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قاسم ترخان

چکيده
علم دینی ا موضوعات چالشبرانگیزی اس کاه موافقاان و مخالفاانی را باه ساوی
خود جلب کرده اس  .انکار علم دینی بار مباانی بسایاری مانناد مباانی معناشاناختی،
علمشناختی (مطلخ علم ،علوم تجربی و علوم انسانی) و دینشاناختی بسایاری اساتوار
اس که نوشتار حاضر به نقد و بررسی برخی ا آنها میپردا د.
ا حیااث معناشاااناختی ،برخاای ا معاااانی علااام دیناای ،پذیرفتاااه شاااده و برخا ای
دیگاار انکااار شااده اس ا ؛ امااا نااه آن ،دسااتاورد چناادانی دارد و نااه ای ان ا پشااتوانة
منطقاای برخااوردار اساا  .انحصااار روششااناختی ،تفکیااه مقااام گااردآور و
مقااام داور و عاادم ساارای پ ایشفاار هااای دین ای بااه مقااام داوری ا مهاامتاارین
مبانی علمشناختیاند که نقد خواهند شد.
حداقلیبودن قلمرو دین ،ا مبانی دینشناختی اس کاه باه نداشاتن ررفیا و تاوان
دین در استخرا گزارههای علمی ا منابع دینی حکم میکند .با نقد این مبنا و تبیین
دیدگاه حداکیری ،بهرهمندی حو ههای گونااگون علاوم و معاارف بشاری ا مناابع
دینی ممکن شمرده میشود.
واژگان كليدي :علم دینی ،علوم انسانی ،علوم تجربی ،مقام داوری ،مبانی دیانشاناختی ،مباانی
علمشناختی ،مبانی معناشناختی.
* استادیار گروه کالم ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي.

*

درآمد
دیدگاههای متفاوتي دربارة علم دیني وجود دارد .این دیدگاههوا را مويتووان بوه دو ردة
کلي دیدگاه نفي و دیدگاه ایبات دستهبندی کرد .در میان کساني کوه دیودگاه نخسوت را
ایرفتهاند برخي بر عدم امکان و برخي دیگور بور عودم مطلوبیوت اصورار ورزیودهانود.
دیدگاه نفي بر مباني بسیاری استوار است که در این مقاله کوشیده شده به مهمترین آنها
در سه دستة مباني معناشناختي ،علمشناختي و دینشناختي اشاره و نقد شود.

 .1نقد معناشناختی
واژة «علم» و «علم دیني» از واژههایي است کوه معواني گونواگوني بورای آن بیوان شوده
است .تلقي نادرست از این دو ،به انکار علم دیني انجامیده است.
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 .1-1معناي علم
گفته شده علم از دو اصطالح « »Knowledgeو « »Scienceبرخوردار است .مقصوود از

سال بیستم  /بهار 0031

علم در اصطالح نخست ،علم در برابر جهل و از اصطالح دوم ،دانستن از طری تجربوة
مستقیم حسي است .شکل گیری این اصطالح بر اساس نگاه و رویکرد وزیتیویسم بوود
که علم به معنای نخست را معادل علم به معنای دوم گرفت و از این س واژة «علموي»
معادل «درست و حقیقي» به کار رفت (سرو  ،0001 ،ص.)1 - 0
اصطالح دوم اگرچه ميتواند بر اساس یک قرارداد باشد و خود مورد نقود* منکوران
علم دیني قرار گرفته است یا استدهل در انکار علم دیني به اصطالح دوم منحصر نشوده
و شامل همة علوم و حتي علوم غیرتجربي و شده است (ملکیان ،0030 ،ص100 - 101
و  ،0033ص)00 –01؛ اما باید توجه داشت که اوهً وزیتیویسم در بسوتر اندیشوههوای
* نهایت نقدی که به این رویکرد ارائه شده ،آن است که اوهً نباید علم به این معنا را معادل «درست» و «صوحیح» گرفوت؛
چراکه ميشود چی ی «درست» باشد ،اما «علمي» نباشد؛ یعني غیرعلميبودن ،مسواوی بوا «نادرسوت» و «خرافوه» نیسوت
(سرو  ،0001 ،ص)1؛ یانیاً در مقام گردآوری نباید اصطیاد اطالعات را به رو

تجربي محدود کرد.

مدرن با دو مبنای معرفتي مهم (انکار ارز
ارز

معرفتوي دانوش شوهودی و وحوي ،و نفوي

معرفتي خرد ناب و تن ل عقالنیت به اف دانش تجربي و آزمون ایر) ،علم را بوه

گ ارههای آزمون ایر منحصر کرده است .برایناسواس آیوا اینوان ارز

معرفتوي دانوش

شهودی و وحي و همچنین خرد ناب را مي ایرند؟! اگر بر اساس نقدی که خوود ارائوه

کردهاند ـ معرفت غیرعلمي مساوی با نادرست بوودن نیسوت و ارز

معرفوت عقلوي و

دانش شهودی و وحي را قبول دارند ،وجه تصلب بر اصطالح علم به معنوای«»Science
چیست؟ و چرا تالشي در جهت هویتبخشي اجتماعي و نهادینه کردن اصوطالحي کوه
خود در تبیین آن از منظر دین کوشیدهاند* صورت نميگیرد؟!
یانیاً واژة «علم» معاني گوناگوني دارد .علم ،گاهي به معنوای آگواهي ()Knowledge
در برابر جهل ميآید که معنای مصدری یا اسم مصودری دارد و زمواني نیو بوه معنوای
رشتة علمي ( )Disciplineاست که معنای وصف مفعولي دارد؛ اگرچوه هموین ،عواملي
برای حصول دانش است و رهاورد آن ،معنای اسم مصدری علم است .علوم بوه معنوای
رشتههای علمي تقسیمات بسیاری را مي ایرد؛ گاهي مرکب از گ ارهها دانسته ميشوود
و زماني مرکب از نظریهها .در هر دو صوورت بوه لحواظ اینکوه قضوایا یوا نظریوههوای
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شخصي ،قراردادی و اعتباری و غیرتجربي را نی علم قلمداد کنیم یا نوه ،اصوطالحات و

 .1-2معناي علم دينی
علم دیني به چه معناست؟ برخوي تفاسویر از ایون واژه ،از سووی منکوران علوم دینوي،
ایرفته و برخي دیگر انکار شده است .رسش اساسي آن است که آیا آن ایر
* سرو

و این

معتقد است مدل علم بر اساس نگاه اسالم ،مدل نور است که هدایت ،روشنایي و آگاهي نسبت به مسیر

در آن است (سرو  ،0001 ،ص .)001-33وی بر این نکته تأکید کرده که آنچه در اسالم« ،علم» نامیده ميشود،
با آنچه امروزه حرمت بسیار یافته و علم نامیده ميشود متفاوت است؛ البته وی سخنان خود را در نفي علمزدگي
که باید درمان شود ،ارزیابي ميکند؛ نه نفي علم (ر.ک :سرو  ،0033 ،ج ،1ص 10-00و  ،0031ص
 011 ،010 ،31 ،00و .)001 – 011

،00 ،31

انکار علم دیني در محک نقد

معاني متفاوتي را شاهد خواهیم بود.

انکار قابل دفاع است؟ برایناساس برخي از معاني علم دیني را مرور ميکنیم:
 .1-2-1دین شدن به لح ظ موضوع دیني شدن علم به لحاظ موضوع ،بوه معنوای
آن است که موضوعاتي مانند دین ،دیدههای منتسب به دین ،امور موورد اهتموام دیون،
افراد دیندار یا جوامع دیني برای مطالعات تجربي ،یشنهاد و برای دیني شدن ،به دینوي
شدن موضوع بسنده شود:
الف) لحاظ انسان مسلمان به عنوان موضوع علم :برایناساس علم دیني دانشي است
که بر روی انسان مسلمان مطالعه ميکند .این معنا از علم دینوي موورد وایر
قرار گرفتوه اسوت (ر.ک :سورو  ،0030 ،صو

منکوران

 13 - 10و ) 31 - 30؛ درعوینحوال

منکران علم دیني دربارة این دیدگاه نکاتي را مطرح مويکننود :نکتوة اول :وایر

ایون

اشکال ،بنیان علوم انساني را بر نميافکند؛ بلکه آن را محدود ميکند یا به علوم انسواني
متعدد که مخصوص هر جامعهای است ،تبدیل ميکند .نکتوة دوم :انسوانهوا و جواموع،
اگرچه با همدیگر اختالف دارند ،این اختالف ،جوهری نیست؛ زیرا انسانهوا از هویوت
911

و فطرت واحدی برخوردارند (ر.ک :همان ،ص /011 - 31ملکیان.)0001 ،
ب) لحاظ دیدة دیون بوه عنووان موضووع وژوهش :بورایناسواس علوم دینوي بوه
معنای علومي اسوت کوه بوه مطالعوه و تحقیو دربوارة دیودة دیون موي وردازد؛ ماننود
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روانشناس وي دی ون ،جامعووهشناس وي دی ون ،انس وانشناس وي دی ون ،فلسووفة دی ون ،توواریخ
ادیان و دیونشناسوي مقایسوهای کوه نواظر بوه دیودة دیون هسوتند .برخوي از منکوران
علم دیني بر ایون باورنود کوه ایون معنوا از علوم دینوي نوهتنهوا ممکون ،بلکوه مطلووب
اسووت (ر.ک :ملکیووان ،0030 ،ص .)111ایوون معنووا بووا نقوودهایي از سوووی موافقووان
علم دیني روبهر و شده اسوت؛ زیورا وایر

ایون دیودگاه بوا حفوظ چوارچوب علووم

سکوهر و انکار تأییر مبواني سوکوهر بور علوم ،دسوتاورد چنوداني بوه هموراه نودارد و
صوورفاً کوواربرد خاصووي را بوورای الگوووی غیردینووي یشوونهاد موويکنوود؛ وگرنووه بایوود
محصوول کووار دانشوومند غیرمسوولماني کووه از یشوینة فکووری خاصووي برخوووردار اسووت
و با هودف اسوتعماری ،موضووعات اسوالمي را بررسوي کورده اسوت ،دینوي بنوامیم و
روشن است که وایرفتن ایون نتیجوه ،جو انکوار هویوت مسوتقل علوم دینوي ،مفهووم
دیگری ندارد (ر.ک :بستان ،0001 ،ج ،0ص.)001

 .1-2-2دین بودن به لح ظ پرسمه گاهي گفته ميشوود اگور شخصوي در مقوام
تولید رسش  ،توجّهش به جانب خاصي معطوف باشد و رسوشهوای معیّنوي بورای او
مطرح باشد ،علمي که بر اساس آن رسشها دید مي آورد با قوم دیگری که رسوش و
دغدغههای دیگری دارند ،از حیث رسشها فرق خواهد کرد؛ بنابراین و علوم از حیوث
رسشهای متفاوت و ميتوانند مکتبي و غیرمکتبي باشند؛ اما اسوالمي و غیراسوالمي یوا
مکتبي و غیرمکتبي بودن علوم در مقام اسخ معنا ندارد؛ زیرا اسخها ،بیوان واقعیوتهوا
هستند که مستقل از مکتباند (حسني ،0001 ،ص .)011 - 101این دیدگاه ازآنجایيکه
دانش را منطقاً از ارز

جودا مويدانود (ر.ک :سورو  ،0030 ،ص ،)030 -030معتقود

است آنچه تحت فرمان ایدئولوژیها عوا ميشود ،حساسیتها ،قلمروها ،مسئلههوا و
گرههاست؛ ازاینرو دانش طبیعي جوامع اسالمي نی ممکن است با جواموع دیگور فورق
کند .درعینحال درمان درد را باید به روشي علمي (تجربي) جستجو کرد و بوااینهموه،
دانش تجربي ،دانوش تجربوي بواقي مويمانود (ر.ک :سورو  ،0030 ،ص.)031 - 030
درواقع ایر

تأییر جهانبیني ،فلسفه ،فرهنگ و ایدئولوژی ،تنها در مقوام گوردآوری و

تولید علم است؛ نه مقام داوری تجربي که در آنجا علم بيطرف اسوت (ر.ک :سورو ،
 ،0030ص

 10و  10و .)011 - 000نتیجه اینکه ایر

چنین اختالفاتي ،بوه وحودت

تولید علم مکتبي و غیرمکتبي نميانجامد.
به نظر ميرسد دربارة این معنا باید نکاتي مورد توجه قرار گیورد .نکتوة اول :قووام و
ماهیت یک دانش به مسائل آن است و مسائل مطرحشده در یوک علوم ،هموان موضووع
علم است که تج یه شده یا مصادی گوناگوني یافتوه اسوت .حوال اگور موضووع علوم،
تمای بخش علمي از علم دیگر است ،مسائل یک علم نیو مويتوانود مشوخ

کننوده و

تمای بخش یک علم از علم دیگر باشد .این مسائل همان رسشها و اسخهایي هسوتند
که در هر علم بهتدریج بر هم انباشته ميشوند .نکتة دوم :در این نگاه ،خلطي بوین مقوام
یبوت و ایبات صورت گرفته است .به لحاظ مقام یبوت ،هر رسشي یک اسوخ درسوت
دارد؛ اما در مقام استدهل و ایبات با اسخهای بسیاری روبهرو هستیم که برخي درسوت
اند ،برخي ناظر به بعد خاص و برخوي
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و یکپارچگي علم تولیدشده به دست مسلمانان و غیرمسلمان آسیبي وارد نميکنود و بوه

و برخي نادرستاند ،برخي کامل و برخي ناق
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ناظر به ابعاد گوناگوناند ،برخي از رو های عام بشری به دست مي آینود و برخوي بوا
رو

اجتهادی .س ميتوان اسخ در مقام ایبات را نی متأیر از ویشفوراهوای دینوي

دانست؛ به بیان دیگر ،آنگونه که خواهد آمد ارز های مقام گردآوری بوه مقوام داوری
نی سرایت ميکند.
 .1-2-3علم دین به معن ی تایم علم دت فرهنگ اسالم

گاهي گفته موي شوود

مراد از علم دیني ،علومىاند که در حوزهها فرهنگ اسالمى رشد و بالنودگي یافتوهانود
(ر.ک :مطهری ،0030 ،ج ،1ص 03و  .)00این معنا مورد ایر

برخي از منکوران علوم

دیني قرار گرفته و بر اساس آن برای تولید علم دیني یشنهاد شده دانشمندان مسولماني
که علوم انساني ميدانند ،معارف اسالمي بیاموزند تا جانشان بوا هوردو عجوین و قورین
شود .آن گاه هرچه اینها تولید کنند ،ميشود علوم انساني با حساسیتهای اسالمي و این
هم صرفاً در دانشگاهها ميتواند صوورت بگیورد (ر.ک :سورو  ،0031 ،ص.)33 - 30
برخي دیگر از منکران علم دیني در اسخ به این رسش که آیا ميتوان علوم تولیدشوده
911

از سوی مسلمانان را دیني نام نهاد ،اسخ منفي ميدهند و معتقدند باوجود اینکه نیووتن
مسیحي بسیار مؤمني به شمار ميآمد و باورهوای دینوي وی یکوي از منوابع تحریوک و
انگی

کاو های علمي او قلمداد ميشد ،اما هیچ نواظر دقیقوي نظریوة جاذبوة وی را
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نمونهای از علم مسیحي نميداند ( ایا« 0001 ،ج» ،ص.)11
شایان ذکر است اگر شاخ

و معیار دیني شدن علم و هنر را همین معیار گفتوهشوده

بدانیم در این صورت باید ارز ها و معارف اسالمي را در نوع علم و هنر ایرگاار بدانیم؛
وگرنه اگر مقصود از علم و هنر مسلمانان ،علوم و هنوری باشود کوه در تواریخ و جواموع
اسالمي شکل گرفته و آموزهها و معارف اسالمي در محتوای آنهوا ،نقشوي نداشوته اسوت،
علم یا هنر دیني و غیردیني بيمعنا خواهد بود و وصف دیني و اسالمي برای علم و هنور،
وصف به حال متعلّ موصوف (عوالم و هنرمنود) خواهود بوود (ر.ک :خسورو ناه،0003 ،
ص .)011 - 30برایناساس ازآنجاکه قوام و ماهیوت یوک دانوش بوه مسوائل آن اسوت و
مسائل ،حساسیتها ،گرهها و دغدغههای مسلمان و غیرمسولمان تفواوت دارد ،دانشوي در
جامعة مسلمان تولید خواهد شد که به مسائل و نیازهای جواموع اسوالمي بپوردازد و اگور
چنین دانشي تولید شد ،بيگمان باید وصف اسالمي بودن اینگونه از دانشهوا را وصوف

به حال خود دانشها دانست و در این صورت ناخواسته بوه وایر

رویکورد میواني کوه

توضیح آن خواهد آمد ،ميانجامد .به نظر ميرسد سخنان منکران علم دینوي در ایونگونوه
موارد از وضوح کافي برخوردار نیست و آنان به لوازم سخن خود کامالً توجه ندارند.
 .1-2-4دین شدن به لح ظ غ یت ا ک تکرد شهید مطهری که از یشوگامان طورح
علم دیني است ،یکي از معاني علم دیني را علومى ميداند که تحصیل آن علووم و اگرچوه
به نحو واجب کفایى و بر مسلمانان واجب است؛ مانند علومي که جامعه بدانها نیاز دارد
و در تمدنسازی اسالمي کارآمد است .وی با طرح این رسوش کوه مقصوود از «علووم
اسالمى» چه علومى است؟ به چهار معنا اشاره کرده و با گ ینش معنای یادشده ،کلیواتي
را دربارة اینگونه از علوم بیان ميکند (ر.ک :مطهری ،0030 ،ج ،1ص 01و .)03
برخي از منکران علم دیني بر این باورند در علومي که موضووع واحودی ندارنود؛ ماننود
علم اصول فقه که وحدت آن به غایت آن است ،اسالمي بودن ،غایت متصور اسوت .از ایون
حیث ميتوان از علم دیني سخن گفت؛ بنابراین در علمي همچون طوب ازآنجاکوه طبیبوي از
این اطالعات برای درمان یک شخ

مسلمان بهره ميبورد ،صوحیح اسوت کوه آن را طوب

اسالمي بنامیم (ر.ک :حسوني ،0001 ،ص .)101 - 101البتوه در اداموه بوا ایون اسوتدهل کوه

913

غایت ،قوام علم را تشکیل نميدهد ،دیني شدن ماهیت علم انکار شود (همان).
در معنای اول بیان شد ،بسنده کردن به این معیار بدون لحاظ معیار تأییر مبواني متوافی یکي
در دیني شدن علوم ،دستاورد چنداني ندارد؛ زیرا در این رویکرد ،علووم اجتمواعي وسویلة
صرف برای تحق هدف خاصي هستند؛ درحاليکه این ادعا با واقعیت این علووم سوازگار
نیست .درواقع با وسیلهای روبوهرو هسوتیم کوه حامول ارز هوا و نگور هوای خواص
جهانشناختي و انسانشناختي است .اهیش علوم اجتماعي از این مفروضات متوافی یکي،
اگرچه منطقاً امکان ایر است؛ ولوي چنانچوه ایون کوار بودون جوایگ ین کوردن یوک
چارچوب متافی یکي دیني صورت گیرد ،نتیجه ای ج فروریختن ساختمان علم در وي
نخواهد داشت و اگر یک چارچوب متوافی یکي و ارزشوي دینوي را جوایگ ین کنویم،
درعمل رویکرد حداقلي را رهوا کورده و بوه رویکردهوای میواني یوا حوداکثری روی
آورده ایم (ر.ک :بستان ،0001 ،ج ،0ص.)001 - 000

انکار علم دیني در محک نقد

دربارة این معنا ،توجه به دو نکته ضروری به نظر ميرسد .نکتة نخست :همانگونه کوه

نکتة دوم :اگر مراد شهید مطهری همان معنایي باشد که گفته شد ،باید علوم شوکي
را زماني که وجوب کفایي یافته علم دیني به شومار آورد .در ایون صوورت بایود گفوت
خلطي در اینجا صورت گرفته است .اگرچه گ ارة وجوب تحصویل شوکي ،گو ارهای
دیني است؛ اما این کاربرد شامل مسائل و گ ارههای این علم نميشود؛ یعني نمويتووان
گ ارههای علم شکي را به دین مستند کرد؛ ازاینرو اگر گفته ميشوود حجیوت ،اموارة
دیني است ،این بدان معنا نیست که گ ارههای خالف واقع که بر اساس اماره ،حکوم بوه
وجوبش داده شده ،دیني است.
 .2-5دین شدن به لح ظ تطأثیر مبط ن دینط

برخوي بوا طورح ایر وایری علووم از

یشفراهای متافی یکي ،بیان ميکنند که اگر این یشفراها دیني باشند ،علوم تجربوي
بهدستآمده ،دیني خواهند بود و در غیر این صورت ،محصوول بوهدسوتآموده ،سوکوهر
ميشود (ر.ک :باقری ،0001 ،ص /111گلشني ،0001 ،ص

 0 - 1و  010و .)011

برخي از منکران علم دیني اگرچه دیدگاه تهوایبي و گ ینشوي  -گو ینش خووبي از
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بدی -را در فرهنگ و تمدن غرب ممکن ميشمارند (ر.ک :سرو  ،0030 ،صو
–  110و  101و  ،0001ص  ،)013 -010اما این سخن اوه به معنوای وایر
تهایبي در علم غربي نیست؛* یانیا با صرف نظر از نکتة اول ،به معنوای ،وایر

110
دیودگاه
توأییر
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مباني و یشفرا ها در علوم غربي نیست؛ زیرا آنان علم غربي را در بخوش سوؤاهت،
رسشها و جهتگیری ها که به مقام گردآوری مربوط است ،ناق

ارزیابي کردهاند نوه

مقام داوری که ماهیت علم در گرو آن است .برایناساس ،مقصود آنان از تهایب قاعدتاً
باید اهیش بخشهای از علم باشد که ماهیت علم در گروی آنها نیست در ادامة بحوث،
نشان داده خواهد شد که نميتوان از این مبنا (تفکیک مقام داوری و گردآوری) دفاع کرد.
 .1 -2-6دین شدن به لح ظ اسطتخرا گطزات هط از متطون دینط

از دیربواز در

حوزههای علمیه ،علوم دیني به علومي گفته ميشد که به بررسي و تفسیر گ ارههای دینوي
* زیرا دیدگاه گ ینشي در باب تمدن غربي ،مستل م گ ینش دیدگاه تهایبي نسبت به علم غربي نیسوت .ارز هوا
مقوم فرهنگ هستند و از این جهت فرهنگ به خوب و بد قابل تج یه است و تهایب در آن معنا دارد ،اموا طبو
مفروضات سرو  ،علم عیني و عاری از ارز است ،لاا قابل تهایب نیست.

مي رداخت؛ مانند علم کالم که عقاید دیني را از متون دیني استخراج و توصیف مويکنود،
علم تفسیر قرآن ،علم حدیث و علم فقه که موراد خداونود و اولیوای دیون را از عبوارات
موجود در متون دیني استنباط و عرضه ميکنند .اف ون بر این موارد ،علوومي کوه تنقویح
مبادی و مباني تفسیر و اجتهاد را بر عهده داشتند؛ مانند علومى کوه مقدموة علووم دسوتة
اول بودند؛ همچون ادبیات عرب (شامل صرف و نحو و لغت و معانى و بیان و بودیع و
 ، )...کالم عقلى ،اخالق عقلى ،حکمت الهى ،منط  ،اصول فقه ،رجال و درایه نی علووم
دینووي نامیووده موويشوود (ر.ک :مطهووری ،0030 ،ج ،1ص .)01البتووه در میووان برخ وي از
اندیشمندان مسلمان ،این معاني توسعه یافته است و دینوي شودن علووم مودرن نیو بوه
استخراج این علوم از قرآن و سنّت دانسته شده است.

*

بر اساس سخن برخي از ب رگان ،کلیات و اصول و نی برخي ج ئیات علوم طبیعوي
و انساني ،همانند کلیات و اصول دانش های کالم ،فقه و اخالق ،در متوون دینوي وجوود
دارند که با عنصر اجتهاد مي توان از آن کلیات و اصوول ،سوایر ج ئیوات و فروعوات را
استنباط کرد (ر.ک :جووادی آملوي ،0030 ،صو

 011 -010 ،01 - 00و .)003 - 001

ظاهراً اختالفي بین منکران علم دیني در این جهت نیست کوه اگور علوم دینوي بوه ایون
معنای اول باشد ،قابل ایر

و دفاع است (ر.ک :ملکیان ،0030 ،ص .)111تلقي آنوان،

جای علوم تجربي بنشانند و بهویژه علوم انساني را از آیات و روایوات اسوتخراج کننود؛
یعني علمي صرف ًا نقلي که اعتقوادی بوه رو

تجربوي بوه عنووان رو

معیوار در مقوام

داوری ندارد (سرو  /0003 ،حسني ،0001 ،ص /113 - 113ایوا« 0001 ،ج» و 0001
«الف» و « 0001ب» ،ص .)33 - 03به بیان دیگر منکران علم دیني ميگویند ظن قریب
به یقین مراد قائالن به علم دیني ،این است که به جای انواع و اقسام علوم و معارفي کوه
تجربي ،عقلي ،شهودی و عرفاني ،و تاریخي دید آوردهاند،

علوم و معارفي بوا اسوتفاده از متوون مقودس دینوي و مواهبي بسوازند و ایون علووم را
* برخي مانند مرحوم میرزا مهدی اصفهاني ،مؤسس مکتب تفکیک معتقدند مجموعه علوم بشری ،باطول و منحورفانود و
تنها باید از نصوص دیني به علوم دست یافت (ر.ک :خسرو ناه و همکاران ،0031 ،ص.)113 -000

انکار علم دیني در محک نقد

این است که مدعیان علم دیني همین معنا را اراده کردهاند و ميخواهنود علووم نقلوي را

انسان ها به مدد چهار رو

915

جایگ ین علوم و معارف سکوهر کنند (ر.ک :ملکیان ،0030 ،ص .)111بور اسواس ایون
تلقي و تفسیر منکران علم دیني ،دیني کردن علم را بيمعنا دانسته و تولید چنوین علموي
را نامعقول ميدانند.
این تلقي از جهاتي نقد شده است؛ اوهً اینگونه دیودگاههوا کوه در حووزة رویکورد
حداکثری قرار دارند ،ميکوشوند آمووزههوای دینوي را در موتن علوم تجربوي ،یعنوي در
فرضیهها و نظریه های آن وارد و بودین ترتیوب ،تأییرگوااری دیون در علوم دینوي را در
باهترین سطح تصویر کنند .بیشتر کساني کوه چنوین رویکوردی دارنود ،دربوارة اصوالت
رو

تجربي به معنای معیار نهایي بوودنِ آن در مقوام داوری تردیود کورده و از نووعي

تکثرگرایي رو شناختي (استفاده از رو های تعقلي و وحیاني در کنار رو

تجربوي)

حمایت کردهاند .به عبارت دیگر؛ حتي اگر نگاه حداکثری داشوته باشویم و علوم دینوي را
مستخرج از کتاب و سنت بدانیم *،هزمة چنین رویکردی ،نشواندن علووم نقلوي بوه جوای
علوم تجربي نیست؛ زیرا رویکرد حداکثری به معنای نفي تجربه و عقول نیسوت؛ بلکوه در
916

برخي از دیدگاهها تجربه در کنار عقل و نقل (وحي) از منابع معرفت دینوي شومرده شوده
است؛ یعني عقل همانند نقل دیني ،یکي از منابع ایبواتي دیون بوه شومار مويآیود (ر.ک:
جوووادی آملووي ،0030 ،صوو

 011 -010 ،01 - 00و )003 - 001؛ امووا بوورای کشووف
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واقعیت ،ضروری است نقل به مدد تجربه و عقل آید.
یانیاً در ارهای از دیدگاهها که رویکرد حداکثری دارند گفته ميشود این رویکورد کوه
به معنای اتکای علم دیني در ساختن انگاره و نگرهها به آموزههای دیني است ،با التو ام
به قواعد و ضوابط رو شناختي علوم تجربوي نیو جموع شودني اسوت (ر.ک :بسوتان،
 ،0001ج ،0ص

 013و )000 - 000؛ یعني ميتوان الگویي از علم دیني ارائوه داد کوه

ضمن دریافت انگارهها و نگره های خود از دین (رویکرد حوداکثری) ،بوه معیوار بوودن
رو

تجربي در مقام داوری ایبند باشود .البتوه بوا یوروی از چنوین دیودگاهي نواگ یر

خواهیم شد بخشي از آموزه های دیني را به دلیول اینکوه از دسوترس عقول خوارج و از
* روشن است ایر

این رویکرد به معنای آن است که کتاب و سنّت اف ون بر ارائة مباني جهانشناختي ،انسوانشوناختي

و ( ...مباني متافی یکي) و نی اهداف و جهتگیریهای ارزشي ،منبعي برای فرضیهها و نظریههای علم دینياند.

قلمرو تجربه فراترند ،کنار بگااریم یوا بوا نووعي مرزبنودی قوراردادی از آمیختوه شودن
ادعاهای تجربه ایر با ادعاهای تجربوه نا وایر جلووگیری کنویم؛ بورای نمونوه ادعاهوای
تجربهنا ایر را در انوشتهای اختصاصي قرار دهیم؛ در یش گرفتن این شویوه ،ضومن
آنکه دین باوران از دریافت دیدگاه جامع و همه جانبة دین دربارة موضوع مورد مطالعوه،
محروم نخواهند شد ،دیگران نی ميتوانند بر اساس معیارهای رو شناسوي غالوب ،بوه
ارزیابي گ ارههای تجربه ایر علم دیني بپردازند و از این منبع معرفتي سرشار بهورهمنود
شوند؛ اف ون بر اینکه ارهای از آموزههای تجربهنا ایر دیون نیو ممکون اسوت بور ایور
یشرفت علوم ،به مرور زمان وارد قلمرو تجربه شوند .مشابه همین یشنهاد را مويتووان
در باب هنجاری کردن علم دیني نی مطرح کرد.
یالثاً همانگونه که مشاهده شد در بین مدعیان علم دیني ،افرادی هستند که در تبیوین علوم
دیني ،رویکرد حداقلي (رویکردهای هدفمحور یا موضوعمحور) و برخي دیگر بوا وایر
تأییر مباني و اهداف رویکرد میاني و گروهي دیگر با طرح استخراج از منابع دیني ،رویکورد
حداکثری را ایرفتهاند .بر اساس برخي دیگر از دیدگاهها ،علوم دینوي مويتوانود تشوکیکي
باشد و به مراتب رتبهبندی شود و آنگاه که همة شاخ

ها در مصداقي تحق یافتوه باشود،
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آن علم صددرصد دیني است (ر.ک :رشاد ،0003 ،ص 1و  .)01در ایون دیودگاه بور اسواس
دیني باشد یا اگر مادة علم از دین گرفته شود؛ مثالً گ ارههای علمي را از آیات و روایوات
به دست آوریم یا صورت ،سامانه و ساختار آن متأیر از دین باشود و یوا علوت فواعلي آن،
یعني عاملي که علم را دید آورده است ،مسلمان باشد ،در این موارد علم دیني ميشود.
درهرحال ما اگرچوه بوه تلقوي حوداقلي و بوه برخوي از قرائوتهوای حوداکثری نقود
داشووتیم ،امووا جووای آن اسووت کووه رسوویده شووود چوورا منکووران علووم دینووي – بوواوجود
وایر

برخوي از گونووههوای رویکورد حووداقلي و بووا بسونده کوردن بووه یوک تفسوویر از

علم دینوي (اسوتخراج یوا اسوتنباط علووم طبیعوي و انسواني از متوون دینوي) و انکوار آن،
ادعا کرده اند همة مودعیان علوم دینوي در صودد نقلوي کوردن علووم انسواني و اسوتخراج
گ ارههای علمي از کتاب و سنّت هستند!
نکتة ایاني اینکه منکران علم دیني اگرچه تالشي در راستای تحق بخشوي بوه دیودگاه

انکار علم دیني در محک نقد

علتهای چهارگانة ارسطویي ایرفته ميشود که اگر علت غوایي یوا غایوت یوک دانوش،

حداقلي (هدفمحور و موضوعمحور) صورت نميدهند؛ اموا سور ناسوازگاری بوا معواني
ماکور نی ندارند .البته آنان به جهت مباني دیگور کوه خواهود آمود ،نوهتنهوا بوا رویکورد
حداکثری مخالفاند؛ بلکه تأییر یشفراها را نی در علم نمي ایرند .ازاینرو تمایلي بوه
رویکرد میاني نی ندارند .بنابراین اگر هم منکران در مواردی روی خوو

بوه علوم دینوي

نشان دادهاند و دیدگاه تهایبي – البتوه رویکورد تهوایبي حوداقلي -را مطورح کوردهانود،
ازآنجاکه با انکار رویکرد میاني و حداکثری قرین شده است ،منطقاً و عمالً به انکار مطلو
علم دیني درغلطیده و این ،چی ی است که مورد نقد جدی است.

 .2نقد علمشناختی
انکار علم دیني بر یشفراهای علمشناختي فراواني مبتني اسوت کوه تفصویل آنهوا را
باید در فلسفة علم جست .ما به برخي از مهمترین مباني مرتبط با موضوع علوم دینوي
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در سه حوزة مطل علم ،علوم تجربي و علووم انسواني ،اشواره کورده ،آنهوا را از حیوث
موضوع ،رو

و تاریخ علم بررسي خواهیم کرد:
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 .2-1موضوع علم
انکار علم دیني بر برخي مباني در حوزة موضوع علوم مبتني است که به برخي اشاره ميشود:
الف) هر علمي موضوع معیّني دارد و موضوع علم ،اختیاری نیست و آن موضووع نیو
تعریف معیّني دارد؛ اعم از اینکه آن را بهدرستي شناخته باشیم یا نه .برای نمونه انسان یک
موضوع معیّن است و این موضوع معیّن ،سواختمان معیّنوي دارد .اگور موا آن سواختمان را
چنان که هست به دست آوریم ،به تعریف واقعي انسان رسیدهایم و این انسوان ،احکوام و
خواص و به تعبیر اهل منط  ،عوارا ذاتي معیّني دارد کوه از آن بوه علوم انسوانشناسوي
تعبیر ميشود .س معنا ندارد بگوییم دو گونه انسان اسوالمي و انسوان غیراسوالمي یوا دو
* ممکن اس ت برخي از این مباني ،مورد ایر
قبول کردهاند.

منکران علم دیني نباشد؛ ولي غالب آنهوا ایون مبواني را تلقوي بوه

گونه عوارا ذاتي اسالمي و عوارا ذاتي غیراسالمي داریم؛ زیرا هیچ چیو ی واجود دو
ماهیت نخواهد بود .این معنای بینالمللي بودن و هویت جمعي داشتن علوم اسوت؛ یعنوي
هرچند ارههای مختلف هر علمي ،در جامعه و فرهنگ خاصي تولیود شوود ،اموا هموه بوا
یکدیگر علم واحدی را ميسازند (حسني ،0001 ،ص .)113-113
ب) موضوووع علوووم انسوواني ،انسووان متعووارفي اسووت کووه در دسووترس تجربووه و
آزمون قورار دارد و ماننود طبیعوتشناسوى تجربوى ،ویژگويهوایي ماننود تکرار وایری،
همگوواني بووودن ،قابلیووت وویشبینووي داشووتن ،قابلیووت تأئیوود یووا ابطووال ووایری و ...را
داراست (ر.ک :سرو  ،0030 ،ص 10و .)11
سخن گفتهشده دربارة ضرورت برخوورداری علووم از موضووعي بوا هویوت و ماهیوت
واحد ،مورد اتفاق همگان نیست؛ بلکه دیدگاههای بدیلي نی دراینبوارة مطورح اسوت؛ موثال
دیدگاهي که علم را مرکبي اعتباری ميداند که وحدتبخش آن یا غورا یوا تناسوب ذاتوي
مسائل یا محموهت و یا اعتبار است .بنابراین نميتوان گفوت ل ومواً وحودت موضووع بایود
عامل وحدتبخش علم باشد .بله ،ميتوان گفت که گ ارة هر علمي باید حقیقتاً بوا موضووع
مورد بحث مربوط باشد (ر.ک :حسني ،0001 ،ص /111خسرو ناه ،0003 ،ص.)33 - 31
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اف ون بر این ،آنچه در بحث علم دیني و غیردیني مورد توجه است ،تمای ی درونعلموي
علمي غیر از جامعهشناسي دید آورد که نامش جامعهشناسوي اسوالمي باشود؛ بلکوه در وي
دیدآوردن یک سنخ ،صنف یا مصداقي از علوم جامعوهشناسوي اسوت کوه متموای از دیگور
سنخها ،اصناف و مصادی است .چنین علمي بوا فورا وجوود موضووع جامعوهشناسوي و
تعریف واحد داشتن آن موضوع ،متصور است .جامعهشناسي اسالمي و غیراسالمي در اینکوه
هردو ،جامعهشناسي هستند ،تفاوتي با هم ندارند؛ به سخن دیگر اینگونوه نیسوت کوه یکوي
جامعهشناسي باشد و دیگری علمي غیر از جامعوهشناسوي؛ بلکوه موضووع واحود ،هوردو را
زیرمجموعة دانش جامعهشناسي قرار ميدهد؛ ولي در اینکه چه سونخ جامعوهشناسوي و چوه
صنف یا چه مصداق از جامعوهشناسوي اسوت ،متفواوت هسوتند؛ یکوي اسوالمي و دیگوری
غیراسالمي است .به همین دلیل ،حتي این امکان وجوود دارد کوه علوم دینوي و اسوالمي در
بخشهایي با علم غیردیني اشتراک داشته باشد .برایناساس ،مطورح کوردن دینوي و اسوالمي

انکار علم دیني در محک نقد

است .برای نمونه ،کسي که از جامعهشناسي اسالمي سخن بوه میوان مويآورد ،نمويخواهود

کردن علم ،به معنای نفي دستاوردهای تحقیقات تجربيِ انجامگرفته نیست؛ بلکوه بوه معنوای
بازنگری و تمیی صحیح از سقیم آن و بهکارگیری دیدگاههوا و دادههوای درسوت و افو ودن
دادههای جدید بهدستآمده از طری وحي به آنهاست.
تعیین انسان متعارف به عنوان موضوع علوم انساني ،اگرچه و بر اساس یک قورارداد
و ميتواند ایرفته باشد؛ اما دراینباره و رو

تجربوي ،مالحظواتي وجوود دارد کوه در

ادامه بدان اشاره خواهد شد.
 .2-2روش علم
برخي مباني در حوزة رو

علوم ،اخا و بر اسواس آن علوم دینوي انکوار شوده اسوت.

رو  ،عبارت است از کشف این معنا که مقدمات ،چگونه و از چوه مسویری بوه نتوایج
ميانجامد .برخي از مباني بدین شرح است:
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الف) هر علمي روشي نفساهمری و یابت دارد؛ یعني رو

به عنوان مقوّم یک علم

نميتواند امری قراردادی ،اختیاری و ابتکاری باشد؛ بلکوه رو

در مقوام یبووت ،اموری

غیراختیاری است؛ یعني ما نیستیم که مقدمات را به نتایج وصل مويکنویم؛ چوون در آن
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صورت در یک نسبیت ( )Relativismبياموان غورق خوواهیم شود و علموي نخوواهیم
داشت .علم وقتي متولد مي شود که آدمي امیال خود را زیر وا بگواارد و فردیوتهوا را
قرباني کند .یک رو

واحد ،باید مرجعیت داشته باشد و در ایون صوورت ،اسوالمي و

غیراسالمي معنا ندارد (حسني ،0001 ،ص.)101-113
ب) به سبب انحصوار علوم ( )Scienceبوه رو

تجربوي ،معرفوت تجربوي از ایون

ویژگي ها برخوردار است :قابل تجربه و مشاهدة همگاني (تجربهای که در دسترس همه
است*) و سنجیده (بهسامان) است؛ لواا نظموي همیشوگي و ایودار را بیوان مويکنود و
توانایي یش بیني مشروط را دارد .ابطال ایر ( )Refutableو نقد ایر اسوت؛ یعنوي اگور
نادرست باشند ،نادرستي آنها را مويتووان بوا تجربوه آشوکار کورد (ر.ک :وو ر،0010 ،
* عینيبودن ) (Objectivityبه همین معناست.

ص /131 - 130سرو  ،0001 ،ص /11 -03ایا« 0001 ،ب» ،ص)33 - 03؛ ازایونرو
عرفان یا اموری که یک بار رخ ميدهنود ،الهاموات یوامبران و صوالحان از تحوت علوم
خارج ميشوند و گ ینشي است؛ یعني هموواره هورکس بوا داشوتن فرضویه و مسوئلهای
گ یده ،دست به حل ( اسخیافتن) آن ميزند؛ اف ون بر این ،تفسیرهای علمي همواره در
سایة تئوریها و قانونهای علمي ،صورت مي گیرد .در هر علموي جنبوهای و جوانبي از
جوانووب بوويشوومار دیووده ،کوواو

و بررسووي موويشووود (سوورو  ،0001 ،ص.)01-1

برایناساس تعریف علوم انساني با لحاظ موضوع ،هدف و متد ،این اسوت :علوومي کوه
رفتارهای جمعي و فردی و ارادی و غیرارادی و آگاهانه و ناآگاهانة انسوان را بوه قالوب
نظمهای تجربه وایر مويری نود و توانوایي ویشبینوي مويبخشوند (ر.ک :هموو،0030 ،
ص10و .)11طبیعي است که بر اساس این تعریف ،فلسفه ،الهیات و همچنین دانشهای
اعتباری ،مانند حقوق ،اخالق و زبان و ادبیوات از علووم انسواني خوارج دانسوته شووند
(ر.ک :همان ،ص.)03-00
بر اساس ایون مبنوا ،آمووختن فلسوفة الهوي و ازآنجاکوه دیود بواهتری را بوه انسوان
موويبخش ود و بوورای دانشوومندان علوووم تجربووي ضووروری اسووت (ر.ک :همووو،0001 ،
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ص)11 - 01؛ امووا ادعووا موويشووود مسووائلي وجووود دارد کووه جو بووا رو هووای علوووم
علووم آموخووت .نوو د اینووان ،مخالفووت برخووي بووا علوووم انسوواني ،ایوونگونووه ارزیووابي
مي شود که آنوان مويخواهنود بوه جوای علووم انسواني تجربوي ،فلسوفه قورار دهنود و
نام آن را نی علم انساني بگاارند (همو ،0030 ،ص.)111
درهرحال از نظر اینان ،علوم انساني ازآن رو علم است کوه بوه رو

تجربوي متکوي

باشد یا هدف علوم انساني ،اکتشاف نظمهای عیني و تجربي برای رفتارهای انسان است
(سرو  ،0030 ،ص.)11
ج) ازآنجاکوه علوم ،دارا دو مقوام گوردآور

( )Context of Discoveryو

داور

( )Context of Justificationاست ،برای علمي شدن گ ارهها ،تنها به اعمال

رو

تجربي در مقام داوری نیاز است؛ نه مقام گردآوری (ر.ک :سرو  ،0030 ،ص10

و  /10ایا« 0001 ،ب» ،ص .)33 - 03دانشمند در مقام گوردآور بوه فکور رد و قبوول
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تجربي انساني حل شدني نیسوت و بوه نوام علوم نبایود فلسوفه و بوه نوام فلسوفه نبایود

نیست؛ درست مانند تور ماهیگیر که ماهیان مرده ،زنده ،وزغ و  ...را در کنار یکودیگر
صید مىکند .در مقام داور  ،چی هایى را که شوکار کورده اسوت بوا معیارهوا خاصوى
مىسنجد تا ببیند کدام را مىتواند بپایرد و کدام را نمىتواند .ازایونرو علووم از سوویي
در مقام گردآور و شکار از ایدئولوژ  ،جهان بینى ،محویط و فرهنوگ شخصوى عوالم،
رنگ و ایر مى ایرند و از سوی دیگر ،به لحاظ مقام داور  ،عینى و تجربوىانود و ایون
دو ،نافى یکدیگر نیستند.
د) بر اساس مبنای ایرفتهشده در قبض ا بس تئوتیك شریعت ،بنا نهوادن «علووم
انساني دیگر» آن هم بر ایة متن مقدس و حتي استخراج مباني علووم انسواني از قورآن،
اگر امکان ایر باشد تنها با علوم انسواني سوکوهر ممکون اسوت و دسوتاوردهای علووم
انساني سکوهر چون کلیدی طالیي و گری نا ایر در گشودن قفل معرفوت دینوي اسوت
(سرو .)0003 ،
به مباني فوق نقدهایي وارد است :اوهً رو
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همواره در مقوام ایبوات مطورح اسوت؛

یعني در نفس اهمر ،حقای گوناگوني داریم و زماني که به مقام ایبات و تعیوین محودوده
برای علوم و دستاوردهای معرفتي بشر ميرسیم به نامگااری و دستهبندی نیاز داریوم و
بخشي از معارف را فلسفه و بخش دیگر را فی یک مينامیم .برای کشف حقایقي کوه در
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فلسفه از آن بحث ميشود ميتوان از رو
که رو

شهودی هم بهره برد و فلسفهای ایجاد کورد

آن شهودی باشد؛ مثل فلسوفة اشوراق یوا فلسوفهای ایجواد کورد کوه رو

تجربي ،نقلي یا حتي ترکیبي از چند رو

آن

باشد .به هرحال میان گ اره و مسئله بوا هویچ

ي و معلولي وجود ندارد؛ یعنوي ممکون اسوت بتووان یوک گو اره را بوا
روشي تالزم عل ّ
رو های بسیاری تحقی و بررسي کرد .البته برای اینکه در دام نسبیت گرفتوار نشوویم
باید فرایند خاص و ضوابط آن رو

رعایت شود .تنها در این صوورت ،منطقوي بورای

تعمیم و مالک معقولي برای داوری در اختیار موا قورار مويگیورد و بوه نسوبیت گرفتوار
نخواهیم شد .بله ،رو

علم باید متناسب و همسنخ با موضوع علم باشود .معتقودان بوه

علم دیني در ي رو های ناهمگون و ناهماهنگ با موضوعات نیستند؛ بلکه مدعيانود
نباید رو

علم را در «حس و تجربه» محدود و اعتبار معرفتشناختي رو های دیگور

را انکار کرد؛ بهویژه علوم انساني که به سبب ماهیت موضوعش ذاتاً آنچنوان اسوت کوه

رو های دیگری را اف ون بر رو

تجربي بر ميتابد؛ یعنوي طرفوداران علوم دینوي بوا

تجربهگرایي مخالف اند؛ نه بوا تجربوه (توضویح مطلوب اخیور ،در نقود مبنوای انحصوار
رو شناختي خواهد آمد) .بنابراین رو

به عنوان مقوّم یک علوم در مقوام یبووت امور

غیراختیاری است و هر علمي در مقام یبوت ،رو
با یک رو
نی رو

یابت و معیّني دارد و هر گ اره تنهوا

معیّن تحقی یافتني است .برایناساس نميتوان استدهل کرد در مقام ایبوات
یابت و معیّني ضرورت دارد.

یانیوواً نقوود ،مبنووای انحصووار رو شووناختي اسووت .برخووي منکووران علووم دینووي در
بحث ایبات گ ارهها به وزیتیویستهوا نقود دارنود؛ ولوي بوه سوبب تمایول شودیدی کوه
بووه رو

تجربووي دارنوود و مووالک علمووي بووودن را در اسووتفاده از ایوون رو

ارزیووابي

ميکننود ،تنهوا بورای تجربوه و حوس ،اعتبوار معرفتوي قائولانود .اکنوون رسوش موا ایون
است که چرا در علووم انسواني بایود تنهوا از رو
انحصواری ایون رو

تجربوي اسوتفاده کورد؟ آیوا کاربسوت

از دهیول منطقوي برخوووردار اسوت؟ در حوالي کووه علوم غربوي از

نظر معرفتشوناختي ،چهوار مرحلوه را شوت سور نهواده اسوت .0 :در سودههوای میواني
دین در قالوب آمووزههوای کلیسوای کاتولیوک ،منبوع معرفوت معتبور علموي قلموداد موي
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شوود و معی وار و مووالک داوری معرفووتهووا بووه شوومار م ويآموود .1.در دوران روشوونگری
رانده شد و عقول بور جوای آن تکیوه زد .در درون ایون گفتموان معرفوتشوناختي ،عقول
بر هموة هسوتي سویطره داشوت و موالک داوری دربوارة صودق و کواب هموة قضوایا و
گ ارهها قلمداد ميشود .0 .از سودة نووزدهم توا دهوههوای ایواني سودة بیسوتم ،من لوت
معرفتشناختي عقول نیو موورد تردیود قورار گرفوت و تجربوه در جامعوة علموي غورب
معتبر و درخور اتکوا انگاشوته شود .1 .از دهوههوای ایواني سودة بیسوتم بوه بعود ،سونّت
علمي در غرب ،دستخو

آشووب معرفتوي شود و کوار بوه آنجوا کشوید کوه بسویاری از

اندیشوومندان غرب وي تجربووه را نی و بووه چووالش کش ویدند و وجووود مرزهووای مشووخ

و

شفاف میان علم و غیرعلم را انکار کردند.
اگرچه بسیاری از منکران علم دیني تحت تأییر رو شناسي انتقادی و ر و مکتب ابطوال
گرایي قرار دارنود (ر.ک :سورو  ،0001 ،ص /01 - 1ایوا« 0001 ،ب» ،ص ،)33 - 03بوه

انکار علم دیني در محک نقد

(سوودة هجوودهم) در امتووداد فراینوود سکوهریسووم در جامعووة غربووي ،دیوون بووه حاشوویه

نظر ميآید دیدگاه انحصار رو شناختي ،در چارچوب گفتمان معرفتشناختي مرحلة سووم
است که فهم محیط و روابط انسانها را بر اساس مکتب عقلگرایي ممکن نميشمارد.
دربارة مکتب ابطالگرایي نی باید گفت این مکتب از سویي در خود غرب از رونو
اولیه افتاده و از سویي دیگر حداکثر یک تفسیر در کنار تفاسویر دیگور از جهوان علوم و
معرفت است؛ نه یک تفسیر مطل و مورد وفاق عمومي .اف ون بر ایون اگور رو

یوک

علم باید به اقتضوای موضووع آن علوم مشوخ

شوود ،بایود رسوید کوه آیوا موضووع

شاخههای گوناگون علوم انساني ،تنها بوا رو

تجربوي سونخیت دارنود یوا رو هوای

دیگری را بر ميتابند؟ آیا تجربیگرایي را ذاتي علوم انساني دانستن ،اسارت در ج میوت
و کلیشههای علم مدرن غربي نیست؟ علوم انساني ميتواند اصناف دیگوری نیو داشوته
باشد که در آنها تجربهگرایي ،حاکم و غالب نیست.
ممکن است گفته شود انحصار رو شناختي بر اساس یک قرارداد صورف اسوت و از
این حیث ،اشکالي بر منکران علم دیني وارد نیست؛ در این صورت باید گفت دیدگاههای
994

بدیلي وجود دارد که نهتنها روی این فرا ،علوم دینوي را محوال نشومردهانود ،بلکوه بوا
ایبندی بر رو

تجربي توانسته اند تصویر روشوني از علوم دینوي حوداکثری ارائوه کننود

(ر.ک :بستان ،0001 ،ج ،0ص .)011 - 000به بیان دیگر حتوي اگور رو

تجربوي ،رو
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معیار در مقام داوری دانسته شود ،باز وجهي برای انکار علوم دینوي وو حتوي بوا رویکورد
حداکثری و وجود ندارد؛ زیرا ميتوان با حفظ رو

تجربي ،مدلي از علم دیني را یشنهاد

داد که ضمن دریافت مباني متافی یک خود از دین ،در مقام ساختن انگارههوا و نگورههوای
خود به دین متکي باشد .بههرحال اگر اصرار داشته باشیم علم دینوي را در سوطح تجربوي
مطرح کنیم؛ نه در سطح اعم از تجربي و فراتجربي که به رو های معتبر وحیاني ،تجربي
و عقلي مستند است ،باز نميتوان وجهي برای گفتههای مخالفان علم دیني یافت.
یالثاً مبنای تفکیک مقام گردآوری از مقوام داوری و سورایت نداشوتن جهوانبینوي و
ارز ها به مقام داوری با نقدهای جدی روبهروست .نخستین بار رایشنباخ ( )0300کوه

یکي از طرفداران وزیتیویسم منطقي است برای رویوارویي بوا اسوتقراگرایي فرانسویس
بیکن به تفکیک مقوام گوردآوری و داوری روی آورده توا جایگواهي بورای خالقیوت و
نظریه ردازی عالمان در نظر گرفته شود .ایون دیودگاه بعودها از سووی فیلسووفان علوم

همچون و ر ،هکاتو  ،فایرابند و کوهن که بور توأییر ویشفوراهوای غیرتجربوي در
نظریههوای علموي معتقدنود  ،بوه چوالش کشویده شود .بورای نمونوه بور اسواس نظریوة
معرفتشناختي و ر ،تعلقات و تمنیات ،جایگاه وییقي در آزمون نظریههوا دارنود (ر.ک:
زیباکالم ،0031 ،ص .)01اف ون بر این ،رابطة مقام کشف و داوری چگونه است؟ آیا در
گاار از مقام کشف به مقام داوری ،استحالهای نی صورت مي وایرد؛ بوه ایون معنوا کوه
موادی که در مقام کشف ،فراهم آمده ،قلب ماهیت یدا کنود؟ یعنوي اگور فرضویهای در
مقام کشف ،تحت تأییر آموزههای دیني تشکل یابود و تعلو و وابسوتگي آن بوه آمووزة
ماکور روشن باشد ،در گاار به مقام داوری و اقاموت در ایون مقوام ،فرضویة مواکور از
حالت فرضیهای دیني (دارای رنگ تعل به دین) خارج ميشود؟ اگر چنوین باشود بایود
گفت که مراحل مورد نظر رایشنباخ ناق

اند و به مرحلة سوومي نیواز داریوم کوه میوان

مرحلة کشف و مرحلة داوری حایل شود و آنچه در ایون مرحلوة میواني رخ مويدهود،
شستن هرگونه رنگ تعل از فرضیهها و آماده کردن آنها برای مرحلة داوری اسوت .اموا
اگر تنها دو مرحله وجود دارد ،مرحلة داوری ،تنها مقام داوری خواهد بود و نوه بیشوتر.
حاصل داوری ،این خواهد بود که برای نمونه فرضیة «الف» که رنگ تعل معیّني داشت
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به محک تجربه معلوم شد که فرضیهای درخور اعتناست؛ بنابراین در شهر علم ،همه بوه
نميتوانند لهجة خود را نهان کنند و همین هم دلیل وجود نظریههای علمي مختلف در
هر رشتة علمي است (ر.ک :باقری ،0030 ،ص.)01 - 01
برایناساس برخي به تأییر یشفراها حتي در مقام داوری نظریههوا و گو ارههوای
علوم انساني اعتقاد دارند .نمونههای فراواني از گ اره های علوم انساني وجود دارد که از
مباني سکوهر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأییر ایرفته است و مدعای این دیودگاه
را تأیید ميکند (ر.ک :ترخان ،0003 ،ص /010 - 010ایمان ،0031 ،ص.)003 - 010
البته آنچه گفته شد به معنای نسبیت در معرفت نیست؛ زیرا روشمندانه و انتقال وایر
است؛ یعني اگر آن جامعهشناس غیرمسلمان در همین فضوا قورار گیورد ،در آن زنودگي
کند ،با آن انس بگیرد و آن را بفهمد ،همین داوری را خواهود داشوت .برخوي بوا فورق
نهادن بین نسبیت معرفتشناختي و نسبیت معرفتي ،کوشیدهاند مشوکل نسوبیت را حول

انکار علم دیني در محک نقد

یک زبان تجربه سخن ميگویند؛ اما لهجههای متفاوتي وجود دارد که ساکنان ایون شوهر

کننوود (بوواقری 0001 ،و  ،0030ص .)011 - 010در نسووبیت معرفووتشووناختي ،امکووان
معرفت صائب نفي ميشود و ازاین رو نکوهیده است؛ اما در نسبیت معرفتي ،تنها میو ان
دستیابي به معرفوت صوائب ،دسوتخو

تنگنوا و گسوتر

مويشوود و دانوش محودود

فراچنگآمده ،عیني ،فراتاریخي و قابل تفاهم بیناهذهاني است .راهحلي کوه بوه نسوبیت
معرفت شناختي نخواهد انجامید ،آن است که گفته شود رو

تجربي و یافتههای برآمده

از آن ،اعتبار مستقل ندارد* و اعتبار آنها وابسته به یک سلسله گ ارههای عقلي به عنووان
اصول متعارفه و بودیهیات اسوت (ر.ک( :مطهوری ،0000 ،ج ،01ص .)111 - 103ایون
سخن ،وجود واقعیتي در خارج از ذهن را باور دارد؛ یعنوي در بحوث معرفوتشناسوي،
رئالیسووم را در برابوور ایدئالیسووم مووي ووایرد؛ افو ون بوور ایوون ،در برابوور انسووجامگرایووي،
راگماتیسم و سودگرایي و فایدهگرایي ،مطابقوت بوا واقوع را موالک صودق مويدانود و
همچنین با رو

مبناگروی ،مدلل کردن معرفت مطاب بوا واقوع را ممکون مويشومارد؛

یعني با تقسیم علم به حضوری و حصولي و اینکه اگر علم حضوری است کوه خطوایي
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در آن راه ندارد و اگر حصولي است با ارجاع علم نظری به علم بدیهي ،معرفت مطواب
با واقع استدهل ایر مي شود .با ایر
نیو بوه عنوووان یوک رو

رو

عقلي ،این امکان فراهم ميشود که وحوي

معرفووتزا ایرفتوه و حجیووت آن ایبوات شووود .ایون همووان
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رو شناسي است که از دین ،دریافت و با کاربست آن علم دیني تولید خواهد شد.
رابعاً همان گونه که تاکر داده شد ،مدعیان علم دیني در صودد حواف دسوتاوردهای
بشری نیستند؛ بلکه در ي آن اند کوه از گنجینوة عظویم معوارف دینوي نیو بهوره ببرنود.
برایناساس در این دیدگاه نقش برخي تئوریها و مباني و ارتباط برخوي دانسوتههوا بوا
برخي دیگر به صورت کلي مورد ایر

است؛ ولي نهتنها دلیلي از ادعوای کلیوت ایون

* استقرا هیچگاه نمويتوانود یقوین منطقوي بوه بوار آورد؛ بوهگونوهایکوه تحقو نقوین گو ارة اسوتقرایي از نظور
عقل محال باشد .اما ميتواند بوه یقوین روانشوناختي بینجامود؛ بلکوه بور ایوة راهحول شوهید صودر مويتوانود
نوع خاصي از یقین را افواده کنود کوه وی عنووان «یقوین موضووعي» را دربوارة آن بوه کوار مويبورد؛ یعنوي در
نتیجة جمع شدن تعداد فراواني از احتمواهت مربووط بوه یوک گو ارة اسوتقرایي بوه نقطوهای برسویم کوه ذهون
بشر به گونهای قهوری و تخلوف نا وایر ،احتموال مخوالف را فواني و معودوم بوه شومار آورد و اینجاسوت کوه
درجة باهی احتمال به یقین مبدل ميشود (ر.ک :صدر0111 ،ق ،ص.)001 - 011

ارتباط شتیباني نميکند ،بلکه مي توان دهیلي بر خالف آن اقامه کرد .البته ایون ارتبواط،
یکسویه نیست؛ یعني اینگونه نیست که همیشه معرفت دیني از معرفت بشوری تغایوه
کند؛ بلکه این تأییر و تأیر به طور متقابل صورت ميگیرد؛ یعنوي هور کودام از آنهوا کوه
یقیني باشد ،در دیگری تأییر مي گاارد و اگر هر دو ظني شدند ،ممکن است هر کدام در
دیگری تأییر بگاارند (ر.ک :هادوی تهراني ،0000 ،ص.)001 - 003
 .2-3تاريخ علم
منکران علم دیني با طورح ایون مسوئله کوه در طوول تواریخ هویچگواه کسوي علموي را
با موضوع ،رو

و غایوت مشخصوي بوه صوورت یشویني تأسویس نکورده اسوت ،بور

این باورنود کوه بوه لحواظ مقوام ایبوات ،مکتبوي یوا غیرمکتبوي بوودن علوم بويمعنوا و
ناممکن است (حسني ،0001 ،ص.)100 - 113
این مبنا سخن دقیقي نیست؛ زیورا برخوي از علووم ،کوامالً آگاهانوه و ارادی ظهوور
کردهاند؛ مثالً ابنخلدون مدعي تأسیس علم جدیدی به نام جامعهشناسي یا فلسفة تاریخ
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بود و اگوست کنت یا سن سیمون نی آشکارا از فی یک اجتماعي یا فی یولووژی جامعوه
طرح تأسیس یک علم نیست؛ بلکه مسائل و اسخهای ارائهشده به رسوشهوای جدیود
است که هیچگاه متوقف نميشود .مسائل مطرح شده در یک علم ،هموان موضووع علوم
است که تج یوه شوده یوا مصوادی گونواگوني یافتوه اسوت .حوال اگور موضووع علوم،
تمای بخش علمي از علم دیگر است ،مسائل یک علم نیو مويتوانود مشوخ

کننوده و

تمای بخش یک علم از علم دیگر باشد .این مسائل ،همان رسشها و اسخهایي هستند
که در هر علم بهتدریج بر هم انباشته ميشوند.

 .3نقد دينشناختی
اعتقاد به علوم اسالمي بر مباني بسیاری مانند جامعیت دیون اسوالم و شوناختاری بوودن
زبان دین استوار است؛ ولي برای رعایت اختصار ،صرفاً به مبنای نخست اشاره ميشود.

انکار علم دیني در محک نقد

به عنوان علمي جدید ،سخن به میان آوردهاند .آنچه در تاریخ بوهتودریج دیود مويآیود

به نظر ميرسد ریشة اصلي اختالف در امکان علم دیني به بحث رویکردهای حداقلي و
حداکثری به دین باز ميگردد؛ یعني کساني که دین را مثالً در امور اخوروی و فراموادی

محدود کرده اند ،علم دیني را محوال شومردهانود .بورای نمونوه دکتور سورو

یکوي از

انگی ههای دیني کردن علم را جامع دانستن مکتب ،ارزیابي کرده است (حسوني،0001 ،
ص .)111دیدگاه وی دراین باره ،به طور مفصل در مقالة «دیون اقلوي و اکثوری»* آموده
است .وی ميگوید شرع در مواردی که داخل در دایرة رسالت شرع اسوت حوداقل هزم
را به ما آموخته است؛ یعني حتي اگر هدف دین را هدایت انسانها بدانیم ،هدایت دین،
هدایت اقلي است؛ نه اکثری .وی این معنای حداقلي را هسته و رشتة مشترکي مويدانود
که درخور همة آدمیان در همة ادوار و اعصار است و ستر عورتي که ميتووان آن را بور
تن کودک ،نوجوان ،مرد و زن بال وشاند .دین اگور بخواهود جواودان و خواتم باشود،
راهي ج این ندارد.
وی در نفي علوم طبیعي و انساني در دین ميگوید :هیچ یک از موا حقواً و انصوافاً
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انتظار نداریم یامبر به ما فی یک یا شیمي یا علم نجوم یا طب یا هندسه یا جبور و
آنالی بیاموزد .اگر هم در ارهای از روایات ،اشاراتي به ارهای از این قبیل شده است،
کامالً بالعرا است .وی اف ون بر این ،شمولنداشتن دین نسبت به علووم انسواني را
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یک امر بدیهي قلمداد و اذعان ميکند اگر ادیان برای آموختن این علوم آموده بودنود،
چرا تا کنون در دامن دین ،یک عالم اقتصاد یا یک جامعوهشوناس یوا روانشوناس بوه
معنای امروزین رورده نشد یوا اینکوه بنیانگوااران ایون علووم ،مبواني خوود را از دل
آموزه های دیني استخراج نکردند و همین ،دلیلي است بر نفي علوم طبیعوي و انسواني
دیني (ر.ک :سرو  ،0030 ،ص.)001-00

سخنان سرو

در این بخش ،بهروشني دهلت دارد که وی بور اسواس مبنوایي کوه در

بحث قلمرو دین ایرفته است ،نهتنها به انکار علم دیني به معنای استخراج علوم از منوابع
اسالمي رداخته است؛ بلکه بنیان نهادن علمي بر اساس مباني دیني را نی شدني نميداند.
* این سخنراني در جمع دانشجویان ایراني مونترال کانادا در اسفند سال  0031ایراد شده و در مجلوة کی ن (،0033
 (10و سپس در کتاب بس تجرب نبوی به چاپ رسیده است.

دربارة مبنای گفتهشده ،نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:
 . 0-0واژة حداکثری در مباحث قلمرو دین معاني فراواني دارد؛ از جمله:
الف) گاهي حداکثری بودن دین به این معنا گرفته ميشود که اسخ تموام نیازهوا در
دین یافت ميشود .از این نظر گ ارههای علوم نی باید از دین استخراج شوند.
مبنای یادشده ،به دلیل اینکه از ظاهر برخي آیات (ر.ک :تفاسویر ،ذیول آیوة  03سوورة
نحل /آیة  000سورة یوسف /آیة  10سورة انعوام) و روایوات (ر.ک :کلینوي0100 ،ق ،ج،0
کتاب فضولالعلوم ،بواب ،11ح 0و كَنابالحجنة ،بواب  ،10ح )1بور مويآیود ،مودعیان و
طرفداراني در میان دانشمندان مسلمان داشته اسوت؛ اموا بوا مراجعوه بوه وارهای دیگور از
روایات ،مقصود از آیات و روایات فوق ،اینگونه تبیین شده است .0 :قرآن بطووني دارد و
معاني باطني قرآن بسیار فراتر از معاني ظواهر الفواظ آن اسوت (مجلسوي0110 ،ق ،ج،03
ص

 .)30 - 31 ،00برایناساس قرآن به ظاهر و باطن خود

جامع جمیع حقوای عوالم

است .1 .اصل و ریشة همة علوم و معارف در کتاب خدا آمده اسوت؛ نوه تموام کلیوات و
ج ئیات علوم (ر.ک :کلینوي0100 ،ق ،ج ،0کتواب فضولالعلوم ،بواب ،11ح .)1اگور ادلوة
جامعیت قرآن را ناظر به تأویل نخست بدانیم ،صرفاً جنبة یبووتي و نفوساألموری خواهود
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داشت؛ یعني قرآن در مقام یبوت از چنین قابلیتي برخوردار است که تنها معصوومان بوه آن
دستیابي به همة آن حقای وجود ندارد (مجلسوي0110 ،ق ،ج ،03ص .)03 - 00بوه بیوان
دیگر نميتوان از طری ظواهر الفاظ قرآن و سنّت به تمام نیازها اسخ گفت و همة علووم
و معارف را استخراج کرد؛ اما معصومان ميتوانند به بطون قرآن کوه شوامل هموة حقوای
عالماند ،دست یابند (ر.ک :بستان ،0001 ،ج ،0ص )011 - 33و اگر ادلة جامعیت را نواظر
به معنای دوم دانستیم ،ميتوان با روشي که اهلبیت ایهری ی کردند (رو

اجتهواد)،

جامعیت حداکثری دین را بوه نموایش گااشوت و اصوول و ریشوة حقوای را در قورآن و
روایات یافت و از طری ارجاع فرعیات به اصول *،علوم اسالمي را بنیان نهاد .ایون هموان

* عَنِ الرِضَا

قَالَ« :عَلَیْنَا إِلْقَا ُ الْأُصُولِ إِلَیْکُمْ وَ عَلَیْکُمُ التَفَرُع» (مجلسي0110 ،ق ،ج ،1ص.)111

انکار علم دیني در محک نقد

واقعیت و حقای دسترسي دارند؛ اما در مقام ایبات و برای انسانهای عوادی ،راهوي بورای

است که در بیان عالمه جوادی آملي آمده است .اصول و کلموات جوامعي کوه قورآن و
حدیث دربارة جهان و عالم و آدم و نی ترسیم خطوط اصلي جهوانبینوي در بور دارنود،
هرگ کمتر از روایات فقهي نیست و هرگ نباید تواقع داشت که معنای اسوالمي بوودن
مثالً علم طب ،آن باشد که تمام فرمولهای ری و درشوت آن همچوون نمواز و روزه در
احادیث آمده باشد؛ چنانکه معنای اسالمي بودن علم اصول فقه نی این نبووده و نیسوت
(ر.ک :جوادی آملي ،0030 ،ص

 01 - 00و  011-010و .)003-001

ب) گاهي حداکثریبودن ،به لحاظ هدف دین به کار برده شده و گفته ميشوود کوه
قلمروی یک حقیقت را باید نسبت بوه اهودافش سونجید و اقلوي و اکثوری او را یافوت
(ر.ک :طباطبووایي0103 ،ق ،ج ،01ص .)011-011در ایوون نگوواه ،دیوون مجموعووهای از
احکام ،عقاید و ارز هایي اسوت کوه از سووی خداونود بورای هودایت بشور و توأمین
سعادت دنیا و آخرت او ،بر یامبر اسالم نازل شده و آنچه بوه هودایت بشور مربووط
بوده ،بیان کرده است .برایناساس دین در حوزة احکام ،اخالق و عقایود ،بوه ایون معنوا
911

حداکثری قلمداد ميشود.
اما طب این مبنا ،آیا قلمرو دین شامل حوزة علوم بهویژه علوم تجربي (علووم طبیعوي
و انساني) ميشود یا نه؟ در یک نگاه کلي ميتوان اسخ داد که اگر جامعیت و حوداکثری
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بودن دین را به لحاظ هدایت انسانها ترسیم کردیم ،دین باید مشوتمل بور تبیوین هرآنچوه
باشد که از آن ناحیه ،اسباب گمراهي بشر فراهم ميشود .نقش جهانبیني از آن جهت کوه
مبنای ایودئولوژی بوه شومار مويآیود (ر.ک :مطهوری ،0000 ،ج ،01ص )111 - 111در
هدایت انسان ها انکارشدني نیست .اف ون بر این ،دین باید سعادت واقعي را به انسانهوا
بشناساند و رو

دستیابي به آن را در اختیار آنها قرار دهد .ازآنجایيکه انتخاب مبواني،

موضوع ،رو  ،فرضیهها و نظریههوا ،جهوت و غایوات و ...سوکوهر اسوباب گمراهوي
انسانها را فراهم ميکند (ر.ک :ترخان ،0003 ،ص ،)010-010دیون بایود ایون تووان را
داشته باشد که به نحو حداکثری در امور یشگفته تأییرگاار باشد.
روشن است که این مبنا توان آن را دارد تا از دیدگاه حداکثری در علم دیني (دیني بوودن
به لحاظ بهرهمندی علم دیني از مباني متافی یکي دیني و متکيبوودن انگوارههوا و نگورههوای
علمي به آموزههای دین ،حتي با حفظ رو

تجربي به عنوان معیار داوری) شتیباني کند.

شایان ذکر است کوه جامعیوت قورآن و اموام معصووم جامعیوت دیون را ایجواب
نميکند؛ یعني از دهیل م بور بیش از این استفاده نميشود که همة علووم و معوارف در
قرآن و در نفوس قدسي یامبر و امامان معصووم جموع شودهانود و ایون مطلوب

اقتضا نمي کند که همة علوم و معارف را ج و دین بدانیم؛ زیورا مويتووان بوه جامعیوت
حداکثری حامالن دین (قرآن و معصومان )معتقد بود و درعینحوال قلمورو دیون را

محدود دانست.
نکتة یش گفته به معنای آن نیست که مطالبي که دین تفضالً بیان کورده و داخول در
قلمرو دین نیست ،هیچ کارکردی در حوزههای گوناگون علووم نودارد .بوه تعبیور دیگور
حتي اگر مطلبي را قرآن یا امام استطراداً بیوان کننود و بااینکوه دینوي نیسوت و ازآنجاکوه
خالف واقع نیست ،ميتوان به آن  -ازآنرو که در منابع دیني آمده است  -استناد کرد.
 .0-1آنچه در تعیین قلمرو دین به رو

بروندیني ایرفتني است ،تعیوین حوداقل

قلمرو (حد هزم) از یک سو و حاف قلمروهای ناممکن از سووی دیگور اسوت؛ یعنوي
انتظارهایي که فراتر از حداقل هزم است ،تنها باید امکان و معقولیت آنها معلوم شوود و
به همین دلیل در تعیین قلمرو دین ،رجوع به متن دین به عنوان تکمیلکننودة وژوهش،
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امری ضروری است .انتظار ما از دین آن اسوت کوه هوم سوعادت واقعوي موا را بوه موا
هم آن دسته از امور خرد ایر را که معموهً انسانها از آن غفلت ميکنند ،به موا گوشو د
کند .از این جهت بهترین راه برای تشخی

وجه نیاز آدمي به دین ،مراجعه به متن دین

است؛ چراکه راه های برون دیني بدان مقصود بستهاند .شناخت قلمرو دیون بور شوناخت
انسان ،سعادت او و راه رسیدن به آن متوقف است و راهشناسي نیازمند شناخت جهان و
شناخت نسبت انسان با جهان و اج ای آن است .چنین شناختي تنها در اختیار آفریننودة
انسان و جهان است .س بهتر است برای شوناخت قلمورو دیون بوه آفریننودة انسوان و
صاحب دین مراجعه کنیم.
برایناساس اینکه بدون ارائة دلیل ،ادعای بداهت مويشوود کوه روایوات مربووط بوه
علوم ،بالعرا و از قلمرو دین خارجاند یا رور نیافتن اقتصواددان ،جامعوهشوناس یوا
روانشناس به معنای امروزین در دامن دین و استخراج نکردن بنیانگوااران ایون علووم،

انکار علم دیني در محک نقد

بشناساند و هم مقدمات دستیابي به آن را که خارج از قدرت درک ماست ،معرفي کند و

مبانيشان را از دل آموزههای دیني ،دلیل بر نفي علوم طبیعي و انساني دیني اسوت؟! بوه
سبب مراجعهنکردن به خود دین در تبیین این مسوائل ،سوخناني روشومندانه و عالمانوه
قلمداد نميشود.
اف ون بر این ،ممکن است کسي بر اساس باور دوم از معنای حداکثری ،بگوید آیات
و روایات طبیعتشناختي و انسانشناختي نی در هدایت انسان که وظیفة گووهری دیون
است ،مؤیر است .بههرحال بدون دلیل نميتوان دراینباره سوخن گفوت و بوه گونوهای
رفتار کرد که گویا سخن دیگران ،خالف بداهت است.
 .0-0ریشة دیدگاه حوداقلي بواز مويگوردد بوه راز خاتمیوت و اینکوه ایون دیودگاه
نتوانسته ارتباط درسوتي را بوین بقوای دیون و تحووهت عوالم و آدم ایجواد کنود و بوه
این رسش ،اسخ درسوتي بدهود کوه چگونوه ممکون اسوت دینوي بوه تموام نیازهوای
بشر تا ایان تاریخ اسخ دهد؟ ایون هموان رسوش و اشوکال اساسوي اسوت کوه بایود
در زمان دیگر ،بهتفصیل تحلیل شود.
911
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جمعبندي
مباني منکوران علوم دینوي را مويتووان در قالوب مبواني معناشوناختي ،علومشوناختي و
دینشناختي طبقه بندی و نقد کرد .قائالن و منکران علم دینوي ،معواني گونواگوني از آن
اراده کردهاند .در یک تقسیمبندی کلي ميتوان با نگاه سیني ،دیدگاههای موجوود را در
قالب سه رویکرد حداقلي ،میاني و حداکثری تقسیم کرد.
منکران علم دیني بر اساس تلقي خود از علم دیني (علم دینوي هموان علوم برآموده از
آیات و روایات است) این علم را یک علم صرفاً نقلي ارزیابي کردهاند کوه رو
را رو

تجربوي

معیار در مقام داوری نميداند .برایناساس به انکار علم دیني روی آوردهاند.

از سویي دیگر ،باورهای علمشناختي آنان که  .0علوم روشوي تجربوي دارد؛  .1علوم
موضوع معیّني و عوارا ذاتي واحدی دارد؛  .0رو

علم نفساهمری و یابوت اسوت؛

 .1علم دارا دو مقام گردآور و مقام داور است و برای علمي شدن گ ارههوا فقوط
در مقام داوری به رو

تجربي نیاز است؛ نه مقام گوردآوری؛  .1علووم انسواني علوومي
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است که رفتارهای جمعي و فردی و ارادی و غیرارادی و آگاهانه و ناآگاهانوة انسوان را
یشبیني ميبخشند و ،...بهناچار دیني شدن علم را  -به این معنا کوه داوری نهوایي بوه
دین سپرده شود نه تجربه  -با چالش روبهرو ميکند و آن را نامعقول ميکند.
ایر

این مبنای دین شوناختي کوه قلمورو دیون ،قلمورو حوداقلي اسوت و بوالطبع

نميتواند تأمینکنندة نیازهای بشر در قلمرو علوم و معارف باشد ،بنیاننهادن علموي بور
اساس مباني دیني یا استخراج گ ارههای علمي از منابع دیني را شدني قلمداد نميکند.
حاصل بحث این نوشتار در مباني معناشناختي ،این است که اوهً تصلب بر اصطالح
علم به معنای ( )Scienceو یانیاً تلقي یادشده از علم دیني ،وجه صحیحي ندارد.
در مباني علمشناختي اوهً انحصار رو شناختي دفاعکردني نیست و وجهوي وجوود
ندارد که تنها رو ِ معرفت علمي را رو

تجربي بدانیم .یانیاً تفکیک مقام گردآوری از

مقام داوری و تأییرنا ایری مقام داوری از جهانبینيهوا و ارز

هوا از شوتوانة منطقوي

انکار علم دیني در محک نقد

به قالب نظمهای تجربه ایر (تکرار ایر و همگاني) ميری نود ،ابطوال ایرنود و توانوایي

برخوردار نیست .یالثاً اگر بر اساس یک قرارداد ،علم را به معوارفي محودود کوردیم کوه
رو

تجربي ،رو

معیار در مقام داوری باشد ،باز نميتوان از انکار علوم دینوي دفواع

کرد؛ زیرا ميشود تصویر صحیحي از علم دیني داشوت و دیون را بور موضووع ،غایوت،
مباني علوم و بر انگارهها و نگرهها ،تأییرگاار دانست.
در مباني دین شناختي اوهً رو

تعیین قلمرو دین ،رو

درون دیني است؛ نه بورون

دیني .یانیاً حداقلي بودن قلمرو دین با نقودهای جودی روبوه روسوت .حوداکثری بوودن
قلمرو دین ميتواند دو معنای اساسي داشته باشد که بور اسواس هور دو معنوا مويتووان
تصویر صحیحي از علم دیني ارائه کرد و بهره مندی حوزه های گوناگون علوم و معوارف
بشری را از منابع دیني نشان داد.
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منابع و مآخذ
* قرآن کریم.
 .0ایمان ،محمودتقي؛ پ تادایمه ی علوم انس ن غربط ا اسطالم  :عالموه طباطبوایي،
فیلسوف علوم انساني -اسالمي؛ به کوشش عبدالحسین خسورو ناه؛ ج ،1چ ،0تهوران:
ژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمي.0031 ،
 .1باقری ،خسرو؛ هویت علم دین ؛ تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنوگ و
ارشاد اسالمي.0001 ،
____ .0؛ «امکووان و چگووونگي علووم دینووي»؛ حططوز ا دانشطط
 ،00بهار .0030

 ،سووال وونجم،

 .1بستان ،حسین (نجفي) و همکواران؛ گط م بطه سطوی علطم دینط ؛ ج0؛ چ ،0قوم:
ژوهشگاه حوزه و دانشگاه.0001 ،
 .1ایا ،علي؛ «مالحظاتي نقادانه دربارة دو مفهوم علم دیني و علوم بوومي»؛ حكمطت ا
فلساه ،سال سوم ،00 ،تابستان و ایی « 0001ب».
____ .1؛ «دشواریهای سخن گفتن از علم دیني»؛ اخبط ت ادیط ن،
نجم /شمارة  0و  )1اسفند « 0001ج».

 11و ( 11سوال
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____ .3؛ «علم دیني نه ممکن است و نه مطلوب»؛ ایكن « 0001 ،الف».
 .0ترخان ،قاسم؛ «سطوح سکوهر علوم تجربي»؛ کت ب نقد،

 11و .0003 ،11

 .01جوادی آملي ،عبوداهلل؛ شطریعت دت ینط معرفطت؛ چ ،1قوم :مرکو نشور فرهنگوي
رجا.0030 ،
 .00حسني ،سید حمیدرضا و مهدی علي ور و سید محمدتقي موحد ابطحي؛ علم دینط
دیدگ ه ا مالحظ ت؛ قم :ژوهشگاه حوزه و دانشگاه.0001 ،
 .01خسرو ناه ،عبدالحسین؛ «آسیب شناسي انکار علوم دینوي»؛ دانشط
دوازدهم ،1 ،تابستان .0003

اسطالم  ،سوال

 .00خسرو ناه ،عبدالحسین و همکاران؛ دت جستجوی علوم انس ن اسطالم ؛ ج ،0
قم :دفتر نشر معارف.0031 ،
 .01رشاد ،علياکبر؛ «معیار علم دیني»؛ ذهن،
 .01زیباکالم ،سعید؛ «دربارة علم دیني»؛ زم نه،

.0003 ،00
.0031 ،00

 .01سرو  ،عبدالکریم؛ ااص ف پ تس ی ن؛ چ ،0تهران :مؤسسة فرهنگي صراط.0031 ،
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 .3ووو ر ،کووارل ر.؛ حططد هطط ا ابططط لهطط ؛ ترجمووة احموود آرام؛ تهووران :شوورکت
سهامي انتشار.0010 ،

____ .03؛ بس تجرب نبوی؛ تهران :مؤسسة فرهنگي صراط.0030 ،
____ .00؛ تار صنع؛ چ ،0تهران :مؤسسة فرهنگي صراط.0030 ،

____ .03؛ حكمت ا معیشت؛ چ ،1تهران :مؤسسة فرهنگي صراط.0033 ،

____ .11؛ علم چیسطت ،فلسطاه چیسطت ؛ چ ،01تهوران :مؤسسوة فرهنگوي صوراط،
.0001
____ .10؛ قبض ا بس تئوتیك شریعت؛ چ ،1تهران :مؤسسة فرهنگي صراط.0031 ،

____ .11؛

«راز و نووووواز علووووووم انسووووواني»؛ مهووورمووووووووواه  ،0003در:

.http://drsoroushh.blogfa.com/post-21.aspx

____ .10؛ مداتا ا مدیریت؛ تهران :مؤسسة فرهنگي صراط.0031 ،
 .11طباطبایى سید محمدحسین؛ المیزان فطو تاسطیرالقطر ن؛ چ ،1قوم :دفتور انتشوارات
اسالمى جامعة مدرسین حوزة علمیة قم0103 ،ق.
 .11صدر ،محمدباقر؛ األسسالمنط ل لالست راء؛ بیروت :دارالتعارف للمطبوعات0111 ،ق.
 .11کلیني ،محمدبنیعقوب؛ اصول ک ف ؛ بیروت :داراهضوا 0100 ،ق.
 .13گلشني ،مهودی؛ از علم سكوالت ت علم دینط ؛ تهوران :ژوهشوگاه علووم انسواني و
مطالعات فرهنگي.0001 ،
916

 .10مجلسى ،محمد باقر؛ بح تاألنوات الجدما لدتت أخب ت األئم األط ت؛ چ ،1بیروت :دار
إحیا التراث العربي0110 ،ق.

سال بیستم  /بهار 0031

 .13مصووباح یوو دی ،محموودتقي؛ مططوز
اسالمي.0011 ،

فلسططاه؛ ج ،0تهووران :سووازمان تبلیغووات

 .01مطهری ،مرتضي؛ مجموعه ث ت؛ ج ،0000 ،01نرم اف ار شهید مطهری.
____ .00؛ مجموعه ث ت؛ ج ،1قم :انتشارات صدرا.0030 ،

 .01مگي ،بریان؛ پوپر؛ ترجمة منوچهر ب رگمهر؛ چ ،0تهران :انتشارات خوارزمي.0013 ،
 .00ملکی وان ،مصووطفي؛ «مفهوووم علووم بووومي خطاسووت»؛ ارائووهشووده در همووایش «علووم
بووومي و علووم جهوواني؛ امکووان یووا امتنوواع؟» ،دانشووکدة علوووم اجتموواعي دانشووگاه
تهران 0 ،خرداد .0001
____ .01؛ «امکان و چگونگي علم دیني»؛ نشریة علوم اجتم ع تا شن سط علطوم
انس ن (حوزه و دانشگاه) ،11 ،بهار .0033

____ .01؛ «تأمالتي چند در باب امکان و ضرورت اسالمي شدن دانشگاه»؛ نقد ا نظطر،
 03و  ،11تابستان و ایی .0030
 .01هادوی تهرانوي ،مهودی؛ مبط نو کالمطو اجت ط د؛ چ 1قوم :مؤسسوة فرهنگوى خانوة
خِرد.0000 ،

