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  چکیده
ترین مباحثی که امروزه در عرصۀ فلسفۀدین و فلسفۀعلم مطرح اسـت،   یکی از مهم

اهللا جوادي آملی  حکیم متألّه آیت. است» علم دینی«و » نسبت علم و دین«موضوع 
بـه طـرح   » منزلت عقل در هندسۀ معرفـت دینـی  «کتاب در خالل مباحث ) مدظلّه(

ــی      ــه م ــت ک ــه اس ــه پرداخت ــن رابط ــویش در ای ــدگاه خ ــات دی ــوان آن کلی را  ت
هـاي   لـذا اشـکاالت و پرسـش   . برانگیزترین نظریه دربارة علم دینی دانسـت  چالش

» انسجام عدم«متفاوتی دربارة آن نظریه مطرح شده است که از جملۀ مهمترینِ آنها، 
 »خصـوص در سـاحت علـوم تجربـی     بـه کارآمـدي و ثمربخشـی    عدم«ین همچن و

هـاي آن حکـیم    لذا در این نوشتار تالش شده است تا بر محـور اندیشـه  . باشد می
گو نیل به یک ال جهت«ترتیب در جستجوي پاسخ این دو پرسش باشیم که  متألّه، به

در صـورت   چنین طرحی«و سپس » چه باید کرد؟ تجربی سازيِ علوم براي اسالمی
»  دنبـال خواهـد داشـت؟    شدن، چـه ثمـرات و کارکردهـایی بـه     یافتن و عملی بسط

سازيِ علوم تجربی ذیل دو  ملزومات دینی ابتدا ،هاي ایشان دیدگاهبنابراین مبتنی بر 
سـپس ثمـرات    ،تبیـین گردیـده  » شـناختی  اصول روش«و » اي اصول گزاره«عنوان 

شود که  در این بخش روشن می. گردد میتبیین  سازيِ این الگو ذیل پنج عنوان پیاده
، علـم تجربـی ثمـرات    وري به یک الگـوي عملیـاتی  شدنِ این تئ در صورت تبدیل

» افزایش کارآمديِ علوم تجربی و جهش تکنولـوژي «گیري خواهد داشت که  چشم
  .خواهدبود ها آنیکی از 

، عقـل نظـري   ،فلسـفۀ علـم تجربـی   ، علـم دینـی   طۀ علم و دیـن، راب :ها کلیدواژه
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 مقدمه.1
اندیشـمندان را   دین و علم عرصۀ موضوعیِ ارتباطهایی که در  پس از تمام فرازونشیب

و » تعامـل «، »همـاهنگی «فرضِ پـذیرش نـوعی    به تحلیل و واکاوي واداشته است، و با 
تـوان   میان علم و دین، این پرسش مطرح شده است که آیا مـی » رابطۀ متکامل«حداکثر 

لحـاظ   باشد؟ یعنـی آیـا بـه   » بودن دینی«ریزي کرد که متصف به  علمی را تصور و طرح
شناختی، چنین اتصافی منطقاً قابل فرض و قبول است؟ اگر آري،  شناختی و علم معرفت

شـناختی بـه انسـان     شـناختی و روش  شناختی، هستی شناختی، علم کدامین مبانی معرفت
  دست یابد؟ » علم دینی«از  طرحی کارآمددهند که به  اجازه می

ی را ارائه هاي متعدد و بعضاً متعارض در پاسخ به این پرسش، اندیشمندان مسلمان پاسخ
تـوان گفـت کـه     جـرأت مـی   اما به. اند که هریک بر مبانی خاص خود استوار است داده

با استفاده از ) اهللا حفظه(آملی  اهللا جوادي برانگیزترینِ آنها، دیدگاهی است که آیت چالش
براساس . شناختیِ اسالمی به طرح آن پرداخته است شناختی و معرفت مبانی متقن هستی

قابـل ارائـه   » بـودن  تجربـی بـه دینـی    اتصاف علم«معیارهاي متعددي براي  این دیدگاه،
شناختیِ معلوم، ساختار درونیِ علم،  شناختیِ علوم، ارزشِ معرفت هندسۀ هستی: باشد می

هریـک   تفصیل تأثیرِ دیالکتیک علم و دین و همچنین تجویزِ دین براي کارکرد علم؛ که
  .دلبط مجال خود را می

چرا که این . یک از این معیارها نیستند نظر است، هیچ در این نوشتار مطمحاما آنچه که 
منفعل خواهند بود  یاند، اما نهایتاً نسبت به علومِ تجربیِ پوزیتیویست حق  معیارها گرچه

اما ادعاي نویسـنده اینسـت کـه    . و تحولی بنیادین در علوم تجربی ایجاد نخواهند کرد
گـردد   دینی دارد که منجر به طرحی فعاالنه می ري به علممزبور، رویکردي حداکث نظریۀ

اما متأسـفانه  . ات نیز همین استیو مهمترین وجه تمایز این دیدگاه نسبت به باقی نظر
در نقدها و حتی بعضاً در تقریرهاي ارائه شده از آن دیـدگاه، ایـن رویکـرد حـداکثري     

تـوان   لذا در نهایت می. نشده استکه باید، بدان توجه کافی  مغفول واقع شده و آنچنان
براسـاس دیـدگاه مزبـور،    «ي اصلی این نوشتار را در این پرسش خالصه کرد که  مسأله

  »خواهد داشت؟» ثمره«و » روش«تجربیِ غیردینی چه تفاوتی در  تجربیِ دینی با علمِ علمِ
است، لذا براي پاسخ بـه پرسـش   » عقل«اندوزي  از آنجا که ابزار اصلی انسان براي علم

بنابراین ابتدا به . شناختی براي شناخت این ابزار هستیم باال، ابتدا نیازمند مبنایی معرفت
پرداختـه  ) نظریه صاحب  براساس دیدگاه( واقعیات تجربی در فهم نظري عقل نقشبیان 

، نقـش  »روش«تجربـیِ غیردینـی در    تجربیِ دینی با علـم  تفاوت علم براي بیان و سپس
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سپس . گردد دینیِ حداکثري تبیین می هریک از اقسام عقل در الگوي مزبور و نیل به علم
تجربـیِ دینـی بـا     رسیم تا تفاوت علم در بخش پایانی نوشتار به قسمت دومِ پرسش می

همچنان مستند به کلمات (در این بخش . نیز روشن گردد» ثمره«تجربیِ غیردینی در  علم
 .شود پنج ثمرة مهم و بنیادین براي چنین الگویی بیان می) آن حکیم متألّه

  
  تجربی واقعیات فهم در نظري عقل نقش.1-1

از منظر فلسفۀ الهی، این جهان خلق شد تا اوالً در خدمت انسـان قـرار بگیـرد و ثانیـاً     
و انسان خلق شـد تـا    )13:جاثیۀ(باشد  براي انسان هاي تکوینیِ الهی اي از آیه مجموعه

تا  )56: ذاریات(خداوند سبحان را به تصویر بکشد  بیش از هر مخلوق دیگري، الوهیت
. ا غـرض خلقـت انسـان اسـت، نائـل شـود      که منته» خلیفۀاللهی«از این مجرا، به مقام 

شـود   مـی  بنـابراین آنچـه در علـوم تجربـی بـه کـاوش و پـژوهش گذاشـته         )30:بقره(
معنا دینی خواهـد بـود کـه در خـدمت     ، زمانی به تمام)موجودات آسمان و زمین دنیا(

البته این بدان معنا نیست که اگر علوم بشري انسان را باإللزام . هدف خلقت قرار بگیرد
در صراط مستقیم عبودیت قرار ندهد، دینی نخواهنـد بـود؛ زیـرا فـارغ از ایـن معیـار،       

همچـون  . یی دیگر معیارهاي دیگري براي دینی بـودن مطـرح نمـود   ها توان با لحاظ می
هاي علمی با محتـواي دینـی؛ کـه     کارکرد علم، ساختار علم، روش تعلّم و ارتباط گزاره

لـیکن آنچـه ضـروري اسـت، اینکـه بـا       . تشریح آنها از مجال این نوشتار خارج اسـت 
بتواند این غرض متعالی  رویکردي حداکثري تالش کنیم تا به طرح الگویی بپردازیم که

الگویی که بتواند بنیـانی بـراي   . را تأمین کند) تجربی در مسیرِ عبودیت قرارگرفتنِ علم(
  .شجرة مبارکۀ علم دینی باشد

مثابه یک واقعیت  معیارهایی که باالتر بدانها اشارت رفت، همه با محوریت خود علم به
علوم تجربی در خدمت مقام خلیفۀالهیِ  لیکن اکنون که قرار است. اند معقول مطرح شده

تغییر جهت داده » عالم«انسان قرار بگیرند، الزم است تمرکز نگاه را از علم و معلوم، به 
» فاعـل شناسـا  «بودنِ علم به کاوش بنشینیم کـه بـه    و دربارة آن دسته از ملزومات دینی

: ك.ن( عنه باشـد  مستخلفچرا که انسان آنگاه خلیفۀاهللا است که آیینۀ  . شوند مربوط می
تواند ویژگیِ مرآتیت  و دانشمند علم تجربی زمانی می )53 صفحه ،3 جلد  تفسیر تسنیم،

اش قـدم بـه ملکـوت جهـان      نسبت به حضرت حق را دارا شود که با سلوك روحـانی 
طبیعت گذاشته و اسماء و صفات حق را در سطور و اوراقِ کتاب تکوین الهی مشاهده 
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از زبان حال و ) 191:آل عمران(ربنَا ما خَلَقْت هذَا باطالً سبحانَک ، صالي و شهود کرده
  .قال او برآید

مسلّماً مرکَبی که قرار است دانشمند علم تجربی به کمک آن در این صراط مستقیم قدم 
بنابراین الزم است در ابتداي سخن . اعم از عقل تجربی و تجریدي. است» عقل«بردارد 

  .تر داشته باشیم انی، نگاهی عمیقاین بال ِ مرغ ملکوتیِ جان انس به
را درك » هسـت و نیسـت  «عقل، نیروي خدادادي است که کارش درك اسـت؛ گـاهی   

کنـد کـه    را درك مـی » باید و نبایـد «کند که متعلّق آن حکمت نظري است و گاهی  می
همـو،  ( .لـی عقل بر دو قسم اسـت؛ عقـل نظـري و عم    .متعلق آن حکمت عملی است

. در تعریف عقل نظري اختالفی نیست؛ خـالف تفسـیر عقـل عملـی    ) 133 ، ص1381
شود کـه هسـتی آنهـا در اختیـار      نیرویی است که با آن اموري فهمیده می »عقل نظري«

بینـی راه   تواند به جهان انسان نیست و در جایگاه خود ثابت هستند، پس نیرویی که می
کـه   توضـیح آن  )527 - 526 ، صـص 1385، همـو ( .شـود  یابد، عقل نظري نامیـده مـی  

کاتی که متعلق آن، حقایق و هست و ادرا. 1 :شود ادراکات انسان به دو دسته تقسیم می
گونـه از   ها است؛ نظیر الهیات، ریاضیات، طبیعیات، منطقیات و مانند آن؛ که ایـن  نیست

ادراکاتی که متعلق آن، باید و نبایدهاست؛ نظیر فقه، . 2 .نامند علوم را حکمت نظري می
عقل نظـري،  . دنامن گونه از علوم را حکمت عملی می حقوق، اخالق و مانند آن؛ که این

کند و هم باید و نبایدها را؛ زیرا کار عقل نظري درك  ها را درك می هم هست و نیست
 .است

محرّکـه اسـت کـه     ةکارش درك نیست، بلکه او قـو  »عقل عملی« )طبق نظر مختار(اما 
به دیگر سـخن،  . کارش عزم و اراده و تصمیم، محبت، اخالص، ایمان و مانند آن است

) السـالم  علیـه (عقل عملی در سخن امام صادق . عملی وابسته استبخش عمل به عقل 
ـ و اکتُ حمنُه الرّبِ دبِما ع العقلُ«: گونه تعریف شده است این سب  جـوادي  ( »نـانُ بـه الج

 )133، ص1381آملی، 
و همچنـین شـناخت   ) حکمت نظري(فهم قوي و توان شناخت حقایق هستی بنابراین 

و اراده، نیت، اخالص، ) عقل نظري(نیمی از کمال است ، )حکمت عملی(وظیفه عملی 
در مسائل نظري مربوط به عقل » جزم«. )عقل عملی(همت و عزم قوي هم نیم دیگر آن 

در امور عملی مربوط به عقل عملی است و هر انـدازه علـوم جزمـی و    » عزم«نظري و 
 .تـر اسـت   کامـل  تر باشد، عقل نظـري و عملـی   امور عزمی و نیز اراده و اخالص کامل

مقنّنه و عقل عملی بسـان   ةعقل نظري چونان قو«خالصه آنکه ) 441ص ، 1388 ،همو(
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 ، ص1389همـو،  ( ».ولی در حقیقت امام اصلی، عقـل نظـري اسـت    ؛قوه مجریه است
415(  

پژوهشگر شود که در سیر تحقیق و پژوهشِ تجربی،  براساس این توضیحات روشن می 
پردازد و  نظري است که به فهم و حکایتگريِ واقعیات تجربی میدر واقع به وسیلۀ عقل 

اما در رابطه با شـؤون عقالنـیِ روح   . طبیعتاً در این عرصه عقل عملی هیچ نقشی ندارد
انسان مطلب کلیدي دیگري نیز هست که پس از روشن شدنِ اقسام عقل، توجه بـه آن  

  :باشد نیز الزم می
 
  قوة عاقلهکمال در  »اراده« نقش کلیدي.1-2

تحویل دهد تا با دو بال دل و  )قلب( کمال انسان در این است که آنچه را فهمیده به دل
توان پرواز کرد، زیرا که اندیشـه فقـط    هرگز به تنهایی، با بال عقل نمی. عقل پرواز کند
چون عمل، فقط یک بال . شود سفر کرد چه این که هرگز با بال دل نمی. یک بال است

اما اینکه انسان محصول عقل نظر را به وسیلۀ عقـل عمـل بـه     )269 ص همان،( .است
تواند داشته باشد؟ این مطلب نیازمند  جان گره زده و تحویل قلب بدهد، چه معنایی می

  :گردد توضیحی است که به شرح اختصار  بیان می
دار فکر و اندیشه است، محققانه، محموالت یک موضوع را بررسـی   عقل نظر که عهده«

سازد، یعنی عقـدي در کـار    سالبه می ۀکند و اگر محمولی درخور موضوع نبود، قضی می
نیست و اگر محمولی از عوارض ذاتـی و لـوازم موضـوع قضـیه بـود، بـین محمـول و        

» عقـد «لـذا قضـیه را در اصـطالح منطـق     . کند بندد و عقدي برقرار می موضوع گرِه می
ت بـین دو طـرف، یعنـی بـین موضـوع و      کار عقل نظر، اجراي عقد اسـ پس  .نامند می

چه این کـه سـخن حـق     -اگر هم قائل به اتحاد عاقل و معقول شدیم . محمول و بس
 بـر  برهـان  و اگـر . شـود  این بخش نظري جان است که با علم یکی مـی  - همین است

اگر جان انسـان در  حال . افتد می اتفاق مطلب آن فهم ضروري طور به شد، اقامه مطلبی
با علم گره خورد و یکی شد، تازه نیمی از راه را طی کرده است و یک عقد بخش نظر 

آن قضیه گـره بخـورد، نـه     ةدیگري الزم است و آن این است که بین جان و بین عصار
، و گـره  »تحقیـق «گوینـد   گره زدن بین موضوع و محمول را می .بین موضوع و محمول

نامنـد و ایـن همـان     مـی » اعتقـاد  تحقـق و «و جان را ) تحقیق ةعصار(زدن بین آن حق 
علـم   ةایـن عصـار   .نیست، کار عقل عمل است یمان کار عقل نظر پس ا. است» ایمان«

اگر کسی محقق باشد ولی متحقق نباشد . و به جان بسته شده است بوده »نور«است که 
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کند و همواره فقط بین موضـوع و محمـول    چنین فردي در واقع با یک گره زندگی می
   .کند ندد و از عقل عمل اطاعت نمیب گره می

و انکار، کار دل است و کار دل به خود دل بسته  این جذب و دفع، اعتقاد و انکار، اقرار
رغم تبیین  گاهی دل کندن از باطل و دل سپردن به حق، علی. است، نه به اندیشه و فکر

یشه که جـزم  و سرّش آن است که بین مرکز اند. شود و احراز حقانیت آن، حاصل نمی
این چنین نیست که انسان به آنچه علـم  . است، و مرکز عزم که دل است حجابی است

  )269 – 270 همان، صص( .کند، ایمان بیاورد پیدا می
 نیست، نفس ادراك و علم سنخ از که است عملی ایمان،نکته مهم و کلیدي اینست که 

 عنصـر  آدمـی،  نفـس  و فعـل  ایـن  میـان  و است قلب فعل چون و است نفس کار بلکه
 مطلبـی  و انسـان  نفـس  بین که است پیوندي از عبارت پس ایمان. است فاصله »اراده«

 مطلبی و نفس بین شود می تعبیر عقْد به آن از که گره و پیوند اگر یعنی .شود می برقرار
 ، ص1390همو، ( . گویند می آن به مؤمن یا مطلب، آن به معتقد را نفس آن شود برقرار

23(  
  
  واسطۀ عقل عملی به تعامل عقل نظري و قلب.1-3

 »علمـی  پیونـد « از مؤخَّر امري »علمی یک مطلب به ایمان« شد، بیانهمانگونه که قبالً 
 اجـزاي  بـین  علمـی  اعتقاد و گره آن کسی نفسِ درون در است ممکن رو این از. است
 ایمـانی  پیونـد  او جـانِ  و مسـأله  آن بین هنوز لیکن باشد، داشته وجود علمی اي مسأله
 بهـا  وجحـدوا «: فرمایـد  مـی  انسـان  حالت این وصف در کریم قرآن. باشد نشده منعقد

 آن به نسبت داشتند مطلب آن به یقین و علم که حالی در آنها یعنی »أنفُسهم واستیقنتْها
  . ورزیدند می انکار و نیاورده ایمان

 نیسـت  ممکـن اول اینکـه   :الزم استنکتۀ مهم  دوتوجه به  همچنین در رابطه با ایمان،
 شده او نصیب علمی یقین و جزم که آن بدون باشد داشته صحیح ایمان چیزي به کسی
 حصـولی  معرفـت  بـه  منحصـر  شود می واقع ایمان متعلَّق که معرفتیو دوم اینکه . باشد
  )279،ص 1392همو، ( گردد، می نیز حضوري و شهودي شناخت شامل و نبوده

  
 سازيِ علوم تجربی اسالمیروش .2

سازي علوم تجربی الزم است،  آنچه براي اسالمی: گوییم اکنون میبراساس مقدمات باال، 
یعنـی همـان محقـق تجربـی شـکل      » فاعـل شناسـا  «بایسته هایی است که حول محور 
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شـناختی   به این بیان که  اوالً به روش برهانی و استداللی یکسري مبانی هستی. گیرد می
. شناختی ِ توحیدي براي محقق علم تجربی تبیین شده و روشن و مبین گـردد  و معرفت

تا عقل نظري او نسبت به موضوعِ مورد مطالعه، نگرشی بنیادین، روشن و عمیق داشـته  
که به دلیل گستردگی موضوعش شامل موضوعِ (ثانیاً پس از اینکه آن اصول کلّی . باشد

برهانی توسط عقل نظري پذیرفته شد، توسـط   به روش) شود مورد مطالعه و غیرآن می
عقل عملیِ خود پژوهشگر، میان آن مطلبِ محکمِ علمی و قلب، عقـد دوم نیـز ایجـاد    

ثالثاً محقق با ایمانی که نسبت بـه آن  . پیدا کند» ایمان«شده تا وي نسبت به آن حقایق 
هـاي   رضفـ  هاي فکري در قلبش نقش بسته است و بـا در نظـر گـرفتنِ آن پـیش     بنیان

اش، به سراغ تحقیقات روشمند تجربی  شناختی در تفکر عقالنی شناختی و معرفت هستی
  .رفته و با استفاده از روش مرسوم علوم تجربی، به مطالعه و تحقیق بپردازد

  
 اي اصول گزاره.2-1

 شناختی شناختی و هستی براساس آنچه گذشت، پژوهشگر تجربی نیازمند مبانی معرفت
العـین   نصب» اي اصول گزاره«مثابه  ها را به خود، آن تجربی سلوك مسیر اي است که در
  :این اصول عبارتند از. خود قرار دهد

 
  مبدأ فاعلی علم.2-1-1

تصور ابتدایی و رایج در میان عموم بشر بر این پایه استوار است که علم، از وجود عالم 
هـاي تجربـی و    ی و پـژوهش گیرد و خود دانشمند است که با تأمالت عقالن نشأت می

هـاي علمـی از    به حقایق علمی دست پیدا کرده، پاسـخ پرسـش  ... تجربیات و  سنجش
لیکن . زند کند و در نهایت دست به کشف و اختراع می وجودش جوشیده و تراوش می

یا الاقل به مبدأ ملکوتی (چنین نگرشی، آنگاه که براي دانشمند شأن استقاللی قائل بوده 
در طـول فیوضـات سـبوحی    ) عالماً یا غافالً(و او را ) ، التفات نداشته باشدفاعلِ دانش

شـناختی   شـناختی و هسـتی   تعالی مشاهده نکند، در تقابل صریح با مبـانی معرفـت   حق
به همین دلیل است که آن حکیم متألّـه در تبیـین   . است» علم«توحیدي دربارة حقیقت 

  :دارد که نظریه علم دینی خویش، بیان می
 و ثـروت  کـه  بـود  آن قـارون  مشـکل . است علوم کردن اسالمی مانع نیز قارونی تفکر«

 سهمی و دانست می خود تعقل و دانش و زحمت و تالش مرهون تنها را خویش توفیق
نَّما«: گفت می و نداشت افعالی توحید و نبود قائل خداوند براي ا لی اوتیتُهلمٍ عندي عع «
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 بلکـه  نیسـت  قائـل  هدف و مبدأ علم، نگرشی دارد، برايکسی که چنین  )78 :قصص(
 دیگر بخش و وي کوشش را علم از بخشی که کشاند می وادي این به را او پردازي خیال

  )139-138 همان، صص( ».دارد عهده به... و اتفاقی رخدادهاي تصادف، شانس، را
در تمثیـل،  ) که شأنی از شؤون نفس ناطقۀ اوسـت (، عقل انسان توحیدي در نگرشاما 

به وِزان ظرفی بلورین است که حقایق مجرد نورانی توسط عقل فعـال در آن تابیـده و   
اعم از موجـودات ملـک و   (هاي آن را براي دریافت علم و کشف حقایق هستی  قابلیت

مسلّماً امکان ندارد به تنهایی » فعل سیر از قوه به«اما این . رساند به فعلیت می) ملکوت
کننـدة بسـتر    بلکه علّت قابلی، تنها فراهم. صورت بگیرد) عقل(توسط علت قابلی ِ علم 

بنابراین علم واقعیتی ملکوتی دارد و لـذا  . باشد براي چنین سیري می) علت معده(الزم 
 -وعال جلّ–بی مبدأ حقیقی آن نیز، عقل فعال است که مجالي فیض ربو علت فاعلی و 

  .باشد می
  
  معلوم مبدأ فاعلی و غائیِ التفات بهضرورت .2-1-2

این . بشري سایه انداخته است  هاي اخیر همواره نگرش پوزیتیویستی بر دانش طی سده
باعث شده که موضوعِ مورد مطالعۀ علوم، همواره واقعیاتی صـرفاً مـادي و در    گاهمنظر

در حالی که هرآنچـه  . بهترین حالت، بدون التفات به مبدأ و معاد تصور و تخیل گردند
این . پردازد، ابتدا و انتهایی داشته و خواهد داشت بشر حول آن به مطالعه و کنکاش می

خَلَـقَ السـماوات و الْـأَرض    «: ینچنین معرفی شـده اسـت  مبدأ و معاد در بیان خداوند ا
پس خداونـد سـبحان هـم    ) 3: تغابن(» بِالْحقِّ و صورکُم فَأَحسنَ صورکُم و إِلَیه الْمصیرُ

 )3: حدید(»» هو الْأَولُ و الْآخرُ« بنابراین. مبدأ عالَم است و هم معاد عالَم
 »خلقت« دیگر را آفرینش عالم دین، از شده بیگانه عقلِ ... که ی استناصواب تصور این«

 مثْله طبیعیِ علم و بگیرد آن از را غایی و فاعلی مبدأ و بنامد »طبیعت« را آن بلکه نداند،
به لذا  )109 همان، ص(» .دهد تحویل است، اآلخر و االول منقطع که را معیوبی و شده

 در زیـرا  .اسـت  معیـوب  موجـود  تجربیِ علم«دلیل رویکرد پوزیتیویستی به معلومات، 
 غایـت  نه و بیند می مبدئی طبیعت و عالَم براي نه دهد؛ می ادامه خود راه به افقی سیري

 الهی موهبت و خدا عطاي دارد خود که دانشی نه و گیرد می نظر در آن براي فرجامی و
 خلقـت  عنـوان  بـه  را طبیعـت  و کنـد  می مثْله را هستی واقعیت که نگاهی این. یابد می

 طبیعـت  الشۀ مطالعه به صرفاً بلکه گیرد، نمی نظر در هدفی و خالق آن براي و بیند نمی
 مـردار  علمی حقیقت در خدا، بخشش نه پندارد می خود فکر زاییده را علم و پردازد می
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 نگـرد؛  مـی  الشـه  و مردار یک چشم به خویش مطالعۀ به موضوعِ زیرا دهد، می تحویل
-135 همـان، صـص  ( .است شده کنده آن از غایی مبدأ بال نیز و فاعلی مبدأ بال چون
134( 
 عنـوانِ .. .باید  ،گردد اسالمی ها دانشگاه درسی متون و تجربی علوم خواستیم اگر« پس

 چنـین  را خلقـت  صحنه حکیم آفریدگارِ یعنی باشد؛ ملحوظ است فاعلی مبدأ که خالق
 کـه  خلقـت  هـدف  همچنـین . باشـند  اي ویـژه  خـواص  و آثار داراي که است داده قرار

همـان،  (» .شـود  منظـور  غـایی  مبدأ عنوان به است داد و عدل گسترش و خدا پرستش
 )141ص

  
  دیدنِ عالَم طبیعت» خلقت«.2-1-3

را  هـا  آنگاه که پژوهشگر تجربی، موجودات جهان را منقطع األول و اآلخـر نیافتـه و آن  
اي میان مبدأ و معادي حکیمانه یافت، بالفاصله و الجرم، به ایـن حقیقـت    حلقۀ واسطه
قبل از آنکه بخشی ) که موضوعِ مطالعۀ علوم هستند(شود که این موجودات  رهنمون می

زاي طبیعی باشند، مخلوقی از مخلوقات خداوند متعـال   هاي درون از طبیعت با خاصیت
نامتناهی و براي نیـل بـه   » حکمت«و » قدرت«و » علم«راساس آنها را ب هستند که خالقْ

هایی که این موجودات  بنابراین، هرآنچه از آثار و ویژگی. هدفی متعالی خلق کرده است
ي خلقت است که الزمۀ نیل به آن »حکیمانه«و » عادالنه«دارند، در واقع جزئی از نظام 

پس . ن بخش از طبیعت بوده استها و آثاري براي ای هدف نهایی، وجود چنین ویژگی
 اگـر  یعنـی  گیرد؛ قرار »خلقت« عنوان آن جاي به و شود برداشته »طبیعت« عنوانباید «

چنـین  گیاهی گونه فالن یا هست معدنی ماده فالن در اثر فالن که کند می بحث میعال 
 کنـد  می تبیین را آن و اندیشد می گونه این شده یاد عنوان تغییر با دارد، آثاري و خواص

  )141 همان،(» .اند شده آفریده چنین موجودات و ها پدیده این که
  
تعـالی و آیـت بـودنِ آن بـراي      أسماء و صـفات حـق   دربارهمظهریت آفرینش .2-1-4

  خداوند
 مظهر است، حرکت و تغییر ي نشئه که طبیعت نشئه«شناختی الهی،  براساس مبانی هستی

 ماننـد  اسـت،  یکـدیگر  با اشیا روابط و پیوند شامل و بوده حق حضرت جمالیه صفات
 نشـئه  اما و آنهاست، امثال و فعل و قوه فصل، و جنس صورت، و ماده بین که اي رابطه

 از کـه  چنـان  اشـیا  نزاهت به ناظر و بوده سبحان حضرت جاللیه صفات مظهر ملکوت،
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تجلّـی  پـس در واقـع تمـام آفـرینش      )204 ، ص1392همو، (» .است طبیعت به ارتباط
. از اسماء حسناي الهـی اسـت   یمظهر اسمتعالی بوده و هر مخلوقی  مالیۀ حقصفات ک

تـر   تر شده و علم دقیق کسی که چنین نگرشی داشته باشد، هر اندازه به متن خلقت آگاه
تـري پیـدا    فت بیشـتر و عمیـق  تري پیدا کند، الجرم به اوصاف کمالیۀ الهی معر و عمیق

  ) 108نهج البالغه؛ خطبه (» بِخَلْقه لخَلْقه الْمتَجلّی هللَّ الْحمد« :کند می
هـاي   آیـه  -مجتمعـاً و منفـرداً  –مبتنی بر همین نگرش است که معتقدیم تمام آفـرینش  

 جهـان  موجودات دارد، اي آیه معرفت به تشویق که کریم قرآن« :خداوند سبحان هستند
 امري نه قرآن دیدگاه از جهان بودن آیت لیکن داند، می سبحان خداوند آیت و نشانه را

 در حتـی  حـاالت  تمـامی  در اشیا تمامی بلکه مقید، و محدود امري نه و است اعتباري
 عالمیـان  پروردگار آیت و عالمت نیز تغیر فرضِ ظرف در بلکه دگرگونی و تغییر ظرف

 حاالت تمامی در جهان تمامی دانستن آیت است قرآن به مختص آنچهبنابراین  هستند؛
 ایـن  .هسـتند  پروردگـار  نشـانه  و آیت قرآنی، تعلیمات در آفرینش همه .است آنات و

 مشـهود  شـهودي  شـناخت  در و حکیمان فهم به عقلی استنباط در که ها نشانه و ها آیت
 .داراست نیز را دیگري خصوصیت و ویژگی است، الهی عارفان

 وصف آنها براي جهان اشیاي بودن آیت که است این قرآنی معرفت به مختص ویژگی
 آنهـا  مـاهوي  و مفهـومی  خصوصـیات  از خصوصـیتی  حتی و نبوده ذات الزم یا مفارق
 جهـان  اشـیاي  ترتیـب  بدین ...اشیاست وجود و هویت متن در بودن آیت بلکه نیست،
 عین بلکه باشند حق سوي به اي نشانه یا و اشراقی اضافه و ربط داراي که نیستند چیزي

 که نیست چیزي نیز خداوند که طوري همان خداوندند، نشانه عین و اضافه عین و ربط
 و نیـازي  بـی  و اسـتقالل  عـین  او هسـتی  بلکـه  باشـد  غنـا  و نیازي بی و استقالل داراي

  )348-346همان، صص ( ».غناست
  
  شناختی اصول روش.2-1-5

شناختی  ساز روش اي، الزم است که سه اصل سرنوشت پس از چهار اصل بنیادین گزاره
لحـاظ   بـه پـژوهش تجربـی   مورد توجه و دغدغۀ پژوهشگر تجربی قـرار گیرنـد تـا    نیز 

  :عبارتند ازآن اصول . نیز صبغۀ توحیدي بگیرد» روش«
  کشف هماهنگی میان کتاب تکوین و کتاب تدوین الهی.2-1-6
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هاي خداوند  ها و نشانه قبل از این اشاره رفت، تمام موجودات خلقت، آیه همانگونه که
 .کننـد  اي بر وجود و اوصاف او داللت و راهنمـایی مـی   گونه متعال هستند که هریک به

) 26، ص 1390همو، (» .تعبیر قرآن کریم اینست که از عرش تا فرش آیات الهی است«
امـري کـه بـا    . کنـد  بودنِ آفرینش را فهم آیه قرار است این» انسان«نکتۀ مهم اینست که 

کند به توانایی انسان در تأمل در متن  چشم ظاهر غیرقابل درك است؛ بلکه بازگشت می
» کتاب تکـوین الهـی  «آن تعبیري که در لسان حکماء وجود دارد که آفرینش را . خلقت

  .د، اشاره به همین حقیقت داردندان می
اي از آیات الهی است که مجموعاً و منفرداً داللت  موعهاز سوي دیگر قرآن کریم نیز مج

جهـت کـه پیـامبر     همچنـین از آن . کند و راهنمایی بر وجود و صفات خداوند متعال می
بـوده و خداونـد سـبحان    » قرآن نـاطق « السالم علیهمبیت عصمت  و اهل صلی اهللا علیه و آلهاعظم 

نُـوه  فی العالی و علُوه فی لدانیا« مقام در کرده، تنزل ظهور و فعل مقام در خود« کـه  »د 
) معصـوم  کامل انسان( ایشان گوش و چشم و زبان او، ذات مقام نه خداست فعل مقام
جـوادي آملـی؛   ( .»کننـد  می کار معصومانه انسانی چنین وجوديِ هاي بخش همۀ و شده

، لذا بیانات آن حضرات که به سند و داللت معتبر به دست مـا رسـیده   )49 ، ص1390
بنابراین آنچه . است نیز در کنار ثقل اکبر، در واقع سطوري از کتاب تدوین الهی هستند

در این مرحله الزم است، اینست که  اوالً جهت سهولت دستیابی به اوراق کتاب تکوین 
رفته ) آیات و روایات(راغ کتاب تدوین الهی سنجی آنها، به س الهی و ثانیاً جهت صحت

 معتبر دلیل بحث محور... باید  «بنابراین . دو برآید و در صدد کشف هماهنگی میان این
 یـا  نقلـی  تأییـدهاي  از همچنـین . گیـرد  قـرار  صـحیح  حـدیث  یا قرآن آیه مانند نقلی؛
 نباشد، »العقل حسبنا« دعواي موردي هیچ در و دیگر اینکه. شود استمداد آن هاي تعلیل
   ) 141 همان، ص(. »نشود مسموع »النقل حسبنا« ادعاي که چنان

کند، اینست که گرچه ادعاي رویکرد دایرةالمعارفی به  آنچه در این زمینه اهمیت پیدا می
قرآن کریم نسبت به علوم بشري مسموع نیست، لیکن مسلّماً استفاده از آیات و روایات 

شناختی عمیق و دقیق و راستینی  هت که اوالً اصول و فروع هستیج در این عرصه، از آن
ــاً گــاهی در آنهــا اشــاراتی بــه بعضــی دســتاوردهاي   بــه انســان إرائــه مــی دهنــد، ثانی

تواننـد افقـی نـو فـراروي      الحصول بشري در حیطه علم تجربی شده است و می ممکن
مینۀ روش یا مسیر تفکر و گشایی در ز محقق تجربی بگشایند و ثالثاً گاه نیز اشارات راه

همـان، ص  : ك.ن(. دهند؛ لذا داراي آثار پربار و بابرکتی خواهند بـود  پژوهش إرائه می
149(  
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  اي با هدف تفسیر تکوین به تکوین رشته گسترش علوم میان.2-1-7
کلمات و سطور و اوراق کتاب تکـوین   -مجتمعاً و منفرداً–اگر موجودات عالَم، هریک 

از جانب خداوند متعال در تمام این » حکمت«و » عدالت«الهی هستند، پس دو ویژگی 
انسجامِ «تجلّی کرده است که منجر به  -بر وجه نظام أحسن–کلمات و سطور و اوراق 

ـ      . گردیده است» وارة خلقت نظام رینش در همـاهنگیِ  به ایـن معنـا کـه تمـام اجـزاء آف
اي با یکدیگر هستند که اگر حتی جزء کـوچکی از آن حـذف گـردد، ایـن      العاده خارق

مسلّماً بشر هنوز نتوانسته بخـش اعظـم   . گردد منظومۀ منسجم دچار خلل و اختالل می
چراکه آنچه در علوم تجربی مورد پژوهش بـوده اسـت   . وار درك کند این انسجامِ نظام

د     ، همواره یا توجه به)موضوع علوم بشري( خـارجیِ خـاص و مقیـ بـوده  یک موجود
چنـین  . اسـت  است، یا اینکه توجه به یک بعد خاص و مقید از موجودات طبیعی بـوده 

بنابراین با هدف . را بگیرد بعدي دست بشر بسیار محدود و تک یعلم امري باعث شده
مـات و سـطور و آیـات تکـوینی     تـري از کل  تـر و عمیـق   اینکه اوالً بتوانیم به فهم دقیق

در حد (وارة خلقت را آنگونه که هست  خداوند متعال برسیم و ثانیاً بتوانیم انسجامِ نظام
فهم کنیم و ثالثاً بتوانیم به کمک هر جـزء از خلقـت، بـه تفسـیر و فهـم      ) طاقت بشري

زیرا . بنداي گسترش یا رشته تر اجزاء دیگر آفرینش بپردازیم، الزم است علوم میان واقعی
اي بـه   رشـته  نگرد و علوم میان هر رشتۀ علمی، از یک منظر خاص به معلوم خارجی می

. تر شده و بـه دسـتاوردهاي بیشـتري برسـد     کنند گسترة پژوهش عمیق انسان کمک می
هاي اخیر اهمیت این موضوع تا حدي براي بشر روشن شده و این علوم  گرچه در دهه

فته اند، اما اگر مبتنی بر چنین نگـرش توحیـدي، توجـه    اي اندکی گسترش یا رشته میان
هاي نو فـراروي محققـان علـم     ویژه به این علوم ایجاد شود، موجب گسترده شدنِ افق

 نظام موجودهاي از موجودي هر زیرا«. تجربی و نیل به دستاوردهاي نوینی خواهد شد
» .اسـت  الهی تکوین جامع کتاب سطور و کلمات آیات، از سطري و کلمه آیه، آفرینش

  )141 همان، ص(
  
  تغییر نگرش معرفت از سیر افقی ِ محض به سیر طولی.2-1-8
 مراتـب  و مراحـل . است مراتبی و مراحل داراي دارد، که هایی راه و ابزارها با شناخت«

 .است متغایر و متفاوت دارد وجود شناخت مورد در که  مختلفی  مبانی  اساس بر  شناخت
 ذکـر  را مراحلـی  معرفت براي دانند می معتبر تجربه و حس محور در را معرفت که آنها
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 نـام  بـه  شـده  مشـاهده  اشـیاي  مـورد  در که مختلفی هاي فرض .2 .مشاهده .1: کنند می
 پایـان  شـناخت  دوم مرحلۀ مشخص، فرضیه یک ارائه با. شود می ایجاد ذهن در فرضیه

 .ذهن به مجدد بازگشت .4 .فرضیه آزمون و طبیعت به مجدد بازگشت .3 .پذیرد می
 بـه  چهارم مرحله در که آنچه باشد، داشته مطابقت آزمون با فرضیه سوم مرحله در اگر

 مراحـل  این همگی ماند، می باقی موقت قانونی یا و قطعی قانون عنوان به آید می دست
 خـارجی  طبیعـت  بـا  تفاوتی عده این نزد در ذهن .است افقی سیر جهت در چهارگانه

 طبیعـی  و مـادي  امـور  هـاي  خاصـیت  از خارج خاصیتی نیز ذهنی هاي فعالیت و ندارد
 طبیعی اشیاي دیگر همانند را آنان احساسات و عواطف آدمیان، جان و روان آنها ندارد،

 ایـن  واقـع  در و دهنـد  مـی  قرار تحقیق و بررسی مورد چهارگانه مراحل همان طریق از
 بـه  بیـرون  از سـیر  و شناسـند  مـی  برون طبیعی موجود همانند نیز را انسان درون گروه،
 .کنند می تلقی یکسان سیري را بیرون به درون از و درون
 مراحـل  از دوم مرحلـه  در کـه  شـود  منجر طولی سیر به تواند می صورتی در افقی سیر

 بلکـه  نبـوده  مادي و محسوس کاري وجه هیچ به ذهن کار شود ثابت مذکور چهارگانه
 و شخصی قضایاي میان گذاردن فرق با منطق در که است امري همان این و است عقلی

  1 )323-321، صص 1392همو، (  ».شود می اثبات علمی قضایاي
 علمـی،  هـاي  کتـاب  که است این علمی، کتب با کریم قرآن هاي فرق ترین مهم از یکی«

 که کریم قرآن اما ... پردازد؛ می جهان هاي پدیده و اشیا افقی سیر تبیین و بررسی به تنها
 افقی سیر به اجمالی نگاه از گذشته محض، علمی کتاب نه و است نور و هدایت کتاب
 یعنی دارد؛ ها سخن معاد، و مبدأ با ها آن ارتباط و جهان هاي پدیده عمودي سیر از اشیا

  ، ص1381همـو،  (» .گوید می سخن موجودات تحول و سیر غایی مبدأ و فاعلی مبدأ از
 اشـیاي  عرْضـی  و افقی شناخت کریم قرآن« است که الزمالبته توجه به این نکته  )104

 بیـان  بـا  همـواره  بلکـه  نکرده، مطرح آنها طولی و عمودي شناخت از جداي را طبیعی
 گفتـه  سـخن  نیـز  آفرینش مبدأ و خالق با آنها طولی رابطه از هم، با اشیا عرضی روابط
 )340 ، ص1389همو، (» .است

 عـالم  سـطح  در کـه  اسـت  عرْضی و افقی شناختی استقرایی، و حسی معرفت«بنابراین 
 بـه  کـه  اسـت  شـناختی  استنباطی و اي آیه معرفت«اما در مقابل  »شود می انجام طبیعت
پس براي آنکه به علـمِ اسـالمی   ) 345 همان، ص( ».گردد می منجر برتر حقایق دریافت

شناختی اینست که افقِ نگـاه بـه عـالَم     ترین محورهاي روش دست یابیم، یکی از اصلی
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اي تعـالی   طبیعت و معلومات تجربی را از رویکرد افقی و حسی محض، به معرفت آیه
  . داده و درصدد فهمِ عمیق ابعاد ملکوتی این عالَم باشیم

  
  تنظیم الگوي پژوهشی.2-1-9

سازيِ علوم تجربی، بیش و پیش  شود که براي اسالمی مبتنی بر آنچه گذشت، روشن می
شـناختی و   اي از مبـانی هسـتی   نیازمندیم که بابِ فصل گستردهدر قدم اول از هر امري 

را ) انسجام و انتظام یافته است که در حکمت متعالیۀ صدرائی(شناختی توحیدي  معرفت
انسـان  «و »  فلسـفۀ هسـتی  «مبانی اي کـه در دو بخـش   . هاي تجربی بگشاییم ر دانشب

  .قابل احصاء هستند» شناسی
ادامه شناسی  آغاز شده و با هستیشناسی  اهللا ویعنی مجموعه مباحثی که از وجودشناسی 

اوالً دالِ بر وحدانیت خداوند سبحان بـوده و ثانیـاً توانـایی    یعنی مباحثی که . پیدا بکند
هایی که  دسته از سرفصل سپس آن. با مخلوقات را داشته باشدتعالی  تبیین نوع ربط حق

 اعـم از . نمایـد  در حکمت متعالیه براي شناخت فلسفیِ عالَم وجود و عالَم ماده الزم می
عوالم وجـود، مالئکـۀاهللا،   شناسانۀ  و علّیت، مباحث هستی قوالت عشرم شناسی، ماهیت

، مسـأله تقـدیر و سرنوشـت   قضاء و قدر، ، حرکت جوهري، هدف خلقت، عقل مفارق
گـاه   آن. )غیـر از سـنن اجتمـاعی   (هاي الهی جاري در نظام خلقت  سنت، جبر و اختیار

شناسیِ توحیدي، مباحثی که ابعاد  جهت فراهم آمدن بستر مناسبت براي حصول معرفت
 . یابند کنند نیز ضرورت می شناسی اسالمی را تشریح می مختلف انسان

از این رهگـذر بـه دو    پژوهشگر تجربی شود،اگر این مبانی نظري وارد منظومۀ فکري 
  :رهیافت مهم و بنیادین دست خواهد یافت

  
 ها فرض تأثیر پیش. 2-1-10

هـاي فکـري پژوهشـگر در تحقیقـات      فـرض  فلسفۀ علم، تأثیر پیش مهمیکی از مسائل 
ع مطـرح اسـت، براسـاس    که در ایـن موضـو   هایی چالشگذشته از تمام . تجربی است

هـاي انسـان امـري     هاي پیشینی بر اندیشـه  شناختی، تأثیر یک سنخ گزاره اصول معرفت
. دنمای ر رخ میغیرقابل تردید است که خودآگاه یا ناخودآگاه در عملیات ذهنی پژوهشگ

از سه جهت بـر   2فرض هایی که در ساحت متافیزیک براي دانشمند مطرح هستند پیش
مطرح . 2گیري پژوهش و انتخاب موضوعِ تحقیق  جهت. 1: تحقیقات او اثرگذار هستند

تحلیلـی کـه از مشـاهدات    . 3کردن یک فرضیه به مثابه یکی از ارکان پژوهش تجربـی  
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شـود و برداشـت و    تجربی و نتایجِ تحقیقات آزمایشگاهی براي پژوهشـگر مطـرح مـی   
 3.س از مشاهدة امر عینی، از آن واقعیت خواهد داشتگزینش تحلیلی اي که هرکسی پ

سردبیر مجلۀ  »رابرت یانگ«تنیده است که  این تأثیرات آنچنان با علم تجربی بشر درهم
Science as culture  کارهاي اخیر این را براي افراد بصیر روشن کرده است «: نویسد می

نیست که شما ایدئولوژي را  ها که هیچ جایی در علم، فناوري، پزشکی یا سایر تخصص
  )159، ص 1393گلشنی ، ( ».به عنوان یک عامل مؤثر نیابید

هـا   هاي توحیدي استوار باشد و این بنیـان  آنگاه که تحقیقات تجربیِ پژوهشگر، بر بنیان
تـوان محصـول ایـن     کننده داشته باشند، مسـلّماً نمـی   در سه ساحت مذکور نقش تعیین

  . اي هستند، یک سنخ دانست ه فارغ از چنین مبانیتحقیقات را با مطالعاتی ک
  
 ابتناء علم تجربی بر فلسفۀ علم توحیدي.2-1-11

مبادي و اصولی که معرفت و علم تجربی بر روي آنها قرار گرفته و تشخص و تشـکل  
یابد، باید چه هویتی داشته باشند تا بتوان آن علم را دینی دانست؟ تردیدي نیست که  می

اصول که به لحاظ منطقی، نقش حیاتی و تعیین کننده نسبت بـه معرفـت   برخی از این 
هـا، هویـت و    تغییر این دسـته از گـزاره  . اند کیعلمی دارند، از سنخ گزاره هاي متافیزی

تجربی، -ها برحسب ذات خود، حسی این گزاره. کند علم را دگرگون میساختار معرفت 
هایی که از اصل واقعیت خبـر داده، شـناخت   پذیر و مانند آن نیستند؛ مثل گزاره  آزمون

واقع را ممکن میداند، علیت را تفسیر میکنـد، ربـط ضـروري بـین علـت و معلـول را       
هـا کـه هویـت و     بخش قابل توجهی از ایـن دسـت گـزاره   ... . پذیرد یا رد میکند و می

در . اند هاي متافیزیکی کند، از نوع گزاره ساختار علم تجربی بر اساس آن سازمان پیدا می
تبع آنچه در حوزة فلسفه اسالمی است،  به) دامت برکاته(دیدگاه آیت اهللا جوادي آملی 

لـذا  . هاي دیگر نیز، سطح دیگري از علم اند که علم تجربی در آن سطح نیست آن الیه
ظلمتی نیست که علم روي آن نشسته باشد و به تبع آن تاریک باشد، بلکه این مبانی از 

است و قرار گرفتن علوم تجربی بر روي این مبانی، به مصداق نور علی سنخ علم و نور 
  ) 251، ص 1393پارسانیا، (» .نور است

 و هسـتی  تـأمین  در تنها نه دیگر علوم به نسبت کلی فلسفه ریاست«: با این توضیح که
 مهـم  و حساس سرنوشت بلکه آنهاست، مسائل تصدیقی مبادي از برخی و موضوعات

 هر موضوعۀ اصول یعنی ها؛ فرض پیش زیرا ...زند می رقم را آنها بودن حاديال و اسالمی
 و هـا  فرض پیش آن همه دستمایه ...است دانش آن بودن الهی یا الحادي کنندة تعیین علم
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 و خورند می رقم کلی بینی جهان یعنی مطلق، فلسفه در ها مایه و ها پایه آن همه جانمایۀ
 مضاف هاي فلسفه هاي کارگاه در گاه آن ،شود می تصویب بارگاه آن در آنها عدم و وجود

 دینـی  بایـد  علـوم  کـردن  اسالمی براي بنابراین .گردد می پیاده آن تحت مندرج علوم و
 بودن الهی باید علوم فلسفه بودن اسالمی براي و داشت نظر مطمح را علوم فلسفه بودن

 فراگرفت متألّه فیلسوفان از است شناس هستی و نگر عالَم و بین جهان که را مطلق فلسفه
و  )167، ص 1390جـوادي آملـی،   (» .شـود  احراز آن تحت مندرج علوم بودن الهی تا

این علم به لحاظ ساختار درونی نیز متصـف  صدر و ساقۀ توان گفت  می است که آنگاه
  .بودن است ه دینیب

  
  ثمرات ابتناء علوم تجربی بر نگرش توحیدي.3

دینـی،   سازي چنین الگویی از علـم  که گذشت، در صورت طراحی و عملیاتیهمانگونه 
سازي اوالً براي پژوهشگر تجربی و ثانیاً بـراي جریـان تـاریخی علـم      ثمرات سرنوشت

  :کنیم در ادامه، برخی از این ثمرات مهم را بیان می. گردد حاصل می
  
  رهایی از شرك در اندیشه.3-1

 و جلی و در هر نوع، داراي مراتب است که طبق آیه شریفه شرك داراي انواع خفی» و
هیچ مؤمنی نیست مگـر اینکـه    ) 106:یوسف(» ما یؤْمنُ أَکْثَرُهم بِاللَّه إِالَّ و هم مشْرِکُونَ

یکی از مراتب شرك . که الاقل از نوع خفی شرك، به مرتبه اي از مراتب آن مبتال باشد
و (برخوردار است و تأثیر چشمگیري در ایمـان قلبـی    خفی، که از اهمیت بسیاري هم

کسی که در فهم نظم عالَم از . انسان دارد، شرك در شیوة تفکر است) سرنوشت اخروي
دهد، در تأمالت خویش از  ناظم حقیقی غفلت داشته و این نظم را به طبیعت نسبت می

فاً بـه علـل صـوري و    ، در مشاهدات خود صرول غافل بوده و تفکر قارونی داردمعلّم ا
غافـل باشـد،    -در بهترین حالت–مادي اشیاء نظر داشته و از علل فاعلی و غائی اشیاء 

چنین شخصی حتی اگر به لحاظ نظري مسلمان باشد و مناسک ظاهري دینی را رعایت 
اگر در بهترین حالت مبتال به . کند، لیکن قطعاً به مراتبی از شرك در اندیشه متبال است

باشد که این موضـوع   خالقیت نباشد، الاقل به شرك در ربوبیت تکوینی مبتال میشرك 
و چه بسا به سبب شرك در . در آیات متعددي مورد تأکید و نفی قرآن کریم بوده است

تـرین اثـر چنـین     لذا اولین و مهـم  4 !ربوبیت، ناخواسته به ورطۀ شرك در الوهیت بیفتد
  .رهاند در اندیشه مینگرشی، اینست که محقق را از شرك 
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  سیر آفاقی در آیات الهی.3-2
قرآن کریم براي معرفت توحیدي، سه مسیر و راه را فراسوي موحـدان و سـالکان ایـن    

هـاي   ایـن راه . هـا اسـت   صراط مستقیم گشوده است که محل بحث ما فقط یکی از آن
 :ان شـده اسـت  بی) اسیرطبق برخی تف(سوره مبارکه فصلت  53گانه مجموعاً در آیه  سه

نْفُسهِم حتَّى یتَ« نَّه الْحقُّسنُرِیهِم آیاتنَا فی الْآفَاقِ و فی أَ أَ و لَم یکْف بِرَبـک أَنَّـه    بینَ لَهم أَ
لَى کُلِّ شَیع شَهِید ء«  

 آسمان خلقت در سیر همان که است شده یاد آفاقی آیات در مطالعه از هم آیه، این در«
 دوم راه کـه  انفسـی  آیـات  در مطالعه از هم است، روز و شب بودن درپی پی و زمین و

آمـده   میـان  به سخن خدا واسطه به خدا شناخت دقیق و عمیق بسیار راه از هم و است
آنچه در این مجـال بـه بحـث مـا      )51-50 صص ، 1386 آملی، جوادي: ك.ن( ».است

سیر آفاقی در واقع عبـارت  . شود، سیر آفاقی در آیات تکوینی خداوند است مربوط می
فـرضِ   مسـلّماً پـیش   ».بررسی مفهومی و تحلیل حصولی پیرامـون آفـاق عـالَم   «است از 

 »نظـم «پژوهش تجربی که خواسته یا ناخواسته توسط پژوهشگر پذیرفتـه شـده اسـت،    
چرا که اگـر چنـین نظمـی پذیرفتـه نشـود،      . است) موضوع علوم تجربی(عالَم طبیعت 

که فلسفۀ وجوديِ علوم تجربی ... بینی و اساساً رجوع به طبیعت براي کشف آن و پیش
محقق تجربی وقتی با نگرش توحیدي به سراغ معلوم خویش . معنا خواهد بود است بی

و بیرون اشیاء و موجودات طبیعی مشاهده کند،  برود، هر آنچه از انسجام و نظم درونی
تعالی و صفات او کـه منجـر بـه ایـن      در واقع دارد معرفت عقالنیِ خویش به وجود اهللا

 آیات در اش عقالنی و سلوك بخشد طبیعت با این نظم پرشکوه شده است را تعمق می
  )201 ، ص1392 همو،: ك.ن(. بود خواهد تر متعالی و تر عمیق سبحان، خداوند آفاقی

  
  به مثابه هدف خلقت» یقین« مقامنیل به .3-3

لـیکن  ) 56:ذاریـات ( کند گرچه خداوند سبحان از عبادت به عنوان هدف خلقت یاد می
و تأمـل  ) 99:حجر( »الیقین یأتیک حتی ربک واعبد«مالحظۀ این آیه در کنار آیۀ شریفۀ 

سازد که گرچه عبادت هدف است، اما خود مقدمه ایست تا انسان  در این دو، روشن می
. بنابراین عبادت در واقع هدف متوسط است؛ نه هدف نهـایی . برساند» یقین«را به مقام 

 خلـق  الذي اهللا: کند بیان می» علم«همچنین در آیۀ دیگري، هدف آفرینش همۀ جهان را 
 قـدیر  ء شـی  کل علی اهللا أنّ لتعلموا بینهنّ األمر یتنزّل مثلهنّ األرض ومن سماوات سبع
 )211 ، ص1392همو، ( )12: طالق(علما  ء شی بکل أحاط قد اهللا وأنّ
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 با مطابق چون که باشد اي گونه به معرفت یعنی است؛ واقع با مطابق جزمِ همان »یقین«
، 1379همو، ( .است جزمی نیست، پذیر تردید چون و ندارد راه آن در جهل است، واقع
این یقین منطقی که محل سـخن اسـت، آنگـاه کـه حاصـل شـود، در تمـام         )351 ص

  . هاي وجودي او تأثیرگذار است هاي زندگی انسان و همۀ ساحت عرصه
کمیاب  مسلّماً آن یقینی که هدف خلقت و قلّۀ کماالت انسانی بوده و در بین بندگان بس

ها به اقتضاي حیات فردي و  وگرنه همۀ انسان. یستاست، صرف هرگونه یقینِ علمی ن
علمی شان، هر یک کم و زیاد، زندگی و اندیشۀ خود را با امور یقینـی مسـلّمی پـیش    

یقینی بـودن آنهـا    ،شناسی معرفتمباحث هاي اولی هستند که در  حداقل گزاره. برند می
وسـات اسـتفاده   همچنین بسیاري از معقوالت اولـی کـه از محس  . به اثبات رسیده است
یا . یقینی باشند حقیقتاًتوانند  شوند نیز می هاي تجربی حکایت می کرده و در قالب گزاره

اي کـه روش   حتی در بعضی علوم پایه همچون ریاضی و هندسه، به دلیل ویژگی ذاتـی 
توان ادعا کـرد کـه ایـن     آیا می. شود األخص بسیار یافت می این علوم دارد، یقینِ بمعنی

مسـلماً   !شود؟ هاي کماالت انسانی مطرح می به عنوان یکی از قلّه نی است کههمان یقی
کند به یک سیمرغ  دهد و آن را براي انسان تبدیل می پس آنچه به یقین ارزش می خیر؛

قـدم   مسـاوق بـا  که اوالً دستیابی به آن متوقف بر سلوکی درونی بوده و ثانیاً نیل به آن 
متعلـق یقـین در   . است» متعلَّق یقین«هی است، همان گذاشتن در مسیر والیت خاصۀ ال

 اهللا أنّ لتعلَموا«: این بحث، همان حقیقتی است که در آیه باال به بخشی از آن اشاره شد
  .»علماً ء شی بکل أحاط قد اهللا وأنّ قدیر ء شی کل علی

حصول یقین نسبت به حقایق ملکـوتی متوقـف بـر ریاضـتی علمـی و       روشن است که
پژوهشگرِ موحـد علـم   . عملی است تا ذهن و قلب توانایی درك آن حقایق را پیدا کند

شـناختی   ، وقتی با التفات تام به اصول و کبرَیات هسـتی در این الگوي پژوهشی تجربی
تجربـی و عقالنـی آن    مذکور به سراغ معلـوم خـارجی رفتـه و بـه کنکـاش و کـاوش      

پردازد، از ابتدا تا انتهاي پژوهش، دائماً صدر و ذیل پـژوهش خـود را صـغریات آن     می
اصول کلی یافته و از این رهگذر با کُرنش قلبـیِ مکـرّر و مسـتمر در برابـر آن حقـایق      
ملکوتی، هر اندازه در تحقیقات خویش پیشرفت داشته باشد، در واقع در حـال تعمـق   

چرا که ایمان صحیح که متوقـف  . ی خویش نسبت به آن حقایق ملکوتی استیقین قلب
و تشـکیک   )29: فـتح ( ي مشکّک بوده و داراي مراتـب اسـت  بر یقین عقلی است، امر

ها در تحصیل یقین عقلی، ثانیاً تشکیک مراتب  مراتب آن، اوالً به تشکیک مراتب انسان
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ر ها د قلب، ثالثاً تشکیک مراتب انسان ها در ایجاد عقد میان محصول عقل نظري و انسان
  )32:فرقان؛   120:؛ هود 10:نحل(. تثبیت ایمان در ساحت قلب است

آنگاه که پژوهشگر تجربی بتواند از این مسیر یقین خود را تعمق بخشـد،   ،حاصل آنکه
خواهد رسید که متعلَّق این علم الیقین، صورت کلیۀ آن حقایق ملکوتی » علم الیقین«به 

شود، و گاه از مسیرهاي دیگرِ عقـل نظـري همچـون     که گاه از برهان حاصل می. است
آشـتیانی ،  (. دانند که آن را نوعی کشف نیز می» حدس و إلقاء و إلهام«یا » فکر صائب«

 مشـهود  معقـولش،  و مفهـوم  کـم  کـم «سالک با استقرار در این منزل . )155، ص 1388
لـذا ایـن علـم    ) 355 ، ص1379جـوادي آملـی،   ( ».معاینه گزارشش، و خبر گردد و می

ـ «الیقین، خود مقدمه ایست براي نیل به عین الیقین که  لَتَـرَونَّ  * م الْیقـینِ  لَو تَعلَمونَ علْ
که اوحدي از اولیاي » الیقین حقّ«و این نیز مقدمه ایست بر مقام ) 6-5تکاثر ، ( »الْجحیم

  .الهی را یاراي نیل به آن است و از مقام بحث ما منزّه
  
  شهود حقایق ملکوتی در آینۀ اشیاء طبیعی. 4-3

پژوهشگر تجربی اگر بتواند به آنچه در مطلب پیشین بیان شد، جامۀ عمـل پوشـانده و   
اش تحقق بخشد، به مرحلـه اي رسـیده    در نفس ناطقه -در حد توان خویش–یقین را 

گفته شد که متعلق . را بر عالَم ملکوت باز کند» قلب«است که توانایی پیدا کرده دریچۀ 
امـا محقـق تجربـی کـه همگـام بـا       . لکـوتی اسـت  الیقین، صورت کلیـۀ حقـایق م   علم

اش، در حال طی کـردن یـک مسـیر سـلوکیِ الهـی       هاي تجربی و آزمایشگاهی پژوهش
 ابزارهـاي  و وسـایل  که یکی از(خواهد آن صور کلیه را به وسیلۀ قلب  است، اکنون می

 چیـز  دو در عقـل  ادراك بـا  معانی این ادراك در قلب لیکن«. درك کند) است شناخت
 کند می ادراك کلی مفهوم صورت به دور از عقل را آنچه اینکه اول تفاوت: دارد تفاوت

 مشاهده است وجودي سعۀ داراي که خارجی شخصی موجود عنوان به نزدیک از قلب
 حصارِ در انحصار دلیل به عقل اینکه است، اول تفاوت نتیجۀ که دوم، تفاوت .نماید می

 ادراك شهودي دلیل به قلب اما است، عاجز حقایق از بسیاري ادراك از مفهومی، ادراك
 )299-300 همان؛ صص(» .شود می آگاه نیز عالم جزئی بلکه و کلی اسرار از بسیاري بر

کند که در آینۀ طبیعت، به وسیلۀ قلب، آن حقایق ملکوتی  بنابراین او در واقع تالش می
 بـه  قـادر  آدمی«د همین است که البته شهود مراتبی دارد؛ اولین مرتبۀ شهو. را شهود کند

 و شـرایط  رنـج  که آن بدون طریق این از و گردد می طبیعت و ملْک عالم اسرار معرفت
 حـوادث  بـه  باشد، داشته است دور از شناخت به مربوط که را مفهومی معرفت اسباب



  1397 بهار و تابستان، اول، شمارة نهمسال ، هاي علم و دین پژوهش   70

  

توضـیح ایـن مطلـب     )336همـان؛ ص ( ».کند می پیدا علم طبیعت نشئه آینده و گذشته
  :شود ضمن دو مقدمه بیان می

که اوصاف  ستبدین معناتعالی،  اسماء حق ايموجودات عالَم برمظهریت  .1
ان مخلوقات کمالی إلهی در جریان خلقت و تدبیر عالَم، به نحو تجلّی در می

کند، از  از سوي دیگر، اسم در واقع از ذات حکایت می. سریان پیدا کرده است
لذا أسماء حسناي الهی حکایت از . متّصف به صفتی خاص استجهت که  آن

. اش هست جهت که متصف به صفات کمالیه خداوند سبحان دارند از آن
. واسطۀ أسماء او است ند متعال، بهبنابراین انتساب مخلوقات عالَم به خداو

 )462، ص 1386طباطبایی، (
 اشیاء، ملکی چهرة. ملکوتی و ملکی چهرة: دارند چهره دو عالم اشیاي تمام .2

 خداي با ارتباطشان نشانگر آنها ملکوتی چهره و آنهاست ظاهري چهره
 با که نیست چیزي و ببیند تواند نمی کسی هر را ملکوتی چهره. است سبحان

 ، ص1394جوادي آملی، ( دریافت را آن بتوان تجربی علوم با یا احساس
 جهان موجودات باطن و اشیا ملکوتی چهره ما: فرماید می سبحان خداي) 173

 چهره آن مشاهدة) 75: انعام ( دادیم نشان) علیه اهللا سالم( خلیل ابراهیم به را
 خداوند جهت، همین به و است ممکن نیز دیگر هاي انسان براي ملکوتی
اعراف ( فرماید می تشویق زمین و آسمانها ملکوت در نمودن نظر به را همگان

 )304 ص ؛1388 همو؛() 185: 
، خواهـد توانسـت کـه    این صراط مستقیم پیش بـرود بنابراین پژوهشگر تجربی اگر در 

کلـی و  (البته ایـن شـهود خـود انـواعی     . شهود کندیز نحقائق ملکوتی عالَم طبیعت را 
آنچه . داشته و مراتبی دارد که به اقتضاء مراتب وجودي سالک قابل تحقق است) جزئی

تواند درك کند، آن حقیقت شریفی  دانشمند تجربی در اعلی مراتب این نوع شناخت می
فی الْأَشْیاء علَـى غَیـرِ   هو «: الموحدین در این عبارت عمیق بیان داشته اند است که مولی

   5 )306، ص 1384ابن بابویه، (» ممازجۀٍ خَارِج منْها علَى غَیرِ مباینَۀ
  

  هاي تجربی افزایش کارآیی عقل نظري در پژوهش.3-5
این قوه  مسلماً. عقل نظري استتجربی، روشن شد که ابزار اصلی و حقیقیِ پژوهشگر 

. بدون استخدام و استفاده از قواي درونیِ مادون هرگز به چنین امري نائل نخواهد آمـد 
متعلـق بـه نفـس ناطقـۀ      ال و واهمه و متصرفه، قواي حیـوانیِ سه قوة خی: توضیح آنکه
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. انسان هستند که هر یک وظایف ویژه خود را در ساحت نفس انسانی بر عهـده دارنـد  
فظ صور محسوسه، واهمه براي درك معانیِ عقلیِ مضاف بـه  قوة خیال براي درك و ح

صور جزئی و متصرفه براي تصرف در امور متخیله و متوهمه و ترکیب آنها با یکـدیگر  
مأموریت اصلی این قوا،  پس 6.است که بدون آن، قواي خیال و واهمه ابتر خواهند بود

خـدمت   وجود انسـان را در بـه  توان کمال این قوا در  لذا می. است انسان حوزة ادراکی
جوادي آملی، ؛  65، ص 1387ا، ابن سین(. درآمدنِ آنها براي کارآییِ عقل نظري دانست

کار عقل نظري باشند، قابلیت  توانند کمک این قوا همانگونه که میالبته  )299ص ،1392
  )414، ص1389همو، (. ي براي رهزنی این قوه نیز دارندبسیار

تجربی براي آنکه در تحقیقات خویش بتواند مسیر سالمی را طی کند بنابراین پژوهشگر 
و در مراحل گوناگونِ مطالعۀ تئوریک و آزمایشگاهی خویش مبتال بـه مغالطـه نگـردد،    
اوالً نیازمند عقل نظري سالم و طاهر و ثانیاً نیازمند خیال و واهمـه و متصـرفۀ سـالم و    

هر اندازه محقق تجربی  ي قبلی گذشت،ها اس آنچه در بخشبراس. طاهر و کارآمد است
بتواند آن ثمراتی که قبل از این بیان شد را در جان خـویش تحقـق بخشـد، بـه همـان      

توانسته است این دو مؤلفۀ بنیـادین و تأثیرگـذار را   ) در عرض آنها، نه در طول(نسبت 
ردي آن در سایۀ آنها کسب کرده و در نتیجه با مشایعت قواي مادون عقل، تأثیرات کارب

  .را در محصوالت تحقیقات تجربی خویش مشاهده نماید
و علـت  » معلّم حقیقـی «کند به آن حقیقتی که دربارة  بعد دیگر این مطلب بازگشت می

و آنچه در رابطه با ارتباط عقل بالملکۀ با عقل فعال و اشراق عقل . فاعلی علم بیان شد
پس از بیان ) ره(الرئیس  شیخ. استفعال، در عبارات حکماي اسالمی بدان اشارت رفته 

گـاه کـه    بـه عقـل نظـري و عملـی، آن    ) به اشـتراك لفظـی  (قواي انسانی و تقسیم عقل 
دارد کـه   سـخنی خواهد مناسبت صورت عقلیه را با صور حسیه و خیالیه بیان کنـد،   می

  :حاصل آن اینست
تا حقایق مجرد  کند مطالعۀ جزئیات توسط قوة خیال، نفس انسانی را آماده و مستعد می«

پس اندیشه و تدبر، درواقع حرکت نفس است که . از سوي عقل فعال به او افاضه گردد
معرفت، حدوسط استدالل معد همانگونه که در ساحت . نماید را معد قبول فیض می آن

  )321، ص 1387ابن سینا، ( ».است براي قبول نتیجه نفس
فلسفۀ الهی تبیین شده است، نفس انسـان از  النفس که در  طبق مبانی متقن علمهمچنین 

تنها قوة پذیرش صور عقلیه را واجد است؛ و «جهت که مدرِك حقایق خارجی است،  آن
زیـرا فعلیـت،   . خود بالفعل گـردد  تواند خود به قوه غیر از فعل است و شیء بالقوه نمی



  1397 بهار و تابستان، اول، شمارة نهمسال ، هاي علم و دین پژوهش   72

  

اري را دارایـی  و تا زمانیکه علتی موجود نباشد که ایـن نـد  . دارایی است و قوه، نداري
و آن علّـت فـاعلی و   ) 556، ص1388نـائیجی،  (» .گرایـد  کند، کفۀ عدم به وجود نمـی 

حقیقی که شأنیت اخراج نفس از قوه به فعل را داراست، همان عقل فعال است که طبق 
نور از  که زمانی تا ت که در محاذات منیر قرار گرفته واي اس تقریر باال، نفس به مثابۀ آینه

از . ر افاضه نگردد، امکان مشاهدة هیچ تصویري در آن وجود نخواهد داشـت جانب منی
سوي دیگر نیز هر اندازه مناسبت نفس با عقل فعال بیشتر شود، اشراق نور بـر آن نیـز   

  .گردد افزون می
» اتصال«گرچه تقریر باال طبق مبناي مشاء است که از ارتباط نفس با عقل فعال تعبیر به 

به نسبت سعه و ضیق وجودي نفـس و  (دو  این» اتحاد«مت متعالیه کند؛ و گرچه حک می
را اثبات و تبیین کرده است؛ لیکن هر دو مبنـا، در اصـل   ) در حیطۀ مناسبت مخصوص

-نفس انسانی براي تعقّل : که کنند که عبارت است از این تفاوتی نمی بحث محل مطلبِ
حـال ایـن   (. ازمند ارتباط با عقل فعال استنی -حدوثاً و بقائاً، شدةً و ضعفاً، کماً و کیفاً
و عملیـات   ).نحـو اتحـاد   نحو اتصال و چـه بـه   ارتباط را هرگونه که تفسیر کنیم؛ چه به

که علـت  » إعداد«گیرد، جز  فکريِ انسان که توسط قوة عاقله و با ابزار ذهن صورت می
است، نقش بیشتري  کنندة بستر الزم براي اعمالِ علیت علت حقیقی نبوده و صرفاً فراهم

  .ندارد
بنا بر آنچه گذشت، تأثیر نگرش توحیدي بر افزایش کارآمدي عینیِ تحقیقات تجربی را 

اول از جهت مبادي عقل نظري، نقش مؤثر قواي مادون : توان تقریر کرد از دو جهت می
و . هاي آن و تأثیري که این نگرش در سـالمت و طهـارت آن قـوا دارد    عقل بر فعالیت

جهت که مدرك حقایق عینی است و ارتباط  از منظر فعالیت خود عقل نظري از آندوم 
توان ادعا کرد کـه در صـورت تحقـق     لذا می. مثابۀ علت فاعلیِ علم دارد با عقل فعال به

فنـاوري و   این الگو، محصوالت علوم تجربی دسـتخوش تحـوالت بنیـادین در عرصـۀ     
خیر محور تحقیقات دانشمندان هاي ا طی سدهچرا که تمام آنچه . تکنولوژي خواهند شد

اما ایـن  . ال نسبت به چنین نگرشی بوده است بلکه با موضع بشرط  ، بدون التفات وبوده
شناختی  شناختی و معرفت نگرش به دلیل تمام تحوالتی که اوالً در ساحت مبانی هستی

تـرین   مهـم  کـه (علم ثانیاً در ساحت روش پژوهش علوم و ثالثاً در ساحت جان انسانی 
هاي تجربـی و در نتیجـه    کند، الجرم تأثیر شگرفی در سیرِ پژوهش ایجاد می) بعد است

  .تأثیر بنیادینی در محصوالت علوم تجربی خواهد داشت
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دهیِ الگوي مورد بحث نسبت به پژوهشگر تجربی در تصـویر   نموداري از کیفیت ثمره
  :شود زیر مشاهده می

  
  تکملۀ الگو.4

داشـته و نقـش    اي ویـژه  در این طـرح پژوهشـی اهمیـت    آنچهبراساس آنچه گذشت، 
در ایـن مسـیر، ابتـدا یـک     ) محقق(دارد، اینست که فاعل شناسا کننده  و تعیینمحوري 

بنابراین یکی از لوازم اصلی . سلوك عقالنی و سپس سلوکی روحانی را طی خواهد کرد
ر تجربـی در آغـاز و ادامـۀ ایـن راه،     گذاردن در چنین مسیري آنست کـه پژوهشـگ   قدم

را براي خود مرکَب قرار داده و عزم راسـخ بـر تحصـیل ملکـات الهـی      » تهذیب نفس«
که باید فصل گسترده (بنابراین آن الگویی که قبل از این بدان اشارت رفت . داشته باشد

در این  اي است تا نیازمند تکمله) اي از مبانی در مقابل دیدگان پژوهشگر گشوده گردد
یعنی مبـاحثی کـه   . تهذیب نفس و تحصیل ملکات الهی نیز توفیق بیشتري داشته باشد

شناختی محقق را تعمق بخشیده و ثانیاً مجموعه اي از مبـانی اخـالق    اوالً معرفت انسان
پژوهشـگرِ  «باشـد را در اختیـار او قـرار دهـد تـا       نظري که براي تهذیب نفس الزم می

گام با یکدیگر پیش  هگذر، سلوك دنیوي و اخروي خویش را همبتواند از این ر» سالک
  . ببرد

  
  گیري نتیجه.5

تجربـیِ   تجربیِ دینی با علـم  هاي بنیادین علم تفاوت در این نوشتار تالش بر این بود که
  :غیردینی از دو جهت روشن گردد

هسـتند کـه بایـد بـراي      اي شـناختی  اي و اصـول روش  اصول گـزاره : از لحاظ روش. 1
براي علوم تجربـی،  ) تحقیقِ عینی و ناظر به کارکرد روش(طراحیِ یک الگوي پژوهشی 

تجربی، این اصول بایـد وارد   سازيِ علوم براي اسالمی. مورد توجه و اهتمام قرار گیرند
منظومۀ فکري محقق تجربی شوند تا اوالً علم تجربی بـر فلسـفۀعلم توحیـدي اسـتوار     

هایی که قرار است در تحقیقات پژوهشگر نقش مؤثر ایفاء کنند،  فرض انیاً پیشباشد و ث
  .هاي توحیدي و دینی باشند فرض پیش

با توجه به هدف خلقت جهان که عبارت از عبودیـت انسـان اسـت،    : از لحاظ ثمره. 2
گردد خوبی تقریر و بسط  در علم دینی به اهللا جوادي آملی آیتروشن شد که اگر نظریۀ 

منصـۀ ظهـور برسـد، دقیقـاً در همـین جهـت        تبدیل به یک الگوي کارآمد شده و بـه و 
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دارد و در درجۀ اول باعث استکمال معنـوي و روحـی پژوهشـگر     گام برمی) عبودیت(
که وي ابتداي مسیر را با سلوکی عقالنی و ادامـۀ مسـیر را بـا سـلوکی      گردد، آنچنان می

قابلیت خواهد داشت تـا بـه شـهود حقـایق     کند و از این مسیر  روحانی و قلبی طی می
و در درجۀ دوم در صورت اعمال صحیح و کامـل ایـن الگـو،    . ملکوتی نیز دست یابد

نیـز   تکنولـوژي  و فنـاوري   عرصۀ بالتبع در تحوالتی ژرف و بنیادین در علوم تجربی و
 مبـانی  ساحت در اوالً که تحوالتی تمام دلیل به نگرش این که چرا. حاصل خواهدشد

 در ثالثـاً  و علـوم  پـژوهش  روش ساحت در ثانیاً ،علم شناختیِ معرفت و شناختی هستی
 سیرِ در شگرفی تأثیر الجرم کند، می ایجاد) است بعد ترین مهم که( انسانی جان ساحت
 خواهـد  تجربـی  علـوم  محصـوالت  در بنیـادینی  تـأثیر  نتیجه در و تجربی هاي پژوهش
  .داشت

 

 نوشت پی
 

  .129 ص اهللا جوادي آملی، اسالم و محیط زیست، آیت: ك.همچنین ن 1
. اسـت  متـافیزیکی  موضـع  یـک  کنـیم،  محـدود  فیزیکـی  هـاي  جنبه به را واقعیت کل اینکه حتی2

 )168 ص ، 1393 گلشنی،(
 .175- 158صفحات دکتر مهدي گلشنی، از علم سکوالر تا علم دینی، : ك.براي مطالعه بیشتر ن3
  .تالزم و ارتباط وثیق میان شرك در ربوبیت و شرك در الوهیت، در محل خود اثبات گردیده است4
 صـورت  حملـی  شریف حدیث این در و دارد تجلی و ظهور خویش افعال در خداوند البته اینکه5

 کـه  گـردد  باطل تصور این موجب نباید شده، حمل حق حضرت بر األشیاء فی دخول و پذیرفته
 موضـوع  اتحاد و عینیت محور تعیین حملیه قضیه در زیرا دارد، حضور اشیاء در تعالی حق ذات

  .)58 ، ص1390جوادي آملی، ( .است محمول عهده به محمول و
. تفصیلِ چیستی و کارآیی هر یک از این قوا در محل خود، در کتب حکمی تبیین شده است  6

الشـفاء؛ بـوعلی سـینا؛ فصـل اول از مقالـه چهـارم ، و       النفس من کتاب : ك.براي نمونه ن
  .زاده؛ منابع معرفت؛ فصل دوم محمد حسین -همچنین فصل اول از مقاله پنجم 

  

  نامه کتاب
  .قرآن کریم
  .نهج البالغه

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: ، قم) چاپ نهم(، التوحید ) 1384) (شیخ صدوق(علی  بابویه، محمدبن ابن
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: ، قم) چاپ سوم(، النفس من کتاب الشفاء ، تصحیح و تعلیقه آیت اهللا حسن زاده آملی ) 1387(بوعلی سینا 
 بوستان کتاب

 إسراء: ، قم) چاپ دوم(، قرآن در قرآن ) 1378(جوادي آملی، عبداهللا 
 إسراء: ، قم) چاپ اول(، مراحل اخالق در قرآن ) 1379(جوادي آملی، عبداهللا 
 إسراء: ، قم ) چاپ اول( 3، تفسیر تسنیم جلد ) 1380(جوادي آملی، عبداهللا 
 اسراء: ، قم) چاپ اول(شناسی  ، دین) 1381(جوادي آملی، عبداهللا 
 إسراء: ، قم ) چاپ اول( 11، تفسیر تسنیم جلد ) 1385(جوادي آملی، عبداهللا 
 سراءا: ، قم) چاپ بیست و ششم(، زن در آیینه جالل و جمال ) 1385(جوادي آملی، عبداهللا 
 اسراء: ، قم) چاپ اول(، اسالم و محیط زیست ) 1386(جوادي آملی، عبداهللا 
 إسراء: ، قم) چاپ سوم(، توحید در قرآن ) 1386(جوادي آملی، عبداهللا 
 إسراء: ، قم ) چاپ دوم( 12، تفسیر تسنیم جلد ) 1388(جوادي آملی، عبداهللا 
 إسراء: ، قم ) چاپ اول( 20، تفسیر تسنیم جلد ) 1389(جوادي آملی، عبداهللا 
 إسراء: قم) . چاپ پنجم(منزلت عقل در هندسۀ معرفت دینی ) . 1390(جوادي آملی، عبداهللا 
 إسراء: ، قم) چاپ هشتم(، معرفت شناسی در قرآن ) 1392(جوادي آملی، عبداهللا 
 إسراء: ، قم) چاپ دوازدهم(، قرآن در قرآن ) 1394(جوادي آملی، عبداهللا 

هـا و   علـم دینـی، دیـدگاه   ) . 1392(پور،مهـدي ، موحدابطحی،سـیدمحمدتقی    حمیدرضا ، علی حسنی، سید
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم ) . چاپ ششم(ها  تحلیل
، تصحیح، تعلیقه و مقدمه سـیدجالل  ) چاپ سوم(، رسائل حکیم سبزواري )1388(الدین آشتیانی  سید جالل

 اسوه: الدین آشتیانی ، تهران
، ترجمـه سـیدمحمدباقر   )چـاپ بیسـت و سـوم   ( 8، تفسیر المیزان جلـد  ) 1386(سین طباطباییسیدمحمدح

 دارالفکر: موسوي همدانی ، قم
 1392، زمستان  69فصلنامه کتاب نقد ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ، سال پانزدهم، شماره 

، بهـار و تابسـتان    71- 70، شـماره  فصلنامه کتاب نقد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ، سال شـانزدهم  
1393. 

 .اسالمیه: الکافی، تهران)  1365(یعقوب  کلینی، محمدبن
 ، بحاراالنوار الجامعۀ لدرر االخبار األئمۀ االطهار ، بیروت، دار احیاءالتراث العربی) 1361(مجلسی، محمدباقر 

 )ره(مؤسسه امام خمینی  :، قم) چاپ دوم(ترجمه و شرح کتاب نفس شفاء ) 1388(محمدحسین نائیجی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات  : ، تهران) چاپ هفتم(از علم دینی تا علم سکوالر) 1393(مهدي گلشنی 

 .فرهنگی
  


