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  تحقق علم ديني از امكان تا

 1فاطمه سليماني

 

  چكيده 

هـاي متـافيزيكي برگرفتـه از     فرآيند تكوين علم ديني به اين نحو قابل تصور است كه پشـتوانه 
هاي ديني در مراحل مختلف فعاليت علمي به كار گرفته شود؛ به سـخن ديگـر، هرگـاه     انديشه

يم و الگوهـايي بـراي   انتخاب مفـاه  مضامين متافيزيكي بتوانند در مراحلي چون گزينش مسئله، 
تأثيرآفريني خود را آشـكار كننـد،     بيني و تفسير، پيش  ژوهش، انجام مشاهده، فهم مسئله، طرح پ

  . هاي ديني خواهد بود هايي متناسب با انديشه فرآيندي شكل گرفته است كه محصول آن، دانش
و نتايج حاصل بنابراين، انديشه توحيدي پژوهشگر و نوع نگاه او به هستي در پژوهش او 

قطبـي ديـده و بـراي     يـك پژوهشـگر موحـد جهـان را يـك       قطعاً. گذارد از تحقيق او تأثير مي
در چنين تفكري با توجه به تعريفـي  . قائل است» اويي سوي به «و » از اويي«موجودات ماهيت 

سان بـه  گيري علم در راستاي رسيدن ان جهت شود،  كه از انسان و نيازهاي مادي و دنيايي او مي
  . گيرد كمال قرب االهي قرار مي

هاي مناسب تحقيق و  در متون ديني و سيره ائمه نيز تشويق به پژوهش علمي و ارائه شيوه
  و تصـحيح شـيوه  ) افزايش ايمان(ها جهت تقويت بينش توحيدي  استفاده از نتايج اين پژوهش

علـم كيميـاي   . شـود  مـي ، مشاهده )عمل صالح(زندگي و نحوه برخورد با طبيعت و موجودات 
اي عيني از علم ديني است كه در تاريخ تمدن اسالمي شكل گرفت؛ علمـي   جابربن حيان نمونه

  .تأثير انديشه ديني قرار داشت پردازي و تفسير تحت  كه از جهت روش، هدف، فرضيه
  .حيان علم ديني، علم سكوالر، بينش توحيدي، علم كيميا، جابربن :ها واژه كليد

                                                            
  ).ع(دانشگاه امام صادق  استاديار.  1
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  مه مقد. 1

گيري دينـي يـا سـكوالر     نخست جهت: علم ديني از جهات مختلفي ضرورت دارد  تبيين مقوله
در واقـع، مسـئله   . تجربي در حيات و تمدن بشري؛ دوم حل تعارض و تقابل علم و دين علوم

گيـري دينـي    علـوم، بـه جهـت    هـاي دينـي بـر    فـرض  پـيش  تـأثير كه با وه بر اينعال  علم ديني،
تعـارض و چـالش ميـان علـم و ديـن مـدد         دهد، به حل مسـئله  امان ميدستاوردهاي علمي س

توان علم و دين را چنان با يكـديگر   ال اصلي در اين موضوع اين است كه آيا ميؤس. رساند مي
با حفظ هويت مستقل علم و ديـن   طاي يكپارچه و به دور از هر گونه التقا درآميخت كه پديده

ن پرسش ابتدا بايد با تعابير مختلفي كـه از علـم دينـي شـده     دست آورد؟ براي يافتن پاسخ اي هب
  :است، آشنا شد

ن، آينـد؛ ماننـد معـارف قـرآ     علومي كه از تفسير و تبيين كتاب و سنت به دست مي) الف
  .قه، كالمتفسير، حديث، ف

فقـه و   مانند اصـول : شوند ميكه با هدف تبيين و تفسير كتاب و سنت تدوين  علومي) ب
  .منطق، فلسفهعلوم قرآني، 

؛ ماننـد  اند كردهو رشد يافته جوامع اسالمي نضج فرهنگ و تمدن  كه در فضاي علومي) ج
  .و ساير علوم اسالميطب، رياضيات 

شـوند و بـه تناسـب     علومي كه به عنوان معجزات علمي از قرآن و سنت استخراج مي) د
  . هاي علوم تجربي را شامل شوند توانند فرضيه محتوا مي
ونه علمي كه بـراي جامعـه اسـالمي مفيـد و الزم باشـد؛ مطهـري در ايـن بـاره         هرگ) هـ

  كند كه هر علم مفيد و نافعي را كه براي جامعـه  مي جامعيت و خاتميت اسالم اقتضا«: گويد مي
  )147 -146ص، 1356، مطهري. (»علم ديني بخوانيم  اسالمي الزم و ضروري است،

است بلكه خطوط كلي و قواعـد عـام علـوم را نيـز     دين نه تنها مشوق فراگيري علوم ) و
آن را تعلـيم    صـنعتي، نظـامي و ماننـد     وم تجربـي، كند و مباني جامع بسـياري از علـ   فراهم مي

طور كه با استمداد از قواعد عقلي و قوانين عقالنـي، بعضـي از نصـوص دينـي،      دهد؛ همان مي
همان ابزار، برخي  الزم است با  شود، مورد بحث علم اصول قرار گرفته تا كليد فهم متون فقهي

محـور بحـث و     ،انـد  عنوان ابزار  شناخت عالم و آدم صـادر شـده   ديگر كه به از نصوص ديني 
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اطي بـودن  ؛ اسـتنب ...فحص قرار گرفته و ابزار مناسب شناخت مجتهدانه علوم ديگر تبيين شـود 
بودن آنها، ذكر تفصـيلي در متـون   ديني بودن آنها نيست؛ زيرا معيار ديني  اين گونه فروع، مانع

. كنـد  بلكه استنباط از اصول متقن اسالمي در اسالمي بودن استنباطات، كفايت مـي   ديني نيست؛
  )81 -  78 ص ، 1372ملي، آجوادي (

پـذيرد   ديني شكل مي باورها و رفتار ها،  علوم تجربي است كه از طريق گزاره  مجموعه) ز
پذيرد؛ زيرا  مي تأثيراز آنها  گيري علمي سازي و جهت ي، تئوريعلم  و در روش، اهداف، انگيزه

هـاي   پـژوهش   تعاليم ديني و متافيزيك غيرديني، در فرآيند تحقيقات علمي و در بستر و زمينـه 
  )363، ص1379 پناه،  خسرو. (شود تجربي گنجانده مي

ور از علم دينـي  آيد كه منظ شده در ابتداي مقاله چنين برمي اصلي و سؤال مطرح مسئلهاز 
نيـز تـا حـدي بـه     ) و(هرچند كه در قسمت  ،است) يعني قسمت ز(در اينجا همان معناي آخر 

  .است  همين معنا اشاره شده

  انديشه ديني بر علم تأثير. 2

شـود   هاي تجربي و دستاوردهاي علمي در بستر تاريخ علم آشكار مـي  از بررسي پژوهش
الطبيعـي در   يعت نيستند و مفـاهيم نظـري و مبـادي مابعـد    از طب  برگرفتهصرفاً كه مفاهيم علمي 

در  بيني آنـان  اهداف علمي پژوهشگران و نگرش كلي جهان. نفوذ دارند  هاي علمي كامالً نظريه
هاي نظري آنان  نوع پرسش  گذارد؛ زيرا اهداف علمي دانشمندان، مي تأثيرگيري علم  شكل  نحوه

بيني و فضاي ذهني رايج در روزگـار خـود و بـا     به جهان دهد و با توجه قرار مي تأثير  را تحت
دانند  فحص و بحث مي   ها را شايسته هاي خاصي از پاسخ گونه ها،  دادن پارادايم قرار تأثيرتحت 
پذيري نيز ظـاهر   گذاري نه تنها در مقام گردآوري علم بلكه در مقام داوري و آزمونتأثيرو اين 

كه آغاز علم، مشاهده، و ادراك حسي  – ويستيياين ادعاي پوزيت علم  امروزه در فلسفه. شود مي
گـاهي   تكيـه  طرفانه،  ها تقدم دارد و مشاهدات و ادراكات حسي بي ها و فرضيه است، و بر نظريه
هـاي   يقيني اسـت و تنهـا روش راه يـافتن گـزاره     كردن دانش تجربي عيني و مطمئن جهت بنا

سـت بـه   ه معناي مشاهده و شناخت پديدارهات بينيت و عاستقراء اس  تي به قوانين عام،مشاهد
ادراك   ، زيـرا اوالً   كامالً نفي شده است؛ –هاي متافيزيكي  داوري دور از تخيالت، ساليق و پيش

هـا   داوري ميسر نيست؛ آموزش تئوريك و عاري از هر گونه پيش  خالي از صبغه  حسي و تجربه
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نكـات خاصـي را ببينـد و از نكـات      كـه فـرد نـاظر،     شود گر، باعث مي و تجارب قبلي مشاهده
تواننـد   انـد، توصـيف آن را نمـي    علمي محروم  و ديگراني كه از تعليم رشته كندديگري غفلت 

انجام دهند؛ مانند توصيف دقيق وضعيت يك الم ميكروسكوپ كه ميكـروب ديفتـري روي آن   
 )51-50ص، 1375د، شاپور، ؛ اعتما40 - 35ص، 1374، ز، آلنرچالم :.ك.ر. (كشت شده است

  )171ص ، 1362همو، . (هاست تئوري  مصبوغ به صبغه پس هر مشاهده و احساسي، 
اي  راك حسي، مسبوق به عالقهطرفانه نيست؛ زيرا اد ي، بيثانياً، مشاهدات و ادراكات حس

و اي از توقعات و انتظارات، بـر مشـاهده    مجموعه. اي ويژه است سؤالي معين يا مسئله  خاص،
بـيش حركـت    ديـد كـه كمـا    داراي اينرسـي مـي   ءگاليله آونگ را يك شي. احساس مقدم است

ديدنـد كـه بـه     آن را شيئي مـي  كه ارسطوييان پيش از او، ال آنح  كند، نوساني خود را تكرار مي
  )172-171همو،  ص( .گرايد اش مي كندي به حالت سكون نهايي

شـناختي، فرهنگـي و    شـناختي، معرفـت   جهـان  هـاي  حامـل دريافـت   هـا،   ، زبان انسان ثالثاً
هنگـي و  خواه در علم يا هنر يا هر مقوله ديگر، بـار فر   ايدئولوژيكي است و هر كجا فرود آيد،

  )120، ص1366سروش، (آورد؛  جا نيز فرود ميفلسفي همراه خويش را بدان
شناختي  رفتشناختي و مع هاي جهان فرض منوط به بسياري از پيش طور كلي توليد علم،  هب

ات در مراحل مختلـف  تأثيراين . گذارند مي تأثيراست كه به شدت بر محصول و نتيجه تحقيق 
  :يك پژوهش علمي قابل مشاهده است

  در گزينش مسئله تأثير  .1.2

چنـين نيسـت     به سخن ديگر، ؛اي ماهيت گزينشي دارند مسائل پژوهشي در واقع به گونه
مفروضـات   و خنثي در دسترس محققان قرار داشـته باشـد،   كه مسائل پژوهشي به طور مستقيم 

اي  و مسـئله  سـؤال بنـدي   شناختي معيني الزم است تا بتـوان در بسـتر آنهـا، بـه صـورت      هستي
اين پرسش   آموزد، كه كودكي مطلبي را نمياين  شناسي با مشاهده فرض كنيم روان پرداخت؛ مثالً 

يـادگيري وي دچـار اخـتالل      او افتاده كه در اثـر آن،  براي  چه اتفاقي قبالً«كند كه  را مطرح مي
نـي قـرار دارد كـه    شـناختي معي  در بسـتر مفروضـات هسـتي    ا،آشكار ،اين پرسش» شده است؟

يكي از اين مفروضات آن . هاي اين پرسش در ذهن دارد فرض ها را همچون پيششناس آن روان
فـرض   لـولي برقـرار اسـت و پـيش    موجبيت يا علت و مع  ههاي جهان رابط است كه ميان پديده
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  . مشمول اصل موجبيت  است  ديگر آن است كه رفتار انسان نيز كامالً
در دامن باورهـاي متـافيزيكي معينـي قـرار       كنيم كه مسئله پژوهشي، مالحظه مي ،بنابراين

  چه به نحو ضمني آنها را پذيرفتـه باشـد،   آنها واقف باشد،  دارد و پژوهشگر چه به صراحت بر
  )36، ص1382باقري، ( .از مسئله پژوهشي سخن به ميان آورد دتوان ون آنها نميبد

  در انتخاب مفاهيم و الگوهايي براي فهم مسئله  تأثير  .2.2

كند و بـا توسـل    آن انديشه مي  پژوهشگر درباره هنگامي كه مسئله پژوهشي شكل گرفت، 
ترديـد،   بـي . را براي خود قابل فهم كنـد  كوشد مسئله پردازي مي الگو  به مفاهيم ديگر و احتماالً

كـار    دسـته از مفـاهيم را بـه    امـا اينكـه وي كـدام      انبوهي از مفاهيم در اختيار پژوهشگر است،
در اينجا نيز مفروضات متافيزيكي پژوهشـگر بـه منزلـه    . مستلزم دانستن معياري است  گيرد، مي

در همان فضايي كـه    به عبارت ديگر، .عاملي براي ترجيح برخي از مفاهيم بر برخي ديگر است
گيرد، نوع مفـاهيم و الگوهـاي مناسـب بـراي فهـم و تحليـل آن نيـز         مسئله پژوهشي شكل مي

فرض مربوط به اصـل موجبيـت،    شناسي، با توجه به همان پيش شود؛ در مثال روان مشخص مي
 1،»نيـرو «يمي همچـون  مفاه  توانند مورد انتخاب پژوهشگر باشند، تر و بهتر مي مفاهيمي كه بيش

فرض قرار دهد، بـه   عدم موجبيت را پيش  شناس، اما اگر روان. هستند 3»انگيزه«  و احتماالً 2»اثر«
   6.»تصميم«و  5»احتمال« 4،»اقبال«همچون   سراغ مفاهيم ديگري خواهد رفت،

اي همگـن   طور كه مفاهيم پژوهشگر در فهم مسـئله، آرام آرام بـه صـورت منظومـه     همان
. شـود  الگوهاي مورد نياز وي نيز متناسب با همين روند ابداع يـا انتخـاب مـي     شود، يل ميتشك

مسـئله مـورد     ،كوشـد بـه صـورت تمثيـل     به كمك آن ميالگوپذيري فعاليتي است كه دانشمند 
 )38ص همو،( .خود را مورد فهم قرار دهد  مطالعه

                                                            
1 . force   

  2 . effect 
3 . motive 
4 . chance 
5 . probability 
6 . decision 
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  در طرح پژوهش  تأثير  .3.2

تا حدي براي خـود قابـل فهـم     به كمك مفاهيم و الگوها،  هنگامي كه پژوهشگر مسئله را
اي  ديـدگاه زمينـه   تـأثير هاي پژوهشي براي يافتن پاسخ مسئله نيز تحـت   ، در طراحي اقدامكرد

پـردازي و   سبك تبيـين، فرضـيه  : ند ازا ح پژوهش عبارتاساسي در طر  سه جزء. خود قرار دارد
  .روش تحقيق

اساسي يـا راهبـرد پژوهشـگر در پاسـخگويي بـه        شيوه، مورد مطالعه  پديده 1سبك تبيين
مفروضـات متـافيزيكي   . مـورد مطالعـه نـاظر اسـت      هاي مربوط به پديده ها و چگونگي چرايي

 بـراي مثـال   .كنـد  مـي پژوهشگر در مشخص ساختن سبك تبيين وي نيز نقش خود را آشـكار  

توانـد   مـي خواهـد نهـاد؛ مـثالً     تبييني معيني را پيش روي او  سبك شناس روان ديدگاه موجبيتي 
هـا و   در اين نوع تبيـين بـراي يـافتن پاسـخ  چرايـي     . تبيين برحسب علت فاعلي يا مادي باشد

مـورد مطالعـه پرداخـت كـه در       جوي عوامل پيش از وقوع پديـده  و بايد به جست ها،  چگونگي
  .به ظهور آن پديده انجاميده است  ي و معلولي،اي علّ رابطه

فرضيه پاسخي محتمل . است هاي پژوهشگر فرضيهطرح پژوهش، مربوط به  جزء دوم در 
 2»محتمـل «قابل تأمل در اينجا در همين مفهـوم    اما نكته. رود پژوهشي به شمار مي   براي مسئله

تـر   مـل را محت) ب(را و پژوهشگر ديگر فرضـيه    )الف (  فرضيه  چرا يك پژوهشگر،. ته استنهف
توانـد محتمـل    هر پژوهشگر با توجه به مفروضـات اوسـت كـه مـي       هفرضي داند؟ در واقع،  مي

به سخن ديگر، يك پژوهشگر با در نظر داشتن و بـه حسـاب آوردن مفروضـات    . شمرده شود
را  بنابراين، اگر مفروضات وي. كند احتمال بيشتري را براي درستي يك فرضيه لحاظ مي  خود،

اعتبـار خـود را هـم از دسـت       خـود،   دادن پشـتوانه  او با از دست  فرضيه از صحنه بيرون بريم، 
  . خواهد داد

تحت تأثير مسـتقيم    براي بررسي فرضيه، هاي تحقيق روشيعني  ح پژوهش، جزء سوم طر
هـاي   فـرض  متأثر از پيش  مستقيم، آن و به نحو غير  سبك تبييني پژوهشگر قرار دارد و به واسطه

آن هـم بـه صـورت علـت      -تبيين علت و معلول شناس ما كه سبك روان. متافيزيكي وي است

                                                            
1 . Explanation Style 
2 . Plausible 
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هايي از تحقيق و بررسي روي خواهـد آورد كـه بـا     به روش را برگزيده است،  -فاعلي يا مادي
. روي خواهد گردانـد  هايي كه با آن ناهمخوان باشد،  اين سبك تبيين متناسب باشند و از روش

همـو،  . (هـاي كيفـي   رفـت نـه روش  نگر مورد توجه او قرار خواهـد گ  هاي كمي بنابراين، روش
  )43 – 40ص

  بر انجام مشاهده  تأثير .4.2

هاي خود به سراغ مسائل مورد مطالعه و انجام مشـاهدات   هنگامي كه پژوهشگر با فرضيه
بـه  . دهـد  ترين تماس خود را با جهان خارج صورت مـي  آيد، بيروني ها مي براي بررسي فرضيه

م،  با داشتن مفروضاتي معين جهان به گونه خـاص ديـده   خان علنظر برخي از فيلسوفان و مور
البتـه  . شـوند  اي ديگر نگريسته مي اي، به گونه همان امور مشاهده شود و با عوض شدن آنها،  مي

جهـان را كـامالً     هـاي خـود،   اين گونه نيست كه دو فرد با دو گونه بنيان متـافيزيكي در نظريـه  
. حذف كـرد   توان كامالً مشاهده نمي   افيزيكي را در مرحلهتأثير مفروضات متولي . ندندوگانه ببي

شـود،   چه ديـده مـي  ديد و نيز تفسير آن   محدود كردن حوزه توان در كم مي ات را دستتأثيراين 
  ديد به اين معناست كه بـه اقتضـاي مفروضـات متـافيزيكي،       كردن حوزه محدود. مالحظه كرد 

شـوند يـا    ديده نمـي  گيرند و برخي يا اصوالً  جه ما قرار ميها در كانون ديد و تو برخي از پديده
  . شوند و به فراموشي سپرده مي شدهن گرفتهجدي   اگر هم ديده شوند،

شود؛  فرض وارد آزمايشگاه مي با پيش  اوالً ،براي مثال پژوهشگري كه بينش توحيدي دارد
ـ       دون بيـنش و نظـر وارد   در واقع بينش او بر مشـاهده سـبقت دارد و امكـان نـدارد محققـي ب

دارد؛ جهـان در نظـر او يـك     تـأثير نوع نگاه او به هستي در مشاهده او   آزمايشگاه شود و قطعاً
به اين معني ) 51-50ص، 3، ج1378، مطهري: .ك.ر. (دارد» به سوي اويي«و » از اويي«ماهيت 

ست و در عين حـال  ا» او«بودن  و عين تعلّق و ربط به » او«كه واقعيت و ماهيت جهان عين از 
وهشـگر  در ديـد ايـن پژ   ،بنـابراين . دارد» او«جهان در مسير حركت و تكامل خود رو به سوي 

يـك سلسـله قـوانين      بر قوانين ثابـت مـادي،   هرك است و عالوجهان يك جهان با شعور و مد
جزيه و پژوهشگر پس از مشاهده و تجربه بايد آن را تفسير و ت  ثانياً. آن حاكم است ديگر نيز بر

  . گذارد مي تأثيرو در اين هنگام نيز نوع تفكر و بينش او در تفسير او  كندتحليل 
  كننـد مشـاهده منفـك از نظـر و مقـدم بـر آن اسـت،        در برابر اعتقاد كساني كه اظهار مي
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همـواره گرانبـار از نظريـه      رويكردي وجود دارد كه معتقد است سخن گفتن ما از امـور واقـع،  
در سخن گفـتن   1مثالً لودويك فلك. پذير نيست محض و فارغ از نظريه امكان  است و مشاهدة

هـاي   وي بـر آن اسـت كـه داده   . رود هـاي فكـري بـر مشـاهده بسـيار پـيش مـي        از تأثير زمينه
فلـك معتقـد اسـت    . بينـد  اي وجود ندارد كه بتوان گفت هر كسي آنها را يكسان مـي  بالواسطه
هاي ذهنـي و عـادات فكـري در مقطـع معينـي از حيـات        آمادگي  هاي فكري، گرايش  مجموعه

در  آن اسـت كـه پژوهشـگران،      كننـده  تعيين  كند، ياد مي  »سبك فكري«اجتماعي كه از آن با نام 
گويد  مشاهداتي كه از راه نگـاه كـردن در    براي مثال او مي. واقع چه چيزهايي را مشاهده كنند

هـايي اسـت كـه     به سبك فكري پژوهشگر و آموزشوابسته   شود كامالً ميكروسكوپ انجام مي
براي استفاده از آن فراگرفته است و چنين نيست كه هر كس در ميكروسكوپ نگاه كند، از يك 

  . باشد اي واحد و معيني داشته دريافت مشاهده  شده ميكروب كشت
صـله  تواند چيز نو و متفاوت را بـه آسـاني و بالفا   فلك معتقد است آدمي نمي ،از اين رو

ايد متزلزل شود و آمـادگي  تمامي حالت فكري او ب  ببيند، تمامي سبك فكري او بايد تغيير كند،
به اين ترتيب، مشاهده و ديـدن،   )72ص  ،1375  ،اعتماد. (»دار او نيز بايد محو گرددفكري جهت

ديـدن يعنـي   «: حال وابسته بـه يـك سـبك فكـري اسـت       فعال و در عين  امري كامالً گزينشي، 
كري است كه آدمي به همان جامعه ف   اي كه آفريده لحظه ؛اي مناسب آفريدن تصوير در لحظه ازب

 ) 77ص  همو،( .»آن تعلق دارد

شد، علم ديني همچون هر تالش علمي ديگر، بايد در پرتـو   بنابراين، بر اساس آنچه گفته 
تكوين   سوي ديگر،از   از سويي و تالش تجربي،  هاي خاص خود، فرض بخش پيش قدرت الهام

هاي مختلـف بسـط و گسـترش يـك      با توجه به نفوذ عميق پشتوانه متافيزيكي در مرحله. يابد
. متافيزيكي آن منتسب دانست  داري، به پشتوانه توان نظريه علمي را به نحو معنا علمي مي  نظريه

ـ     ) اسالمي(هاي ديني  در صورتي كه انديشه ان تكـوين  بتواننـد چنـين نفـوذ عميقـي را در جري
توان آن را به صفت  ذ محتوايي مي دار شوند، به سبب همين نفو هايي از علوم تجربي عهده رشته
علم ديني به ايـن معنـا، موجـوديتي يكپارچـه و منسـجم خواهـد       . منتسب كرد) اسالمي(ديني 

                                                            
1 . L. Fleck. 
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فـرض اخـذ    پـيش   هاي ديني به منزله شود كه تلقي اين يكپارچگي بدين نحو حاصل مي. داشت
هايي در مورد مسائل طبيعي يـا انسـاني صـورت     پردازي وند و آنگاه با الهام از آنها، فرضيهش مي
. هاي ديني وجود خواهـد داشـت   ها با تلقي تالزم و تناسبي ميان اين فرضيه  پذيرد كه طبيعتاً مي

رسد و اگر شواهد كـافي فـراهم آيـد،     ها، نوبت آزمون تجربي آنها فرا مي پس از تكوين فرضيه
تجربـه    چـون از بوتـه   ،انـد  علميها  اين يافته. سخن گفت) تجربي(هايي علمي  توان از يافته مي

فرضـي دينـي دارنـد؛ از سـاختاري همگـن و       زيرا رنگ تعلق به پـيش  ،اند دينياند؛  بيرون آمده
فرضـي معـين و بـه تناسـب و اقتضـاي آن       ها در پرتـو پـيش   يكپارچه برخوردارند، زيرا فرضيه

اند و سرانجام از اين اتهام بـه دورنـد كـه ديـن را بـه آزمـون و تجربـه         ل يافتهفرض تحو پيش
هـاي   اسـت كـه ملهـم از ايـده    » هـاي مـا   فرضيه«شود،  اند، چون آنچه به آزمون گرفته مي گرفته
تواننـد برخطـا باشـند و     هاي مـا مـي   برخي از اين گونه فرضيه . هاي ديني نه خود ايده اند،  ديني

بنابراين، ) 251-250، ص1382 باقري، . (انند به شواهد تجربي مستظهر شوندتو برخي ديگر مي
گـر   هـاي تجربـه   فرض نگرش و تفكر ديني و نوع نگاه پژوهشگر مؤمن به جهان به عنوان پيش

هايي خواهد شد كه با تأييد تجربه و آزمون بـه صـورت يـك علـم      گيري فرضيه منجر به شكل
  .گيرد ديني شكل مي

بعـدي دارنـد؛ از يـك جهـت ايـن       هـا موجـوديتي دو   در علم ديني فرضيه  به اين ترتيب،
، و از جهت چون پژوهشگر به پردازش آنها مشغول است ،ها متعلق به پژوهشگر هستند فرضيه
هايي كه ابطـال   فرضيه. هاي ديني است ها آموزهه دين دارند؛ زيرا منبع الهام آنها تعلقي بديگر آن

آنهـا    بـه عبـارت ديگـر،   . گيرند پژوهشگر در معرض ابطال قرار ميشوند، از جهت تعلق به  مي
هاي خام و نامناسبي هستند كه پژوهشگر در پرداخت آنها قابليت كافي نشـان نـداده و    پردازش

هـاي   و آمـوزه  هانتوانسته است با توجه به پيچيدگي موضوع مورد مطالعه ارتباط مناسبي ميان آن
  )253همو، ص. (ديني برقرار كند

ها بـه منظـور رسـيدن  بـه      حسي و بررسي دقيق كمي و كيفي پديده  نهايت اينكه مشاهده
نيـاز از مشـاهده و    در علم ديني ما بي. ناپذير است ها اجتناب يك تفسير عميق و دقيق در پديده

  مشـاهده . 1: گيـري يـك قـانون علمـي شـامل      در واقـع شـكل   .ها نيسـتيم  بررسي حسي پديده
ايـن    عرضـه . 3و دست آورد؛  هتوان از اين فرضيه ب استنتاج نتايجي كه مي .2خش فرضيه؛ ب الهام
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شـده پذيرفتـه و در غيـر ايـن      كه در صورت تطبيق با آنها فرضيه ارائـه  هاست نتايج بر واقعيت
  . شود صورت مردود شناخته مي

. شود گفته مي» استنتاج«به مرحلة دوم  و»  استقراء«در اصطالح منطق به مرحله اول و سوم 
بينـي   تر و با باريك دقيق  ضرورت دارد و هرچه در اين مرحله مطالعهاستقراء بخش  وجود   قطعاً

هـا بـا    و كنترل متغيرهاي محيطي صورت پذيرد، ذهن بـه حقـايق امـور و ارتبـاط ايـن پديـده      
بـه  . شـود  خاص بيشتر روشن مي  تأثيرپذيري اين پديدهگذاري و تأثيرهاي ديگر و ميزان  پديده

تري باشـد،   نفس و بينش توحيدي قوي گر داراي تزكيه چه تجربههمين جهت در اين بخش هر
براي ذهـن خـالص و متمركـز در    . تر خواهد بود هاي محسوس در او دقيق فهم و ادراك پديده

حقـايق اشـياء   ) اي كه خود علم مطلوب باشد نه منفعت و سود حاصـل از آن  به گونه(دانستن 
واقعيـت و     شخصي، مشـاهده   در واقع مشاهده .شود ظاهر مي) كه هست گونه همان(» هي كما«

تر بـر روي ايـن    تر و دقيق حقايق امور است و در نتيجه چنين ذهني آماده براي استنتاجي عميق
  . مشاهدات عيني خالص، خواهد بود

 جايگاه علم در اسالم . 3

د بودن آن اين اسـت كـه   معيار مفي در بينش اسالمي علمي مطلوب است كه مفيد باشد و
هر علمي كـه داراي ايـن ويژگـي    . انسان را به سوي خداوند سوق دهد و باعث رضاي او شود

شود و از اين جهت فرقي بين علوم خاص  باشد ممدوح است و كسب آن عبادت محسوب مي
تـوان از احاديـث زيـر     گستردگي نگاه اسالم را نسبت به علـم مـي  . ديني و علوم طبيعي نيست

  :اشت كردبرد
  )180، ص1، ج1403مجلسي، ( »اطلبو العلم و لو بالصين«

  .علم را فرا بگيريد حتي اگر در چين باشد
، 1، ج1415البـرّ،   ابـن عبـد  ( »العلم ضاله المؤمن فخذوه و لو فـي ايـدي المشـركين   «

  )122ص
  .چه در نزد مشركان باشدب كنيد، گرعلم گمشده مؤمن است، پس آن را كس

ين احاديث ناظر به معارف خاص دين اسالم نيست، چراكه واضح است بديهي است كه ا
در تفكر اسـالمي علـم افاضـه و    . اين نبوده كه علم دين را در چين بياموزيم) ص(انتظار پيامبر 
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اي است از خداوند و هر صاحب علمي بايد مصدر آن علم را بشناسد و او را سپاس گويد  هبه
بنـابراين علـم نبايـد    . كه آن را به وي داده است صرف كنـد و آن را در راه رضاي پروردگاري 

، 1410آمـدي،  ( .ثمرة العلم العبادة): ع(مطابق كالم حضرت علي . انسان را از خداوند دور كند
برداشتي است كه علمـاي بـزرگ مسـلمان در    » ثمره دانش عبادت است«اين معنا كه ) 326ص

ملل مختلـف را ترجمـه و در آنهـا غـور و تأمـل      اند و بر اساس آن علوم  طي قرون اوليه داشته
  .كردند و بر آنها افزودند

ها را به مطالعه در طبيعت دعوت كرده و در اين راستا اهداف زير را دنبال  قرآن نيز انسان
  :كند مي

 )5: طارق( فلينظر االنسان مما خلق:  آشنايي با مبدأ پيدايش و تحول اشياء. 1

  )20:عنكبوت( ...كيف بدأ الخلق  قل سيروا في االرض فانظروا
 )2: فرقان( و خلق كل شيء فقدره تقديراً:  وجود نظم و هماهنگي در خلقت.  2

 )16:انبياء( و ما خلقنا السماء و االرض و ما بينهما العبين:  هدفداري در طبيعت. 3

م فـي  و لقد كرمنا بني آدم و حملنـاه :  اهميت انسان و فراهم بودن امكانات براي او. 4

 )70:اسراء( البرّ و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضَلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيالً

و اللّـه الـذي ارسـل    ):  هـاي طبيعـي   از طريق تمثيل به پديده(نشان دادن امكان معاد . 5

ـ  لك النشـور  ت فاحيينـا بـه االرض بعـد موتهـا كـذ     الرّياح فتثير سحاباً فسقناه الي بلد مي

 )19:فاطر(

انّ في خلق السـموات و االرض  :  استدالل بر يگانگي خداوند از روي وحدت تدبير. 6

،  لو كان فيهما آلهه االّ اللّـه  )190:آل عمـران ( و اختالف الليل و النهار آليات الولي االلباب

 )  22:انبياء( لفسدتا فسبحان اللّه رب العرش عما يصفون

ها، حضور نظـم   ود كه علم نحوه تكون و تحول پديدهر بنابراين، در بينش قرآني انتظار مي
اما آيـا علـم تجربـي بـدون     . و هدفمندي در طبيعت، امكان معاد و وحدت خالق را نشان دهد

  تواند چنين توقعي را برآورده كند؟ استعانت از متافيزيك مي
از توانـد انسـان را    ن است كه مطالعه طبيعت در صورتي مـي ايپاسخ قرآن به اين پرسش 

السـموات و    قل انظروا مـاذا فـي  : عالم خلقت به خالق برساند كه قلباً ايمان ديني داشته باشد
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بگـو بنگريـد كـه چـه     «)  101:يـونس ( االرض و ما تغني اآليات و النذر عن قوم اليؤمنـون 
آورنـد سـود    ها و زمين است و اين آيات و هشدارها قومي را كه ايمان نمي چيزهايي در آسمان

شـود و االّ   پس اگر ايمان قبلي وجود داشته باشد، در اثر كاوش علمي تقويـت مـي  . »دبخش نمي
دليل آن هم اين است كه كار علمـي  . شود صرف مطالعه طبيعت لزوماً به خداباوري منتهي نمي

هاي متافيزيكي است؛ به همين جهت در صورتي شخص را به سـوي خـدا    فرض همراه با پيش
توانـد   از طرف ديگر ايمان دينـي مـي  . افيزيكي علم مناسب باشددهد كه چارچوب مت سوق مي

چه انگيـزه عمـده دانشـمندان مسـلمان در دوره درخشـان تمـدن        چنان. محرّك كار علمي شود
  .اسالمي در انجام كار علمي همين مسئله بوده است

 ، مطالعه طبيعت هم جهـات فيزيكـي  )علم سكوالر(تا قبل از پيدايش علم جديد  ،بنابراين
هاي درختي  هاي مختلف دانش به مانند شاخه را در برداشت و هم جهات متافيزيكي را، و رشته

هاي مختلف علـم حـايز    در بينش اسالمي همه رشته ،در واقع. كه ريشه آن متافيزيك بود بودند
ما از طريق وحي و توسط پيامبران به ما رسيده و بقيـه از طريـق     از دانشبخشي . اهميت است

بـر تمـامي   » علـم «اما قابل توجه است كه واژه . ت و تعقل و شهود به دست آمده استمشاهدا
  .شود آنها اطالق مي

اي از  ن است كـه از نظـر اسـالم هـيچ شـاخه     اينكته مهم ديگر كه بايد بدان توجه داشت 
چون علم حكم نور را دارد و به همين جهت همـواره مطبـوع   . مطلوب نيست علوم بالذات غير

مطبـوع بـه حسـاب     مفيد و يا نا هاي دانش غير داليل عرَضي است كه بعضي از شاخه است و به
ها به اين دليل كه عمدتاً وسيله  به عبارت ديگر در مقام كاربرد است كه بعضي از دانش. آيند مي

تـوان   هاي مفيد را مي اما همه دانش. آيند مفيد و يا نامطبوع به حساب مي شوند، غير شر واقع مي
بـه همـين دليـل بـود كـه      . ديني صحيح نيست بندي دانش به ديني و غير تلقي كرد و طبقه ديني

نگرانـه و وحـداني بـه     علماي مسلمان در دوران درخشـان تمـدن اسـالمي يـك نگـرش كلـي      
به  هاي مختلف دانش ادامه مطالعات ديني هاي مختلف علم داشتند و از ديدگاه آنها رشته شاخه

  )69 –68ص، 1380گلشني، . (آمد حساب مي

  مصاديق علم ديني. 4

آيد كه عالوه بر قرآن، روايات دينـي نيـز بـه     دست مي  هاز بررسي متون و منابع اسالمي ب



  46و  45پژوهشي دانشگاه قم، شماره پياپي  –  فصلنامة علمي

239 

چـه بسـيار    .انـد  طرح مسائل مختلف علمي با رويكرد توحيدي به منظور هدايت بشر پرداختـه 
خواص مواد و گياهـان  رواياتي كه از ائمه معصومين پيرامون خواص مواد غذايي مشخصاً و يا 

) ع(به خصوص در فضاي باز علمي كه در دوران امام باقر. طور عام وارد شده است  همختلف ب
و حتـي  ) علم تجربـي ( فراهم آمده بود، موارد متعددي از طرح مسائل علمي) ع(و امام صادق 

هـاي رايـج در آن زمـان بـود، بـه چشـم        طرح موضوعات جديد و نويي كـه مخـالف ديـدگاه   
نفي هيئت بطلميوسي و نفي محـدوديت عناصـر در چهـار عنصـر خـاك، آب،       مثالًخورد،  مي

  )60، ص1358، منصوري). (ع(از طرف امام صادق  آتش، هوا
از حيوانـات  ) ع(، توصيفات امام حسين البالغه نهجدر ) ع(قطعاً توضيحات و بيانات علي 

و نظـرات و   سـجاديه   صـحيفه در  از ماه) ع(و توصيف امام سجاد  الحسين عةالموسودر كتاب 
نيز به مظـاهر طبيعـي و     همه حاكي از آن هستند كه ائمه... و ) ع(هاي علمي امام صادق  ديدگاه

كنند و از ابزار حس و توان عقـل خـود در راه كسـب معرفـت و      امور محسوس دنيايي نظر مي
كننـد در راسـتاي    ب مـي جويند، البته آنچه آنان كس دانش نسبت به جهان پيرامون خود بهره مي

  .اهللا در اين مظاهر طبيعي است وجه  تقويت ايمانشان و مشاهده
اي از علم ديني كـه در مكتـب ائمـه شـكل گرفتـه بـه        در اينجا جهت آشنا شدن با نمونه

ذكر است كه ارائه اين مطالب نه به منظـور  شايان  .پردازيم حيان مي بررسي علم كيمياي جابربن
 ،به عنوان تنها مصداق علم ديني و تأييد بر وجود اين علم يا روش آن اسـت معرفي علم كيميا 

ف تفـاوت ايـن نـوع علـم در     بلكه هدف، معرفي آن به عنوان يكي از مصاديق علم ديني و كش
در ايـن بخـش    ،در واقـع . غايت و محصول با علـم سـكوالر و غيردينـي اسـت     روش، هدف،

اديق علم ديني يعني كيمياي جابري بـه شـناخت   درصدد هستيم با تجزيه و تحليل يكي از مص
  .اين نوع علم برسيم  درباره دقيقي

  حيان  بن علم كيمياي جابر. 1.4

. اسـت ) ع(شـاگرد امـام صـادق     ،)يا شيمي(ديني در علم كيميا  يحيان دانشمند  بن جابر
صـبر و   زو نيـ و كيفيت كسب ايـن علـم   فراواني پذيرفته  تأثيرواضح است كه او از استاد خود 

رفيـق  . (امام فرا گرفتـه اسـت  از راي رسيدن به حقيقت نياز دارد را كه يك دانشمند ب پشتكاري
  )240، ص1421، حماد
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اكتساب آن كدام اسـت؟ آيـا     م كيميا چه نوع علمي است و شيوهاين است كه عل پرسش
ـ   ه اسـت؛  جابر مانند عالمان تجربي از طريق روش تجربي و آزمايش به كسب اين علـم پرداخت

سيد حسين نصر  اند؟ اند و به شاگرد خود منتقل نموده امام با چه روشي اين علم را كسب كرده
حيان يك كيميـاگر و متخصـص    بن  جابر«: گويد مي معارف اسالمي در جهان معاصردر كتاب 

كامل   كيميا يك فلسفه. علم كيميا بوده است و بين او و رازي كه يك شيميدان است فرق است
است و از طريق رموز و تمثيالت عالم جماد، به بيان حقـايق    النفس بوده يعت و نيز يك علمطب

  )96-95 ، ص1348، نصر. (»ا پرداخته استبين عالم طبيعت و معن  عالم روح و رابطه
كـه رازي ماننـد اطبـاء و برخـي      برد، در حاليبء پي  ي اشيايجابر سعي داشت به علت نها

معتقد اسـت كـه يـك اخـتالف ديـد       وي. يافتن به چنين علمي بود ستفالسفه، منكر امكان د
حيان وجود داشـته اسـت كـه باعـث شـده رازي كيميـاي         بن فلسفي و ديني بين رازي و جابر

رازي منكر ضرورت نبوت است و به اين ترتيب او وحي را  مثالً. كندجابري را به شيمي مبدل 
كـه در نگـاه شـيعه و    در حالي «امور قبول ندارد؛ به عنوان راهي براي شناخت باطن و حقيقت 

وحـي داراي  . علوم ديني دارند مستقيم با وحي و  اسماعيلي، علوم طبيعي رابطه  مخصوصاً شيعه
ظاهر و باطن است و وصول به حقيقت همان سير از ظاهر بـه بـاطن اسـت كـه آن را       دو جنبه

ا در كشف حقايق و معاني دروني قرآن خوانند و در تشيع، و نيز تصوف، اين روش ر تأويل مي
و انسان را  كندپذير  تواند اين سفر از ظاهر به باطن را امكان فقط وحي مي. برند كريم به كار مي

  ) 100 همو، ص( .»بكشاند و او را والدتي نوين بخشداز ظاهر وجودش به باطن و درون خود 
اشياء از   پي بردن به ذوات و كنه بردن تأويل در مورد طبيعت و علوم طبيعي، همان به كار

آن، تبديل امور صرفاً خارجي و ظاهري به تمثـيالت عـالم     يدارها و ظواهر آنهاست؛ و نتيجهپد
جهان، كه طبق آن، ديگر طبيعت حاجب عـالم معنـا و     باطني و غيبي و وصول به ديدي درباره

؛ گويي عـالم دينـي   )همان( دكن ميهاي خود منعكس  حقيقت نيست، بلكه آن عالم را در پديدار
  .شود ظاهر به باطن امور واصل مي  توجه به نگرش توحيدي از مشاهده با

كنـد بـا اسـتفاده از ظـواهر طبيعـت       كيميا يك چنين علمي اسـت، علمـي كـه سـعي مـي     
مخصوصاً مواد جمادي، به عنوان تمثيل و رمز، نه صرفاً يك امر ظاهري و خارجي، بـه عوامـل   

مند بـود، لـيكن    جابر به عنوان يك دانشمند ديني و شيعي به امور طبيعي عالقهبرتر دست يابد، 
معروف » ميزان«. نكردگاه پديدارها و ظواهر طبيعت را از حقيقت و ارزش تمثيلي آنها جدا  هيچ
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گيري و كميت بخشيدن به علوم طبيعي به معنـي جديـد نبـود، بلكـه      جابر كوششي براي اندازه
اشـتغال او بـه تمثـيالت اعـداد و حـروف و      . بـود » تمايل نفس كلي«يري گ طريقي براي اندازه

هاي طبيعي، به عنوان تعينات نفس كلي و رموز خاص كيميايي، همه حاكي از اين اسـت   پديده
بـرد، تـا از ايـن طريـق بـه درك       طبيعت به كـار   كوشش داشت روش تأويل را درباره كه جابر

  .حقيقت باطني طبيعت نائل آيد
ميا در آن واحد هم علم كيهان است و هم علم نفس و از يك سـو بـا صـناعت و    علم كي

ديدگاه كيميـاگر  . يا روانشناسي روحاني א
	��  �����فلزگري پيوستگي دارد و از سوي ديگر با 
متكي است، و نيز اينكه هـر چيـز در چيـز ديگـر تـداخل      » وجود هر چيز در هر چيز«بر اصل 

توان چنان دگرگون كرد كه ماهيت آنها تغيير پيدا كند، نـه   زها را ميكند و بنابراين گوهر چي مي
  .دستخوش تغيير شود) بنا بر آنچه در فلسفه طبيعي ارسطو آمده است(اينكه تنها اعراض آنها 

اسـت كـه در   » ميزان«مواد،   ك ساختمان فلزات و در حقيقت همهنظر جابر، كليد درطبق 
گيـري وزن نيسـت، و    فيزيكي بـراي انـدازه   يزان تنها اسبابمي. كيمياي اسالمي نقش عمده دارد

كمي در تاريخ شيمي   نخستين پيدايش تجربه  ياي جابري نبايد به عنوان نشانهحضور آن در كيم
اي است كه تمايل نفس عالم را به طرف تركيـب خـاص    بلكه، ميزان وسيله. در نظر گرفته شود

در اينجا بـيش از معنـي جديـد ايـن كلمـه بـه معنـي         گيري كند و عمل اندازه مي» گيري اندازه«
ميزان با كيفيات ظاهري و بـاطني و نمـاديگري عـددي، و     ،بنابراين. فيثاغورثي آن نزديك است

  )203 همو، ص. (كار دارد و نيز با نماديگري حروفي الفباي عربي سر

  حيان  شناسي جابربن هستي  .1.1.4

علّـي و    هـا رابطـه   كه ميان اشياء و پديـده لي است اي عق شناسي جابر، فلسفه فلسفه هستي
جابر در اين مورد . اي كه بايد از طريق تحليل عقلي آن را كشف كرد ل است، رابطهئضروري قا

هـاي بيـرون آوردن    وجود هر چيزي، بالقوه، در دل چيز ديگري نهفته اسـت، امـا راه  «: گويد مي
  )64 ، ص1368، دنجيب محمو( .»كند آنها از قوه به فعل فرق مي

گيرد و گاهي بـه   اي ديگر، گاهي به صورت طبيعي انجام مي اي از دل پديده برآمدن پديده
. دهـد  علوم را تشكيل مـي   است كه زمينهشق دوم . صورت مصنوعي و با دخالت و تدبير انسان

ـ     به اين معنا كه آزمايش دي هاي علمي براي بيرون آوردن اشـياء از دل يكـديگر، در واقـع تقلي
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ديگـر وجـود    يءطور بالقوه در درون يـك شـ   ه، كه بيءاست از طبيعت در فعليت دادن يك ش
رسـاند روش درسـت    آنچه اشـياء را از قـوه بـه فعليـت مـي     «: گويد جابر در اين باره مي .دارد

يابند و چه آنهايي كه به  ي كه به طور طبيعي فعليت مييچه آنها. است) آزمايش صحيح علمي(
  )65 همو، ص( .»تدبر انسان ند مگر با دخالت ورس فعليت نمي

هـا اسـتفاده از    بنابراين، براي درك و شناخت روابط ضروري موجود ميان اشياء و پديـده 
از طرف ديگر، بـراي تقليـد از طبيعـت، يعنـي پديـد      . استنتاج عقلي كامالً ضروري است  وهشي

هـا   است كه براي انجام آزمايش آوردن بعضي از اشياء از اشياء ديگر به صورت مصنوعي، الزم
آيـد كـه چگونـه     اكنون اين پرسش پيش مي. گيري از آنها از روش استقراء استفاده كنيم و نتيجه

عبارتي دارد  االحجار علي رأي بليناسجابر دركتاب  روش را با هم جمع كرد؟ توان اين دو مي
: گويد وي مي. است  يان كردهتوأم از اين دو روش در تحقيقات علمي را ب  كه چگونگي استفاده

كسـب  ] عقلـي [گذارد  از آنچـه بـه وسـيله حـدس      بايد آنچه را حروف الفبا در اختيار تو مي«
نظيـر آنچـه را كـه    ] ء حروف الفبا يا نام شـي [صورت ] هاي داده[كني تميز دهي تا عالوه بر  مي

  )65 همو، ص( .»ندگذارد به دست آوري و هر دو شكل با هم متحد شو حدس در اختيار تو مي
خت ايـن اسـت كـه حـروف     هـاي شـنا   يكي از اصول مورد اعتقاد جـابر در مـورد روش  

بنابراين، از طريق حروف الفبا، كـه  . ء داللت دارند ء بر طبيعت آن شي نام يك شي  دهنده تشكيل
علمـي   هـاي  توان به طبايع اشياء، كه اصوالً تجربـه  آيد، مي وجود مي  از تركيب آنها نام اشياء به

گيـرد، پـي بـرد؛     آوردن بعضي اشياء از بعضي ديگر بر اساس شناخت آنها انجام مي براي پديد
براي پـي   ،در واقع .هاي عقلي است ديگر آن، الهام از حدس  هجنب .اين يك جنبه موضوع است

از حـدس عقلـي    ء معين، كه شناخت تركيب آن مورد نظر است، بايـد  بردن به طبيعت يك شي
هـاي عقلـي محـض مبتنـي بـر آن       هاي عقلي و اسـتنتاج  بنابراين، از طريق حدس. كرداستفاده 
  .برد  توان به طبيعت مثالً طال يا مس پي ها مي حدس

آيد بـر حكـم بـه دسـت      دست مي هحكمي كه از طريق تفكر عقلي محض ب، جابر به نظر
معيـار نهـايي بـراي     حكم عقل،. آمده از طريق تحقيقات ظاهري و بيروني اولويت و تقدم دارد

خارجي بـه دسـت     ها و با مشاهده پژوهش در پديده سنجش درستي احكامي است كه از طريق
از  ،بردن بـه حقيقـت    ها هر اندازه ارزش داشته باشد، اما براي پي تحقيق در مورد پديده .آيد مي

ـ . گريـزي نيسـت   ،آيد مي  دست  هارجاع نهايي به حكمي كه از طريق شهود عقلي ب ن شـهود  اي
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شود و سپس از  عقلي براي هر فردي ميسر نيست، بلكه ابتدا به صورت وحي بر پيامبر نازل مي
تـوانيم بـه    هرگـز نمـي  ) وحـي (بدون اتكا به اين منبـع  . رسد حضرت به ديگران به ارث مي آن

  .شويم حقيقت راه پيدا كنيم بلكه پيوسته در شناخت خود دچار خطا مي
  جـز از طريـق شـهود و اقامـه    «ن شكوك و رسيدن به حقيقـت  برطرف كرد ،به نظر جابر

هـاي   و شهود از ويژگي... شهود ممكن است   برهان هم به وسيله  و اقامه... برهان ميسر نيست 
جايي ديگر اما با بياني متفاوت اظهار داشته است؛  جابر عين همين سخن را در .»پيامبران است

هاست علم پيامبر است و من كاري جز گردآوري آنها  تاببه خدا سوگند هر آنچه كه در اين ك«
  )66 همو، ص( .»ام انجام نداده

  بن حيان  روش علمي جابر. 2.1.4 

داند كه نخسـت بـر پيـامبر     معلومات را وحي مي  مان طور كه اشاره شد جابر سرچشمهه
ان نيز اين علـوم را  يابد  و آن شود و سپس از طريق وراثت به جانشينان ايشان انتقال مي نازل مي

توان ميان اين نظر جابر پيرامون  حال، چگونه مي. آموزند به افرادي كه شايستگي آن را دارند مي
ــي شــناخت  ــي وحــي(منشــأ اول ــه ) يعن ــه گون ــات علمــي ب ــي او در تحقيق اي  و روش تجرب

نـوعي كـه از طريـق    : آيا او معتقد به دو نوع شناخت است .بخش سازگاري ايجاد كرد رضايت
شود و اختصاص به احكام شـرعي و مسـائل اعتقـادي دارد و نـوعي      تعليم و تلقين حاصل مي

ديگر كه كشفي و تجربي است و اختصاص به علوم طبيعي دارد؟ ممكـن اسـت چنـين باشـد؛     
علـم ديـن و علـم دنيـا     : بندي علوم آنها را نخست به دو قسم اساسي يعنـي  چون او در تقسيم

  )47 ، ص1368؛ همو، 55-54ص ،1407همو، . (كند تقسيم مي
از اين سخنان آن نيسـت كـه علـوم     ويشود منظور  معلوم مي ،با كمي دقت در آثار جابر

ديني همه تعليمي و تلقيني يعني موهبتي از عالم باال باشند؛ چراكه در اين صـورت بسـياري از   
ديني نخواهنـد  شوند ديگر  علوم و معارف ديني كه توسط علماء دين از متون ديني اكتساب مي

همچنين بر اساس اين ديدگاه علوم دنيا همه بايد تجربي و اكتسـابي باشـند در حـالي كـه      .بود
مثل احكام معامالت، قضـا و شـهادات،    هاست، ه مربوط به امور دنيايي انسانبسياري از علوم ك

  شـده غيره و بسياري از اطالعات دارويي و غذايي كه از طريق وحي دريافـت   وطالق و ح،نكا
پـردازد و در قـرآن و     هاي طبيعـي مـي   حتي علومي كه به بيان و شناخت طبيعت و پديدهاست، 

  .متون روايي وجود دارد، تجربي و اكتسابي نيستند
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از   علوم از يك طـرف وحـي يـا افاضـه      نظر جابر اين است كه منشأ همهرسد  به نظر مي
اين معنـا كـه   به . و توان كسب اوستعالم باالست و از طرف ديگر استعداد فطري طالب علم 

نه اينكه  كند ميعيني زمينه و شرايط دريافت علم از عالم باال را فراهم   روش تجربي و مشاهده
عينـي و تجربـه    همين جهت استفاده از روش مشـاهده  به. از جهان طبيعت معرفتي كسب كنيم

اي جـز بررسـي    ارهچـ ) ميكيميـا يـا شـي   (المـواد   خصوص در مورد علم هب ،ناپذير است اجتناب
  .ها نيست عيني پديده  تجربي و مشاهده

دانشمند واقعي «: داند يك دانشمند حقيقي را انجام تجربيات متعدد مي يجابر شرط اساس
تـوان او را دانشـمند    كسي است كه تجربه را پيشه كند؛ كسي كه اين روش را به كار نبندد نمي

همين بس كه صنعتگري كه در كـار خـويش تجربـه     ارزش تجربه در تمامي صنايع  در. دانست
كند همچنـان   اما صنعتگري كه تجربه نمي شود بندد روز به روز مهارتش افزوده مي را به كار مي

  )49 ، ص1368همو، ( .»ماند راكد مي
يابد، لذا براي رسـيدن بـه    ولي از آنجا كه روش استقرايي به تنهايي به نتايج يقيني راه نمي

اين منبـع در نظـر جـابر همـان مبـادي و      . بايد در جستجوي منبعي ديگر برآمد چنين شناختي
گيرند و سپس از آنهـا نتـايجي    كه به طور مستقيم مورد ادراك عقلي قرار مي استاصول عقلي 
گونـه برهـاني نيسـت     براي اثبات درستي اين اصول و مبادي، نياز به ارائه هيچ. شود استنباط مي

آمده در گرو اسـتنباط    دست  هاما درستي نتايج ب. شوند سط عقل ادراك ميزيرا خود مستقيماً تو
  )62 همو، ص.(صحيح آنها از اصول و مبادي عقلي است

  گيري و تحليل نهايي نتيجه. 2.4

حيان در كسـب علـم     توان از بررسي و تحليل روش علمي جابربن در نهايت آنچه كه مي
ها به منظور  حسي و بررسي دقيق كمي و كيفي پديده است كه مشاهده اينآورد   دست  هديني ب

نيـاز از   در علم ديني مـا بـي  . ناپذير است ها اجتناب رسيدن به يك تفسير عميق و دقيق از پديده
گيـري يـك قـانون علمـي      در واقـع مراحـل شـكل   . هـا نيسـتيم   مشاهده و بررسي حسي پديده

  :است از عبارت) اطالعات علمي(
  فرضيه بخش الهام  مشاهده .1
  .آورد  دست  هتوان از اين فرضيه ب استنتاج نتايجي كه مي .2
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شـده،   ها، كه در صورت تطبيـق بـا واقعيـت  فرضـيه ارائـه      اين نتايج بر واقعيت  عرضه .3
  .شود پذيرفته و در غير اين صورت مردود شناخته مي

گفتـه  » سـتنتاج ا« دوم  و به مرحلـه » استقراء«اول و سوم   در اصطالح اهل منطق به مرحله
اول و سوم است وجودش ضرورت دارد؛ هرچـه    طعاً بخش استقراء كه همان مرحلهق .شود مي

 تغيرهاي محيطي صورت پذيرد، ذهن بابيني و كنترل م تر و با باريك در اين مرحله مطالعه دقيق
يري ايـن  پـذ تأثيرري و اگـذ تأثيرهاي ديگر و ميـزان   ها با پديده حقايق امور و ارتباط اين پديده

شود و در بخش استنتاجي فرآيند علمي، عمليات ذهني چيزي جـز   مي آشناخاص بيشتر   پديده
و در ايـن بخـش اسـت كـه بـين علـم دينـي و         حقايق علوم در عالم باال نخواهد بود؛  مشاهده

  .شود ديني تمايز حاصل مي غير
گـر داراي   هرچـه تجربـه   امور در بخش استقراييِ فرآيند علمي نيز  مشاهده  البته در مرحله

تـر   دقيـق  هاي محسـوس در او  تري باشد، فهم و درك پديده تزكيه نفس و بينش توحيدي قوي
آن فـيض   اي از مراتـب هسـتي كـه هـر     به عنوان مرتبه ،كه او جهان طبيعت راچرا. خواهد بود

ه قـرار  كند، مورد مطالعه و مشـاهد  وجود خدا را از مبدأ هستي يعني خداوند متعال دريافت مي
هـا داشـته و آنهـا را در ارتبـاط بـا       جانبه و فراگير به پديده به همين جهت نگاهي همه ؛دهد مي

شـود   اي مـي  به اين ترتيب اين مشـاهده مقدمـه  . كند عوامل مختلف مادي و معنوي مشاهده مي
حقيقت امور در عالم باال و رسيدن به يك تحليل عقلي عميق   براي آمادگي ذهن جهت مشاهده

  .هاي محسوس طبيعي كسب معرفت يقيني نسبت به واقعيت پديده و
يعني ذهني كه طالب علم براي خـود   ،به عبارت ديگر، ذهن خالص و متمركز در دانستن

ظـاهر  » هـي  كمـا «ء علم است نه براي خواست يا منفعتي دنيايي، در چنين ذهني حقـايق اشـيا  
نتيجه چنين ذهني آمـاده   ور است؛ و درواقعيت و حقايق ام  شخص، مشاهده  شود و مشاهده مي

كسـب   ،بنـابراين  .تر بر روي اين مشاهدات عيني خـالص  تر و دقيق است براي استنتاجي عميق
تفكـر     مرحله .2 ؛حسي مشاهده   مرحله .1: مرحله است داراي سه   معرفت حقيقي در علم ديني

هـاي   چـه در قـرآن كـريم نيـز راه     چنـان . حقايق امور در عالم مثـال   مشاهده مرحله .3؛ و تعقل
  :گونه معرفي شده است شناخت طبيعت اين

  حسي  مشاهده) الف

بـه  ). مشاهده و تجربـه (شود  گانه حاصل مي اتي است كه از طريق حواس پنجتأثيرمنظور 
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  :عنوان نمونه آيه زير به اين مطلب اشاره دارد
  )20:عنكبوت( »...الخلق  قل سيروا في االرض فانظروا كيف بدء«
  »...بگو در زمين سير كنيد و بنگريد كه خداوند چگونه موجودات را آفريده است «

  تفكر) ب

ـ  جهـان خـارجي     آوردن اطالعـات دربـاره    دسـت   هاز ديدگاه قرآن مشاهده و تجربه در ب
وجه تمايز انسان از حيـوان  . هاي حسي كافي نيست اما براي تعبير و تفسير داده ،ضروري است

در . هاي حسي و تفسير حوادث است آنها نيست، بلكه استدالل و تفكر در دادهحواس خارجي 
بها و لهـم اعـين اليبصـرون بهـا و لهـم اذان        لهم قلوب ال يفقهون« :قرآن چنين آمده است

هـايي اسـت كـه بـدان      آنـان را دل « )179:اعراف( »اليسمعون بها اولئك كاالنعام بل هم اضّل
اينـان  . شـنوند  ي است كه بـدان نمـي  يها بينند و گوش  بدان نميفهمند و چشماني است كه  نمي

  .»تر ند بلكه گمراها همانند چهار پايان
 )198:اعـراف ( »و ان تدعوهم الي الهدي ال يسمعوا و ينظرون اليك و هم ال يبصرون«

نگرنـد ولـي گـويي كـه      بيني كـه بـه تـو مـي     شنوند و مي و اگر آنان را به هدايت بخواني نمي«
  .»نندبي نمي

هـا   گـوش . هاي حسي وقتي معنا دارند كه از مجراي تفكر و تعقـل بگذرنـد   داده ،بنابراين
بينند ولي اين عقل است كه اطالعات قـواي حسـي را تعبيـر و تفسـير      ها مي شنوند و چشم مي

  .كند و حكم را صادر مي كرده
  شهود) ج

ه مستقيمي نيز بـراي كسـب   توان از قرآن استنباط كرد كه عالوه بر مشاهده و تعقل، را مي
اما اين يـك راه عمـومي نيسـت و    . دانش وجود دارد  دانش در مورد واقعيت جهان از بخشنده

در . اين طريق كسب دانش سطوح مختلفـي دارد . ها بدان دسترسي دارند تنها معدودي از انسان
آن الهام اسـت   ترين سطح ينيباالترين سطح آن وحي قرار دارد كه خاص پيامبران است و در پا

مند هستند، اين مطلبي است كه بسـياري از دانشـمندان معاصـر     گاه از آن بهرههكه دانشمندان گ
  )162-160ص، 1375گلشني، ( .اند به آن اعتراف كرده

هاي كسب معرفـت بـه    در بين فيلسوفان اسالمي نيز توجه به حدس به عنوان يكي از راه
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حدس عبارت است از تفطن به « :گويد ريف حدس ميسينا در تع ابن. خورد وضوح به چشم مي
معتقـد اسـت قـوه     ؛ وي)116 ، ص1363سـينا،   ابـن (» حد وسط قياس بدون طي مراحل تفكـر 

كند؛ تا حدي كه بـه   نياز مي اي است كه شخص را در راه معرفت از تفكر و تعليم بي حدس قوه
يابد، صاحب حدس  را درمي برد و نتيجه وقفه به حد وسط پي مي صرف مواجهه با مجهول، بي

نيـاز   اسـتدالل اسـت، بـي     يافتن حد وسـط و در نهايـت اقامـه    كه متوجه» فكر«قوي از جريان 
ها  يابد؛ اما اين قوه در همه انسان شود؛ لذا صاحب قوه حدس به سرعت به معارف دست مي مي

كسـي اسـت كـه     ترين مراتب انسـاني،  ينيتوان گفت در پا بلكه مي ،طور مساوي وجود ندارد هب
اش، انساني است كه از نظر كمي و كيفـي از   ترين مرتبه اي از اين قوه ندارد و در عالي هيچ بهره

چنين انساني از باالترين استعداد براي اتصال بـا عقـل   . برترين درجات حدس برخوردار است
س و دحـ   طهارت و تزكيـه نفـس در تقويـت قـوه    رسد  به نظر مي. فعال برخوردار خواهد بود

چـه قـرآن و روايـات بـر ايـن مطلـب        چنان. سزايي داشته باشدپيدايش چنين استعدادي نقش ب
 »اهللا يجعل لكـم فرقانـا   ان تتقوا«و  ) 282:بقره(  »..اهللا و يعلّمكم اهللا ا و اتقو«: تصريح دارند

  )29:انفال(
تفكر و كسب تواند بدون طي مراحل  كه گاهي انسان مي پذيرد ميسينا  صدرا نيز مانند ابن

معتقـد   يو. نامـد  مـي » حـدس «و آن را  ؛حد وسط و تشكيل قياس، مجهول ذهني خود را بيابد
چه بسا انسان بالغي از جهـت وجـود    . اين استعداد قريب در افراد مختلف متفاوت است«است 

اي باشد كه در طول عمرش حتي يك مسئله را بـدون مقـدمات و    قريحه و كندي ذهن به گونه
اي  مقابل او باشد، به گونه  ساني كه در نقطهو چه بسا ان سط نتوانسته باشد حل كندكسب حد و

هـا داراي   چون انسان ،بنابراين. رين توجه ذهني به مسئله، حل آن برايش حاصل شودتكه با كم
درجات متفاوت هستند و قلوب از جهت صفا و كدورت و قوت و ضعف، در هوش و كثـرت  

  فس عالي وجود داشته باشد كه قـوه ؛ بعيد نيست از طرف اعال، نو قلت حدس متفاوت هستند
آن بسيار شديد است و به سرعت از منبـع خيـر و رحمـت قبـول      مندي از نور ملكوت در بهره

رين زمـان  ت چنين انساني به جهت شدت استعدادش، بيشترين حقايق را در سريع. كند ميفيض 
كند، بلكه ذهن تيـز و   علمي پيدا مي  وقي احاطهطلب و ش و به حقايق اشياء بدونكند  درك مي

. اسـت » قدسـيه   قـوه «اين قوه نـامش  ...  يردگ فعال او به نتايج بدون كسب حد وسط سبقت مي
  )386، ص3، ج1410، شيرازي(
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  هاي تحقيق يافته. 5

گيري االهي برخوردار باشد و در  است كه از جهت اي علم ديني، علم طبيعي يا انساني .1
اهميت اين مالك در اين است كه غايت و هـدف   .گيرد   هاي ديني قرار اهداف و انگيزهراستاي 

دهد، چراكه هدف علـم اسـت كـه حيطـه و قلمـرو       پژوهشگر به علم جهت و رنگ خاصي مي
ـ   را و مسير و جهت پيشرفت و انگيزه كارگيري آن هب وري از نتـايج   كـارگيري و بهـره   هشروع، ب

  .كند عيين ميحاصل از پژوهش علمي را ت
اسـت كـه ايـن     مسـئله مبين اين  بينيم ميآنچه ما در قرآن تحت عنوان مطالعه در طبيعت 

آيـد ولـي يـك تفـاوت      دست مـي   هاطالعات علمي با تكيه بر مشاهده حسي و روش تجربي ب
دينـي جهتـي    -هـاي علمـي   بسيار مهم با اطالعات علم سكوالر دارد و آن اين است كه گـزاره 

ـ «و » از اويـي «قطبي بودن جهـان و ماهيـت    د و در متن آنها يكتوحيدي دارن » سـوي اويـي    هب
  .توان مشاهده كرد موجودات را كامالً مي

با توجه به ارتباط دانش و ارزش و نيز ارتبـاط علـم بـا شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي        .2
ـ   هـا و ارزش  فـرض  توحيدي و با لحاظ پـيش   جوامع، متناسب با شرايط جامعه دي، هـاي توحي

فضاي فكري دانشمندان و محققان ديني تحت تأثير قرار خواهد گرفت و نتيجتاً علم حاصل از 
هرچنـد علـم دينـي از روش تجربـي پيـروي      . اين تحقيق با علم سكوالر متفاوت خواهد بـود 

مسـتقيم   طـور مسـتقيم يـا غيـر      كند ولي مسائل و موضوعات و غايات خود را داشـته و بـه   مي
نگاه توحيدي پژوهشگر بر فعاليت علمي او اثر گذاشته و به آن رنـگ دينـي   مفروضات ديني و 

  .دهد مي
بايد انسان و نيازهاي او تعريـف شـود و بـر    ) توحيدي(اساس هدف و غايت ديني  بر .3

در واقـع علـوم   . اساس اين نياز علوم مختلف در جهت تأمين نيازهاي انسان موحد شكل گيرد
گيري بايـد   اين رويكرد و جهت .گي كردن انسان را فراهم كنندبايد شرايط هرچه موحدانه زند

براي اين منظور ما بايـد ببينـيم در نظـام    . هم در علوم انساني و هم در علوم تجربي لحاظ شود
دنياي او شده است و نگاه اديان توحيـدي بـه    توحيدي چه تعريفي از انسان و نيازهاي مادي و

هاي دنيايي، اعم از چگونگي استفاده، شـيوه   مندي او از نعمت دنيا و زندگي بشر در دنيا و بهره
 .استفاده و حدود و ميزان استفاده، چگونه است
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