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  اهللا مصباح و دین از دیدگاه آیترابطۀ علوم طبیعی 
    hekmatquestion@gmail.comاستادیار گروه فلسفه مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی /محمدعلى محیطى اردکان 

 25/11/96پذیرش:     6/7/96دریافت: 

  چکیده
 »سازي علـوم  اسالمی«و  »م دینیعل«هاي اخیر و با اوج گرفتن بحث  ترین مسائلی است که در سال یکی از مهم »رابطۀ علوم طبیعی و دین«

بررسی کرده است. این مقاله پس از بررسـی   اهللا مصباح آیتاین موضوع را از دیدگاه  تحلیلیـ   مطرح شده است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی
ترین بخش، به این نتیجه دست یافتـه   هاي دینی بودن علم پرداخته و در مهم به تبیین مالك ،دو دیدگاه کلی دربارة رابطه علوم طبیعی و دین

هـاي متقابـل    يناسازگاري جدي وجود ندارد، بلکـه همکـار  شود ـ   با توضیحی که در مقاله ارائه میـ   تنها میان علوم طبیعی و دین که نهاست 
هاي تجربی، تأیید علم، افزودن غناي مسـائل   علوم طبیعی و دین درخور توجه است. صدور حکم براي موضوعات علمی، گسترش دایرة آگاهی

 جدیـد  هـاي  زمینـه  کـردن  فراهم و موضوع و مصداق هاي دین به علم است. تعیین هایی از کمک هدر استفاده از علم نموندهی  تجربی و جهت
 مباحـث  بهتـر  فهـم  در دینی و تـأثیر  هاي آموزه از بخشی اثباتشرایط و موانع،  بیان مانند ،دینی معارف جزئیات دینی، تعیین هاي  تحلیل براي

  هاي علم به دین تلقی کرد. کمک توان از جمله دینی را می

  ، علم دینی، تعارض.اهللا مصباح آیتعلوم طبیعی، دین،  ها: کلیدواژه
 
  

Marifat ___________________________________________________________________________ Vol. 26, No 12, Esfand 1396   



۱۴   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

  مقدمه 
از جملـه کسـانی اسـت    ـ   اندیشمند معاصر اسالمیـ   اهللا مصباح آیت

علـم  اي در     ل اسـت و دیـدگاه ویـژه   یکه به ارتباط بین علم و دین قا
رو، نویسنده با مراجعه به مجموعـه آثـار نوشـتاري و     دینی دارد. ازاین

را از منظر ایشـان بررسـی   گفتاريِ ایشان، رابطۀ علوم طبیعی و دین 
 »دیـن حـق  «به معنـاي  رو،  در نوشتار پیش» دین« ةواژکرده است. 

اهللا  آیـت اسـت.  دیـن اسـالم   حاضـر،  است که مصداق آن در زمـان  
داراي عقاید درست و مطابق بـا  داند که  دین حق را آیینی می مصباح

کنـد کـه صـحیح و     واقع بوده و رفتارهایی را سـفارش و تأکیـد مـی   
؛ همــو، 17الــف، ص1380؛ همــو، 11، ص1377معتبرنــد (مصــباح، 

علــوم «منظــور از . )33- 31 ب، ص1390؛ همــو، 150ب، ص1388
موضوعات  ةهایی است که دربار ، در برابر علوم انسانی، دانش»طبیعی

ـیح دربـارة واژگـان      ها بحث می به ارادة انسان غیروابسته کند. با ایـن توض
ـلی،   کاررفته در عنوان بحث، به منظور پاسخ کلیديِ به گویی به پرسش اص

اي  ، علوم طبیعی چـه رابطـه  اهللا مصباح آیتیعنی این مسئله که از دیدگاه 
  هاي فرعی ذیل پاسخ داد: با دین دارند، باید به پرسش

  میان علوم طبیعی و دین متصور است؟هایی  چه نسبت. 1
 متعارضند؟با یکدیگر آیا علوم طبیعی و دین . 2
تـوان   در صورت مثبت بودنِ پاسخ پرسش پیشین، چگونه می. 3

 تعارض میان علوم طبیعی و دین را برطرف کرد؟
هـایی   در صورت قول به تعامل علوم طبیعی و دین، چه کمک. 4

  گیرد؟  به یکدیگر صورت میاز سوي علوم طبیعی و دین نسبت 

 دین و طبیعی علوم رابطۀ
ارتباط علوم طبیعی با دین دو دیدگاه عمده قابل بررسی اسـت.  دربارة 
 یکـدیگر  بـا  یـا  و دارند تعارض یکدیگر با دین و علم اساس، یا براین

کنیم و پس از  سازگارند. در این مقاله، ابتدا هر دو دیدگاه را مطرح می
متقابل علـوم   ۀبه تبیین رابط ،تعارض علم و دین پذیرش دیدگاه عدم
  پردازیم. طبیعی و دین می

  دین و علم تعارض الف)
 لزومـاً  کـه  بـدانیم  هـایی  دلبسـتگی  و عقایـد  سلسـله  یک را دین اگر

 چنین شناسان جامعه که است طبیعی ندارد، علمی و عقالنی خاستگاه
. بداننـد  سـطح  یک در و خانواده هم خرافه و سحر اسطوره، با را دینی

 دنبال به علم زیرا ؛است ناسازگار علم با دین که است صورت این در
 قـوانینی  بـا  خواهد می و است طبیعت در موجود قوانین و واقع کشف
 سـودي  اسـطوره  و خرافـه  بـه  دلبستگی. سازد خود مسخر را طبیعت
 قـرار  پیشـرفت  و توسـعه  مسیر در را علم تواند نمی و ندارد علم براي
 داشـته  ضـرر  علـم  بـراي  است ممکنـ   معنا این بهـ  دین پس. دهد
 ص ،1389 ،مبـانی فلسـفی علـوم انسـانی     همـایش  (دبیرخانه باشد
 چنـین  بـه گرایـان   گرایان و بعضـی از مـاده   گرایان، حس . اثبات)100
 داننـد  نمـی  علمـی  عنـوان  هیچ به را دین و پایبندند سخت اي نتیجه

  .)99 ص همان،(
 نـوع  دو از تـوان  مـی  کلـی،  بندي تقسیم یک در و فرض مقام در
  :)23ص ،1385 مصباح،( گفت سخن دین و علم میان تعارض

 بـه  علمـی  هاي یافته و دینی معارف میان ناسازگاري گاهیاول. 
 از غیـر  و کنـد  مـی  نفـی  کـامالً  را دیگـري  یکـی،  که است اي اندازه

 در. ندارد وجود سومی راه علمی هاي یافته یا دینی هاي آموزه پذیرش
  :کرد فرض را تعارض گونه چهار توان می ،صورت این

سـو،   یـک  در ایـن نـوع، از   قطعـی؛  دیـن  و قطعـی  علـم  تعارض. 1
 مطلبـی  اثبـات  بـه  صـدي  در صـد  و به صورت جزمی تجربی هاي یافته
 استنادشـان  سنت)، کـه  و دینی (کتاب هاي آموزه از دسته آن و پردازند می
  دانند. می مردود به صورت قطعی را مطلب آن است، حتمی وحی به

  ظنی؛ دین و قطعی علم تعارض. 2
  قطعی؛ دین و ظنی علم تعارض. 3
  .ظنی دین و ظنی علم تعارض. 4

 اضـافه  اقسـام  ایـن  به توان نمی را دیگري قسم که است روشن
 لهئمس این شود، روشن موارد این در تعارض حکم اگر رو، ازاین و کرد

  .شد خواهد حل به صورت کلی
 قطعـی  دیـن  و) واقع با مطابق علم( قطعی علم اینکه به توجه با

 رخ تعارضـی  چنـین  ،هسـتند  واقـع  دهنـدة  نشـان  دو هـر (دین حق) 
 توضیح )84ص  ب،1378، همو ؛4 صالف، 1378، (مصباح دهد نمی
 دانشـمندان . دارنـد  را واقـع  به رسیدن ادعاي دو هر دین و علم آنکه
 کـه  کننـد  کشـف  را قوانینی تا کنند می تالش انسانی و طبیعی علوم
 از که ،نیز دین. ندارند ارزشی هیچ باشند، نداشته واقعیت در ریشه اگر

 مسـیر  در را انسـان  ،است شده فرستاده بشر براي هستی خالق سوي
 هـا  ارزش و احکـام  عقاید، نظام ارائۀ با، کرده راهبري سعادت و کمال
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 بـه  معقول بنابراین،. برساند آفرینش هدف به را انسان کند می تالش
 گونه این و باشند حقیقت علیه علم یا دین از هریک که رسد نمی نظر
 توسـط  کـه ع، واق با مطابق علم گاه هیچ. کنند پیدا تعارض یکدیگر با

 جانـب  از کـه  ،وحـی  محتـواي  با ،است آمده دست به تجربه یا عقل
دیگـر، بـه    بیانبه . نیست تعارض در ،است حق و آمده متعال خداوند

از هر راهی حاصل شده باشد، ی ـ  شناختی، معرفت یقین لحاظ معرفت
زیـرا یکـی از   ؛ بـا واقـع مطابقـت دارد   ـ   خواه از راه دیـن و یـا علـم   

هاي یقین، صدق و مطابقت با واقع است. ازآنجاکـه واقـع یـک     مؤلفه
چیز بیش نیست، امکان ندارد دو معرفت یقینی نسبت به یک واقعیت 

  تعارض داشته باشند. با هم
 ظنـی  دیگـر  طـرف  و دارد وجـود  قطع طرف یکجاهایی که  در
 یأْتیـه  ال« و اسـت  حـق  دیـن  اسالم دین. شود می مقدم قطع است،
ه  منْ ال و یدیه بینِ منْ الْباطلُ اگـر  بنـابراین، . )42: فصـلت ( .»..خَلْفـ 
 مســائل از یکــی بـا  اســت آمـده ] قطعــی[ سـنت  و کتــاب در آنچـه 
 را علمـی  هاي یافته توان نمی داشت، تعارض موجود علمی هاي رشته

 واقـع  زیـرا  ؛)84ص  ب،1378 (مصباح، کرد مقدم دینی هاي آموزه بر
 و اسـت  داده قرار ما اختیار در دینی هاي آموزه و وحی که است همان

 علمی معـارض  ظنی هاي یافته توان نمی واقع، بودن یکی به توجه با
 هـم  و اسـت  تکوین عالم خالق متعال خداوند. دانست واقع مطابق را

 یکی تشریع و تکوین مبدأ رو، ازاین. کند می وضع را قوانین که اوست
 تکامـل  بـراي  را احکـامی  شـارع،  عنـوان  به متعال خداوند اگر. است
 و کـذب  موجب وگرنه ،است تکوین و واقع با مطابق کند، بیان انسان
  بود (همان). خواهد سنت و کتاب در بطالن
 ســادگی بــه نبایــد ،دیــن و علــم اي مقایســه بررســی مقــام در

 ،سـنجیده  قضـاوتی  بـا  بلکه بگیریم، نتیجه را دین با علم ناسازگاريِ
 روایـت  یا آیه آن ظاهر با دانشمند، فالن نظریۀ این :بگوییم توانیم می
 ،اهللا مصـباح  آیت دیدگاه از البته. )4صالف، 1378، مصباح( سازد نمی
 از بلکـه  نیسـت،  قطعی شود می ارائه» علم« نام به که مطالبی بیشتر
 در. دارد قـرار  ابطـال  معرض در و است احتماالت بر مبتنی ظنی امور
 طرف از و حق دانیم می قطعاً که مطلبی با تواند نمی علم ،صورت این

 کـه  باشد مطلبی علم از منظور بنابراین، اگر. باشد تعارض در خداست
 یـا  باشـد  کـرده  کشـف  را آن عقل خواه است، واقع مطابق صددرصد
 بـود  نخواهـد  وحـی  محتـواي  مخـالف  گـاه  هیچ علمی چنین تجربه،

  .)85 و 84 ص ب،1378مصباح، (

 »عقـل  و دیـن  تعارض« بحث در ،مشابه بیانی با اهللا مصباح آیت
 یتعارضـ  واقع با مطابق عقلیِ معارف و بین دینگاه  است: هیچ معتقد
 حکم یا دین شناخت در باید تعارض، وهمصورت ت در و ،دهد نمی رخ

کـه بـه    ،قرآنـی  حکـم  براي مثال، اگر بنابراین،. کرد تجدیدنظر عقل
 باید گیرد، قرار عقلی حکم مقابل در ،لحاظ سند و داللت قطعی است

دانسـت  » نمـا  علـم « را آنها و کرد متهم بودن اشتباه به را عقل حکم
  .)40- 38 ب، ص1380 مصباح،(

 بـا  را نقلی دلیل باید یا، تعارض مقام در ،اهللا مصباح آیت اعتقاد به
 ارائـه  آن از دیگـري  معناي و کرد توجیه قطعی عقلی برهان به توجه
 انـدازه  همـین  به و کرد اعتراف نقلی دلیل منظور ندانستن به یا و داد،

 چیزي تواند نمی ،باشد هرچه »نقلی دلیل« از منظور که داشت اعتقاد
. در )38و37 ص ،1385 فیاضی، و مصباح( باشد عقلی برهان مخالف

 آن احتیـاط  ،باشـد  داشـته  وجود روایت یک از ظنی فهم دوجایی که 
 و خداونـد  نزد اش حقیقی علم کهـ   نقلی دلیل واقعی مفاد به که است

 چیـزي  نظري و اعتقادي امور در و ،باشیم معتقدـ   است نامعصوم
  .)32 ص همان،( نیست الزم این از بیش
ــدگاه از ــت دی ــین ،مصــباح اهللا آی ــراي راه دو هم ــه  ب ــالتی ک ح
 یـک  با اعتقادش و دارد صديرصدد اعتقاد روایتی مفاد به شناس دین

 شـناس  دیـن . دارد وجود نیز نماید می ناسازگار فلسفی و عقلی برهان
 گـاه  کـه  دانـد  می اي مغالطه قطعی نقلی دلیل مقابل دررا  برهانی هر
 همـین  بـه  وتواند،  نمی نیز گاهی و کند بیان را  آن خاستگاه تواند می

 راحالـت   ایـن . باشـد  درست تواند نمی برهان این که دارد یقین اندازه
ها  نمونه این بلکه برشمرد،] واقعی[ تعارضهاي  نمونه از توان نمی هم
 عقـل  که مسائلی میان اگر اما .است موضوع يانتفا به ۀسالب قبیلاز 
 و کنـد  مـی  اثبات را اي لهئمس به صورت ظنی و فرماست حکم آنها در
 عقـل  اسـتناد  بـه  تـوانیم  نمـی  شد، واقع تعارض ظنی نقلی دلیل بین

 ظـن  بـا  تقـدم حاالت،  این در و برداریم شرعی حجت از دست ظنی،
  .)33 ص همان،(است  سنت و کتاب به مستند
 را »تکامـل « نظریـۀ  ،اهللا مصـباح  آیـت  هـاي  اندیشـه  به توجه با
 بـر . دانست قطعی دین و ظنی علم تعارض مصادیق از یکی توان می

 عنـوان  به داروین و شده بیان شناسی زیست در که ،نظریه این اساس
 اسـت  ایـن  بر اعتقاد شده، معرفی نظریه این مؤید برجستۀ شخصیت

بـراي  . اسـت  داده رخ هاي ژنتیکی جهش اثر درات حیوان پیدایش که
 بـه  ،سـال  هـا  میلیـون  طـول  در تغییرهایی چنین اثر در میمون مثال،
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 بهـره  تجربی زیاد شواهد ازـ که    نظریه این. است شده تبدیل انسان
 الهـی  آفـرینش  جریـان  خـالف  برـ   )1364 سرشکی، علوي( برد می
 بیـان  حوا و آدم آفرینش حضرت داستان در کریم قرآن در که است
 و اسـت  تعارض در دین شناختی انسان مبانیِ با نظریه این .است شده
 اسـت  شـده  رو بهرو گوناگون هاي واکنش با ،غرب و اسالم جهان در
ــروپناه،( ــانی، ؛440- 417 ص ،1383 خس  ؛21و20ص ،1380 علیزم

  .)1373 قراملکی،
 الـف، 1388 مصـباح، ت (اسـ  معتقدزمینه  این در ،اهللا مصباح آیت

  ):49ـ39ص 
. اسـت  همسرش و آدم حضرت ها، انسان همۀ مادر و پدر) الف
 یفْتنَنَّکُم لَا ءادم یابنیِ«از قرآن است؛ مانند:  هایی آیه سخن این شاهد

اس  یهاأیأَ« ؛)27 :اعراف»(...الْجنَّۀ منَ أَبویکُم أَخْرَج کَما الشَّیطَانُ  النـَّ
ا  خَلَـقَ  و واحدةٍ نَّفْسٍ من خَلَقَکم الَّذى ربکُم اتَّقُواْ نهـا  م هـجوز ثَّ  و بـ 

اس  یهاأ  یأَ«؛ )1 :(نساء »...نساء و کَثیراً رِجاالً منهما ا  النـَّ  خَلَقْنَـاکم  إِنـَّ
ه  أَکْرَمکم إِنَّ لتَعارفُواْ قَبائلَ و شُعوباً جعلْنَاکم و  أُنثی و ذَکَرٍ من  عنداللـَّ

  .)13 :(حجرات» ...أَتْقَاکُم
ــه ــرآنهــاي  همچنــین در برخــی آی  »اصــطفاء« واژة ،کــریم ق

 میـانِ  از کـه  نیسـت  ایـن  معناي هاست که ب رفته کاربه ) برگزیدن(
 ابوالبشـر  آدم حضـرت  رو، ازایـن  و اسـت  شده انتخاب یکی جمعی،
 دادن برتري معناي به »العالمین علی« قرینۀ به واژه این بلکه نیست،
 نـدارد  مالزمـه  دیگر هاي انسان وجود با دادن برتري گونه این و است

 هایی انسان وجود اگر هم فرض بر. )47- 44 ص الف،1388 (مصباح،
 ثُـم  خَلَقْنَاکُم لَقَد و« مانند هایی آیه از استفاده با ،آدم حضرت از قبل

نَاکُمروص لَئکَۀِ قُلْنَا ثُملْمواْ لدجم اسشـود،  ثابـت  )11: اعـراف ( »...الَد 
گفتنـی اسـت    .کرد برداشت توان نمیاز آنها را  آدم حضرت پیدایش

 مطابق بایست وگرنه می، نیست زمانی تراخی براي همیشه »ثُم« که
 شـده  آفریـده  هـا  انسـان  همـۀ ابتدا  آیه، همین در »خَلَقنَاکُم« عبارت
 »ثُم«. باشد کرده خلق را آدم حضرت متعال خداوند سپس و باشند

 کـار  بـه  زمـانی  تراخـی  معناي به نیز» بلد« سورة 17 مانند آیاتی در
  .است نرفته

آفـرینش   بـر  کـه  دارند وجود کریم قرآن در هایی آیه هرچند) ب
: مؤمنـون  ؛12: اعـراف  ؛2: انعام( مانند کنند، می داللت خاك از انسان

 نخســتین نگــاه در ، امــا)76و71: ص ؛11: صــافات ؛7: ســجده ؛12
 بـه  ش،ا يامـروز  شکلِ به انسان که کرد دفع را احتمال این توان نمی

 آنکـه  توضـیح . باشـد  آمـده  وجود به خاك از مراحلی طی با و تدریج
 بـا  و باشـد  آمـده  وجـود  بـه  یاخته تک موجودي خاك از است ممکن
 پـس  و باشد شده تبدیل میمون مثل کاملی حیوان به شدن، تر کامل

 و عقل بدون نئاندرتال انسان انسان، نیمه به صورت، به تدریج، آن از
 بیان، این با و باشد شده ظاهرـ    ـ حضرت آدم  بشر اولین سرانجام،

 انسان اصلِ نیز کریم قرآند و شو می منتهی خاك به آفرینش انسان
  .است دانسته خاك از را

 عمومیـت  بـر  کـه  را کـریم  قرآن از هایی آیه کسی است ممکن
 ؛2 :علـق  ؛2: انسـان  ؛4: نحل( کند می داللت نطفه از آفرینش انسان

 دقت با اما کند، ذکر احتمال این براي شواهدي عنوان به) 19: عبس
 احتمـالی  چنـین  ،دارد وجـود  کـریم  قرآن هاي آیه در که شواهدي در

ه   عیسـى  مثَـلَ  إِنَّ« آیه ترین روشن. شود می نفی  ءادم کَمثَـلِ  عنداللـَّ
ن خَلَقَهتُرَابٍ م قَالَ ثُم کُون کُن لَهآیه ایناست.  )59: عمران آل( »فَی 
 آمـده  اکـرم  پیامبر خدمت نجران از که شد نازل گروهی جواب در

ـ   عیسـی  حضـرت  پـدر  دربـارة  جملـه  ازــ   را هـایی  پرسش و بودند
 حضـرت  که گونه : همانفرماید می آیه این در متعال داوندخ. پرسیدند
 ایـن  صـورتی  در. نـدارد  پـدر  نیـز  عیسـی  حضـرت  نداشت، آدم پدر
 آفـرینش  بـین  که باشد مسیحیان به درستی پاسخ تواند می استدالل
 میـان،  ایـن  درــ مـثالً ـ     اگـر  زیـرا  ؛نباشد اي واسطه خاك و انسان
 مسـیحیان  بودنـد،  مـی  واسـطه  غیر آنهـا  یا و عقل بدون هایی انسان

ــ   و اسـت  داشـته  پـدر  آدم حضرت :گفتند می و کردند می اعتراض
 ،اینجا از! است  آمده وجود به] هایی حیوان یا[ ها انسان چنین ازمثالً ـ  
 گرفتـه  صـورت  پـدر  بدون بزرگوار دو هر آفرینش که شود می روشن
گونـه کـه    همـان  کنـد  ادعـا  توانـد  نمـی  کسی که است روشن. است

 گونـه  ایـن  آدم نیـز  حضرتربارة د است، داشته مادر عیسی حضرت
 عیسی حضرت کریم، قرآن زیرا است؛ آمده دنیا به مادر از ويو  بوده
 وجـه عالوه بـر ایـن،   . بعکس نه است، کرده آدم تشبیه حضرت به را

  است. پدرداشتن  بدون تولد شبه،
 بـه  تـوان  مـی  نیـز  کـریم  قرآن از دیگري هاي آیه به توجه با) ج
 نـص  حتـی  یـا  و ظـواهر  از که کرد ادعا و پرداخت نظریه این ابطال
 تبـدیل  دیگـري  نـوع  از انسـان  کـه  کرد استفاده توان می کریم قرآن
 و خَلَقَه شَیء کُلّ أَحسنَ الَّذى«: فرماید می متعال خداوند. است نشده
ن  سلَالَۀٍ من نَسلَه جعلَ ثُم طینٍ من الْانسانِ خَلْقَ بدَأ مـ  اء هِـین  مـم« 

 دیگـر  و انسـان  نخسـتین  آفـرینش  بـین  آیـه،  این در .)8و7 :سجده(



   ۱۷اهللا مصباح  رابطة علوم طبيعي و دين از ديدگاه آيت
 

 چگونگی که شود می روشن اینجا از. است شده گذاشته فرق ها انسان
 نطفـه  از هـا  انسـان  همۀ اگر و است بوده متفاوت هم با آنها آفرینش
 نیـز  آدم حضـرت  تکامـل،  نظریـۀ  براسـاس  وـ  بودند شده آفریده
  .نبود پذیرفتنی تفاوتی چنینـ  بود شده آفریده گونه این

 و روشـن  بـه صـورت   بسـیاري  هاي روایت در انسان آفرینش) د
 تبـدل  اثبـات  بر مبنی روایتی هیچ و است شده شمرده مستقل قاطع،
  .)94 ـ الف، ص تا بی مصباح،( ندارد وجود انواع
 همچنـان  و نیسـت  قطعی و مسلم اي نظریه» تکامل« نظریۀ)  ه

) 11ب، ص 1379، مصباح(آن  اثبات براي کافی دالیل نبودسبب  به
الـف،  1379 مصباح،(شود  می مطرح احتمال و فرضیه یک صورتبه 
 همـین  بـه  توجـه  با شناسان زیست از بعضی. عالوه بر این، )17 ص
 مصـباح، ( انـد  کرده مخالفت »تکامل« نظریۀ با خالف، نیقرا و نکته

  .)325 ص ،1387
 کـه  داشـت  توجـه  باید ،»تکامل« نظریۀ بودن ثابت فرض بر) و
 بـدون  و صددرصـدي  همیشه پایه، علوم حتی و تجربی علوم قوانین
 بـاالتر،  و دو توان به عدد هر ریاضیات، در نمونه، براي. نیستند استثنا
 عـدد  کـه  اسـت  حـالی  در این. است یک توان به عدد آن از تر بزرگ
 یـک  مسـاوي  تـوانی  هر به یک عدد و شده استثنا قاعده این از یک
 عـادي  دمـاي  در فلزها همۀ بودن جامد که ،نیز شیمی علم در. است

 کـه  نیسـت  محـال  بنابراین،. شود می استثنا جیوه است، شده پذیرفته
 قرآن. باشد استثنا چند یا یک داراي ،اثبات فرض بر نیز تکامل نظریۀ
بـه  ـ » تکامل« نظریۀ اثبات فرض برـ   را استثنایی چنین وجود کریم

 عیسی حضرت دست با که هایی پرنده. کند می اثبات قطعی صورت
 توان می آیااستثناست.  این از دیگر اي نمونه شدند، می ساخته گل از و

 بـه  یقـین  بـا  دانسـت؟  قبلـی  انواع تکامل نتیجۀ را هایی پرنده چنین
 ماند نمی باقی شکی ،آن محتواي درستی و کریم قرآن بودن وحیانی

ــ   کـم  ـ دست اینکه یا و است باطل اساس از» تکامل« نظریۀ یا که
 الـف، 1388 مصـباح،  ؛326و325 ص همـان، ( دارد وجـود  استثناهایی

 نظریـۀ  گاه هیچ که است روشن و) 16الف، ص 1379 همو، ؛48 ص
 مصـباح، ( باشـد  قطعـی  نظـر  بطـالن  دلیل تواند نمی استثناپذیر ظنی

  ).5الف، ص 1378
 اسـت  معتبـر  ظنـی  باشد، ظنی دین و ظنی علم بین تعارض اگر

 بـه  شـرعی  حجـت  دینـی  هـاي  گزاره، و چون باشد داشته مرجح که
 مقام در هرچند دارد، تقدم علم بر دین عمل، مقام در آیند، می حساب

 و مصـباح ( بـود  معتقدـ   به صورت اجمالیـ   واقعی حکم به باید ،نظر
  .)33و32 ص 1385 فیاضی،

 کـه  اي گونه به است، سطحی علم، و دین میان ناسازگاري دوم. گاهی
 در. کـرد  شناسایی را تعارض ریشۀ توان می علم، یا دین در تأملی اندك با

ـتباه  بلکـه  نیست، کار در تعارضی هم ظنی حد در این حاالت، حتی  در اش
  .است شده تعارض موجب توهم دین، یا علم فهم

 هاي نکته باید باشد، نوع این از تعارضگاهی که  رسد می نظر به
 دفتـر  پژوهشـی  گرفـت (معاونـت   نظـر  در تعـارض  حل براي راذیل 

  :)73ص الف،1389اسالمی،  تبلیغات
 است ممکن زیرا؛ کرد شک لهئمس بودن علمی یا علم در باید. 1
 تعارض موجب و شده اظهار است نرسیده اثبات به هنوز که اي نظریه
 بـا  عقلـی  یـا  تجربی روش فرایند در موردنظر لۀئمس یا و شود بدوي
 .باشد همراه مغالطه و خلل

 ممکـن  زیـرا ؛ کـرد  تجدیدنظر دین به آن دادن نسبت در باید. 2
 آن دادن نسـبت  در یا و نیامده دست به صحیح روش یا منبع از است
 احتمالهمچنین . باشد داشته وجود شخصی و مادي اغراض دین، به

 ذهـن  از دورزمینـه   ایـن  در وحـی  و دیـن  از مـا  دقیق استنباط عدم
 که دارند اصرارـ   جواهرالقرآن در طنطاوي مانندـ   افراد برخی. نیست
 دهنـد،  مطابقـت  کـریم  قـرآن  هـاي  آیه با را علمی جدید هاي فرضیه
 همـۀ  روایتـی  یـا  آیـه  در کـه  اسـت  درست کار این وقتی که درحالی
 علمـی  نظریـۀ  ایـن  هم صورت، این در. باشد آمده نظریه آن هاي ویژگی
 و آیـه  ایـن  هـم  و آیـد  می حساب به روایت و آیه از ما فهم براي شاهدي
 ).7الف، ص  1379مصباح، (کند  می تأیید را علمی نظریۀ روایت،
 الزم قطعیـت  دینی و علمی مسئلۀ دو از کدام هیچ در است . ممکن3
 از کـه  اي   نتیجـه  در هم که دارد وجود احتمال این باشد؛ زیرا نداشته وجود
ـتباه  داللت، یا سند ضعفخاطر  به شده، گرفته وحی مفاد ـیش  اش  آمـده  پ

ـتباهی  است آمده دست به تجربه و حس از که اي نتیجه در هم باشد و  اش
 .)118 ص ج،1378 مصباح،(باشد  گرفته صورت

 که است داشته هاي بسیار نمونه، تاریخ طول در دوم نوع تعارض
  :کنیم می اشاره آنها از بعضی به

  دین و علم تعارض از هایی نمونه
 گانه هفت هاي آسمان. 1

 طـول  در افـراد  رخیرا بیان کرده است که ب نکته این اهللا مصباح آیت
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هـاي   نمونه دادن نشان با کوشیدند می گوناگون هاي انگیزه با و تاریخ
 حتـواي از همـۀ م  علمـی،  هـاي  یافته با قرآن هاي آیه برخی تعارض
 ایـن  از یکی» گانه هفت هاي آسمان« لۀئمس. کنند اعتماد سلب قرآن
 آمـده  روایات بارها همچنین و کریم قرآن درهاست. این مسئله  نمونه
: اسـراء  ؛15: نـوح  ؛3:ملـک  ؛12: طـالق  ؛12: فصلت ؛29: بقره(است 

ــون ؛44 ــی، ؛86: مؤمن ــدوق، ؛514و513 ص ،2 ج ق،1407 کلین  ص
ــی، ؛104- 102 ص ،2 ج ق،1413  ص ،7 ح ،6 ج ،1365 طوســــ
  .)123 ص ،311 ح ،1 ج ق،1409 عاملی،حر ؛235و234

 و گونـاگون دارد  هـاي  الیـه  که ،پیاز به جهان تشبیه با افراد این
 نـد ا هکرد تصویر بزرگ اي کره شکل به را جهان یکدیگرند، بر محیط

 بـه  محـیط  فلـک  نُـه  را آن اطراف و دارد قرار کره مرکز در زمین که
 نظریـۀ  بودن حاکم هنگام قرآن نزول به توجه با. اند فراگرفته یکدیگر

 حـاکم  نظریـۀ  بـه  ها آیه دسته این تطبیق نجوم، علم در بطلمیوسیان
 هفـت  بجـز  کـریم  قرآن که بود این بر اعتقاد زیرا؛ نبود دشواري کار

 کریم قرآن بنابراین،. است گفته سخن نیز کرسی و عرش از آسمان،
 پرنیکی،وکـ  هیـأت  پیدایش با که ،بعدها اما! دارد قبول را فلک نُه نیز
 کـریم  قرآن هاي آیه درستی در تردید براي راه ،شد ابطال نظریه این
 پذیرفتـه  را بطلمیوسـی  هیـأت  علمـی  غرور با که کسانی. شد باز نیز

 گویی که نگریستند می قرآن هاي آیه به تردید چشم با آنچنان ،بودند
 اسـت  پرداختـه  اش تاریکی اثبات به و کرده انکار را روز روشنی قرآن

  .)320و319 ص ،1387 مصباح،(

  نقد
 بـود،  کـرده  بیـان  را بطلمیوسـی  هیـأت  نظریـۀ  کریم قرآن اگر) الف
 عبـارت  از ،»گانـه  هفـت  هـاي  آسـمان « عبـارت  جـاي  به بایست می

 هیأت نظریۀ بیانگر کریم قرآن تنها نه. کند استفاده گانه نه هاي آسمان
الف، 1379، مصباح( است ناسازگار آن باحتی  بلکه نیست، بطلمیوسی

 بـا  تـوان  نمـی  کـه  شود می معلوم نیز ها روایت در دقت با). 7- 4ص 
و » عـرش « واژة آنهـا  در کـه  ،کـریم  قـرآن  از هـایی  آیـه  بـه  استناد

 تعــداد ،)255: بقــره ؛86: مؤمنــون( اســت رفتــه کــار بــه» کرســی«
ــ گــواه را قــرآن و داد افــزایش آســمان  نــه بــه را هــا آســمان ۀ نظری

  .)320 ص ،1387 مصباح،( دانست» محوري زمین«
 افـالك « یـا  »افـالك « عبـارت جـایی   هیچ در کریم قرآن) ب
آمـده   هـا  روایـت  و قـرآن  در آنچـه  بلکـه ، نبرده کار به را »گانه هفت

  ).323است (همان، ص » هفت آسمان«عبارت 
 گانـه  هفـت  هـاي  آسـمان  بـراي  کریم قرآن که هایی ویژگی) ج
 براي. است متفاوت کامالً بطلمیوسی گانۀ نه افالك با کند می معرفی
 فلک درـ   افالك خود خالف بهـ   بطلمیوسی افالك ستارگان نمونه،

 بـه  شـود  مـی  داده نسبت ستارگان به حرکت اگر و ،اند ثابت خودشان
حرکـت   ماه و خورشـید و کـرات را بـی    قدما. است افالك حرکت تبع
 بـه  فلـک  از سـخن  کهجا،  دو در کریم قرآن که پنداشتند، درحالی می
 شـناور  معنايکند که به  ذکر می »یسبحونَ«را  عبارت، آید می میان
لَ  خَلَقَ الَّذي هو و«): 322 ص همان،(است اجرام آسمانی  بودن اللَّیـ 

و النَّهار و سالشَّم رَ وفی کُلٌّ الْقَم  ون  فَلَکحب سـالَ« ؛)33: انبیـاء ( »ی 
سغی الشَّمنْبأَنْ لَها  ی رِكرَ تُدالْقَم لُ الَ والنَّهارِ سابِقُ اللَّی فـی  کُـلٌّ  و  
ون فَلَکحبس40: یس(» ی(.  
 زینـت  هـا  سـتاره  کـه  شـود  می استفاده کریم قرآن هاي آیه از) د
 السماء« وصفی عبارت از توان می را نکته این. هستند تر پایین آسمان
 بـر  عـالوه  بنابراین،. فهمید )12: فصلت ؛5: ؛ ملک6: صافات(» الدنیا
 نظریـۀ  بـودن  مطـرح  زمان در شده کشف سیارة هفت تمام ها، ستاره

 قرار تر پایین آسمان در شدند، کشف بعداً که هایی سیاره و بطلمیوسی
 ایـن  تـوان  مـی  آیـا . نـداریم  اطالعـی  دیگر هاي آسمان از ما و دارند

 منظومـۀ  سیارة هفت که دانست بطلمیوسی هیأت مطابق را معلومات
 در را ثوابـت  و سـتارگان  همـۀ  و هفتم تا اول هاي فلک در را شمسی
  .)324و323 ص ،1387 مصباح،(داند؟  می هشتم فلک

  معجزه. 2
 پایبنـد  طبیعـی  قـوانین  ضـرورت  و کلیـت  به که متفکران از گروهی

 را کـریم  قرآن چون و د،ان دیده قوانین این خالف را ها معجزه اند، بوده
 را تعـارض  ایـن ] نادرسـت [ تأویـل  بـا  اند کرده تالش اند، داشته قبول

 را العـاده  خـارق  هـاي  پدیده تحقق امکان آنها از بعضی. کنند برطرف
 حـد ، آنهـا را تـا   رخ داده است معجزهو جاهایی هم که  اند کرده انکار
 حضـرت  ،آنهـا  اعتقـاد  بـه . اند داده تنزلی، طبیع علل معصوم به علم

 آن از فرعونیـان  امـا  بـود،  آگاه دریا مد و جزر وقوع زمان به موسی
 انجـام  اي العـاده  خـارق  کـار  موسی حضرت بنابراین،. بودند اطالع بی

 هـا  مریض پزشکی، علم از آگاهی با نیز عیسی حضرت. است نداده
وتی  تُخـرِج  إِذْ و... «: فرمایـد  مـی  کریم قرآن اگر و داد می شفا را الْمـ  

 را کار این تواند می ایشان که معناست این به ،)110: مائده(» ...بِإِذْنى



   ۱۹اهللا مصباح  رابطة علوم طبيعي و دين از ديدگاه آيت
 

وتی  تُخـرِج « از منظور اینکه و یا. نداد انجام وقت هیچ اما بکند، الْمـ «، 
اسـت   قبـر  از مرده آوردن بیرون منظور بلکه نیست، مرده کردن زنده
 آنهـا  کـه  شـود  مـی  روشن. با این تبیین، نیست اي العاده خارق کارکه 

 بعـدي  هاي زمان در بود ممکن زیرا ؛دانستند می نسبی امري را اعجاز
 همـه  براي اي ناشناخته هاي علت چنین طبیعی، علوم پیشرفت اثر در

 ماننـد  هـایی  آیه به ،نظریه این کردن مستدل براي آنها. شود شناخته
ه  لسنَّت تَجِد لَن و الًتَبدی اللَّه لسنَّت تَجِد فَلَن« وِیال  اللـَّ فـاطر ( »تَحـ :

 راه از عـادي  هاي معلول تحقق را الهی سنت و اند جسته تمسک )43
 امـر  اگـر  کـه  انـد  کـرده  پیـدا  اعتقـاد  امر این به و دانسته مادي علل
  گردد. می نقض الهی سنت شود، پذیرفته العاده خارق

  نقد
را  هـا  پدیـده  همـۀ  طبیعـی  علوم هاي  فرض پیش با بخواهد کسی اگر

 امـور  سـایر  و کرامت اعجاز، تعارض مانند هایی تعارض بهتبیین کند، 
 ،اصـل  ایـن  براي مثال، که درحالی  شود، می گرفتار علم با العاده خارق
 پـذیرفتنی  کلیـه  به صورت موجبـۀ  ،دارد مادي علت اي پدیده هر که

 را هـا  معجـزه  تحقق کریم قرآن). 20الف، ص  1379، مصباح( نیست
 کارهـا  نـوع   ایـن  شـود  مـی  روشـن  کـه  کنـد  مـی  بیـان  اي گونـه  به

 بدون عیسی حضرت پیدایش جریان که است روشن. اند العاده خارق
 کسـی  اگـر . اسـت  غیرطبیعـی  گهـواره،  در ایشان سخن گفتن و پدر

  .است کرده رد را قرآن کند، رد ها بهانه این با را معجزه وجود بخواهد
 سـنت  جدید، هاي کشف دیگر و الکتریسیته نیروي کشف از قبل

 بـرق  که حاال اما کنند، استفاده خورشید نور از مردم که بود این الهی
 هـر  خیـر؟  یـا  ،شده نقض الهی سنت آن آیا ،هست همه دسترس در

بر  عالوه. باشد تفکر شیوة این براي پاسخی تواند می شود داده جوابی
 جوامـع هـاي خداونـد، دربـارة     در خصوص سـنت  هایی آیه چنینآن، 

 گرفتـار  عـذاب  بـه  شـوند،  فاسـد  اگـر  کـه  معنا این به؛ است بشري
 در خداونـد  هـاي  سـنت همچنـین  . طبیعی قوانینبارة در نه شوند، می

 خـود  اصـالً  و شـود  نمـی  منحصر دانیم می ما که قوانینی به طبیعت،
 است آن متفکران از دسته این سخن اشکال. است سنت یک معجزه

 اگـر  که است درستاند.  جسته تمسک عام به ،مصداقیه شبهۀ در که
 ها پدیده همۀ بایست می گویند، می آنها که باشد معنایی به الهی سنت

 همین الهی سنت که معلوم کجا از اما آیند، وجود به مادي علل راه از
  .)133- 125 ص ،1376 مصباح،( باشد؟

  دین و لممیان ع تعارضنبود 
 کـه  شـود  مـی  هایی ارزش و احکام اعتقادات، سلسلهیک  شامل دین
 دین نقلی امورخصوص  در مطلب این. دارد عقلی برهان و است حق
 متـواترات د. بر می بهره عقل پشتوانۀ از نیز نقل یعنی؛ است صادق نیز
 هسـتند  نقلـی  امـور  جمله از داریم قطعی قرینۀ اش درستی بر آنچه و

 اعتقـاد  مانند مباحثی ،»دین« از تعریف این با. دارند عقلی پشتوانۀ که
 از بخشـی  ،انـد  دینی و فلسفی مطالبی کهی وح وجودو  معاد، خدا، به

 علـم  بـا  دیـن  ،صـورت  ایـن  درـ هسـتند.    معانی برخی طبقـ   علم
 ب،1389 ،مبانی فلسفی علوم انسانی همایش دبیرخانه( ندارد منافاتی

  .)99 ص

  دینی علم ماهیت
 بـه  علم یک بودنِ دینی آیا چیست؟ »دینی علم« از منظورراستی،  به
 و گرفتـه  شـکل  اسـالمی  جوامع فرهنگیِ فضاي در که معناست این
 و طبیعـی  علـوم  همـین  که معناست این به آیا است؟ کرده پیدا رشد

 آیـا  گیرنـد؟  قـرار  اسـالم  هاي آرمان و اهداف خدمت در رایج انسانی
 اسـالمی  جوامع در موجود هاي هپدید و موضوعات انتخاب با توان می
 از منظـور  آیا رسید؟ دینی علوم به ،تجربیهاي  همطالع از استفاده با و
 دینـی  علـوم،  فراتجربـیِ  هـاي  فرض پیش که است این »دینی علم«

 معرفـی  دینی را علوم همۀ حداکثري، رویکردي با توان می آیا شوند؟
 علـوم  کلـی  خطوط و جامع مبانی بیانگر را دینی علم گونه این و کرد

، 1384، بســــتان ؛374- 372 ص ،1383 (خســــروپناه، دانســـت؟ 
  .)510- 324، ص1390 قراملکی، خاکی ؛160- 122ص

هـا و یـا    هایی که به خوردن برخـی میـوه   روایت مفاد توان می آیا
 ص ،6 ق، ج1407 کلینـی، ، ر.ك: (براي نمونه اند غذاها توصیه کرده

 ص ،25ج ق،1409 املی،؛ حرعــ1 ح ،320 ص ؛ همــان،3 ح ،319
 کـه  علمـی  به توان می آیا و داد نسبت دین به را )31170 ح ،59و58
 از آنهـا  در کـه  علـومی  آیـا  گفت؟ »دینی علم« کند می بحث آنها از

  اند؟ دینی فلسفهو  ریاضیات مانند شود، می استفاده عقلی مباحث
 اهمیـت  کمتـر  سازي اصطالح و لفظی مباحث به اهللا مصباح آیت

 پرداختـه  آن بـه  کمتـر  ،خویش مباحث درسبب،  همین به و دهد می
 داشـته  مشـغول  شـده  ارائـه هاي  تعریف ابرام و نقد به را خود یا است،
 کـار  ،باشـد  کـار  در اصـطالح  پاي که آنجا تا«ایشان،  گفتۀ به. است
 »تـر  محدود شود می و گرفت رت وسیع شود می را اصطالح. است سهل
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 وجـوه  بـه  »دینـی  علـم « تعریف در وي .)6ص تا ـ ب،   بی (مصباح،
 ،آنهـا  میـان  از و کـرده  اشاره دین به علم انتساب تجویز براي ممکن
 را ممکـن  وجوه سایر آنکه بدون است، یافته تر قوي را وجوه از بعضی
  .برآید آنها نفی صددرد و بداند منطق و عقل خالف

  علم بودن دینی مالك
 بـه  علـم  دادن نسـبت  جملـه  ازـ  نسبت در ،اهللا مصباح آیت اعتقاد به

 لحـاظ  بـه  است ممکن بنابراین،. است کافی مناسبت مترینـ ک  دین
 و شـود  گفته »دینی« یا »اسالمی« علوم، به ،گوناگون هاي مناسبت
 مصـباح، ( نباشـد  اصـطالح  یـک  اسـاس  بـر  وسبب  یک به همیشه
 اصـطالح،  و مناسبت یک براساس علمی بسا چه). 115ج، ص  1378
 نکتـه  این به توجه با. دینیرغی ،دیگر اصطالح اساس بر و باشد دینی
 »دینـی  علم« واژة کارگیري به در ظرهان   اختالف برخی ریشۀ توان می
ـاگون اطـالق   هـاي  مـالك  بـه  توجه دانست و لفظی نزاع را  وصـف  گون
 دیـدگاه  از حلی براي آن معرفـی کـرد.   را به عنوان راه علوم براي» دینی«

 بـه  علـم  دادن نسبت تواند می ها، که مالك این از بعضی ،اهللا مصباح آیت
  :از عبارتند باشد، مقبول عرفی ذوق نظر از و کند تصحیح را دین

  واقع کشف. 1
 کشـف  علـوم  هـدف  انـد؛ زیـرا   دینـی  یقینی، علوم همۀ مالك، این طبق

 ابـزار  به نسبت بیشتري گسترة با هم دین را هدف همین و هاست واقعیت
 واقعـی  علم که را، واقع به دستیابی هدف و دهد  می انجام واقع به دستیابی

  ).13 ص ـ الف، 1390کند (مصباح،  می امضا است آن دنبال به

  علمی هاي نظریه یا علم رشد یا و پیدایش مکان. 2
 گفتـه » اسـالمی « طـب،  ماننـد  علمـی  بـه  اگر مالك، این براساس

 یکی در اي معالجه روش که باشدسبب  این به است ممکن ،شود می
 بـه  نیـز  دیگـر  هـاي  منطقـه  و است شده ابداع اسالمی کشورهاي از

 و اسـالمی  سرزمین در علم این یا و اند، شده آشنا روش این با ،تدریج
 بودن اسالمی معنا، این به کس هیچ .است کرده رشد مسلمانان میان
 اصـطالح  کـارگیريِ  بـه  اهللا مصـباح  آیت. کند نمی انکار را علوم برخی

باره،  این در: است معتقد و دانسته مجازي را معنا این به »دینی علم«
 شـود  گفتـه  »هـا  مسـلمان  علم« ،»اسالمی علم« جاي به است بهتر

 .)116 ص ج،1378 مصباح،(

  دین با موافقت. 3
ـ   خـود  خاصِ هاي روش یا روش علوم هرچند اصطالح، این براساس

به صورت  آنها در است ممکن و دارند راـ   عقلی قیاس و تجربه مانند
 نشـده  اسـتفاده  شـود  مـی  منتهـی  وحی به آنچه یا و وحی از مستقیم
 را هـایی  نظریـه  یا علوم چنین مسلمانان یا دین اولیاي چون اما باشد،
» دینی« اند، داده ترجیح دیگر هاي نظریه یا علوم بر یا و اند کرده تأیید
 .)117 ص (همان، شود می نامیده

  دین اختصاصی منابع از گیري بهره. 4
 و کتـاب  از صـحیح،  روش و یقینـی  کشـف  با که معلوماتی اساس، براین
 نـام » علـم دینـی  «شـود   استنباط می) دین اختصاصی منابع(معتبر  سنت
ـبتی  تـرین  موجـه  و ترین نزدیک هرچند ،اهللا مصباح آیت اعتقاد به. دارد  نس
ایـن   امـا  است، مالك همین است، »دینی علم« تعبیر اطالق مصحح که

 ـ هرچنـد  است آمده سنت و کتاب در که اي گزاره هر که نیست معنا بدان
 ).13 ص الف،1390 شود (مصباح، تلقی باشدـ  دینی المثل ضرب یک

 علـوم  بـه  مربـوط  هـاي  آگـاهی  گویـا  ،اهللا مصباح تآی دیدگاه از
 وجـود  دیـن  اختصاصـی  منـابع  در که ،را طب مانند تجربی و طبیعی
 وصف اطالق هرچند نامید، »دینی علم« اصطالح، در توان نمی ،دارد

 ایـن  بیـان  مقام در وي. نیست عقل خالف علومی چنین به» دینی«
 نیسـت،  تجربـی  امـور  گونه این بیان دین رسالت: است معتقد ،دیدگاه
 ربط انسان سعادت به که است اموري بیان به متعهد اصالتاً دین بلکه
 دیـن،  نه ،است تجربه و عقل عهدة به طبیعی علوم مسائل بیان. دارد

 را مطلبـی  چنـین  نیـز  دینی عالمی یا دینی منابع است ممکن هرچند
 ،دارنـد  وجـود  روایـات  و آیـات  در که ،امور گونه این. باشند کرده بیان

ایشان،  اعتقاد به. نیستند دین اما روند، شمار می به حق مطالبی هرچند
کنـد،   مـی  مشـخص  را ما شقاوت و سعادت راه که است چیزي آن دین«
  .)14 ص همان،(» ها ارزش حوزة در چه و باورها  حوزة در چه

... نـدارد  خارجی و عینی حقایق بیان به تعهدي هیچ اصالتاً اسالم
 شـود  مـی  اموري متعرض اصالتاً و است آمده بشر هدایت براي اسالم

 مبـاحثی  سلسله یک حاوي اسالم. است انسان سعادت به مربوط که
 و مبـدأ  قیامت، خدا، مانند باشیم؛ داشته اعتقاد و ایمان آنها به باید که است
ـتورات  سلسله یک هم اسالم از بخشی. آن مانند و نبوت معاد،  عملـی  دس
 اسـت  هـایی  آموزش هم بخشی. شود می مربوط انسان رفتار به که است
  ).119 ص ج،1378 دارد (مصباح، تعلق اسالم به نظام ارزشی که
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  دین به خدمت. 5
 آن سـازد،  معقـول  را علـم  به دین نسبت تواند می که دیگري مالك
 قـرار  اسـتفاده  مورد دین مسائل اثبات براي) علومی یا( علم که است
 عربـی  ادبیات و فلسفه، قرآن، تفسیر مانند علومی اساس، براین. گیرد
 .بود خواهند دینی علومی نیز

  تعارض یک علم با یک دین. فقدان 6
هـدف بـودن    دین، هـم استناد برخی مبانی و مسائل یک علم به یک 

یک علم با یک دین، و کمک یک علم به تحقق هدف یک دین نیز 
شود  می» علم دینی«است که موجب درستیِ ترکیب وصفیِ عللی از 

 .)164، ص1392(مصباح، 
 کـاربرد  توانـد  مـی  کـه  هـایی  مـالك  تـرین  مناسـب  با این حال،

 نمایـد،  افاده را صحیح معنایی و کند تجویز را »دینی علم« اصطالح
 بـه  دیـن  اختصاصـی  منـابع  از کـه  هایی دانش یکی: است مالك دو

 کنند، می استفاده دینی منابع از مسائلشان اثبات براي و آیند می دست
از آنهـا بهـره    دینـی  مسـائل  اثبـات  بـراي  کـه  هایی دانش دیگري و

 دیگـر   ۀرابطـ  هرگونـه  انکار معناي به نباید سخن این البته .گیرند می
 مسائل از دسته آن زیرا؛ شود تفسیر دین با انسانی و طبیعی علوم بین

 اسـت،  معتبـر  و قحـ  آمـده  دینـی  متـون  دربه صـراحت   که تجربی
 نـص  مخـالف  کـه  نظري هر موارد، گونه این در« حتیکه  اي گونه به

 ،علـوم  در چراکـه  ؛...نیسـت  قبـول  مورد باشد معتبر حدیث یا و قرآن
. عـالوه  )123- 121 صج،  1378 مصباح،( »دارد وجود اشتباه احتمال

 ص (همـان،  دین و علم کلی تداخل رد ضمن اهللا مصباح آیتبر این، 
 علوم و دین :است معتقد کرده، نفی نیز را آنها کلی تباین )،121و120

 یکـدیگر  یاري هگاهی ب و دارند سازگاري یکدیگر با جهاتی از طبیعی
 بحث بعکس، و علم به دین هاي کمک از هایی نمونه ذکر. شتابند می
  :کرد خواهد تکمیل را

  علم به دین هاي کمک
  کنیم: میرا بیان  علم به دین هاي کمک از بخشیدر ذیل، 

  علمی موضوعات براي حکم صدور. 1
 از باید را کار این. نیست احکام موضوعات و مصادیق بیان مأمور دین
 در گونـاگون  موضـوعات  داشـتن  بـا  اما داشت، انتظار گوناگون علوم

 تبلیغـات  دفتـر  پژوهشـی  شد (معاونـت  نیاز بی دین از توان نمی ،علوم
 بایـد  حتمـاً  رو، ازایـن . رسـید  سـعادت  به ) و72 ص ،1389 ،اسالمی
 و احکـام  آن رعایـت  بـا  انسـان  تا شود بار موضوعات این بر حکمی
. بماند دور احتمالی مفاسد از و کند پیدا دست واقعی مصالح به ،قوانین
 همـۀ  در گونـاگون بشـر   هاي فعالیت ارزشی وجه بیان با دین  درواقع،
 نکتـه  ایـن  بیـان  بـه  و کنـد  مـی  تبیین را آنها حرکت جهت  ها، حوزه
 را انسان بگیرند، انجام اي شیوه چه به اگر ها فعالیت این که پردازد می
. اسـت  نـاتوان  امور گونه این بیان از علم. دنرسان می مطلوب نتیجۀ به

 از تــوان مــی چگونــه بگویــد توانــد نمــی شــیمی علــم مثــال، بــراي
 بشري سعادت و تکامل مسیر در تا کرد استفاده شیمیایی هاي ترکیب
  .)62 ص ،1 ، ج1386، (مصباح گیرد قرار

  ي تجربیها آگاهی ةدایر گسترش. 2
 حسـی،  تجربـۀ  بـه  هـا  معرفـت  و ها آگاهی همۀ بازگشت به اعتقاد با

 بـه  توجهی درخور کمک زمینه این در دین که داشت انتظار توان نمی
ــم ــد عل ــن. بکن ــت روش ــه اس ــاس ک ــن براس ــوع ای ــرش ن  در نگ
. رسـید ] حسی[ معرفت به وحی، به استناد با توان نمیشناسی،  معرفت

 کنـار  در نیـز  را وحـی  و شهود مانند اموريی، شناس معرفت در اگر اما
 دایـرة  گسـترش موجـب   دانسـتیم،  معرفـت  منـابع  از ،تجربه و عقل

 از تـر  قـوي  حتی را امور گونه این اینکه به رسد چه، شود میها  معرفت
مبـانی   همـایش  (دبیرخانـه  بـدانیم  بشر اختیار در معرفتی منابع دیگر

  .)100 ص، 1389فلسفی علوم انسانی، 
 تجربـی  مسـائل  از دسـته  آن بیـان  بـه  کـریم  قـرآن  نیـز  گاهی

 نیـاز  بسیار زمانی به اش تجربی اثبات براي است ممکن که پردازد می
 آنهـا  بـه  هرگـز  ما کرد، نمی بیان را آنها کریم قرآن اگر شاید و ،باشد
 ،نمونـه  بـراي  .)320 ص ،1389 (مصـباح،  کـردیم  نمـی  پیـدا  دست
 زنـده،  موجـودات  آسمان، مانند هایی پدیده اولیۀ مادة موضوع توان می

 هـاي  آیه و دانست آتش و گل آب، دود،ـ   ترتیب به ـ  را جن و انسان
  :)322- 320 ص (همان، کرد ذکر مدعا این بر شواهدي راذیل 

  ؛)11 (فصلت: »...دخَان هی و السماء إِلی استَوى ثم«) الف
  ؛)30 (انبیاء: »...حی شَیء کُلَّ الْماء منَ وجعلْنَا... «) ب
  ؛)12 (مؤمنون: »طین من سلَالَۀٍ من الْانسانَ خَلَقْنَا لَقَد و«) ج
  .)27 (حجر:» السموم نارِ من قَبلُ من خَلَقْنَاه الجانَّ و«) د

 بـه  ،آزمایشگاهی ابزارهاي از استفاده با تواند نمی انسانهمچنین 
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  :). براي مثال124- 119 ص ،1376ببرد (مصباح،  پی امور برخی علت
 إِنَّما قَالَ«: شود دنیا در انسان پیدایش علت تواند می فرشته) الف

  ؛)19 (مریم: »زکیاً غُلَاماً لَک لأَهب ربک رسولُ أَنَا
 بـه هـا  آن کشـاندن  و مـردم  گمراهـی  علت تواند می شیطان )ب
  ؛)5 (ناس:» النَّاس صدورِ فیِ یوسوِس الَّذى«: شود زشت کارهاي
 و طبیعـی  حـوادث  برخـی  پیدایش در توانند می انسان اعمال) ج
رِ  و الْبـرِّ  فیِ الْفَساد ظَهرَ«: باشند داشته نقش بالها حـا  الْب بِمـ  تب کَسـ 
  .)41 (روم: »...النَّاس أَیدى

 علم تأیید. 3
 بـر  خـود  هـاي  آمـوزه  در گـاهی  کـه  هایی تأکید با تواند می حق دین

  .کند تأیید طبیعی را علوم دارد، عقلی یا تجربی روش از استفاده

 تجربی مسائل غناي افزودن. 4
 تـاریخی  مسائل دین، قلمرو بحث در اهللا مصباح آیتبراساس دیدگاه 

 دیـن  وجـز  نیسـت، امـا بـالعرض    دیـن و جز بالذات هرچند طبیعیو 
 ها، کوه باران، باد، ابر، مانند مسائلی دربارة کریم قرآن. آید می شمار به

 علـوم  حیطـۀ  در هکـ  کرده بیان را مطالبی زمین و آسمان آفرینشو 
 ،1389مبانی فلسفی علـوم انسـانی،    همایش (دبیرخانه است تجربی

 انسـان  بدنِ گیريِ شکل مراحل به توان می. همچنین )101و100 ص
 علَقَـۀً  النُّطْفَـۀَ  خَلَقْنَـا  ثُـم  مکینٍ قَرَارٍ فیِ نُطْفَۀً جعلْنَاه    ثُم«: کرد اشاره
ونَا  عظامـاً  الْمضْغَۀَ فَخَلَقْنَا مضْغَۀً الْعلَقَۀَ فَخَلَقْنَا فَکَسـ  ظَـاممـاً  الْعلَح...« 

 در منبـع  یـک مثابـۀ   بـه  توانـد  مـی  دین بنابراین، .)14و13 (مؤمنون:
  .باشد علم خدمت
 طبیعی هاي موضوع ینا دربارة بسیاري هاي بحث دینی، منابع در
 کریم آنها از قر از این نمونه برخی بیان به ،نمونه براي که است شده

  :کنیم می بسنده

 ها و زمین الف) آسمان
 فَقَـالَ  دخَـانٌ  هی و السماء إِلی استَوى ثم«: فرماید می متعال خداوند

ـ  طَـائعینَ  أَتَینَـا  قَالَتَـا  کَرْهـاً  أَو طَوعاً ائْتیا للْأَرضِ و لها بع  هنَّافَقَضَ سـ 
اتاومین فیِ سموی  ی وحکُلِّ فیِ  أَو اءما سرَهأَم نَّا ویز  اءم ا  السـنْیالـد 
ابِیحصبِم فْظاً وح کیرُ ذَلزِیزِ تَقْدیم الْعلدر ایـن  )12و11 (فصلت:» الْع .

 یـا  دود ها، آسمان ابتداییِ وحدت مانند تجربی حقایق از بعضی بهآیه، 

 بـودن  زینـت  و ها آسمان اولیۀ مادة بودن شکل گازي امروز، تعبیر به
 ایـن  در »گانـه  هفت هاي آسمان« از منظور. است شده اشاره ها ستاره
 نظـر  بـه . اسـت  مادي آسمان هفت دخان، بودن مادي قرینۀ به ،آیه
 اعتقـاد  بـه  زیـرا ؛ دانسـت  کثرت براي را هفت عدد توان نمی رسد یم

 عـدد  توان نمی و است بسیار ها کهکشان تعداد نجوم، علم دانشمندان
 آیـات  بـه  توجـه  بـا . برد کار به کثرت بیان براي را هفت مانند کمی
به صـورت   ها آسمان که برد پی نیز نکته این به توان می ،کریم قرآن
 مشـاهده  قابـل  آسـمان  ) که15 :دارند (نوح تو قرار در تو طبقۀ هفت
ماء الـدنْیا     «: اسـت  آسـمان  تـرین  ما پـایین  براي ا السـ ا زینـَّ  بِزِینَـۀٍ إِنـَّ

  .)6 :(صافات» الْکَواکب
 مرکبـی  به زمین تشبیه از توان می را زمین داشتن انتقالی حرکت

 فـىِ  فَامشُـواْ  ذَلُـوالً  الْأَرض لَکُم جعلَ الَّذى هو« شریفۀ آیۀ در[ راهوار
 احتمال نیز .)253، ص 1376(مصباح،  )] فهمید15:(ملک »...منَاکبها

 نیـروي  بـه  اشـاره  )25(مرسالت: » کفَاتاً الْأَرض نَجعلِ أَلَم«  آیه دارد
 پراکنـده  فضـا  در چیـز  همـه   باشـد،  نداشته وجود اگر که باشد جاذبه
  .)254، ص 1376(مصباح،  شود می

 هاي کیهانی ب) پدیده
آسـمان   حفـظ  و زینـت  را سـتارگان  وجود فواید از بعضی کریم قرآن

 و مـاه . کنـد  مـی  ) معرفـی 16مـردم (نحـل:    هـدایت  و )12 (فصلت:
: (انعام» و الشَّمس و الْقَمرَ حسباناً«داند  می محاسبه وسیلۀ را خورشید

 فلکی در را آسمانی اجرام از هریک قدیم، فلکیات فرضیۀ رد با و )96
 حرکـت  هـم  و دارد وضـعی  حرکت هم که کشد می تصویر به شناور
  .)252و251، ص 1376(مصباح،  انتقالی

 هاي زمینی ج) پدیده
؛ 31؛ انبیـاء:  3زمین (رعـد:   محافظ لنگرهاي و ها میخ منزلۀ به ها کوه
ن بـارا  بـارش  و ابـر  پیـدایش  بـه  کمک مانند فوایدي با بادها)؛ 7أ: نب

 ]باران نزولجهت  در[ ابرها بودن بارور یا و کردن بارور)؛ 57(اعراف: 
 چگـونگی ؛ )33 هـا (شـوري:   کشـتی  درآوردن حرکت به؛ )22 :(حجر

 دریاها (نحـل:  منافع؛ )43 نور: تگرگ ( و باران بارش و ابرها پیدایش
 ( ) انـواع 19 سـنجیدة (حجـر:   رویانـدن ؛ )66 ؛ اسـراء: 12 جاثیه: ؛14

 حیوانـات  فوایـد ؛ )3 :(رعـد  جفـت  به صورت جفت ) گیاهان7 شعراء:
 جملـه  از )69 (همـان:  عسـل  دارویـیِ  خاصیت؛ و )66 و 8- 5 (نحل:
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 کـرده  بیـان  طبیعـی  علوم حوزة در کریم قرآن که است هایی موضوع
 هـا  نکتـه  ایـن  همـۀ  هرچنـد  ،)282- 257 ، ص1376 (مصباح، است
 لـزوم  و الهـی  حکمـت  و قدرت به دادن توجه براي اي مقدمه ۀمثاب به

 مراتـب  بـه  رسیدن براي آنها از صحیح استفادة و او هاي نعمت شکر
  .اند شده بیان الهی قرب و کمال

  علم از اخالقی ةاستفاد به دین کمک. 5
هـاي   تواند در استفادة اخالقی از علم، از طریق تأثیر بر انگیزه دین می

 انحطـاط  سـخن  ایـن  نقش مؤثري داشته باشد. شـاهد  ،اندیشمندان
  :است دینی تعالیم از شدن دور اثر بر غرب در معنویت و اخالق

 امـا  کرده، پیشرفت صنعتی و مادي نظر از غرب که است درست
 و اخالقـی  بعـد  مگـر . اسـت  کرده گرد عقب معنوي و اخالقی نظر از

 و اخـالق  ضـعف  امـروزه  نیست؟ انسان به مربوط معنوي و اجتماعی
 کـه  اي گونـه  به است، شده آنان اجتماعی رفاه بالي غرب، در معنویت
 شـهرهاي  در زنـدگی  از سوم جهان کشورهاي از بسیاري در زندگی

 مخـدر،  مـواد  نـاراحتی،  افسردگی،. ... است تر راحت مراتب به مریکا،آ
 زدن پـا  پشـت  و غرب امروز صنعتی تکامل وردو مانند آن رها ناامنی

  .)31و30 ص ،1385 (مصباح، است اخالق و معنویت به

  دین به طبیعی علوم هاي کمک
 جدیـد  هـاي  زمینه کردن فراهم و موضوع و مصداق تعیین. 1

  دینی هاي  تحلیل براي
 شـرایط  در بتوان تا دهد می ارائه را کلی قواعد اسالم اینکه به توجه با

 تعیـین زمینـۀ   در علـم  آورد، دسـت  به آنها از را الهی حکم ،گوناگون
 معاونـت ( دارد کـاربرد  بسـیار  ،کلی قواعد آن براي مصداق و موضوع
 در، نمونـه  بـراي  .)72 ص ،1389اسـالمی،   تبلیغـات  دفتر پژوهشی
 ضرر انسان براي که کاري هر ،»ضرر نفی« قاعدة به استناد با اسالم
 تجربـی  علـوم  در اگر بنابراین،. است شده نفی باشد داشته توجه قابل
 اسـتفاده  دارد، زیان انسان برايـ   مخدر مواد مانندـ   چیزي شد ثابت

  .است نشده داده اجازه نیز دین در اآنه از
 و مسـائل  دامنـۀ  ،تجربـی  علـوم  روزافـزون  توسعۀ و پیشرفت با

 حقـایق  کشـف  و شـود  می تر گسترده علوم از دسته این هاي موضوع
 فـراهم  جدیـد  مصـادیق  بـر  کلی اصول تطبیق براي را زمینه تجربی

 از اسـتفاده  مانند مسائلی حکم باید ،زمان این در مثال، براي. کند می

 دیگـر  و بنیـادي  هـاي  سـلول  بـه  مربـوط  مسـائل  اي، هسـته  انرژي
 کـار،  این با و شود استخراج دینی منابع از پزشکی جدید هاي موضوع
 گونـه  ایـن  شـدن  مطـرح . یابـد  مـی  گسـترش  نیـز  فقه مسائل دامنۀ

موجـب   و دهـد  مـی  نظـر  وسـعت  اسالمی اندیشمندان به ها، موضوع
  .کنند تحلیل و تجزیه بیشتري عمق با را مسائل شود می

  و موانع شرایط بیان مانند دینی معارف جزئیات تعیین. 2
 خـوردن  از یا و شده توصیه خاصی غذاي از استفاده به روایتی در اگر

 هر در همه که نیست معنا این به است،گردیده  منع ها خوراکی برخی
 این از استفاده بسا چه. کنند عمل روایت این مضمون به باید شرایطی
 آنهـا  به روایت در که باشد داشته بستگی شرایطی به داروهایا  غذاها
 ممکـن  یا و ،کند تعیین را شرایط  آن تواند می علم و است نشده اشاره
 شرایطو  ها خوراکی درونی هاي ترکیب جغرافیایی، مناطق تغییر است

 علـوم خصـوص   در. باشـد  آنها از استفاده راه در موانعی افراد جسمی
 سـعادت  روایتی اگر براي مثال،. است صادق مطلب همین نیز انسانی
 بایـد  نبینـد،  حـیض  پـدرش  خانـۀ  در که باشد دانسته این به را دختر

 شناسـی،  زیسـت  شناسـی،  روان پزشـکی،  شناسی، جامعه مانند علومی
 ایـن  از امـوري  و پیامـدها  موانع، شرایط، بررسی باو مانند آن  حقوق
 دهنـد  ارائـه  حاضـر  زمـان  در ازدواج بـراي  را عملی کارهاي راه قبیل

  ).9و8، ص 1383، مصباح(

3 .دینی هاي آموزه از بخشی اثبات  
ــا ــ ب  از گــرفتن کمــک و فلســفه ماننــد ،علــوم برخــی کــارگیري هب

 دینـی  هـاي  آمـوزه  ازبرخـی   اثبـات  به توان می ،تجربی هاي مشاهده
 و روح اثبـات و  وي، افعـال  و صـفات  و خداونـد  وجود اثبات. پرداخت
 اثبـات  دار عهـده  فلسـفه  کـه  هستند مسائلی جمله از آن هاي ویژگی
 بـه  توان می، نمونه براي). 18، ص 1385فیاضی،  و (مصباح آنهاست
 آن از و آیـد  مـی  دست به مشاهده با که کرد اشاره عالم نظام وحدت

 از منظـور . کـرد  اسـتفاده  متعـال  خداونـد  توحیـد  اثبات براي توان می
 بـدون  و گسسته هم از موجودات که است این »جهان نظام وحدت«

 و بـدانیم  اجزا داراي و واحد را عالم این خواه نیستند، یکدیگر با ارتباط
 هاي نظام از مرکب که باشیم داشته گوناگون اعتقاد هاي عالم به خواه

 برهـان  به و شود می تصدیق مشاهده با ادعا این. است هم از مستقل
 تجربـه،  و مشـاهده  راه از مقدمـه  این اثبات از پس. ندارد نیاز فلسفی
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 اگـر  که کرد استدالل چنین و داد قرار عقلی قیاسی در را آن توان می
 داراي مرکـب،  عالمِ درون در نظامی هر یا و موجودات از اي دسته هر
 ،باشـد  بالذات مکتفی کدام هر که است این اش الزمه باشد، خدا یک
ـ   نظـام  یـا  دسـته  یک موجودات ،فرض این در و  یـا  دسـته  هنبایـد ب

 توسـط بایـد   نیازهایشـان  همـۀ  و باشند داشته احتیاج دیگر هاي نظام
 موجـودات  از نظامی یا  دسته چنین که درحالی شود، برآورده خدایشان

 دوامـی  بـود  مـی  گونـه  ایـن  هـم  اگر و ،نیست دیگران با ارتباط بدون
 اثبـات  بـراهین  از بعضی در .)249- 245ص ،1389 (مصباح، نداشت
 برهـان  و »حـدوث « برهـان  ،»حرکـت « برهـان  اننـد ـ م خدا وجود

  .است شده استفاده تجربی هاي مقدمه از نیزـ » نظم«
 شـناختی،  زیسـت  لحـاظ  بـه  اینکـه  از اسـت  عبـارت  دیگر مثال

 دیگـر  هـاي  سـلول  و رفتـه  بـین  ازتـدریج،   به انسان بدن هاي سلول
 بـدن  هـاي  سـلول  همـۀ  سـال،  چند گذشت باگردند و  می جایگزین
ـ  کسـی  هر که است حالی در این و ،شوند می عوض  خـود  وجـدان  اب

 سـال  چنـد  کـه  است شخصی همان او و است خودش که یابد رمید
 است بدن از غیر روح که کرد کشف توان می اینجا از. است بوده قبل
 ، ص1، ج1370 (مصـباح،  باشـد  مـی  اپـذیر ن  تبـدیل  و ثابـت  امري و

هـاي دینـی    اثبات نفس مجرد براي پذیرش برخی آموزه). 123و122
  مانند معاد ضروري است.

 ،بـراهین  برخی مقدمۀ اثبات با تواند می تجربی علوم آنکه نتیجه
  .بشتابد دین یاري به

 دینی مباحث بهتر فهم در تأثیر. 4

 ماننـد  مسائلی شدن مطرح و تجربی هاي یافته روزافزون گسترش با
 و کـریم  قـرآن  ظـواهر  بـه  مراجعـه  و زمـین  جاذبـۀ و  زمـین  حرکت
 بـه  و داشـت  آنهـا  بـه  نسـبت  بهتري فهم توان می ،دینی هاي روایت
 آنهـا  بـه  دینـی  متـون  در که ،طبیعی حقایق برخی از تر عمیق فهمی
 هـایی  دانـش  چنـین  دانسـتن  از کـه  ،گذشتگان به نسبت، شده اشاره

 بـا  کـه  گفت چنین توان می ،نمونه براي. یافت دست اند، بوده محروم
 تشـبیه  از بهتـري  درك تجربـی،  علـم  در زمین انتقالی حرکت اثبات
لَ  الَّذى هو« شریفۀ آیۀ در[ راهوار مرکبی به زمین عـج  لَکُـم  ضالْـأَر 
 کنـیم (مصـباح،   مـی  )] پیـدا 15 (ملـک: » ...منَاکبهِا فىِ فَامشُواْ ذَلُوالً

 درك و اطمینـان  با زمین، جاذبۀ نیروي اثبات با یا ،)253 ، ص1376
 تصدیق ) را25 (مرسالت:» کفَاتاً الْأَرض نَجعلِ أَلَم« توانیم می بهتري

  .)254 ص (همان، کنیم
 بـر  تجربی هاي یافته که کرد دقت بسیار، بخش این در باید البته

 فـراهم  ما براي را امکان این تجربی علوم. نشوند تحمیل دینی متون
 اگـر  و ،باشیم داشته تر وسیع نگاهی عالم حقایقِ به نسبت که کند می
 را آنهـا  شـد،  یافـت  دینـی  منابع در جدیدي مباحث چنین روشنی به

 تجربـی  علوم در که ،معرفت ۀدرج از اندازه همان به و کنیم استخراج
 نـوین  فهـم  ارزیابیِ به شود، می گرفته نظر در هایی هیافت چنین براي
 تجربـی  علوم در چیزي اگر راي مثال،. ببپردازیم دینی معارف از خود
 فقـط ـ   اسـت  چنـین  نیـز  بیشـتر ــ کـه    شده اثبات صورت ظنیبه 
 تـوان  می گونه این. کرد برداشت دین از به صورت ظنی را  آن توان می
 هـا  روایـت  و آیات از] گرایانه علم[  برداشت در برخی که هایی اشتباه از

  .بود امان در ،اند کرده

  گیري نتیجه
توان دو دیدگاه کلـی را   می ،در مقام بررسی رابطۀ علوم طبیعی و دین

بیند و دیـدگاه   بین علم و دین تعارض می دیدگاه نخست: مطرح کرد
هـر دو بـه   کنـد و   مشاهده نمـی تعارضی حقیقی بین علم و دین  دوم
تواننـد بـه یکـدیگر یـاري برسـانند. در مقـام بررسـی         می ،خود بۀنو

به ایـن نتیجـه دسـت یـافتیم کـه       هاي احتمالی علم و دین، تعارض
 بـا ، آمـده  دسـت  بـه  تجربـه  توسـط  که ،واقع با مطابق علم اهگ هیچ

 در ،اسـت  حـق  و آمـده  متعـال  خداونـد  جانـب  از که ،وحی محتواي
  .نیست تعارض

توان دو نوع تعـارض میـان علـم و     می ،بندي کلی در یک تقسیم
 و دینی معارف میان ناسازگاري دین فرض کرد: در فرض اول، گاهی

 نفـی  کـامالً  را دیگـري  یکـی،  که است اي اندازه به علمی هاي یافته
 راه علمـی  هـاي  یافتـه  یـا  دینـی  هاي آموزه پذیرش از غیر و کند می

 قطع طرف یکجایی که  در این قسم تعارض، در. ندارد وجود سومی
 دیـدگاه  از .شـود  مـی  مقدم قطع است، ظنی دیگر طرف و دارد وجود
 قطعـی  شود می ارائه» علم« نام به که مطالبی بیشتر ،اهللا مصباح آیت

 معـرض  در و اسـت  احتمـاالت  بـر  مبتنـی  ظنی امور از بلکه نیست،
 قطعـاً  کـه  مطلبـی  بـا  تواند نمی علم ،صورت این در. دارد قرار ابطال
 را» تکامل« نظریۀ .باشد تعارض در خداست طرف از و حق دانیم می
دانست کـه   قطعی دین و ظنی علم تعارض مصادیق از یکی توان می

اي صـحیح نیسـت.    نظریهـ   با توجه به آنچه در مقاله بیان شدـ البته  



   ۲۵اهللا مصباح  رابطة علوم طبيعي و دين از ديدگاه آيت
 

 اسـت،  سطحی علم، و دین میان ناسازگاري در قسم دوم از تعارض،
 را تعـارض  ریشۀ توان می ،علم یا دین در تأملی اندك با که اي گونه به

 در تعارضـی  هـم  ظنی حد در حتی ،موارد گونه این در. کرد شناسایی
 تعـارض  تـوهم موجـب   دیـن،  یا علم فهم در اشتباه بلکه نیست، کار
کـرد و یـا    شک لهئمس بودن علمی یا علم در یا باید پس .است شده
  کرد. تجدیدنظر دین به آن دادن نسبت در باید

 اسـت  اموري بیان به متعهد اصالتاً ، دیناهللا مصباح آیتاز دیدگاه 
 عهـدة  بـه  طبیعـی  علـوم  مسائل بیان. دارد ربط انسان سعادت به که

 یـا  دینـی  منـابع  اسـت  ممکـن  هرچنـد  دین، نه ،است تجربه و عقل
 اهللا مصـباح  آیـت  .باشـد  کـرده  بیـان  را مطلبی چنین نیز دینی عالمی
 کـرده،  نفـی  نیـز  را آنها کلی تباین دین، و علم کلی تداخل رد ضمن
 دارنـد  سازگاري یکدیگر با جهاتی از طبیعی علوم و دین  :است معتقد

  .شتابند می یکدیگر یاري هگاهی ب و
هـاي   صدور حکم براي موضوعات علمی، گسترش دایرة آگـاهی 

دهـی در   تجربی، تأیید علم، افزودن غنـاي مسـائل تجربـی و جهـت    
 هاي دین بـه علـم اسـت. تعیـین     هایی از کمک نمونه ،استفاده از علم

 هـاي   تحلیـل  براي جدید هاي زمینه کردن فراهم و موضوع و مصداق
 اثبـات و موانـع،   شـرایط  بیان مانند دینی معارف جزئیات دینی، تعیین

دینـی را   مباحـث  بهتـر  فهـم  در دینـی و تـأثیر   هاي آموزه از بخشی
  هاي علم به دین تلقی کرد. توان از جمله کمک می

  بعامن  .......................... ................................ ................................   
 امکـان  و تجربی علم ساختار )1( دینی علم سوي به گامی ،1384حسین،  ،)نجفی( بستان

 خانی و ابوالفضـل گـائینی، قـم، پژوهشـگاه     ، با همکاري محمد فتحعلیدینی علم

  .دانشگاه و حوزه

  .البیت آل مؤسسه قم، ،الشیعه وسائلق، 1409حرعاملی، محمدبن حسن، 

  .فردا کتاب قم، ،مدرن علم و دینی علم هویت تحلیل ،1390 محمدرضا، قراملکی، خاکی

 هـاي  پژوهش و مطالعات مرکز سوم، قم، ، چجدید کالم، 1383 عبدالحسین، خسروپناه،

 .علمیه حوزة فرهنگی

ـباح،  اهللا آیـت  عالمه با گو و گفت ،1389 انسانی، علوم فلسفی مبانی همایش دبیرخانه ـانی  مص  مب

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه قم، ،گوها و گفت انسانی، علوم فلسفی

  مدرسین. جامعهقم،  ،الفقیه یحضره ال منق، 1413علی،   صدوق، محمدبن

  سالمیه.اال دارالکتب تهران، ،التهذیب، 1365، محمدبن حسن،  طوسی

 اسالمی. انتشارات دفتر قم، چ دوم، ،تناقص یا تکامل، 1364علوي سرشکی، محمدرضا، 

 .احیاگران ،قم ،زمین مغرب در دین و علم رابطه باب در تأمالتی، 1380 امیرعباس، علیزمانی،

 مؤسسـه  تهـران،  ،انسـان  خلقـت  در دیـن  و علـم  موضـع ، 1373 احد، قراملکی، فرامرز

  .آرایه فرهنگی

اکبر غفارى و محمد آخونـدى،   علىتصحیح  ،الکافی ق، 1407محمدبن یعقوب،  کلینی،

  ه.سالمی، دارالکتب اال چهارم، تهران چ

  .اسالمی تبلیغات سازمان چهارم، تهران، چ ،فلسفه آموزش، 1370مصباح، محمدتقی، 

قـم،   )،3- 1(ج شناسـی  انسـان  شناسـی،  کیهان خداشناسی، قرآن: معارف، 1376، ـــــ 

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی ۀمؤسس

  دوازدهم، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی. ، چآموزش عقاید، 1377، ـــــ 

  .کرمان پزشکی علوم دانشگاه اساتید سؤاالت به پاسخ الف،1378ـــــ ، 

، مجموعـه مقـاالت   یبا علوم انسـان  یو فرهنگ اسالم يدئولوژیرابطه اب، 1378ـــــ ، 

  ی.کردن علوم انسان یو اسالم یوحدت حوزه و دانشگاه و بوم

، مجموعه مقـاالت وحـدت   )انتظارات و داللت مرزهاي(رابطه، ودین علمج، 1378ـــــ ، 

  ی.کردن علوم انسان یو اسالم یحوزه و دانشگاه و بوم

  شیراز. دانشگاه اساتید جمع در پاسخ و پرسش و سخنرانی ب،1379ــــ ، ـ

  .الرسول مسجد دانشگاه اساتید جمع در سخنرانیالف،  1379ـــــ ، 

 تـدوین حسـینعلی   و ترجمـه  ،اسالمی بنیادین هاي اندیشه از اي چکیدهب،  1380ـــــ ، 

 .خمینی امام پژوهشی و آموزشی چ دوم، قم، مؤسسه نادري، عربی و محمدمهدي

، قم، مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی    پاسخ استاد به جوانان پرسشگرالف، 1380ـــــ ، 

  .امام خمینی

  .اخالق تهذیب سیاستگذاري جلسه در سخنرانی ،1383ـــــ ، 



۲۶   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

 امـام  پژوهشـی  و آموزشـی  مؤسسـه  قم، ،اسالمی مدیریت نیازهاي پیش، 1385 ـــــ ،

  .خمینی

 مؤسسـه  سـبحانی، قـم،   کـریم  نگارش و تحقیق، اسالم سیاسی نظریه، 1386ـــــ ، 

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی

 و قمـی  نـادري  محمدمهـدي  نگـارش  و تـدوین  ،هـا  چالش و ها کاوش، 1387ـــــ ، 

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی قم، مؤسسه حسینی، سیدابراهیم

 فتحعلی، قم، مؤسسه تدوین محمود و تنظیم ،قرآن در شناسی انسانالف، 1388ـــــ ، 

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی

دوم، قم، مؤسسه آموزشـی و پژوهشـی امـام     ، چها ها و پاسخ پرسش ب،1388ـــــ ، 

  .خمینی

 بـازنگري  و تحقیـق  ،)قـرآن  معـارف  آموزشی کتب مجموعه( خداشناسی، 1389ـــــ ، 

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی قم، مؤسسه اشرفی، امیررضا

 مبـانی  همـایش  نامـه  ویـژه  ،دیـن  استوار مبناي بر انسانی، علوم بنايالف، 1390ـــــ ، 

  .خمینی امام پژوهشی و آموزشی قم، مؤسسه انسانی، علوم فلسفی

، تدوین ونگارش محمدمهدي نـادري  نگاهی گذرا به نظریه والیت فقیهب، 1390ـــــ ، 

 .خمینیقمی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 

 و آموزشی قم، مؤسسه علی مصباح، تحقیق و نگارش ،رابطه علم و دین، 1392 ـــــ ،

  .خمینی امام پژوهشی

 .شفق قم، ،قرآن در انسان خلقتالف، ـ  تا بیـــــ ، 

 همکـاري  قم، دفتر ،یبا علوم انسان یو فرهنگ اسالم يدئولوژیرابطه اب، ـ   تا بیـــــ ، 

  دانشگاه. و حوزه

 ،»دین و فلسفه شناسی، فلسفه میزگرد«، 1385 فیاضی،غالمرضا  و محمدتقی مصباح،

  .40- 11 ص، 11ش  ،فلسفی معرفت

 بـه  نگـاهی «، 1389 انسـانی،  علوم و دین قم، اسالمی تبلیغات دفتر پژوهشی معاونت

 ص ،14 ش ،اندیشه آیینه ،»یدین علم خصوص در یزدي مصباح اهللا آیت رویکرد

72 -74.  

 
 
 
 
  


