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Abstract
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Jawadi Amoli's theory of religious science, which he believes is the solution to the problem
of the conflict between science and religion, has been severely criticized. The question of
why this theory has been criticized so much is at the heart of this article. This theory seems
to be based on assumptions, concepts and approaches that are different from the
assumptions, concepts and approaches of those who believe in the conflict between
science and religion, and this difference is the source of misunderstandings and an obstacle
to the acceptance of his theory. In this article, citing Jawadi Amoli's texts, I have mentioned
some of these assumptions, concepts and approaches. Some of the differences are as
follows: the traditional view of the structure of science, the one-way relationship between
science and philosophy, a certain and different personal perception of "science" along with
the theological approach and perspective to the issue of science and religion. They can
explain the origins of some of the objections to this theory and show that any solution to
the problem of science and religion must address these differences.
Keywords: Science, Religious Science, Homonym, Philosophy, Structure of Science,
Jawadi Amoli.
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چكيده
نظريه علم ديني جوادي آملي ،كه به زعم وي راهحلي براي مسـئله تعارض علم و دين است،
با انتقادات جدي مواجه شـده است .اين مسئله كه چرا اين نظريه تا اين حد نقد شده ،موضوع
اسـاسـي اين نوشته است .به نظر ميرسد اين نظريه به پيشفرضها ،مفاهيم و رويكردهايي
متكي اســت كه با پيشفرضها ،مفاهيم و رويكردهاي انديشــهورزان مســئله تعارض علم و
دين متفاوت اسـت و همين تفاوت در پيشفرض ،مفاهيم و رويكرد ،منشأ بروز سوءبرداشتها
و مانعي در راه اقبال به اين نظريه بوده اســت .در اين مقاله با اســتناد به متون جوادي آملي به
برخي از اين پيشفرضها ،مفاهيم و رويكردها اشـاره كردهام .نگرش ســنتي به ســاختار علم،
ارتبـاط يكطرفه علم و فلســـفه ،مفهوم فردي ،يقيني و متفاوت از »علم« در كنار رويكرد و
چشـمانداز كﻼمي به مسئله علم و دين ،نمونههايي از اين تفاوتها است .اينها ميتوانند ريشه
برخي از مخالفتها با اين نظريه را توضـيح دهند و نشان ميدهند كه هر راهحلي براي مسئله
علم و دين ،بايد به اين تفاوتها توجه كند.
كليدواژهها :علم ،علم ديني ،اشتراك لفظ ،فلسفه ،ساختار علم ،جوادي آملي.
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مقدمه
اندیشـهورزان مباحث نظری در عرصه علم و دین بهخوبی می دانند که سالیانی است که
عرصـــه جـدال میـان دو گرایش موافقان علم دینی و مخالفان ،بدون آنکه قهرمانی فاتح
داشـته باشـد ،غبارآلود بحثهای بیپایان و کم اثر در امکان و امتناع آن و موضوعاتی از
این دست بوده است .وقتی دوستی برای مشارکتی به این عرصه دعوتم کرد هرچه بیشتر
در زوایای این جدال نگریسـتم ،نگریستن از دور به مسئله را بهتر از ورود در این بحث
دیدم ،چراکه به نظرم ابعاد و زوایای ورود اندیشــهورزان این بحث کامﻼً یکســان و البته
روشن نیست و از اینرو ورود به آن نهتنها کمکی نخواهد کرد ،که بر غبار بحث خواهد
افزود .با این حال ،به نظرم رســید که برای ناظر جویای حقی که هم دغدغههای دینی و
هم انگیزههای علمی دارد ،عﻼوه بر نتیجه این نزاع ،چرایی مطرحشــدن آن در جامعه ما
و چرایی مواضـــع انتقادی اندیشـــهورزان بحث میتواند در جهت توضـــیح مســـئله و
ژرفنگری در ابعادش جالب و جذاب باشــد ،بهخصــوص اگر افرادی همچون جوادی
آملی نیز در این عرصـــه ورود کرده باشـــند .وی با پرداختن به این مســـئله در »جریان
سـلسـله جلسـات درس و بحث با شاگردان خود درباره علم دینی که پس از تنظیم ،در
قالب کتاب

) (۱۳۸۶منتشـر شـد به شکل جدی به

این بحث ورود یافت« )موحد ابطحي .(١١٤ :١٣٩٣ ،البته به تبع وی ،بسیاری در صدد تبیین
و دفاع و البته ارزیابی و نقد تقریر وی از علم دینی برآمدند و به نوعی زمینه مطرحشدن
بیشتر موضوع این نزاع را در جامعه ایران به وجود آوردند.
نظر به اهمیت موضــوعی و نتایج بعضــاً کاربردی این بحث در برخی از حوزههای
مهم تصمیمگیری در مدیریت جامعه ،انتظار آن بود که مطرح شدن این موضوع فتح بابی
برای تعمیق اندیشـــهورزی و اصـــﻼح وضـــعیت ارتباطی میان متعاطیان دین و علم در
جامعه ایران باشد ،اما متأسفانه ،نه تنها این نزاع نظری به نتایج عملی ثمربخشی در تنقیح
جایگاه دین و علم در جامعه ختم نشد ،که خود مسئلهای شد نیازمند بررسی بیشتر.
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مدافعان نظریه جوادی آملی مدعیاند راهحل وی در باب علم دینی میتواند مســـئله
علم و دین را به بهترین نحو و به صـورت ریشـهای ،حل و فصل کند )علياكبري و واعظ

جوادي ،(١٣٩٢ ،اما مخالفان که کمشــمار هم نیســتند به بیانهای متفاوت ،با موفقیت این
رویکرد به مخالفت برخاستهاند )نك :.شهركي و كرمي.(١٣٩٥ ،
یکی از اشکاﻻت واردشده بر این نظریه این است که نظریه فاقد توانایی برای حل
مسـئله علم و دین اسـت که مسـئله ای با ادبیات شـناخته شـده در حوزه فلسفه علم و
فلســـفه دین به شـــمار میرود )همان؛ باقري ١.(١٣٩٢ ،اگ رچه طبیعتاً هر نظر و نظریهای
موافقان و مخالفانی دارد ،اما این قبیل اشـکاﻻت مطرح شـده به گونهای است که نشان
از خﻸی بنیادی ،اصـﻼح ناپذیر و اساسی دارد .اگر نظریه ای در تبیین برخی از مسائل
حاشـیه ای یا پوشـش برخی امور ناتوان باشـد ،می توان با اصﻼحاتی در صدد رفع آن
برآمد .یا اگر نظریهای پیشفرض هایی داشــته باشــد ،می توان درباره این پیشفرضها
تأمل کرد ،اما اگر یکی از اشـــکاﻻت مطرحشـــده علیه نظریه ای چیزی مثل بیمعنایی
)باقري ،(٨٥ :١٣٩٢ ،خارج بودن از محل نزاع یا چیزی از این دسـت باشـد ،فقط بررسی
اینکه چرا چنین اشــکاﻻت ی بر این نظریه وارد میشــود و آســیبشــناســیاش میتواند
کمکی بـه تنقیح بهتر بحـث و فرونشـــانـدن غبار اختﻼفات برای تبیین بهتر ،و احیاناً
اصﻼح نظریه برای مشارکت جدی در مسئله باشد .از این رو در این نوشته میکوشم با
توجه به این وضــعیت به چرایی این نوع از انتقادات به نظریه علم دینی جوادی آملی
توجه کنم ،بدون آنکه در صدد ارزیابی نظریه برآیم .از این رو با فرض اینکه این نظریه
در حل مسئله علم و دین در ادبیات رایج در بحث ،مشکﻼت جدی دارد ،با نگاهی از
دور به نظریه ،به چرایی پیدایش این مشکل میپردازم .از این رو بدیهی است که ورود
جزئی به انتقادات مخالفان ﻻزم نیســـت .لذا پس از معرفی اجمالی نظریه با بررســـی
انتقادات واردشـده ،فرضیه هایی را درباره چرایی مطرح شدن این اشکاﻻت بیان میکنم
و می کوشم نشان دهم که شواهدی در نظریه جوادی آملی وجود دارد که این فرضیهها
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را تأیید می کند و به این شـکل نشان می دهم چرا این دست انتقادات میتوانند به این
نظریه وارد شوند.
 .١نظريه علم ديني جوادي آملي
در توضـیح دیدگاه جوادی آملی درباره علم دینی ،اشــارات فراوانی در خﻼل گفتههایش
دیده میشــود ،ولی برای انســجام بیشــتر ،معیار برای این نظریه را تقریر وی در کتاب
قرار میدهیم ،هرچند برای فهم بهتر ،از مقاﻻت و
نوشـــتههایی که در صـــدد تبیین ،دفاع و ارزیابی برآمدهاند نیز کمک میگیرم .در ادامه،
نظریه وی را در قالب چهار محور بررسی میکنیم.
 .١ .١انگيزه مطرحكردن اين نظريه و معناي علم و دين

به گفته جوادی آملی ،انگیزه ورود به این بحث »] رفع[ نزاع محصول عقل ،یعنی علم ،با
دین اســـت« )جوادي آملي١٤ :١٣٨٦ ،؛ علياكبري و واعظ جوادي .(١٣٩٢ ،اگرچه برخی افراد
انگیزه وی را اصـﻼح علم دینی به صورت جایگزین برای علم رایج دانستهاند )سوزنچي،

 (٦٧ :١٣٨٩اما وی صـراحتاً رد میکند که علم طبیعی ،شامل بخشهای مختلفی از علوم،
باید تغییر کند ٢.اگر هم در جایی سـخن از اصﻼح به میان آمده است ،همانطور که بعداً
نیز بدان اشـاره می شـود ،مراد وی از اصـﻼح ،نه اصــﻼح در گزاره های موضوعی علوم
مختلف ،بلکه بیشـتر اصﻼح نگرش به علم در »علم دینی« است .از اینرو ،وی به دنبال
تولید علم جایگزین نیست.
جوادی آملی میان دین و معرفت به دین تمایز قائل میشــود و دین را چنین تعریف
میکند که مجموعهای از »عقاید ،اخﻼق ،قوانین فقهی و حقوقی اســت که از ناحیه خدا
برای هدایت و رسـتگاری بشـر تعیین شـده است« )جوادي آملي ٣.(١٩ :١٣٨٦ ،پس عمدتاً
دین در قالب گزارههایی بروز میکند که »علمی و اعتقادی اســـت« اما موضـــوعات یا
اموری که در این گزارههای دینی به آن اشاره میشود خود دین نیستند )همان(؛ همانطور
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که وحی هم نیسـتند و وحی آن چیزی است که از طریق وحی به پیامبر نازل میشود ٤و
دیگران به وسیله نقل به الفاظ و مضامین وحی دسترسی دارند )همان (٣٤ :و بدینصورت
میان معرفتشناسی و هستیشناسی دین و علم تفکیک قائل میشود.
بنا بر مرزبندی وی میان حوزه معرفتشناسی و هستیشناسی دین و علم )همان،(٢٤ :
ناگفته پیدا اسـت که چون خدا خالق و تعیینکننده دین است و از دیگر سو خالق جهان
هم هســـت ،دین و جهـان نمیتواننـد در تعارض با هم قرار گیرند .به عبارتی ،تعارض
دین و علم در بُعد هسـتی شـناختی اسـاسـاً منتفی است و مسئله تعارض علم و دین به
جهت معرفتشناختی بروز میکند.
از طرفی ،به نظر جوادی آملی ،در حالی که وحی برای معصــوم »علمی« اســت بیهمتا
»]که[  ...کشــف تام اســت« )همان ،(٣٤ :دیگران از طریق منبع نقل یا عقل به معنای عام ،به
علم دسـترسـی پیدا میکنند و به نظر میرسـد این علم اعم از چیزی است که امروزه علم
نامیده میشود و وی از آن به »علم مصطلح« ،یعنی دانش تجربی ،یاد میکند )همان.(١٠٨ :
ویژگی دیگر علم نزد وی ،این اســـت که علم را حالتی نفســـانی میداند که در پس
تحصــیل مقدمات ،مثل مطالعه ،فکر و  ...به صــورت غیراختیاری حاصــل میشــود .در
واقع» ،پس از مواجهه با برهان ،مضـــطر به فهم هســـتیم« )همان (٢١ :و چون علم امری
انفعالی است برای بررسیاش ،منبع علم ،یعنی عقل ،را میکاود.
در واقع ،در مسـئله علم و دین ،تعارض از این نگرش شکل می گیرد که دین و علم
هر دو کارکرد معرفتی دارند و دین هم میتواند واقع نمایی داشته باشد و بخش علمی و
اعتقادی دین میتواند معرفت و علم به معنای واقعی قلمداد شـــود .از اینرو بیارتباطی
علم و دین یـا بـه قول وی »توازی« را رد میکند )همان ،(١٣٠ :چراکه در نظرش ،دین و
علم وجوه و موضوعات معرفتی مشترک دارند.
در نظر جوادی آملی ،عقل در معنای توسعهیافته در مقابل نقل در نظر گرفته شده که
عقل تجربی به عنوان منبع علم مصـــطلح را نیز شـــامل میشـــود .به عبارتی ،معرفتها
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میتواننـد از طریق وحی یـا از طریق عقلی ،کـه به چهار دســـته تجربی ،نیمهتجریدی،
تجریدی و ناب عرفانی تقسـیم میشـود ،به دست آیند )جوادي آملي .(٢٥ :١٣٨٠ ،در اینجا
است که مسئله تعارض می تواند مطرح شود که در نگرش وی در واقع تعارض میان دو
منبع م عرفتی عقل و نقل است ،نه میان علم و دین به عنوان دو امر مستقل و عینی )همو،

 . (١١٠ :١٣٨٦پس ،بنا بر این نظریه ،میان علم و دین به عنوان دو امر وجودی تعارضـــی
مطرح نیســـت ،بلکه تعارض میان ادله علم و ادله دین اســـت و این ادله نتایجی به بار
میآورند که در تعارض اســت و وی به دلیل نفی توازی ،امکان تعارض میان گزارههای
محصول دلیل علم و دلیل دین را نفی نمیکند.
 .٢ .١نسبت علم ،عقل و دين

نظر به اینکه ،علم در نگاه وی محصول عقل است باید رابطهای با سایر آوردههای عقلی
داشته باشد .لذا در بیان رابطه ساختاری میان علم و فلسفه ،علم را به نوعی زیرمجموعه
مباحث فلســفی درباره علم میداند )همان . (١٠٨ :با وجود ابهام در چیســتی این رابطه در
متن نظریـه ،حـداقـل به عنوان یک فرض میتوان مدعی شـــد که در نظر وی ،رابطهای
منطقی میـان علم و مبـادی فلســـفیاش وجود دارد کـه میتوان آن را نوعی رابطـه ابتنا
دانست:
معارف عهدهدار تبيين جهانشناسي و جهان بيني ،مبادي و مباني و پيشفرضها
را تحليـل و تثبيـت ميكردنـد و در اختيار شـــاخه هاي ديگر دانش نظير علوم
طبيعي قرار مي دادنــد و علوم طبيعي بــه اســـتنــاد و اتكــاي آن مبــاني و
پيشفرضهايي كه در حكمت و اﻻهيات فلسـفه مدلل و تنقيح شده بود به كار
خويش ادامه ميدادند )همان(.

جوادی آملی جایگاه علم و فلســـفه را در نســـبت با منطق چنین بیان میکند» :در علوم
حصـولی و برهانی اصـل امتناع تناقض امری اولی ،بدیهی و خطاناپذیر است و همه علوم را
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با آن میسنجند  ...همه علوم زیرمجموعه اصل امتناع تناقضاند« )همان .(٣٦ :هرچند مشخص
اسـت که رابطه میان منطق و علوم نوعی رابطه اسـتنتاجی ساده نیست اما میتوان گفت علوم
بر منطق مبتنی اســت و احتماﻻً جوادی آملی چنین رابطهای را در خصــوص رابطه میان علم
و فلسـفه نیز در نظر دارد .از همینرو اسـت که به نظر او داشتن موضعی فلسفی در حوزهای
باﻻدسـتی همچون منطق ،میتواند تبعات خاصی را در علوم مختلف ایجاد کند .در واقع ،اگر
بخواهیم مــدل ابتنــایی وی را روشـــن تر بیــابیم می توان گفــت در نظر وی علوم تجربی
مجموعهای از گزارهها اســـت که مصـــداق گزارههایی با شـــمول حداکثری اســـت و این
گزارههای کلی مسـتقل از تجربه صـادقاند .این گزارهها ،که در مجموع متافیزیک را تشکیل
میدهنـد ،در حکم چـارچوبی برای هر علم تجربی بـه شـــمـار میرونـد .رابطـه میـان این
متافیزیک و تجربه ،صـرفِ رابطهای استنتاجی نیست .لذا نمیتوان بدون تجربه ،دانش پرباری
داشـــت ،امـا علوم هم در اثبـات مبـادی خود و هم در توجیـه و چارچوب خویش محتاج
متافیزیک هســـتند .بدیهی اســـت که در این رویکرد متافیزیک در علوم مؤثر بوده ولی علوم
اسـاسـاً نمیتواند ،اثباتاً یا نفیاً ،درباره مسائل متافیزیکی اظهارنظری داشته باشد .جوادی آملی
بارها به این مسئله اشاره میکند )نك :.همان.(١٣٤ ،١٠٨ :
از این رو با توجه به مدلی که برای ساختار و جایگاه عقل و وحی و در نتیجه علم و
دین در نظر گرفته اند ،اگر کسـی در حوزه مباحث باﻻدستی علم ،مثل مبادی متافیزیکی،
موضـعی »ناسازگار با ]معرفت برخاسته از[ دین« داشته باشد ﻻجرم علمش دینی نیست
و اگر در این امور باﻻدستی موضعی دینی داشته باشیم میتوان گفت علم متأثر هم دینی
خواهد بود .اما چنانکه خواهیم دید ،نکته اصــلی در نظر جوادی آملی این اســت که آن
علم دینی که منکر اصـول دین ،مثل توحید و  ،...باشد علم دینی نیست .زیرا اساساً علم
نیســـت و واقع نمـایی نـدارد .دلیـل وی دلیلی پیشـــینی اســـت مبنی بر اینکـه از بُعد
هستی شناختی ،میان دین به معنای آنچه خدا از طریق وحی نازل کرده و واقعیات جهان،
تعارضی وجود ندارد:
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ما هرگز فيزيك و شـــيمي غيراســـﻼمي نداريم .علم اگر علم اســـت نميتواند
غيراسـﻼمي باشـد  ...آن دسـته از محتواي علم كه وهم است و خيال ،در واقع
جهل مركب اسـت و علم نيسـت تا سـخن از اسـﻼمي و غيراسﻼميبودن علوم
شامل حال آن شود )همان.(١٤٤ :

چنانکه اشاره شد ،بنا بر نظر جوادی آملی ،علم دینی »تحت متافیزیک قرار میگیرد«
و مواضع اﻻهی یا الحادی در متافیزیک میتواند علم دینی را پدید آورد یا منتفی کند .از
این رو بـا تـأکید بر متأخربودن علوم از متافیزیک ،تعارض میان علوم و این متافیزیک به
نوعی ،تعارض یک گزاره و مقدمات یا پیشفرضهای آن اســت .لذا اســاســاً نمیتواند
تعـارض واقعی بـه شـــمار رود .از اینرو میگوید» :علم اگر علم باشـــد و علم دینی،
نمیتواند با نقل ،به عنوان یک روش معرفت دینی ،در تعارض واقعی باشد« )همان(١٠٨ :

و شـاید به همین دلیل اسـت که راهحل تعارضات میان علم و دین )یا علم و نقل( را از
جنس راهحلهایی از اصول فقه در باب تعارض میان دو منبع معرفتی میداند.
 .٣ .١ريشهيابي تعارض علم و دين

جوادی آملی در تحلیل تاریخی گسست میان علم و دین میگوید » :پس از قرن سیزدهم
میﻼدی بهتدریج شاخه های علوم از یکدیگر جدا و مستقل شده  ...و علم مصطلح ،یعنی
دانش تجربی ،از فلســفه بیگانه گشــت« )همان( .مراد وی از »بیگانگی از فلســفه« ،قطع
ارتباط منطقی و ابتنایی علم تجربی از فلسفه و مباحث مطرح در آن است .این گسست،
که وی بهدرســـتی به آن اشـــاره می کند ،مربوط به روش و منطق جدید پژوهش علمی
اسـت .در نظر وی ،تقویت این روش و توسعه اش ،علت بروز تعارض میان علم و دین
اســت .لذا در نزد ،رفتار برخی از شــیفتگان این نگاه اســتقﻼلی به علم ،که توســعه علم
بدون پرداختن به متافیزیک را ممکن میداند ،شــگفتآور اســت .به عبارتی ،وی مدعی
اسـت مشـکل از جایی آغاز شده که میان منبع معرفتی معارف دینی و منبع معرفتی علم
جدایی افتاده و این جدایی ناشــی از اســتقﻼل علم از فلســفه و احیاناً تعرض به حوزه
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مباحث عقلی اســـت؛ علم »پا را از مرزهای واقعی علم تجربی فراتر نهاده و دعوی ارائه
فلســفه و جهانبینی الحادی« را داشــته اســت )همان( .به نظر وی ،نادرســتی این فراروی
مسلم است .در بیان چرایی این نادرستی میگوید:
اگر يك فيزيكدان بگويد من به استناد حس و تجربه ثابت كردم كه عالم مبدأي
)خالقي( ندارد به او گفته ميشود كه داوري شما  ...اشتباه است .زيرا ابزاري كه
در دســت دارد ،يعني حس و تجربه ،حتي حق ســخنگفتن شــكآميز در اين
وادي هـاي غيرتجربي را ندارد ،چه رســـد كه بخواهد چيزي را قاطعانه نفي يا
اثبات كند )همان.(١٠٩ :

این رویکرد در رابطه میان علم و متافیزیک )فلســفه( بر این پیشفرض متکی اســت
کـه گزارههای علمی فارغ از مباحث باﻻدســـتی نمیتواند در تعارض با گزارههایی قرار
گیرد که می توان آنها را به دین منتسب کرد .از طرفی چون این علوم هستند که مبتنی بر
فلسـفه و روش عقلی آنند )و نه برعکس( و عقل زیرمجموعه دین قرار میگیرد ،اســاساً
گزارههای علمی ،شــأنی برای تقابل با گزارههای دین ندارند .چنین ایدهای ناشــی از این
پیشفرض راهبردی اســت که علوم و دادههای تجربی هیچ تأثیری در مباحث فلســفی
ندارند ،چراکه اگر تأثیر میداشــتند صــرف اینکه فلســفه در تﻼئم با دین اســت برای
سـازگاری دین و علم کافی نبود و هر تجربه جدیدی می توانســت منشأ تعارضی جدید
میان لوازم فلسـفی علم و دین باشد .در نظر وی ،تعارض علم و دین که آن را »تعارض
عقل و نقل« میداند ،ناشی از بیتوجهی به متافیزیک ٥است.
این رویکرد از باﻻ به پایین در فلســفه ،امروزه با انتقادات اســاســی مواجه شــده و
پـذیرفتنی نیســـت که فلســـفه را امری مســـتقل از علم و موضـــعگیریهایش بدانیم.
پیشفرضگرفتن این مســـئله از اموری اســـت که میتواند وضـــعیت نظریه علم دینی
جوادی آملی را توضـــیح دهـد .امـا به دلیل محدودیت ،بررســـی آن را به مقالی دیگر
وامیسپاریم.
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 .٤ .١ارزيابي جايگاه نظريه علم ديني جوادي آملي

مروری دقیق نشـــان میدهد که نظریه علم دینی و راهحل وی برای رفع تعارض علم و
دین متکی به پیشفرضها و برداشــتی نادرســت از مفاهیم کلیدی در بحث علم و دین
اسـت که برخی را برمی شـمریم .اگر پرسـش اساسی این نوشته را دوباره مطرح کنیم و
بپرســیم که چرا مخالفان نظریه جوادی آملی آن را ناتوان از حل مســئله ،بیمعنا )باقري،

 (١٣٩٢و خارج از موضـــوع میدانند ،در پاســـخ میتوان نشـــان داد که پیشفرضها و
برداشـــت وی از برخی مفاهیم کلیدی در حوزه بحث علم و دین ،با معنای این مفاهیم
در ادبیات بحث متفاوت اسـت .اگر چنین چیزی نشـا ن داده شود روشن خواهد شد که
چرا چشــمه جوشــان نظریه وی عطش متعاطیان این بحث را برطرف نمیکند و میتوان
نتیجه گرفت که هر خوانشی از نظریه وی باید به این مشکل توجه کند.
برای این موضـوع چند فرضـیه در نظر میگیرم که هر یک میتواند بخشی از مسئله
را روشـن کند .نخست وجود پیشفرض هایی در نگرش جوادی آملی و دیگر طرفداران
علم دینی اســت که تا حدودی با پیشفرضهای موجود در مســئله علم و دین متفاوت
است .وجود پیشفرض اگرچه فینفسه اشکالی ندارد اما وجود پیشفرضهای ناآزموده
در هر راهحل که با پیشفرضهای مسـئله متفاوت باشـد عمﻼً ناکارآمدی و بن بست در
موفقیـت راهحلها را به ارمغان میآورد .دومین عاملی که به نظرم در وضـــعیت موجود
دخیل بوده ،ابهام یا ایهامی است که در برخی از مفاهیم وجود دارد .اگر مسئلهای درباره
موضـــوعی مطرح شـــود ﻻجرم یـک راهحـل موفق برای آن ،باید با توجه به معنایی از
موضـوع مطرح شـود که در مسـئله طرح شـده و اﻻ ناگفته پیدا است که چنین راهحلی
عقیم می مـانـد .به عبارتی ،اگر مفاهیم بهکاررفته واجد نوعی اشـــتراک در لفظ باشـــند
میتوان بهخوبی توضـیح داد که چرا این نظریه در وارسی موضوعات مطرحشده ناموفق
بوده است.
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شـایان ذکر اسـت که هر گاه سخنی از واژهای بهره ببرد که این واژه ،معانی مختلفی
را تداعی کند دچار نوعی اشـــتراک لفظ خواهد شـــد .اگرچه در ســـنت رایج ،تعریف
اشـتراک لفظی از این محدودتر اسـت اما به نظر میرسد مصادیق اشتراک لفظ به معنایی
که ذکر شـد ،واجد کارکردهای ایهامزای اشتراک لفظ اصطﻼحی بوده و از اینرو آنها را
میتوان از ملحقات اشـتراک لفظ به شمار آورد .لذا مراد ما از »اشتراک لفظ« همه آنهایی
است که کاربرد واژه ،منجر به تداعی معانی مختلف میشود.

٦

به طور خاص ،به نظر میرســد نوعی ایهام در مفهوم »علم« در تقریرهای اصــلی و
فرعی از این نظریه نهفته است که هم طرفداران این نظریه بدان دچارند و هم مخالفانش
بدون تصــریح به این ایهام و تفاوت معنایی حاصــل از آن ،به لوازم و مشــکﻼتی اشــاره
کردهاند که مستقیم یا غیرمستقیم به این ایهام باز میگردد .البته مفاهیم دیگری هم هست
که میتوان چنین ادعایی را دربارهاش مطرح کرد که خود مقالی و مجالی دیگر میطلبد.
در ادامه ،نشــان خواهیم داد که چگونه این اشــتراک لفظی در تقریر و توســعه این نظریه
راه یافته و چگونه منشـأ مشکﻼتی شده است که کم و بیش از منظر منتقدان دور نمانده،
ولی بدان تصریح نمیشود.
سومین فرضیهای که میتواند وضعیت نظریه علم دینی جوادی آملی را توضیح دهد،
تفاوت در نگرش و زاویه و جنبهای اســت که مســئله در آن مطرح میشــود .اگر دغدغه
این نظریه مسـئله تعارض علم و دین بوده باشـد ﻻجرم شرط موفقیتش در رفع تعارض
این اســت که وجه نظر به مســئله ،با وجه نظر دیگر اندیشــهورزان ،که مســئله در قالب
تعامل نظری آنها از این منظر شـکل گرفته ،مشـابه و متناسب باشد .از اینرو اگر مسئله
تعارض علم و دین در ادبیات بحث ،به دنبال کشـــف گزارههای صـــادقی درباره جهان
بـاشـــد که در نظر اول ،با برخی متون دینی در تعارض قرار گرفتهاند ،ناگزیر هر راهحل
موفقی هم باید از این منظر به مسـئله نوری بتاباند و حداقل گزاره های صادقی در تﻼئم
بـا متون دینی پیش نهد یا روشهایی برای کشـــف این قبیل گزارهها معرفی کند وگرنه

زمینههای سوءبرداشت در نظر یه علم دینی جوادی آملی ۱۴۵ /

ناگفته پیدا است که چنین راهحلی عطش تشنگان درگیر آن مسئله را درمان نخواهد کرد.
اما اگر راهحل مطرحشده به جای کشف گزارههای صادق متﻼئم یا معیارهای کشف آنها
صـرفاً نشـان دهد که تعارض میان گزارههای کشـفشـده درباره جهان خارج ،تعارضی
بدوی و رفعشـدنی است و هیچ کمکی به کشف گزاره های جدید سازگار با متون دینی
دربـاره جهـان خـارج یا معیارهای کشـــف آنها نکند ،آنگاه نمیتوان گفت این راه حل،
پاســخی برای مســئله علم و دین اســت ،چراکه مســئله علم و دین در فرض فوق برای
کشـف گزارههای متﻼئم با دین یا معیارهای کشـف آنها است که این راهحل بدان راهی
ندارد.
در نظریـه علم دینی جوادی آملی ،در تعـارض میان گزاره علمی و گزارههای دینی،
هدف اصـلی این نیسـت که مشـخص شود کدام گزاره صادق است .به همین دلیل هم،
وی معیارهایی برای تعیین گزاره صـــادق در موضـــوع محل تعارض مطرح نمیکند و
صـرفاً با اسـتدﻻلی پیشـینی و در بسـتر فلسـفه اسـﻼمی نتیجه میگیرد که نباید تناقضی
وجود داشــته باشــد .شــاهد اینکه ،راهحل وی برای این تعارض ،مطرحکردن ابزارها و
روشهایی برای رفع تناقض اســت نه کشــف گزارههای صــادق .بنا بر نظریه علم دینی
وی ،مشخصاً اگر گزاره ای برگرفته از نقل و با رعایت شرایط ﻻزم ،با گزارهای علمی در
همـان موضـــوع و برگرفتـه از روش های علمی ،در تناقض قرار گیرد وی با روشهای
خود در رفع این تناقض میکوشد و احتماﻻً اهتمامش بر این است که چگونه وجود این
تعارض نتواند خللی به باورهای دینی شـــخص دیندار بزند .از اینرو وی در راه حلش
راهی برای تولید گزاره های صادقی راجع به جهان ،که معرفت ما را در فضای سازگار با
دین بیشـتر کند ،نشان نمیدهد ،بلکه راهحلش بیشتر معطوف به مطرحکردن دلیلی است
که باورمندان به دین را در مقابل اسـتدﻻلهای ضـددینی ناشـی از تعارضات بدوی میان
علم و نقل برهاند .برای همین به الگوهای به کاررفته در علم اصـــول برای رفع تعارض
دو منبع عقل و نقل متوسل میشود نه اینکه راهی جدید برای توضیح پدیدههای تجربی
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به گونهای ســازگار با دین پیش نهد .به این مســئله در بخش پایانی باز خواهیم گشــت.
پس در اینجا ســه فرضــیه را برای تبیین ناتوانی نظریه جوادی آملی مطرح کردیم که در
ادامه به بررسـی مصداقی از ایهام و ابهام و اشارتی به مسئله اختﻼف منظر بسنده میکنم
و اولی را همچون سایر مصادیق فرضیه دوم )ایهام و ابهام( به مجالی دیگر وامینهم.
 .٢اشتراك لفظي مفهوم »علم«
چنانکه اشـاره شـد ،اگر مسـئلهای حول مفهومی شکل گرفته باشد ولی راه حلش درباره
مشــترک لفظی آن مفهوم و به معنای دیگری باشــد ،راهحل نمیتواند نوری به مســئله
بتاباند .مدعای مقاله این اسـت که نهتنها این اشـکال در نظریه دیده میشود ،بلکه به نظر
میرسـد یک دلیل کمفروغی آن نیز همین باشد .در اینجا درباره مفهوم »علم« به صورت
خاص به چند خصـلت اشـاره میکنیم تا نشـان دهیم که میان تلقی اندیشهورزان مسئله
تعارض علم و دین از یک طرف و تلقی جوادی آملی از طرف دیگر ،نوعی اشتراک لفظ
برقرار است.
به نظر می رسد علم جدید ،هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ نتایج نظری ناشی از
ســاختارها ،تفاوتهای اســاســی و البته مهم با علم در معنای ســنتیاش دارد .به عبارت
دیگر ،گزارههای علمی پیشینیان درباره جهان ،در مقابل گزاره های علمی جدید راجع به
جهان ،اگرچه شـباهتهای بسـیار و فریبنده دارد ،اما به نظر میرسـد اساساً محصول دو
فهم متفاوت از ســاختار علم به شــمار میرود» .فهم مبنایی و ســنتی متافیزیکمحور« و
دیگری »فهم مـدرن تجربـهمحور« را میتوان نـام هـایی موقت برای این دو فهم از علم
دانست.
در فهم ســنتی و متافیزیکمحور ،دانش تجربی از زیرشــاخههای متافیزیک بوده که
نهتنها در بقا و توسـعه به ریشـههای متافیزیکیاش به نحو قیاسـی وابســته است ،که در
ایجاد و شـــکلگیری هم ،محصـــول متافیزیک و فلســـفه پیشـــاتجربی اســـت .یکی از
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شـاخصـههای دوره رنسـانس علمی و آغاز نهضت توسعه علم جدید ،ضدیت با همین
فهم مبنایی متافیزیک محور و قیاسـی اسـت .پیشروان این نهضت علمی با تاختن به این
روش علم ،در مقابل منطق و روش حصول علم سنتی ،به ایجاد منطقی برای توسعه علم
بیکن و دیگرانی همچون او و البتـه کـارهای گالیله و

اقـدام میکننـد و

نیوتن ،اینگونه متولد میشود ٧.فارغ از درستی و نادرستی این روش و اشکاﻻتش ،آنچه
علم جدید به شــمار میرود ،زاییده این نگاه در توســعه معرفت بشــر به جهان اســت.
درباره تفاوتهای این دو روش مؤلفههای بسیاری را می توان برشمرد ،اما از باب نمونه
در اینجا به چند مؤلفه اشاره میکنیم.
در واقع ،با این رویکرد جدید ،علم و روش آن از سـایر معرفتها مستقل شده و »به
صــورت یک فعالیت خودمختار درآمد ]ه[ و از معرفتطلبی به معنای عام آن جدا شــد«
)كاز .(١٣٨٨ ،در رویکرد قدیم ،که البته برخﻼف کارهای خود ارســطو اســت و از اینرو
انتسابش به ارسطو چندان هم درست نیست ،روش »عبارت است از اصولی تنظیمگر که
برای کسـب هر گونه معرفتی نسـبت به جهان وضـع میشود« )همان (١٦٩ :و طبیعتاً این
روش را میتوان در عرصه علم نیز به کار برد؛ با این تفاوت که مواد این روش از تجربه
حاصل میآید.
اما در رویکرد جدید به علم ،اصــول پایه و پیشــینی که در فلســفه اســتفاده میشــود
نمیتواند بهسـادگی ،پایهای مطمئن برای توسـعه و حتی تنظیم تجربیات و علم باشد .به
عبارتی ،علوم و مبادیاش نهتنها از مبادی فلسـفی اسـتنتاج نمیشـود که به نظر میرسد
الزامـاً همه چارچوبهای نظری خود را از این روش فلســـفی اتخاذ نمیکند .این بدان
معنا نیسـت که در روش سـنتی ،علم از فلسـفه اسـتنتاج می شده و در علم جدید چنین
نیست ،بلکه علم در رویکرد جدید با فلسفه در تعاملی انتقادی قرار میگیرد .قسمتهای
جذاب تاریخ علم پر از نمونههای این رویکرد انتقادی به مفاهیم سنتی است که ریشهای
در فلسفه داشتهاند.

٨
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تمایز دیگر این است که علم در معنای سنتی و با رویکرد سنتی ،نمیتواند در حوزه
مســـائل متافیزیک تأثیر بگذارد و تجربهها اگر هم که ظاهراً در تعارضـــی با این احکام
متافیزیکی قرار گیرند ،باید به دنبال راه حلی برای حل این تعارض بدوی باشـــند و این
رابطه میان علم و متافیزیک ،بهخصـوص مباحث مربوط به هستیشناسی ،همچون رابطه
میان اصــول و فروع ،رابطهای منطقی اســت .اما در رویکرد تجربهمحور ،تجربه و احکام
مرتبط با آن در علم ،نهتنها می تواند در حوزه متافیزیک تأثیر بگذارد ،بلکه در صـــورت
تعـارض میان احکام متافیزیکی و احکام تجربی مرتبط در علم ،معموﻻً ســـنت تاریخی
چنین بوده که این احکام متافیزیکی است که باید بازبینی شود .این رویکرد که در قالب
نحلههایی همچون طبیعتگرایی به اوج میرســـد از ویژگی های علم جدید به شـــمار
میرود و در واقع نزاعهای جدی میان فلسفه قرون وسطا و علم ،محصول این تفاوتها
در رویکرد به علم بوده است.
مروری بر ادبیات جوادی آملی )عﻼوه بر نکات مذکور در  (.۳ .۱نشان میدهد که
مفهوم »علم« نزد وی نه در سـنت جدید که در سـنت گذشته تعریف میشود .مثﻼً در
نظر بگیرید آنجا که وی به مرز یک طرفه میان دانش و متافیزیک و تخطی دانشــمندان
ملحد از مرزهای تجربه اشـاره میکند » :کار تجریدی محض را به عقل تجربی سپردن
عجز اســـت« )جوادي آملي (٨٠ :١٣٨٦ ،و » دربـاره امور غیرمحســـوس و تجربه ناپذیر
فتوادادن صنفی از خرافه است که دامنگیر حس گرایان و تجربه زدگان شده و میشود«
)همان(.
مراد ا ز امور تجریدی محض نه امور انتزاعی یا ریاضـیات ،بلکه مسائلی از متافیزیک
اســـت که درباره جهان بحث می کند .امور روشـــنی مثل علیت ،ذات ،اعراض ،زمان و
مکان ،فضــا و ســایر مفاهیم متافیزیکی که میتواند در شــناخت جهان نیز به کار رود ،از
مصادیق این امور انتزاعی و تجریدی است  .به نظر جوادی آملی ،علوم ،که البته مرادشان
صــاحبان علوم اســت ،حتی آن علمهایی که یقینی یا نزدیک به یقین باشــند ،مطلقاً حق
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نظردادن درباره این امور را ندارند و هر تعارضی که بروز کند از پیش مشخص است که
از باب »جهل مرکب« بوده است )همان.(١٠٩ :
بنا بر نظر وی ،چون علم قطعی و مطمئن )همراه طمأنینه( ،که حد اعﻼی علم است،
ذیل هندسـه معرفت دینی اسـت ،لذا نمی تواند در تعارض واقعی با دین واقع شود .این
چیزی نیسـت که کنشـگران مسـئله تعارض علم و دین بتوانند بپذیرند .واضح است که
مســئله تعارض علم و دین ،فرع این تلقی از علم اســت که علم و نظریههایش میتوانند
دربـاره مقوﻻتی از جملـه امور غیرمحســـوس یا امور تجریدی مثل قوانین متافیزیکی و
موضــوعاتی که دین درباره آنها بیانی دارد موضــعگیری کنند .این چیزی اســت که خود
وی در مقـدمـات بحـث با نفی توازی میان علم و دین آن را ﻻزمه علم دینی میداند .از
طرفی ،امروزه همه میدانند که نظریههای علمی موجود در فیزیک ،زیســتشــناســی،
روانشـناسـی ،عصـبشـناسـی و  ...محدود به قالبهای فکری پیشینی هیچ متافیزیکی
نمیمانند ،بلکه خالق یا انگیزهبخش این قبیل چارچوبهای متافیزیکی هستند.
وجه سـوم اختﻼف میان این دو رویکرد در این موضع جوادی آملی روشن میشود
که وی یکی دیگر از ویژگیهای علم جدید ،یعنی شکپذیری ،را تخطئه میکند و آن را
منشأ تعارضات علم و دین میشمرد .از اینرو توصیه می کند که برای جبران این نقیصه
»اوﻻً فرضــیهها را باید از علم زدود و  ...و ثالثاً نباید نام شــریف دانش را به هر احتمال
تأییدناشده داد و رابعاً ]باید[ حریم علم تجردی  ...همچنان به قداست خود باقی ]بماند[
] ...و دانشجوی معتقد [،عنوان تأثیر علم تجربی در اندیشه )تجریدی( را مردود  ...داند«
)همـان .(٨٢ :وی بـا این توصـــیهها بر این نکته اذعان میکند که علم در حالت ایدئالش
اساساً نباید شکپذیر باشد .بهعﻼوه ،علم باید از فرضیه در معنای لغویاش عاری باشد،
چراکه فرضیه در معنای لغوی و نه اصطﻼحیاش ،متضمن نوعی بییقینی و شک است.
اما ناگفته بر آشـنایان این عرصـه روشـن است که فرضیه در ساختار علم امروز ،بخشی
جداناشـدنی از علم اسـت .رد این مفهوم بنیادین در فلسـفه علم معاصر اگرچه به لحاظ
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نظری ممکن اســت ،ولی تبعات ســهمگینی خواهد داشــت .اگر شــما در صــدد یافتن
راهحلی برای معضلی مثل تعارض علم و دین باشید و قرار باشد این راهحل را به جامعه
علمی درگیر این بحـث عرضـــه کنیـد باید به پیشفرضهای مفهومی این جامعه علمی
توجه داشته باشید .بدون پرداختن به این پیشفرضها هیچ راهحلی مقبول نخواهد شد.
اگر بخواهیم این قســمت را به صــورتی دیگر بنگریم میتوان گفت جوادی آملی در
تلقی خود از علم و رابطهاش با فلسـفه ،در چند محور اساسی از نگرش رایج به ساختار
علم فاصله میگیرد:
 . ۱امکــان تعــارض و تغییر در مبــانی نظری علم ،در تلقی رایج در علم واقعیتی
پذیرفتهشـده است و یافتههای تجربی میتواند شاهدی برای رد نظام فلسفی و متافیزیک
مربوط به آن باشد و از این رو تعارض معرفتی از جهان در قالب علم با فلسفه ،معنادار و
ممکن است در حالی که جوادی آملی این را نمیپذیرد.
 .۲رابطه علم و فلسفه ،رابطهای دوطرفه و همپایه است که هم یافتههای علمی سبب
نگرشهای جدید در فلســفه میشــود و هم بالعکس ،در حالی که جوادی آملی این را
صـرفاً به صورت یکطرفه ،با تأثیر از متافیزیک بر روی علم میپذیرد .به عبارتی ،علوم
تجردی و علومی کــه در هرم معرفتی از منظر جوادی آملی در رده هــای زیرین و
اسـاسـیتری نسـبت به علوم تجربی واقع شـدهاند صرفاً میتوانند در علم تأثیر بگذارند
ولی نمیتواننـد تـأثیر بپـذیرنـد .این رابطـه یـکطرفه در نظر وی نهتنها درباره نظریه یا
گزاره ای خـاص ،بلکـه دربـاره گزارههای علم به صـــورت مطلق برقرار اســـت و آنها
نمی توانند مســـتلزم نتایج متافیزیکی باشـــند .چنین رویکردی به رابطه علم و فلســـفه،
محصـول نگرش هرمی ،ایسـتا و یکطرفه به رابطه علم و فلسفه است که از ویژگیهای
رویکرد قیاســی ســنتی به علم اســت و به مرور زمان به اذعان خود جوادی آملی از قرن
سیزدهم به بعد کمرنگ شده است.
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 .۳فرضـــیات در علم اغماض پذیر و حذف شـــدنی نیســـتند و علم جدید بدون
فرضـــیـه هـای شـــک پـذیر و خطاپذیر معنا پیدا نمی کند که جوادی آملی این را هم
نمی پذیرد .امروزه فرضــیههای شــک پذیر و خطاپذیر بخشــی از هویت علم جدید را
تشــکیل می دهند و این ویژگی ها از نقاط قوت علم جدید به شــمار میرود .از اینرو
در نگرش جوادی آملی نمونـه هـای معارض با دین ،اگرچه با اســـتانداردهای علمی،
تأییدات یا تقویت هایی از تجربه گرفته باشــند ،اســاس ـاً نمیتوانند مصــداق علم واقع
شــوند .این مشــکلی اســت که برخی از همدﻻن نظریه جوادی آملی هم بدان اشــاره
کردهاند )خسروپناه و بابايي.(٨٤ :١٣٩٣ ،
افزون بر این تفـاوتها در رابطهٔ فلســـفه و علم ،به نظر میرســـد تفاوت مهمی در
معنـای علم در مســـئله علم و دین از یک طرف و راه حل جوادی آملی برای علم دینی
وجود دارد کـه همـان تفـاوت در نگرش فردی یا اجتماعی به مفهوم »علم« اســـت که
میتواند یکی از ابعاد اشتراک لفظ در معنای علم شناخته شود.
در تعریف علوم طبیعی در دوره مـدرن منظر فـاعـل شـــناســـا و عالمان در تعیین
گزارههای علم مهم نیسـت ،بلکه تلقی عینی یا حداقل بیناﻻذهانی از علم مد نظر است.
به عبارتی ،چه تعریف جامعهشـناختی از علم را مد نظر داشته باشیم و چه تعریف آن بر
اســـاس گزاره هـا ،و علم را مجموعهای از گزاره ها درباره موضـــوعی از جهان در نظر
بگیریم ،در هر حالت آنچه معیار برای فهم گزارهها قرار گرفته ،وجوه عینی علم اســـت
که در قالب گزارهها و مسـتقل از منظر و وضـعیت عالمان و دانشـمندان محقق میشود.
مثﻼً در تعارض گزارهای علمی با گزاره ای مرتبط با دین )یا به تعبیر جوادی آملی گزاره
نقلی( آنچه در معنای گزاره علمی لحاظ میشـود نه معنا و مقصود گویندهاش ،بلکه معنا
و مفهومی است که جامعه علمی از آن گزاره برداشت کرده و در متون رسمی یا شبه آن،
بدان اشــاره شــده اســت .پس وقتی دانشــمندی ملحد یا مؤمن گزارهای علمی را بیان
میکند ،مفهوم علم به حالت ذهنی وی در موضوع خاصی اشاره نمیکند ،بلکه قواعد یا
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حکمی را در موضــوع خاصــی بیان میکند که بخش مهمی از جامعه علمی آن را قبول
دارند .از اینرو ،تعارض نیز تعارض میان دو وضـعیت ذهنی شناسا ،یعنی میان یک باور
دینی و باور وی درباره جهان خارج نیســت ،بلکه بحث درباره این اســت که دو گزاره
راجع بـه جهـان وجود دارد که علیالظاهر با هم متعارضاند و ما نمیدانیم کدام یک از
این دو صــادقاند ٩.در این رویکرد خصــوصــیات رفتاری و اخﻼقی صــاحب آن گزاره
نمیتواند به عنوان مؤلفه مؤثر در صدق و کذبش تأثیر داشته باشد.
اما از طرف دیگر ،آنچه بنا بر نظریه فلســـفه صـــدرایی از منظر جوادی آملی علم به
شمار میرود و کمال نفسانی بشر شمرده میشود ،در نهایت ،صفت و ویژگی فرد انسان
است .در اینجا علم به عنوان یکی از ویژگیهای شناسا تعریف میشود.
از منظر جوادی آملی ،علم نه به مثابه امری عینی و مســتقل ،بلکه به عنوان وضــعیت
ذهنی شـناسـا ،مد نظر قرار گرفته و از همینرو است که وی با نگرش شناسامحور به علم
و تعریف آن ،این انتقـاد به علم جدید را تقویت میکند که تأثیر حاﻻت رفتاری و اخﻼقی
که از ویژگیهای شـخصـی دانشـمند به شمار میرود ،میتواند در علم مؤثر و تعیینکننده
باشد .مثﻼً به خصلت

اشاره میکند .مراد از »تفکر قارونی« اشاره به رویکردی

است که قارون درباره ثروت خویش داشت و آن را صرفاً محصول تﻼش خود میدانست.
با استفاده از این تمثیل قرآنی ،یکی از آفات علم مدرن » خودمداری ]قارونی[  ...طبعِ آلوده
خودباورانی ]اســت[ که اعتماد به فیض و اتکال بر فوز و اتکای به امداد اﻻهی را رها کرده
و فقط از اعتمـاد بـه نفس یاد میکنند« )جوادي آملي .(١٣٩ :١٣٨٦ ،ناگفته میتوان حدس زد
که از نظر وی ،دلیل مشـکﻼتی که علم جدید با دین در قالب مسئله علم و دین پیدا کرده،
متأثر از این نگاه خودبسـندهانگار و به تعبیری انسانمحورانه به جهان است .از اینرو برای
حل این مســئله و در نتیجه اســﻼمیکردن دانشــگاه ،وی پیشــنهادهایی را مطرح میکند ،از
جمله» :خامسـاً ،از تأییدهای نقلی یا تعلیلهای آن ]در علوم[ استمداد شود .سادساً در هیچ
موردی دعوای »حسـبنا العقل« نباشـد ،چنانکه ادعای حسـبنا النقل مسـموع نشود« )همان:

زمینههای سوءبرداشت در نظر یه علم دینی جوادی آملی ۱۵۳ /

 ،(١٤١و بـه نظر وی ،بـه این شـــکل ،تغییر در باور و حالت ذهنی فرد ،میتواند مســـئله
تعارض میان دانشگاه و اسﻼم را حل کند.
به عبارتی ،از نظر وی ،علم کمالی ادراکی برای انســـان اســـت و چون انســـان ربط
محض اســـت نه رابط ،و جایگاهی همچون معنای حرفیه دارد که غیرمســـتقل اســـت،
کمـال هـای ادراکی را نبـایـد بـه خود نســـبـت دهـد .در نتیجه برای توجیه کﻼمی این
ناسازگاری بدوی و تﻼش موجه برای حل تعارض ،به جای آنکه از تعارض میان علم و
دین سخن بگوید ،باید بگوید:
خـداونـد از راه نقل ،عام يا مطلق را بيان كرد و ثانياً به بشـــر فهماند كه ممكن
اســـت آن عموم يا اطﻼق را تخصـــيص يا تقييد بزند .ثالثاً به بشـــر فهماند كه
تخصــيص يا تقييد گاهي با عقل اســت گاهي با نقل اســت  ...ســادسـاً به بشــر
فهماند كه مواظب زبان و كام و زبانه قلم باشــد تا موهبت اﻻهي را ســهم خود
نداند و غاصـبانه ملك خود را مصادره نكند و مستبدانه از تنگناي بندگي بيرون
نرود و  ...به جاي اسـناد علم به خداوند آن را به بشـر منسوب نميداند )همان:

.(٩٣-٩٢

این رویکرد در مسئله علم نشان میدهد که عﻼوه بر تفاوت در معنای »علم« ،فضای
ذهنی جوادی آملی و تصـــور و تلقی ایـدئالش از علم دینی ،علمی همراه با این نگرش
عرفانی اسـت که همه چیز را از آن حضرت حق بداند .این نگرش عرفانی که محصولی
از نگرش اﻻهیاتی و متعالی در حکمت متعال یه اسـت ،اگر هم در بستر خود موجه باشد
ناظر به مسئله علم و دین نیست .در مسئله علم و دین و تعارض این دو ،نگرش عرفانی
و توحید افعالی در حد اعﻼیش ،مراد نیســت بلکه مســئله این اســت که اگر دو گزاره
راجع به یک واقعیت جهان خارج با هم در تعارض قرار گرفتند )فارغ از نگرش اخﻼقی
یا عرفانی دانشـــمند( ،از کدام یک از این دو گزاره باید دفاع کرد و آن را به عنوان بیانی
از واقعیت پذیرفت.
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از همینرو به هنگام تعارض میان گزارههای دینی )یا به تعبیر وی گزارههای برگرفته
از نقل( و گزارههای علمی در یک موضــوع مشــترک ،وی راهحل و معیاری برای اینکه
گزاره صـادق درباره جهان را مشخص کنیم نمیدهد ،بلکه به صورت کلی اشاره میکند
که میتوان تعارض را که ذهنی بوده است ،با روشهایی که در علم اصول از آنها استفاده
می کنیم مرتفع کرد .حال آنکه مسئله اصلی در تعارض علم و دین ،وجود تعارض ذهنی
و انتقاد فردی علی ه دین نیسـت ،بلکه مسـئله اسـاسی این است که کدام یک از گزارهها
درباره جهان صــادق اســت .تأکید بر مســئله تعارض و پُررنگبودن این وجهه در نظریه
وی ،به نظر میرسد عﻼوه بر اشتراک لفظی نشانی از تفاوت در رویکرد به مسئله است.
در واقع ،راه حل جوادی آملی به نحو ملموس و عینی نمی تواند در نزاع واقعی میان
دو گزاره )یکی از منابع دینی و دیگری از منابع علمی( که بهظاهر در تعارضاند داوری
کند .تنها کاری که میکند رفع نزاع اســت و به بیان دیگر تبعات ناخواســته وجود نزاع
میان عقل و نقل را ،که مسئلهای کﻼمی است ،کاهش میدهد؛ اما معیا ر و نتیجه ملموس
و عینی در یـک مصـــداق از تعـارض علم و دین نـدارد .همه راهحلهای جزئی که در
هنگام تعارض مطرح شـده اسـت ،به ما می گوید که نباید چنین استنباط کنیم که دین یا
گزارهای از منابع دینی مردود اسـت ،بلکه همانطور که جوادی آملی اشــاره کرده است،
وی در مقام جمع برآمده و به شـیوهای که در علم کﻼم با آن مأنوسیم ،جوانب متعارض
آن را به توافقی میرساند که ناسازگاری عیانی نداشته باشند.
ممکن اسـت جوادی آملی ،به درستی اشاره کند که وی در موضوعات اختﻼفی میان
علم و دین مثل منشأ انسان ،تاریخچه جهان و  ،...در صدد افزایش معرفت بشر به جهان
خارج نبوده و اسـاساً چنین وظیفهای را برای خود متصور نیست ،بلکه شناخت عمیقتر
از دین و تبعات مســتقیم آن را مد نظر داشــته اســت .ولی باید دانســت که این رویکرد
کﻼمی اصـولی وی ،در موضوع تعارض علم و دین ،غیر از رویکرد رایج در مسئله است
و میتوان گفـت دغـدغـه اصـــلی ،تبیین جایگاه عقل در معرفت دینی و دفاع علیه این
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تعارضـات ناشـی از علم اسـت و اسـاسـاً ورود به مسئله تعارض علم و دین ،مسئلهای
انحرافی و جنبی برای تبیین جایگاه عقل در هندسـه معرفت دینی است و به همین دلیل
هم نظریه وی از مطرحکردن معیارهای واقعی و ملموس برای کشـــف گزارههای جدید
راجع به واقع یا به عبارتی گسـترش علم ناتوان اسـت .این تفاوت در چشمانداز اگرچه
بسیار مهم است باید بررسیاش را به مجالی دیگر سپرد.
بدینترتیب ،جوادی آملی در نظریهاش ،هم پیشفرضهای متفاوتی نســـبت به دیگر
نظریـهپردازان مســـئلـه تعارض علم و دین دارد ،هم تلقیاش از برخی مفاهیم پایه مثل
»علم« متفاوت است و هم رویکرد و چشماندازش در مسئله متفاوت با آنها است .صرف
این تفـاوتها را نمیتوان اشـــکالی برای وی در نظر گرفت ،بلکه میتوان این نتیجه را
گرفـت که مجموعهای از تفاوت ها در حوزه انگیزه ،محل طرح بحث ،رویکرد نظری به
مفردات مســئله و احیاناً تفاوتهای معناشــناختی در مفاهیم کلیدی مثل »علم« ،منشــأ
سـوءتفاهم برای جوادی آملی و طرفدارانش شده است که نظریه علم دینی وی میتواند
راهحلی برای مســـئله مشـــهور و بحثبرانگیز علم دینی باشـــد .چنین اموری میتواند
بهخوبی توضیح دهد که چرا مخالفان این نظریه ،آن را در دسترسی به اهداف مطرحشده
ناکام دیده و طرفداران نظریه نتوانسـتهاند برای مسائل رایج در موضوع علم و دین راهی
بگشایند.
نتيجه
نظریه علم دینی جوادی آملی به جهات متعددی سبب توجه متفکران داخلی شده است،
ولی همچون هر نظریهای مخالفان و موافقانی دارد .نوع انتقاد مخالفان نشــان میدهد که
از نظر آنها این نظریه اشـکاﻻت اسـاسی دارد .به نظر میرسد منشأ این قبیل اشکاﻻت و
وجـه مشـــترک بســـیـاری از آنهـا ،در برخی اختﻼفـات میـان پیشفرضها ،مفاهیم و
رویکردهای جوادی آملی ریشه داشته باشد .با بررسی ا جمالی مفاهیم دیدیم که مفهومی
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همچون »علم« که از کلیدیترین مفاهیم در این مسئله است دچار نوعی اشتراک در معنا
است .به عبارتی ،برداشت جوادی آملی از مفهوم »علم« در وجوهی با برداشت متعاطیان
مسـئله علم و دین متفاوت اسـت .مسـئله وجه عینی علم در مقابل وجه ذهنی ،ساختار
علم و ارتباطش با فلسـفه ،نقش فرضـیه و معنای آن در علم جدید ،ویژگی پذیرفتهشده
شک پذیری در علم در مقابل انتظار یقین از علم ،برخی از وجوهی است که اختﻼف در
آنها منشــأ بروز مخالفت مخالفان علیه آن نظریه شــده اســت .بهعﻼوه ،اشــاره کردیم که
رویکرد و وجه نظر جوادی آم لی در ورود به مسـئله علم و دین ،از منظر سایر متعاطیان
این مسـئله متفاوت است؛ رویکردی که تکیه آن تبیین هندسه معرفت دینی و نقش عقل
در آن است و در عنوان نوشته اصلی جوادی آملی،

،

نیز متبلور شـده است .در این نوشته نشان دادیم که نظریه جوادی آملی در مسئله علم و
دین ،هم تصـــوراً و هم در مبنا ،متفاوت با متعاطیان این مســـئله بدان مینگرد و همین
باعث شـده اسـت آنچه راهحل او برای علم دینی انگاشــته میشــود اســاساً ناظر به این
مســئله نباشــد .این خﻸی جدی اســت و به نظر میرســد تعمق در این تفاوتها راه را
برا ی برداشـتن گامی در فهم بهتر مسـئله علم و دین خواهد گشود و انشاءاﷲ مقدمهای
برای نظریهای بهتر در علم دینی خواهد بود.

پينوشتها
 .١بسیاری از کسانی که درباره این نظریه وی موضعی بیان کردهاند نیز به مشکﻼت ساختاریاش اشاره
میکنند؛ نک :.میرباقری.۱۳۹۳ ،
 .٢برخی از مخالفان وی )میرباقری (۱۳۹۳ ،در واقع به این مسئله و این موضع معتدل وی معترض بوده
و ماهیت علم جدید را الحادی ،و آن را تاریکی میدانند )همان.(٣٢٦ ،٣٢٥ ،٣١٣ :
 .٣جوادی آملی این تعریف را در جاهای دیگری نیز مطرح کرده است؛ نک :.جوادی آملی.۲۶ :۱۳۸۰ ،
» .٤وحی« گاهی به معنای محتوایی اسـت که توسط جبرییل یا به روشهای دیگری بر پیامبر نازل شده
است و گاه به معنای این نحوه ارتباط خدا با انبیا است.
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 .٥به طور خاص منظور مباحثی از فلســفه اســت که در حکمت متعالیه مطرح شــده و در نگاه جوادی
آملی ،نظریه عقلی مختار در فلسفه.
 .٦در اینجـا رویک ردهـای حداکثری را ،که هر واژهای را واجد حداقلی از این ایهام میدانند و به نوعی
منکر تعین معنا هستند ،دخیل نمیکنیم.
 .٧برای مروری اجمالی و البته مختصر بر این نوع انتقادات ،نک :.ﻻزی :۱۳۷۷ ،فصل .۷
 .٨نمود این نگرش را باید در بتهای بیکن دید که شــکســتن آنها را ﻻزمه علم جدید میشــمرد .نگاه
نسـبی به زمان ،نگرش کوانتومی به ماده ،رویکردهای تکاملی در حوزه زیســتشناسی و صدها مثال
دیگر در تعارض با مفاهیم سـنتی متافیزیکی ،بهخصوص متافیزیک در معنایی که فلسفه اسﻼمی بدان
وفادار اسـت ،شکل گرفته است .تغییراتی که علم در پیشفرضهای متافیزیکی ایجاد کرده است کم
نیست؛ تغییر در فهم از زمان بعد از نسبیت صرفاً نمونهای مشهور به شمار میرود.
 .٩این نکته را باید در نظر داشت که مراد از وجه عینی علم در اینجا چیزی نیست که در تعارض با وجه
سوبژکتیویته در علم جدید قرار گیرد ،بلکه تأکید بر این نکته است که در علم جدید ،علم را نباید حالت
ذهنی فرد شناسا در نظر گرفت؛ به عبارت بهتر ،علم جدید علیرغم اینکه سوبژکتیو است و دربارهاش
مباحث مهمی در معرفتشناسی جدید مطرح شده ،اما به معنایی که جوادی آملی علم را حالت ذهنی
میداند ،علم جدید عینی و مستقل از حاﻻت ذهنی دانشمندان به شمار میرود.
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