بسم اهلل الرحمن الرحیم
سخنان آیت اهلل جوادی آملی درباره رابطه علم و دین
برخی از مفسّران یا غالب این ها میگفتند قرآن كاری به مسائل علمی ندارد فقط درباره مسائل اعتقادی و توحید و اصول دین
اظهار نظر میكند و اگر درباره ی آفرینش آسمان و زمین سخن میگوید ،صِبغه ی توحیدی و كالمی دارد نه صبغه ی علمی.
علم را با فشار از حوزه ی قرآن بیرون بردند كه گفتند دین كاری با علم ندارد ،فقط مسائل اعتقادی و كالمی را به همراه دارد.
مسئوالن كارهای علمی هم گفتند دین در حوزه ی علم نیست [و] علم كاری با دین ندارد.
این اِجماع مركّبی شد برای مهجور كردن قرآن از صحنه و در نتیجه برای مهجور كردن دین از جامعه؛ هم خودی میگفت
دین با علم كار ندارد هم دیگری می گفت علم با دین كار ندارد ،این شده اِجماع مركّب بر نفی ثالث .قهر ًا قرآن از صحنه بیرون
رفت و دین از جامعه كنار رفت ،دین شد جزء مسائل شخصی یعنی هر كسی می تواند از نظم عالَم پی به وحدت ناظم ببرد و
خدا را بپرستد اما حاال دین كاری داشته باشد به مطالب علمی و بخواهد معلّم بشر باشد ،اینچنین نیست.
غافلل از اینهلله دیلن میخواهللد معلّللم بشلر باشللد [یعنلی] هللم بشللر را بله عللمِ فلسلفه و كللال آشللنا كنلد كلله مسللائل
اعتقادی است هم به مسائل علملی آشلنا كنلد كله نیازهلای آنهلا را بر لر میكنلد ،بلرای اینهله قلرآن كلریم از نظلم بله
تنهایی سخن نمیگوید [بلهه] میفرمایلد « :ملا اینهلا را بلرای شلما مسلخَّر كلردیم» ،یعنلی بهلره بگیریلد ،نله تنهلا زملین
را و موجل ودات زمینللی و زیرزمینلی را بللرای شللما مسلخَّر بلهلله موجللودات سلپهری و موجللودات فللوا سلپهر را بللرای شللما
مس لخَّر كللردیم .مس لخِّر خداسللت ،كسللی نمی توانللد كاللرات را تحللت تسللخیر خللود در بیللاورد امللا بللرای مللا مس لخَّر كللرد،
سلخَّرَ لَهالم مَّلا فِلی السَّلماوات﴾ ؛ بهلره بگیریلد  ...بله ملا گفتنللد برویلد در آسلمان روزیتلان را بگیریلد ،برویللد در
فرملودَ ﴿ :
السللماوَاتِ وَمَللا فِللی الْللرَرْ ِ﴾.
سللخَّرَ لَهاللم مَللا فِللی َّ
آسللمان ,آسللمان را بشللهافید و تحللت تسللخیرتان قللرار بدهیللدَ ﴿ :
نمی شود گفت آن روز علرِِ جلاهلی كله از ایلن مطاللب خبلر نداشلت ،درسلت اسلت در حجلاز از ایلن مسلائل خبلری
نبللود ولللی انبیللای ابراهیمللی آمدنللد خاورمیانلله را بیللدار كردنللد .آن روز بلله عر للتان رسللید كلله ارسللطو و افال للون و
سلقرا و بقللرا و جلالینون ایللن هللا تربیتشلده ی انبیللای ابراهیمیانللد؛ در خاورمیانله سللخن از توحیللد نبلود یللا شللر
بود یلا الحلاد ،اینهلا آمدنلد ایلن معلار را در خاورمیانله مطلر كردنلد [و] بلا برهلان ,بلا حهملت ,بلا موعظله و بلا جلدال
احسن علیله شلر

و وثنیّلت و صلنمیّت قیلا كردنلد [كله] تلا حلدودی در برخلی از صلاحبنظران اثلر كلرد .بلا حهوملت

درگیر شدند با جامعه درگیلر شلدند ،دیدنلد هلیر چلارهای ندارنلد ،وجلود مبلار

ح لرت ابلراهیم(ع) دسلت بله تبلر بلرد

﴿فَجَعَلَهامْ جاذَاذاً إِلَّا كَبِیلراً لَّهالمْ﴾؛ وارد بتهلده شلد همله را هیلز درسلت كلرد ،بله صلورت ریلز ریلز در آورد ،حهوملت او را

گرفللت گفللت﴿ :حِرِّقاللوها وَانصا لراوا آلِهَ لتَهامْ﴾ و آتشسللوزی و آتللش برافروختلله پیللدا شللد ،وجللود مبللار

ابللراهیم را در آن

آتش انداختند﴿ ،یَا نَارا كاونِی بَرْداً وَسَالَماً عَلَی إِبْرَاهِیمَ﴾ شد ،خاورمیانه تهان خورد.
درست است چهار هزار سال قبل یا كمتر و بیشتر اگر خبری در گوشهای رخ میداد تا به سایر اقطار برسد ول میكشید؛
اما این خبر خودش را میرساند با بادِ صبا؛ مگر میشود جریان آتشسوزی خلیل خدا نظیر خبرهای عادی باشد و به شرا و
غرِ نرسد؟! بعدها فهمیدند كه این چه كسی است و چه چیزی آورده است.
وحی و نبوّت از آن به بعلد در خاورمیانله رونلی پیلدا كلرد ،توحیلد الهلی و ربلوبی از آن بله بعلد جلا پیلدا كلرد؛ وگرنله
ارسطو پیلدا نمیشلد افال لون پیلدا نمیشلد سلقرا و بقلرا پیلدا نمیشلدند ،ایلن هلا همله شلاگردان انبیاءانلد .معنلای
شاگردی آن ها این نیسلت كله كتلاِ بله دسلت بگیرنلد هلر روز برونلد خلدمت ح لرت ابلراهیم(ع) ،وقتلی ح لرت آملد
این ف ا را معطّر كرد ،ایلن هلا هلم شلدند موحّلد .در حجلاز از ایلن مسلائل خبلری نبلود ،در آن لر كله از ایلن معلار
بالصلین» « ,للب العللم فری ل » ،درهلای عللم را بلاز
فراوان خبری بود .همین كله اسلال آملد فرملود« :ا لبلوا العللم وللو ّ
كنید دروازه هلا را بلاز كنیلد ,برویلد بیاییلد ،عللو از شلرا و غلرِ در هملین حجلاز راه پیلدا كلرد و عللو حجلاز هلم بله
شلرا و غللرِ راه پیلدا كللرد .بنلابراین قللرآن كللریم ملا را بلله عللم دعللوت میكنللد و بله بهللره بلرداری از آسللمان و زمللین.
ما نباید توقّع داشلته باشلیم كله مصلل صلحیحه لوالنی حمّلاد كله نملاز را بلرای ملا از اولِ اذان و اقامله تلا «والسلال
علیهم» شر می دهد ،ایلن لوری فیزیل

و شلیمی و عمللِ بلاز و بسلته قللب را بله ملا یلاد بدهلد ،آن لور توقّلع داریلم

كلله بللا «ال تللنق » ،استصللحاِ را بللرای مللا فهمانللد .حلدّاقلِ ایللن استصللحاِِ «ال تللنق » چنللدین جلللد كتللاِ اسللت بللا
حذ مهرّرات ،اینها همله را از یل

خلط در آوردنلد؛ حلدّاقل بهلرهای كله از «رافلع ...ملا ال یعلملون» حاصلل شلد چنلدین

جلللد كتللاِ اسللت كلله دربللاره ی برائللت نوشللته شللده اسللت [كلله] هملله را از ایللن ی ل

خللط در آوردنللد .هم له ی ایللن

رسالههایی كله دربلاره ی قواعلد فقهلی نوشلته شلده ،همله ایلن قواعلد هلر كدامشلان یل

خلط اسلت .آنچله را كله بشلر

كشف میكند با قرارهلای عقالیلی بلا غلرای

عقالیلی در عللو اعتبلاری ,بلا نیملهتجربی در ریا لی یلا تجریلدی در كلال

و فلسفه ،اینها هلم روشلهای الهلی اسلت منتهلا مشلهل ملا ایلن اسلت كله آنچله خلدا بله ملا داد ملا بله حسلاِ خودملان
مللیآوریم اسللالمی حللر مللیزنیم ولللی مترسللفانه قللارونی فهللر مللیكنیم میگللوییم اینهللا از آنِ ماسللت از آنِ بشللر اسللت
﴿إِنَّمَا أاوتِیتاها عَلَی عِلْلمٍ عِنلدِی﴾ قلرآن میگویلد سلهم شلما هملان اسلت كله در سلوره ی «نحلل» بیلان شلده كله ﴿وَاللَّلها
ِنسلانَ مَلا لَلمْ یَعْلَلمْ﴾ سلهم شلما هملان اسلت كله ﴿أَلَلمْ یَل ا
أَخْرَجَهام مِّن باطاونِ أامَّهَاتِهامْ الَ تَعْلَماونَ شَیْئاً﴾ بعدها ﴿عَلَّلمَ الْإ َ
ناطْفَ ً مِن مَنیٍّ یامْنَی﴾ خلودت را میخلواهی بشناسلی شناسلنامهات ایلن اسلت آنچله داری بلرای ماسلت ملا بله تلو دادیلم.
تمللا ایللن روشللها چراغهللای علمللی اسللت كلله خللدا عطللا كللرده بللر اسللان ﴿مَللا بِهاللم مِّللن نِّعْمَلل ٍ فَمِللنَ اللَّللهِ﴾.

همللان للوری كلله بزرگللان مللا بللا یلل

خللط «ال تللنق » چنللدین جلللد كتللاِ در آوردنللد اگللر سپهرشناسللان مللا,

كیهانشناسللان مللا ,آسمانشناسللان مللا ,زمینشناسللان مللا از ایللن هملله آیللات مطالللب در بیاورنللد هنللر نیسللت .شللما
میبینیللد چنللدین ,چنللدین یعنللی چنللدین برابللر استصللحاِ دربللاره ی خلقللت آسللمان و زمللین آیلله داریللم مللا بیسللتون
بللودن آنهللا ,هفتتللا بللودن آنهللا ,شللش روز بللودن آنهللا ,بسللته بللودن آنهللا ,دود بللودن آنهللا هملله را گفتلله كجللا ایللن للور
دستور دربلاره ی قواعلد اصلولی و فقهلی ملا داریلم .دربلاره ی قواعلد اصلولی فقلط یل

جملله فرملود« :ال تلنق

الیقلین

ابداً بالش » یا «رافع ...ملا ال یعلملون» خلب اینهلا كله وجلب بله وجلب ,قلد بله قلد آدرن داده شناسلنامه كلرده كلوی
و بللرزنش را گفتلله .دیگللر روشللنتر از ایللن چلله باشللد .یعنللی مصللل الفبللا بیایللد مسللئله كیهانشناسللی را درنِ روزانلله قللرار
بدهد؟ آن وقت كه دیگر علم نشد .ایلن بلرای اینهله خلود بشلر تلالش و كوشلش كنلد و چیلز یلاد بگیلرد .شلما خطبله ی
اول نهجالبالغه را بخوانید ببینیلد آسلمانها چنلد بقهانلد ,هلوا چطلور شلد ,اینهلا چطلور شلهافته شلدند ,آِ از كجلا پیلدا
شللد ,خللود آسللمانها بللا زمللین كلله بسللته بودنللد وقتللی آسللمانها را جللدا كللرد آسللمانها هللم بسللته بودنللد اینهللا را «فَتَللی
األجواء» اینها همله را یهلی پلز از دیگلری بخشلی در خطبله اول نهجالبالغله اسلت بخشلی در خاطَلب دیگلر ,دههلا برابلر
آنچه دربلاره ی استصلحاِ آملده دربلاره ی خلقلت آسلمان و زملین آملده آن وقلت اگلر كسلی دربلاره ی آسلمان و زملین
بحلث علمللی بهنلد میشللود غیللر اسلالمی آن وقللت استصللحاِ میشلود اسللالمی.
خود استصحاِ را ائمه فرمودند یل

جملله بعلد خلود آنهلا فرمودنلد شلما بایلد تلالش و كوشلش بهنیلد «علینلا القلاء

االصلول و علللیهم التّفریلع» ایللن دوتلا روایللت را مرحلو صللاحب وسللائل در كتلاِ الق للاء بخلش ق للاء وسلائل نقللل كللرد
فرمللود مللا آمللدیم كلله مجتهللد تربیللت كنللیم نلله مقلِّللد «علینللا القللاء االصللول و علللیهم التّفریللع» اینهلله بلله عبللداألعلیٰ
فرمود< :یاعرَ هلذا و أشلباهه مِلن كتلاِ اه >یلا میفرمایلد< :لمهلان البلاء >میخواهلد مجتهلد تربیلت كنلد دیگلر
اوسللهامْ﴾ از آن بعلل
ْسللحاوا بِراؤ ِ
فرمللود ایللن را چللرا از مللا سلل ال مللیكنیم ایللن كلملله ی بللاءیی كلله دارد ﴿وَام َ

فهمیللده

میشلللود .آنهلللا نیامدنلللد معلّلللم الفبلللا باشلللند ،آمدنلللد معللللم جواملللعالهَلِم باشلللند كللله شلللما را مجتهلللد كننلللد.
بنللابراین آنچلله الز اسللت ایللن اسللت كلله حللوزه و دانشللگاه آن اِجمللاع مركّللب منحللون را بلله ی ل

اجمللاع مركّللب

میمون تبدیل بهنند؛ هلم حلوزه بگویلد دیلن بلا عللو كلار دارد هلم دانشلگاه بگویلد عللم بلا دیلن كلار دارد تلا هماهنل
بشوند وگرنله هملین شلها هسلت كله هسلت!  72آذر و امصلال اینهلا یل

تفلاهم ظلاهری اسلت .تلا عللم بله دیلن گِلره

نخللورد و دیللن ،علللم را در دامللن خللود نپرورانللد ،حللوزه و دانشللگاه آن اجمللاع مركّللب منحللون را خواهنللد داشللت ،نبایللد
مفسّر بگوید قرآن كاری با علم ندارد [و] نباید دانشگاه بگویلد عللم كلاری بلا دیلن نلدارد ،بلهله هلم ایلن بایلد بگویلد دیلن
بللللا علللللم كللللار دارد هللللم آن بایللللد بگویللللد علللللم بللللا دیللللن كللللار دارد منتهللللا روشللللها فللللرا میكنللللد.
«و الحمد ه رِّ العالمین» جلسه بیستم تفسیر سوره انبیاء

