
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  11 -  1، صص 1393 تابستان، دوم، شمارة چهاردهمسال 

 كتاب بررسي و نقد
 دين و علم به مطهري استاد رويكرد

  *فر عبدالرزاق حسامي

  چكيده
فلسفة دين، نسبت ميان علم  فلسفة علم و مطرح دربسيار مهم يكي از موضوعات 

نياز انسان به هـر دو   :گيرد در دو حوزه مورد توجه قرارمي اين نسبت. و دين است
ايـن مسـئله از حـوزة    . هاي آن دو در توصيف قـوانين طبيعـت   و تقابل ميان گزاره
توان اشـتغال بـدان را در    مي كه چناناست؛  مطهري بيرون نبوده بررسي عميق استاد

رويكرد استاد مطهري به علم آثار ايشان رديابي كرد و اين كاري است كه در كتاب 
نويسنده در اين اثر كوشيده است با استفاده از آثـار اسـتاد،    .است  شده  انجام و دين

 بيانديدگاه ايشان را در باب نسبت ميان علم و دين  ايـن مسـئله در انديشـة    . كنـد    
يكي نسبت علم و ايمان و تأكيد بر نياز انسان : است استاد به دو صورت بحث شده

از نظر استاد، دين ثابت و قطعي، و علم . به هر دو و ديگري مسئلة نزاع علم و دين
در اين مقاله، هدف نقد و بررسي اين كتـاب و طـرح برخـي    . متغير و نسبي است

  .پيشنهادي براي اصالح آن استنكات 
  .علم، دين، مطهري، ايمان، اسالم، انسان :ها كليدواژه

 
 مقدمه. 1

نوشتة دكتـر عبدالحسـين خسـروپناه اسـت كـه       رويكرد استاد مطهري به علم و دينكتاب 
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صفحات اندك، متضمن تحقيق مناسبي دربارة موضوع است و انسجام مطالب همراه با نثـر  
 .است  روان مؤلف، راه فهم كتاب را براي خواننده هموار كرده

ة الهـي  علم و دين دو سرماية بزرگ بشرند كه يكي خاستگاه بشري و ديگري سرچشم
نياز انسـان  . مندي از اين دو سرمايه، اشرف مخلوقات الهي است انسان به واسطة بهره. دارد

هاي  شدني نيست و مخصوصاً در مورد دين، ظهور اين نياز به صورت به اين دو هرگز تمام
كـه ايـن نيـاز     گوناگون در طول تاريخ بشر، حكايت از نياز فطري انسان به آن دارد؛ گو اين

اند تا  است و پيامبران آمده  پرستي درآورده است و سر از خرافه  شده  به انحراف كشيدهگاهي 
اما، اين دو سرمايه چـه نسـبتي بـا هـم     . دهند تأمين اين نياز بشري را در مسير درستي قرار
سو گروهي از عالمان دينـي   اي است كه از يك دارند؟ مسئلة نسبت ميان علم و دين، مسئله

است تا به شناخت ماهيت علم بپردازند و مرزهاي مدعيات علم را روشن كنند   را برانگيخته
شد،  مي هايي كه از جانب ارباب كليسا ابراز و از سوي ديگر، مخصوصاً به جهت حساسيت

كرد دربارة نسبت نظريات خود با تعـاليم كليسـا اظهـارنظر كننـد و      دانشمندان را ناگزير مي
پس، اين مسئله عالمان هر دو طرف را به تأمل دربـارة  . تعارض كنندها رفع  اي از آن گونه  به

است و استاد مطهري نيز چونان عالم و روشنفكر دينـي بـه تأمـل در ايـن بـاره         آن واداشته
كـم بـه دو صـورت     در آثار ايشان مسئلة نسـبت ميـان علـم و ديـن، دسـت     . است  پرداخته
انسان به علم و دين كه اسـتاد از آن بـه نسـبت     يكي مسئلة نياز: است  گرفته  نظر قرار مطمح

تواند جاي ديگـري   يك نمي كه هيچ است و با تأكيد بر اين  علم و ايمان در انسان تعبير كرده
است و به تأييد نياز انسان بـه ايـن دو در اسـالم      نياز انسان دانسته را بگيرد، هر دو را مورد

علم و دين است؛ بدين قرار كه هم در علم و  مسئلة ديگر، مسئلة تعارض. است  اشاره كرده
هايي دربارة طبيعت وجود دارد كه گـاهي بـا هـم تعـارض دارنـد و ايـن        هم در دين گزاره

. اسـت   سو و عالمان ديني را از سوي ديگر به چـالش كشـيده   تعارض دانشمندان را از يك
فيلسـوف بـزرگ   ، )Whitehead( نسبت ميان اين دو چنان مهم است كـه بـه تعبيـر وايتهـد    

كنيم كه دين و علم چه ارج و اهميتي براي بشر دارند، گزاف نيست  وقتي تأمل مي«معاصر، 
اگر بگوييم سير آيندة تاريخ بستگي به معاملة اين نسل با مناسبات و روابـط فيمـابين آن دو   

ه در از ميان دو مسئلة مربوط به نسبت علم و دين، نگاه نويسـند ). 13: 1362باربور، (» دارد
اين كتاب بيشتر معطوف به مسئلة نخست بوده است؛ شايد به اين دليل كـه ايـن مسـئله در    

است، اما از آنجا   آثار استاد بيشتر بازتاب يافته است و استاد به تفصيل دربارة آن سخن گفته
گويي به آن چنـدان آسـان نيسـت، از     تر از مسئلة نخست است و پاسخ كه مسئلة دوم عميق
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در آنچه خواهد آمد، سعي بر آن است كه . پاسخ استاد نيز به آن اهميت بيشتري داردرو  اين
چه مؤلف محتـرم   اي نكات انتقادي مطرح شود تا چنان در خالل معرفي مطالب كتاب، پاره

  .گيرند كار هاي بعدي اثر به در آن، سخن صوابي ديدند، در چاپ
اسـت و در آن  » چيسـتي ديـن  «عنوان فصل نخست : اين كتاب شامل چهار فصل است

نويسنده كوشيده است با استفاده از آثار استاد، نظر ايشان را در باب تعريف دين، اهـداف و  
هاي اسـالم از نظـر ايـدئولوژي، قلمـرو ديـن و       ناپذيري دين، ويژگي رسالت دين، جانشين

  نهايت جامعيت دين خاتم بيان كند؛  در
ن فصل بيشتر نظر اسالم و حكماي مسلمان در اي. است» چيستي علم«عنوان فصل دوم 
همچنين، مسائلي چون ارزش عملي علم و نيز خطـر علـم در   . است  در باب علم بيان شده

در . اسـت   شـده   بودن علم مطرح توليد غرور و جمود و تفاوت روح علمي با علم و فريضه
رج از اين قلمرو پايان اين فصل آمده است كه قلمرو علم، تجربه و مشاهده است و آنچه خا

  قراردارد، علم قادر به اظهارنظر دربارة آن نيست؛ 
در اين فصل به چهـار ديـدگاه مختلـف در    . است» رابطة علم و دين«عنوان فصل سوم 

نظريات تداخل، تعارض، تمـايز و  : اند از است كه عبارت باب روابط علم و دين اشاره شده
از نظر شهيد مطهري، ديدگاه ايشان » ة علم و دينرابط«نويسنده در ادامه، ذيل عنوان . توافق

كه هر يـك بخشـي از نيازهـاي     ديگربودن آن دو و اين را در باب علم و ايمان و مكمل يك
وي سپس به انديشـة جـدايي علـم و ديـن اشـاره      . است  كرده  كنند، بيان انسان را تأمين مي

همچنين، با اشـاره بـه   . آورد و ايمان مي كند و تعبيراتي از استاد دربارة نياز انسان به علم  مي
نظر استاد در باب نظرية تكامل، ادلة ايشان را عليه توسل به اين نظريه براي نفي وجود خدا 

كند و در ادامه تأكيد استاد را بر حجيت عقـل در اسـالم و برجسـتگي ايـن امـر در      نقل مي
ريشة تعارض علم و دين را بيان  سپس، نويسنده. كند اسالم بالنسبه به اديان ديگر مطرح مي

داند كه بر اساس آن ميوة شجرة ممنوعه، آگاهي  عهد عتيق از گناه نخستين حضرت آدم مي
ما مسلمانان بـا پرهيـز از ايـن برداشـت غلـط كـه       «: گويد ميبه نيك و بد بود و در نقد آن 

كوركورانه، تضاد  ناپذيري بر علم و ايمان انسانيت وارد كرده است، نبايد هاي جبران خسارت
ايشان باز به سراغ مسئلة نياز انسـان بـه   ). 71 :همان(» علم و ايمان را امري مسلم تلقي كنيم

آورد و به فوايد دين در كنار علـم   رود و شواهدي را در تأييد اين مسئله مي علم و ايمان مي
ر، لذت معنـوي،  خاط بيني، روشندلي، اميدواري، آرامش خوش: اند از كند كه عبارت اشاره مي
وي در پايان بر اهميتي كه اسالم بـراي  . خدايي هاي اخالقي، نيروي مقاومت و انسان ارزش
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كه بر اسـاس ديـدگاه   دهد  ميكند و ذيل عنوان علم ديني توضيح  علم قائل است، تأكيد مي
» انـد  از نظر اسالم، همـة علـومي كـه بـراي مسـلمانان مفيدنـد علـوم دينـي        «استاد مطهري 

  ؛ )89  :همان(
است كـه هـيچ دينـي ماننـد       در اين فصل آمده. است» عقل و دين«عنوان فصل چهارم 

در اسـالم عقـل يكـي از منـابع     ). 93: 1390خسـروپناه،  (اسالم با عقل پيوند نزديك ندارد 
اسـت و    پايان اين فصل كوتاه، دربارة نسبت تشـيع بـا تعقّـل بحـث شـده      در. احكام است

شده كه عقل  موجب البالغه، نهجويژه در  ث الهيات از سوي ائمه بهاست كه طرح مباح   آمده
در ادامه، سخن احمد ). 97 :همان(شيعي از گذشته تا به حال، به صورت عقل فلسفي درآيد 

هاي عقلي و فلسفي، وجود  گويد علت تمايل بيشتر شيعه به بحث امين رد شده است كه مي
است؛ در حالي كه برخالف نظر او، سـابقة    شيعه بودهگري و تمايل به تأويل در ميان  باطني
گردد و ريشة آن را بايد در سخنان ائمـة   گري برمي گرايي شيعه به پيش از جريان باطني عقل

  . جو كرد و اطهار جست 
  

 محتوايي هاي كاستي. 2
هاي متفاوت  ارائة فهرست ناقصي از تعريف«: ، سطر اول و دوم آمده است12در صفحة  .1

است، درحالي  ارجاع شده پژوهي ديناين عبارت به كتاب . »و گوناگون از دين ميسر نيست
توان گفت  كه مي است تا نيازي به ارجاع باشد؛ دوم اين  كه اوالً به مطلب مهمي اشاره نشده

كم با بيان دو تعريـف   كه ارائة فهرست كامل ميسر نيست، اما ارائة فهرست ناقص كه دست
  .شود، كامالً ميسر است حاصل مي

نويسنده در مقام تعريف دين، عباراتي را از اسـتاد مطهـري در توصـيف ديـن نقـل       .2
اسـت و در هـر يـك     كند كه چون اين عبارات از آثار گونـاگون ايشـان اسـتخراج شـده     مي

 هداد  دسـت  است، لذا توصيفي كه استاد در آنها از دين بـه   موضوع متفاوتي محل بحث بوده
شود و بايد آن سخنان را نسـبت بـا آن     تواند تعريف جامع و مانعي از دين تلقي است، نمي 

دين عبـارت اسـت از   «: المثل در تعريف دين آمده است كه في گرفت؛ چنان موضوع درنظر
اي اسـت كـه بـر     ديـن، ايـدئولوژي  «؛ )15: 1390خسروپناه، (» بيان قوانين تكامل اجتماعي

هاي  بيان خواسته: ؛ حقيقت دين عبارت است از)همان(» متكي استسرشت روحاني انسان 
دين مقتضاي فطرت و نـداي طبيعـت   «؛ )16 :همان(فطري بشر و راهنمايي او به راه راست 

كند كه منظـور مـا از ديـن،     نويسنده در ضمن بحث، تأكيد مي). همان(» روحاني بشر است
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كـه  شـود   ميبا اين تأكيد روشن . اند شدهدين اسالم است كه همة پيامبران براي آن مبعوث 
. شوند منظور از دين در اين كتاب، تمام اديان ابراهيمي است كه ذيل عنوان اسالم آورده مي
است   كاستي اين بحث در اين است كه نويسنده سخنان پراكندة استاد را در باب دين آورده

ها در بـاب نقـش آن    ويژگي اي و در اين سخنان بيش از آنكه ماهيت دين روشن شود، پاره
بهتر بود كه نويسنده نه با نقل مستقيم عبارات استاد، بلكـه  . است  شده   در زندگي انسان بيان

كرد؛ ازجمله  با ارائة تحليلي جامع از ديدگاه استاد، نظر ايشان را در باب ماهيت دين بيان مي
الم در نسبت بـا اديـان   و احاديث در محتواي دين چيست و مرز دين اس قرآنكه نقش  اين

ديگر كجاست؟ چه نسبتي وجود دارد ميان اسـالم بـه معنـاي عـام كـه اديـان ابراهيمـي را        
  گيرد و اسالم به معناي ديني كه پيامبر اسالم آورد و دين خاتم است؟  دربرمي

تـوان   شود دين بيان تكامل اجتماعي است، پيداست كه اين تعبير را نمـي  وقتي گفته مي
شود دين  مي شود يا وقتي گفته مي دانست، زيرا صرفاً بخشي از پيام دين را شاملتعريف دين 
هاي فطري بشر است، بايد تأكيد كرد كه منظور اين نيست كه دين صرفاً ابـراز   بيان خواسته

هـا در   هاي فطري بشر است و هرگز منظور پذيرش نظر ويتگنشتاين و پوزيتيويست خواسته
اولي اخالق و دومي دين را بيان احساسات و عواطف انسـاني  باب اخالق ودين نيست كه 

، بلكه منظور تأكيد بر نياز واقعي و ذاتي انسان به )131 -  130: 1384فر،  حسامي(دانست  مي
نكـردن تعريفـي جـامع از ديـن اسـت و       به هر حال، كاستي اين بخش در ارائـه . دين است

در . كرد مي  هيت دين و نه كاركردهاي آن ارائهشايسته بود نويسنده سخنان استاد را دربارة ما
  شده  هاي مناسبي ارائه بحث دربارة منشأ دين و ساير موضوعات مطرح در اين فصل، تحليل

، به نقل دو سخن از اسـتاد  »جامعيت دين خاتم«كه در پايان فصل، ذيل عنوان  است جز اين
  .آن بحث شود تفصيل دربارة است، در حالي كه جا داشت به  شده  اكتفا

اسـت،    ويژه از نظـر اسـتاد مطهـري بيـان شـده      در فصل دوم، علم از نظر اسالم و به .3
كه بهتر بود هويت علم فارغ از دين تعريف شود، زيرا آنچه با دين تعـارض پيـدا     حالي  در
كند علم ديني نيست، بلكه علم مستقل از دين است كه برخي از مـدعيات آن بـا ظـاهر     مي

  .ي سازگار نيستعبارات دين
مسيحيان قرون وسطايي «: در فصل سوم، در توضيح نظر قائالن به تداخل آمده است .4

اند، همة علوم را جزء  رو كه دين را از طرف خداوند دانسته آنو برخي متفكران اسالمي، از 
). 51 -  50: 1390خسـروپناه،  (» انـد  دين معرفي نموده و علم را داخل در قلمرو دين شمرده

رسد كه فقط برخي از متفكـران   كه به نظر نمي نخست اين: و ايراد بر اين سخن وارد استد
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نظـر وجـود    اسالمي دين را از طرف خدا بدانند، بلكه ميان همة ايشان بر سر اين امر اتفـاق 
تواند دليلي باشد بر اينكه همة علوم جزو دين هستند و اگـر   دارد؛ دوم، چگونه اين باور مي

 آيد همة مسلمانان به دليل باور به مقدم، بـه تـالي بـاور داشـته     ممكن باشد، الزم مياين امر 
آورد كـه شـخص همـة     پس، صرف باور به اينكه دين از طرف خداست، الزم نمـي . باشند 

  . علوم را جزو دين بداند و استلزام يادشده درست نيست
اي از  پـاره «: تهمچنين، در اين فصل در توضـيح نظـر قـائالن بـه تعـارض آمـده اسـ       

هـاي   كه تعارض بين گـزاره  اند، اعم از اين انديشمندان، علم و دين را كامالً متعارض دانسته
اين سخن خالي از اشكال نيست، زيرا تعارض ). 51 :همان(» هاي علمي ديني باشد يا گزاره

م هـاي علمـي بـه دانشـمندان آن علـ      هاي ديني به عالمان دين و تعارض در گزاره در گزاره
ندارد و آنچـه    يك از اين تعارضات، به نسبت ميان علم و دين ربطي شود و هيچ مربوط مي

  .هاي علمي و ديني است شود، صرفاً تعارض ميان گزاره مي  به اين نسبت مربوط
اي مربـوط بـه تفكـر     نويسنده در فصل سوم، مسئلة تعارض علم و دين را مسـئله . 5

رسد كه ايـن سـخن    مي نظر اما، به. مي جايي نداردمسيحي دانسته است كه در تفكر اسال
پذير باشد، زيرا اگر در مسئلة تعارض علم و دين، علم را به معنـاي مطلـق دانـش     خدشه

گرفـت و يكـي از فـروع آن، مسـئلة      ها را دربرخواهد بگيريم، در آن صورت همة دانش
رشـد   چـون ابـن   اي از متفكران مسلمان بود كه دغدغة عده تعارض فلسفه و دين خواهد
 رشديان التـين در دورة حكمـت مدرسـي تأثيرگـذار بـوده      بوده است و انديشة او بر ابن

اما، اگر در مسئلة تعارض علم و دين، علم را به معناي علم تجربي بگيـريم، در آن  . است 
شـود،   صورت اگرچه اين مسئله از حيث خاستگاه به تفكر مسيحي در غرب مربوط مـي 

شود، چراكه در دين اسالم نيـز   ماند و براي تفكر اسالمي نيز مطرح مي منحصر به آن نمي
كـم بـر اسـاس برخـي تفاسـير بـا        هايي دربارة طبيعت وجود دارد كه گاهي دسـت  گزاره
رود كـه   كند و از يك روشنفكر مسلمان انتظـار مـي   هاي علمي بشر تعارض پيدا مي يافته

  .پاسخي درخور به اين مسئله بدهد
انسان به حكم اينكه از روي طبع، حيوان است و «: آمده است 3سطر  75در صفحة . 6

به صورت اكتسابي انسان، يعني استعداد انساني انسان تدريجاً در پرتو ايمان بايد پـرورش  
بـودن انسـان،    شود اين است كه آيـا انسـان   سؤالي كه در باب اين عبارت مطرح مي. »يابد

است كه آنچه اكتسابي است، استعدادهاي انسـاني  امري طبيعي يا اكتسابي است؟ حق اين 
  .بودن است نه انسان
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اي را كـه در   در بحث دربارة رابطة علم و دين، الزم بود كه نويسندة محترم دو مسئله. 7
يكـي مسـئلة رابطـة علـم و ايمـان و      : صدر اين مقاله به آنها اشاره شد، از هم تفكيك كنـد 

تعارض در . كرد تفاوت تعارض در هريك توجه مي ديگري مسئلة رابطة علم و دين و و به
است، امري است كه در اسالم مطرح نيست و در   كه ايشان تأكيد كرده علم و ايمان، همچنان
اما، تعارض علـم و ديـن   . شوندنياز انسان دانسته مي جمع و هم مورد اسالم هر دو هم قابل

از هفت آسمان و در  قرآنالمثل در  يكه ف اي است واقعي كه نيازمند پاسخ است؛ چنان مسئله
شود؛ يا در ديـن از خلقـت و ثبـات انـواع و در علـم از       علم از يك آسمان سخن گفته مي

آنچه محل نزاع است، اين است كه با وجود سخنان متعارض دين و علم . شود مي تكامل ياد
عقلـي،   پيداست كه بـه حصـر  . يك منطبق بر واقع است در باب حقايق طبيعت، سخن كدام

يا هر دو را صادق بدانيم يا هـر دو را كـاذب و يـا    : توان پذيرفت يكي از چهار پاسخ را مي
كتاب . كنيم  دين را صادق بدانيم و علم را تأويل كنيم و يا با تأويل دين، علم را صادق تلقي

از حيث تحليل مسئلة رابطة علم و دين و مخصوصاً اهميتي كه دين براي علم قائل اسـت،  
گفـت كـه در   توان  مييار عالي است و متضمن تحقيقي جامع در باب موضوع است، اما بس

است و اگرچه از برخي عبارات منقول از   آن، مسئلة تعارض علم و دين تقريباً مغفول مانده
تـوان پاسـخي بـراي ايـن      ويژه بحث ايشان در باب نظرية تكامل، مـي  آثار استاد مطهري، به
لذا، سـخنان  . است  ون ذهن نويسنده بيشتر متوجه مسئلة نخست بودهمسئله استنباط كرد، چ

است، گواينكه شايد خود استاد   گويي به مسئلة نخست تفسير كرده استاد را در راستاي پاسخ
. رو ايرادي بر نويسندة محترم نيست اينكرده است و از  مطهري نيز چنين هدفي را دنبال مي

سئلة تضاد علم و دين دارد، اما هرگز آن را به صورت مسئلة استاد در آثار خود اشاراتي به م
به هـر  . است  نداده نظر قرار كرد، مطمح  مستقلي كه الزم است پاسخ درخوري براي آن ارائه

توان آثار استاد را با عنايت به مسئلة نزاع  سازي بحث، مي حال، به عنوان پيشنهادي براي غني
شـود ايـن    الجمله از آثار استاد مطهري استنباط مي كه فيپاسخي . علم و دين بازخواني كرد

هـاي   است كه از نظر ايشان، اگر ميان آنچه به صورت قطعي در دين آمده اسـت و فرضـيه  
علمي، تعارضي وجود داشت، بايد دين را حق بدانيم و علم را تأويل كنيم، زيرا ديـن حـق   

اسـتاد در  . يابـد  علم تغيير مي است، در حالي كه فرضيات علمي قطعي نيست و با پيشرفت
  :گويد زمينة جاودانگي دين و تغييرپذيري نظريات علمي مي

 اجتماع در چيزي. نيست مردن قابل دين حقيقت آن يعني، ميرد؛ نمي هرگز و است زنده دين
 بهتـري  اصـل  يك كه است شدن منسوخ يا و مردن قابل اجتماع در چيزي. نيست مردن قابل
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 بود، زنده دنيا در مدتي بود، علمي اصل يك بطلميوسي هيئت مثالً، بگيرد؛ را او جاي بيايد
 را بطلميوسي هيئت شد، پيدا شناسي آسمان و هيئت در ديگري اصول و ديگري حقايق بعد
  ).494: 1387 مطهري،( برد  بين   از

توان در پاسخي مشاهده كرد كه ايشـان   ديدگاه استاد را در باب نزاع علم و دين، مي
. دهنـد  پرسش در باب وجه حرمت خوردن گوشت خوك و امكان تغيير حكم آن مي به

شود كه اگـر دانشـمندان توانسـتند عنصـر مضـري را در گوشـت        وقتي از استاد سؤال مي
ايشـان پاسـخ    ؟شـود  كنند، آيا با حذف آن عنصر، گوشـت خـوك حـالل مـي     خوك پيدا

بسا تحقيقات بعـدي   نيست و چهشود قطعي  دهد كه خير، زيرا آنچه در علم كشف مي مي
نشان بدهد كه اتفاقاً عنصر يا عناصر ديگري در گوشت خوك هست كه آنها مضرند و تـا  

هـاي   كند و نظريه خالصه اينكه چون علم پيشرفت مي. بود  نيافته  آن زمان بشر بدان دست
 دانسـت  توان يك امر قطعي ديني را با يك نظرية علمي كامالً منطبـق  آن متغير است، نمي

  ).74 - 71: 1381مطهري، (
كند، تفسير  البته، استاد اگرچه در هنگام بروز تعارض ميان علم و دين، علم را تأويل مي

. دانـد  باشد، مخدوش مـي   مغزانه از دين را كه هيچ توجهي به تحوالت علمي نداشته خشك
همواره اولـي را  دهد،  گويد كه هرچند اسالم به ظاهر و باطن عمل ديني اهميت مي وي مي

كه هيچ عمل ظاهري در اسـالم نيسـت كـه بـه خـودي خـود        خواهد، چنان براي دومي مي
رو، پرهيـز از تصـادم بـا     ايناز «. مقدس باشد و وظيفة مسلمان صرفاً رعايت آن ظاهر باشد

مظاهر توسعة علم و تمدن يكي از جهاتي است كه كار انطباق اين دين را با مقتضيات زمان 
از نظـر  ). 328: 1377مطهـري،  (» دارد برمي  ميان  ماندن را از ده و مانع بزرگ جاويدآسان كر

دهند و به ايـن   مي  دست گرايانه از اسالم به ايشان كساني كه با جمود فكري، تفسيري شكل
اسـت،    توجه ندارند كه در وراي دسـتورهاي اسـالمي، غـايتي معنـوي منظـور نظـر بـوده       

  ).103: 1389احمدي، (ب با مقتضيات زمان تفسير كنند توانند دين را متناس نمي
  

  صوري هاي كاستي. 3
است كه اضافي اسـت   اضافه شده» الف«بودن،   هاي متصل فعل گاهي در تركيب صورت .1

، سطر 89 صفحة(؛ مفيداند )2، سطر 56 فحةص(معتقدند : معتقداند: و الزم است حذف شود
 ).86 -  85، 1382شاهري لنگرودي،  ←(؛ )18

است؛ مثالً، در برخي موارد بايد به جـاي    كاررفته گاهي عاليم سجاوندي نادرست به .2
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 فحةصـ ؛ 8، سـطر   35 فحةص؛ 12، سطر 28 فحةص: (ويرگول از ويرگول استفاده شود نقطه
  ).14، سطر 75

عبارت «: قول نيست قول، هماهنگ با نقل ، عبارت پيش از نقل19سطر  39 فحةصدر  .3
  .حذف شود» عبارت است از«؛ بهتر است تعبير »ستمي است ازاست از سي

كه در آغاز » دين خدا هدف و مقصد يكي است«: سطر اول آمده است 16در صفحة  .4
  .آورده شود» در«آن بايد حرف اضافة 

» هايي كه اسالم برخوردار است با توجه به ويژگي«: ، آمده است4سطر  69در صفحة . 5
هايي كه اسالم از آنهـا   با توجه به ويژگي«: قابل اصالح است ذيلكه به يكي از دو صورت 

  .»هاي اسالم با توجه به ويژگي«: برخوردار است و يا به كوتاه سخن
و بدون شك، هرچند بسياري از «: گاهي عبارت نامتوازن است و نياز به ويرايش دارد .6

تواند مبناي يك ايمان و دلبستگي قرارگيرد، با اصول  ها و تفسيرها دربارة جهان، مي برداشت
ويـرايش  ). 4تـا   2، سطر 72 فحةص(» منطقي و علمي سازگار نبوده، ناچار طردشدني است

ها و تفسـيرها دربـارة    و بدون شك، هرچند بسياري از برداشت«: قرار است پيشنهادي بدين
داد، چـون بـا اصـول منطقـي و علمـي       ك ايمان و دلبستگي قـرار توان مبناي ي جهان را مي

  .»سازگار نيستند، ناچار بايد آنها را كنار گذاشت
كـه  » علمـي ) هـا  فرضيه(ها  همة قضيه«: است قول آمده ، در نقل4سطر  40در صفحة  .7

  . »ي علمي)ها فرضيه(ها  همة قضيه«: الزم است به اين صورت اصالح شود
طلبي از مجموعة آثار استاد مطهري نقل شده است و به يك صـفحه  ، م35در صفحة  .8

شده تا صـفحة بعـد ادامـه پيـدا      از آن كتاب ارجاع داده شده، در حالي كه چون مطلب نقل
قول افتادگي دارد و  ديگر آنكه، اين نقل. كند، الزم بود به دو صفحه ارجاع صورت بگيرد مي

: بـه ايـن صـورت اصـالح شـود     » عه جدا كنيمو از جام«بايد عبارت  35صفحة  4در سطر 
هايي از عبارت حـذف   قول بخش همچنين، در اين نقل. »اگر انسان را از جامعه جدا كنيم  و«

  .چين مشخص شود است كه الزم بود با نقطه شده
تـا   103صـفحات   علل گرايش به مـاديگري ، مطلبي از كتاب 65تا  63در صفحات  .9
است، بدون   گرفته قول، چهار بار ارجاع صورت پيوستگي نقلرغم  است و به  نقل شده 105
بار آن هم در آخر  كه نويسنده در خالل آن مطلبي افزوده باشد، در حالي كه بهتر بود يك اين
است، به جـاي آن    گيرد و اگر بخشي از مطلب حذف شده  قول مستقيم ارجاع صورت نقل
  .چين بيايد نقطه
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  گيري نتيجه. 4
  ميان علم و دين را استاد مطهري بيشتر در قالب نسبت ميان علم و ايمان مطرحمسئلة نسبت 

است كه يك پرنده براي پروازكـردن    است و نياز انسان را به آنها به دو بالي تشبيه كرده  كرده
تواند نياز انسان را به دين برطرف كند و نه دين نياز انسـان   پس، نه علم مي. ها نياز دارد به آن
بحث استاد دربارة اين نسبت، در مواردي به اظهارنظر تلويحي در باب مسئلة نزاع . علم را به

ايشان براي حل اين تعارض، بر ثبات و جاودانگي دين اسـالم و  . علم و دين انجاميده است
كند و به بيان ديگـر، در ايـن تعـارض بـا دفـاع از       هاي علمي بشر تأكيد مي تغييرپذيري يافته

البتـه،  . دانـد  پردازد و ارزش قوانين علمي را نسبي مي ديني به تأويل علم مي هاي صدق گزاره
تـوان   كند، اما از مطاوي آثار ايشان مـي  صراحت مسئلة نزاع علم و دين را مطرح نمي استاد به

ديدگاه استاد در اين زمينه بر نسبيت معرفت علمـي و قطعيـت   . ديدگاه ايشان را استنباط كرد
دليل ايشان بر اولي تغييرپذيري قوانين علمي و بر دومـي داليـل كالمـي     دين استوار است و

ناپذيري نظريات علمي امري است كه به دنبال طرح مسئلة استقرا از جانب هيوم  اثبات. است
شد كه بر اساس آن، استنتاج يك قانون كلي از مشاهدات جزئي هـيچ مبنـاي منطقـي     مطرح

هـايي كـه در تـاريخ     تـالش . گذارد يه در اختيار ما ميندارد و تجربه حداكثر يك قضية جزئ
بنـابراين،  . يك كامياب نبـوده اسـت   فلسفة علم براي حل اين مشكل انجام شده است، هيچ

. نيـافتني اسـت   درسـتي آنهـا دسـت     پذير نيست و يقين عيني به درستي قوانين علمي اثبات
آورد، يقين نفساني اسـت كـه    دست توان به حداكثر يقيني كه در خصوص نظريات علمي مي

پس، سـخن اسـتاد دربـارة عـدم قطعيـت      . كند هيوم آن را با اصل تداعي نفساني توجيه مي
رويكـرد اسـتاد   كتـاب  . شناختي برخوردار است نظريات علمي از اين پشتوانة قوي معرفت

كوششي ارزشمند براي بيان و تحليل ديدگاه اسـتاد در بـاب نسـبت     مطهري به علم و دين
اين كتاب اگرچه در ترسيم تصويري كلي از رويكرد استاد به مسـئلة  . ن علم و دين استميا

. ها اشاره شد شود كه در اين مقاله به آن ها در آن ديده مي اي كاستي يادشده موفق است، پاره
ترين كاستي مقاله عدم توجه كافي آن به مسئلة تعارض علم و دين و تالش براي  شايد مهم

  .هاي بعدي قابل استدراك است استاد به اين مسئله است كه در چاپ استنباط پاسخ
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