
  

  
  
  
  

  تعامل علم و دين از ديدگاه اقبال الهوري
  

  *رستم شاه محمدي
   اشاره

خـدا و      ديـن،     علـم جديـد،    رةمقاله حاضر با پرداختن به نگرش اقبال الهوري دربا        
علم و دين نه در تعارض و نه در تمـايز           او  دهد كه در نظر      مينشان     جهان طبيعت، 

 قـرآن    اسـت   معتقـد   وي رو كـه    آن هم از آن    .و جدايي بلكه در تعامل با يكديگرند      
اش نه بر نظـرورزي و توجـه بـه امـور انتزاعـي و                ده تكيه مبرخالف تصور رايج ع   

 كه با تكيـه بـر    ـ  بنابراين علوم جديد.ذهني بلكه بر تجربه و مشاهده و عمل است
هيچ تعارضي با روح تعاليم قرآني و اسالمي ندارند ـ اند   خرد استقرايي شكل گرفته

 از جانـب ديگـر اقبـال        .انـد  وجه اينكه از تعـاليم قـرآن بهـره بـرده          و حتي جالب ت   
نمايد كـه داراي سـطوح و ابعـاد مختلـف و               واقعيت را يك كل تصور مي       الهوري،

تواننـد   هـاي خـاص خـويش مـي     متعددي است كه هر يك از علم و دين بـا روش           
ائـه تفـسيري     بنابراين الزمـه ار    .ابعادي از اين واقعيت كل را معلوم و آشكار سازند         

  . تعامل علم و دين با يكديگر است جامع از واقعيت،
  .اسالم، خدا، ايمان،  تجربه،انديشه ديني ،  دين ،علم :واژگان كليدي

* * *  

                                                      
  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي و دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايي*. 
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    مقدمه
تـوان آنهـا را       هايي روبه رو هـستيم كـه مـي          گاه با پرسش    نگريم، ميها    هنگامي كه به تاريخ انديشه    

هـا بـسي مناقـشات و منازعـات را      هاي اين پرسـش   چرا كه پاسخ  .دبرانگيز نامي  هايي دغدغه  پرسش
 اين پرسش اگر چـه در       . پرسش از نسبت علم و دين است        ها،  يكي از اين پرسش    .برانگيخته است 

طي قرون اخير و ابتدا هم در غرب مطرح شد وليكن دامنه آن به جهان اسالم نيز گسترش يافـت و   
   .د مشغول نموداذهان انديشمندان مسلمان را به خو

 پرده از رازهاي طبيعـت       وار، درواقع از هنگامي كه علوم جديد توانست در سايه نگرش رياضي          
 پيـدا شـد كـه    متفكـران  اين تصور در اذهان برخي از    برداشته و حتي دست تصرف در آن بگشايد،       

هـاي    وزه اين تصور كه بـا تحـوالتي ژرف در حـ           . علم است  فقطگاه معرفتي بشر     گويي يگانه تكيه  
   به اصالح و تعديل تصورات دينـداران نـسبت بـه خـدا،             ناگزيرشد    مختلف حيات بشر تقويت مي    
اي در طي قرن هفدهم ميالدي به وقوع پيوست كه            سان صحنه   بدين .انسان و جهان طبيعت انجاميد    

 را  طوري كه شايد بتوان رابطه ميان علـم و ديـن           ه ب .اولين ميدان رويارويي جدي علم و دين گشت       
 باور به اينكه علم و دين از حيث موضوع، روش و  : تعارض -1 1:در قالب سه رويكرد مطرح كرد  

قول بـه اينكـه علـم و        :  تمايز -2. ناپذيرند غايت در مخالفت و تضاد با يكديگر قرار داشته و آشتي          
 متفـاوت از  كامالًهايي   رو داراي مدعياتي با شيوه     اي تعلق داشته و از اين       دين به قلمروهاي جداگانه   

 هر يك از عالم ديني و دانشمند علمي بايد از ورود و اظهار نظر در قلمرو ديگري                  .يكديگر هستند 
 ميان علم و ديـن نـه تـضاد و نـه تمـايز بلكـه                  رويكردي كه بنابر آن،    : تعامل -3 .خودداري نمايند 

 مطـابق   . و ديـن بينجامـد     تواند به گفتگو و همكاري ميان علم        هماهنگي و تعامل وجود دارد كه مي      
  هايي با يكديگر داشته،     روش و غايت، تفاوت     اگرچه علم و دين از حيث موضوع،        چنين رويكردي، 

 يك كل تفـسير و تبيينـي        ةتوانند از جهان به منزل       مي تكميل يكديگر ولي علم و دين با هماهنگي و        
ايمان ديني را وسـعت بخـشد و        تواند افق     مي علم به سخن ديگر در اين رويكرد        .جامع ارائه دهند  

  2.ر سازدت تواند شناخت ما را از جهان عميق ديدگاه ايمان ديني مي
 بـه واقـع از حـدود قـرن          .اي ديگر اسـت    اما داستان نسبت علم و دين در جهان اسالم به گونه          

هجدهم و نوزدهم ميالدي است كه جهان اسالم با علوم جديد و دستاوردهاي عملـي و نظـري آن                   
 بـود كـه دامنگيـر جهـان         ييهـا   اين مواجهه البته تا حدود زيادي حاصل جنگ        .كند   پيدا مي  مواجهه
ترتيب تالش براي   بدين. با شكست جوامع مسلمان همراه بود هايي كه عموماً   نگ؛ ج  بود شدهاسالم  
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ترين عاملي بود    وري عمده اماندگي در عرصه فنّ    هاي نظامي و غلبه بر عقب      برخورداري از توانمندي  
 گويي در چنـين     .گيري از علوم جديد و دستاوردهاي آن سوق داد         ه جهان اسالم را به سمت بهره      ك

ثير عميقي بر رابطه    أگشت و همين تصور بود كه ت        علم جديد به منزله ابزار قدرت تصور مي         فضايي،
   .ميان جهان اسالم و جهان مدرن و به ويژه علوم جديد نهاد

ـ     ديهمين نياز به ابزارها و توانمن      مانان از علـوم جديـد      ل اسـتقبال مـس    ةهاي تكنولوژيك كه ماي
گشت در سطحي ديگر سبب گرديد تا مواجهه ميان جوامع مسلمان و علوم جديد در قالب پرسش                 

    :در پاسخ به اين پرسش بـود كـه       .  شكل گيرد   از چگونگي رابطه ميان باورهاي ديني و علوم جديد،        
 عمـده    ،  ماندگي جوامـع اسـالمي     ترين عامل عقب    به عنوان مهم   اي با معرفي باورهاي ديني       عده  -1

 برخي ديگر با پشت كردن به علم جديد و دسـتاوردهاي آن         -2شدن بود    دغدغه شان چگونه غربي   
 اما در اين ميان جرياني ديگر هـم         -3زدايي كرد    غربتوان    ميچگونه  اين بود كه    شان   عمده دغدغه 

 و بر آن بودند كه علوم      ند جديد و دستاوردهاي آن باور داشت      شكل گرفت كه به اخذ گزينشي علوم      
 بلكه برعكس علـوم جديـد ريـشه در فرهنـگ و             ندارد،جديد نه تنها سر ناسازگاري با دين اسالم         

توان چگونه مسلمان بودن در دنياي مـدرن          ترين دغدغه اين جريان را مي       مهم .تمدني اسالمي دارد  
آبادي بـود   الدين اسد هاي سيد جمال ز بيش از همه مديون تالش اين جريان سوم كه در آغا      .دانست

به جرياني توانمند و گسترده در جهان اسالم تبديل گشت و از سوي متفكران و انديشمندان بعدي                 
نوشـتار حاضـر بـه تبيـين        . ترين ايشان محمد اقبال الهوري اسـت       دنبال گرديد كه يكي از برجسته     
  .پردازد  ميه اين متفكر بزرگ مسلمانرابطه ميان علم و دين از ديدگا

  بازسازي انديشه ديني در پرتو هماهنگي علم و دين
 – بـه ويـژه فلـسفه        –اقبال الهوري با توجه به تحصيالت و تامالتي كه در معارف و علوم جديـد                
نگري نسبت به فرهنگ  داشت، حركتي را آغاز نمود كه الگوي بسياري از متفكران مسلمان در ژرف        

هاي زيرين فرهنگ و تمدن اسـالمي از           او هوشيارانه و نقادانه به مباني و اليه        . غرب گشت  و تمدن 
 كه رمز بـه سـالمت عبـور         دانست  مييك سو و فرهنگ و تمدن غرب از سوي ديگر نظر داشت و              

پـذيرش مطلـق و   ماندگي جهان اسالم انجاميـده، نـه در      هاي خطرزايي كه به عقب     كردن از گذرگاه  
ب و مـشكالت  ي الزمه غلبه بر مصا. پشت كردن به آن در است و نهي فرهنگ غرب چون و چرا    بي

 نوسازي و تصفيه و بازسـازي جـدي تفكـر دينـي اسـالمي آن هـم در پرتـو                      دامنگير جهان اسالم،  
 اگر نگوييم تنها كوشش در       ترين كوشش،  مهم«  به قول ماجد فخري    .هاي علمي جديد است    نگرش
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 محمد اقبال الهـوري  ]...[از آن  الم به حسب مصطلحات فلسفي جديد،   به دست دادن تعبيري از اس     
 او در كوشش خود براي      .است كه شاعري با حساسيت عميق و عالمي با فرهنگ وسيع فلسفي بود            

 به طـوري كـه        در عوض رو كردن به تاريخ،       تقرير دوباره جهان بيني اسالمي با مصطلحات جديد،       
 البتـه در ايـن   .كند اي به ميراث فلسفي غرب روي مي    مالحظه  هيچ  بي  سيد امير علي انجام داده بود،     

بينـي غربـي نيـست بلكـه انطبـاق اساسـي آن بـا                كار غرض  او نشان دادن و اثبات صحت جهـان          
  3.»بيني قرآني مقصود است جهان

د اي نو در جهان طلوع كرده كه در پرتو آن تحوالت ژرف و عميقي در ابعا                 زمانه  به گمان اقبال،  
هاي مختلف معرفت بشر بـه وقـوع پيوسـته كـه جهـان اسـالم                  مختلف حيات بشر و نيز در حوزه      

 جهان اسالم اگر بخواهد از رخوت و ركودي كه بر جـسم             .تفاوت باشد  تواند نسبت به آنها بي      نمي
هايي نـو     طرح   رها شود، بايستي همراه و همگام با علوم جديد،          نمايد،  و جان مسلمانان سنگيني مي    

گـسترش قـدرت     « :آورد   او در اين باب چنين مي      .در عرصه معرفت قرآني و ديني خويش درافكند       
بخـش چيرگـي بـر نيروهـايي كـه محـيط او را              آدمي بر طبيعت به وي ايماني تازه و احساس لذت         

هـاي  تـازه      ريزي شده و مسائل كهن در پرتـو آزمـايش          هايي طرح   ديدگاه .سازند بخشيده است    مي
رسد كه گويي عقل   چنان به نظر مي.گر شده است  ديگر پيدا كرده و مسائل تازه جلوه      صورت بياني   

هاي تازه اي براي     شتين بينش جديدي از طبيعت با خود آورده و راه         ن نظريه اي  ...تر شده  آدمي بزرگ 
تر اسالم در آسيا و   پس مايه تعجب نيست كه نسل جوان     .كند  نگريستن به دين و فلسفه پيشنهاد مي      

   4. خواستار توجيه جديدي در ايمان خود باشد ريقا،آف
 روي آوردن بـه علـوم و دسـتاوردهاي آن را نـه دوري از تفكـر                 بينيم اقبـال،    ست كه مي   ا اينجا

 او اصـالً حركـت      .دانـد   اسالمي بلكه حتي به نوعي بازسازي و احياي فرهنگ قرآني و اسالمي مي            
الـدين اسـدآبادي     اهللا دهلوي و به ويژه سيد جمال       يخويش را در ادامه راه بزرگاني همچون شاه ول        

نخستين مسلماني كه ضرورت دميدن چنين روحي را در اسالم احساس كرده شـاه              « .كند  معرفي مي 
 ولي آن كس كه كامالً به اهميت و عظمت ايـن وظيفـه متوجـه شـده و                   .اهللا دهلوي بوده است    ولي

نظـر حاصـل از تجربـه وسـيع در      اه با وسعت  بصيرت عميق در تاريخ انديشه و حيات اسالمي همر        
الـدين   اي ميان گذشته و آينده سـاخته، جمـال    او را حلقه اتصال زنده   مردم و اخالق و آداب ايشان،     

شايد اين پرسش بجا و شايسته باشد كه اقبال چه مسير و هدفي               6.»بوده است ) افغاني  ( اسدآبادي  
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 و ايـن هـدف چگونـه      ؟ اصالً هدف او چيست ؟      گيرد  را در رسيدن به مقصود خويش در پيش مي        
  گردد ؟  تامين مي

آميـز ولـي مـستقل       تنها راهي كه براي ما باز است اين است كه به علم جديد با وضعي احترام               «
نزديك شويم و تعليمات اسالم را در روشني اين علم ارزشيابي كنيم، حتي اگر اين سبب شود كـه                   

ترين هدف اقبال بازسـازي        بدون ترديد اساسي    7.»اختالف پيدا كنيم  اند    با كساني كه پيش از ما بوده      
   :كند   او كشش و هدف خويش را چنين بيان مي.انديشه ديني است

 تبيين علمي   [كوشش من آن بوده است كه گر چه به صورت جزئي هم باشد به اين نيازمندي                 «
توجه به سنت فلـسفي اسـالم و در         ام كه با       جواب بدهم، سعي كرده    ]از معرفت ديني ارائه نمودن      

 فلسفه دينـي اسـالم را احيـاء و نوسـازي             هاي جديد علم و معرفت،      نظر گرفتن ترقيات اخير رشته    
گـردد    بينيم كه از ديدگاه اقبال بازسازي و احياي انديشه ديني ميسر و تامين نمي               بنابراين مي   8.»كنم

 تمدن غربي و روح و مباني علوم جديـد آشـنا             با بطن و متن فرهنگ  و       مگر اين كه مسلمانان اوالً    
هـاي    ثانياً به سنت ديني و فكري اسالمي به ديده تحقيق و احترام بنگرند و از دريچه نگرش                  شوند،

 ثالثاً طريقي نقادانه و مستقل را در اين مـسير در  .نوين، نكاتي بديع و نو را از قرآن استخراج نمايند   
ر سايه هماهنگي علم و دين، جوامع اسالمي از خواب غفلـت             بدين ترتيب است كه د     .پيش گيرند 

   .بيدار شده و سرنوشت خويش را در دست خواهند گرفت

  دين اسالم و تولد علوم جديد 
 هايي كه ما را در فهم نگرش اقبال الهوري درباره نسبت علم و دين ياري               ترين پرسش  يكي از مهم  

  ز دين اسالم به ويژه قرآن چگونه بوده است؟بخشد اين است كه برداشت و طرز تلقي او ا مي
اي    اخالقـي و تـا حـدودي تجربـه          اي عقلـي،     تا انـدازه    برداشت اقبال از دين برداشتي پيچيده،     «

هـاي علـم      دين چيزي نيست كه بتـوان آن را بـا يكـي از شـاخه              «او بر آن است كه       9.»معنوي است 
 بيان و تعبيري از تمام وجـود   ه عمل مجرد، نه فكر مجرد است و نه احساس مجرد و ن   مقايسه كرد، 
تواند در آن ابعاد      مي اي كه آدمي   ينهي آ .نماي وجود آدمي است    ينه تمام يبنابراين دين آ   10.»آدمي است 

 بـه نظـر اقبـال ديـن آمـده تـا آدمـي را از          .حقيقي و واقعي حيات و معرفت خويش را نظاره كنـد          
و نگرش او را از عالم ظاهر و مـاده و ماديـات فراتـر                محدود ديد    ةها رها ساخته و دامن     محدوديت

كند كه به كمتر از ديدار مستقيم حقيقـت بـه چيـزي               مي توقع او را چندان زياد      «ببرد به طوري  كه      
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 طريق و راهي جهت رسيدن به متن         اي است مهم كه دين در نزد ايشان،        اين نكته  11 .»قانع نمي شود  
   .و ماهيت حقيقت و واقعيت است

گـوهر ديـن ايمـان اسـت و ايمـان           «ال اگر پرسيده شود گوهر دين چيست ؟ به نظـر اقبـال              ح
 عقلي كه به گفته شاعر متصوف بـزرگ اسـالم،           .بيند  مي مدد همچون مرغي راه بي نشان خود را بي       

 تنها در كمين قلب آدمي نشسته و ثـروت نـامرئي زنـدگي را كـه در درون آن نهفتـه اسـت از آن      

 اينجا پرسش ديگري نيز قابل طرح است و آن اينكه اگر گوهر دين ايمان است پس                 در 12.»ربايد  مي
 خواهد آدمي را به معرفت و نگرش نسبت به حقيقت و واقعيت واصل نمايد ؟ يعني آيا مي چگونه

تواند تجاربي را در اختيار بشر بگذارد تا او به واسطه آن ابعادي از حيات خود و حتـي حيـات                       مي
ايمان چيزي بـيش از احـساس       « را تفسير و تبيين نمايد ؟ پاسخ اقبال اين است كه             پيرامون خويش 

هاي متعارض با يكديگرـ مدرسي        و وجود فرقه     چيزي شبيه يك جوهر معرفتي دارد،      .محض است 
و   13.»دهد كه فكر و انديشه عنصر حياتي از دين  اسـت  مي   و عرفاني باطني ـ در تاريخ دين نشان 

علم ممكن است نـسبت     « .علم دغدغه بيشتري در تكيه نمودن بر مباني عقالني دارد         حتي نسبت به    
 ]امـا [ . و حق اين است كه تاكنون چنين هم بـوده اسـت              عقالني جاهل بماند،   هعبه يك مابعد الطبي   

دين نمي تواند از جستجو براي ايجاد سازشي ميان تعارضات تجربه و پيدا كـردن داليـل وجـودي            
   14.» غافل بماند گي آدمي در آن جريان دارد،محيطي كه زند

بخـش دارد    اي معرفـت    ايمان است و ايمان نيز سيما و وجهـه         ،اكنون كه روشن شد گوهر دين     
  اظهار نظـر         بايد ديد چگونه درباره قرآن ـ به عنوان يگانه ستون مقدس و حياتي مسلمانان ـ  

مـود كـه اقبـال الهـوري چـه تـوجيهي بـراي              كند؟ پاسخ به اين پرسش بر ما روشن خواهـد ن            مي
   .نمايد مي سازگاري روح و تفكر اسالمي و قرآني با روح تفكر علمي ارائه

 امـور عينـي   ةانديشه دربار.. . عمل بيش از انديشه تأكيد كرده استةقرآن كتابي است كه دربار   «
كـرده و   مـي  ا تقويت  الاقل در نخستين مراحل ماموريت فرهنگي خود آن ر ، عادتي است كه اسالم

هاي فكري اقبال اين است  كه به نظر ايشان قرآن توجـه   يكي از شاخص 15 .»داده است مي پرورش
 برخالف   اين نگرش اقبال دقيقاً    .عمده خويش را معطوف به عينيت، و واقعيت و عمل نموده است           

 او . است ـ وجود دارد تر نظرپردازي كرده تصور رايجي است  كه درباره قرآن ـ مبني بر اينكه بيش 
در اين زمينه با نگرشي نقادانه بر آن است كه آنچه به اين تصور خطاي رايج ـ كه اسالم بيـشتر بـه    

 از از ايـن رو،   وانديشه صرف و نظر پرداخته است ـ دامن زده است، سـنت فلـسفي يونـان اسـت     



  

93  

ري
هو
ل ال

اقبا
گاه 

ديد
 از 

ين
و د

لم 
ل ع

عام
ت

  

ا بر جهان جديد و علوم      ثير فرهنگ اسالمي ر   أ ت رهگذر همين نقد سنت فلسفي يونان است كه اوالً        
اند يا دست كم با معـارف   گيرد كه معارف قرآني معارفي علمي مي نتيجه دهد و ثانياً مي جديد نشان

   .علمي ناسازگاري نداشته است
 اي كه درباره روح فرهنگ اسالمي بايد به خاطر بسپاريم اين است كه در اسالم          نخستين نكته «

 ديگر اين كه آشـكار  .شود مي وجه آن چه عيني و محدود استبراي دست يافتن به معرفت، نظر مت
است كه تولد روش مشاهده و تجربه در دين اسالم در نتيجه سـازش بـا انديـشه يونـاني صـورت               

   16.» بلكه نتيجه جدال ممتدي با آن بوده است نگرفته،
 ذات و پس از ديدگاه اقبال الهوري توجه به مـشاهده و تجربـه در اسـالم امـري اسـت كـه از         

 او در .خيزد نه اينكه سنت فلسفي يونان آن را وارد تفكر اسالمي كرده باشـد  مي ماهيت اين دين بر
 بـه    ديد متفكران اسالمي وسـعت بخـشيد،  ةدر عين آنكه فلسفه يوناني به دامن: گويد  مي اين زمينه

ش را بـه جهـان       سقراط تمام توجـه خـوي      .طور كلي بينش ايشان را درباره قرآن دچار تاريكي كرد         
 براي وي موضوع بحث شايسته آدمي تنهـا خـود آدمـي بـود نـه جهـان و                    .آدمي محدود كرده بود   

 درست در مقابل اين تصور اسـت روح قـرآن كـه در زنبـور عـسل                  .گياهان و حشرات و ستارگان    
ير خواهد كه به تغي مي  و پيوسته از خوانندگان اين كتاب.بيند مي ضعيفي جايگاهي براي وحي الهي

هاي پرستاره و بـه سـيارات شـناور در فـضاي              به ابرها و آسمان      به توالي شب و روز،      دايمي بادها، 
 و اين همان چيزي اسـت كـه دانـشجويان قـديم اسـالمي در نتيجـه                  ...نامتناهي توجه داشته باشند   
كر يوناني   آنان قرآن را در پرتو ف      .هاي يوناني كامالً فراموش كرده بودند      افسون تعليمات و پژوهش   

 سال طول كشيد تا دريافتند  ـ و آن هم به صورتي كامالًواضـح ـ كـه     200 مدت .كردند مي تالوت
  نقد سـنت فلـسفي يونـان اسـت كـه اقبـال نتيجـه               ،از همين زاويه   17.»روح قرآن ضد يوناني است    

ن نهنـد،  گيرد اگر دانشمندان جديد غربي توانستند در سايه خرد استقرايي علوم جديـدي را بنيـا     مي
 ايـشان   .چنين امري حاصل توجه و تأكيد فرهنگ اسالمي بر امور عيني و خرد استقرايي بوده است               

پيغمبر اسالم « به تعبير وي .داند مي هاي اسالمي را متعلق به جهان جديد اصالً روح تفكر و انديشه
شود،  مي وي مربوط و تا آنجا كه به منبع الهام ؛ميان جهان قديم و جهان جديد ايستاده است) ص(

 .آيد، متعلق به جهان جديـد اسـت   مي  آنجا كه پاي روح الهام وي در كار.به جهان قديم تعلق دارد
 ظهـور و  .كند كه شايسته خط سير جديد است مي زندگي در وي منابع ديگر از معرفت را اكتشاف

 ت كـه اقبـال اظهـار   سـ  ااز همين رو 18.» ظهور والدت عقل بر مباني استقرايي است والدت اسالم،
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حاصل آشنايي و پيروي دانشمندان غربي با قـرآن   ) خرد استقرايي   ( دارد اساساً تولد خرد مدرن        مي
 فلـسفي گذشـتگان خـود پيـروي كننـد       خواستند از سنت علمي، مي  زيرا متفكران غربي اگر.است

كه بر نظر و انتزاع و شدند كه تأكيدش نه بر عمل و عينيت بل مي بايستي دست به دامن فلسفه يونان
دارد اين كـه   مي  از ديگر نكاتي كه اقبال در رابطه با تأكيد قرآن بر عمل و عينيت اظهار.ذهنيت بود

هاي قاره آسيا به طور كلي جهان قديم از آن رو بود كه اينهـا صـرفاً بـر                    به نظر ايشان فناي فرهنگ    
 مؤثر واقع گشت كـه بـر تجربـه و عينيـت         اما فرهنگ اسالمي از آن رو پايدار و        .نظر تأكيد نمودند  

هاي قاره آسيا و در واقع تمام جهان قديم از آن جهت از بين رفتنـد كـه در آن                     فرهنگ« .تكيه نمود 
 شدند و از داخـل بـه خـارج حركـت     مي  از داخل به واقعيت و حقيقت نزديكها انحصاراً فرهنگ

د و قدرتي از آن به دست   نمـي آمـد و هـيچ    آور مي  اين طرز كار براي آنها نظريه به بار.كردند مي
توجـه بـه      «اما قرآن از آنجـا كـه         19 »تمدن قابل دوامي ممكن نيست تنها بر پايه نظريه ساخته شود          

هـاي   دانـد و بـه همـه ميـدان     مي اختبار و تجربه را يكي از مراحل ضروري زندگي روحي بشريت
ثرتر بوده و جهـان جديـدي را   ؤپايدارتر و مو، از اين ر  20.»نگرد مي تجربه بشري با اهميت يكسان

   .نمايد مي آغاز
سرانجام اينكه روح تفكر اسالمي و به ويژه نگرش عيني و عملي قرآن است كـه بـه تولـد خـرد                      

 بنابراين اگر مـسلمانان     .  خردي كه مبناي پيدايش و شكل گيري علوم جديد گشت          .استقرايي انجاميد 
هـويتي و تقليـد      كت نمايند، اين حركت آنها به هيچ وجه مايه بي         امروز به سمت اخذ علوم غربي حر      

و از  . خواهند آن گمشده خويش را دوباره بيابنـد         مي  چرا كه مسلمانان در واقع     .صرف آنها نمي گردد   
  .تر اين كه خود ايشان به نوعي در پرتو تعاليم قرآني باني علم جديد هستند همه مهم

  جهان طبيعت از ديدگاه اقبال 
يد طرز تلقي و نگرش مرحوم اقبال الهوري نسبت به جهان طبيعت مـا را در فهـم انديـشه وي                     شا
 زيرا علوم جديد در آغاز مـدعي پـرده برداشـتن از             .تري نمايد   نسبت علم و دين ياري بيش      ارةدرب

 رازهايي كه طي قرون متمادي در پـس پـرده نهـان مانـده بودنـد و حـضور          .رازهاي طبيعت بودند  
دري حـضور خـدا و فـيض      اما با اين پـرده .نمودند مي عدالطبيعي همچون خدا را تقويتعناصر ماب

 نيـاز از حـضور     الهي در گردش جهان طبيعت كمرنگ جلوه كرد و حتي برخي جهان طبيعت را بي              
 حال اينجا اين پرسش قابل طرح است كه اقبـال الهـوري چـه تـصويري از جهـان        .خداوند ديدند 
   با نگرش قرآني و ديني او سازگاري دارد ؟دهد كه مي طبيعت ارائه
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هـاي نقادانـه دانـشمنداني همچـون          كه ديـدگاه   ستزي اي مي   قابل تذكر است كه اقبال در زمانه      
   از عالم را تا حدود زيادي كمرنگ كرده بود،         ]ماشين وار   [شتين اوالً آن تصور مكانيكي      نوايتهد و اي  

 از   طبيعت را كه تكيه بر فيزيك كالسيك قرن هفدهم داشت،          ]گرايانه مادي[ثانياً نظريه ماترياليستي    
   .كار و اعتبار انداخته بود

مكانيسم كيهاني سرسخت و صلب فيزيـك كالسـيك   (( اي فراهم شد تا  در چنين فضايي زمينه 
جهـاني  [ نـه     و ماده گراي نرم شود و جهاني زيستمند متـشكل از حـوادث انـرژي را نـشان دهـد،                   

هـاي نيـروي     حسب ميدان  ه تصويري ب    مطالعات جديد از جهان،    . جان ماده را    ذرات بي  ]متشكل از 
 از نظر .دهند تا يك بيابان مي تر مثل رقص نشان دهند كه جهان را بيش مي مرتبط ديناميك به دست

شناسان و متكلمـان ايـن نمـايش از واقعيـت فيزيكـي بافـت جهـان را در معـرض                      بعضي از كيهان  
در واقـع    22.»دهـد  مـي  دهد، قـرار  گرايي علمي اجازه نمي  به نحوي كه ماده ثيرگذاري عميق الهي،أت

هايي است كه جهان طبيعت را نه ايستا و ثابت بلكه پويا و در        سي و تكيه بر چنين ديدگاه     أاقبال با ت  
گري بـراي   زندگي نمود منحصر به فردي است و مفهوم ماشيني« كند گويي  مي جريان دائمي تصور

چـه   23 »سـت  ا وار در تبيين طبيعت نارسـا      ليل آن نارسا است پس اگر نگرش مكانيكي       تجزيه و تح  
نمايد،  مي  اقبال در اين زمينه به دو انديشمند تكيه تواند ارائه دهد ؟ مي تري را نوع نگرشي فهم دقيق

ـ    .يكي وايتهد و دوم هانري برگسون فيلسوف فرانسوي        ثير وايتهـد، نگرشـي پويـشي       أ اقبال تحت ت
(process)نمايد كه اجـزا و اعـضاي آن در    مي  بدين معنا كه جهان را يك كل تصور. به عالم دارد

 عـالمي اسـت دائمـاً        عالم،« در نظر اقبال     .پيوند با يكديگر به كنش و واكنش دائمي مشغول هستند         
 و  انديـشه   اراده،] ارگانيـك  [ و وحـدت انـدامي   .شود مي كند و شكوفا مي بالنده كه هر لحظه نمو

ترحم، متناقض و فريب آميز نيست، بلكه جهان           بي ثبات، كاذب، بي      بنابراين جهان ما،   .غايت است 
 . براي عالم حالت نهايي وجود نـدارد ...كند مي هدفي را دنبال با شعور و باتدبيري است كه مسلماً

اييهاي درونـي    خودآفريني و خودگستردگي، كه امكانات و توان         در حال بالندگي،   عالمي است دائماً  
    24.»شناسد رشد و تكاملش مرز  نمي

گرايي مكانيستي را طرد كرده و بر آن بوده كه زندگي بر              مادي  ي با برگسون،  أوي همچنين همر  
 اقبال نيـز بـا عقيـده تقـدير و     .طبق يك  نقشه ازلي كه در ذهن و انديشه جهاني بوده است، نيست             

 معين از پـيش طـرح       ةات حوادث عالم بر طبق نقش     ييسرنوشت در نزد مسلمانان اهل سنت كه جز       
   . مخالف است شود، مي شده واقع
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 ريـشه ايـن جهـان مـاده را در امـر       از ديگر نكاتي كه در اين زمينه قابل ذكر است اينكه اقبـال،   
 حقيقـت و    به طوري كه بدون وجـود آن امـر روحـاني، امـور مـادي،     .جويد مي مقدس و روحاني

 و حيات آن به فعاليت دنيـايي        .حقيقت نهايي به گفته قرآن روحاني است      « .واقعيت نخواهد داشت  
  بنـابراين هـر  .كند مي  روح فرصت عمل خود را در آن چه طبيعي و دنيايي است پيدا.بستگي دارد

ترين خدمتي كه فكـر جديـد بـه اسـالم و در               بزرگ . از ريشه وجود مقدس است      چه دنيايي است،  
 از همين نقادي، اين .ناميم مي  چيزي است كه آن را مادهة نقادي آن دربار ها كرده، واقع به همه دين

   تا ريشه آن در روحـاني كـشف نـشده باشـد،     مطلب مكشوف شده است كه آنچه تنها مادي است،       
 همه چيز   . سراسر اين ماده پهناور ميداني براي تجلي و تظاهر روح است           .حقيقت و جوهري ندارد   

   26.» سراسر زمين مسجد است : فرموده است  )ص(مبر اسالم  چنان كه پيغ.مقدس است
هايي كه   يكي ديگر از آرايي كه اقبال بر اساس نگرش قرآني خويش نسبت به طبيعت و ديدگاه               

ايي هـ  ه نظريـ أ اين است كه قرآن سرمنش دانشمندان مسلمان توانستند در پرتو آن نگرش ابراز دارند،  
 67 و   68 او معتقد است آياتي همچـون آيـات          . و جهان است    انسان أهمچون تكامل و اصل و منش     

انداز و افق ذهني مسلمانان را به روي چنان نظريـاتي            سوره واقعه چشم   60-62سوره مريم و آيات     
نخستين كسي است كه به تغييري كه در حيوانات         )  ه   255وفات  (  براي مثال جاحظ     .گشوده است 

 ابن مسكويه  ] و[.. . اشاره كرده است شود، مي  حاصل دگي،بر اثر مهاجرت يا به طور كلي محيط زن
نخستين متفكر مسلمان است كه نظريه روشن و از بسيار جهات جديدي دربـاره              )  ه   421متوفي  ( 

 فناناپـذيري را تكـاملي      أكـه منـش   «الدين مولوي     و يا نگرش جالل    .اصل و منشا انسان آورده است     
از فالسفه اسالمي بر آن نبود كه بحث در اين امر محتاج بر شمرد و مانند بعضي  مي شناختي زيست

   27.»باشد مي  بسيار طبيعي و با روح اسالم سازگار مباني فلسفي محض است،
 رومـي اسـت كـه    ]الدين   جالل[آورد كه جهان امروز محتاج به يك  مي راو در پايان همين مطلب 

   28 .دگي تيزتر كنداميد را در مردمان برانگيزد و آتش شوق را براي زن

  خدا از ديدگاه اقبال الهوري 
اي كـه از واقعيـت     اراده اي بر آن حاكم است، داند كه اراده مي  عالم را طبيعتي خالق اقبال الهوري،

در فـضايي   « از ايـن رو چنـين جهـاني          .اي پويا و متحول و در شكوفايي دايم سـاخته اسـت             چهره
 جهان در برابر خدا به      . ابداع آفرينش جاويد است     ات خدا،  ذ .نامحدود و بيرون از ذات خدا نيست      

 زمان و مكان و ماده تعابيري هستند كه انديشه از خالقيـت خداونـد               .حده نيست  معني موجود علي  
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 وي .باشـد  مي به نظر اقبال خدا آن من يا خود نهايي است كه نقطه مركزي و محوري عالم 29.»دارد
دهد كه در زير دوام تسلـسلي   مي  نشان تر به تجربه خود آگاهانه، قنظري عمي«گويد  مي در اين باره

ظاهري، يك دوام حقيقي وجود دارد، من نهايي در دوام محض وجود دارد كه در آن ديگـر تغييـر                    
 صورت توالي اوضاع متغير را ندارد و خصوصيت حقيقي خود را همچون آفرينشي پيوسـته نـشان  

  )37/سوره ق( 30»دهد كه خستگي در آن راه ندارد مي
 خدايي است كه در آفرينش و خلق دائم اسـت و   آورد، مي خدايي كه اقبال از آن سخن به ميان

 اي متحول تصوير  تغيير و تحوالتي است كه در گذر زمان از طبيعت چهره منظور از خلق دائم نيز،

 . و آفـرينش اسـت   خدا در نزد وي آن من نهايي است كه پيوسته در خلق      ، به سخن ديگر   .نمايد  مي
 .هـا نيـست     مـن نهـايي خـداي آسـمان        .اما من نهايي مورد نظر او خداي يكتاپرستان پيشين نيست         

 .يابنـد  مـي  هاي متناهي، هـستي خـويش را فقـط در او     من.شود مي خداي اقبال همه عالم را شامل
   31.»گيرد مي مان با ريزش متواتر حيات الهي شكل زندگي و حركتمان مثل مرواريد است و هستي«

  گيري نتيجه
 خدا، جهان طبيعت، دين اسالم و علوم  حال بايد ديد با توجه به ديدگاه اقبال الهوري در باب دين،         

  تواند ميان علم و دين برقرار باشد ؟ مي اي  چه رابطه جديد،
 دانان جديد كه به طور جدي نقد نگرش مكانيستي         هاي فيزيك   در نظر اقبال با ديدگاه      :نكته اول 

شود كه  مي  عالم طبيعت چنان تصور اند، را در پيش گرفته )مادي گرايانه( و ماترياليستي  )ماشين وار(
 .نه حاصل ماده و عنصر بدون آگاهي و شعور بلكه برعكس حاصل وجودي روحاني و الهي اسـت             

علم يـاري   جهان، به أتواند با تبيين اين وجود روحاني و الهي به عنوان منش مي ست كه دين ااينجا
   .رسانده و مكمل آن باشد

هـاي خـود را در    فيزيك رسمي ضرورت اين امر را دريافته كـه  پايـه  «آورد  مي او در اين زمينه
گري كه  فيزيك در ابتدا به آن نيازمند   آن نوع مادي  در نتيجه همين نقادي،.معرض نقادي قرار دهد 

هـايي   يست كه علم و دين بتوانند هماهنگي به سرعت در حال محو شدن است و آن روز دير ن        بود،
   32 .»اند را ميان خود كشف كنند كه تاكنون هرگز به آنها گماني نداشته

 بـدين معنـا كـه حقيقـت و          .ل است ي اقبال براي حقيقت و واقعيت ظاهر و باطن قا          :نكته دوم   
 ف آنها را دارند، و هر يك از علم و دين هم كه سوداي كش واقعيت از سطوح مختلفي برخوردارند،

ست كه اقبال، علم را بـه تنهـايي         ا خواهند اين سطوح را بر آدمي روشن و معلوم سازند از اينجا             مي
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 بايـد تنهـا بعـضي از    تاًعلـم ضـرور  « زيـرا  .قادر به كشف تمام سطوح حقيقت و واقعيت نمي داند 
ر را كنار بگـذارد،     سيماهاي حقيقت و واقعيت را براي بحث و تحقيق انتخاب كند و سيماهاي ديگ             

اگر علم ادعا كند كه سيماهاي برگزيده شده حقيقت و واقعيـت، سـيماهاي منحـصر قابـل مطالعـه                    
 بنابراين سطوحي از حقيقت و واقعيت وجـود دارد           33.»نگري محض پرداخته است    است، به جزئي  

قلمـرو  تواند آن سـطوح خـارج از    مي  اين دين است كه.كه از دسترس مقوالت علمي خارج است
 ذكر ايـن نكتـه      .اي كامل از آن سطوح ارائه دهد        علم را كشف و تبيين نمايد و به كمك علم تجربه          

 بلكـه مـدعي     .در اينجا قابل توجه است كه البته اقبال هرگز نظر تحقيرآميزي نسبت به علـم نـدارد                
آورنـد    مـي  نهاي علمي هر چند معرفت معتبر و قابل اعتمادي را براي بشر به ارمغا               است كه نظريه  

 ليكن چنين معرفتي اوالً محدود به سطوح خاصي از حقيقت و واقعيت است ثانياً آنچه علم ناميده

 ةاي از نظرهاي مجـزاي دربـار     مجموعه .شود تنها نظر ساده منظمي درباره واقعيت داشتن نيست          مي
او  34.»نمـي آينـد    با يكديگر مناسب و جور در        اي از يك تجربه كلي است كه ظاهراً         واقعيت و پاره  

مانند كه بر الشه طبيعت  مي هايي علوم طبيعي گوناگون به كركس« .در اين زمينه تمثيل گويايي دارد
 علـم در  ز اين رو،ا 35.»برند مي كنند و مي اي از آن را با نوك چنگال خود فرود آمده و هر كدام پاره

ر همه واقعيت و حقيقت است و بـه     تكميل نگرش خود به دين نيازمند است و البته كه اين خواستا           
همين جهت بايد در هر مجموعه تركيبي از معطيات تجربه بشري مكاني را در مركز اشغال كنـد و                   

 انشعابي اسـت،     علوم طبيعي طبعاً   .حق ندارد كه از نظرهاي انشعابي نسبت به واقعيت بيمناك باشد          
عنـوان نظـري كامـل     د نظريه خود را به   نمي توان   و اگر نسبت به طبيعت و وظيفه خود وفادار باشد،         

توانـد   مـي   بدين سان علم و دين در همراهـي و همـاهنگي بـا يكـديگر اسـت كـه       36.»عرضه كند
   .تصويري كامل از واقعيت ارائه دهد

كنند  مي هاي متفاوتي پيروي  هر چند از روش يندهاي علمي و ديني،ا فر  از ديدگاه اقبال،:نكته سوم 
 .خواهند بـه حقيقـت و عينيـت برسـند           مي نهايي با يكديگر شباهت دارند زيرا هر دو       اما از لحاظ هدف     

 بـراي هـر دوي آنهـا راه    .يافتن به حقيقت مطلـق اسـت   هرچند كه البته دين بيش از علم خواستار دست 
 حال اگر اين پرسـش      .توان تصفيه تجربه ناميد     مي گذرد كه آن را     مي اي  رسيدن به عينيت مطلق از مرحله     

در ميدان علم كوشـش مـا بـر آن          «: گويد  مي  ميان آيد كه روش علم و دين چگونه است؟ او در پاسخ            به
 در ]امـا [است كه معني و مفهوم تجربه را از طريق اسناد و ارجاع به رفتار خارجي حقيقت ادراك كنـيم                
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فهـوم آن را    كوشـيم كـه معنـي و م         مـي  دانـيم و در آن      مي  تجربه را نوعي حقيقت و واقعيت       ميدان دين، 
   38.»ك كنيمابيشتر از طريق اسناد و ارجاع به ماهيت دروني حقيقت ادر

 هكند بنابراين علم و دين هر دو ناظر ب مي  از آنجا كه اقبال عالم را يك كل تصور :نكته چهارم 
تبيين تجاربي هستند كه مربوط به همين كل واحد است و بدين سان فرايندهاي علمـي و دينـي از                    

تحقيـق  .. .كننـد  مي  هر دو واقعاً جهان واحدي را تشريح و توصيف.اظ موازي با يكديگرنداين لح
دهنـد كـه    مي  واقعاً مكمل يكديگر نشان] علمي و ديني [دقيقي در ماهيت و هدف اين فرايندهاي 

   .باشد مي هاي عمل وابسته به هر دوي آنها تصفيه تجربه در ميدان
رض با يكديگر و نه در تمايز و استقالل تـام از يكـديگر بلكـه                از اين رو علم و دين نه در تعا        

توانند مكمل يكديگر باشـند و تعبيـر و تفـسيري     مي اي كه  به گونه .هماهنگ و موازي با يكديگرند    
   .جامع از سطوح مختلف حقيقت و واقعيت را براي بشر به ارمغان آورند

  ها نوشت پي
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