
 

 مقدمه : 
عقالنی است که در یک تقسیم علم یکی از اهداف تربیت 

موضوع اصلی: هست ها و نیست ها از یک  2بندي کلی بر 
طرف و باید ها و نبایدها از طرف دیگر تعلق می گیرد. بر این 

یا » عملی«و » نظري«اعتبار می توان علم را  به دو قسم 
تقسیم نمود. و چون طبق » حکمت عملی«و » حکمت نظري«

ت نظري و عملی، هر دو در اصطالح رایج شناخت معلوما
قلمرو عقل نظري است ، رسیدن به این دو قسم شناخت، عقل 
نظري را به کمال شایسته خود خواهد رساند. به عبارت دیگر 
حکمت نظري، مشتمل بر توصیف و تبیین حقایق عالم هستی 
و زیر بناي حکمت عملی است که معرفی وتبیین فضیلت ها و 

فاسد و توصیه به تخلق به اخالق رذیلت ها و اعمال صالح و 
نیکو و انجام افعال پسندیده و پرهیز از اخالق و اعمال پست را 

 دربرمی گیرد. 
به دلیل کثرت و تنوع دین و تاثیر گرایش هاي شخصی 
دانشمندان، بیشترین تعریف براي دین بیان شده و لذا ارائه 
د تعریف واحد و جامع که انواع دین را تحت پوشش قرار بده

و با تمام گرایش هاي دینی سازگار باشد دشوار به نظر می 
رسد. از سوي دیگر بدون تعیین موضوع نمی شود بحث کرد 
و چیزي را نفی و یا اثبات کرد. بنابراین براي روشن شدن سیر 
بحث، ایجاب می کند که یک تعریف هماهنگ و جامع از 

 دین ارائه کنیم. 
، احکام و دستورات (دین عبارت است از مجموعه عقاید

اخالقی که براي هدایت بشر از سوي خداوند نازل گردیده و 
در متون مقدس موجود می باشد. علم نیز داراي اصطالحات 

، و دانستن در مقابل جهل و نادانی مختلف است مانند: آگاهی
اعتقاد یقین مطابق با واقع در برابر جهل بسیط و مرکب، 

ین آنها در نظر گرفته شده، مجموعه قضایایی که مناسبتی ب
مراد از علم در این جا علوم تجربی است، اعم از طبیعی و 
انسانی. طبیعی مانند: زیست شناسی، فیزیک، شیمی، زمین 

شناسی، پزشکی و .... علوم انسانی از قبیل:  علوم سیاسی  
حقوق روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد و ....) پس 

و دین و تعیین محل نزاع، این پرسش  از مفهوم یابی علم
مطرح می شود که دین با علوم تجربی چه نوع رابطه دارد؟ 
آیا تضاد و تعارض دارند و نمی شود هر دو را جمع کرد و 
نمی شود هم دیندار بود، هم دیدگاه هاي علوم تجربی را 

پذیرفت؟ یا با هم تمایز دارند؟ یا سازش و تعامل داشته و 
 ؟مکمل یکدیگرند

 انواع رابطه علم و دین 
چهار دیدگاه عمده در این زمینه وجود دارد که به ترتیب 

 ذکر می شوند:
این دیدگاه معتقد است که علم استقالل و تمایز:  -1

و دین از یکدیگر تمایز داشته و هر کدام قلمرو مستقل 
دارد. زمینه برخورد و تعارض ندارند، زیرا موضوع دین 

علم، طبیعت. روش دین شهود  خداوند است و موضوع
است و روش علم تجربه. این دیدگاه از سوي گروهی از 
دانشمندان غربی مانند: نو ارتودوکسی، اگزیتا نسیالیسم، 
پوزیتویسم و فلسفه مبتنی بر زبان با بیان هاي متفاوت 
مطرح گردیده و تمایز الهیات و علم و استقالل قلمرو 

احتمال تعامل یا تعارض را آنها مورد تاکید قرار گرفته و 
 اساساً منتفی دانسته اند.

این دیدگاه قایل به تعارض  تعارض علم و دین: -2
علم و دین است. وقتی که متدینان اظهار نظرهاي علمی 
خود را بر قرائت رسمی کتاب مقدس مبتنی نمودند 
دانشمندان جدید از فرضیات تجربی استفاده کردند که با 

ز تایید بیشتر برخوردار می شدند، پژوهش هاي بیشتر ا
تعارض آشکار میان دیدگاه هاي علم و دین تبارز نمود. 
براساس این دیدگاه قلمرو علم و دین مستقل نیست، ولی 
داده هاي علمی و دینی با هم دیگر ناسازگارند، بدین 

  لحاظ جمع بین علم و دین امکان ندارد.
ن گزاره به عبارت دیگر این تعارض ممکن است بی   

هاي دینی و گزاره هاي علمی باشد یا بین پیش فرض 
هاي علم با پیش فرض هاي دین باشد. اشکال این 
دیدگاه در برداشت غلط عالمان دینی از طبیعت و تفسیر 
تجربی آموزه هاي دینی توسط دانشمندان تجربی است 
که باید برداشت عالمان و تفسیر دانشمندان تجربی 

صورت تعارض از بین خواهد  اصالح گردد، در آن
  رفت.

دیدگاه دیگر به تداخل علم  تداخل علم و دین: -3
و دین قایل است. طرفداران این دیدگاه معتقدند که علم 
و دین قلمرو یکسان دارند به گونه اي که دین را از 

 !رابطه ي علم و دین از دیدگاه اسالم
 

 ، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسیمحمدجواد محدثی



 

طرف خدا دانسته و همه علوم را داخل در قلمرو دین شمرده 
ان قرون وسطی و برخی اند. این دیدگاه از سوي مسیحی

متفکران ابراز شده است. پاره اي از دانشمندان اسالمی بر این 
باورند که همه علوم بشري از ظواهر آیات به دست می آید . 
از جمله می توان به امام محمد غزالی از اهل سنت و عالمه 
جوادي آملی از فرهنگ شیعه اشاره کرد که با بیان هاي 

 رح نموده اند . مختلف این باور را مط
برخی دانشمندان معتقد به  مکمل بودن علم و دین: -4

سازگاري و تعامل مستقیم علم و دین بوده و آن دو را مکمل 
یکدیگر می دانند . بر اساس این دیدگاه هر چند علم و دین 
داراي قلمرو مستقل اند، ولی داراي عرصه هاي مشترك نیز 

سی و کار اصلی دین، کار اصلی علم طبیعت شنا. می باشند
خداشناسی و انسان سازي است ، ولی علم راجع به مقوالت 
دینی که مرتبط با علم است ابراز نظر می کند و دین نیز در 
باب مقوالت علمی که مرتبط با اهداف دین می باشد اظهار 
نظر می کند ، به گونه اي که هیچگونه برخورد و تعارض رخ 

 ین مکمل یکدیگرند . نمی دهد ، اینست که علم و د
 دانشمندان زیادي از این دیدگاه دفاع می کنند:  

 مفاهیم ادعا شده)  مدعی است که 1946جورج شلز نیگر (
کالمی در خصوص جهان را استخراج کنیم و سپس آن ها را 
به کمک مشاهده مورد ارزیابی قرار دهیم . فلسفه پویشی 

دین است . این  وایتهد نیز قایل به پیوند وثیق بین علم و
دیدگاه دین را صرفا فرضیه علمی نمی داند ، بلکه بر وحدت 
ارگانیک علم و دین تاکید می ورزد و مدعی است که میان 
این دو رابطه تنگاتنگ و هماهنگ وجود دارد . دو نالند مک 

) فیلسوف و دانشمند انگلیسی نیز رابط 1922و  987کی (
قرار می دهد و رابطه علم تنگاتنگ علم و دین را مورد تاکید 

 و الهیات را رابطه ي میان دو امر مکمل می داند . 
از چهار دیدگاه درباره علم و دین، دیدگاه چهارم مکمل 
بودن علم و دین را مطرح می کند درست به نظر می رسد. 
زیرا خداوند که خالق تشریع می باشد از حمکت، آگاهی و 

که شناخت طبیعت علم مطلق او بعید است چیزي بگوید 
خالف آن را ثابت کند . چون او آفریننده طبیعت است و 
آفریننده بهترین شناخت را خواهد داشت. بنابراین علم صحیح 
برخاسته از شناخت طبیعت هیچگاه با دین برخاسته از علم 
الهی ناسازگار و متعارض نخواهد بود. با توجه به آنچه گفته 

ن دانشمندان و متدینان و یا میان ، اگر احیانا ناسازگاري میاشد
نظرات علمی و آموزه هاي دینی رخ بدهد، به طور قطع این 
ناسازگاري بین علم و دین نیست، بلکه از خطاي دانشمندان 
ناشی شده یا از تفسیر نا صواب متون دینی از سوي برخی 
عالمان دینی نشات گرفته که در این صورت راه حل اصلی، 

ام از علم و دین نیست ، بلکه یافتن کنار گذاشتن هیچکد
 خطاي علمی یا اصالح تفسیر ناصواب متون دینی است.

 جایگاه علم در اسالم در مقایسه  باغرب  
بیشترین تاکید دین مقدس اسالم بر فراگیري علم و 
دانش و تفکر و تعقل و تدبر است. در متون دینی 

زلت عالم مورد تاکید قرار نهمواره اهمیت علم و م
گرفته و علم از جایگاه رفیع برخوردار می باشد . آیات 
و روایات در این باب بیش از حد وارد گردیده است. 
براي روشن شدن جایگاه علم در متون اسالمی و اینکه 
علوم تجربی نیز مورد نظر اسالم است به چند نمونه 

قل هل یستوي الذینَ یعلمون و الذینَ «اشاره می گردد: 
یرفَع اهللا « برابراند.  ونادانان بگو آیا دانایان.» نَ ال یعلَمو

الذین َ آمنو منکم و الذینَ اوتوا العلم درجات : خداوند 
به آنانی که ایمان آورده اند و کسانیکه علم و دانش 

 ».دارند درجات عظیمی می بخشد
انما یخشی اهللا من عباده العلماء : مقام خشیت الهی « 

 ».ان دانشمند خداستمخصوص بندگ
در قران کریم به قلم سوگند یاد شده که نشانه ي 
اهمیت علم و آموزش است . در اولین آیاتی که به 
پیامبر اسالمی نازل گردیده ، از خواندن و تعلیم سخن 
به میان آمده و یکی از اهداف بعثت انبیاء تعلیم کتاب 

 و حکمت دانسته شده است . 
می اسالمی مسلمانان را به اما روایات : رسول گرا

طلب العلم «آموختن علم سفارش نموده و می فرماید : 
فریضه  علی کل مسلم و مسلمه: آموختن دانش بر هر 

در بیان دیگر می ».زن و مرد مسلمان واجب است
أطلبوا العلم و لو کان َ با الصین : در «فرمایند: 

جستجوي آموختن دانش بر آیید گر چه در چین 
 .»باشد

از آیات و روایات منزلت و جایگاه برجسته علم و 
عالم به خوبی روشن می گردد که هیچ مکتبی به 
اندازه ي اسالم روي علم تاکید نکرده است. آموختن 
علم در اسالم بر هر مرد و زن الزم است و هیچگونه 
محدودیت زمانی، مکانی، سنی ، جنسی و طبقاتی 

معاد و احکام الهی وجود ندارد. گرچه علم به مبدا و 
در راس علوم قرار دارد و بر تمام علوم مقدم می باشد. 
زیرا سعادت و کمال حقیقی انسان در گرو خداشناسی 

 و خداپرستی است.
مطلق مطرح گردیده، هیچگونه قید و  اتعلم درآی

محدودیت ندارد و می توان گفت شامل هر نوع علم 
م (ص) از جمله علوم تجربی هم می شود. رسول اکر

خیر العلم ما نفع : بهترین علم آن است که «فرموده : 
علوم تجربی نیز نافع است و بسیاري  ».فایده داشته باشد

از مشکالت مردم را برطرف می سازد در سیره ي 
رسول خدا (ص) آمده که بعد از جنگ بدر اسیرانی 
که توان فدیه دادن نداشتند هر کس به ده نفر از اطفال 



 

دن و نوشتن یاد می داد ، بدون دادن فدیه آزاد می مدینه خوان
گردید. این داستان گواه آشکار بر توجه اسالم و پیامبر 

 به همه ي علوم سودمند است.  (ص)اکرم
پس از بررسی رابطه ي علم و دین و جایگاه علم در اسالم 
الزم است به یک شبهه و پاسخ آن پرداخته شود. شبهه این 

ناآگاه از تاریخ و حقیقت اسالم و یا افراد است که برخی افراد 
آگاه از سر غرض ورزي این پرسش را مطرح می کنند که: آیا 
پیشرفت غرب در علم و صنعت ثمره ي کنار گذاشتن و رهایی 
از دین نیست ؟ آیا علت عقب ماندگی جوامع اسالمی همین 

 وابستگی به دین نیست؟
ر تاریخی رابطه ي براي دست یابی به پاسخ شبهه فوق باید سی

علم و دین در مسیحیت و اسالم و نقش اسالم در پیشرفت علم 
، به طور اجمال مورد بررسی قرار گیرد، زیرا بررسی تفصیلی 
به فرصت و ظرفیت بیشتر نیاز دارد که از توان این نوشتار بیرون 

 است .
با یک نگاه گذرا به تحوالت غرب این حقیقت به دست می 

حاکمیت مطلق کلیسا در قرون وسطی عالوه آید که در عصر 
بر تفسیر گذاره هاي دینی، نظرات علمی و فلسفی نیز حق 
انحصاري کلیسا بود و هیچ دانشمندي حق اظهار نظر علمی بر 
خالف دیدگاه رسمی کلیسا را نداشت به گونه اي که نظر 

 علمی مخالف نظر کلیسا مساوي با کفر و الحاد تلقی می شد.
تبداد فکري و علمی کلیسا بود که گروهی از بر پایه اس

دانشمندان به دلیل اظهار نظر علمی مخالف کلیسا به زندان یا به 
اعدام محکوم گردیدند و در آتش سوزانده شدند. از سوي 
دیگر به علت تحریف هایی که در مسیحیت صورت گرفته ، 
گزاره هایی در آن وجود دارد که قابل تفسیرعلمی و توجیه 

با توجه به  نی نمی باشد مانند : تجسید ، فدیه ، تثلیث.عقال
نکات گفته شده راز و رمز تقابل مسیحیت با علم روشن می 
گردد که ریشه در اصل دین ندارد. بلکه متولیان کلیسا براي 
حفظ موقعیت و حاکمیت مطلق خود ، با هر نوع نظر علمی 
بی جدید به شدت مخالفت نموده و براي جلوگیري و سرکو

آن تالش می کردند ولی در نهایت شکست را پذیرفته از 

جامعه و سیاست کنار گذاشته شد. این است که تاریخ 
اما  تمدن اروپا به عصر ایمان و عصر علم تقسیم می گردد.

اسالم چه از لحاظ متون دینی و چه از لحاظ تاریخی هیچ 
ن گونه تعارضی با علم نداشته، بلکه از آغاز ظهور به آموخت

علم دستور داده بخش عظیمی از آیات و روایات دینی به 
ارزش و اهمیت علم و عالم اختصاص یافته و هر علمی که 
مقدمه سازندگی مادي و معنوي، دنیوي و اخروي، فردي و 
یا اجتماعی است و بدون آن اساس حیات مادي و معنوي 
انسان در مخاطره قرار می گیرد، تحصیل آن به صورت 

کفایی بر مردم واجب است. از نظر تاریخی نیز  عینی و یا
نقش برجسته و درخشان اسالم در شکوفایی و پیشرفت 
علوم مختلف روشن است و تمدن غرب وام دار خدمات 

 علمی مسلمانان می باشد. 
اگر رکود و توقفی در پیشرفت  شد،با توجه به آن چه گفته 

به تعالیم  جوامع اسالمی به وجود آمده ناشی از عدم پایبندي
حیات بخش اسالم است نه تقصیر دین و وابستگی به دین 
.در این که دین چگونه این نقش سازنده را دارد ، ماکس 
پالنک می گوید : علم و دین مکمل یکدیگرند و به عقیده 
ي من هر شخص جدي و متفکر به این امر متوجه می شود 

تعادل و که اگر بنا باشد تمام نیروهاي نفوس بشري در حال 
هماهنگی با یکدیگر کار کنند، الزم است که به عنصر دین 

 در طبیعت خود معترف باشند و در پرورش آن بکوشند.
 :  نتیجه

از چهار دیدگاه درباره رابطه ي علم و دین دیدگاه مکمل 
بودن علم و دین درست به نظر می رسد ، متون دینی و 

ایگاه علم در حقایق تاریخی اسالم آن را تایید می کند. ج
اسالم بسیار برجسته بوده و در حد فرایض دینی قرار دارد. 
در رشته هاي علمی محدودیت به چشم نمی خورد، تمام 
علوم نافع از نظر اسالم مطلوب است .پیشرفت علمی 
مسلمانان در تاریخ افتخار آمیز است و تمدن غرب وام دار 

تگی به اسالم می باشد. علت عقب ماندگی مسلمانان وابس
 دین نیست بلکه عدم پاي بندي به تعالیم اسالم است .
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