
  

 دخالت اديان در علم

  توجه كنيد 

 در مجله دانشمند اين مطالب را از مقاله ام سانسور كرده اند

دخالت مذهب در كارهاي علمي همواره به زيان اديان بوده وباعث عقب افتادگي جوامع مربوطه 
عقب ماندگي جهان اسالم بعد از چهار قرن شكوفايي در علم و فلسفه و عرضه .گرديده است

به . . . .و. .زاران دانشمند چون خيام ،ابوريحان ،خوارزمي، ابوعلي سينا، رازي، فارابي وكردن ه
دليل نفي فلسفه دنيايي از طرف برخي ازعلماي اسالم نظير امام محمد غزالي وبسياري ديگر از 

نكات محوري حمله غزالي اين بود كه فيلسوفان تفسير اشتباهي از نسبت .اين قبيل افراد است
به همين دليل ابو علي سينا و فارابي را ملحد مي خواند وعمل .  خدا و جهان ارائه داده اندميان

ابن رشد هم در اين .آنها را خطا مي دانست و فلسفه الهي را به فلسفه دنيوي ترجيح مي داد
 .مورد از غزالي انتقاد مي كند

. سبت ميان خدا و جهان استبه گزارش خبرنگار مهر، يكي از بحثهاي مهم در فلسفة اسالمي ن"
 التهافت كه جوابي است به 1او در كتاب تهاف. رشد هم به اين بحث مهم وارد شده است ابن

لي در كتاب خود دو مشكل مهم را  غزا. لي به اين موضوع مي پردازدا كتاب تهافت الفالسفه غز
 يعني. هاي فلسفي استمشكل اول كاربرد اشتباه ابزار. فيلسوفان اسالمي پررنگ مي كند در باب

استداللهاي اين فيلسوفان از معيارهاي معتبر فلسفي كه خود فلسفه مشخص مي كند تبعيت 
هاي اسالمي در  مشكل ديگر نيز اين است كه نتايج حاصل از كار فلسفي آنان با آموزه. كنند نمي

خواهند اينگونه وانمود كنند كه  اين در حالي است كه فيلسوفان مي. تعارض قرار گرفته است
 .هاي اسالمي است يد آموزهموفلسفه 
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او در  . كندل ابط هاي فلسفي را ارائه كرد و سعي نمود آنها را ا غزالي تقريرهاي درست استدالل 
او استدالل . اي استفاده كرد كه مخالفانش به كار مي گرفتند اين راستا از همان اصول فلسفي

صرفاً يك ابزار تحليل پيشرفته از خواهند اثبات كنند كه فلسفه  كرد كه هرچند فيلسوفان مي
طبيعت واقعيت است كه اين ابزار در دسترس مسلمانان عادي نيست آنهاتصوري از خدا، زندگي 

غزالي در اين راستا . كرده اندارائه  و ترويج  بعد از مرگ و خلقت را زير نقاب اين ايدة فلسفي
 اما تصور مي كرد ،رشد ابن.  توجه داشتسينا  آثار ابنبه ويژهسينا و  بسي به آراي فارابي و ابن

 اما او با كل فلسفه به مخالفت پرداخته ،هرچند سمت و سوي مخالفت غزالي اين دو نفر هستند
 2."به اين جهت در صدد دفاع از فلسفه برآمد. است

تصور كنيد اگر افرادي چون امام محمد غزالي ها مانع پيشرفت فلسفه نمي شدند ،تمام 
نوني دنيا احتماال از شرق بر مي خواست و آن هم هفتصد سال قبل از پيشرفت هاي ك

.قرن نوزدهم  
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