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رامین1

چکیده
یکی از صستتدئتل بایتد ین ر رابطته بد استتالصی کر ن علهم انستتدنی« ،چیستتنی علم
یای»استتت .برای ستتتیدبی به چیستتنی علم یای ،ابندا بدید به صالر و صعیدر علم یای
ستتت یتدفتت .ر صهاجهته بتد این اصر ،پرستتش این استتت کته صعیدر علم یای از صاظر
صتتدحتبنظرانی چهن صطهری و جها ی آصلی چیستتت؟ این صقتدله ،بد روش تهصتتیفی-
تحلیلی ،بر آن استتت که به بدزخهانی و صقدیستته نظریههدی «فدیدهصادی» و «تطدبق» ربدره
صعیدر یای به ن علهم ب ر از  .یدگده شتهید صطهری و عالصه جها ی آصلی ر بدب چیسنی
علم و ین و چگهنگی رابطته این و ،صاجر بته ایجتد اخنالف این و صنفکر ر صعیدر علم
یای صیگر ؛ اصتد فرضتتیه اصتتلی پژوهش آن استتت که هر و نظریه ر نهدیت به نندیج
یکسدنی ست صییدباد.
یدفنههدی پژوهش ،نهعی همافزایی صشتتنرر بین آرا وصنفکربرای تبیین رابطه علم و ین
را نشتتدن صی هد .صطهری هیچ تعدرضتتی بین علم و ین قدئل نیستتت و علم و ین را صکمل
یکدیگر انسنه و صعنقد است ین ،بد سدزوکدرهد و صبدنی خهیش ،خطهط کلی تعدلی انسدن
را ترستیم صیکاد و کدر علم و عقل نیز حرکت ر این خطهط استت .اسند جها ی آصلی که
به نظر صی رستتد قدئل به رابطه تداخل بین علم و ین استتت ،بیدن صی ار علم هیچگده ر
صقدبل ین قرار نگرفنه ،بلکه علم حقیقی ،ر چهدرچهب ین صعاد صیشه و از آنجد که علم
ر حقیقت ،فعل ید قه خداوند است ،ندگزیر الهی و یای است
واژگان کلیدی :علم یای ،شتهید صطهری ،اسند جها ی آصلی ،نظریه تطدبق ،نظریه
فدیدهصادی ،علم ،ین.
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مقدمه
ین ر ورههدی ص نلف تدری  ،همهاره یکی از صؤلفههدی صهم ر جهاصع انستدنی به ه است .ر واقع ین،
بدوجه فراز و نشتتیبهدی زید ی که ر وران حیدت بشتتر بد آن روبهرو به ه ،هاهز هم صدناد پدیدهای پرترفدار
ر نید به صسیر خه ا اصه صی هد .البنه ر جهدن اصروز بد پیشرفت روز افزون و حیرتانگیز علهم ص نلف و بد
صشتتدهده تهاندییهدی بی حد و حوتتر علم ،تهجه نید بیش از پیش به علم صعطهف گر یده تد جدییکه صیتهان
پیتدایش صتدرنیستتم و صهفقیتتهتدی روزافزون علم جتدیتد ر و قرن هفتدهم و هجتدهم که به هیچ روی بد
حرکتهدی کاد و رازآهاگ تمدم قرون پیشتین صقدیسهپ یر نبه  ،سرآغدز پیدایش نظریههدی جداانگدری علم و
ین از یکدیگر شتتد .برهمیناستتدس ،رابطه ید نستتبت علم و ین ،صهضتتهعی استتت که از یربدز صهر تهجه
اندیشصادان به ه و بد انقالب صتاعنی ،بحثهدی جدیتری را صنهجه خه ستدخنه استت .ر همنشیای علم و
ین ،ر برخی صهار ربتدره علم تر ید شتتده و گدهی هم عدهای بر ین تدخنهاند .رواقع ،عدهای بد ابراز رابطه
خوتتمدنه صیدن علم و ین ،کهشتتیدند تد آن و را ندستتدزگدر جلهه هاد ،تدجدیی که برخی این ندستتدزگدری را ر
گههر علم و ذات ین انستتناد .راینصیدن نیز ستتنهای بد حفظ حریم هر و ،گدهی علم و گدهی ین را تفستتیر
کر ند و کهشیدند تد سدزگدری یدفنههدی علمی را بد آصهزههدی وحی به اثبدت رسدناد.
حد ستؤا این استت که اندیشتمادان استالصی چگهنه بد صهضهی رابطه علم و ین برخهر کر ند و چه
جدیگدهی برای آن قدئل شتتدند؟ بد تهجه به اهمیت زید اصهری صثل علم و عقل ر صادبع استتالصی ،هیچگده
بحث رابطه علم و ین آنگهنه که ر غرب صطرح شتتده ،ر جهدن استتالم صس تمله نبه ه استتت .بس تیدری از
اندیشصادان صستتلمدن ،هم ر ین ت و ت

اشتتناد و هم ر علهم تبیعی اهنمدم ورزیدند .ر وره رکه

علمی ر غرب ،تمدن استتالصی از هادوستتندن تد اس ت دنید ر اوال شتتکهفدیی قرار اشتتت( .راستتل،7818 ،
ص )564بادبراین ،بستنرهدی چدلشزا ر غرب که برخدستنه از ین صستیحیت تحریفشتده به  ،ر اسالم
وجه نداشتت ،.اصد به تدریج سؤا هدی وار اتی ،اذهدن صنفکران اسالصی را صشغه کر و ر راسندی وجه
اخنالفهدی فدحش صیدن نظریهپر ازان ربدره رابطه علم و ین ،تعدا ی از صحققدن نیز به بررستی صقدیسهای
بین نظریههدی اندیشصادان ربدره رابطه علم و ین و صعیدر یای به ن علم پر اخناد.
بد تهجه به اهمیت تبیین رابطه علم و ین ،این تحقیق ر نظر ار بد بررستی چیسنی صفدهیم علم و ین
و چگهنگی رابطه علم و ین از صاظر شهید صطهری و اسند جها ی آصلی ،صعیدر علم یای ر صاظهصه فکری
آنهد را ارزیدبی و صقدیسه کاد.
ر پژوهشهدی باید ی ،هدف از کشتف یک پدیده جدید ،کستب آگدهی و شادخت از واقعیتهدست.
پژوهشهتدی بایتد ی ر صرحله وم صیتهاناد استتدس پژوهشهدی کدربر ی قرار گیرند .تحقیق تهصتتیفی،
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ا عد کر  ،گروهی اصدلت صح

را به علم ا هاند و آن را یگدنه راه نجدت خهیش قلمدا صیکااد .ر حقیقت،
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شت 6
تدصل صجمهعه روشهدیی استتت که هدف آنهد تهصتیف شترایط ید پدیدههدی صدنظر برای بررستی استتت.
ً
اجرای تحقیق تهصتیفی ،صیتهاند صترفد برای شتادخت بیشنر شرایط صهجه ید کمک به فرآیاد تومیمگیری
بدشتد .بدتهجه به ایاکه این تحقیق صیخهاهد نظریه علم یای را از صاظر و استند (شهید صطهری و آیت الله
جها ی آصلی) بررستتی کاد ،نهی پژوهش حدضتتر ،باید ی و روش تحقیق بهکدررفنه ،تهصتتیفی بد رویکر ی
تحلیلی و صقدیسهای است.
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9ـ تعریف علم از منظر شهید مطهری
صطهری بیدن صی ار که بیاش گستنر ه انسدن ربدره جهدن ،رهدور کهشش جمعی بشر است که ر تی

قرون و اعوتدر روی هم انبدشتنه شده و تکدصل یدفنه است .این بیاش که براثر ضهابط و قهاعد و صاطق خدص

به وجه آصده ،ندم «علم» یدفنه استتت .علم به صعای اعم -که شتتدصل فلستتفه هم صیشتته  -یعای صجمهی

اندیشتههدی بشتری ربدره جهدن که سندور کهشش جمعی بشر است و بد نظم خدص صاطقی ،ترتیب یدفنه

استت( .صطهری7834،الف ،ال ،4ص )42علم ر صعادی خدص ،ستیسنمی از فرضیههد و نندیجی است که
آنهد ید ر پرته تجربه و ید بر باید اصه صاطق شکل گرفنهاند( .صطهری7834،ب ،ال ،6ص)842

2ـ تعریف علم از منظر استاد جوادی آملی
علم ر آثدر عالصه آصلی ،به صعدنی صنعد ی به کدر رفنه است .این صعدنی قسیم یکدیگر نیسناد و علم ر
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این صعدنی ،صشنرر لفظی نیست:
الف) صطلق رر و صعرفت :ر این صعاد علم به حضهری و غیر حضهری تقسیم صیشه و گده زصدنی که
ایشدن به صقدیسه گزارههدی عقلی و نقلی صیپر از  ،به این صعادی علم تهجه ار .
ب) فن جدصع صستدئل همدهاگ :ر این صعاد ،علم ند ر به رشنه ید شدخهای از علهم است و به اقسدصی چهن
حقیقی و اعنبدری ،عقلی و نقلی ،انسدنی و تبیعی ،تجربی و تجریدی ،برهدنی و عرفدنی ،نظری و عملی تقسیم
صیشه  .صحل نزای ر علم یای ،همین تعریف از علم است( .جها ی آصلی ،7835 ،ص )85
ال) اگدهی از ربط افقی اشید که فعل خدای سبحدن است(.جها ی آصلی7888 ،الف ،ص )745
) کشف جعل و تدوین الهی :ر این صعاد ،افرون بر کشف روابط تکهین ،جعل و تدوین الهی نیز علم
ندصیده صیشتته  .ایشتتدن صیگهید « :عبدرت وفساار قر ل این استتت که خداوند چاین گفت و عبدرت وفساار
ط کس این استتت که خداوند چادن کر  .پس به برکت فلستتفه الهی ،هم تبیعت ین استتت و هم علم به
تبیعت ،یای است»( .جها ی آصلی ،7883 ،ص

)72-1

هتتتت) صطلق ستتندور عقل بد تقستتیمدت چهدرگدنهاش :صرا از عقل ،بهخوتتهص عقل تجریدی صح
نیستتت که ر فلستتفه و براهین نظری ،خه را نشتتدن صی هد ،بلکه گستتنره آن ،عقه زیر را نیز ربرصیگیر :

771
عقل تجربی که عهده ار علهم تجربی استت ،عقل نیمهتجریدی که عهده ار ریدضتیدت صیشه و عقل ندب
که از عهده عرفدن نظری برصیآید( .جها ی آصلی ،7835،ص  )45ر این صعاد ،علم ،صحوه عقل است و
حقیقت علم ،کشف واقع است ( .جها ی آصلی ،7886 ،ص  )28البنه علم ر ُبعد صعرفنی و بد بهرهگیری از
عقل ابزاری ،صوهن از خطد نیست و اصکدن صطدبقت نداشنن بد واقع وجه ار  .این صعادی علم نیز صیتهاند
ر علم یای خیل بدشد.
ر نهشتنههدی شهید صطهری ،به تعدریف چادی از ین برصیخهریم .ر یک تعریف ،ین صشنمل است
ً
بر یک ستلسله اصه و صعنقدات که هر کس بدید خه ش بهتهر صسنقیم تحقیق کاد و واقعد تشاه ید گرفنن
و تحقیق ر آنهد بدشتتد و بیشتتک ،اگر کستتی خدا را ر نظر اشتتنه بدشتتد ،خداوند صنعد او را ستتنگیری و
هتدایت خهاهد کر  .ر این تعریف ،عادصتتر ّ
صقهم ین را اصتته صعنقدات و تالش هر کس برای فهم آنهد
شکل صی هد.
باتدبر تعریف یگر ،ین ،نهعی ایدئهلهژی استتت که تکیهاش بر ستترشتتت روحدنی انستتدن ،یعای بر
شتادستدندن انستدن استت؛ بر آگده کر ن انستدن به این سرشت و پرورش این جابه وجه ی انسدن و برقراری
تعتد صیتدن و جابه وجه ی او .ایشتتدن از ین به "صکنب" تعبیر صیکاد و آن را ترحی جدصع و صاستتجم
صی اند که هدف استتدستتی آن ،کمد و ستتعد ت انستتدن استتت و ر آن ،خطهط کلی و روشهد ،بدیدهد و
نبدیدهد ،خهبهد و بدهد ،اهداف و وستتدیل ،نیدزهد ،ر هد و رصدنهد ،صستتمهلیتهد و تکدلیف ،صشتت
شدهاند و صابع الهدم تکدلیف و صسمهلیتهد برای همه افرا به ه است( .صطهری 7834 ،الف ،ال ،4ص)55
براستدس این تعریف ،عادصتر ّ
صقهم ین ،وجه سترشتت روحدنی ر انسدن ،پرورش جابه علهی و روحدنی
انسدن و شادسدندن آن جابه بر وی و ر نهدیت ،تأکید بر وجه ایدئهلهژی ر انسدن است.

9ـ تعریف دین از منظر جوادی آملی
بهعقیده اسند جها ی آصلی« :نمیتهان از ین تعریف صدههی ارائه ا ؛ زیرا اصهری چهن قهاعد اعنقد ی،
اخالقی ،فقهی و حقهقی که شتتکل هاده ین هستتناد ،فدقد وحدت حقیقی هستتناد و اصری که فدقد وحدت
حقیقی بدشتد ،بهتهر تبیعی ،فدقد وجه حقیقی و ر ننیجه فدقد صدهیت ،جاس و فوتل است .برای چاین
اصری ،ارائه تعریف صدههی ،اصکدنپ یر نیست»( .جها ی آصلی ،7881 ،ص)41
ایشتدن از ین تعریف صفههصی و اننزاعی ارائه ا ه که شتدصل تمدصی ا یدن بشه « :صعادی اصالحی ین،
صجمهعه عقدید ،اخالق ،قهانین و صقرراتی استتت که برای ا اره اصهر جدصعه انستتدنی و پرورش انستتدنهد از
تریق وحی و عقتل ،ر اخنیدر آندن قرار ار  .گدهی همه این صجمهعه ،حق و گدهی همه آنهد بدتل و زصدنی
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9ـ تعریف دین از منظر شهید مطهری
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ص 8
لهتی از حق و بدتل استتت .اگر صجمهعهای حق بدشتتد ،آن را ین حق و ر غیر این صتتهرت ،آن را ین
بدتل و ید النقدتی از حق و بدتل صیندصاد»( .همدن)
رکندب منزلت عقل در هندســه معرفت دینی ،ین اینگهنه تعریف صیشتته  « :ین ،صجمهعهای از
عقدید ،اخالق ،قهانین فقهی و حقهقی استت که از ندحیه خداوند برای هدایت و رستنگدری بشتر ص ّعین شده
است»( .جها ی آصلی  ،7835،ص )73
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5ـ بررسی رابطه علم و دین بر اساس دیدگاه شهید مطهری

شهید صطهری هیچگده و ر هیچ شرایطی ،جدایی علم و ین و ید ین و انش را نمی پ یر ؛ زیرا آصهزههدی
ّ
یای هیچگهنه ضتتدینی بد علم و ستتندور هدی صستتلم و قطعی علمی ندار  .وی صعنقد استتت که ین و علم
همیشته یدر همدیگرند؛ برای ایاکه « ین همیشته ّ
صحرر علم به ه استت به ستهی تحقیق .اصروزه انشمادان به
این حقیقت رستیدهاند که بسیدری از صسدئل علمی که بشر به آنهد رسیدهّ ،
صحرر اولیهاش ین به ه است و علم
نیز ر تحکیم بدورهدی ین نقش برجسنه اشنه است»( .صطهری 7834 ،الف ،ال ،8ص)886
علم ،چراغی استتت فراروی بشتتر؛ چراغ به هر جد بر ه شتته  ،همدن جد و همدن راه را روشتتن صینمدید.

بادبراین ،عمده آن استتت که چه کستتی چراغ را ر ستتت ار و به کجد و به چه راهی صیرو ( .همدن ،ال،4

ص ) 62علم اگر حد خه را صحنرم شتتمدر  ،نه تاهد صادفی بد ین نیستتت ،صعدون و صکمل آن خهاهد به  .از
ترفی ین نیز صادفی بد علم نیست ،بلکه ّ
صحرر آن به سهی تحقیق است( .همدن ،ال ،7ص 83و)87
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از نظر صطهری انستدن به علم و ین نیدزصاد استت و جدایی هرکدام از این و از انسدن ،صهجب بدب نی
انستتدنهد و از بین رفنن تعد ر جهاصع انستتدنی صیشتته « :برای بشت ّ
تریت هیچ چیز گرانتر و صشتتؤومتر از
جدایی ین و انش نیستت .این جدایی ،تعد اجنمدی بشری را از بین صی بر  .هم نیدی قدیم و هم نیدی
جدید ،گده چدر بیتعد لی شتتده و تعد خه را از ستتت ا ه استتت .زصدنی صر م گرایشهدی یای خه را
جتدا از علم جستتتوجه صیکر نتد .این ،بیمتدری عمتده نیدی قدیم به  ،همچادنکه بیمدری عمده نیدی
جدید ،این است که عدهای ر جستوجهی علم صاهدی ین هسناد .اکثر انحرافهد و بدب نیهدیی که بشر
اصروز را تهدید صیکاد ،ندشتی از این است که علم را جدا از ایمدن صی خهاهد .همدی سعد ت آن روز بر سر
ً
ّ
بشر سدیه خهاهدگسنر که وی عمیقد پی ببر به این هر و اصل صقدس نیدزصاد است و بداند صرغی است که
به و بد نیدز ار ؛ بدلی از انش و بدلی از ایمدن»( .همدن ،ال ،7ص)874
ایشتدن صعنقد استت که نه علم و نه ایمدن ،به تاهدیی نمیتهاناد انستدن را به کمد برسدناد و هر یک فقط
صستتمه یک ب ش از کمد انستتدنی هستتناد .علم و ایمدن نمیتهاناد جدی یکدیگر را پر کااد( .همدن ،ال،4
ص )85صطهری قتدئتل به نظریه ّ
صکملیت ر رابطه بین علم و ین استتت .به گفنه وی« :کدر ین ،ترستتیم
خطهط کلی حرکت بشر ر صسیر تعدلی است و کدر علم و عقل ،حرکت ر این خطهط است .علم و ین هر
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و برای گستنرش شتادستدیی انستدن آصدهاند؛ اصد علم ،افزایش و تهسعه افقی به انسدن ارزانی صی ار و ین،
افزایش عمقی به بشر اعطد صیکاد»( .صطهری 7834 ،الف ،ال ،8ص)828

4ـ بررسی رابطه علم و دین براساس دیدگاه آیتالله جوادی آملی
یتدگتده آیتتالله جها ی آصلی ر بدب رابطه علم و ین ،تداخل استتت .هرچاد ر آثدرش ندصی از این
یدگده نیدصده ،از صجمهعه صبدحث صطرح ر آثدر وی صیتهان به این یدگده پی بر  ،چادنکه شتتدگر ان استتند
صیشته که عبدرتاداز :قرار ا ن عقل ر صجمهعه صعرفت یای ،تافی و اصضتدی قرار ا هدی عقالیی تهسط
)85-87

شدری ،تبیین کلیدت بسیدری از علهم تهسط لیل نقلی(خسروپاده و بدبدیی ،7883،ص
َ
الف) تمدم عدلم بهصازله قه و فعل خداوند استتت .کندب آستتمدنی ،عهده ار بیدن قه استتت و عقل،
عهده ار بیدن فعل خداوند ( .جها ی آصلی ،7835 ،ص  )64البنه به نظر صیرستد صرا ایشدن از عقل ،عقل
ابزاری استت ،و همدنگهنهکه بیدن شتد ،آیتالله جها ی آصلی ر صقدم تعیین صازلت عقل ر هادسه صعرفت
یای ،گسنره صعادیی قدئل است.
ب) بادی عقال که قرار ا هد ،آ اب و رستهم و قهانین و صقررات کشتهرهدست و ر صیدن صر م رواال ار ،
اگر از ترف شدری بد آنهد ص دلفت نشده بدشد ،زیرصجمهعه ین خهانده صیشه  .تافی و اصضدی قرار ا هدی
صر صی از ترف شتدری ،صهجب صیشته که بد اصه ارزشی و قهاعد انش اسالصی ،صغدیر نبدشاد( .جها ی
آصلی ،الف ،ص)7888 ،774
ال) استتالم ر صستتدئل جهدن و علهم تجربی و انستتدنی نیز پیدم و روش ار  .صعیدر یای به ن این علهم،
این استتت که همه فروعدت و جزئیدت آنهد ر قرآن و ستتات بیدن شتتده بدشتتد ،بلکه آنهد بدید از اصتته صنقن
اسالصی اسنابدط شهند ( .جها ی آصلی ،7818،ص  )771بادبراین ،ر پدی کلیدت بسیدری از علهم ،ر قران و
ستات وجه ار که بدید استن راال گر و بد اخ کلیدت از اصته یقیای اسالصی ،صیتهان یدگده اسالم را
ربدره علهم ص نلف به ست آور .
ستته صرحله صطرح شتتده ،صتتهرت تکدصلی ارند .به عبدرت یگر ،هرکدام از آنهد به تاهدیی ر زصره علم
استتالصی قرار صی گیرنتد و تاهتد زصدنی پدستت گهی ین ر همه جابههد و عرصتتههد خهاهاد به که صد علم
اسالصی را صجمهعه سه عاهان و به صهرت صدنعهال له ر نظر بگیریم؛ زیرا براسدس نگده تداخلی ،رابطه ین
و علم به نحه عدم و خدص صطلق هستتناد و ین شتتدصل تمدصی علهم صیشتته  .ازاینرو ،رصتتهرتیکه صرا از
تداخل را تاهد یکی از صراحل عاهان کایم ،نگده تداخلی که به صتتهرت صهجب کلیه استتت ،آس تیب صیبیاد.
(خسرو پاده و بدقری ،7883،ص )84
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جها ی صدناد استتند خستتروپاده یدگده برگز یده ایشتتدن را تداخل صی اند .این یدگده ر چاد صرحله عاهان
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73ـ هویت علم دینی از منظر شهید مطهری
استتند صطهری ر آثدر صنعد ی به صدهیت علم یای صیپر از که صیتهان به کندبهدی ه گفندر ،وس اللن

شان وس ،اسالال رر به ن بو ل و اصسل ملسفن رارش ائ ل سم اشدره کر  .بعد از بیدن چیسنی صفههم علم و
ین و نهی رابطه صیدن آنهد ،اکاهن صیتهانیم چیستتنی و ههیت علم یای را از صاظر ایشتتدن تبیین کایم .وی هر
علم صفید و ندفعی که برای جدصعه اسالصی ازم و ضروری بدشد ،علم یای صی اند(صطهری)783 :7833،؛
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فدیده و اثری که استتالم آن را به رستتمیت بشتتادستتد .علمی که به تأصین اهداف فر ی و اجنمدعی استتالم صد
رسدند و از یگر سه ،نداشنن آن ،صاجر به ضرر و آسیب به جدصعه اسالصی شه  ،نهتاهد ر صاظهصه علم یای

قرار ار  ،فرضیه یای خهانده صیشه ( .صطهری ،7883،ص784؛  ،7833ص )713ایشدن صعنقد است که
تقستیم علهم به یای و غیر یای ،رست نیست؛ زیرا این ّ
تههم برای برخی پیش صیآید که علهم غیر یای ،از

استالم بیگدنهاند .جدصعیت و خدتمیت اسالم اقنضد ار که هر علم سه صاد و ضروری برای جدصعه اسالصی
را علم یای ب هانیم.

8ـ هویت علم دینی از دیدگاه استاد جوادی آملی
اسند جها ی آصلی ،پیش تدز نظریه علم یای ر وره صعدصر است .یدگده ایشدن ر این زصیاه ،صادقشدتی
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را برانگی نته و ص دلفدن و صهافقدن بستتیدر ار  .یدگده وی ر بدب رابطه علم و ین و ایاکه از نظریه تداخل
ً
فتدی صیکااتد ،کتدصال بر ههیت علم یای از نظر وی تأثیر ار  .جها ی آصلی ر آثدر ص نلفی صستتمله علم

ابالغ شتده استت .علم نیز تفستیر فعل خداستت که بشتر بد ابزارعقل تجربی آن را به ستت آور ه است( .جها ی

920

آصلی7888 ،ال ،ص463؛  ، 7888ال ،7ص )733برخی از صنفکران صدعی هستناد که ر وران جدید و صعدصر

یای را صطرح صیکاد .کندب شرعکس یا عنن وکرمس ،اولین اثر او ر این بدب است .بعد از آن ،کندب اسلال
ر وی ط بعساس او را شتدگر ان ایشدن تاظیم کر هاند که ر ب شی از آن به تهرگسنر ه به علم یای پر اخنه
استت .صهمترین اثر وی نیز ونزلس فن یا هندسن وکرمس یعنر است .ایشدن علم یای را بر اسدس صهضهی
تعریف صیکاد .علم یای ،علمی است که صهضهی آن یای بدشد و از آنجد که صهضهی هر علمی ،فعل ید قه
خداوند است ،پس صهضهی هر علمی خهاهندخهاه یای است( .جها ی آصلی ،7835،ص)728
رواقع ،علم و ین ،و روی یک ستکه هستناد .ین ،قه خداوند است و از تریق وحی بر رسهان ،به انسدن

به ستتبب تغییر صبدنی و نگرشهد ،علم ستتکهار صطرح گشتتنه ،وگرنه ر تمدنهدی کهن و ستترزصینهدی اروپدیی و
صسیحی ،علم همهاره یای به ه است( .گلشای ،7833،ص 1؛ قربدنی ،7834 ،ص )88

1ـ معیار علم دینی از منظر شهید مطهری(نظریه فایدهمندی)
صرا از صعیدر علم یای ،آن چیزی استت که علم یای را از علم غیر یای جدا صیسدز  .عهاصل صنعد ی

747
صیتهاند ستبب این تمدیز بدشتد؛ یای به ن صبدنی ید اجزای قضدیدی علم(صدناد صهضهی ید صحمه ید هر و)،
یای به ن عهاصل پیدایش یک علم( صدناد صؤستتس و پدیهگ ار علم ید صحیطی که بستتنر ّ
تکهن آن علم به ه
استتت و یای به ن کدربر و فدیده یک علم .اگر صعیدر یای به ن را صبدنی یک علم بدانیم ،به یقین اکثر علهم
تجربی و حنی برخی علهم انستتدنی ،از حهزه علم یای ختدرال خهاهد شتتد .همچاین ،اگر صعیدر را عهاصل
پیدایش و صحیطی بدانیم که علم ر آن تأستیس شده ،علهصی که صسلمدندن آن را ایجد کر هاند و علهصی که
ر زصدن صطهری به صستمله علم یای چادان تهجه نشده ،اصد ر سد هدی اخیر جزو غدغههدی صنفکران
استالصی استت .بدید تهجه اشتت که تلقی ایشتدن از علم یای ،غیر از تلقی و اصطالح رایج علم یای ر
ستد هدی اخیر است .ایشدن ر بدب علم یای ،رویکر حداکثری ار  .صطهری تکدصل تک تک انسدنهد و
نیز رشتد جدصعه اسالصی را ر سدیه نگده وسیع به علم یای صی اند .به یگر س ن ،تمدم علهم و انشهدیی
که جدصعه استالصی را به تکدصل و رشتد صیرستدند و انسدن را به تعدلی رهامهن صیشه  ،علهم یای هسناد و
این بیدنکااده آن استتت که حنی علهم وار اتی نیز ر چهدرچهب گفنهشتتده ،صیتهاند علهم استتالصی و یای
بدشد( .صطهری ،7883،ص

)435-458

صطهری «علهم اسالصی» را چهدرگهنه برصیشمدر :
الف) علهصی که صهضتهی و صستدئل آنهد ،اصته ید فروی استالم و ید چیزهدیی است که اصه و فروی
استالم به استناد آنهد اثبدت صی شه ؛ یعای قران و سات و علهصی صدناد تفسیر ،حدیث،کالم نقلی ،فقه و
اخالق نقلی.
ب) علهم ید شتده افزونبر علهصی که صقدصه آن علهم هستناد ،صدناد :ا بیدت عرب ،صترف ،نحه ،لغت،
صعدنی ،بیدن ،بدیع و نیز کالم عقلی ،اخالق عقلی ،حکمت الهی ،صاطق ،اصه فقه ،رجد و رایه.
ال) علهصی که به نحهی جزو واجبدت استالصی هستستناد؛ یعای علهصی که تحویل آنهد حنی واجب بر
صستلمدندن واجب کفدیی است و صشمه حدیث نبهی« تلب العلم فریضه علی کل صسلم» (کلیای،7838،
ال ،7ص )83صیگر  .علهم استالصی برحسب تعریف سهم ،شدصل بسیدری از علهم تبیعی و ریدضی – که
صهر احنیدال جدصعه اسالصی است -نیز صیشه .
) علهصی که ر حهزههدی فرهاگ استتالصی رشتتدونمد یدفنه استتت ،اعم از آنکه از نظر استتالم آن علهم
واجب و ازم به ه و ید نبه ه بدشتد و اعم از آنکه آن علهم از نظر استالم صماهی به ه است ید نه ،اصد به هرحد
ر جدصعه استالصی و ر صیدن صستلمدندن راه خه را پیمه ه استت ،صدناد نجهم احکدصی( نه نجهم ریدضی) و
برخی علهم یگر( .صطهری ،7884،ال ،7ص)76
ر گروه او  ،علم یای تاهد به صعادی بستتیدر خدص به کدر صیرو که بیتر ید ،اینگهنه علهم ر قلمرو
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ر بسنر تمدن اسالصی رو ییدهاند ،علم یای خهانده صیشهند.
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علهم 4یای هستناد .گروه وم نیز برخی از بدب صقدصه علهم یای و برخی نیز به لحدظ صبدنی و زیرسدختهد،
علم یای خهانده صیشتهند .گروه او و وم ،از حیث صهضتهی ،یای قلمدا صیگر ند .گروه سهم ،براسدس
فدیده و گروه چهدرم بد صعیدر پیدایش ر جدصعه استالصی ،علم یای ندصیده صیشهند .وی ر برخی آثدر خه ،
بد صعیدر روش ،علم یای را صعرفی کر ه و صیگهید ستندور هدی علهم تجربی ر صهرتی پ یرفنای است که
کدشتف از واقع بدشتاد؛ زیرا صعیدر شادخت و صعرفت ،انطبدق بد واقعیت است .اگر علم تجربی تالش نمدید
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کته از تریق صنقن ،واقعیتت را کشتتف و یتدفنههدی خه را بد واقع صاطبق کاد ،علم یای خهانده صیشتته .
رضمن ،روش رسیدن به صعرفت حقیقی ،از تریق اسندا و قیدس است و اگر علهم تجربی از صاطق قیدس

و اصتته عقلی بهره ببر و شتتاتدختت خه را هر چته بیشتتنر بته یقین نز یتک کاتد ،علم یای استتتت.

(صطهری786-785/7 :7811،؛  )483-438 :7861بتد تهجته به تعریف وی از علم یای و البنه صجمهعه

آثدر او ،به نظر صیرسد که ایشدن بر صعیدر فدیدهصادی ر ستیدبی به علم یای تأکید صیورز  .فدیدهصادی،
صشتروط استت به ایاکه علهم تجربی اهداف صادستب و یای اشتنه بدشتاد و صهضهی و یدفنههدی آنهد نیز ر
راستندی اهداف انسدنی و خیر ،ص ّعین و به کدر گرفنه شه  .اگر از این علهم ر جهت اهداف غیر انسدنی بهره

بر ه شه  ،از قلمرو علهم یای خدرال صیگر ند( .صطهری ،7887 ،ال  ،7ص 85و )86تهجه به این اصر ازم

استتت که بدید بین علم یای و فعل یای ،به و یژه ر علهم تجربی تفکیک قدئل شتتد .ر فعل یای ،عدلم به
نبد کشف ،آصهزش و آصهخنن علم ر جهت تقرب به خداوند است( .لکزایی ،7838 ،ص )25
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90ـ معیار علم دینی از نظر آیت الله جوادی آملی(نظر یه تطابق)
آیت الله جها ی آصلی علم را رواقع و ر صقدم ثبهت ،یای صی اند؛ زیرا یای به ن علم ،به صهضتتهی و
صعلهم علم است و چهن صعلهم و صهضهی علم ،فعل ید قه خداوند است و علهم از آن پر ه برصی ارند و آن را
کشف صیکااد ،پس همه آن علهم ر صقدم ثبهت ،یایاند؛ خهاه عدلم الهی بدشد ید صلحد و خهاه به آن تهجه
کاد ید بی تهجه بدشتد( .جها ی آصلی ،7835 ،ص728؛  7888الف ،ص  )775بدید اذعدن اشت که برخی
از علهم جدید ،به واقع علم نیستناد و ر ذیل فلسفههدی الحد ی واقع صیشهند و ر زصره تههمدت وخیدات
جدی ارند .چاین علهصی ،غیر الهی و الحد ی هسناد(جها ی آصلی .)77 :7883،رهدور بزرگ فلسفه الهی،
صحد انستنن علم غیراستالصی است؛ یعای وقنی ر جهدن چیزی جز ذات اقدس خداوند صنعد و افعد او
وجه ندار  ،فقط خداوند و افعد خداوند صعلهم عدلم و صهضتتهی علم او قرار صیگیر  .ل ا فقط علم یای
وجه ار (جها ی آصلی .)7834،بته نظر صیرستتد این نظریه ،بیشتر ند ر بر علهم تجربی استتت که
صهضتهعش فعل خداوند استت وبیدنگر این نکنه استت که علم تجربی وقنی بد صند صحی و عدلمدنه انجدم
شته  ،به یقین یای استت؛ چهن شتادستدیی فعل خداست .به عبدرت یگر وقنی بحث و بررسی قه وفعل
صعوتهم(ی) یای استت ،بحث و بررستی قه وفعل خداوند صنعد هم یای استت .البنه علهم انسدنی از آن
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جهت که انستدن ارای اخنیدر استت وفعلش صیتهاند الهی ید غیرالهی بدشد ،صیتهاند علم صنعدلی ید صندانی
بدشتد(لکزایی .)65 :7838 ،وقنی از علهم انسدنی صنعدلی س ن به صیدن صیآید ،صاظهر علهم انسدنی صبنای
بر س تیستتنمی استتت که به لحدظ عقلی و بیاش تی ،صبنای بر وحی و عقل قطعی استتت ،به لحدظ اخالقی و
گرایشتی ،صبنای برجاه عقل استت و به لحدظ رفندری و دهری ر چهدرچهب شریعت و فقه احکدم اسالم
است( .همدن ،ص )43
است که « :ین نه تاهد تشهیق به فراگیری علهم را عهده ار است و انسدنهدی صسنعد را به تحویل کمد هدی
علمی ترغیتب صینمدید ،افزونبرآن ،خطهط کلی بستتیدری از علهم را ارائه کر ه و صبدنی جدصع بستتیدری از
انشهدی تجربی ،صاعنی ،نظدصی و صدناد آن را تعلیم ا ه است»( .جها ی آصلی ،7818 ،ص )31از صاظر
عالصه جها ی آصلی آنچه واقعد علم استت ،به ستبب ایاکه کشف از واقع صیکاد ،اسالصی است؛ چه شرقی
بدشتد و چه غربی و خهاه از راه تجربی و نیمه تجربی بدشد و خهاه از راه برهدن تجریدی ید شهه ی( .جها ی
آصلی 7834،الف ،ص82؛ همه7834 ،ب ،ص  )65ایشتتدن بد تفکیک حقیقت علم بد تحقق خدرجی آن،
بستیدری از نقدهدی وار بر نظریه خهیش را پدست صیگهید .علم اگر علم بدشد ،و نه وهم و خید و فرضیه
ً
صح  ،هرگز غیر استتالصی نیستتت؛ علم صتتدئب ،تفستتیر خلقت و فعل الهی استتت و تبیین کدر خدا حنمد
اسالصی است( .جها ی آصلی ، 7835،ص 728و )722البنه تبدیل شدن علم به علم یای ،نیدزصاد پیمه ن
صراحل و فراهم ستدخنن شرایطی است که ر ب ش رابطه علم و ین ذکر شد .برخی صدعیدن علم یای ،قید
یای را وصتتفی احنرازی به کدر صیبرند ،اصد ر نظر استتند جها ی آصلی ،کلمه « یای» ،وصتتف ازم علم
استت .هرجد علم بدشتد ،صفت یای را ار و آن انشی که اسالصی نبدشد ،جز پادار و خید و بدزی جهت
گ ران نید نیست( .جها ی آصلی7888 ،ب ،ص )41پس علم ر واقع ،سراسر یای است؛ اصد آنچه یای ید
غیر یای استت ،صعرفت علمی است و صعرفت علمی بد تهجه به صالرهدی پیش گفنه ر بحث رابطه علم و
ین ،صیتهاند یای ید غیر یای بدشتد .علم یای صطلهب ،ارای عادصتر و صؤلفههدی گهندگهنی است ،صدناد
صهضتتهی ،صحمه  ،عتدلم ،صعلهم ،روش ،ابزار ،صابع ،فتدیتده ،غتدیت ،کدربر  ،هدف ،صبدنی ،پیشفرضهد،
پیشانگدرههد ،زصدن ،صکدن ،جغرافید ،فرهاگ و تمدن( .رشد  ،7818 ،ص )88-74

99ـ مقایسه دیدگاه دو اندیشمند اسالمی
 .9-99تعریف علم
به نظر صیرسد ،تعریف آقدی جها ی آصلی از علم ر بحث از علم یای ،عدمتر از تعریف اسند صطهری
بدشتد .شتهید صطهری ر تعریف خدصی که از علم ارائه صی هد ،تجربه و عقل و برهدن را ر هم صیآصیز .
جها ی آصلی نیز بد تعریف ین به فن جدصع همدهاگ ،ر همین راستتند گدم برصی ار ؛ اصد صطهری بر تعریف

معیار علم دینی :افیدهمندی یا تطابق

براستتدس این نظر ،علم یکستتره یای استتت و تقستتیم علم به یای و غیر یای را برنمیتدبد .ایش تدن قدئل
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بته 2
فتدیتده تتأ کیتد کر ه و علهم تجربی صفید برای جدصعه استتالصی را یای خهانده و ر بحث از علم یای،
صقوه ش علم تجربی است .جها ی آصلی ،بد صحوه عقل خهاندن علم و حقیقت را کشف واقع انسنن،
صیدن چهدر قستم عقل(تجربی ،نیمهتجریدی ،تجریدی و ندب) فرقی نمیگ ار و ریدضیدت ،فلسفه و عرفدن
نیز رون این تعریف جدی صیگیرند .بادیراین ،هر و صنفکر از صدافعدن رویکر حداکثری به ین هسناد ،اصد
ر رویکر صطهری ،صود یق علم یای صحدو تر است.
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 .2-99تعریف دین
به نظر صیرستتد ،برخالف تعریف علم ،تعریف ین از نگده صطهری ،عدمتر از تعریف صنفکر یگر بدشتتد.

استتنتد صطهری ،ر تعریفی از ین ،صکنتب را بتد ین یکستتدن صعرفی صیکاتد .ازاینرو ،همته صکتدتبی که بر

جهدنبیای خدصتی استنهار هستناد ،ین ندصیده صیشتهند .بادبراین ،نگده ایشدن به ین ،نگدهی عدم است و این
تعریف ،صکتدتتب و ا یدن الهی را نیز ربرصیگیر  .از صاظر ایشتتدن ،هر نهی ایدئهلهژی که برندصه کدصلی اشتتنه
بدشد که بنهاند انسدن را به سعد ت برسدند(الحد ی ید تهحیدی ،سعد ت نیهی ید اخروی ید هر و) ،ین است.
تعریف ین از صاظر استتند جها ی آصلی ،صقید به صجمهعهای از عقدید ،اخالق  ،قهانین فقهی و حقهقی

است که از ندحیه خداوند برای هدایت بشر آصده و این تعریف ،ص ن

به ا یدن تهحیدی است .البنه البنه از

این جهت که این اصهر صیتهاند آصیزهای از حق و بدتل بدشتتد ،تعریف ین ر نز هر و صنفکر به یکدیگر
ً
نز یک صیشته  .هر و صنفکر غدلبد ر بحث از علم یای ،ین حق را صد نظر ارند و صوداق چاین یای را
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تاهد اسالم صی اناد.
 .9-99علم دینی
هر و صنفکر ،تقستتیم صنعدرف علهم به یای و غیر یای را نمیپ یرند ،اصد لیل صطهری آن استتت که اگر
چاین تقسیمی انجدم شه  ،این ّ
تههم پیش صیآید علهصی که به اصطالح یای نیسناد ،از اسالم بیگدنهاند .از
نظر جها ی آصلی این تقستیم ،ر قلمرو علهم تجربی ،صحی نیست؛ زیرا برصبادی نظر ایشدن ،علهم تجربی
که ستدخنه وهم و پادار و فرضتیه صح

نبدشتاد ،یای و الهی هسناد ،اصد ر قلمرو علهم انسدنی ،علهم را به

صنعدلی ید صندانی صیتهان تقستتیم کر  .بادبراین ،صطهری صعنقد استتت که همه علهم ،حنی آنهدیی که برپدیه
فرضیه صح

اسنهارند ،گرچه یای نیسناد ،بیارتبدط بد ین نیز نیسناد و ر تعریف علم یای ،بر تعریف به

فدیده تأ کید صیکاد(به نظر صیرستد تلقی استند صطهری از علم یای ،ند ر بر فعل یای است .ایشدن تأکید
صیکاد علمی که جدصعه استتالصی به آن نیدز ار  ،تعلیم آن واجب استتت و این ،فعل یای استتت و نه علم
یای) ،اصد تعریف جها ی آصلی به نظر صیرسد تعریف به صهضهی و صعلهم علم است.
 .9-99رابطه علم و دین
یکی از صستدئل صهم و جدید ر نیدی استالم ید صندیادن ،صسمله تعدرض ید عدم تعدرض صیدن علم و ین
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استت .بعد از رنستدنس که نظریههدی جدید علمی انشصادان ارائه شد و کشفیدت جدید علمی نیز پشنهانه
آن گر ید ،به ستتبب تعدرض برخی از نظریههد ید کشتتفیدت علمی بد صنهن صقدس یای ،عدهای جهاب همه
ستتؤا هدی خه را از علم تجربی صیخهاستتناد و ین را افیهن ته ههد انستتناد ،عدهای به ین گرایش پیدا
کر ند و صاکر حقیقتنمد به ن علهم تجربی تبیعی شتتدند و عدهای نیز ر جهت آشتتنی ا ن و صتتل صیدن
علم و ین برآصدند ( .هقدنی ،7833،ص)7
صیگیر  .ایشتتدن بیدن صیکاد که ین ،بد ستتدزوکدرهد و صبدنی خهیش ،خطهط کلی تعدلی انستتدن را ترستتیم
صیکاد و کدر علم و عقل ،حرکت ر این خطهط استتت .صطهری ایلی صدناد تحریف صنهن یای ،توتتهیر
ندصتحی از خداوند و خشتهنتهدی کلیسد را از صهمترین علتهدی تعدرض بین علم و ین ر قرون وسطد
ر صغرب زصین صی انست.
استتنتد جها ی آصلی بیدن صیکاد که علم هیچگده ر صقدبل ین نبه ه ،بلکه علم ر چهدرچهب صعرفت
یای قرار صیگیر  .ایشتدن همچاین صعنقد است که نزای علم و ین ،سندور توهر ندصهاب از نسبت علم و
ین است .پس علم را نقطه صقدبل ین قرار صی هاد تد بنهاند آنچه را ین صیگهید ،نفی کاد ،اصد بدید انست
علم ید عقل ر برابر نقل استتت؛ نه ر برابر ین .بادبراین ،ستت ن از علم و ین و ترجی یکی بر یگری ،به
صیدن ن هاهد آصد .وی ستتکهاربه ن علهم تجربی را ر صیکاد و تمدصی این علهم را یای صیخهاند؛ زیرا ید
ند ر بر نقل و ید ند ر بر فعل خداوند استت .بادبراین ،هرچاد عاهان تداخل ،ر تهصیف رابطه علم و ین ر
آثدر ایشدن به چشم ن هر  ،نهی نگده و تعریف وی از علم یای ،نشدن از صبادی تداخل ر تفکر او ار .
اصروزه یتدگتده تکمیل ،بد پ یرش عدمتری روبهروستتت .بدید تهجه اشتتت تکمیل ،به صعادی نق

ین و

تکدصلش تهستتط علم نیستتت ،بلکه صرا آن استتت که آصهزههد و تبیینهدی علمی و یای که ند ر به یک واقعیت
هستتناد ،هر و صیتهاناد ر ستتدحت صربهط به خه صتتد ق و کدصل بدشتتاد ،هرچاد ر روشهد و غدیدت ،بد
یکدیگر صنفدوت بدشتاد .کدر علم این استت که بد اسنفد ه از روش و صعیدر خدص خه  ،تبیین قیق و صحی از
پدیدههدی تجربی به ستت هد .علم ر پی کشتف علل وقدیع استت ،اصد ین بد اسنفد ه از صفدهیم صنمدیزش،
تبیین کدصلی از برخی صهضتتهیهدی صهم به ستتت صی هد و هدفش کشتتف صعدنی وقدیع استتت .ین ر تبیین
صهضتهیهدی خه  ،صحندال و صنهقف بر علم نیستت .انستدنهد برای آنکه فهم کدصلتری را از یک پدیده به ست
آورند ،هم به تفدسیر یای و هم به تفدسیر علمی نیدز ارند( .پنرسهن و یگران ،7811 ،ص )818-863
 .5-99معیار علم دینی
صطهری صعیدر یای به ن علم را «ندفع به ن» آن برای جدصعه استتالصی برصیشتتمدر و هر علمی را که
صقدصه عمل به واجب کفدیی و ید عیای بدشتتد ،یای صیانگدر  .بدید تهجه اشتتت که بین غدیت و فدیده یک

معیار علم دینی :افیدهمندی یا تطابق

استتند شتتهید صطهری هیچ تعدرضتتی بین علم و ین قدئل نیستتت و علم و ین را صکمل یکدیگر ر نظر
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علم6،تفتدوت وجه ار  .غتدیتت یتک علم ،یعای انگیزه ید انگیزههدی پدیهگ اران یک علم از تأستتیس آن و
فدیده ،یعای کدرآیی وکدرکر یک علم .صرا شتتهید صطهری ،فدیدهصادی استتت و نه غدیتصادی .نگده شتتهید
صطهری به صعیدر علم یای ،نگدهی کدربر ی استت« .فدیدهصادی» برای یایشتدن یک علم ،صفههصی نسبی
استت؛ زیرا صمکن استت برای یک فر ید یک جدصعه ،علمی ندفع بدشد و برای فر یگر و جدصعه یگر ندفع
نبدشتد و نیز صمکن است علمی ر یک زصدن برای جدصعهای صفید و ر زصدنی یگر صفید نبدشد .ایشدن خه
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به این اننقد واقف به ه و بیدن صیکاد که صیزان ندفع به ن علهم را بد نگده ارزشتتی -استتالصی و صنادستتب بد
نیدزهدی خه و جدصعه بدید ص ّعین کر ( .صطهری ،7833 ،ص )716
براستتدس نظریته فتدیتدهصادی ،علم یک ابزار استتت ،نه یک هدف؛ یک صقدصه استتت و نه ذیالمقدصه.

(صطهری ،7883،ص ت

 )785-788صیتهان این نظریه ر بدب صعیدر علم یای را بدزستتدزی کر تد از اشتتکد

نستبیت صوهن بمدند .به یقین ،هر علمی فدیده ویژه خه را ار و اگر قدئل بدشیم که علم ،ید علماابدان است و

ید علماا یدن و اگر صرا از علماا یدن را علهصی بدانیم که ر حهزه روح ،نفس و صعاهیت انستدن تالش صیکااد
و ایاکه صهضهی علماابدان ،حهزه بدن است و به وجه صد ی هسنی انسدن نظر ارند ،ر این صهرت ،هر علمی

ستتبتب کمد نفس ید بدن آ صی بدشتتد ،فدیده ار و علم یای خهانده صیشتته  .علهصی چهن فلستتفه بد همه

شتتدخههدیش ،الهیدت و کالم ،فقه ...اگر بدل ات قدبلیت به کمد رستتدندن روح انستتدن را ارند ،پس علم یای
استت .علهصی صدناد پزشتکی ،تغ یه ،جدصعهشتادسی ،روانشادسی هم اگر بدل ات صهجب کمد جسم ،بدن و
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رفده جستمدنی انسدن بدشد ،پس علم یای خهانده صی شه  .بادبراین ،صعیدر فدیدهصادی یک علم ،قدبلیت آن علم
ر به کمد رستدندن نفس ید بدن آ صی استت .آشکدر است که بد این نگده به صعیدر علم یای ،نظریه فدیدهصادی
بته لحتدظ صوتتداق ،بتد نظریه تطدبق یکستتدن خهاهد شتتد؛ زیرا هر آنچه ندم علم بر آن صیگ اریم ،برای حل
صعضتالت روحی و جسمی بشر پدیهگ اری شده است .علهم ست کم این قدبلیت را ارند؛ اگرچه انسدنهد ر
برهههدیی خدص از آن بهره نبرند ید از آن استتنفد ه ند رستتت اشتتنه بدشتتاد .ر این صتتهرت ،همه علهم ،فرقی
نمیکاد صربهط به بدن بدشتاد ید ینشتادستی به صعادی خدص بر آنهد اتالق شته  ،نه تاهد سبب فدیده ن هاهاد
به  ،به ضرر انسدن و جهاصع انسدنی هسناد ،اصد این اصر ،انشهد را از یای به ن خدرال نمیسدز .
چادنکه گفنه شد ،اسند جها ی آصلی صدناد شهید صطهری ،صعنقدند که علم بدید صدناد ین یقیای بدشد.
باتدبراین ،ر علهم تجربی ،بتدیتد روش تجربی ،صبنای بر قیتدس گر تد خطدهدی شتتادخنی تجربه از تریق
اصته عقلی شتادسدیی و از وقهی آن پیشگیری شه  .اگر علم تجربی اینگهنه نبدشد ،صجمهعهای از شک و
گمدنهد خهاهد به  .به عقیده هر و فیلستتهف« ،علم بمد هه علم» از واقعیت پر ه برصی ار و و یفه کشتتف
از واقع را برعهده ار و علمی را یای صیندصاد که به نبد کشتتف واقع بدشتتد .هر و صنفکر ،علم یای را
علمی انسناد که ر بسنر یای و برصبدنی یای اسنهار است.
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نتیجهگیری
شعدر اسنراتژیک «نه شرقی ،نه غربی ،جمههری اسالصی» صدعی است که نه الگهی شرق(صدرکسیسم)
و نه الگهی غرب(لیبرالیسم) هیچیک قد ر به پدس گهیی همهجدنبه و صنهازن به نیدزهدی صد ق انسدن نیست
و تاهد صکنبی که صیتهاند به صتهرت همه جدنبه و صنهازن پدست گهی نیدزهدی صتد ق انسدن بدشد ،ین صبین
اسالم است .البنه نکنه ایاجدست که برای تراحی و پدیهگ اری یک نظدم اجنمدعی براسدس آصهزههدی بلاد و
و نرمافزارهدی استالصی و چه ر رابطه بد اسالصیکر ن علهم انسدنی ،صسدئل باید ی چادی هست که بهعاهان
پیشنیدز جابش و بدزستدزی علهم انستدنی بدید حل شته  .یکی از آن صستدئل باید ی« ،چیسنی علم یای» و
نظریهپر ازی ر این بدب استتت .ستتندور این صقدله ،آن استتت که به بدزخهانی و نقد و بررس تی نظریههدی
صهجه ربدره صالر و صعیدر یای به ن علهم از یدگده و ش ویت برجسنه علمی -فلسفی(شهید صطهری
و آیت الله جها ی آصلی) پر اخت .صهضتهی علم یای ،ر ستد هدی اخیر ،از صستدئل صهمی است که بد و
رو یکر ص دلف و صهافق روبهروستت .استند صطهری ر سد هدی او انقالب اسالصی به این اصر پر اخت.
اصتطالح بهکدررفنه ر آثدر ایشتدن ،بد چیستنی و چگهنگی این ستلستله صبدحث ر سد هدی اخیر ،صنفدوت
استت؛ اگرچه نظریه ایشتدن کمنر نقد و بررسی شده و صغفه صدنده است .اسند جها ی آصلی را نیز صیتهان
ر اننهدی تیف نظریهپر ازان ر این زصیاه انست که سعی اشنهاند نظریه خه یش را از تریق صبدنی فلسفی
و تفستیریشدن ر علمشادسی و ینشادسی ،صسند نمدیاد .ر صقدیسه آرای این و اندیشصاد صعدصر ،بدید
ر نظر اشت که اخنالف آنهد ر صعیدر و شدخ
و ین و چگهنگی رابطه بین علم و ین است.

علم یای ،کدصال صنأثر از نظرگده آندن ر بدب چیسنی علم

معیار علم دینی :افیدهمندی یا تطابق

الهی ،ین صبین استالم نیدز به نرمافزارهدی اسالصی اریم چه ر رابطه بد جابش نرمافزاری و تهلید انبهه علهم
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