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  دهيچك
در . های اخير در ميان محققان و پژوهشگران داخلى موافقان و مخالفانى داشته اسـت مسئله علم دينى در دهه

توان به دو رهيافت علم دينى در متن فرهنـگ، سـنت و  بين مى در اين. ميان موافقان نيز نظر يكسانى وجود ندارد

اگرچه بين اين دو ديدگاه اشتراكاتى وجود دارد؛ . محور اشاره كرد گرای عقل و نقل تمدن اسالمى و علم دينى شمول

ن ديدگاه اول علم دينى را بازگشـت بـه سـنت و تمـد. ها و نتايج هريك متفاوت از ديگری است اما مبانى و مؤلفه

ايـن ديـدگاه علـوم جديـد  .داند داند و احياء آن تمدن را در واقع احياء علم دينى مى اسالمى در اعصار گذشته مى

بينى اسالمى دانسته و بر اين باور است كـه كـارآيى خاصـى در تمـدن نـوين  غربى را يكسره در تعارض با جهان

ه علم دينى از عناصـر كليـدی تمـدن نـوين اسـالمى ديدگاه دوم بر اين باور تأكيد دارد ك. اسالمى نخواهند داشت

نظرگاه اخير با تعميم حجيت عقل از عقـل . علوم جديد غربى نيز در اين تمدن كارآيى خواهند داشت. خواهد بود

يافته اصلى تحقيـق . شود های تجربى هم مهر تأييد زده و برای آن اعتبار قائل مى تجريدی به نيمه تجريدی، بر داده

بنابر رويكرد اول، علم دينى ظرفيت محدودی در تمدن نوين اسالمى خواهد داشت؛ چراكه علوم جديد  آن است كه

اما در رويكرد دوم در عين توجه به ميراث گذشتگان، علوم موجود در غرب . غربى در تعارض با دين اسالم است

توصيفى، تحليلـى و تطبيقـى بـه  در اين تحقيق با رويكرد. دهى به تمدن اسالمى نقش خواهند داشت نيز در شكل

  .ساز اشاره خواهيم كرد رهيافت هريك به علم دينى تمدن

  .علم، دين، علم دينى، تمدن اسالمى، سنت، جوادی آملى، نصر :د واژهيكل
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  مقدمه -1

های مختلفى وجود دارد؛ اگرچـه ايـن مسـئله در ابتـداء بـرای  از علم دينى قرائت

امـا ) 90-74: 1377خـانى،  فتحعلى(دين مطرح شد رفت از معضل رابطه علم و  برون

. امروزه فراتر از آن امر، خود به يك مسئله اساسى در جامعه علمى تبديل شده اسـت

خواهند رابطه ميان علـم و ديـن برقـرار سـازند كـه  ای مى گونه قائلين به علم دينى به

های موجود در  ئتاز ميان قرا. ورزی چالشى ايجاد نكند های دينى با علم و علم ارزش

. ها به مسـئله تمـدن اسـالمى نظـر دارد مسئله يادشده دو ديدگاه بيش از ساير قرائت

هايى كه به اين دو نظريه مطرح شده است، در حوزه توليـد علـم  جدای از نقض و ابرام

يعنى نظر به . كنند های مذكور راهكارهايى را برای آن مطرح مى دينى قائلين به ديدگاه

  .شود پردازی صرف محسوب نمى يقت داشته و نظريهواقع و حق

داران بـه علـم دينـى  استاد جوادی آملى و دكتر سيد حسين نصر از جملـه طـرف

شوند كه به صراحت از امكان و ضرورت علـم دينـى دفـاع كـرده و بـه  محسوب مى

  .كنند راهكار چگونگى توليد آن اشاره مى

ه يا خير و اينكه آيا از ظرفيـت علـم اگرچه در اينكه اين علم در گذشته توليد شد

توان استفاده كرد و يـا  شود، مى موجود در جهان كه تحت عنوان علم مدرن شناخته مى

با تغييرانى در تمدن اسالمى از آنها بهره گرفت، ميان قائالن به اين دو نظريـه اخـتالف 

ما هـر دو است و مناظر مختلفى را در عرصه تحقق و عمل درباب علم جديد قائلند؛ ا

سؤال اساسى آن است كه . پذيری علم دينى باور دارند نظريه به اصل ضرورت و امكان

تـوان بـه تمـدن نـوين اسـالمى راه  آيا با پذيرش هريك از اين دو ديدگاه يادشده مى

رسد پاسخ اين دو ديدگاه به اين پرسش يكسان نبوده و اختالفاتى در  يافت؟ به نظر مى

  .جود دارداين امر ميان آن دو و
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در اين تحقيق با روش توصيفى و تحليلى از مسـئله علـم دينـى از منظـر ايـن دو 

شخصيت، ظرفيت تمدنى هركدام از آنها جداگانه بررسى و در نهايت مقايسـه تطبيقـى 

  .بين آنها انجام خواهد شد

درباره پيشينه تحقيق هم بايد اشاره كرد كه درباره ديدگاه اختصاصى اين دو متفكر 

حوزه علم دينى مقاالت خوبى در منشورات علمى كشور نوشته شده است؛ اما كار در 

تطبيقى ميان ايـن دو نظريـه و در ادامـه دربـاب ظرفيـت تمـدنى و مسـئله جايگـاه 

های ياشده در حوزه تمدن نوين اسالمى تحقيـق مسـتقلى چـه در حـوزه كـار  ديدگاه

  .شاهده نگرديدای و تأليف كتاب و چه در قالب مقاله م نامه پايان

  

  ديدگاه استاد جوادی) 2

برای بررسى ديدگاه استاد جوادی درباره علم دينى الزم است چند نكتـه اساسـى 

ابتدا بايد تعريف ديـن و . های آن واكاوی شود شناسى علم دينى و مولفه قبل از ماهيت

عريف علم علم از منظر ايشان تبيين و در ادامه رابطه علم و دين ذكر شود و در نهايت ت

  .دينى و راهكار توليد آن بيان گردد

  

  تعريف دين) 2- 1

كنـد كـه يكـى از آنهـا  استاد در آثار مختلف خود به چند تعريف از دين اشاره مى

 اداره یبـرا كـه اسـت، ىمقررات و نيقوان اخالق، د،يعقا مجموعه نيد: عبارت است از

: 1380؛ همـو، 93ب، 1385 ى،آملـ جـوادی( باشد ها انسان پرورش و ىانسان جامعه

 يتبـه هـدا ىكلـ های و با ارائه سرفصل يتدر امر هدا يازمورد ن مسائلدر  يند). 30

از علوم را ارائه  ياریبس ىخطوط كل يوی،علوم دن ساير در چهبشر پرداخته است؛ چنان

 يمو مانند آن را تعلـ ىنظام ى،صنعت ى،تجرب یها از دانش ياریجامع بس ىكرده، و مبان
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  ).110: ب1385 ؛ همو، 93 :الف1389 همو،(است  داده

 خاتمه چراكه باشد؛ ناقص تواند ىن خاتم نميبر اساس حكم عقل واضح است، كه د

 یسـو بـه بشـر تيهـدا در غـرض نقض باعث ست،ين كامل كه ىنيد با انياد به دادن

دين اسالم به عنوان دين جـامع مجموعـه ). 214: ب1385 همو،( است ىواقع سعادت

قوانين و مقـررات ثـابتى كـه مفسـر انسـان و جهـان و پيونـد ميـان آن دو اسـت را 

بر اين مبنا دين ناظر به همه امور انسانى حتى در حـوزه علـوم تجربـى . گيرد دربرمى

  ).228: الف 1385؛ همو، 168: ج1386همو، (ورود كرده و نظر دارد 

ى آن اسـت كـه ايشـان شناسى در انديشه استاد جوادی آمل نكته مهم در بحث دين

  .شـناختى قائـل هسـتند و معرفت شـناختى برای دين با تعريف يادشده دو منبع هستى

شـناختى ديـن  شناختى دين همان اراده و علم ازلى خداست و منبع معرفت منبع هستى

: الـف 1389همـو، (به دو بخش منبع معرفتى وحيانى و منبع معرفتى عقل و نقل است 

46.(  

  

 تعريف علم) 2- 2

ماننـد بيشـتر -استاد جوادی در آثار فلسفى خود به تعريـف علـم اشـاره و آن را 

داننــد و تعـاريف صـورت گرفتــه را  امــری بـديهى و واضـح مى -حكمـای اسـالمى

 -ماننـد وجـود-تـوان بـرای علـم  برای تنبيه مى. كنند االسم برای علم تلقى مى شرح

راه پيدا كردن بـه واقعيـت همـان علـم آگاهى به واقعيت و يا : تعاريفى ارائه داد؛ مانند

نمايى علم، تفاوتى بين  ايشان با پذيرش واقع). 86: الف1384همو، (شود  محسوب مى

زمين مطـرح  معنای عام علم به معنای آگاهى و معنای خاص آن كه امروزه در مغـرب

. های جهـان اسـت نيز بيانگر آگاهى از واقعيت Scienceعلم به معنای . بينند است، نمى

معرفت از طريق كاربسـت ). 4/48: ب1386همو، (حقيقت علم كاشفيت از واقع است 
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شـود  حاصـل مى) تجريدی، تجريـدی و نـاب تجربى، نيمه: از هر چهار مدل آن(عقل 

آور باشـند و  های چهارگانه، در صورتى كه يقـين هريك از مدل). 14: ب1389همو، (

آيند و در كنار نقل، در حوزه دين  حساب مى ا طمأنينه را به دنبال داشته باشند، علم بهي

به باور استاد جوادی آملى علـم مبتنـى بـر ). 28: همان(شناسى دارای اعتبار هستند 

معرفت دارای ابزارهای چهارگانه حس، عقل، كشـف و شـهود عرفـا و . معرفت است

). 64-65: الـف1385همـو، (وايان معصوم اسـت نهايتا وحى و كشف پيامبران و پيش

علوم تجربى، رياضى، فلسفى و عرفانى بدون عقل اعتباری نداشته و همگـى آنهـا بـا 

قرآن برای همه اين علوم ارزش قائل شـده ). 14: ب1389همو، (شوند  عقل تأمين مى

  ).216: الف1384همو، (داند  و معرفت تجربى را راه عمومى برای همگان مى

 

  رابطه علم و دين) 2- 3

مسئله رابطه علم و دين به داليل مختلف مورد توجه متفكران از گذشته تا به امروز 

هايى كه مسائل علمى با ظواهر  ضمن اينكه در دوران جديد به جهت چالش. بوده است

متون مقدس پيدا كرده، دانشمندان و علمای دينى به دنبال راهكارهايى برای حل ايـن 

استاد جوادی نيز ازجمله اين متفكران است كه در مسئله يادشـده . اند دهها برآم چالش

نظريه ايشان با عنوان تداخل علم و دين مطـرح اسـت . به ديدگاه خاصى قائل هستند

وی علم و دين را دو امـر مسـتقل و منحـاز از هـم تلقـى ). 368: 1389خسروپناه، (

مايز علم و دين و يا مانند برخى به تعامل ای از متفكران قائل به ت كنند تا مانند پاره نمى

ايشان علم و دستاوردهای علوم تجربى را به مانند روش عقلـى . و تكامل قائل باشند

اعتبـار ). 25: ب1389همو، (معتبر دانسته و برای علم نيز اعتبار و حجيت قائل است 

اين امور از  در همه. مندی آنها از روش عقلى است علم و فلسفه و عرفان به جهت بهره

البته با اين قيد كه عقل فلسـفى عقلـى تجريـدی، و . شود روش يادشده بهره گرفته مى
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  ).همان(عقل تجربى، عقلى نيمه تجريدی است 

به باور استاد جوادی آملى تلقى تاريخى از تعارض علم و دين پندار غلطى است و 

ه تعارض عقل و نقل است بلك  به وقوع پيوسته، تعارض علم و دين نبوده،آنچه  درواقع

تلقى موهوم و تقابل نادرست علم و دين در هندسه معرفت دينى قائلين ). 109 :همان(

همگـام بـا  را عقل بايد. به تعارض بايد اصالح شود و علم را نيز داخل در دين بدانند

و چتر ديـن بـر سـر ايـن دو منبـع  دانست كننده معرفت دينى نقل كتاب و سنت تأمين

سازی علوم، اعم از علوم تجربى و انسانى مبتنـى بـر  اسالمى). 110 :همان( اندگسترد

همو، (است » رابطه علم و دين«و » رابطه عقل و دين« ترميم صحيح هندسى دو مسئله

  ).142: ب1389

  

  علم دينى) 2- 4

شود كه ايشان علم را از  بنابر آنچه از نظر استاد جوادی آملى بيان شد، مشخص مى

با تعريفـى ). 117: الف1386همو، (داند و به علم غيردينى باور ندارد  ىاساس دينى م

كه از دين ارائه كردند، ديگر ما علمى غيردينى نخواهيم داشت و تقسيم علم به به دينى 

چراكه همه علوم جزو دين بوده و در قلمرو خداشناسى . معنا خواهد بود و غيردينى بى

در ادبيات وی در آثار چندگانـه در حـوزه ). 4/117: ب1386همو، (دارند  گام برمى

گاهى علم دينى را ناظر به . علم دينى، با دو رويكرد نسبت به علم دينى مواجه هستيم

كنند و گاهى ناظر به مسئله توجه به نظـام فـاعلى و  دار بودن و نبودن مطرح مى جهت

  ).67: 1378همو،(غايى اشيا 

توانـد  داری در علوم نمى دارد جهت يان مىبر اساس اين نگاه، استاد جوادی آملى ب

داشتن علوم به فاعليت و متعلق آنهاست؛ يعنى به عالم  به ذات آنها بازگردد؛ بلكه جهت

جهت باشد و هر علمـى  تواند بى دارد كه علم ذاتا نمى از طرفى ايشان بيان مى. و معلوم
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متافيزيكى اسـت های ارزشى و  های خاصى در حوزه فرض خواه ناخواه مبتى بر پيش

طرف نـداريم،  اساسا چيزی به نام علم سكوالر و خنثى و بى«). 22: الف1384همو، (

  ).129: ب1389همو، (» .يا الهى است و يا الحادی: بلكه علم از دو حال خارج نيست

بـر جديد چون محصول دوران مدرن اسـت علم اگرچه به باور برخى نويسندگان، 

بـه  ی حاكم بر دوره مدرنها ارزشست؛ اما با اين حال زده ا يهتك ىخاص ىنظام ارزش

علوم چه تجربى و چه انسانى ). 172-173: 1373سروش، . (يابند ىدرون علم راه نم

عالم تجربـى ). 168: الف1384جوادی آملى، ( مبتنى بر مسائل بنيادی و فلسفى است

. دی سـكوالریدر مسائل علمى خود يا متأثر از مبادی و مبانى دينى است و يـا مبـا

گردد؛ بلكـه بـه عـالم و نهايتـا متعلـق علـم  داری به خود علم باز نمى رو جهت ازاين

  ).87-88: ب1389همو، (كند  بازگشت مى

دارند كه دو منبع برای اثبات ديـن  استاد جوادی در تقريری از ديدگاه خود بيان مى

و فعل خدا كه ناظر بـه  توانند در استنباط قول هريك از دو منبع مى. عقل و نقل: داريم

/ 4: ب1386همـو، (حقيقت و واقعيت است، كاشفيت داشته و سبب كشف واقع گردند 

بنابراين به باور استاد جوادی آملى علم دينى علمى اسـت ). 97 :ب1385؛ همو، 287

با واسطه فلسفه علم الهى، مبتنى بر فلسفه مطلق الهى باشد يا به روش اجتهادی از «كه 

  ).68: 1395موحد ابطحى، (» .دينى استنباط شود متون معتبر

ظاهر ديدگاه استاد جوادی در طرح سكوالر بودن علوم و يا عـالم، گويـا بـا هـم 

تنافى دارد؛ اما با دقت در جمالت ايشان تعارض ظاهری در آثار بيـانى و بنـانى وی 

نـه وهـم و (از سويى ايشان بر اين باورند كه علم اگر علم باشد . قابل حل خواهد بود

راكه علم حقيقى تفسير خلقـت و فعـل خداونـد تواند غيراسالمى باشد، چ نمى) فرضيه

اگر عقل ). 144: ب1389جوادی آملى، (است و تبيين اين فعل حتما دينى خواهد بود 

به مانند نقل، جـزء منـابع ) تجربى، تجريدی و شهودی(با توسعه معنايى مدنظر ايشان 
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د داشـت؛ استنباطى دين دانسته شود، ديگر تقسيم علم به سكوالر و الهى معنا نخواهـ

آنجا كه بحث از سكوالر ). 287/ 4: ب1386همو، (بلكه همه علوم دينى خواهند بود 

های حاكم بر ذهن او دارند كـه  كنند درواقع نظر به عالِم و مبانى و ارزش بودن علم مى

: ب1389همو، (دست آمده هم معيوب خواهد بود  در اين صورت به تبع عالِم، نتايج به

137.(  

  

  يابى به علم دينى دستروش ) ٢-٤-١

وقتى علم را داخل در دين دانسته و آن را جزء منابع اثباتى دين بدانيم، ديگر تحقق 

دين امری ناظر به واقع است؛ برای اثبات واقـع دو راه و . معنا نخواهد بود علم دينى بى

تـوان از فضـای ديـن  علم را نمى. يكى عقل و ديگری نقل: دو منبع كشف وجود دارد

چراكه اصول كلى و جامع در نصوص دينى موجود است و بـا اجتهـاد . دانست خارج

هايى كه به نحـو جـامع و  از انبوه گزاره. توان از آن اصول، فروعى را به دست آورد مى

های مختلف تجربى، تاريخى و انسانى در نصـوص دينـى آمـده اسـت،  كلى در زمينه

؛ همـو، 158-160: ب1385همـو، (توان علوم انسانى و طبيعى را به دسـت آورد  مى

نگاه استاد نگاهى حداكثری در حـوزه علـم دينـى اسـت كـه آن را ). 149: ب1389

ايشان بـا ). 158: ب1385همو، (دانند  مستخرج از كتاب و سنت به معنای يادشده مى

های اجتماعى زندگى بشر بايد رهاوردهـای علمـى در  تأكيد بر اين نكته كه در عرصه

توان در امور مستخرج از دين تنها به اصالت اطالق  دارد نمى بيان مى  د،نظر گرفته شون

و يا اصالت عموم در ادله نقلى تمسك كرد؛ بلكه بايد از مخصص لبى نيز بهره بـرد تـا 

بـر  در حـوزه مخصـص لبـى عالوه. تعارض بين مفاد ادله نقلى با ادله قطعى رخ ندهد

: الف1386همو، (تواند دخالت داشته باشد  مسائل نقلى، نظر كارشناسانه علمى هم مى

  ).83: ب 1385  ؛ همو،114
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كنند، اوال هندسـه معرفـت دينـى  با روشى كه استاد در مسئله علم دينى مطرح مى

براين اساس آنچه كه . تغيير خواهد كرد و ثانيا عقل نيز به مانند نقل حجت خواهد بود

هـم بـه ، رياضى، طبيعى و انسـانى مختلف فلسفىآيد، مانند امور  از عقل به دست مى

  ).129 :ب1389همو، (مانند معارف نقلى، دينى خواهند بود 

  

  نقصان علوم جديد و روش رفع آن) ٢-٤-٢

. های انسانى و تجربى دارای عيـوبى اسـت علوم موجود در فضای غرب در حوزه

به دنيای رسالت علوم را محدود   انسان جديد با پذيرش مبانى امانيسم و سكوالريسم،

  ايشان ضمن رد تغيير در ماهيـت علـوم جديـد،). 150: ب1384همو، (داند  مادی مى

غرب چون در پيشـرفت . دانند های الهى مى راهكار اساسى را توجه به مبانى و ارزش

 معرفت علمى ناقصـى را دنبـال نمـود  علمى خود به علت فاعلى و غايى توجه نكرد،

در مسير افقى بـه راه خـود ادامـه  زمين در مغربعلوم جديد ). 108: ب1389همو، (

بيند و نه غايت و فرجامى بـرای آن در نظـر  دهد، نه برای عالم و طبيعت مبدئى مى مى

بايـد علـم را از  .يابـد گيرد و نه دانشى كه خود دارد عطای خدا و موهبت الهى مى مى

شته باشيم و بدانيم كه های معرفتى و حدود آنها را در نظر دا ناحيه خدا بدانيم و ساحت

ضمن اينكـه ). 35-36: 1379همو، (روش تجربى دارای حيطه و قلمرو خاصى است 

های الهى و مبانى دينى در نظر گرفته شـود و از همـه مهمتـر در حـوزه علـوم  ارزش

: ب1389همـو، (و غـايى امـور خداسـت  تجربى در نظر داشته باشيم كه علت فاعلى

135(.  

  

  و علم دينى تمدن اسالمى) ٢-٤-٣

های چالشى صورت گرفته و متفكران عرصه تمـدن  درباره تمدن و معنای آن بحث
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اند كـه مجـال پـرداختن بـه آن در ايـن  برای اين واژه معانى متعددی را در نظر گرفته

؛ ساروخانى، 48: 1379االمينى،  ؛ روح36: 1381آشوری، : رك(تحقيق فراهم نيست 

دهيم  يق محور را برای تمدن اين تعريف قـرار مـىدر اين تحق). 1/99: 1376-1375

سياسـى، اقتصـادی، حقـوقى، تربيتـى، (های اجتمـاعى  كه به مجموعه بزرگى از نظام

تمدن  كه از نظر جغرافيايى واحد كالنى را در يك قلمرو پهناور دربرگيرد،...) عبادی و 

آشـوری، (دارد  البته فرهنگى واحد بر تمامى اجزای اين تمـدن سـيطره شود، گفته مى

ها و اساسـى دارد كـه يكـى از مهمتـرين  با اين تعريـف، تمـدن مؤلفـه). 128: 1381

  ).17: 1381تامسون، (دهنده آن دين و يا نظام باورهای جمعى است  های شكل مؤلفه

گرديم و رهيافـت  حال با توجه به اين تعريف از تمدن به نگاه استاد جوادی باز مى

كنيم كه آيا ظرفيت طرح در حوزه تمدنى دارد  ينى بررسى مىايشان را در حوزه علم د

  يا خير؟

اين امـر . از نظر استاد جوادی آملى، تمدن مناسبات انسان با محيط پيرامونى است

شود و گاهى در مواجهه بـا طبيعـت و  گاهى در مواجهه با افراد در اجتماع حاصل مى

ت يكپارچه و كامـل در تمـامى زمانى اين تمدن، اسالمى است كه دين به صور. خلقت

بـه بـاور ايشـان . روابط انسانى و طبيعى حضور داشته باشـد  ابعاد فردی و اجتماعى،

براساس اصول و قواعد حاكم . تمدن اسالنى محصول دانش بشری و تعقل انسانى است

توان فروع مختلفى در موضوعات و مسائل اجتماعى از اصول القا شده به  بر اصول، مى

  ).171-180: ب1385همو، (د دست آور

با رويكردی كه ايشان در تعريف دين اخذ نمودند، علم داخل دين بوده و كار علمى 

معرفت دينى با ورود علم به حوزه دين بسط . شود دقيقا به معنای فعاليت دينى تلقى مى

با اين نگاه تمدن اسالمى ديگر نياز به بازگشت به گذشـته در جهـت احيـای . يابد مى

ويران كردن علوم جديد نيز مدنظر ايشان نيست و نيازی به نو كردن . م سنتى نداردعلو
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زمانى كـه عالمـان ديـن تغييـر در هندسـه ). 143: ب1389همو، (علوم وجود ندارد 

معرفتى خود دادند و دين را صرفا محدود به نقل ندانستند، عقل و نقل بـه كمـك هـم 

تمدن اسالمى بـا . سبب توسعه آن تمدن شوندسازی ياری رسانده و  توانند به تمدن مى

عقل هم محدود به فلسفه نبوده، علوم تجربى، . اين نگاه محصول عقل و نقل خواهد بود

  .گيرد انسانى و عرفانى را نيز دربر مى

گيرد و هم علوم طبيعى را و هـر  با اين نگاه حوزه تمدنى هم علوم نقلى را دربرمى

زمانى كه علم به حوزه هندسه معرفـت دينـى . شوند ىدو به عنوان علوم دينى مطرح م

راه يافت و چتر دين به اين واسطه گسترده شد، تمامى امور در حوزه تمدنى متصف به 

چراكه همه امور رهاورد عقل و نقل خواهند بود و هر آنچـه كـه . قيد دينى خواهد شد

همـو، (داخـل خواهـد شـد  رهاورد عقل صرف و نقل صحيح باشـد، در حـوزه ديـن

ممكن است اين سؤال پيش آيد كه آيا امكـان تحقـق چنـين تمـدنى ). 167: ب1389

بلكـه   وجود دارد؟ استاد جوادی آملى نه تنها اين تمدن را در گذشته محقـق دانسـته،

وقتـى . دانند يابى به علم دينى در زمان حاضر نيز ممكن مى تحقق آن را با اصول دست

ى آنها در نصوص دينى نباشد، با اسـتنباط از اصـول معيار دينى بودن علوم ذكر تفصيل

  .)83: ب 1385  همو،(توان آنها را اسالمى دانست  مى  بيان شده،

  

  ديدگاه دكتر نصر) 3

ايشان با تعبيرهـايى . از ديگر قائلين به علم دينى آقای دكتر سيد حسين نصر است

ه و رهيافت خاصى را چون علم قدسى، علم اسالمى و علم دينى از اين مسئله ياد كرد

بـر  يـدبا تأك ىعلم قدس یساز فرهنگ يهنظر از ديدگاه ايشان به. كند در آن مطرح مى

شناسى علـم  ابتدا مقدمات مسئله و در ادامه ماهيت. شود ياد مى سنت و حكمت خالده

  .دينى و ظرفيت آن در تمدن اسالمى مورد بررسى قرار خواهد گرفت
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  تعريف دين) 3- 1

ارتبـاط داشـته و در » Tradition«گرايان بـا مسـئله سـنت  نصر و سنتدين از نظر 

از اين جهت ابتدا بايد معنای سنت مشخص شـود تـا بعـد . يابد مجموعه سنت معنا مى

كنـد؛ امـا مـراد از سـنت رسـم و  نصر از گفتمان سنت ياد مى. معنای دين را بيان كنيم

: د1385نصـر، (انتقـال اسـت  عادت نيست، بلكه عمدتا به معنای فرايند واگـذاری و

اين سنت . ای است كه هميشه بوده و هست به باور او سنت حقيقت يگانه). 156-155

های زمينى در واقع تجليات ايـن سـنت آسـمانى،  مبداء همه حقايق است و همه سنت

سنت اصول و حقايقى اسـت كـه منشـاء قدسـى و ). 165همان، (ثابت و ازلى هستند 

  ).22: الف1386همو، (آن در قالب تمدن است  آسمانى دارد و بروز

های خود عمـدتا در پـى تحـوالت مـدرن، بـيش از گفتمـان  نصر در تمام فعاليت

هـای شـرقى  پژوهى پرداخته و با تأكيد بر عرفان اسـالمى و آئين تجددستيزی به دين

گرايان به حكمت خالده و  او و ديگر سنت. درصدد حل معضل دنيای جديد غرب است

های  اسالم و مسيحيت و يهود، آيين: جاويدان معتقدند و اديان بزرگ جهان مانندخرد 

داننـد  شرق آسيا همچون بودا، جين، شينتو و تائو را از حقيقت مشتركى برخوردار مى

هـا و  گرايان سرچشـمه وحى به عقيده نصر و ديگر سـنت). 20-26: الف1386همو، (

سلسله مراتبى دارد و نيز ايـن حقيقـت  اديان يك حقيقت واحدی است كه اين حقيقت

های سنتى مربوط به اين اديان ماننـد آداب، مناسـك و  واحد، مبداء تمام مظاهر تمدن

  ).22: همان(های سنتى دينى است  ساير ساحت

هايى وجود دارد، و وحدت متعالى در غايـت، بـين  گرچه ميان اديان مختلف شباهت

يست كه همه اديان در سطح ظـاهری و صـوری نيـز آنها حاكم است، اما اين بدان معنا ن

بـوده و   نصر كامال به نبوغ معنوی خاص هر دين و يگـانگى آن واقـف. هماهنگ باشند
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ها دليل و مدرك دقيقى برای منشاء متعـالى هـر دينـى و  كند كه اين ويژگى پافشاری مى

كند بـه تعبيـر  وحدتى كه او بدان استناد مى. واقعيت صورت مثالى آن در عقل الهى است

: 1379همـو، (دقيق، وحدتى متعالى است كه ورا و فرای صور و مظـاهر بيرونـى اسـت 

114.(  

به باور او دين ظاهری دارد و باطنى، امـا سـاحت بـاطنى اديـان از اهميـت بيشـتری 

البته بايد توجه داشت نصر بر وحـدت ). 28: الف1386؛ همو، 115: همان(برخوردار است 

كنـد كـه او را از قـائلين بـه  گرايى با گرايش خاص خـود تأكيـد مى كثرتمتعالى اديان و 

گرچه به باطن دين . سازد باشد متمايز مى گرايى مشهور كه مورد قبول امثال هيك مى كثرت

او كثرت صوری اديان را دليل محكمـى . سازد توجه دارد؛ اما او را از ظاهر دين غافل نمى

امـا همـه ). 540:د1385همو، (داند  حقيقت مطلق مى شمولى بر واقعيت امر قدسى و جهان

آنها دين هستند، ولى هريك از اديان به دليل تناسب با مخـاطبى خـاص و همـاهنگى بـا 

  ).75: 1383همو، (آيند  فرهنگى متفاوت، يكى از اديان به حساب مى

نصر به رويكرد اجتماعى دين نظر داشته و برخالف نگاه رايـج در تفكـر غربـى از 

ای از آثار خود به جامعيت  در پاره او). 186: ج1385همو، (كند  سياسى دفاع مى دين

 نفس همانا اسالم،« :گويد مى و داند مى »زندگى تمام دين« را اسالم كند و دين اقرار مى

 امـری هيچ و است انسان زندگى جوانب و جهات  همه  دربرگيرنده كه...  است زندگى

  .)21-22 :1379همو، ( ماند نمى آن اطالق و شمول  حوزه از خارج

  

  تعريف علم) 3- 2

 یعلـم بـه معنـاعلم جديد معنای علم را منحصر در روش تجربى دانسته و فقـط 

Science درواقع علوم جديد انحصار را در روش تجربى دانسـته و . كند را علم تلقى مى

 ؛ همـو،52: الـف1377همـو، (سنجند  همه علوم حتى علوم انسانى را با اين معيار مى
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علوم جديد غربى برخالف علوم سـنتى و قدسـى بـه همـه امـور از ). 25: الف1385

كننـد  نگری را در ذات دارند و بـه كليـت امـور تـوجهى نمى نگرند و جزئى حاشيه مى

علم در قرآن و سـنت فكـری اسـالمى بـه معنـای رايـج امـروزی آن يعنـى  ).همان(

سلمين آن است كه اين معنا را بـا آنچـه در از اشتباهات برخى از م. نيست Sienceعلم

سيانتيسم در دنيـای معاصـر  ).48: الف1377همو، (اند  سنت اسالمى آمده يكى گرفته

معنا جلوه كند و نهايتا اگر هم دين  سبب شده تا نگاه دينى در حوزه طبيعت و هستى بى

د و در در دوره مدرن مطرح شود، در حد اصول اخالق و امری شخصى در دورن افـرا

  ).272: ب1384همو، (حوزه زندگى فردی معنا يابد 

حكمـت خالـده از اصـول . كند نصر از علم قدسى در بستر حكمت خالده دفاع مى

به باور او فلسفه جاودانه يا همان حكمـت خالـده . آيد اساسى فكری او به حساب مى

ها و  در سرزمينيعنى اوال در ميان اقوام و ملل گوناگون . شمول دارد ای جهان خصيصه

اين حكمت نـه . شمول سروكار دارد اعصار مختلف موجود است و ثانيا با اصول جهان

قابـل درك  وسيله عقل جزيى كه در فضای فكری غـرب جديـد حـاكم اسـت، تنها به

گـردد، بلكـه تنهـا راه فهـم آن همـان  نيست و فقط توسط عقل شـهودی حاصـل مى

بنابراين علـم قدسـى بـه . قلب آن قرار داردهايى است كه اين معرفت در بطن و  سنت

نگری در دوره  اين كل). 42: 1379همو، (واسطه عقل كلى و شهودی قابل درك است 

جديد ناديده گرفته شده است؛ اما در علم قدسى وحدت بر تمامى علوم حاكم است و 

  ).19-20: 1359همو، (رويكرد جزءنگريى در آنها وجود ندارد 

  

  دين رابطه علم و) 3- 3

اما اين امر درباره . ميان علم و دين حقيقى هيچ تعارض و ناسازگاری وجود ندارد

علوم غربى چون محصول دوره مدرن است . كند علم جديد غربى با دين اسالم فرق مى
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و اين دوره به جهت مبنايى با دين اسالم ناسازگار است، بنابراين محصـول آن نيـز بـا 

بينى اسـتوار  نظر ايشان علوم تجربى غربى بر يك جهـاناز . دين ناسازگار خواهد بود

ضمن اينكه علوم يادشده ماهيـت . بينى اسالمى در تعارض قرار دارد است كه با جهان

تواند در برابر اين امر نظر نداشته باشد و اعـالم موضـع  غيراخالقى دارند و اسالم نمى

فكری حاكم بـر متفكـران به باور او علم از فضای ). 127-166: 1379همو، (ننمايد 

بينى حاكم  علم جديد از جهان. اند بينى كه عالمان پذيرفته يعنى از جهان. پذيرد تأثير مى

نگـر شـكل گرفتـه  بر دوره مدرن يعنى امانيسم، سيانتيسم، ماترياليسم و نگـرش كمى

بينى با نوع نگاهى كه در اسالم مطرح است، كامال متفاوت بـوده و دو  اين جهان. است

؛ 50: الف1377همو، (وع رويكرد و رهيافت و روش را در علم به دنبال خواهد آورد ن

  ).34: 1379 ؛ همو،17: ب1377همو، 

ای از آنها پا را  او با نقد متفكرانى كه دل در گرو علم جديد غربى دارند و حتى پاره

مى فراتر از دلبستگى نهاده، علوم جديـد غربـى را برآمـده و برگرفتـه از تمـدن اسـال

دارد كه اينان به اشتباه ماهيت علوم جديد را با آنچه در تمدن اسالمى  دانند، بيان مى مى

البتـه اصـل ). 263: ب1384همو، (اند  اند، يكى دانسته تحت عنوان علوم شكل گرفته

گيری درست است، چه اينكه مسلمين نيز از متفكـران غربـى در گذشـته اسـتفاده  وام

است كه ماهيت علوم جديد از اساس با دين ناسـازگار اسـت نمودند؛ اما سخن در آن 

علوم سنتى در گذشته به امور مختلـف بـه عنـوان نمادهـايى از ). 263-264: همان(

اما در جهان مدرن علوم ديگر چنين نگاهى نداشته و آينه   نگريستد؛ سيمای معشوق مى

  ).198: 1379همو، (آيند  نمايان از كل اشيا و امور به حساب نمى

  

  علم دينى) 3- 4

در ) Sacred Science(طور كه اشاره شد نصر بيشتر از اصـطالح علـم قدسـى  همان
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در برابر علوم جديد غرب از علم و هنر . گيرد آثار خود برای مسئله علم دينى بهره مى

رويكرد او در علـم دينـى ). 24: 1379؛ همو، 169: ب1385همو، (كند  قدسى ياد مى

وی در بيان علم دينى بر اين باور است كه آنچه كـه . هاست يرساختناظر به مبانى و ز

مسـلمين در . در فضای تمدن اسالمى در گذشته شكل گرفته است، علـم دينـى اسـت

هـايى  ای از تاريخ خود كه چندين قرن به طول انجاميده اسـت، بـه توليـد دانش برهه

از . وان علم دينى دانستت های توليدی در آن دوره را مى مجموعه دانش. اند دست زده

نظر ايشان ما نيازی به توليد مجدد نداريم؛ بلكه بازتوليد آنهـا بايـد در سـرلوحه كـار 

هايى كـه  همت اصلى بايد مصروف اين امر گردد كه دانش. متفكران اسالمى قرار گيرد

اند، مجددا احيا شوند  ای از تمدن اسالمى نزج گرفته تحت عنوان علوم اسالمى در دوره

  ).121: ب1384نصر، (

اند كه كامال بـا رويكـرد  مسلمين با نگرش خاص خود فضايى را در توليد علم بنا نهاده

توان گفت كه ما علوم دينى اسالمى  بنابراين با صراحت مى. موجود در غرب متفاوت است

سـت علم دينى در پرتو تعاليم اسالمى شكل گرفته ا. ايم و بايد به احيای آن بپردازيم داشته

البتـه بايـد توجـه ). 130: همـان(دهـد  و علمى متفاوت از علوم جديد غربى به دست مى

 ىبـه معنـ انـد، يافتهپرورش  ىسنّت یكه در دامان تمدنها ىتمام علومداشت كه به باور نصر 

بينى دينى در حوزه علوم تجربى، يـك فلسـفه  مسلمين با تأثيرپذيری از جهانكلمه،  يقدق

معاصـر بـه  يـایو به زبان دناند كه به تعبير نصر اگر آفتابى شود  علوم طبيعى را سامان داده

: الـف1385همـو، ( شـود ىدوران كنون يندروغ يعىفلسفه طب يگزينجا تواند ىم يد،آ يانب

بلكـه نـوع  كند؛ را كه علم مدرن به دسـت آورده، نفـى نمىعلم مقدس ضرورتا آنچه ). 85

: 1387همو، (كند  ديگری از معرفت به جهان را كه ريشه در واقعيت مقدس دارد، فراهم مى

به علـم و  يانهگرا نگرش خاضعانه و پرستشبر اين اساس برای احيای علم دينى بايد ). 34

  .تقويت كنيم داده و روحيه خودباوری راان يد را پايجد یفناور
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  نقصان علوم جديد) ٣-٤-١

محيطى  دكتر نصر علوم جديد را عامل ايجاد مشكالت اخالقى، اجتماعى و زيست

غرب بـه سـبب فراموشـى علـوم ). 278: ب1385؛ همو، 226: 1379همو، (داند  مى

هايى جديد، تمدنى را سامان داده كـه سـبب مشـكالت  قدسى به خطا رفت و فناوری

در درون خود فاقد  يدعلم جد). 141-142: 1379همو، (شده است  مختلف در جهان

 يعكرده و از بروز فجا يتهدا ىرا به سمت متعال ىعلم یها يافتهعنصر راهنما است كه 

در مقام تحقق  يدرو علم جد يناز هم. محفوظ بماند يطىمح يستو معضالت ز ىانسان

انسـان و تمـدن  یبرا ىمشكالت يدايشباعث پ يزهمراه است كه ناگر ىبا اخالق خاص

 یآنهـا امـر يتعلـوم و هـدا يـناصـالح ا یبرا به علم مقدس يازن ينبنابرا. شود ىم

علوم جديد غربى كه در قالب تكنولـوژی خـود را ). 5: 1391بستان ، ( است یضرور

فهم عميق و نه صرفا «ای است كه  بر زندگانى بشريت مسلط نموده، دارای ابعاد پيچيده

). 263: ب1384نصـر، (» .يت آن بـرای مسـلمانان ضـرورت مطلـق داردصوری ماه

شـود، تحـت  های مختلف مشاهده مى محيطى كه امروزه در سرزمين های زيست بحران

  .اند هايى است كه در رنسانس و غرب مدرن شكل گرفته تأثير زمينه

  

  تمدن اسالمى و علم دينى) 4-3- 2
جوانب حيـات مردمـى را كـه دور هـم تمدن از نظر نصر امر وسيعى است كه تمام 

شوند، از شهرسازی و معماری گرفته تا چگونگى مصرف خوراك و پوشاك و  جمع مى

فرهنـگ . شود مسائل اقتصادی و نهايتا روابط ميان انسان و واقعيت مطلق را شامل مى

تمـدن غربـى در ). 123/ 2: ب1386همـو، (گيرد  های معرفتى تمدن را دربر مى جنبه

نگرد و ابعاد توسعه انسان را در حـوزه  گرايانه به جهان مى صر با نگاهى مادیدوره معا

  ).233/ 2: همان(آورد  مادی بدون لحاظ كردن معنويت فراهم مى
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كند و بر اين باور است كه مسـلمين  وی از تمدن اسالمى در گذشته به نيكى ياد مى

ه احيای تمدن گذشـته همـت بايد ب. اند بنا به داليل مختلف به ركود تمدنى دچار شده

سـازی  از نظر او علم دينـى درواقـع گفتمان. نمود و مسلمين را به آن سمت جهت داد

: 1390اقبـال، (ميان اسالم و علم است كه در تمدن گذشته اين امر حاصل شده اسـت 

) 121-147: ب1384نصـر، . (تمدن اسالمى از اهميت خاصى برخوردار اسـت). 14

مدن معنوی و سنتى مطرح است و مبتنى بـر يـك ركـن اساسـى اين تمدن به عنوان ت

تمـدن ). 20: 1359همـو، (دين توحيدی و فطـری : شود كه عبارت است از مطرح مى

اين تمدن زمانى در سرسلسـله تمـدنها . ها قرار دارد اسالمى از نظر نصر در اوج تمدن

امـا هنـوز هـم   ،اگرچه به داليل مختلفى رو به افول رفتـه) 27: ب 1377همو، (بود؛ 

اين تمـدن ظرفيـت آن را دارد كـه . تواند سربرآورد و در همان نقطه اوج قرار گيرد مى

برای اين . بتواند معنويت و رويكرد قدسى را در همه سطوح زندگى انسان محقق سازد

اول نقد دنيای معاصر غربى و دوم احيای تمدن و سنت : داند كار وی دو امر را الزم مى

  ).275: الف1385 همو،(كند  از آن به رنسانس اسالمى نيز ياد مىاسالمى كه 

های معنوی  او به طور جدی وارد نقد تمدن غربى شده و وظيفه همه متفكران سنت

ايـن نقـد ). 300: ب1385همو، (داند  و دينى به خصوص مسلمين را نقد مدرنيسم مى

حـاكم بـر مبـانى و گيرد و براساس اصول  هم با نيت نجات انسان معاصر صورت مى

تواند بـه  تمدن غربى نمى). 284: الف1385همو، (مبادی دينى و اخالق اسالمى است 

اين تمـدن اگرچـه در . انسان معنويت ارائه كند و او را به سوی سعادت رهنمون سازد

ظاهر با پيشرفت علم مواجه است، اما اين توسـعه بـه انسـانيت و اخـالق و معنويـت 

های موجود در زنـدگى انسـان معاصـر محصـول ايـن  بحران .آسيب وارد كرده است

هايش افـزوده  روز نيز بـر دامنـه آن و آسـيب پيشرفت در غرب بوده و اين امر روزبه

  ).143/ 3: ب1386همو، (شود  مى



 113   ▪   ابوذر رجبى

  �)  ۹۷بها� � تابستا�(عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم 

توان از آن  های فراوانى است، اما نمى به اعتقاد نصر اگرچه علوم غربى دچار آسيب

مـا «: ن به بازپروری و احيای علـوم دينـى اقـدام نمـودبهره نبرد و بدون استمداد از آ

 يـم،ا نكـرده يـتحما يست،ن يسرم يخىبرهه تار ينكه وقوع آن در ا يزیگاه از چ يچه

 یو نظر ىفلسف ىنقد مبان يننحو در ع ينما مهارت در علم مدرن به بهتر يشنهادبلكه پ

 يهدر سـا ىعلم اسـالم يدنها، كاو دانش ينا در یآن بوده است و پس از آن با سرآمد

). 1390اقبال، (» .است ىفلسف یها يينبا تب ىعلم یها از داده يزشآن و تما ينىب جهان

به باور او انسانى كه حكمت خالده را در رهيافت سنتى پذيرفته است به طبيعت با نگاه 

گونه بوده است، اما تمـدن  چه اينكه در تمدن اسالمى در گذشته اين اخالقى مى نگرد، 

: 1379نصـر، (غربى براساس باورهای امانيستى نگـاه غيراخالقـى بـه طبيعـت دارد 

226.(  

 ىد منـابع اسـالميـبادر بستر احيای تمدن اسالمى و بازگشت به ميراث گذشتگان 

مربـوط بـه علـوم، فلسـفه،  ىث گرفته تا همه آثار سـنّتيم و حديرا، از قرآن كر ىسنّت

و  ىاسـالم ىنيب كرد تـا بتـوان جهـان ىقًا بررسيعمر آنها، يو نظا ىشناس هانيات، كياله

نصـر، (ن كـرد يرا تـدو يعتو فلسفه طب ىعيو علوم طب تعيطب ىخصوصًا مفهوم اسالم

  ).249: ب1377

  

  بررسى تطبيقى دو رويكرد يادشده) 4

هر دو فيلسوف، قائل به علم دينى بوده و نفى ديدگاه منكران را در سرلوحه نظرگاه 

نگاه ايجابى دو متفكر به اين مسئله آنان را در مواجهه با علوم مدرن . دان خود قرار داده

اگرچـه دو رويكـرد . قرار داده و سبب شده تا نسبت به علم مدرن اعالم موضع نمايند

های اين دو ديدگاه آن است كه هـر دو  از شباهت. اند متفاوت در اين امر انتخاب نموده

علـم از ابـزار . شناسانه دارد شناسانه و معرفت تىمتفكر بر اين باورند كه علم مبدأ هس



  ساز در علم دينى تمدن اّهللاٰ جوادی آملى و دكتر نصر بررسى تطبيقى رهيافت آيت   ▪   ١١٤

  )۱۳۹۷بها� � تابستا�  (عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم  �

هر دو متفكر به اهميت عقـل در حـوزه . تواند تغذيه كند حس، شهود، عقل و وحى مى

اگرچه هر دو متفكر به دين الهى توجه دارند، امـا مبـانى و . دهند علم دينى اهميت مى

گرجه ديـن را بـا نصر ا. هايى است حتى پيامدهای اين توجه با يكديگر دارای تفاوت

دهد كـه از نظـر  پذيرد، اما نهايتا تن به نظريه وحدت متعالى اديان مى منشأ وحيانى مى

اگرچـه او علـم ). 164: د1385نصر، (گرايى دينى ندارد  نتيجه تفاوتى به نظريه كثرت

: 1359همـو، (  اند؛ داند كه مبتنى و متكى بر وحى قدسى را از پيامدهای اديان الهى مى

همه آنها مبدأيى الهى داشته و از منشأ واحـدی . ما اين اديان تفاوتى با هم ندارندا) 17

اما استاد جوادی دين را به دو قسم حق و باطل تقسيم كرده و دين حق . اند متجلى شده

سنخى اديان گذشته و دين خاتم  داند، اما قائل به هم را اگرچه منحصر در اديان الهى مى

  ).431/ 13: 1378جوادی آملى، (است 

بينـد  ديدگاه نصر علم جديد را به جهت مبنا و ساختار با دين اسالم در تعارض مى

بـه بـاور او پيونـد عميـق . و درصدد احيای علم مقدس در بستر تمدن اسالمى اسـت

معنوی ميان امور تنها در سايه فرهنگ سنتى اسالمى ميسور است و اين نكته در تمدن 

تواند علم  از اين جهت تمدن غربى نمى). 23: 1352نصر، (جديد غرب موجود نيست 

جای اخـذ ايـن  به. پس بايد از اين علوم فاصله گرفت مقدس را به دنبال داشته باشد، 

ميراثى كـه سرشـار از علـوم . سنخ از علوم بايد به تراث اسالمى خودمان روی آوريم

گيـری  با بهره. رو هستيد در اين ميراث شما با حكمت خالده روبه. سنتى و قدسى است

روی انسان معاصـر را  توان مشكالت زيستى و روانى و معضالت پيش از اين تراث مى

ارتباط انسان با غيب در آن علوم مطرح بوده و فراتر از زيست اين كيهـان . درمان كرد

توان دنبال كرد؛ چيـزی كـه در علـوم جديـد وجـود  را برای انسان در علوم سنتى مى

: 1379همـو، (ی احيای تمدن نوين اسالمى بايد به آن سرمايه مراجعه كـرد برا. ندارد

تمدن اسالمى به مبدأ الهى توجه دارد و در اين راستا مراتب وجود را از باال بـه ). 198
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شناسى معطوف به سلسله طولى است؛ و اين دقيقا  درواقع در نظام هستى. بيند پايين مى

سلسله عرضى بوده و خدا و انسان و طبيعـت را  برخالف تمدن غربى است كه ناظر به

  ).172: 1379همو، (دهد  در عرض هم مدنظر قرار مى

اما استاد جوادی با انتقاد از رويكرد عالمان علم جديد، اصل علم را دارای مشكل  

توان از همه علـوم  از اين جهت در تمدن نوين اسالمى به سهولت مى. داند و آسيب نمى

به باور استاد جوادی ديـن خطـوط كلـى و . ای غرب استفاده كردجديد غربى در فض

كند و مبانى جامع بسياری از علوم انسـانى و تجربـى در  قواعد عام علوم را فراهم مى

تـوان از نصـوص  با به كارگيری قواعد عقلى و عقاليـى مى. دين تعليم داده شده است

به معنای ذكر جزئيات و امور  دينى بودن اين علوم. دينى، محورهای عام را دنبال كرد

بلكه استنباط از اصول متقن اسالمى در اسالمى  تفصيلى علوم در نصوص دينى نيست؛ 

ايمان و كفر عـالِم، ). 78-81ب 1385جوادی آملى، (كند  بودن استنباطات كفايت مى

گذارد و علم بـه جهـان و فهـم قـرآن را  در اصل فهم كتاب تكوين و تشريع تأثير نمى

تر بودن فهم اثرگـذار  كند؛ اما در رشد فهم و درست و عميق ى و غيراسالمى نمىاسالم

دارد علـم  ايشان به صـراحت در آثـار خـود بيـان مـى). 146: ب1389همو، (است 

البته   های سكوالريستى و يا متأثر از تعاليم دينى شكل بگيرد؛ تواند مبتنى بر انگيزه مى

داری آن به فاعليت و متعلق علم  ردد، بلكه جهتگ داری به ذات علم باز نمى اين جهت

؛ 144: همان(گردد و از اين جهت دينى يا سكوالر خواهد بود  يعنى عالِم و معلوم برمى

  ).22: الف1384همو، 

برای حل تعارض . در نظر دكتر نصر علوم جديد ذاتا با دين اسالم در تعارض است

بـه . مراجعه كـرد  اسالمى رشد نمود، بايد به اصل علم مقدس كه در بستر گذشته تمدن

علوم جديـد . اصل مهمى در طرح علم دينى است باور وی ظاهر و باطن داشتن عالَم، 

در گذشته افرادی مانند جابر بن حيان با توجه به همـين . به اين امر هيچ توجى ندارند
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گام بردارند اند در راستای علم قدسى  اند و توانسته اصل اساسى به رشد علمى راه يافته

های فلسـفى در  نصر علوم جديد غربى را محصول دگرگونى). 95-96: 1371نصر، (

داند كه به تغيير نگـرش در مجموعـه هسـتى انجاميـده  آن سرزمين در دوره جديد مى

از اين جهت محصول اين تمدن نيز علمى خواهد بود كه با رويكرد فلسفى جديد . است

: الـف1386؛ همـو، 252: 1379همـو، (ى جديد اسـت بين آميخته بوده و برآيند جهان

تا به امر قدسى . بينى برای احيای تمدن اسالمى كارساز نيست اين جهان). 171-170

روی بشر كه با عقل بشری يا عقل خودبنيـاد حاصـل  توجه نشود و حجاب های پيش

بوده و علم جديد غربى نامقدس . توان به علم قدسى راه يافت شده برداشته نشود، نمى

برای رهايى از آن بايد علم قدسى . ناپذيری برای بشر به دنبال آورده است نتايج جبران

  ).127: الف 1385همو، (كه ريشه در امر قدسى دارد، روی آورد 

شناسى علوم جديد غرب را بـا مشـكل مواجـه  هر دو متفكر به جهت مبانى انسان

به حوزه علوم نيـز  بر امانيسم است و رهيافت غرب مدرن به همه امور مبتنى . دانند مى

به . كند امانيسم به عنوان يك مبنا، انسان را در دنيا محصور مى. نگرند با همين نگاه مى

باور نصر همين مبنا سبب شده است كه بشر مادی خود را در خلقـت طبيعـى محـدود 

علم جديد  به همين جهت. بداند و همواره با خود و با ديگران در نزاع و درگيری باشد

؛ همـو، 14: 1379همـو، (نيز از نظـر سـاختار و محتـوا دارای مشـكل خواهـد بـود 

اين تمـدن . اش دور نموده است تمدن غربى انسان را از هويت اصلى). 12: الف1384

تعبيـر نصـر از ايـن ). 3/132: ب1386همـو، (تواند از آينده انسان سخن بگويد  نمى

زنـد و بـه ظـاهر  رچه دست و پای فراوان مىتمدن همچون مرغى سركنده است كه اگ

  ).174/ 3: همان(متحرك است، اما سری در بدن ندارد 

داند؛ اما اين مبـانى بـه عـالِم و  استاد جوادی نيز مبانى غرب مدرن را امانيسم مى 

از اين جهت علم ذاتا نسبت به امانيسم يا الهى بودن . گردد، نه به خود علم معلوم بازمى
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جـوادی (دهـد  اين عالِم است كه با رهيافت خاص خود بدان جهـت مىخنثى است و 

كنند كه بايـد  ايشان در برابر امانيسم از انسان حى متأله ياد مى). 144: ب1389آملى، 

). 150: ب1384همو، (های علمى با اين نگاه به انسان به سراغ علوم رفت  در رهيافت

با رويكرد دكتر نصر چـون . شود طرح مىبا اين بيان دو نگاه به علم در حوزه تمدنى م

كاربردی در حوزه تمدنى نخواهـد   علوم جديد از جهت مبانى بر امانيسم استوار است،

اما با رهيافت استاد جوادی مبانى امانيسـم بـه عـالِم و  داشت، مگر به جهت اضطرار؛ 

اسـتفاده توان در تمدن اسالمى از علم جديد به نحـو حـداكثری  مى. گردد معلوم بازمى

  .مداری اسالمى نمود، البته با رهيافت الهى و انسان

نصر همه مشكالت دوران جديد را بـه خصـوص در حـوزه اخـالق و اجتمـاع و 

او راه نجات را بازگشت به سـنت و علـوم . داند زيست، محصول علم جديد مى محيط

خـود و او اين مشكالت را ناشى از غفلـت انسـان از حقيقـت . داند سنتى و قدسى مى

  دانـد داند و راهكار آن بازگشت به معنويـت و نـوزايى معنـوی مى سيطره امانيسم مى

. با اين نگاه علوم جديد ذاتا در حوزه تمدن اسالمى كارآيى ندارنـد). 5: 1379نصر، (

اما استاد جوادی ضمن پذيرش معضالت يادشـده در حـوزه زنـدگى انسـان معاصـر، 

داند؛ بلكه تغيير رويكرد عالمان را محور ديـدگاه  راهكار را در حذف علم جديد نمى 

 خويش قرار داده و معتقد است برای توسعه تمدن اسالمى بايد از اين علوم استفاده كرد

  .)135: ب1389جوادی آملى، (

داننـد و ايـن  هـايى مى ها و چالش به طور كلى هر دو متفكر علم جديد را دارای آسيب

حـال يـا بـا تغييـرات مبنـايى . با تغييراتى استفاده شـود علم بايد در فضای تمدن اسالمى

هر دو متفكر بر . يا مانند استاد جوادی با تغيير در انگيزه و رويكرد چنانچه نصر بر آن است

. داننـد ورزند و آن را الزمه زندگى انسانى در طبيعت مى رويكرد حسى و تجربى تأكيد مى

مدن نوين اسـالمى رويكـرد دكتـر نصـر در در ت. اما به محدوديت حس توجه كامل دارند
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استفاده از اين ابزار با مشكالتى مواجه خواهد بود؛ چراكه ايشان اشتباه اساسى غرب را در 

: 1379نصـر، (دانند و بهره نبردن از دو روش عقل و نقـل تؤامـان  استفاده از اين روش مى

داند و با بيان  را درست مىاما استاد جوادی استفاده اين روش در تمدن نوين اسالمى ). 11

توان به آن روی آورد، شرايط را برای استفاده حداكثری از امكانات  اينكه با تغيير انگيزه مى

انـد  گاه جدا نبوده از نظر ايشان عقل و نقل هيچ. كنند مادی موجود برای مسلمين مطرح مى

مى به تلفيق آنها روی تا ما بخواهيم در فضای فعلى و برای استفاده از هريك در تمدن اسال

  .)74: ب1389جوادی آملى، ( بياوريم

  

  گيری نتيجه - 5

ها  ها نسبت به ساير رهيافت از ميان رويكردهای مختلف علم دينى برخى از ديدگاه

در رويكـردی كـه سـردمدار آن دكتـر نصـر اسـت بـه . ناظر به تمدن اسالمى اسـت

در برابـر، . شـود ده تأكيد مىسازی علم قدسى با تأكيد بر سنت و حكمت خال فرهنگ

استاد جوادی آملى بر علم دينى حداكثری با توجه به جايگاه عقل و نقل دينـى تأكيـد 

كند و علوم رايج غربى را  رويكرد اول مسئله احيای تمدن اسالمى را مطرح مى. كند مى

ته و داند؛ اما دربرابر رهيافت دوم همه علوم را الهـى دانسـ در تعارض با دين اسالم مى

داند نه از ناحيـه  علوم موجود غربى را از ناحيه عالم و معلوم دچار ضعف و آسيب مى

با اين توصيف دكتر نصر تمدن نوين اسالمى را صرفا در بازسازی مجـدد و . خود علم

داند؛ اما استاد جوادی ضمن پذيرش ميراث قـدما، از  بازگشت به ميراث گذشتگان مى

دهى بـه تمـدن اسـالمى بهـره  و حـداكثری در شـكلهای علوم موجود به نح ظرفيت

های علم جديد غربى با نوع نگاه و نگرش تغيير خواهد يافت و ديگـر  آسيب. گيرد مى

بنابراين بر خالف رهيافـت اسـتاد جـوادی آملـى، . نيازی به حذف علوم غربى نيست

  .های بسيار محدودی در تمدن نوين اسالمى برخوردار است ديدگاه نصر از ظرفيت
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  .مركز نشر اسراء ،قمشناسى در قرآن،  الف، معرفت1384 ، ــــــــــــــــــــــــ -11

  .مركز نشر اسراء ،قمب، تفسير انسان به انسان، 1384 ، ــــــــــــــــــــــــ -12

مركـز  ،قـم الف، حق و تكليف در اسالم، تنظيم مصطفى خليلى،1385 ، ــــــــــــــــــــــــ -13

  .نشر اسراء

  .مركز نشر اسراء ،نه معرفت، قميعت در آي، شرب1385 ، ــــــــــــــــــــــــ -14

مركز نشر  ،قمالف، اسالم و محيط زيست، تنظيم عباس رحيميان، 1386 ، ــــــــــــــــــــــــ -15

  .اسراء
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، قم، مركز نشر 4سرچشمه انديشه، تنظيم عباس رحيميان، ج، ب1386 ، ــــــــــــــــــــــــ -16

  .اسراء

 .مركز نشر اسراء ،قم ين،، انتظار بشر از دالف1389 ، ــــــــــــــــــــــــ -17

احمـد  يـقو تحق يمتنظ ينى،منزلت عقل در هندسه معرفت دب، 1389 ، ــــــــــــــــــــــــ -18

  .قم، مركز نشر اسراء، چ چهارم ى،واعظ

  .، كالم جديد با رويكرد اسالمى، قم، نشر معارف1389ين، عبدالحس خسروپناه،-19

  .اپ پنجمشناسى، تهران، عطار، چ ، زمينه فرهنگ1379االمينى، محمود،  روح-20

  .المعارف علوم اجتماعى، تهران، كيهان ، درآمدی بر دائره1375-1376ساروخانى، باقر، -21

، تهـران ى،در اخالق و صنعت و علم انسـان يىتفرج صنع؛ گفتارها، 1373سروش، عبدالكريم، -22

  .صراط، چاپ سوم ىموسسه فرهنگ

، )حوزه و دانشگاه سابق(انسانى  شناسى علوم ، روش»علم دينى«، 1377فتحعلى خانى، محمد، -23

  .74-90، ص 17و  16پاييز و زمستان، ش 

قـم،  ،در جهـان اسـالم ينـىعلم د های يشهبر اند يلىتحل ،1395ى، سيد محمدتقى، موحد ابطح-24

 .|المللى ترجمه و نشر المصطفى مركز بين

انتشـارات مجلـه  ،زمينه برخورد فرهنگ و تمدن ايران و غرب، تهران،1352، سيد حسيننصر، -25

  .يغما

  .، علم و تمدن در اسالم، ترجمه احمد آرام، تهران، خوارزمى1359 ، ــــــــــــــــــــــــ -26

 .های جيبى معارف اسالمى در جهان معاصر، تهران، كتاب  ،1371 ، ــــــــــــــــــــــــ -27

الدين،  ، ترجمه ضياء تاج»اسالمى و علم جديدبينى  جهان«الف، 1377 ، ـــــــــــــــــــــــــ -28

  .30فصلنامه فرهنگ، ش 

 ،تهـران ،چهـارميعت، چاپ درباره طب ىنظر متفكران اسالمب، 1377 ، ـــــــــــــــــــــــــ -29

  .ىخوارزم
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، نياز به علم مقـدس، ترجمـه حسـن ميانـداری، قـم، مؤسسـه 1379 ، ــــــــــــــــــــــــ -30

  .فرهنگى طه

الدين عباسـى،  های اسـالم، ترجمـه شـهاب ها و واقعيت ،آرمان1383 ، ــــــــــــــــــــــــ -31

  .تهران، سهروردی

بحـران معنـوی انسـان متجـدد، ترجمـه  الف، انسان و طبيعـت، 1384 ، ــــــــــــــــــــــــ -32

  .دفتر نشر فرهنگى تهران،   عبدالرحيم گواهى،

جوان مسلمان و دنيای متجدد، مرتضى اسعدی، تهران، طرح ب، 1384 ، ــــــــــــــــــــــــ -33

  .ششمچاپ نو، 

رحمتـى،  اّهللاٰ انشاء ترجمه اسالم و تنگناهای انسان متجدد،  الف،1385 ، ــــــــــــــــــــــــ -34

  .دومچاپ، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 

گفتگوی رامـين جهـانبگلو بـا (وجوی امر قدسى  در جست ب،1385 ، ــــــــــــــــــــــــ -35

  .تهران، نشر نى ، ترجمه مصطفى شهرآيينى،)نصر

ج، قلب اسالم، ترجمه سيد مصطفى شهرآيينى، تهران، انتشارات 1385 ، ـــــــــــــــــــــــــ -36

  .حقيقت

  .ّهللاٰ رحمتى، تهران، سهروردید، معرفت و معنويت، ترجمه انشاء ا1385 ، ــــــــــــــــــــــــ -37

  .دين و نظم طبيعت، ترجمه انشاء اّهللاٰ رحمتى، تهران، نشر نى الف،1386 ، ــــــــــــــــــــــــ -38

، بـه )مجموعه مقاالت سـيد حسـين نصـر(ب، معرفت جاودان 1386 ، ــــــــــــــــــــــــ -39

  .اهتمام حسن حسينى، تهران، مهر نيوشا

  ، ترجمه فروزان راسخى،»معنويت و علم، همگرايى يا واگرايى«، 1387 ، ــــــــــــــــــــــــ -40

 .34نشريه نقد و نظر، سال پنجم، شماره 

، انسان سنتى و مدرن در انديشه سـيد حسـين نصـر، مقدمـه و 1392 ، ـــــــــــــــــــــــــ -41

  .را، تهران، جامىمترجم مهدی نجفى اف يرايش ويليام سى چيتيك،
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