

د) برایند و شاخصههای معيار
 .9عدم تأثير عالِم در دینیبودن علم
از نتايج معيارهای يادشده اين است كه ايمان و كفر عالِم و مفسّر در اصل فهم كتاب تکوين و اصل علم به
كتاب تشريع تأثير نميگذارد و علم به عالَم و فهم قرآن را اسالمي و غير اسالمي نميكند و تنها در كيفيت
معرفت؛ نظير رشد و دقت در فهم ،درستتر و عميقتر فهميدن مؤثر است .به عبارت ديگر؛ اصل فهم دين و
قرآن ،منوط به پذيرش و ايمان به آن نيست؛ همان گونه كه كفّار قبل از قبول اسالم ،آيات قرآن را ارزيابي
كرده و پيام آن را ميفهميدند و آنگاه مسلمان ميشدند .پس برای فهم كتاب شريعت و كتاب خلقت،
اسالمِ مخاطب ،شرط نيست(.همان)100-100 :

 .1دینیبودن محصول عقل و نقل
از نتايج مباني و معيارهای يادشده ،دينيبودن ابزار فهم و معرفت است .در اين نگاه ،عقل و نقل (آيات و
روايات) از ابزار و منابع معرفتي ديناند .بر اين اساس ،محصول عقل قطعي همانند محصول نقل معتبر،
ارزش و اعتبار معرفتي دارد .مراد از عقليبودن ،اعم از عقل تجريدی و تجربي است .عقل در برابر نقل
است نه در برابر دين .اگر نقل معتبر ما أنزَلَه اهلل است ،عقل برهاني[و نيز عقل تجربي] نيز ما ألهَمَه اهلل است و
اين هر دو ،منبع معرفت ديني و هر كدام بال وصول بشر به شناخت حقايق دينياند(.همو/1330 ،ب)13 :

به اعتقاد جوادی آملي ،عقل به معنای وسيع آن(اعم از عقل تجربي كه در علوم تجربي و انساني ظهور
مييابد ،عقل نيمهتجريدی كه عهدهدار رياضيات است و عقل ناب كه از عهدۀ عرفان نظری برميآيد)
حجت شرعي است(همان .)51 ،17 :بر اساس اين رويکرد« ،پيام و محتوای هر دليل عقلي يا نقلي ،پيام و محتوای
دين را نيز تشکيل ميدهد»(همو/1330 ،الف .)116 :معيار و ميزان در اعتبار و پذيرش دستاورد عقل ،حصول يقين
روانشناختي يا اطمينان عقاليي است .مراد از اعتبار و حجيت محصول عقل در كنار نقل ،حجّت شرعي
است؛ همانند نقل ،منبع معرفتشناختي دين را تأمين ميكند .بنابر اين« ،اگر عقل حجت ديني است و حکم
دين را ميرساند ،پس محصوالت عقلي به معنای وسيع آن ،كه شامل علوم طبيعي ،انساني ،رياضي و فلسفه
ميشود ،مطالب ديني را ميرسانند نه آنکه بيگانه و متمايز از دين باشند(.همو/1330 ،ب)51 ،17 :
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 .3توجه به نظام غایی و فاعلی
يکي از نتايج و شاخصهای معيار ،توجه به نظام غايي و فاعلي در علم است .به عبارت ديگر؛ اگر روح
حاكم در علم ،با توجه به نظام غايي و فاعلي باشد ،علم توليدشده ،ديني است(همان .)130-137 :امروزه در
بيشتر علوم ،به دليل ابتنا و اتکای بر فلسفة سکوالر ،تنها به تبيين نظام داخلي اشيا بسنده شده ،هيچ توجهي
به نظام فاعلي و غايي آنها نميشود .بررسي نظام داخلي پديدهها بدون لحاظ علت فاعلي و نظام غايي،
تبييني ناقص از اسرار جهان و تفسيری نارسا از آن است .در حالي كه وحي الهي در تبيين پديدههای جهان،
هر يک را به عنوان آيت و عالمت مبدء جهان دانسته ،ضمن توجيه آن و تفسير ادوار گذشته و تحوالت
آينده و توضيح سير افقي آن ،به تبيين نظام فاعلي و نخستين مبدء آن و همچنين به تشريح نظام غايي و
نهاييترين هدف آن ،كه همان خداوند جهان است ،ميپردازد و توضيح سير عمودی آن را در كنار سير
افقي آن ذكر ميكند و اين دو نظام فاعلي و غايي را چون دو بال نيرومند به بدنة نظام داخلي علوم تجربي و
برخي از علوم انساني مرتبط ميداند(.همو/1330 ،الف)136-131 :

 .4ارزش و اعتبار علوم تجربی
يکي از نتايج و برايند معيارها ،اعتبار و حجيت علوم تجربي طبيعي و انساني است و اين به دليل دينيبودن
معلوم و موضوع اين علوم است « :همان گونه كه بررسي قول و فعل معصوم ،علم ديني است؛ چون قول و
فعل امام برای ما حجت است مي شود ديني .دربارۀ خدا ،يکي را (قول خدا) قبول كرديم و دربارۀ
دومي(فعل خدا) مشکل داريم ....اين امر را دربارۀ معصوم قبول كرديم كه بررسي قول و فعل معصوم ديني
است .بررسي قول خدا را هم قبول كرديم كه ديني است؛ اما بررسي فعل خدا را حاضر نيستيم باور كنيم كه
ديني است .تمام عالم ،فعل خداست ،خدا زمين را آفريد ،زمان ،آسمان ،دريا ،و صحرا را آفريد؛  ...از اين رو
همة علوم ،تفسير فعل خداست و تفسير فعل خدا مثل تفسير قول خدا ،ديني است .تفسير قول خدا و تفسير فعل
خدا كه از تفسير فعل معصوم كمتر نيست ،آن هم ديني ميشود»(.همو/1330 ،الف10 :؛ /1330ب)115 ،30 ،1 :

 .5دینیبودن موضوع و ماهيت علوم طبيعی
با توجه به مباني يادشده ،ايشان ماهيت علوم طبيعي ديني و روششناسي كلي آن را در چند ويژگي ،خالصه
و معرفي مي كند :موضوع علوم طبيعي ديني ،خلقت الهي است نه طبيعت؛ از اين رو در مورد علوم طبيعي،
عنوان طبيعت موضوعيت ندارد ،بلکه خلقت و خالقيت و كيفيت خلق مطرح است .هدف اين علوم ،همان
هدف خلقت است كه پرستش خدا و گسترش عدل و داد است به عنوان مبدء غايي منظور ميشود .از منظر
روششناختي ،دليل معتبر عقلي(اعم از تجربي يا تجريدی) يا نقلي به عنوان ابزار و محور علم قرار ميگيرد.
بر اين اساس ،از تأييدهای نقلي با تعليلهای آن استمداد ميشود؛ از اين رو در هيچ موردی نميتوان تنها به
عقل اكتفا كرد ،همان گونه كه صرفاً به نقل نيز نميتوان اكتفا كرد .تفسير هر جزيي از خلقت بايد با در نظر
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گرفتن تفسير جزء ديگر آن باشد تا از سنخ تفسيرتکوين به تکوين به شمار آيد؛ نظير تفسير تدوين به
تدوين؛ زيرا هر موجودی از موجودهای نظام آفرينش آيه ،كلمه و سطری از آيات ،كلمات و سطور كتاب
جامع تکوين الهي است .در اين صورت ،ارتباط موضوع دانش عالمان علم طبيعي با خالق هستي بخش ،هم
به لحا ظ مبدأ آفرينش و هم به لجاظ مقصد و منتهای آن و هم به جهت صراط مستقيم ،محفوظ
ميماند(.همو/1330 ،ب)101 :

هـ) نقد و بررسی
استاد جوادی آملي با ابتنای بر مباني مختلف ،از جمله مباني دينشناختي و معرفتشناختي ،سعي دارد تبييني
جامع از علم ارائه دهد تا اوالً ،از يک انسجام معرفتشناختي برخوردار باشد و ادراكات مختلف بشری را نه
در عرض هم ،كه در طول هم معرفي كند(همو )155-130 :1335 ،و ثانياً ،با مباني اسالمي و ديني سازگار باشد .بر
اين اساس ،يکي از نقاط قوّت اين رويکرد ،آن است كه ايشان نمونة عيني و تاريخي كه بتواند الگوی توليد
علم اسالمي باشد نيز نشان ميدهند و آن فلسفة اسالمي است(همان .)357-355 :از ديگر نقاط قوّت اين نظريه،
جامعيت نسبي آن نسبت به ساير ديدگاههاست .اما در عين حال ،نقدهايي نيز بر اين رويکرد وارد شده كه
بعضاً قابل پاسخ و رد است و برخي نيز بيپاسخند كه در ادامه به بررسي برخي از آنها خواهيم پرداخت.
 .9نگاه حداكثری به دین(دایره المعارفانگاری به دین)
يکي از ايراداتي كه به رويکرد ايشان وارد شده ،مسئلة قلمرو دين به عنوان مبنای دينشناختي است كه از
آن به نظرية دايرهالمعارفي دين ،ياد و چنين بيان شده است كه طبق اين نظريه« ،دين حاوی همة حقايق
هستي و پاسخ به همة نيازهای آدمي است و متون ديني همچون نسخة كاملي است كه در بر دارندۀ اين
حقايق و پاسخ به حوايج آدمي است ...البته در اين تقرير ،دين حاوی اصول و كليات ،هم در عرصة قوانين
اجتماعي وحقوقي و هم در عرصة علوم و دانشهای تجربي است و تنها تعيين جزئيات به عهدۀ بشر و تالش
علمي اوست»(باقری .)05 ،07 :1331 ،آنگاه چند اشکال كردهاند :اوالً ،پذيرفتن اينکه دين مشتمل بر همة معارف
و دانشهای مورد نياز انسان باشد ،ناقض حکمت الهي در جهان است .بر اساس حکمت الهي ،نوعي تقسيم
كار در جهان صور ت پذيرفته كه در شکل كالن به ظهور نظام تکوين و نظام تشريع انجاميده است .قبول
حکمت الهي و تقسيم كار در نظام تکوين و تشريع ،مستلزم آن است كه عقل و دين از يکديگر به نوعي و
به ميزان معيني استقالل داشته باشند .بر اين اساس ،عقل آدمي(متعلق نظام تکوين است) و دين(كه متعلق
نظام تشريع است) هيچ يک جايگزين ديگری نميشود ،بلکه عقل و دين از حيث برآوردن نيازهای آدمي
مکمّل يکديگر خواهند بود و پارهای از اين نيازها به ياری انديشه گشوده ميشود و پارهای ديگر با هدايت
شريعت .بر اين اساس ،ديگر چه ضرورتي دارد كه اصول و كليات همه علوم در دين بيايد و كار عقل تنها
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فراهم آوردن فروع و جزئيات علوم مذكور باشد؟ ...ثانياً ،مهم آن است كه ديدگاه دايره المعارفي ،اصول و
كليات علوم و فنون را از متون ديني استخراج كند و آن را به عنوان شاهد اصلي صدق خود به دست دهد.
آيا چنين جامعيتي را ...در متون ديني سراغ داريم؟ با مراجعه به متون ديني به سهولت ميتوان دريافت كه
پاسخ اين پرسش منفي است»(.همان)01-57 :

نقد و بررسی اشکال

ايرادات يادشده وارد نيست؛ زيرا اوالً در اشکال طرحشده ،متون ديني و دين يک چيز دانسته شده است؛ در
حالي كه استاد جوادی تصريح دارند بر اينکه دين مجموعه دستاوردهای عقل و نقل است و عقل و نقل ،هر دو
منبع معرفت دينياند(همو/1330 ،ب .)173 :ثانياً ،در اين اشکال به تفاوت نگاه طولي و نگاه عرضي به ادراكات
مختلف توجه نشده و گرنه قبول حکمت الهي به هيچ عنوان مستلزم چنان تقسيم كاری در عالم نيست .دو
معنای نظام تکوين و نظام تشريع در ادبيات آقای دكتر باقری در هم آميخته شده است .گاهي مقصود از نظام
تکوين در مقام نظام تشريع ،نظام عالم واقع در مقابل نظام اعتبارات و قوانين حقوقي ديني است كه مستشکل
در ابتدای بحث از اين مفهوم استفاده ميكند(باقری )56 :1331 ،و در اين معنا ،واقعاً نبايد احکام اين دو نظام را خلط
كرد و حکم مفاهيم و امور اعتباری را با امور تکويني و واقعي يکي دانست؛ ولي در اينجا سخن از تقسيم كار،
بيمعناست .معنای دوم نظام تکوين ،به معنای عالم خلقت و فعل خداوند است؛ در مقابل نظام تشريع كه به
معنای وحي الهي و قول خداوند است .در معنای دوم(كه اغلب در مباحث استاد جوادی مدّ نظر است) اساساً
خود نظام تکوين غير از حوزۀ معرفت و شناخت است ،اما نظام تشريع و وحي الهي امری است كه متعلق
معرفت واقع مي شود و اين وحي ،هم شامل گزارههای خبری و هم شامل گزارههای انشائي است و باز در
اينجا ،تقسيم كار بين دو نظام تکوين و تشريع بيمعناست(.سوزنچي)316-311 :1333 ،

لذا اينکه عقل مربوط به نظام تکوين ميشود و دين مربوط به نظام تشريع ،سخني است كه مفاد معلومي
برای آن متصور نيست؛ نه دليلي اقامه شده كه عقل فقط بتواند در حوزۀ مسائل تکويني عالم اقدام كند و
دين(كه دكتر باقری به معنای متون ديني به كار ميبرد) منحصر به مباحث اعتباری و گزارههای ارزشي باشد
و نه معنای صحيحي برای اين مطلب قابل تصور است كه فعل خدا تنها توسط عقل و وحي خدا توسط دين
تبيين شود؛ چرا كه هم وحي سخناني دربارۀ فعل خدا دارد و هم دين(به معنای متون ديني) خود وحي است و
تبيين آن توسط وحي معني ندارد .در واقع؛ در مورد نتيجهای كه ايشان از اين بحث ميگرفته كه عقل و دين از
حيث برآوردن نيازهای آدمي مکمّل همديگرند ،اگر منظور از عقل و دين ،همان عقل و نقل است ،كه هر دو
در طول دين هستند و اين عين مراد استاد جوادی آملي است و اگر مقصود دين به معنای نظام تشريع وعقل به
معنای نظام تکوين است ،معنای محصّلي از مکمّل هم بودن اين دو قابل فرض نيست(.همان)311 :
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 .1اندراج تمامی مدرَكات آدمی در ذیل دین
از ديگر ايرادات اين است كه طبق اين نظريه ،همة مدركات درست آدمي جزء ديناند؛ آنچه عقل در هر
مرتبهای از مراتبش ميفهمد -اعم از عقل تجربي ،نيمهتجريدی ،تجريدی و فوق تجريدی -همه جزء دين
شمرده مي شوند .طبق اين بيان ،حتي ادراكات حسي هم در صورتي كه درست باشند ،بايد جزء دين باشند؛
مثالً اينکه درختي پيش روی ما قرار دارد ،جزء عقايد ديني است .به تصريح ايشان ،مطالعة فعل خدا -مانند
مطالعة قول خدا -دينشناسي است .آيا واقعاً چنين است؟ به نظر ميرسد ،اين مطلب با تعريف خود ايشان از
دين سازگار نيست .طبق تعريف ايشان« :دين مجموعهای از عقايد ،اخالق ،قوانين فقهي و حقوقي است كه
از ناحية خداوند برای هدايت و رستگاری بشر تعيين شده است»(جوادی آملي/1330 ،ب .)11 :بسياری از معلومات
حسي و عقلي ما تأثيری در رستگاری اخروی ندارند و كاركرد آنها فقط سامان دادن به زندگي در دنياست.
حيوانات نيز برخي از اين ادراكات را دارند .بنابر اين ،ناچاريم برای دين حوزۀ محدودتری را در نظر
بگيريم .تعاليمي كه خداوند برای رستگاری انسان نازل كرده است با عنوان «دين» شناخته ميشوند .اين
تعاليم در بر گيرندۀ عقايد ،اخالق و احکام فقهي ميباشند .مسائل طبيعي يا رياضي محض ،يا مسائل فنّي
جزء دين نيستند .البته ،دين برای هر فعل انساني دارای حکمي است و جهانبيني ،اخالق و فقه همهجا
حضور دارند؛ اما اين امر فقط بدين معناست كه عقايد ،اخالق و فقه جزء ديناند ،نه همة علوم.
بهترين راه برای شناخت دين ،مراجعه به تعاليم دين است كه در باب اعتقاداتْ بر اعتقاداتي خاص و در
باب اعمالْ بر اعمالي خاص تأكيد ميكنند .آگاهي از مسائل تاريخ و جغرافي ،علوم طبيعي و رياضي و
فنون و اموری جزئي مثل اسامي افراد و نشاني منازل آنها ربطي به دين و تأثيری در سعادت ندارد؛ گرچه
همهچيز در دايرۀ فعل خدا قرار ميگيرد و بسياری از اين دانشها نيز حق و مطابق با واقعاند .در مواردی هم
كه دين به مسائل طبيعي اشاره كرده ،هدفش خداشناسي بوده است ،نه تعليم علوم طبيعي .همچنين ،رسالت
انبيا -آنچنانكه در قرآن آمده -هدايت انسانها بوده است كه از راه تزكيه و تعليم كتاب و حکمت حاصل
ميشود ،نه تعليم علوم طبيعي و فنّي(.فنايي)1311 ،

نقد و بررسی اشکال

از آرای جوادی آملي نتيجه گرفته نميشود كه همة مدركات درست آدمي جزء ديناند ،بلکه بحث وصف
دينيبودن است نه جزء دينبودن آنها .به عبارت ديگر؛ برايند ديدگاه ايشان اين نيست كه تمام مدركات
درست ،جزء ديناند ،بلکه مراد اين است كه اين يافتهها و مدركات درست ،قابليت دينيشدن را دارند .اين
نکته را ميتوان با توجه به تشکيکيبودن وصف ديني برای علوم و معارف توجيه كرد كه حداقل دينيبودن
علم ،اين است كه اوالً ،صادق و درست باشد؛ ثانياً ،مبتني بر مباني الحادی نباشد .از اين رو در پايينترين
سطح ،ديني خواهد بود.
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 .3ایراد روششناختی
ايشان بر اساس روش اصول فقه ،در صدد تبيين روش توليد علم ديني اعم از علوم انساني و علوم طبيعي
است .دانش اصول فقه با توجه به رسالتش كه منطق كشف و فهم احکام تکليفي است از روشهای ظني و
حتي از اصول عمليه نيز بهره ميگيرد و دانشي است متنمحور كه حجت را مشخص ميسازد؛ در حالي كه
در علوم انساني و طبيعي ،نه به دنبال حجت هستيم و نه در صدد انجام تکاليف؛ بلکه هدف ،كشف واقع
است و صرفاً با متد اصول فقه نميتوان به واقع مورد توقع علوم دست يافت.
آنچه در فقه به دنبال آنيم ،رسيدن به حجّت شرعي است كه معذر و منجز است .دغدغة ما انجام
تکليف و فراغ ذمّه است كه اثر اصلي آن در حيات پس از مرگ آشکار ميشود .اگر فقها با تأمّل در
روايتي چون« :ال تنقض اليقين بالشک» ،احکام فقهي بسياری را استخراج كردهاند ،برای اين است كه در
استخراج احکام شرعي ،شارع اين راه را پيش روی ما قرار داده است و راهي جز اين نيست .زماني كه
حکم عقلي قطعي نداريم ،جز با تأمّل در متون شرعي ،نميتوان حکم شرع را به دست آورد .در اين مورد
است كه شارع به القای اصول پرداخته و استخراج فروع را بر عهدۀ عالمان نهاده است .از شئون شارع ،تعيين
كردن تکليف مکلّفان است؛ اما چنين چيزی در موضوعات علمي مثل فيزيک و شيمي و طب ثابت نيست.
اصوالً بهكارگيری ادبيات اصول فقه و مفاهيمي مانند حجّيت ،قطع ،و اطمينان عقاليي در علوم طبيعي و
مباحث معرفتشناختي ناظر به نسبت علم و دين ،بايد با احتياط صورت گيرد .از اينرو ،معلوم نيست
بهكارگيری روش فقهي و تفسيری دربارۀ موضوعات علوم طبيعي امکانپذير باشد يا اساساً راه شناخت عالم
طبيعت اين باشد كه عالمان علوم طبيعي مانند فقها و مفسّران با تأمّل در آيات و جرح و تعديل روايات ،به
تحقيقات علمي در فيزيک و شيمي و رياضي بپردازند .راه شناخت طبيعت مطالعه در خود طبيعت است،
چنانكه قرآن كريم نيز به آن تشويق ميكند .اگر قرار باشد عالمان علوم طبيعي مانند اصوليون و فقيهان به
صرف وقت در متون بپردازند ،ديگر به مطالعه طبيعت نخواهند رسيد؛ زيرا ناچار خواهند بود علوم ديني
همچون ادبيات عرب و اصول و فقه و رجال و درايه و حديث و تفسير را بياموزند .اگر چنين كاری الزم
باشد ،متکلّمان و مفسّران بايد آن را بر عهده گرفته ،تعاليم دين در باب مسائل علوم را در اختيار عالمان
طبيعي قرار دهند .در صورتي كه اين امر را شدني تلقّي كنيم ،البته مفيد خواهد بود؛ اما به شرطي كه خود
اين امر زمينه ساز وقوع تعارض و ناسازگاری بين دو دسته از علوم طبيعي(تجربي و نقلي) نشده و به جای
كمک به حلّ تعارض ،موجب تشديد تعارض بين علم و دين نشود(.همان)

بررسی اشکال

اصل اين اشکال بجا و درست است؛ اما نکتهای كه مغفول مانده اين است كه خود صاحب نظريه نيز در
آ ثار و كتب مختلف بر اين مسئله تأكيد دارد كه به كارگيری قواعد و روش عام عقاليي ،مختص فقه و
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تفسير نيست و بهرهگيری از روش و قواعد عقاليي در هر علمي به حسب خودش است .اوالً ،قرار نيست
صرفاً با برخي قواعد خاص ،تمامي علوم تجربي ،كشف و فهم شود .ثانياً ،در حل تعارض گزارۀ علمي و
ديني ،بهرهگيری از قواعد عقلي و عقاليي؛ نظير قاعدۀ تخصيص و امثال آن ،اختصاص به دانش فقه و تفسير
ندارد .ثالثاً ،كسي نگفته از قواعد اختصاصي اصولي نظير اصول عمليه ،در دانش تجربي به كار رود.
 .4ابهام در برخی مفاهيم و جایگاه آنها نظير عقل ،نقل و دین
همان گونه كه در دينشناسي نظريه گفته شد ،ايشان معتقدند عقل در مقابل دين يا وحي نيست ،بلکه در
مقابل نقل است .عقل ،مفتاح و مصباح دين است؛ راهي است كه ما را به حقايق و معارف دين ميرساند،
چنان كه نقل نيز چراغ يا راه ديگری است كه ما را به دين ميرساند .به تعبير ديگر؛ عقل و نقل دو منبع
معرفتشناختي دين اند .طبق اين بيانات ،عقل و نقل هردو بايد غير از دين باشند .مفتاح و مصباح و راه هر
چيز ،غير از خود آن چيز و بيرون از آن است .اگر چنين است ،ايشان چگونه ميگويند كه عقل جزء دين
است و در درون هندسه دين قرار دارد؟ اگر مراد اين باشد كه مدركات عقل يا معقوالت جزء دين و درون
هندسه آن قرار دارند ،اين پرسش طرح ميشود كه :آيا همة مدركات عقل جزء ديناند؟ مثالً آيا قضايای
رياضي ،معارف ديني محسوب ميشوند؟(فنايي35-00 :1333 ،؛ همو)1311 :

نقد و بررسی اشکال

ايشان بر اين باور نيستند كه عقل جزء دين است ،بلکه عقل در هندسة معرفت ديني قرار دارد نه در هندسة
دين .اما اينکه مدركات عقل يا معارف عقلي نيز در هندسة معرفت ديني قرار دارد مانند قضايای رياضي ،بر
اساس مباني دينشناختي و علمشناختي ايشان ،علومي نظير علوم تجربي و رياضي ،كف علم دينياند نه
سقف آن .به عبارت ديگر؛ اينگونه معارف ،معرفت دين نيستند ،بلکه معرفت دينياند.
 .5عدم تبيين دقيق رابطة عقل و دین
به گفتة استاد ،عالم ،فعل خدا و دين ،قول خداست؛ در ضمن ،عقل هم فعل خدا را ميشناسد و هم قول
خدا را .طبق اين بيان نيز بايد گفت كه :عقل غير از دين و حوزۀ معرفتي آن وسيعتر از دين است .حجّيت
عقل (يعني حجّيت ادراک قطعي آن) نيز ذاتي است و نميتواند مستند به دين باشد .عقلي كه مفتاح و
مصباح دين است نميتواند اعتبارش را از دين كسب كند؛ آنچه از دين در اينباره رسيده تأييد و ارشاد
است .گفتني است كه عقل و نقل در يک سطح قرار ندارند :نقل فقط راه يا ابزار شناخت است ،نه شناسنده؛
اما عقل هم شناسنده است ،هم راه يا ابزار شناخت و هم منبع شناخت .عقل است كه از راه نقل ،برخي
حقايق دين را ميشناسد .پس نزاع بين عقل و نقل ،در واقع نزاع بين مدركات نقلي و غيرنقلي عقل
است(.همان)
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نقد و بررسی اشکال

اين اشکال نيز وارد نيست؛ زيرا اوالً اينکه گفته شد «عالم ،فعل خدا و دين ،قول خداست» ،نسبت دقيقي
نيست؛ زيرا بر اساس اعتقاد استاد جوادی ،عالَم و دين هردو فعل خداست و تنها وحي و نقل ،قول خداست.
ثانياً ،كسي نگفته عقل ،جزء دين است و همچنين كسي نگفته اعتبار عقل از دين است.
 .8عدم تأثير مبانی دینی در برخی علوم تجربی

از ديگر ايراداتي كه بر نظرية استاد جوادی آملي وارد شده ،تشکيک در معيار دينيبودن در برخي علوم
عقلي و تجربي مانند فيزيک ،شيمي و ...است .طبق نظرية استاد جوادی ،از يکسو اگر فيزيک درست است
و با ادلّه و روش معتبر به كشف حقيقت بپردازد ،ديني است؛ اما از سوی ديگر ،ايشان ميگويند كه برای
دينيشدن علوم بايد از فاعل و غايت موجودات و خلقت سخن گفته شود .آيا فينفسه الزم است كه در
بررسي هر پديدۀ طبيعي بگوييم :خالق آن خداست و به غايت فاعل در خلق آن پديده بپردازيم؟ آيا اين
كار آميختن الهيات با ديگر علوم نيست؟
اگر اسالميكردن علوم را در گرو تعيين غايت خلقت هر موجودی بدانيم ،تکليف سنگيني را بر دوش
عالمان نهادهايم .البته ،پرسش از غايت خلقت(بهطور كلّي) ،بحثي فلسفي و الهياتي است كه به علوم جزيي
ربطي ندارد .به عالوه ،به نظر نميآيد كه افزودن اين مباحث به دانش فيزيک و ...چندان تغييری در محتوای
آن به وجود آورد .اينکه نبايد از علم آموزی تلقّي قاروني داشت و علم را بايد موهبت الهي دانست ،البته
سخن حقّي است كه مقتضای بينش توحيدی ميباشد؛ اما اين به مسلمانبودن و موحّدبودن عالِم برميگردد،
نه محتوای علوم .ديدگاه آيتاهلل جوادی آملي عالِم اسالمي تحويل ميدهد ،نه علم اسالمي كه مورد توجه
صاحب نظريه است.
به ويژه اينکه اين موضوع در محتوای علوم طبيعي و نيز در كاركرد يا عدم كاركرد علوم فنّي و عملي
تأثيری ندارد .مقتضای اين بيانات اين است كه آنچه بايد اسالمي شود ،فلسفه و جهانبيني و اخالق عالِم
است؛ اما علم اگر مطابق معيارهای هر علمي معتبر باشد ،اسالمي است .پيام اين بحث اين خواهد بود كه
جهانبيني و اخالق ،اسالمي شوند .بايد تأكيد كرد كه تأثير فلسفه ،الهيات و معارف ديني در علوم انساني و
اجتماعي چشمگير است و استفاده از تعاليم ديني برای اسالميسازی اين علوم ضروری ميباشد(.همان)

نقد و بررسی اشکال

مالک دينيبودن هر علمي به حسب خودش است .در علم فيزيک ،انتظار محتوا و گزارههای شبيه الهيات
نبايد داشت .همچنين اين تلقي كه فيزيک ديني ،يعني آميختن فيزيک با برخي گزارههای الهياتي نيز تصور
و تلقي درستي نيست .در اين گونه دانشها ،كافي است مباني آن(اعم از مباني هستيشناختي ،دينشناختي
و )...ديني باشد و همين ميزان ،شرط كافي برای دينيبودن علم است؛ البته در پايينترين سطح آن و
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گزاره هايي كه احياناً در فيزيک ،ضد دين يا خالف دين باشد ،با توجه به مبنای استاد جوادی آملي مبني بر
عدم ظرفيت دانش تجربي در داوری در باب دين ،الهيات و متافيزيک ،چنين گزارههايي اصالً اعتبار علمي
نخواهند داشت و چنين داوری باطل خواهد بود .نقش اين مباني(نگاه توحيدی به عالَم و دينيبودن فلسفه و
جهانبيني) در فيزيک به اين معنا نيست كه در محتوای علوم طبيعي و نيز در كاركرد يا عدم كاركرد علوم
فنّي و عملي تأثيری داشته باشد؛ بلکه در چنين علومي كافي است روح حاكم و كلي در آن ،ديني و
اسالمي باشد .اين مسئله در علوم انساني با شدت بيشتری مطرح است.
 .7وجود ابهامات اساسی در نظریه
يکي ديگر از ايراداتي كه به نظريه آيتاهلل جوادی آملي وارد شده ،اين است كه اين نظريه دارای ابهامات
اساسي است :اوالً اينکه ،ايشان علم را كشف واقع ميدانند؛ در نتيجه حصول علم تنها در علوم ضروری از
جمله بخشهايي از فلسفه و رياضيات امکانپذير است؛ اما علوم تجربي كه بر پاية محسوسات ،مجربات و
حدسيات استوار شدهاند ،مطابق نظر ايشان علم نيستند؛ پس علوم تجربي اصوالً علم نيستند كه بخواهند ديني
باشند(.موحد ابطحي)1311 ،

ثانياً ،اطمينان عقاليي را هم برای دينيشدن يک باور كافي ميدانند ،اما مشخص نکردهاند محسوسات،
مجربات و حدسيات تحت چه شرايطي اطمينان عقاليي به همراه خواهند داشت و در نتيجه دينياند! ايشان
تا اينجا كه محسوسات ،مجربات و حدسيات يقين منطقي به همراه ندارند ،با فالسفة علم مابعد اثباتگرا
همراهند .اما به اجمال اشاره ميكنند كه حصول يقين در محسوسات و مجربات محال نيست .اين حرفي
است كه تفاوت اساسي با فالسفة علم مابعد اثباتگرا دارد و اگر قرار است فلسفة اسالمي در حوزۀ
معرفتشناسي حرفي برای زدن در عرصة جهاني داشته باشد ،يکي از زمينههايش همين است كه مشخص
كند محسوسات ،مجربات و احياناً حدسيات در چه مواقعي يقين منطقي به همراه خواهند داشت.
ثالثاً ،بر فرض اينکه مطابق نظرية ايشان بپذيريم علوم رياضي به احکام ضروریالصدق دست مييابد و
واقعاً ميتوان آنها را علم ناميد؛ اما گزارۀ «دو ضرب در دو ميشود چهار» گزارهای ضروریالصدق است و
مطابق نظرية ايشان ميتوان گفت كه اين گزاره ديني است .اما دينيبودن اين قضيه به چه معناست؟ به اين
معناست كه شارع چنين گفته است؟ شارع چنين اراده كرده است؟ من در باور به اين گزاره نزد خداوند
حجت دارم؟ بايد آن را قبول داشته باشم و گرنه از جانب خداوند مورد سوال قرار ميگيرم؟ يا...؟
رابعاً ،معتقدند علم ديني ،علمي است كه مبتني بر فلسفة علم ديني شکل گيرد و فلسفة علم ديني بر
فلسفة مطلق ديني استوار است .به عبارت ديگر؛ ايشان معتقدند كه فلسفه در مسير توسعة خود ،به ديني و
غير ديني تبديل ميشود .ابهامي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه آيا فلسفه با حفظ قواعد و اصول
خود ميتواند غير ديني شود؟ فلسفه اگر تنها از اوليات و منطق قياسي استفاده كند ،صدق ضروری اوليات،
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از طريق قياس به صدق ضروری نتايج سرايت خواهد كرد و در نتايج چنين تفلسفي ديني خواهد بود .اما آيا
امکان دارد فلسفه بر همين اسلوب حركت كند و به اين نتيجه برسد كه خدايي نيست؟(همان)

 .6همسانانگاری اعتبار معرفتشناختی با اعتبار دینی
از مشکالت اين رويکرد اين است كه دينيبودن ،مساوی و همسان با ارزش و اعتبار معرفتشناختي قلمداد
شده است .اين معيار اوالً ،تنها شامل تکگزارهها بوده و علم به معنای دستگاه و نظام معرفتي و رشته علمي
را شامل نميشود .ثانياً ،ارزش و اعتبار معرفتشناختي نظير صدق و كذب ،غير از معيار دينيبودن است .به
عبارت ديگر؛ صدق و كذب ،غير از حق و باطل است؛ معيارهای معرفتشناختي؛ نظير صدق و كذب يک
قضيه ،معيار و شرط الزم برای معيار علمبودن علم است و ميعار دينيبودن به مسئلة حق و باطل برميگردد؛
زيرا حق و باطل به عنوان شرط كافي و سقف آن به حساب ميآيد .از اين رو وصف دينيبودن علم،
مربوط به اين مرحله است .البته اين دو معيار در طول هم قرار داشته و در نتيجه با همديگر تعارضي نخواهند
داشت؛ همان گونه كه علميبودن و دينيبودن منافاتي ندارند .بر اين اساس ،علم ديني ،علمي است كه هم
شرط صدق را دارا باشد و هم معيار حقانيت را.
بنابر اين ،ممکن است علمي صدق حداقلي داشته باشد ،ولي از حقانيت برخوردار نباشد؛ به دليل جهت،
فايده و ث مرۀآن در راستای هدايت انسان .مثالً از لحاظ علم اخالق ،صداقت هميشه خوب است ،اما هر
راستي را نبايد به زبان آورد؛ زيرا هر چند اين حرف راست از صدق برخوردار است ،اما ممکن است واجد
معيار حقانيت نباشد .عبارت «كلمه حق يراد بها الباطل» نيز از اين قبيل است .علوم تجربي نيز از اين قبيلاند.
مثالً كارامدی يک علم از لحاظ دينيبودن يا نبودن ،افزون بر صدق و كذب گزارههای آن ،معيار حق و
باطل دارد .چنين علمي از لحاظ معرفتشناختي ،صدق و كذبپذير است و از لحاظ فايده و ثمره ،حق و
باطل ميپذيرد .علمي كه فقط معطوف به كارامدی است ،يا حق است يا باطل؛ اگر كارامدیاش در جهت
هدايت و سعادت باشد ،حق و اگر در جهت ضاللت و شقاوت باشد ،باطل است؛ هر چند از لحاظ
معرفتشناختي ،صادق و مطابق با واقع باشد .بنابر اين در مورد علوم موجود ،افزون بر ويژگيهای
معرفتشناختي؛ نظير صدق و كذب ،معيار حق و باطل نيز مطرح است .علومي كه از لحاظ پايههای فلسفي
و نظری مشکل داشته باشند ،پيش از طرح حق و باطل ،مسئلة صدق و كذب مطرح ميشود و در صورت
عدم انطباق با واقع ،از لحاظ معرفتشناختي مردود شمرده ميشوند و از لحاظ كارامدی ،با مالک حق و
باطل سنجيده ميشوند كه در صورت عدم انطباق با اهداف مورد نظر ،جزء علوم باطل قلمداد خواهند شد.
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 .1عدم تفکيک بين هستیشناسی ،معرفتّشناسی و علمشناسی در بحث علم دینی
استاد جوادی آملي در ماهيت علم ديني ،با نگاه معرفتشناختي به سراغ تعريف علم ديني رفته و با اين مبنا،
ماهيت علم به ويژه علم ديني را تبيين كرده است و دينيبودن را مساوی با صدق و صحت تفسير ميكند .به
عبارت ديگر؛ ايشان علم را به معنای مجموعه ای از گزارهها دانسته و در نتيجه با معيارهای معرفتشناختي،
دربارۀ دينيبودن تکگزارهها داوری ميكند و بر اساس آن ،وارد علمشناسي شده و معيارهايي برای علم
به عنوان دستگاه ارائه ميدهد؛ در حالي كه بين علم به معنای تکگزارهها و علم به معنای نظام و رشتة
علمي ،در عين وجود نقاط اشتراک ،تفاوتهايي نيز وجود دارد .صرفاً با مباني معرفتشناختي ،نميتوان
دربارۀ نظام علمي داوری كرد .صدق و كذب قضايا يک بحث است و ويژگيهای نظرية علمي و همچنين
رشتة علمي ،بحث ديگری است؛ هر چند به ظاهر ،علوم به معنای رشتههای علمي ،از مجموعة گزارهها تشکيل
يافتهاند؛ اما علم فقط مجموعه گزارهها و مجموعه مسائل نيست؛ علم افزون بر قضايا و مسائل مرتبط ،دارای
نظام و دستگاهي است كه متشکّل از نظريه ،روش ،هدف ،موضوع ،مباني ،پيشفرضها و ...نيز ميباشد.
بر اساس مباني علمشناختي ،نميتوان علم خنثي را تصور كرد؛ علم يا ديني خواهد بود يا سکوالر؛ در
حالي كه با نگاه معرفتشناختي ،آن هم نسبت به تکگزارهها و قضايای منفرد ،صرفاً بحث صدق و كذب
خواهيم داشت و دينيبودن يا سکوالربودن در مقام ثبوت علم ،معنا ندارد.در حالي كه بحث علم ديني،
بحث از نظام علمي و رشتههای علمي است كه بحث از آن ،از سنخ معرفتشناسي نيست ،بلکه از سنخ
علمشناسي است و ذيل فلسفة علم قرار ميگيرد.
بنابر اين ،از ديگر ابهامات و ايرادات اين نظريه ،بسندهكردن به نگاه معرفتشناسي در باب علم است و
از مختصات علمشناسي چشمپوشي شده است .اينکه نقش عالِم در دينيبودن علم ناديده گرفته ميشود ،به
دليل اين است كه نگاه تکساحتي به علم شده و صرفاً با نگاه معرفتشناسانه و هستيشناسانه دربارۀ علم
داوری شده است؛ در حالي كه علم به عنوان يک دستگاه معرفتي ،دارای عناصر و مؤلفههای فراواني است
كه هر كدام در ديني يا غير دينيبودن نقش زيادی دارند .به عنوان مثال ،در هستيشناسي علم ،منشأ و منبع
علم خداست و از اين منظر ،ديني يا غير دينيبودن معنا ندارد و هر چه هست ،ديني است .از اين حيث،
افزون بر اينکه منشأ علم ،خداست ،موضوع علم نيز بررسي خلقت ،وصف ،قول يا فعل خداست و از منظر
معرفت شناختي ،در صورتي كه علم ،روشمند و مطابق با واقع باشد ،قطعاً ديني خواهد بود .اما علم به عنوان
دستگاه و نظام معرفتي ،غير از داوریهای هستيشناسانه و معرفتشناسانه ،ويژگيهای ديگری دارد كه در
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فلسفة علم يا علمشناسي مطالعه ميشود .اين معنا از علم ،غير تصور و تصديق و تکگزارههاست .اين علم،
دارای هويت جمعي است كه بعضاً مدوّن ،مکتوب و بيناالذهاني است كه از آن ميتوان علم مضبوط،
نظاممند ،محفوظ(بين االذهاني) ،مکتوب ،مرسوم ،محدود(دارای مسائل مرتبط به هم ذيل موضوع واحد)،
مجموع(دارای هويت جمعي) و ...نيز اطالق كرد.
در علم به معنای نظام معرفتي ،نميتوان صرفاً با معيار معرفتشناختي به داوری نشست؛ مثالً بحث صدق
و كذب و نسبيت بيشتر به تکگزارهها مربوط ميشود؛ از اين رو ،بحث نسبيت و ثبات و عدم تحول به اين
معنا اشاره دارد؛ در حالي كه دربارۀ نظام معرفتي ،به دليل اينکه دارای گزارهها ،نظريهها و مسائل فراواني
است و ممکن است برخي قضايا كاذب ،خطا و برخي صادق و موجه باشند ،از اين رو نسبيت ،تحول و
تطور در آن راه داشته و امری تشکيکي و شدت و ضعفپذير است .قبض و بسط معرفت ،در تکگزارهها
به معنای نسبيت و شکاكيت است؛ در حالي كه از منظر علمشناسي ،هر دانشي دارای قبض و بسط است و
بيشتر علوم در طول تاريخ به شکلهای مختلف بسط يافته و بعضاً نيز ركود يا قبض معرفتي در آنها حاكم
بوده است و اين به معنای نسبيت معرفتشناختي نيست؛ مثالً در دانش رياضي ،گزارۀ «دو ضرب در دو
ميشود چهار» ،يا صادق است يا كاذب و حالت سومي ندارد و اين قضيه امری ثابت و اليتغيّر و مربوط به
معرفتشناسي قضيه است؛ اما از منظر علمشناسي ،دانش رياضي به عنوان يک دستگاه معرفتي از گذشته تا
كنون تحوالت فراواني يافته و قبض و بسط زيادی ديده تا به اينجا رسيده و به همين هم بسنده نميشود و به
تحول و تکامل خويش ادامه خواهد داد.
 .90ناسازگاری دو معيار
بر اساس معيار نخست ،علم فينفسه و در مقام ثبوت(يعني اگر علم باشد) ديني است(جوادی آملي)01 ،17 :1316 ،؛
زيرا هر ادراك ي در صورتي كه مطابق با واقع باشد ،علم خواهد بود و در اين مرحله ،ديني يا غير دينيبودن
علم ،معنا ندارد و مطابقت با واقع ،تنها معيار و مناط صدق همة گزارههای علمي و ديني است .از اين رو،
علم ذاتاً سکوالر نيست(.جوادی آملي/1330 ،ب100-105 ،103-100 ،31 :؛ )303-301 ،36 :1335

اما بر اساس معيار دوم ،دينيبودن يا الحادیبودن فلسفة مطلق ،تعيينكنندۀ ديني يا الحادیبودن ساير
علوم است؛ زيرا فلسفه ترسيمكنندۀ خطوط كالن جهانبيني بوده و ديني بودن يا الحادی بودن ساير علوم نيز
تابع فلسفه است .اگر فلسفه ،الحادی باشد ،همة علوم نيز به تبع آن ،الحادی خواهند شد؛ ولي اگر فلسفه،
ديني باشد ،همة علوم نيز متّصف به وصف ديني خواهند بود .بنابر اين ،مالک نهايي در دينيبودن و الحادی
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و سکوالربودن علوم ،فلسفة مطلق است .فلسفة مطلق در رأس و بنيان همة علوم قرار ميگيرد كه فلسفههای
مضاف از آن تغذيه ميكنند و منشأ توليد و صدور علوم ميشوند.
با مطالعه دقيقتر روی دو معيار يادشده ،به نظر ميرسد اين رويکرد موجب نفي خود شده و دچار
پارادوكس خواهد بود؛ زيرا بر اساس معيار نخست ،دينيبودن مساوی با صادقبودن خواهد بود و بحث از
اسالميسازی علوم بيمعنا خواهد بود؛ بلکه به جای آن بايد تأكيد در صحت و سقم يافتهها باشد نه
دينيسازی آن و اين به معنای انکار علم ديني است نه اثبات آن .معيار نخست ،پايههای معيار دوم را نيز
متزلزل خواهد كرد؛ زيرا بر اساس همان معيار ،فلسفة مطلق نيز اگر مطابق با واقع باشد ،بايد ديني باشد و در
صورتي كه چنين نباشد و برخاسته از جهل و وهم بوده باشد ،اصالً علم يا فلسفه نيست تا در خصوص ديني
يا غير دينيبودن آن داوری كرد .بنابر اين ،دو مبنا و معيار يادشده ،اصل امکان علم ديني يا علم سکوالر را
زير سؤال برده و باعث پاکشدن صورت مسئله خواهد شد.
توضيح اينکه اگر فلسفههای مطلق ديني و الهي ،مالک و معيار برای برای دينيشدن فلسفة مضاف و به
تبع آن ،توليد علم ديني است و فلسفة مطلق نيز طبق نظريه ايشان يا مطابق با واقع است يا نيست .اگر مطابق با
واقع باشد ،علم مبتني بر آن نيز مطابق با واقع خواهد شد و اگر مطابق با واقع نبود ،علم مبتني بر آن هم
مطابق با واقع نخواهد شد .در اين نگاه چون فهم برهاني و فلسفي ضرورتاً در مطابقت با واقع حاصل
ميشود ،الجرم ديني و الهي است .پس بر اساس اين مالک نميتوان فلسفة مطلق را به ديني و غير ديني
تفکيک كرد و در نتيجه ،تقسيم علم به الحادی و ديني بي معناست؛ چرا كه ذات و ساختار علم و معرفت،
فقط ديني است و ميتوان اين مبنا را نسبت به فلسفة مطلق ،به عنوان دانش بشری مطابق با واقع ،تعميم داد.

و)خالصه
در اين مقاله به نظرية علم ديني از منظر استاد جوادی آملي پرداخته شد .ابتدا منزلت و جايگاه دين و علم ،از
منظر استاد طرح شد و در ادامه ،دو معيار و مبنای كلي در باب علم و علم ديني مورد بررسي قرار گرفت.
يکي از مباني و معيارهای دينيبودن علم ،اين بود كه تمامي ادراكات و علومي كه مطابق با واقع باشد ،ديني
خ واهند بود؛ زيرا هر علمي كه به بررسي فعل و قول خداوند و همچنين بررسي قول و فعل معصوم بپردازد،
علم ديني است .بر اين اساس ،تمامي علوم ،حتي علوم انساني و طبيعي در زمرۀ علم ديني قرار دارند .بر
اساس معيار دوم ،دينيبودن يا سکوالربودن علوم به فلسفة مطلق برميگشت .پس از طرح مباني و معيارهای
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كلي ،به برخي برايند و نتايج مهم در اين باب اشاره شد و در پايان ،ابهامات و ايرادات نظريه نيز بحث و
بررسي شد.
به نظر ميرسد با وجود ابهامات و ايرادات وارده ،اين نظريه نسبت به ساير رويکردها ،عقالنيتر و
قویتر است .مباني و معيارهای يادشده فينفسه مورد تأييد و قابل پذيرش اند؛ نکتة اساسي ،انسجامبخشي و
ساماندادن دقيقتر آنهاست كه در صورت تبيين دقيقتر نظريه و سامانبخشي مباني ،بيشتر ابهامات و
ايرادات قابل رفع است .از جمله اينکه ،اگر علم را صرفاً تکگزارهها و قضايای منفرد ندانيم ،بلکه معنای
جمعي و هويت اجتماعي آن را نيز در نظر بگيريم ،داوریها متفاوت خواهد شد .به عبارت ديگر؛ داوری
«معرفتشناختي» نسبت به علم ،با نگاه «علمشناختي» آن متفاوت است .در نگاه معرفتشناختي ،بيشتر با
تکگزارهها و قضايای منفرد سروكار داريم .مسئلة معرفتشناختي از مفاهيم ،شروع و به قضايا و
تکگزارهها ختم ميشود؛ اما از لحاظ علمشناختي ،موضوع مطالعة ما ،علم به معنای دستگاه معرفتي است
نه صرفاً مفاهيم يا قضايای منفرد .حکم دستگاه معرفتي با تکگزارهها ،متفاوت است .ويژگيهايي نظير
دينيبودن ،سکوالربودن ،بوميبودن ،تغييرات ،تطورات و امثال آن ،از مختصات علم به معنای دستگاه
معرفتي و رشته علمي است؛ زيرا علم به معنای نظام معرفتي(ديسيپلين) پديدهای ايستا ( )Staticو ثابت
نيست ،بلکه در بستر جامعه و تاريخ شکل ميگيرد و پيشرفت ميكند .علم به اين معنا ،مقولهای اجتماعي
است و ماهيت تاريخي دارد .به عبارت ديگر؛ علم از منظر علمشناسي ،در پيوند تنگاتنگ با ابعاد ديگر
زندگي اجتماعي ،همچون فرهنگ و دين است .علم به اين معنا ،يک موجود انداموار( )Organicاست كه
دارای عناصر ،اجزا و ادوات مختلفي است و همة اجزای آن در قالب يک نظام با يکديگر در تعاملند و
هدف و كاركردی را ايفا ميكنند .علم ،دارای اعضا و ساختار سازهای است و تمام اجزای اين ساختمان،
ساختارهای مستقل از هم نيستند ،بلکه همانند اعضای بدن انسانند كه در قالب يک واحد عمل ميكنند .بر
اين اساس ،علم يک مقولة ثابت نيست تا حکم واحدی بر آن بار كنيم.
نکتة دوم اينکه ،افزون بر مباني استاد جوادی آملي ،عناصر و مؤلفههای ديني در علم را نبايد در چند
معيار كلي و مبهم خالصه كرد؛ بلکه برای دينيبودن علم ،معيارها و مؤلفههای گوناگوني در علم متصور
است؛ از جمله :دينيبودن موضوع ،محمول ،عالِم ،معلوم ،روش ،ابزار ،منبع ،فايده و كاربرد ،هدف و
غايت ،مباني ،پيشفرضها ،پيشانگارهها ،زمان ،مکان ،جغرافيا ،فرهنگ ،تمدن و ...كه برخي از اين عناصر،
از عناصر ركنياند و برخي نيز غير ركني(رشاد .)7-11 :1335 ،برخي از عناصر ،به صورت مستقيم وصف علم
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قرار ميگيرند و برخي ،وصف معلوم و برخي نيز وصف عالِمند كه در عين حال در دينيبودن علم نقش
دارند .از اين رو ،عناصر و مؤلههای علم ديني را ميتوان در سه محور كلي «علم»« ،عالِم» و «معلوم»
دستهبندی كرد .مراد از عالِم ،مؤسسان و بانيان علمند و مراد از معلوم ،موضوع و مسائل علمند .برخي از اين
عناصر در دينيبودن ،نقش عليت را بازی ميكنند كه از آن به عناصر اصلي و ركني تعبير ميكنيم و برخي
نيز از سنخ علل معِدّهاند كه از آنها به عناصر غير ركني اطالق ميكنيم.
نتيجه و برايند دو نکتة فوق اين است كه وصف ديني در علم(كالن دستگاه معرفتي) امری ذومراتب و
تشکيکي است كه باالترين مرتبة آن از لحاظ دينيبودن ،جايي است كه افزون بر اعتبار معرفتشناختي
(انطباق با واقع) واجد تمامي عناصر و مؤلفههای ديني باشد و پايينترين مرتبة آن ،علوم و معارفياند كه
فاقد ويژگي ضد ديني است و به اين اعتبار كه با دين ضديتي ندارد ،ميتوان وصف دينيبودن را به آن
اطالق كرد يا صرفاً به اعتبار كاربردها و مقاصد و اهداف ،متّصف به وصف ديني باشند .امروزه برخي از
علوم آلي و ابزاری از اين سنخاند .خالصه اينکه با لحاظ نکات پيشگفته و همچنين با رفع برخي ابهامات و
شبهات موجود در نظرية استاد جوادی آملي ،اين نظريه ميتواند به عنوان مبنا و معيار مناسب و مطلوبي در
توليد علم ديني باشد.
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