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  علم دینی؛ امکان و چگونگی
حسین ریاحی،

 فر فرنوش صفوي مازیار عطاري  ،   
  چکیده

ایـن  . هاي گوناگون در محافل دانشگاهی مورد بحث قرار گرفتـه اسـت   علم دینی از جنبه
هـاي   هـا و ارزش  ها، باورها، نگرش فرض مقاله با رد نگرش پوزیتیویستی به علوم، به تأثیر پیش

اعـم از طبیعـی و    –دان  و نیز شرایط اجتماعی جامعه علمی بـر محتـواي علـوم تجربـی     دانشمن
ها و  فرض اي غنی از پیش کند تأثیر دین را نیز به مثابه مجموعه پردازد و تالش می می –انسانی 

هـاي اخالقـی، بـر سـاختار و محتـواي علـوم طبیعـی و انسـانی          باورهاي معتبر فیزیکی و ارزش
اي دینـی   این رهگذر به طرح این سؤال بپـردازد کـه در صـورتی کـه جامعـه      بررسی کند و از

اي خواهـد   کند و چه شکل ویژه باشد، علم در آن جامعه چه مسیري و موضوعاتی را دنبال می
در ادامه با یادآوري آن که براي ایجاد تغییر در ساخت و محتواي علوم باید از آموزش . داشت

  .پیشنهادهایی در این چارچوب مطرح شده است ، نسل آینده جامعه آغاز کرد
ها، باورها، علم اقتصاد، بهداشت، سیاست،  علم دینی، تأثیر پیش فرض :واژگان کلیدي

  .فیزیک، رفتار عالمان دین
  مقدمه

آید، زمانی علومی هم چـون   به میان می)  Religious Science(» علم دینی«وقتی سخن از 
و ماننـد آن و زمـانی نیـز علـومی ماننـد تـاریخ ادیـان،         فقه و اصول، کالم یا علم حـدیث 

                                                             
  .12/8/83: ،  تاریخ تأیید16/7/83: تاریخ دریافت 

  هـا و   االسـالم و المسـلمین رشـاد و راهنمـایی     هاي حضرت حجـت  دانند از مساعدت دگان بر خود الزم مینویسن
  .هاي جناب آقاي سید محمد روحانی در تمام مراحل نگارش این مقاله قدردانی کنند مشاوره

  کارشناس بنیاد توسعه فردا(riah@Farda.ir).  
 دکتري پزشکی ، دانشگاه شهید بهشتی.  
 کارشناس ارشد فیزیک پزشکی ـ دانشگاه تهران .  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
    

    
    

    
 

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
مست

ز
13

83
  

  

  

120  

در علوم نـوع اول متنـون دینـی منبـع     . آید شناسی دین به یاد می شناسی دین و روان جامعه
امـا گـاهی هـم    . مطالعه و تحقیق است و در علوم نوع دوم دین موضوع مطالعه دانشمندان

. هایی بگردیم که تعبیر علمی دارند مقصود گوینده آن است که در متون دینی به دنبال گزاره
مدعیان این نگرش به این منظور آیاتی از قرآن را در تأیید جاذبه یا کرویت زمـین و ماننـد   

توان  آورند تا نشان دهند که در جا به جاي قرآن، محتواي نظریات علمی امروز را می آن می
ند هزار سال پـیش رسـیده   یافت و دانشمندان عاقبت به همان راهی رسیدند که پیامبران چ

رود که قرار است با معیار متون دینی بـه سـراغ نظریـات علمـی      گاهی نیز گمان می. بودند
برویم و مرز میان سخنان درست و نادرست را در علم تعیین کنیم و به این وسیله بخشی را 

وران طالیـی  گاه نیز مراد، آن علوم سنتی است که در د. تأیید و باقی را تکفیر و انکار کنیم
گاه نیز منظور از علم دینی آن است . تمدن اسالمی در دامن مسلمانان نشو و نما یافته است

هاي اخالقی مورد تأیید دیـن را در حـوزه مشـترك     که بکوشیم مجموعه هنجارها و ارزش
  .دین و علوم تجربی، یعنی علوم انسانی وارد کنیم

و حتـی برخـی موافقـان علـم دینـی      به هر یک از تصورات فوق هم از طرف مخالفان 
علـم  «هـاي مخالفـان    ترین نگرانی رود یکی از اصلی اما گمان می. اشکاالتی وارد آمده است

علم، نوعی قداست و حجیت کاذب و غیرمنطقـی  » دینی«آن باشد که به بهانه پسوند » دینی
شـود و شـاهد   گران و محققان تبدیل  به علوم دینی داده شود که به مانعی بر سر راه پرسش

به هر حال . تکرار تجربه قرون وسطی، البته این بار در جغرافیاي کشورهاي اسالمی، باشیم
  .کدام از معانی باال نیست در این نوشته هیچ» علم دینی«مراد از 

ها و تصوات نادرست، متفاوت و گـاه متعـارض دربـاره علـم دینـی، بـه دلیـل         ذهنیت
نیـز بـا همـه    )  Science(» علـم «حتی خـود  . هوم نیستظهوري این مف آلودي و یا نو تناقض

اي که دارد، بر کنار از تصورات نادرست نبوده و نیسـت؛ اتفاقـاً بخشـی از     سادگی و سابقه
هاي درونـی در   پایه از علم دینی، و قسمت بزرگی از مقاومت چنین تعبیرات نادرست و بی

که درباره علم و نقش احتمالی دین برابر این مفهوم، برخاسته از همان باورهاي غلطی است 
ساختن مرزهاي واقعـی قلمـرو    این مقاله کوشش دارد با روشن . در آن، میان ما شیوع دارد

هاي متافیزیک نشـان دهـد و در ادامـه دورنمـایی از      فرض علم ارتباط درونی آن را با پیش
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  .ساخت احتمالی یک علم دینی را ارایه کند
  

  علم، معبود خیالی
هـاي   اي از گزاره ج در میان عموم دانشگاهیان و مردم آن است که علم مجموعهباور رای

هـاي درسـی    کتاب. اند اي است که دانشمندان درباره جهان طبیعت یافته کلی و آزموده شده
شوند که دانشمندان و محققان در پـی   علوم بارها در توضیح روش تحقیق علمی یادآور می

هاي مـورد   هایی را براي تبیین رفتار پدیده ، فرضیه)Objective(هاي عینی مشاهدة مکرر پدیده
ها  هاي متعدد، سرانجام درستی آن یابند که پس از سربلند بیرون آمدن از آزمایش مشاهده می
در تمام   این آموزه. شوند شود و به عنوان قانون از سوي جامعه علمی پذیرفته می مسجل می

  .گیرد صریح یا ضمنی مورد تأکید قرار میدوران آموزش عمومی و عالی به شکل 
از » غیرعلمـی «طـور پسـوند    از دقت و استواري و همـین » علمی«در بین عموم، وصف 

یعنـی  » علمـی «. ابهام، سستی غیرقابل اتکا بودن یک گزاره، یافته و یا نظریـه حکایـت دارد  
ـ » روش علمـی «منظـور از  . یعنی خرافـه و خیـالی  » غیرعملی«عینی و واقعی و  ک روش ی

ریزي شده براي رسیدن بـه نتـایج معتبـر اسـت؛ در مقابـلِ       جهانی استاندارد، منطقی، برنامه
» علمی«طور آن چه  همین. اي و شخصی است که روشی نامطمئن، سلیقه» روش غیرعلمی«

شـود و در   شود، پالوده از اغراض شخصی و سالیق فردي یا گروهی شمرده می  خوانده می
. شـود   نامیـده مـی  » غیرعلمی«خته با تصورات و تلقیات شخصی باشد، مقابل، سخنی که آمی

باور رایج در میان بسیاري از دانشگاهیان آن است که چنین مشعل فروزانی در هر محفلـی  
دهد و گوهر حقیقت را از میـان انبـوه    ها و اختالفات پایان می نورافشانی کند، به خصومت
هاي فکر بشر به دلیل  ربرکت علم به همه عرصهاگر چه ورود پ. خاشاك آشکار خواهد کرد

، اما با پیشرفت علم، سرانجام شاهد خواهیم بـود   فقدان معیارهاي علمی هنوز حاصل نشده
  .که علم به همه سؤاالت بشري پاسخ خواهد داد

کوشند محصولی عرضه کنند کـه علـم آن را امضـا     بر همین مبناست که اندیشمندان می
نیز » دانشمند«. وجوي چنین نظراتی هستند ان نظرات مختلف در جستکند و خود نیز از می

پوشـی سـفید در آزمایشـگاه     در نظر اینان، فردي است خونسرد، جا افتاده و جدي که با تن
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هنگام کار همه چیـز را بـه دقـت زیـر نظـر دارد و هـیچ نکتـه        . خود مشغول تحقیق است
ران منصـفانه و تنهـا بـا دغدغـه درسـتی و      با نظرات دیگ. دارد غیرعادي را از نظر دور نمی

کنند  دانشمندان کسانی هستند که بیهوده بر نظر خود پافشاري نمی. شود نادرستی مواجه می
و هرگاه نادرستی سخن خود و درستی سخن دیگري را دریابند، به راحتی و با طیب خاطر 

  !روند از نظر خود دست برداشته، به استقبال نظریه جدید می
 نمـایی علـم   واقعدر حقیقت تلقی . دیگري است  میان فیلسوفان علم وضع به گونه اما در

هاست که در برابر ضربات مهلک انتقاداتی که از سوي متفکران تیزبین و نکته سنج بر  مدت
به این . توان جست پیکرش وارد آمده  به زانو درآمده و از آن جز در تاریخ علم نشانی نمی

هاي اخیر فلسفه علم و یا  نمایی علم، نشانه خبري از مباحث دهه واقعترتیب باور داشتن به 
  .رود تبعیت کورکورانه از نظریات منسوخ در این قلمرو به شمار می

نشاند، اولین ضربات را بر این  پذیري می پذیري را در جاي اثبات پیشنهاد پوپر که ابطال
و با فرآیندي مشخص و بـا قـدرت   نوع تلقی از علم وارد کرد و علم را از موجودي عینی 

و تنهـا  ) Scientist(نمایی، به فرآیندي شخصی، مبتنی بر حدس و تخیـل دانشـگر   مطلق واقع
بـا ایـن   . هاي ممکن براي توصیف واقعیت خارج تبدیل کـرد  ي بند شمار صورت  یکی از بی

معیـار   ها وجود داشت و این حال از دید پوپر هنوز معیار مشخصی براي علمی بودن گزاره
  .هنوز همان تجربه بود

او بـه  . هاي پیشین را درباره علم تجربی به کلی فرو ریخت در مرحله بعد کوهن افسانه
هاي منطقی و برهانی، بلکه متأثر از  ما نشان داد که پیشرفت علم در تاریخ نه محصول بحث

کـه از درون علـم   هـایی   هایی است که ذهن افراد را در چنبره خود گرفته؛ پـارادایم  پارادایم
هـاي جامعـه و    ها از تغییـرات و روي داده  اند و هم چنین نشان داد که این پارادایم برنیامده

پذیرش نظریات جدید به هیچ . پذیرند گر تأثیر مستقیم می روحیات و تمایالت فردي دانش
ز عنوان راه مشخص و سرراستی ندارد؛ بلکه به مقبولیت و وجهه فرد در مجامع علمی و نی

  .متقضیات روز جامعه بستگی دارد
توان به صرافت این نکته افتاد که در این صـورت علـم محصـولی واحـد و      از اینجا می

هاي خاص خود شکل خاص  فرض اي با مقتضیات و پیش جهانی نیست؛ بلکه در هر جامعه
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  .کند و مسیر خاص خود را پیدا می
  

  علم در سیطره باورها
هـا در   ها و چگـونگی تـأثیر آن   ه دنبال تبیین نقش پارادایمنظر از آراء کوهن که ب صرف

ناپذیر تخـیالت   نظر از آراء پوپر که معتقد به نقش اجتناب گیري علم بود، و نیز صرف شکل
هاي علمی بـود، ظـاهراً در ایـن نکتـه میـان       گیري تئوري هاي دانشمندان در شکل و حدس

ول تاریخ تطور خود عمیقـاً تحـت تـأثیر    فیلسوفان علم اتفاق نظر وجود دارد که علم در ط
ایـن عوامـل در تمـامی مراحـل     . عواملی خارج از حوزه علم و معرفت قرار داشـته و دارد 

ها و برقرار کردن رابطه بین مشاهدات مختلـف و   گیري علم، هم چون توصیف پدیده شکل
کـه   –تجویزي ها و سرانجام در صدور احکام  ها، یعنی بیان چگونگی وقوع آن نیز تبیین آن

قابـل تشـخیص و پیگیـري     –هـاي خاصـی دارد    البته در هر حوزه علم مختصات و ویژگی
  .است

هاي متافیزیکی و شرایط اجتماعی بر صدور احکـام تجـویزي از منـابع     فرض تأثیر پیش
رسد، و شاید چنـین نگرشـی را در حـوزه علـوم      تر به نظر می تر و ملموس علمی قابل فهم

چرا که موضوع مطالعه در علوم انسانی، . لوم تجربی بهتر بتوان درك کردانسانی نسبت به ع
ها  همان انسان و جوامع انسانی و مفاهیم قراردادي این جوامع نظیر حقوق، فرهنگ و ارزش

و مانند آن است و عالوه بر آن در این حوزه محقق خود نیز جزیی از موضوع تحقیق است 
ي دیگر توصیه و تجویز علمی بخش مهمی از این علوم و نه مجزا و خارج از آن، و از سو

هاي ارزشی دانشمندان  داوري هاي هنجاري و پیش دهد؛ الجرم دخالت پشتوانه را تشکیل می
توانند بپذیرند کـه   چنین است که اندیشمندان بهتر می. تر است در این علوم بارزتر و روشن

تواند در جوامع مختلـف بـه اقتضـاي     شناسی و حقوق می شناسی، روان علومی مانند جامعه
دانند که در این علوم قایل به  شرایط همان جوامع تفاوت داشته باشد و اکثر آنان معقول می

شناسـی فرانسـوي آلمـانی و     شناسـی سـخن از جامعـه    تکثر شویم؛ کما این کـه در جامعـه  
  .آورند آنگلوساکسون به میان می

هاي مادي و تبیـین   پدیده) چیستی(دار توصیف  دهاما از آنجا که علوم طبیعی را غالباً عه
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هـاي   کنند که این علوم مستقیماً با پدیـده  شمارند و تصور می  ها می آن) چرایی و چگونگی(
گیرنـد کـه ایـن علـوم خـالی از ایـن گونـه         عینی سروکار دارند، بنابراین چنین نتیجـه مـی  

هـا   تنها در مقـام کـاربرد در آن   هاي عالمِ مفروضات و قراردادها هستند و هنجارها و ارزش
معنـا   بنابراین در میان عموم، قایل شدن به تکثر در حوزه علوم طبیعـی را بـی  . شود وارد می

با این بیان که دینامیک جرم و فنر چه در آمریکا و اروپـا مطالعـه شـود و چـه در     . دانند می
هاي  ل آب در دانشگاهایران یا عربستان، معادالت واحدي بر آن حاکم است و فرمول مولکو

امـواج رادیـویی در برابـر کـافر و     . هاي آمریکا بود ایران همان فرمولی است که در دانشگاه
لذا بر فرض که بپذیریم مشاهدات . شوند مسلمان نمایش یکسانی دارند و یکسان ادراك می

و  فـرض  توان با ذهنـی خـالی از پـیش    هاي طبیعی مسبوق به نظریه است و نمی ما از پدیده
ماند که عرصه نظریات علوم طبیعی چه  نظریه به مشاهده پرداخت، باز این پرسش باقی می

  .هاي ذهنی عالمانِ است جاي دخالت هنجارها و ارزش
بند چنین نگرشـی از علـم هسـتند کـه بـه نظـر        متأسفانه جوامع علمی ما به شدت پاي

. رکرد آن نشأت گرفته استرسد از عدم دقت کافی دانشگران در ماهیت پدیده علم و کا می
توان به این نگرش  وارد ساخت، آن اسـت کـه ایـن تصـور، علـوم       اي که می عمده خدشه

شناسـد و از   ها به رسمیت می پدیده» چیستی«طبیعی را تنها در مقام توصیف صرف و بیان 
ه ها، غافل مانده است؛ در حالی کـ  کارکرد تبیینی علوم، یعنی بیان چگونگی و چرایی پدیده

هاست و توصیف علمی یک پدیـده، بـدون    ها تبیین آن اساساً هدف علوم از توصیف پدیده
بـه همـین دلیـل مجموعـه علـوم طبیعـی، خـالی از        . دغدغه تبیین آن ارزش چندانی ندارد

ایـن  . نمایـد  ها، همچنان بسیار تُنـک مـی   هاي تبیینی و فقط حاوي انبوهی از توصیف گزاره
هاي توصیفی اکتفا نکرده،  مشاهدات صرف و ردیف کردن گزاره است که دانشمندان به بیان

براي افزودن به غناي محتواي مباحث علمی خود دست به تـالش بـراي تبیـین چگـونگی     
  .زنند ها می وقوع پدیده

از سوي دیگر باید توجه داشت که هر گونه تالشی که براي بیـان چرایـی و چگـونگی    
داللت ابزارها و روش تجربی است؛ هیوم نشان داد ها صورت گیرد، خارج از قلمرو  پدیده

بنـابراین  . هـاي تجربـی صـرف قابـل اسـتنتاج نیسـت       که تعلیل و بیان روابط علّی، از داده
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ها را باید برآمده از باورهاي متافیزیکی عالمـان بـه    هاي تبیین کننده علت وقوع پدیده گزاره
کنند؛ نه  دن اجسام به زمین معرفی میعالمان هستند که جاذبه را علت فروافتا. حساب آورد

عالمـان  . سـقوط اجسـام اسـت    علتشده باشد که جاذبه » مشاهده«آن که در جهان خارج 
عالمـان  . داننـد  هاي عصـبی در بـدن مـی    انتقال پیام عاملهاي شیمیایی را  تغییر غلظت یون

تنهـا   در جهـان خـارج  . داننـد  ساختار پیچیده مادي موجودات زنده مـی  محصولحیات را 
توان همزمانی مکرر دو پدیده را مشاهده کرد؛  اما علیت به معناي فلسـفی و قطعـی آن    می

  .قابل مشاهده و آزمون نیست
بنابراین به محض این که بخواهیم میان مشاهدات خود از طبیعت نوعی ارتبـاط برقـرار   

دهـیم، پـا را از   ها به دست  ها و علت رخ دادن آن کنیم و یا تبیینی از چگونگی وقوع پدیده
به ایـن ترتیـب   . ایم حیطه آزمایش و تجربه فراتر گذاشته و دست به تفسیري متافیزیکی زده

توان گفت برخالف تصور رایج، محتواي تبیینی علوم طبیعی نیز همچون علوم انسـانی،   می
  .آکنده از باورهاي متافیزیکی عالمان است

از تـأثیر   –داي از بخـش تبیینـی آن   ج –از این گذشته حتی محتواي توصیفی علوم نیز 
چرا که تفکیک دو مقوله توصیف و تبیین از یکدیگر، . هاي عالمان برکنار نیست داوري پیش

توصیف علمی یک پدیـده بـه قصـد تبیـین آن     . آمیز است یک تفکیک قراردادي و مسامحه
فـت هـر   تـوان گ  مـی . گیـرد  گیرد و ناگزیر از همان ابتدا رنگ و بوي آن را مـی  صورت می

توصیفی حاوي نوع خاصی از تبیین نیز هست و هیچ توصیفی بدون تمایل به جانبـداري و  
اگر در توصـیف حرکـت یـک جسـم     . گیرد ها انجام نمی گیري نسبت به برخی تبیین موضع

بـه زمـین    vثانیه بـا سـرعت     tرها شد و پس از  hاز ارتفاع   mبگوییم که جسمی با جرم 
ایم که نشانه آن است که تمایل داریـم   هایی را در توصیف آورده یرسید، خواه ناخواه ویژگ

کـافی  . فهم شود –در اینجا تبیین نیوتنی از حرکت  –توصیفمان در چارچوب تبیین خاصی 
کند، توجه کنیم تـا تـأثیر تفـاوت     است به توصیفی که ارسطو یا اینشتین از همین پدیده می

هـاي خاصـی کـه هنگـام      ویژگـی . ، مشاهده کنیمها دیدگاه را، حتی در توصیف ساده پدیده
  شود، به کلی بـا توصـیف   پدیده در تبیین ارسطویی یا نسبیتی عام ذکر می» همین«توصیف 

ها  فرض ها نیز رها از پیش قبلی متفاوت است؛ بنابراین علم حتی در مقام بیان چیستی پدیده
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  .عالمان نیست و طرز نگرش 
مفاهیم مورد استفاده در علوم، حتـی در علـوم طبیعـی،    نکته دیگر آن است که بسیار از 

بـرخالف بـاور   . ناظر به واقعیت خارجی نیست و تنها ساخته و پرداخته ذهن عالمان است
گوینـد و مـثالً    عمومی که بر آن است که علوم طبیعـی یکسـره دربـاره جهـان سـخن مـی      

چـون نیـرو،    یی هـم هـا  هاي مادي موفق به کشـف واقعیـت   دانان با تفحص در پدیده فیزیک
الکتریکی و مغناطیسی، امواج و اجرام بسیار کوچـک ماننـد الکتـرون، اتـم و       انرژي، میدان

هاي درسی نقش بزرگی در القاي این گونه باورهـا   کتاب. اند  مانند آن در جهان خارج شده
ی دیـده  به عنوان مثال در کنار بحث از ساختار ماده، تصاویر تار و مبهمـ . ها دارند و افسانه

انـد و در آن   هـاي الکترونـی گرفتـه    ترین میکروسکوپ ي شود که دانشمندان به کمک قو می
آمـوزان و حتـی معلمـان     دانـش . کند ها را به صورت ذرات ریز نزدیک به هم آشکار می اتم

برداري به تصاویر واضح و  کنند که چیزي نمانده با پیشرفت ابزارهاي دقیق عکس گمان می
بایـد  !  هایشان هسـتند  ها دست یابیم که در حال گردش به دور هسته اتم رونبزرگی از الکت

چرخنـد،   هایی که به دور هسته اتم می گوي ها به شکل دقت کرد چنین تصویري از الکترون
دقیقاً مطابق واقع نیست و در این میان آن چه که براي جامعه علمـی اهمیـت دارد، صـرفاً    

هاسـت و نهایتـاً    بینی موفق آن ها و سهولت فهم و پیش پدیدهدر تبیین » مفهوم«توانایی این 
  .هاي متفاوت از طبیعت استفاده از زبانی ساده براي به اشتراك گذاشتن ادراك

آیـا بـه   . این نکته دربارة بسیاري از مفاهیمِ به ظاهر عینی در علم فیزیک صـادق اسـت  
تر ما از  است که براي فهم سادهدر جهان خارج وجود دارد یا صرفاً مفهومی » میدان«راستی 

آن در عـالم  » وجـود «دانان از روي آثارِ انرژي پـی بـه    طبیعت ابداع شده است؟ آیا فیزیک
انـد؟ نیـرو بـه     کـرده » اصـطالح «. کنند هایی که مشاهده می اند یا آن را براي تبیین پدیده برده

کـه یکـی از   اجسـام  » شـکل «مفهوم فیزیکی آن چگونه بـه تجربـه در آمـده اسـت؟ حتـی      
ترین تصورات ماست، یک واقعیت خارجی است یا یک مفهوم ساخته و پرداخته ذهن  عینی
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  چه طور؟» رنگ«ما که براساس نحوه ادراك ما حاصل آمده است؟ 
  

  رخنه در مشاهدات
از توصیف و تبیین گرفتـه تـا    –توانند ساختار علوم ما را   اما چه عواملی هستند که می

ي تا این اندازه عمیق قرار دهند؟ واضح اسـت کـه هـر عـاملی کـه در      تحت تأثیر –تجویز 
هاي ذهنی که ادراکات مـا را   فرض  گیري ادراك و علم دخالت دارد، از باورها و پیش شکل

تـرین   هاي حواس ما، یعنی اولـین و بسـیط   کنند تا ویژگی بندي و خالصه می تعبیر، صورت
هـا حـداقل اسـت، و حتـی      دخالت ذهـن در آن دریچه ارتباط ما با جهان خارج که ظاهراً 

کنیم، همه و همه در چگونه دیـدن و چگونـه    شرایط جغرافیایی مکانی که در آن زیست می
تواند موضـوع را روشـن    ذکر چند نمونه ساده می. ارزیابی کردن ما تأثیر قابل توجهی دارند

  .کند
ي را در یـک منظومـه   ا هاي علمی  ـ تخیلی موقعیـت سـیاره    یکی از نویسندگان داستان

اي تصویر کرده بود که به خاطر حضـور دائمـی چنـد خورشـید در آسـمان آن       شش ستاره
اگـر بـراي   . هاي نجـومی نداشـتند   اي از شب هنگام و پدیده سیاره، ساکنان آن هرگز تجربه

ساکنان این سیاره سخن از تاریکی آسمان و ستارگان و دیگر اجرام سماوي درخشان در آن 
تواننـد درسـتی آن را    اي فضاي سیاره به میان آیـد، بـا چـه معیـار تجربـی مـی      سوي مرزه

اي از شب نداشتیم و بـا ایـن    بیازمایند؟ اگر ما جزو ساکنان آن سیاره بودیم و هرگز تجربه
شناسـیم، اجسـام    شدیم که در آسمان ما عالوه بر شش خورشـیدي کـه مـی    ادعا روبرو می

. ها فراهم نیست دارند که فعالً براي ما امکان رؤیت آن نورانی دیگري به نام ستارگان وجود
شناسی چقدر به علوم غریبه شباهت  اي علم ستاره کردیم؟ در چنین جامعه چه برخوردي می

  خواهد داشت؟

                                                             
  اوالً همه دانش ما درباره جهان . آلیسم نیست یا ایده» پندگرایی«الزم به ذکر است که نتیجه باوري لغزیدن در پرتگاه

م  ـ  ها در نهایت بازتابی از واقعیت خارجی هستند ـ هر چند ناتمـا   ثانیاً این صورت. خارج، ذهنی و قراردادي نیست
  .ها و واقعیت خارجی برقرار نیست اي میان آن گویند که لزوماً هیچ رابطه برخالف آن چه نوکانتیان می
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تواند بر کل تجارب بصري  مثال دیگر در باب تجربه ادراك رنگ است و تأثیري که می
تجربیـات  . کنیـد کـه دچـار کـوررنگی اسـت     شخصی را فرض . و دانش فرد به جا بگذارد

ها  اگر این فرد کتابی تدوین کند که از رنگ. بصري این شخص با افراد عادي متفاوت است
ها بر روان و رفتار آدمیان سخن گوید، این دانش  ها و اثرات روانی این ترکیب و ترکیب آن

داشـت؟ بـراي چنـین    هـایی خواهـد    شناسیم، چه تفاوت شناسی رنگی که امروز می با روان
  هاي ما به پیچیدگی رمل و اسطرالب نخواهد بود؟ شناسی رنگ فردي روان

یک نمونه دیگر تأثیر تغییر محدوده بینایی را بر تصویر ذهنـی مـا از محـیط بـه خـوبی      
هایی سـاخته شـده اسـت کـه تشعشـع مـادون قرمـز را بـه          امروزه دستگاه. سازد آشکار می

چشم مسلح . کند تبدل می) مثالً قرمز یا سبز(چشم انسان تشعشعی در محدوده طیف مریی 
یک جسم گرم را به دلیل تشعشع مادون قرمز آن به رنگ سـبز یـا قرمـز بـا       به این دستگاه

گرچـه در ایـن حـال چشـم انسـان قـادر بـه        . بینـد  اي به همین رنگ در اطراف آن می هاله
حدود بینایی انسـان را افـزایش   تشخیص طیف مادون قرمز است، اما در واقع این دستگاه م

بنابراین چنـین چشـمی   . نداده و محدود طیف مریی همچنان بین امواج قرمز تا بنفش است
هنوز توان ادراك محیط را آن چنان که اگر بخش مادون قرمز طیف امواج الکترومغنـاطیس  

ده آیا چشمی کـه بـا نگـاهی دیگـر محـیط را مشـاه      . در محدوده قابل رؤیت او بود، ندارد
هاي پیرامون خـود را   تري در جهان هستی توجه دارد، پدیده هاي گسترده کند و به نشانه می

کند؟مثالً به گزاره مشاهدتی توجه کنید که در نظر ما غریـب   می  همانند ما مشاهده و تجربه
ز زنیم، پس ا وقتی اتو را به پریز برق می«: مطابق با واقع است  و در بیان چنین انسانی کامالً

هاي محیط و موجـودات دیگـر را    آیا این فرد رنگ» (!)کند مدتی رنگ و شکل آن تعییر می
کند؟ اگر بپذیریم که رنگ یکی از عوامل مهم در  دهد و توصیف می همانند ما تشخیص می

توان گفت که چنین فردي اجسام را بـه   تشخیص یک جسم از محیط اطراف است، آیا نمی
  د؟بین شکلی متفاوت از ما می

  
  جهان از پشت عینک دین

بـر   –هـاي ادراکـی جهـان خـارج      دریچـه  –هاي فیزیکی حـواس   حال که تأثیر ویژگی

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
    

    
    

    
 

گی
گون

و چ
ان 

امک
ی؛ 

 دین
علم

  

  

129  

 هاي ذهنی نگرشتوان قدمی فراتر از این گذاشت و تأثیر  گیري ادراك مالحظه شد، می شکل
آیا اگر نگرش مـا بـه هسـتی و    . بندي ما از طبیعت بررسی کرد را نیز بر توصیف و صورت

هـا   بـود، علمـی کـه بـه دسـت ایـن نگـرش        ن از آنچه که امروز هست، متفاوت میخودما
شد نیز، متفاوت از علـم امـروز نبـود؟ در ایـن جـا       بندي، و خالصه می چین، صورت دست

هایی بـراي   فرض  توان نقش این اصول متافیزیکی را درباره انسان و هستی در تولید پیش می
اصلی مـا در ایـن مقالـه      از آنجا که دغدغه. نشان دادهاي مختلفی از علوم به روشنی  حوزه

هاي زیر به نوعی  کنیم با مثال سعی می. هاي اسالم بر علم است نشان دادن میزان تأثیر آموزه
البته ذکر . گیري علم ارتباط برقرار کنیم هاي مؤثر در شکل فرض هاي دینی و پیش میان آموزه

هـاي دینـی    فـرض  ینده علم در صورت دخالت پـیش ها بدان معنا نیست که مسیر آ این مثال
  .لزوماً به همین شکل خواهد بود

  
  علم اقتصاد –الف 

هاي خود صحنه حیان انسان را همچون میدان رقابتی براي کسب  فرض  این علم در پیش
در شکل دادن بـه  » رفاه«و » رقابت«بنابراین مفهوم . انگارد تر می تر با مشقت کم درآمد بیش

جـویی، رشـد و    هیم این قلمرو نظیر مفهوم بازار، مزیت، تولیـد اقتصـادي، صـرفه   دیگر مفا
هـاي اقتصـادي نقـش     طور توصـیف، تبیـین و تجـویز سیاسـت     توسعه و نظایر آن و همین

محوري را برعهده دارد؛ آن چنان که بدون در نظر گرفتن آن، اقتصاد ساختار یکپارچه خود 
  .هاي پراکنده و ناقص بدل خواهد شد فاي از حر را از دست داده، به مجموعه

پس از آن که اقتصاد امروز را به دلیل آن که بـر پایـه   » کوچک زیباست«نویسنده کتاب 
کنـد   کند، یـادآوري مـی   هاي اخالقی نظیر حرص و طمع بنا شده است، نکوهش می رذیلت

ند، ـ غفلـت   هسـت » ماوراء اقتصاد«که اموري  –هاي اقتصاد  کشورهایی که از زیربناي تئوري
دهند و بـه عنـوان مثـال از     شوند به نوعی التقاط در باورها و رفتارها تن  کنند، ناچار می می

ریزي شده و در بسیاري از  کند که بر پایه تعالیم بودا پی هاي اقتصادي خیالی یاد می ویژگی
د و هاي توصیف کننده رش هاي رشد و اقتصادي گرفته تا شاخص ها از تعیین سیاست زمینه

  .توسعه یافتگی جوامع با اقتصاد رایج تفاوت دارد
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حال اگر اقتصاددانان انسان را به عنوان یکی از مخلوقـات عـالم، بـر سـر سـفره روزي      
پروردگار متعال بدانند و مسأله رقابت و سودانگاري را تنها یکی از حاالت خاص رفتار این 

  قتصادي چه مسیري را خواهد پیمود؟هاي ا ي موجود فرض کنند، آن گاه علم اقتصاد و تئور
  
  علم بهداشت –ب 

ایـن   فرض  پیش. علم بهداشت رایج، موضوع کاوش خود را جسم انسان قرار داده است
تواند موضوع شناخت و مطالعات  علم شامل آن است که جسم نه تنهایی و فارغ از روح می

حـث روانشناسـی و   حتی متکامل شدن تـدریجی آن و اضـافه شـدن مبا   . تجربی قرار گیرد
در   پزشکی به این علم نیز گویی از سـرناچاري و بـه دنبـال بـروز مشـکالت عدیـده       روان

هاي ایـن علـم در    فرض  ها رخ داده است و از آنجا که اساساً پیش شناخت و درمان بیماري
مادي انگاشتن موضوع خود، تغییر چندانی نکرده است، این تکامل هم مشـکالت قبلـی را   

درست است که هم . تر نموده است ه و تنها فضاي علمی این مباحث را مغشوشچاره نکرد
ها و عوامل روانـی ـ ماننـد اضـطراب، اسـترس، افسـردگی و        اکنون از اثر متقابل ناهنجاري

ماننـد خسـتگی و    –بر کالبد انسان و نیز اثرات روانی برخـی اخـتالالت جسـمی     –هراس 
هاي کبدي و کلیـوي ـ سـخن     ز وخامت بیماريگري در کم خونی و هذیان ناشی ا پرخاش

ها آن است کـه گـویی روان انسـان موضـوعی در      فرض تمامی این بررسی رود، اما پیش می
بودن » جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء«ها و اصل فلسفی  کنار جسم اوست و وحدت آن

  .نفس در این میان مغفول واقع شده است
تعریفـی اسـت    –شـوند   اً منجر به آثار بدنی نیـز مـی  که بعض –تعریف اختالالت روانی 

اما علـم بهداشـت   . آید ها از علم تجربی بر نمی و بنابراین اثبات آن جهان بینیمتکی بر یک 
نُرم جامعه، از بین رفتن کارکردهاي فرد براي اجتماع : پایه چون روان نه تنها به تعریفاتی بی

هـا   یز فراتر گذاشته ادعا دارد مکانیسم اثرگذاري آنزند، بلکه پا را از این ن و غیره دست می
دانـیم چنـین تعـاریف و     در حالی که مـی . کند را بر روان انسان و نهایتاً جسم او روشن می

ادعاهایی کامالً از حیطه اختیارات علم تجربی خارج و در هر حـال نشـأت گرفتـه از یـک     
فریـدگار حکـیم    م و روح انسان و آاي چون وحدت جس  هاي اولیه فرض  اند؛ پیش بینی جهان
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تواند از شواهد تجربی بـه دسـت آیـد؟ حتـی خـود ایـن        او چگونه می) یا نداشتن(داشتن 
ترین  ها را با ظریف ترین روش  هزینه  فرض که جسم انسان منتظم به نظمی است که کم  پیش

درون علم آناتومی گزیند تا به سازمان یافتگی و در نهایت بقا دست یابد، از  ارتباطات برمی
تر که دسـت   فرض عام پیش. آید و یا فیزیولوژي که علومی توصیفی و تبیینی هستند، برنمی

علم بیولوژي هم در مورد انسان و هم در مورد موجودات دیگر از اثبات آن کوتـاه اسـت،   
دار  یکسان بودن ویژگی کلی آحاد گونـاگون بشـر اسـت کـه تعمـیم را در مـورد آن معنـی       

  .سازد می
هـا   فـرض   هایی متفاوت بر جاي این پـیش  فرض توان تصور کرد که اگر پیش بنابراین می

. بگذاریم، موضوع و مسیر مباحث علم بهداشت و پزشکی تغییر جـدي پیـدا خواهـد کـرد    
کـامالً  . دهـد  هایی در این علـم رخ مـی   فرض تغییراتی که در نتیجه مستقیم چنین تغییر پیش

قی علوم تجربی را از بیماري بپذیریم، لزوماً تمـامی آنچـه را   چه طرز تل چنان. فاحش است
علم بهداشت روان در تعریف بیماري روانی، بر . گیرد خواند، در بر نمی که دین بیماري می
هاي جامعه، یعنی وضعیتی که اکثریت جامعـه در آن   شود که فرد با نُرم اختالفی متمرکز می

ص یک بیماري روانی را اختالل در کارکردهـاي ویـژه   نیز شاخ. کند برند، پیدا می به سر می
ایـن نـوع   . مثالً ناتوانی فرد در انجام وظـایف شـغلی یـا زناشـویی    . داند فرد در اجتماع می

هاي درمان است که هدف آن برگرداندن فرد به وضعیت  تعریف منشأ نوع خاصی از روش
تواند با توسل به داروهـاي   اکثریت جامعه و رفع ناتوانی کارکردهاي اجتماعی اوست و می

  .شیمیایی و یا اشکال گوناگون روان درمانی دنبال شود
هاي روحـی   در حالی که طبق اصول و تعاریفی که در متون دینی ما آمده است، بیماري

روند و نه تنها تعاریف مشخصـی   هاي اخالقی انسان به شمار می و روانی، جزیی از بیماري
بـه عنـوان مثـال از حسـد،     . ها کامالً قطعی است یماري بر آندارند، بلکه اطالق اصطالح ب

از .حرص و تکبر در متون دینی ما صراحتاً به عنوان بیماري روحـی نـام بـرده شـده اسـت     
تواند هم در حوزه روان و هم در حوزه بدن فرد را متأثر  هایی می دیدگاه دینی چنین بیماري

هـا بـه    ن دیدگاه بـراي درمـان ایـن بیمـاري    تواند با ای هاي رایج فعلی می برخی روش. کند
هاي متفاوت دیگر خاص دیـن ماننـد صـدقه، دعـا و نـذر نیـز        خدمت گرفته شود و روش
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اي که مـورد نظـر قـرار گرفتـه هـم       فرض دینی  در این جا پیش. تواند به آن افزوده شود می
بازگرداندن فرد هدف از درمان در این جا لزوماً . کند تعاریف و هم تجویزها را دگرگون می

بلکه هـدف  . اش نیست هاي جامعه و یا توانا ساختن او براي انجام وظایف اجتماعی به نرم
از آنجا . آن است که وي به سالمت روحی و اخالقی که مورد انتظار دین است، دست یابد

شـود،   فرض محوري در این نگرش محسوب مـی  که وحدت جسم و روح انسان یک پیش
هاي مادي و شـیمیایی تـأثیر    ها و مکانیسم عنا نیست که ما نتوانیم واسطهاین سخنان بدان م

هایی که بر اثر نیت نـذر   هاي خاص را نیز شناسایی کنیم؛ به عنوان مثال هورمون این روش
شود و مکانسیم ترشح آن یا نوروترانسمیترهایی که در اثر دعا کردن در  در انسان ترشح می

  .د و غیرهکنن هاي عصبی اثر می پایانه
  

  علم سیاست -ج
ها در علم سیاست آن است که حـق حاکمیـت باالصـاله از آن     ترین نظریه یکی از رایج

ها در گرو آن است که مطـابق   ها مشروعیت حکومت بنابراین از نگاه این نظریه. مردم است
هـا   به همین ترتیب اگر حکومتی دچار فروپاشی شود، این نظریـه . خواست مردم عمل کنند

اگر بپـذیریم کـه یکـی از    . کنند وجو می حتماالً آن را در نارضایتی مردم از حکومت جستا
هـا   ترین اهداف این علم تبیین عوامل تهدید کننده و تثبیـت کننـده اقتـدار حکومـت     اصلی

هاي حکومتی نیـز بـر اهمیـت نقـش مـردم در       است، منطقی است که هنگام توصیف نظام
هـا را بـه توتـالیتر و دموکراتیـک      بر همین منبا حکومت ها متمرکز شود و ساختار حکومت

هـاي تجـویزي    حکـم . تقسیم کند و آن گاه خصوصیات هر دسته را مورد مطالعه قرار دهد
  .شود هایی صادر می بندي ها و صورت  علم سیاست نیز براساس چنین توصیف

است ها آن است که حاکمیت حق خد بدیل دینی این فرض در مبانی توصیفی حکومت
کند که خود بخواهـد و وظیفـه انسـان را گـردن      و آن را تنها به کسی واگذار می) نه مردم(

بنابراین مالك مشـروعیت یـک حکومـت صـرفاً در آراي مـردم      . داند نهادن به این حق می
شود؛ چه این که حـاکم االهـی نیـز همچـون دولـت دموکراتیـک، بـراي اداره         خالصه نمی

هـا   حکومـت   ساختار توصیفی، تبیینی و تجویزي. د یا نباشدحکومت محتاج رأي مردم باش
علم سیاسـت اسـالمی احتمـاالً بـه     . در چنین علم سیاستی متفاوت از سیاست امروز است
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شـود و شـاید    دنبال آن خواهد بود که نشان دهد چگونه حق خدا در حکومـت حفـظ مـی   
همـین روسـت کـه در     از. حفظ خود حکومت، در این نگاه فرع بر این منظور اصلی باشد

ها از خدا صورت  ها احتماالً برمبناي تبعیت آن بندي اولیه حکومت علم سیاست دینی، دسته
بـه  . شـود  گیرد و از همین جا مفهوم حکومت طاغوت در مقابل حکومت االهی زاده می می

هـا بـه    هاي رایج را به نحو دیگري تفکیک و دربـاره آن  این ترتیب چنین تعاریفی حکومت
  .پردازد ر حکم میصدو

این تفاوت در توصیف، نباید سبب شود تا گمان کنیم احکام تبیینی و تجویزي در ایـن  
ها توصـیه   علم سیاست دینی نیز ممکن است به حکومت. دو نگرش کامالً متعارض هستند

کند تا با مردم مدارا کرده و خدمت به آنان را یک وظیفه از باب شکر نعمت االهی بخواند 
گزاري و یـا   شاید پایداري حکومت و دوام خدمت –این شکر را سبب مزید نعمت و حتی 

به عبارت دیگر اگر سیاست رایـج، رمـز   . قلمداد کند –(!) حتی رشد و شکوفایی اقتصادي 
دهد که اگـر در   جوید، سیاست دینی توضیح می ماندگاري حکومت را در مدارا با مردم می

و » لئن شـکرتم ألزیـدنکم  «عیت حاکمان از سنت االهی دلیل تب اغلب موارد چنین است، به
اما این بدان معنا نیست که . و مانند آن بوده است» الملک یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظلم«

رضایت و شکر پروردگار همواره در گرو رعایت خواست مردم است؛ بلکه آنچـه اصـالت   
علم سیاست دینی ممکن . ستدارد، مراعات حق خداست و بدون آن حکومت روبه زوال ا

اسبابی هم چون نارضایتی : ها نیز، اسباب مختلفی را شناسایی کند است براي زوال حکومت
  .کفایتی خود حاکمان و یا بالیاي طبیعی و شاید بی) هم چون سیاست رایج(مردم 
  

  علم فیزیک –د 
یـن میـان   دانـد و در ا  فیزیک خود را متکفل بررسی چگونگی تغییر در جهان مادي مـی 

فرضـی انـواع دیگـر     چه پـیش . کند بررسی می» حرکت«تغییر مکانی اجسام را تحت عنوان 
بنـدي   جدا کرده و تحت عناوین دیگري در علـم فیزیـک دسـته   » حرکت«تغییر را از فصل 

هـاي مـادي    دانی که قائل به حرکت جوهري است، بـا نگـاه بـه پدیـده     کرده است؟ فیزیک
هاي در حال تغییر خواهد شد که تاکنون به مثابه یـک پدیـده    متوجه بخش بزرگی از پدیده
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چرا تحول یک دانه گندم تا جوانه بزند و گیاه کاملی . متحرك در فیزیک بررسی نشده است
فیزیک بررسی نشده اسـت؟  » حرکت«اي از گندم را تحفه بیاورد، در بخش  شود که خوشه

وانی و کهنسـالی، رسـیدن میـوه    تغییرات جسمی یک نوجوان در طول زمان و رسیدن به ج
هایی در علم  نارس بر شاخ درخت و مانند آن چطور؟ اگر گفته شود که جاي چنین بررسی

اي در علـم   شویم که نتایج بررسی چنین پدیـده   شناسی است و نه فیزیک، یادآور می زیست
کنـد؛   نیاز نمـی  شناسی، علم فیزیک را از بررسی همین پدیده از منظر خاص خود بی زیست
هاي مربوط به موجودات زنده  گونه که فیزیک خود را از اظهار نظر درباره سایر پدیده همان

  .شود، معاف نکرده است از آن حیث که به فیزیک مربوط می
در فیزیک » حرکت«ها در کنار حرکت مکانی تحت عنوان کلی  حال اگر همه این پدیده

ن قواعد واحدي وضع کرد که بر تمـام ایـن   بررسی شوند، غیر منتظره نخواهد بود اگر بتوا
دربـارة    مگر نیوتن یک بار همین کار را استادانه. هاي به ظاهر گوناگون حکومت کند پدیده

انواع به ظاهر متفاوت حرکت مکانی از سقوط آزاد یک سنگ گرفته تا گردش سیارات بـه  
آنچه دربارة قواعد حرکت آور است اگر بتوان نشان داد  دور ستارگان انجام نداد؟ آیا حیرت

شـود و   ایم، حالت خاصی از قواعد کلی حاکم بر حرکـت محسـوب مـی    مکانی وضع کرده
دهنـد؟ آیـا قاعـدة     تري در اختیار ما قرار مـی  تر و عمومی قواعد کلی حرکت توضیح جامع

F=ma  تا ابد غیرقابل تغییر است؛ حتی غیرقابل تعمیم؟ آیا در صورتی که فیزیک اسالمی در
تـوان   ان قواعد حرکت به جاي استفاده از قواعد نیوتن قواعـد دیگـري وضـع کنـد، مـی     بی

بالفاصله به یقین حکم کرد که چنین علمی ره به خطا برده و پشتوانۀ تجربی فیزیک نیوتنی 
اندازي باالتر فراروي ما  توان احتمال داد همان منظره را از چشم را به هیچ گرفته است یا می

  م چنان که نیوتن یک بار چنین تصویري ارایه کرد؟گسترده باشد؛ ه
کنند، علم اسالمی همچون تجربۀ مسـیحیان،   بنابراین برخالف آن چه گروهی تصور می

در پی آن نیست تا علم امروز را با خط کش متون مقدس مقدس به دو پارة سـره و ناسـره   
بلکـه  . را یکسره مردود شماردتقسیم کند و آن گاه بر پارة سره مهر تأیید بزند و پارة ناسره 

کند، به سراغ علم برویم، چه بسا قلمرو متداول و شـناخته   اگر با نگاهی که دین تجویز می
شده علوم وسعت یابد؛ چنان چه در مورد علم بهداشت یا فیزیک یـا سیاسـت بـا نگـرش     
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  .دینی قابل تصور است
  

  وحدت علوم دینی
ـ    نکتۀ جالب ه علـوم در حضـور نگـرش دینـی در     تر آن که آرزوي وحـدت بخشـیدن ب

چه بسا یک علم طبیعی تجربی چـون بهداشـت بـا    . رسد تر به نظر می تر و ملموس دسترس
اخالق که در چند قرن اخیر حتی علم به حساب نیامده، چه رسد به آن که تجربی باشد، در 

یـا  . فضاي علم دینی به صورتی کامالً روشن با یکدیگر ارتباط و حتی سنخیت پیـدا کننـد  
شناسی بیش از پیش در هم آمیزند و یا سیاست و فقه شانه  فلسفه و فیزیک، شیمی و زیست

رمز این هر دو ویژگی علوم اسالمی ـ وسـعت قلمـرو آسـانی وحـدت      . به شانه هم سایند
آید و آن ایـن کـه    علوم ـ در یک امتیاز است که با حضور دین در عرصه علم فراچنگ می 

خواهد تا از همه  ها می کند و از آن اه محدود و ناقص به عالم نهی میاسالم مؤمنان را از نگ
ها محروم  وسایل و قواي ادراکی خود مدد گیرند و خود را از تمام یا بخشی از این موهبت

از این رو دلیلی ندارد که در قلمرو علم، فقط به تجربـه حسـی اکتفـا کنـیم و مـثالً      . نکنند
هاي حسی و تجربـی خـود بـر     ینی را از تکمیل کردن یافتههاي  د معارف عقلی و یا آموزه

  .کنار داریم
  

  ها و رفتارهاي عالمان دینی ها، روش ارزش
در . دهی محتواي علوم دیـدیم  جا تأثیر تفاوت بینش و دیدگاه عالمان را در شکل تا این

و توان به بحث درباره مسایلی مثل انتخاب موضوع و غایت و روش تحقیق  مرحله بعد می
ها را در اینجا نیـز مـورد    فرض  هاي علمی پرداخت و نقش تفاوت پیش مالك اعتبار گزاره

ما به تناسـب  . تر است تر و ردیابی آن آسان در این منطقه از بحث مسیر روشن. نظر قرارداد
کوشـیم   ـ که سعی در روشن کردن مفهوم و دورنماي علمی دینی دارد ـ مـی     موضوع مقاله

ها و اهـداف مخصـوص بـه     فرض متن یک جامعه دینی با اصول و پیش این موضوع را در
  .خود دنبال کنیم
اي را بتوان فرض کرد که افراد آن دغدغه رعایت دستورات اسالمی را دارند  اگر جامعه
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و سعی دارند زندگی خود را بر آن اساس تنظیم کنند، طبعاً جمع عالمان در آن جامعه نیـز  
جمله فعالیت علمی خود به دنبال رعایت فرمان االهی و تقرب در تمام شؤون زندگی و از 

بنابراین جامعه علمی اسالمی در فعالیت علمی خـود ـ همچـون همـه     . جستن به او هستند
هاي خود ـ مقید به آداب و دستوراتی است که از جانب شارع مقدس  گیري اعمال و تصمیم

کند که در  د همان غایتی را دنبال میجامعۀ علمی اسالمی در فعالیت خو. به او رسیده است
گیـري بـراي او چـه در     یعنی مبناي تصـمیم . دیگر شؤون زندگی؛ یعنی تقرب به پروردگار
جویی از طریق تقـرب جسـتن بـه پروردگـار      حوزه علم و چه در غیر آن فقط و فقط کمال

ندارنـد،  اي است که با علوم دیگري که چنین غایتی  حاصل چنین فعالیتی، علم ویژه. است
  .متفاوت است؛ دست کم همان قدر متفاوت که کیمیاگري دیروز با شیمی امروز

هـایی   هر یک از افراد جامعۀ علمی اسالمی خود را در پیشگاه االهی پاسخگوي امانـت 
داند  ها می ترین این امانت در واقع او عمر خود را از بزرگ. داند که به او عطا شده است می

تواند همچون تحقیق  اي نمی هی سپري کند؛ فعالیت علمی چنین جامعهکه باید به طاعت اال
از نظر انتخاب موضوع ممکن است جامعۀ علمـی  . آن گروهی باشد که چنین نگرشی ندارد

اسالمی خود را مسؤول بداند تا در باب موضوعی خاص به فعالیـت بپـردازد کـه آن را در    
س مطالعه و تحقیق در اموري را جهت کسب رضاي پروردگار تشخیص داده است و برعک

  .مصداق لهو و عبث شمارد
هاي متـداول در   اي روش چه بسا پاره. همین وضع دربارة روش تحقیق نیز برقرار است

پردازي و چه در مقام داوري و تحقیق صـحت   ها و نظریه علوم، چه در مقام گردآوري داده
اسالمی را برآورده نسازد و یا با مـوازین   ها مقصود عالمان اي زمینه ها، در تمام یا پاره نظریه

در این صورت طبیعتاً بخشی از تالش جامعۀ . اخالقی مورد قبول ایشان منافات داشته باشد
هاي موجه براي فعالیت علمی و تحقیقی خود خواهد  علمی اسالمی معطوف به یافتن روش 

  .شد
  

  نخستین گام: علم دینی
چه باید بکنیم؟ پاسخ به این سؤال مستلزم آن است  براي آن که علم دینی به وجود آید،
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آیـد و فـرق    که بدانیم نقطه تولد علم کجاست؟ یعنی ببینیم اصوالً علم چگونه به وجود می
  آن با سایر ادراکات معمول بشري در چیست؟

رسد انسان تا زمانی که به فکر آن نیست تا فهم و ادراك خود را از جهان بـه   به نظر می
ادراکات دست چین شده در . موزد، هنوز علم به معناي متعارف متولد نشده استدیگري بیا

بـه  . یابند بندي، تلخیص و تدوین به تدریج قابلیت انتقال به غیر را می جریان تعبیر، صورت
برداشـته  » علـم «پذیري، مرز بـین ایـن محصـوالت فکـري و      موازات رشد قابلیت آموزش

ها، معبري اسـت کـه    الش براي انتقال ادراك و آموزش آنتوان گفت ت بنابراین می. شود می
  .آن بگذرند ادراکات گوناگون براي علم شدن باید به هر حال از

تـوان   این بدان معناست که آموزش خود نوعی تالش براي تولید علم نیز هسـت و مـی  
 گفت با هر بار آموزش دادن علم ـ در فضاهاي جغرافیایی، فرهنگـی، فکـري و بامخاطبـان    

چرا کـه فرآینـد آمـوزش، فرآینـدي اسـت داراي      . ایم متفاوت ـ علم را نیز از نو تولید کرده 
اي  توان فرآیند آموزش را تنها انتقال مجموعـه  به بیان دیگر نمی. شمار محصوالت جانبی بی

هاي مشخص و از پیش تعیین شده ـ مثال آنچه در محتواهـاي آموزشـی مکتـوب و      از داده
هـاي   فـرض  معلم همزمان با انتقال اطالعات خود تمامی پیش. دانستمصوب آمده است ـ  

بـه  . کند هاي مندرج در آن اطالعات را نیز به شاگردان خود منتقل می فرض خود و نیز پیش
هاي حاکم بر آن ، منش و روش  بیان دیگر در جریان آموزش عالوه بر محتواي علم، ارزش

و غیرصریح آموزگار نیز ناخودآگاه منتقـل  علمی و به طور خالصه مجموعه معارف ضمنی 
پس آموزش برخالف تصور اولیه یک فرآیند پس از تولید علم نیست، یعنی چنین . گردد می

  .نیست که ابتدا علم تولید شده باشد، سپس در فرآیند دیگري آموزش داده شود
آمـوزش   اي بـه نـام   توان گفت از آنجا که علم براي علم شدن محتاج مقوله بنابراین می

اي ذو وجوه است و آثار و عوارض گونـاگون دارد و   است و ازآنجا که آموزش خود پدیده
بـه  ) هاي فرضـاً مسـتقل از یکـدیگر    به عنوان پدیده(از آنجا که هم علم و هم آموزش علم 

هاي قبلی هستند، براي آن که  ها و نگرش فرض شدت تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم پیش
بینـی ویـژه در    هـا و جهـان    فـرض  با خصوصیات ویژه و وابسـته بـه پـیش   راه تولید علمی 

اي نیست جز این که کـل فرآینـد آمـوزش ـ از تـدوین کتـب        اي گشوده شود، چاره جامعه
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هاي تدریس و مواد کمک آموزشـی و طراحـی فضـاي آموزشـی و      درسی تا انتخاب شیوه
ـ         ق همـین اصـول و   طراحی کل نهـاد آمـوزش و پـرورش ـ در آن جامعـه درسـت بـر طب

  .دهی شود ریزي و سازمان بینی برنامه ها و جهان فرض پیش
ریزي چنین نظام آموزشی وجود دارد تا حاصل آن، تربیـت   چه پیشنهادهایی براي برنامه

هاي معتبر ـ و نه لزوماً تجربـی ـ بنیادهـاي متـافیزیکی خـود را        محققانی باشد که با روش
گیـري و   هـا بـر شـکل    فرض هانه بر تأثیر این بنیادها و پیشاند و  با توجه آگا ریزي کرده پی

  پیشرفت علم به فعالیت علمی بپردازند؟
بایـد بـه مقـاطع     ترین اصالحات در نظام آموزشی مـی  نخست باید توجه نمود که اصلی

ها و باورها هم نسبت به  ترین نگرش چرا که عمیق. آموزشی پیش از دانشگاه معطوف شود
گیـرد و   دین در ایـن دوره، یعنـی از دبسـتان تـا دبیرسـتان شـکل مـی        علم و هم نسبت به

تواند صـحت و سـالمت    تأثیرگذاري به جا و مناسب در چنین دوره حساس و خطیري می
بنـابراین مـا   . شخصیت علمی دانشجویان و دانشگران آینده را در حد باالیی تضـمین کنـد  

ح نظام آموزشی و پرورش در همـه  ریزي درازمدت و کارشناسانه جهت اصال نیازمند برنامه
  .ابعاد و عوارض آن براي دستیابی به دورنماي فوق هستیم

هاي سنتی آموزش علوم در برنامه  ترین پیشنهادها، تغییر در شیوه اي یکی از اولین و پایه
تـري از ماهیـت علـم، ابـزار و      آموز درك واقعی آموزشی مدارس است؛ به نحوي که دانش

هم چنین الزم است . کند و توقعات وي از علم به نحو مناسبی تعدیل یابدامکانات آن پیدا 
هاي متافیزیکی به دقت روشن شود تا معلوم شـود کـه    فرض وابستگی علوم طبیعی به پیش

توان به  به این ترتیب می. تر از متافیزیک قرار دارند اي پایین علوم تجربی و طبیعی در مرتبه
ت آمده در علوم طبیعی هرگز در میدان منازعـات متـافیزیکی   راحتی فهمید که نتایج به دس

توسل خام به اصل آنتروپیک بـراي اثبـات خـدا    . توانند مدعایی را اثبات یا ابطال کنند نمی
قدر ناموجه است که انکار خدا به اتکاي نظریه تکامل طبیعی یا به بهانه نیـافتن او در   همان

ود که علم در جایگاه مناسب خود بنشـیند  و بـه   توان امیدوار ب در این صورت می. طبیعت
  .بینی را بر عهده نگیرد غلط کارکردهاي یک جهان

شاید تعارضاتی که هم اکنون بین علم و . پیشنهاد دیگر توجه به مقوله تربیت دینی است
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داران در  شود و مقاومتی که هم از طرف دانشمندان و هم از طرف برخی دین دین حس می
نی وجود دارد، تنها ناشی از تصورات باطل درباره علم نباشد؛ بلکـه برخـی از   برابر علم دی

هـاي   نگاهی که دین را فقط یکی از جنبـه . ها نیز از نگاه باطل به دین نشأت گرفته باشد آن
ــ کـه   ! اي احتمـاالً مفیـد و حتـی ضـروري     شمارد ـ البته جنبـه   گوناگون زندگی بشري می

شـود کـه    وست در حالی که در جاي خود نشان داده میگوي برخی نیازهاي خاص ا پاسخ
کند؛ که اگر چنین  هاي انسان تعیین می دین همان راه زندگی است و جهتی براي کل فعالیت

بود، ادعاي این بـراي رسـاندن    نبود و شأنی از شؤون بشر از تأیید و توجه دین بر کنار می
  .ماند انسان به سعادت، ناقص و ناموجه می

هاي دینی بر آن  کند که چنین نگرشی از دین و ارزش اي رشد می می در جامعهعلم اسال
سازي براي ظهور عالمانی است کـه بـا    اي در حکم زمینه ساختن چنین جامعه. حاکم باشد

کننـد و زنـدگی و فعالیـت علمـی خـود را بـر مبنـاي         نگرش دینی جهان را مشـاهده مـی  
اي کسانی نیستند کـه یکـی دو    ن در چنین جامعهدارا دین. بخشند هاي دینی سامان می ارزش

کننـد؛ اعمـالی عبـادي و ظـاهري      اي از زندگی خود حمل می شاخصه ظاهري را در گوشه
هـاي زنـدگی خـود را از دیـن      ها و دغدغـه  بلکه کسانی هستند که پاسخ همه مسأله. موجه

لیت علمی خود شان هستند و فعا جویند و در پی دمیدن روح ایمان به کل شؤون زندگی می
تربیت چنین نسلی مسلماً امـر خطیـر و   . دهند را نیز در جهت رستگاري روحشان شکل می

  .اي است که همواره در طول تاریخ برعهده بندگان برگزیده خدا بوده است چندجانبه
در نظام آموزشی ما در مدارس این مأموریت تنها بر دوش درس تعلیمات دینی گذاشته 

شود؛ در  ها آموزش داده می حدي در کنار سایر دروس و جداي از آنشده که به صورت وا
هاي زنـدگی   حالی که در انتقال چنین نگرشی به نسل آینده، باید حضور دین در کلیه حوزه

ضمن آن که باید توجه داشت آموزش نظري عقاید و احکام . بشري بازنمایی و تثبیت شود
د، تنهـا جزیـی از برنامـه جـامع تربیـت      واخالق، حتی اگر بدون کم و کاست صورت گیر

                                                             
 هایی دارد که انسان براي حفظ و التزام به  نظرات و آموزه تمامی شؤون زندگیهاي بشر در  گیري دین در مورد تصمیم

در برخی شؤون این باشد که انسان در این شأن خـاص مختـار   حتی اگر راهنمایی او . ها را رعایت کند  دین باید آن
  .است که خود تصمیم بگیرد
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ریـزي   هاي چنین برنامه رود و باید به اجزاي دیگر این برنامه و ظرافت اسالمی به شمار می
  .جامع و حساسی نیز اندیشید

. تواند خطوط کلی حرکت به سوي علم دینی را براي ما ترسـیم کنـد   چنین نگرشی می
ر و وسایل و نهادهاي علمی و تحقیقاتی رایـج  الزمه تولید علم دینی آن نیست که تمام ابزا

امروز را به یک سو نهیم و بکوشیم بر ویرانه علم غیر دینی، بناي رفیع علم دینـی را بنیـاد   
نباید فراموش کرد که علم دینی یک محصول از پیش پرداخته و یک بسته آماده عرضه  گذاریم

تالش ما جهـت  . از پس پرده به درآیدنیست تا به محض بیرون راندن علم غیردینی، به ناگهان 
ریـزي یـک جامعـه     مان براي پـی  تر، در راستاي تالش همه جانبه دستیابی به علمی هرچه دینی

یابد و بنابراین تالشی است قدم به قـدم  وحصـول    دارتر معنا می هایی دین دینی و نهایتاً انسان
تالشـی  . از و نشیب خواهد بـود نتیجه دراین راه، تدریجی و در طی یک مسیر طوالنی و پر فر

توان براي آن نقطه پایانی تصور کرد و ادعـا داشـت کـه تمـامی انتظـارات و       گاه نمی که هیچ
  .هاي دین محقق شده است آل ایده

هاي اندیشه و رفتار دینی، یعنی  توان امیدوار بود که با رجوع به سرچشمه با این حال می
به راستی اگر هدایت تمدن . این راه طوالنی را آغاز کردهاي  انبیاء وامامان، بتوان اولین قدم

توانستند جامعه بشـري را از   بود و آنان می بشري به دست انبیاي االهی و امامان معصوم می
کرد و امروز چگونه علمی، با چـه   ابتدا االهی و دینی بنیاد نهند، علم چه مسیري را طی می

  داشتیم ؟ یهایی، در دست م ها و غایت موضوعات و روش
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