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 چکیده
های گوناگون در محافل دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته است. این علم دینی از جنبه 

 هایها و ارزش، باورها، نگرشهافرضپیشتأثیر مقاله با رد نگرش پوزیتیویستی به علوم، به 

اعم از طبیعی و  –تجربی م وعل بر محتوایدان و نیز شرایط اجتماعی جامعه علمی دانشمن

و  هافرضاز پیشغنی ای ثیر دین را به مثابه مجموعهأت کندتالش میو  پردازدمی –انسانی 

و انسانی ، بر ساختار و محتوای علوم طبیعی های اخالقیو ارزش معتبر متافیزیکیباورهای 

ای دینی ال بپردازد که در صورتی که جامعهؤن سیاطرح  ین رهگذر بهو از ابررسی کند 

 هاییگییژوچه احتماالً د و نکچه مسیر و موضوعاتی را دنبال میدر آن جامعه باشد، علم 

این مقاله بر آن نیست تا ماهیت علم دینی را دقیقاً تشریح نماید. چرا که این . خواهد داشت

در ساخت و محتوای  غییرتایجاد که برای داند. اما از آنجا یامر را در حال حاضر ناممکن م

ر این چارچوب مطرح د یی، پیشنهادهاآغاز کردنسل آینده جامعه از آموزش باید م وعل

 .شده است

 

 علم دینی، ماهیت علم، آموزش علوم :هاد واژهیکل
 

 مقدمه
 قه و اصول، کالم یا علم حدیث و مانند آنچون فزمانی علومی همآید، به میان می «5علم دینی»وقتی سخن از 

 ،در علوم نوع اول. شناسی دینشناسی دین و روانو زمانی نیز علومی مانند تاریخ ادیان، جامعه مورد نظر است
هم گاهی  ماا [1]. دانشمندان مطالعه موضوعدین  ،مطالعه و تحقیق است و در علوم نوع دوم منبعمتون دینی 

. مدعیان این نگرش به این منظور آیاتی استدر متون دینی تعبیر علمی با هایی گزاره بررسی، از علم دینی مقصود
محتوای  ،قرآنجا به جای دهند که در نشان  تاآورند از قرآن را در تأیید جاذبه یا کرویت زمین و مانند آن می

ند که پیامبران چند هزار سال ه ایدرس نتایجیو دانشمندان عاقبت به همان  توان یافتعلمی امروز را مینظریات 
به و  را محک بزنیمبا معیار متون دینی نظریات علمی قرار است که رود گمان میگاهی نیز  [2].ندبود رسیده پیش

آن علوم سنتی است که در دوران  ،گاه نیز مراد .را تأیید و باقی را تکفیر و انکار کنیماز آن بخشی این وسیله 
است که از علم دینی آن منظور  گاه نیز[ 3]در دامن مسلمانان نشو و نما یافته است. طالیی تمدن اسالمی 

عنی ی تجربی، علوممشترک دین و حوزه  درهای اخالقی مورد تأیید دین را ارزشهنجارها و مجموعه بکوشیم 
 [4]وارد کنیم.  ،علوم انسانی

اشکاالتی وارد آمده است. اما  ،فقان علم دینیموا برخیاز طرف مخالفان و حتی هم  ،فوقبه هریک از تصورات 
علم، نوعی « دینی»آن باشد که به بهانه پسوند  «علم دینی»های مخالفان ترین نگرانیرود یکی از اصلیگمان می

گران و محققان تبدیل قداست و حجیت کاذب و غیر منطقی به علوم دینی داده شود که به مانعی بر سر راه پرسش
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مراد از به هرحال [ 1]باشیم.  ،کشورهای اسالمی جغرافیایبار در این ، البتهقرون وسطیتجربه کرار شود و شاهد ت
  کدام از معانی باال نیست.نوشته هیچ در این «علم دینی»

 آلودی و یا نوظهوریتناقض نشانهعلم دینی،  مفهوم دربارهها و تصورات نادرست، متفاوت و گاه متعارض ذهنیت
ای که دارد، برکنار از تصورات نادرست نبوده و و سابقه سادگینیز با همه « 6علم»نیست. حتی خود مفهوم این 

 های درونی در برابرو قسمت بزرگی از مقاومت ،پایه از علم دینیاتفاقاً بخشی از تعبیرات نادرست و بی نیست؛
میان ما  در آن،قش احتمالی دین و نکه درباره علم است باورهای غلطی برخاسته از همان  ،این مفهوم یرشذپ

  .داردشیوع 
 

 یخیالعلم، معبود 
 ایآزموده شدهو  های کلیای از گزارهآن است که علم مجموعهو مردم باور رایج در میان عموم دانشگاهیان 

 در توضیح روش تحقیق علمی علوم بارهاهای درسی . کتابنداافتهیطبیعت درباره جهان ان منددانشاست که 
هایی را برای تبیین رفتار ، فرضیه7های عینیپدیدهمکرر شوند که دانشمندان و محققان در پی مشاهدۀ ادآور میی

سرانجام درستی آنها  ،های متعددیابند که پس از سربلند بیرون آمدن از آزمایشهای مورد مشاهده میپدیده
این آموزه در تمام دوران آموزش عمومی  شوند.می و به عنوان قانون از سوی جامعه علمی پذیرفته شودمسجل می

 گیرد. و عالی به شکل صریح یا ضمنی مورد تأکید قرار می
دقت و صحت،  نشانه «علمی»وصف  عموم، بیندر  تبعات چنین نگرشی در آموزش عمومی روشن است.

حکایت  آن غیرقابل اتکا بودن و سستیابهام، از  «غیرعلمی»پسوند   و استیک گزاره، یافته و یا نظریه  یاستوار
جهانی یک روش  «روش علمی»منظور از یعنی خرافه و خیالی. « غیرعلمی»یعنی عینی و واقعی و « علمی». دارد

 یروشکه  «روش غیرعلمی» در مقابلِ ؛استمعتبر  برای رسیدن به نتایجریزی شده منطقی، برنامه ،استاندارد
از اغراض شخصی و سالیق  پالودهشود، خوانده می «علمی»چه طور آنهمین. است شخصیو ای سلیقه ،نامطمئن

 «غیرعلمی»شود و در مقابل، سخنی که آمیخته با تصورات و تلقیات شخصی باشد، فردی یا گروهی شمرده می
 حفلیهر م در فروزانی مشعلچنین که است  آن دانشگاهیان باور رایج در میان بسیاری ازشود. نامیده می

ها خصومت این ترتیب به همه  بهو  خاشاک آشکار خواهد کردخار و ، گوهر حقیقت را از میان انبوه نی کندنورافشا
آن در  با پیشرفتهنوز حاصل نشده، اما عرصه ها اگرچه ورود پربرکت علم به همه  .خواهد دادو اختالفات پایان 

 خ خواهد داد.به همه سؤاالت بشر پاسخواهیم بود که علم شاهد سرانجام ، آینده
پوشی سفید در آزمایشگاه جاافتاده و جدی که با تنخونسرد، تیزبین، فردی است نیز در نظر اینان، « دانشمند»

چ نکته غیرعادی را از یمه چیز را به دقت زیر نظر دارد و ههو تحقیق  پژوهشهنگام  .است تحقیقخود مشغول 
شود. درستی و نادرستی مواجه می کشف حقیقت و  ها با دغدغهمنصفانه و تنبا نظرات دیگران  دارد.نظر دور نمی
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نادرستی سخن خود و درستی سخن  هرگاه کنند و دانشمندان کسانی هستند که بیهوده بر نظر خود پافشاری نمی
  !رونداز نظر خود دست برداشته، به استقبال نظریه جدید می با طیب خاطربه راحتی و دیگری را دریابند، 

از هاست که مدتاز علم و عالِم تلقی چنین در حقیقت میان فیلسوفان علم وضع به گونه دیگری است. در اما 
تنها بخشی از تاریخ فلسفه علم  چنین نظریاتی را  به زیر کشیده شده و فیلسوفان علم اعتبار و افتخار مسند

 اند، اولین ضربات را بر این نوع تلقینشمی 8پذیریاثبات را در جای 8پذیریابطال پیشنهاد پوپر که .دانندمی

 ،نماییاز موجودی عینی و با فرآیندی مشخص و با قدرت مطلق واقعرا علم  به این ترتیب و آورداز علم وارد  کهنه
و حداکثر های ممکن بندیشمار صورتمبتنی بر حدس و تخیل دانشگر و تنها یکی از بی ،به فرآیندی شخصی

د. با این حال از دید پوپر هنوز معیار کرتبدیل  ،برای توصیف واقعیت خارجدسترس  بندیِ درمفیدترین صورت
 [5]تجربه بود. از جنس  نیز این معیار کهها وجود داشت برای علمی بودن گزاره -همان ابطال پذیری -مشخصی

 [6] و
ن داد که پیشرفت علم در علم تجربی به کلی فرو ریخت. او نشا های پیشین را دربارهبعد کوهن افسانه گامدر 

یی و پیش فرضها (paradigm)ها"پارادایم "های منطقی و برهانی، بلکه متأثر ازمحصول بحثصرفاً تاریخ نه 
آن را به  ،؛ بلکه از بیروناندهایی که از درون علم برنیامدهپارادایم ذهن افراد را در چنبره خود گرفته؛است که 

بر خالف نگرش  بنابراین کنند.ایجاد میتر پذیرفتنیای هرچه پیکرهبه تدریج  و دهندتراش میخود شکل دلخواه 
عواملی به هیچ عنوان راه مشخص و سرراستی ندارد؛ بلکه به علمی پذیرش نظریات جدید  پوزیتیویستی پیشینیان،

این اگر  اینبنابر [6] مقتضیات روز جامعه و نیز مقبولیت و وجهه فرد در مجامع علمی بستگی دارد.چون هم
به همان نسبت ، پذیرندتأثیر میدادهای جامعه و روحیات و تمایالت فردی دانشگر تغییرات و رویاز ها پارادایم

و نه محسوب می شود فرزند مقتضیات همان جامعه  تنها نیز ییهاپارادایم چنیناز  زاییده علم توان تصور کرد می
  .ای یگانه و جهانیدردانه

تاریخ علم و خبری از نشانه بی، یا باید  ب چنان اعتماد و اعتقاد بی قید و شرطی را  به علم و عالِمبه این ترتی
نظریات منسوخ در این قلمرو  برکورکورانه  به حساب پافشاریو یا دانست اخیر فلسفه علم  هایدههمباحث 

یار حقایق عالَم که علم را به آن راهی که چه بس خوبی دریافته انده صاحبنظران تیزبین و دقیق، امروز ب .شتگذا
ذهنی که علمی  نیست و چه بسیار سخن علمی که عاری از حقیقت است. چه فراوان است گمان و تصور مبهم و

شود. یک بررسی توان یافت سخن دقیق و عینی که غیر علمی خوانده میشود و چه بسیار میشمرده می
گوناگون تابع سلیقه  (scientist)تا چه اندازه روش تحقیق دانشگران موشکافانه در تاریخ علم نشان می دهد که

به کارگیری همین  روش علمی معمول به دست آمده است. چه  شخصی آنهاست و چه نتایج نادرستی که با
مشاجراتی که میان دانشگران به خاطر پافشاری بر نظریات شخصی خویش در گرفته است و چه فراوان تاریخ علم 

  رتبه را بر نظرات درست افراد گمنام.دارد ترجیح نظر نادرست دانشگران عالیبه یاد 
  

 علم در سیطره باورها
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جامعه حداکثر در مرحله کاربرد فرد و های ها و گرایشها، نگرشفرضرفت که پیشتا پیش از این گمان می
از گوید، ها سخن می"هست"از قط فو تا زمانی که علم تا پیش از این مرحله محتوای کند و دخالت میعلوم 
به عبارت دیگر تفاوت میان جوامع مختلف از کاربرد ن در امان است. گراباورها و اغراض شخصی دانش اندازیدست

 .نامیده شودآمریکایی و آسیایی یا یهودی و اسالمی  در ذات خود نمی تواند شود و علمعلم آغاز می

تأثیر چنین  -بایدها و نبایدهای برآمده از علم -آن  تجویزیمحتوای  امروزه در علوم انسانی و به ویژه در

موضوع که کنند گونه استدالل میایندر تأیید چنین تأثیری برخی ها و باورهایی آشکار شده است. فرضپیش
 این جوامع نظیر حقوق، فرهنگ وقراردادی مفاهیم انسان و جوامع انسانی و  همان ،در علوم انسانیمطالعه 

و جزیی از موضوع تحقیق است و نه مجزا نیز محقق خود در این حوزه و مانند آن است و عالوه بر آن  هارزشا
دخالت الجرم  ؛دهدتوصیه و تجویز علمی بخش مهمی از این علوم را تشکیل میاز سوی دیگر از آن، و خارج 

 [ 4]. ها اجتناب ناپذیر می نمایدحوزه  در اینن گرادانشهای ارزشی داوریهای هنجاری و پیشپشتوانه
کننده است. زیرا تأثیر انداز و گمراهاستدالل غلطاصل که نتیجه چنین استداللی قابل قبول می نماید، اما  نآ با

از این استدالل طرفداران . سازدمیآن محدود  تجویزیعلوم انسانی و بخش قلمرو ها و باورها را به فرضپیش

 دوم ومادی  یهاچیستی پدیدهیا بیان  توصیفدو وظیفه خطیر، یکی دار عهده ا غالباًرعلوم طبیعی  آنجا که

های عینی سروکار مستقیماً با پدیدهکنند که این علوم تصور میو  شمارندمیچرایی و چگونگی آنها یا بیان  تبیین

 ،گیرند که این علومنتیجه میبنابراین چنین ، و توصیه کمتر در پیکره این علوم راه دارد تجویز نیزو  دارند

تنها در مقام های عالِم هستند و هنجارها و ارزشو قراردادها گونه مفروضات خالی از اینبرخالف علوم انسانی، 
با این بیان که  ؛دانندمعنا میرا بیتکثر در حوزه علوم طبیعی قایل شدن به بنابراین شود. وارد میدر آنها کاربرد 

ر چه در آمریکا و اروپا مطالعه شود و چه در ایران یا عربستان، معادالت واحدی بر آن حاکم دینامیک جرم و فن
امواج و  های آمریکا بوداست که در دانشگاه فرمولیهمان های ایران آب در دانشگاهمولکول فرمول . یا است

 .دنشومیادراک  برابر کافر و مسلمان نمایش یکسانی دارند و یکسانرادیویی در 
در حوزه علوم  -بایدها و نبایدهای علمیدر  اًیا صرفعلوم انسانی و قلمرو ها را به ارزش دخالتکسانی که 

 تبیینیعلمی چیزی جز نتیجه ضمنی محتوای  تجویزیحکم دانند که خود بهتر می کنند،منحصر می -طبیعی

را رقم  آنها تجویزیحتوای است که معلوم  توصیفی و تبیینی محتوایبه عبارتی علم نیست و  توصیفیو 

چنین اما های عالمان است، تحت تأثیر باورها و ارزشآشکارا  یعلم تجویزی احکام اگرچه زند. بنابراین می

ها و ارزشحمایت کند.  تجویزی از هر حکمبدون هیچ قیدی علوم  توصیفیو  تبیینیمحتوای نیست که 

د و این نعلمی اجازه محدودی برای دخل و تصرف دار تجویزیدر مرحله صدور احکام  دانشگرانهای گرایش

نسبت  کهاست هایی ها و گرایشارزشبه نوعی حاوی نیز علوم  توصیفیو  تبیینینشانه آن است که محتوای 

ان دانشگرهای ها و گرایش. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم که نگرشبی تفاوت نیستهای معارض ارزشبه 

در  -و نه سطحی  -تغییرات اساسی و  گذارد علوم بر جای می توصیفی ـتبیینی محتوای در ترین تأثیر را عمیق

از این نظر علوم شود. علوم حاصل می تبیینیو  توصیفیعلوم نیز با تغییر در همین بخش  تجویزیمحتوای 

و تفاوتی میان آنها  ددارنقرار ان دانشگرها و باورهای گرایشتأثیر در معرض طبیعی و علوم انسانی به یک اندازه 
  .نیست
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بنابر توضیحات فوق، ضروری به نظر می رسد پیش از بررسی تأثیر پیش فرض ها و ارزش ها در حوزه تجویز، 

علوم  تبیینیمحتوای ببینیم  اما، بپردازیم. توصیفو تبیین گامی به عقب برداشته به دو حوزه خطیرتر، یعنی 

علوم تنها برگرفته از  تبیینی؟ کافی است توجه کنیم که محتوای می گیرد قرارتحت تأثیر باورهای عالمان چگونه 

به محض این که بخواهیم میان مشاهدات خود از طبیعت نوعی ارتباط برقرار کنیم و یا در واقع تجربیات نیستند. 
ربه فراتر گذاشته ها و علت رخ دادن آنها به دست دهیم، پا را از حیطه آزمایش و تجتبیینی از چگونگی وقوع پدیده

ها خارج از هرگونه تالش برای بیان چرایی و چگونگی پدیدهایم. به این ترتیب و دست به تفسیری متافیزیکی زده
فرو  علتعالمان هستند که جاذبه را برآمده از مبانی متافیزیکی و غیر تجربی است. و داللت ابزارها و روش تجربی 

شده باشد که جاذبه علت سقوط « مشاهده»د؛ نه آن که در جهان خارج کننافتادن اجسام به زمین معرفی می
دانند. عالمان حیات های عصبی در بدن میانتقال پیام عاملهای شیمیایی را اجسام است. عالمان تغییر غلظت یون

پدیده را  توان همزمانی مکرر دودانند. در جهان خارج تنها میساختار پیچیده مادی موجودات زنده می محصولرا 
  [7] قابل مشاهده و آزمون نیست.به هیچ وجه مشاهده کرد؛ اما علیت به معنای فلسفی و قطعی آن 

تفکیک . چرا که رکنار نیستهای عالمان بداوریپیشاز تأثیر  نیز علوم توصیفیمحتوای از این گذشته حتی 

علمی یک پدیده به  توصیف. میز استآقراردادی و مسامحهتفکیک یک  ،کدیگریاز  تبیین و توصیفدو مقوله 

در  توصیفیتوان گفت هر می .گیردرا میآن و بوی رنگ از همان ابتدا ناگزیر گیرد و آن صورت می تبیینقصد 

گیری نسبت به برخی بدون تمایل به جانبداری و موضعرا  توصیفیهیچ ست و ا تبییننوع خاصی از جهت 

رها  hاز ارتفاع  یکه جسم گفته شود یک جسم اگر در توصیف حرکتِال به عنوان مث. توان یافتنمیها تبیین

نشانه آن است ایم که هایی را در توصیف آوردهخواه ناخواه ویژگی ،به زمین رسید vثانیه با سرعت  tشد و پس از 
واقعیت  این. فهم شود -تبیین نیوتنی از حرکتدر اینجا  –که تمایل داریم توصیفمان در چارچوب تبیین خاصی 
کند، به آن جسم توجه نمی« منشأ»و « جوهر»یا « جنس»که نیوتن برخالف ارسطو در توصیف حرکت جسم به 

به خاطر داند؛ در صورتی که ارسطو جسم متحرک نمی «جنس»معنای آن است که نیوتن حرکت را محصول 
ها علم حتی در مقام بیان چیستی پدیدهبنابراین [ 8]چنین باوری دارد.دهد، ی که از حرکت ارایه میتفاوتتعریف م
 ها و طرز نگرش عالمان نیست.فرضاز پیشنیز رها 

 ،علمی به روشنی خواهیم دیددر تبیین و توصیف را عالمان  یهافرضپیشها و ذهنیت حضور افزون بر این، 
ناظر به واقعیت خارجی نیست  ،حتی در علوم طبیعی ،که بسیاری از مفاهیم مورد استفاده در علوماگر به یاد آوریم 

آن است که علوم طبیعی یکسره درباره جهان که بر باور عمومی برخالف  ؛و ساخته و پرداخته ذهن عالمان است
چون نیرو، هایی همتیعبه کشف واقهای مادی موفق دانان با تفحص در پدیدهگویند و مثالً فیزیکخارج سخن می

در جهان طیسی، امواج و اجرام بسیار کوچک مانند الکترون، اتم و مانند آن های الکتریکی و مغناانرژی، میدان
 .اندشدهخارج 

های جهان از پدیده« تصویربرداری»صرفاً کار علم مردم برآنند که عموم که سرچشمه گرفته این تصور از آنجا 
« میدان»ا به راستی یآ انیم.از جهان بد« تصویرسازی»بیشتر آن است که کار علوم را  تر. در حالی که درستاست

ابداع شده است؟ آیا تر ما از طبیعت که برای فهم سادهاست  یمفهومصرفاً در جهان خارج وجود دارد یا 
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هایی که مشاهده اند یا آن را برای تبیین پدیدهبردهپی در عالم انرژی  «وجود»به از روی تجربه دانان فیزیک
 . . .ست؟ ابه مفهوم فیزیکی آن چگونه به تجربه درآمده ؟ نیرو اندکرده« اصطالح»کنند، می

 

 در ادراک تصرف
از جهان  نگرشی علمیو با خود ادراکات حسی  بر مبنایتصویری که بر اساس آنچه گفته شد باید اذعان کرد 

 در طی یک پژوهش براساس اهداف آنتصویرسازی کامل مطابق با واقع باشد. به طور معلوم نیست سازیم، می
حواس و قوای نیز روش تحقیق و برنامه و  انجام می گیرد. برنامه پژوهشی و کاربرد خاص نتیجه و محصول آن،

 و کاربردها شوند، متناسب با همین مجموعه اغراض و اهدافبه خدمت گرفته میدر این برنامه ادراکی که 
ی خود را برای تحقیقی خاص شود. از این رو یک محقق ممکن است بخشی از حواس و قوای ادراکمشخص می

ابزار شناخت و تحقیق به عنوان گانه حواس پنج ،تأمل فلسفییک در  مثالان به عنو ؛به کار نگیرد و معطل گذارد
 تحقیق علمیکه از  اهدافیعوامل ارادی مانند ند. به عبارت دیگر عوامل گوناگون از مناسب تلقی نمی شوفیلسوف 
عوامل  وکنند بندی و خالصه میهای ذهنی که ادراکات ما را تعبیر، صورتفرضشباورها و پیتا کنیم دنبال می

ترین دریچه ارتباط ما با جهان خارج که ظاهراً حواس ما، یعنی اولین و بسیطجسمانی های ویژگیغیر ارادی مانند 
در  ه و همههمکنیم، که در آن زیست میاقلیمی شناختیِ های محدودیتآنها حداقل است، و حتی  دخالت ذهن در

 تواند موضوع را روشن کند. چند نمونه ساده میذکر نقش دارند. چگونه دیدن و چگونه ارزیابی کردن ما 
 -های علمیکی از نویسندگان داستانیهمچنان که  –تصور کنید  ایای را در یک منظومه شش ستارهسیاره

ای از هرگز تجربه شرشید در آسمان آن، ساکنانکه به خاطر حضور دائمی چند خو - کندتوصیف میتخیلی  
. اگر برای ساکنان این سیاره سخن از تاریکی آسمان و ستارگان و دیگر درننداهای نجومی هنگام و پدیدهشب

توانند درستی آن را می حسیسوی مرزهای فضای سیاره به میان آید، با چه معیار اجرام سماوی درخشان در آن
شدیم ای از شب  نداشتیم و با این ادعا روبرو میر ما جزو ساکنان آن سیاره بودیم و هرگز تجربهاگ[ 9]بیازمایند؟ 

البته  وشناسیم، اجسام نورانی دیگری به نام ستارگان وجود دارند که در آسمان ما عالوه بر شش خورشیدی که می
به ویژه اگر  -کردیم چه برخوردی می، )!(امکان رؤیت آنها فراهم نیست بریم،در جهانی که در آن به سر می

همانند دنیای ما رشد شناسی ای علم ستارهدر چنین جامعهآیا داشتیم؟ تصوری از فایده چنین علمی هم نمی
 شد؟ کرد یا بیشتر شبیه علوم غریبه میمی

د به جا تواند بر کل تجارب بصری و دانش فرکه میاست دیگر در باب تجربه ادراک رنگ و تأثیری  یمثال
بگذارد. شخصی را فرض کنید که دچار کوررنگی است. تجربیات بصری این شخص با افراد عادی متفاوت است. 

ها بر روان و رفتار آدمیان ها و ترکیب آنها و اثرات روانی این ترکیباگر این فرد کتابی تدوین کند که از رنگ
ما برای  هایی خواهد داشت؟ناسیم، چه تفاوتشمی شناسی رنگی که امروزسخن گوید، این دانش با روان

شناسی رنگ ما برای او روانمتقابالً و فایده و مهمل و علم او بینادرست  ،شناسی رنگ این فرد آشکارا ناقصروان
 خواهد بود.همچون رمل و اسطرالب  زآمیسحررمزآلود و  یاآکنده از حشو و زواید بیهوده 

هایی سازد. امروزه دستگاهوده بینایی را بر تصویر ذهنی ما از محیط آشکار میک نمونه دیگر تأثیر تغییر محدی
ساخته شده است که تشعشع مادون قرمز را به تشعشعی در محدوده طیف مریی چشم انسان )مثالً قرمز یا سبز( 

http://www.farda.ir/


  حلقه مطالعات فلسفه و اندیشه اسالمی _بنیاد توسعه فردا                                                                                                                                علم دینی، امکان و چگونگی

از سایت بنیاد به  آنمتعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میباشد. فایل الکترونیکی  مطلبکلیه حقوق این 
 قابل دریافت است.  www.farda.irنشانی : 

8 

بز یا قرمز کند. چشم مسلح به این دستگاه یک جسم گرم را به دلیل تشعشع مادون قرمز آن به رنگ ستبدیل می
بیند. گرچه در این حال چشم انسان قادر به تشخیص طیف مادون قرمز ای به همین رنگ در اطراف آن میبا هاله

است، اما در واقع این دستگاه محدوده بینایی انسان را افزایش نداده و محدوده طیف مریی همچنان بین امواج 
چنان که اگر بخش مادون قرمز طیف ادراک محیط را آنقرمز تا بنفش است. بنابراین چنین چشمی هنوز توان 

کند دیگر محیط را مشاهده می یامواج الکترومغناطیس در محدوده قابل رؤیت او بود، ندارد. آیا چشمی که با نگاه
های پیرامون خود را همانند ما مشاهده و تجربه تری در جهان هستی توجه دارد، پدیدههای گستردهو به نشانه

کامالً  هایی با چنان ویژگیانساند؟ مثالً به این گزاره مشاهدتی توجه کنید که در نظر ما غریب و در بیان کنمی
آیا این « کند)!(زنیم، پس از مدتی رنگ و شکل آن تغییر میوقتی اتو را به پریز برق می» مطابق با واقع است: 

د؟ اگر بپذیریم که رنگ نکند و توصیف میندهمیهای محیط و موجودات دیگر را همانند ما تشخیص د رنگافرا
و به دی اجسام افراتوان گفت که چنین یکی از عوامل مهم در تشخیص یک جسم از محیط اطراف است، آیا نمی

و علوم آنها با علوم امروز ما تفاوت خواهد  دنکنو ادراک می ندنبیرا به شکلی متفاوت از ما میطور کلی عالم 
 ؟داشت

گیری علوم ایفای شوند که خارج از اراده ما در شکلعوامل محیطی و جسمانی را یادآور می تأثیرباال  هایمثال
از  ،دهد نیزهمچنان که گفته شد تغییر در اغراض محقق و انتظارات وی از پژوهشی که انجام میکنند. نقش می

غرض در تفاوت بیان دیگر به کند. میطریق انتخاب ابزارهای شناختی و روش تحقیق، محتوای علوم را دگرگون 
شد خواهد  وآن دو روش تحقیق ابزارهای شناختی به تفاوت در منجر  ،موضوع واحدیک دو محقق هنگام بررسی 

 .نیست ،حسیادراکی و متفاوت با دو نوع دستگاه  ،دو شخصعلم تفاوت  کمتر از ایشانتفاوت علم در نتیجه و 
هدف و انتظار محقق را  ، می تواندانتظارات جامعه یا های شخصیتیویژگیو  هاعادت، از جمله عوامل متعددی

محقق مسلمان برنامه پژوهشی یک تواند می زیاسالم ن هایآموزهها و گزاره مجموعهکه توان دید میند. ک تعیین
 کند.و هدایت  یدهرا جهت 

زندگی خود را بر آن  تالش می کنندرند و ی رعایت دستورات اسالمی را داای که افراد آن دغدغهجامعه در
طبعاً جمع عالمان بررسی سیر پیشرفت علم نیز باید با توجه به چنین دغدغه ای صورت گیرد. ، ندنمایاساس تنظیم 

نیز در تمام شئون زندگی و از جمله فعالیت علمی خود به دنبال رعایت فرمان الهی و تقرب جستن به او این جامعه 
 -های خودگیریی اعمال و تصمیمهمچون همه -ی علمی اسالمی در فعالیت علمی خود ین جامعههستند. بنابرا

و گمان می برد از این طریق به کمال مقید به آداب و دستوراتی است که از جانب شارع مقدس به او رسیده 
ای است که با علوم . حاصل چنین فعالیتی، علم ویژهدست می یابد تقرب به پروردگارهمان یعنی مطلوب خود 

 متفاوت است؛ دست کم همان قدر متفاوت که کیمیاگری دیروز با شیمی امروز. -گریبا اهداف و غایات د-دیگر
هر تعهدی در متن هستی خود را از چون تحقیق آن گروهی باشد که تواند همای نمیفعالیت علمی چنین جامعه

ی علمی اسالمی خود را مسؤول بداند تا در ممکن است جامعه ،عانتخاب موضوظ لحااز در درجه اول . داندرها می
باب موضوعی خاص به فعالیت بپردازد که آن را در جهت کسب رضای پروردگار تشخیص داده است و برعکس 

 . ه آن را کنار گذاردرا مصداق لهو و عبث شمرددیگر مطالعه و تحقیق در اموری 
های متداول در علوم، چه در مقام ای روشار است. چه بسا پارهی روش تحقیق نیز برقرهمین وضع درباره

ها ای زمینهدر تمام یا پارهکه ها، ها و چه در مقام داوری و تحقیق صحت نظریهگردآوری دادهپردازی و نظریه
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این صورت  مورد قبول ایشان منافات داشته باشد. در رزشیمقصود عالمان اسالمی را برآورده نسازد و یا با موازین ا
های موجه برای فعالیت علمی و ی علمی اسالمی معطوف به یافتن روشبخشی از تالش جامعهبه طور طبیعی 

های عالمان را نیز افزود که پنهانی ها، باورها و گرایشفرضبه اینها باید تأثیر پیشتحقیقی خود خواهد شد. 
از تربیت قبلی و هایی که ها و گرایش؛ نگرشکندر میخواند و تعبیبرمیکند، چین میدستهای آنان را یافته

 حاصل شده است. ، در جامعه ای اسالمی و با آموزشی اسالمی،ی عالمانبه تدریج شکل گرفته شخصیتِ
 

 دین  دیدهاز  جهان
دهی و جهت تصویرسازی علمی  براغراض و باورهای عالمان و  های فیزیکی حواسکه تأثیر ویژگیحال 
اگر نگرش ما به هستی و خودمان از آنچه که امروز هست، متفاوت  پرسید کهتوان میحظه شد، مالتحقیق 

علم امروز با  هاییتفاوتچه  شدمیبندی، و خالصه چین، صورتها دستبه دست این نگرشکه  یبود، علممی

از این  ییهاثالمذکر مشروط بر آن که  ؛کندتر موضوع را روشنبتواند  مثالارایه چند شاید باز هم  ؟داشت

 گونههمینبه مسیر آینده علم در صورت دخالت دین لزوماً تلقی نشود که بدان معنا دست 

 . خواهد بود

 اقتصاد -الف

 ،هزینه مالی و انسانیتواند با کمترین غایت اقتصاد آن است که معلوم کند چگونه هر واحد اقتصادی می
صحنه حیات انسان را همچون میدان رقابتی خود های فرضپیشاچار در بیشترین و پایدارترین منفعت را ببرد. ن

هایی هستند ها هریک به مثابه گرگدر این میدان انسان .نگاردامیبا مشقت کمتر برای کسب درآمد بیشتر 
ند. کناز دریچه منافع خود فهم و دنبال می تنهاحریص و البته متمدن، حسابگر و دوراندیش که منافع دیگران را 

اقتصاد متعهد شده است تا این غایت را بدون هیچ قید و بندی تعقیب و محقق کند؛ اگرچه ناچار شود به 
در اقتصاد  آن شده کهچنین غایتی پذیرفتن دارند. حاصل هایی وارد شود که دین یا سرشت انسانی روا نمیحریم

تولید قلمرو نظیر مفهوم بازار، مزیت،  شکل دادن به دیگر مفاهیم ایندر « رفاه»و  «رقابت»مفهوم امروز 
های اقتصادی توصیف، تبیین و تجویز سیاستدر طور همینتوسعه و نظایر آن و جویی، رشد و اقتصادی، صرفه

به ساختار یکپارچه خود را از دست داده، اقتصاد  ،آنبا پاک کردن که به نحوی  ؛شته باشددامحوری برعهده  ینقش
 راکنده و ناقص بدل خواهد شد.پ سخنانای از جموعهم

های تجویزی فرضهای توصیفی و چه پیشفرضچه پیشها، فرضهریک از این پیشبرای یک مسلمان 
در حالی که هدف ابتدایی انسان مدرن رفاه مادی بیشتر است و اگر انصاف و از دین دارد. برگرفته ی هایجایگزین

ز باب مفید بودن آن است، برای یک مسلمان عدالت اولین و شود، اعدالت هم در این میان مطلوب شمرده 
، ه باشددعایت نکرعدالت و انصاف را راگر چنان که ترین مسأله در تنظیم روابط خود با دیگران است؛ آنمهم

تواند انسان را در دنیا نمی به جز آن یک مسلمان سطحی از رفاه و آسایش آن را جبران نخواهد کرد. رهرسیدن به 
ترین مقصد او نیز رفاه و عالی یله شده و تنها بشمارد که همواره در نبرد برای خورده نشدن و زنده ماندن است

کلید شاهو تقوا را را یکی از مخلوقات عالم، بر سر سفره روزی پروردگار متعال او بلکه  ؛در زندگی هرچه بیشتر
به این ترتیب . یابدمیانه بهشت و دوزخ میدر و میدان آزمون الهی در و خود را  داندمی الهیبرخورداری از مواهب 
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تواند مسیر و مقصد زندگی دیندارانه نمیبه مفهومی که مبنای اقتصاد امروز قرار گرفته است، « رفاه»و « رقابت»
 های دیندارانه.نی بر آموزهو نه مبتمحسوب می شود مفید دینداری . اقتصاد امروز نه واقع شودیک مسلمان 

با چنین تن دهد؟  ،کندتجویز میاو هایی که ین چرا یک مسلمان باید دل به اقتصاد امروز سپارد و به نسخهبراابن
شمرده جایز در صورت اضطرار تنها و « اکل میته»به مثابه ، های اقتصاد امروزنسخهاز مسلمانان  رهیافتی، پیروی

 صورت گیرد. جوانب گوناگونبا دقت و رعایت ، باید مبنای آنو هر اقدامی بر  ودشمی
نویسنده کتاب های آن نیست. چنین نگاهی منحصر به مسلمانان و نتیجه باور افراطی آنان به اسالم و آموزه

های اخالقی نظیر حرص و طمع بنا پس از آن که اقتصاد امروز را به دلیل آن که بر پایه رذیلت« کوچک زیباست»
که اموری -های اقتصاد کند کشورهایی که از زیربنای تئوریکند، یادآوری میاست، نکوهش میشده 

وی پس از  .شوند به نوعی التقاط در باورها و رفتارها تن دهندکنند، ناچار میغفلت می -هستند، « ماوراءاقتصاد»
های ها از تعیین سیاستر بسیاری زمینهریزی شده و دهای اقتصادی خیالی که بر پایه تعالیم بودا پیویژگین بیا

، اشاره با اقتصاد رایج تفاوت دارد ،افتگی جوامعیکننده رشد و توسعههای توصیفتا شاخص ،رشد و اقتصادی گرفته
 [10]. توانند به همین شکل مبنای اقتصاد قرار گیرندکند که اسالم، مسیحیت و یهودیت نیز میمی

تحقق  ،گسترش کسب حالل، افزایش برکتخود را متکفل اموری همچون اقتصاد اگر زمانی فرا رسد که شاید 
جوامع مختلف را بررسی  اسالمیهای آموزهها و گزارهعدالت و حاکمیت روحیه گذشت و قناعت ببیند و بر مبنای 

  به تجویز نسخه دست یازد، بتوان ادعای تولد اقتصاد اسالمی را بر زبان راند.کند و 

 بهداشت -ب

شامل آن است که این علم  فرضپیشموضوع کاوش خود را جسم انسان قرار داده است. ، رایجلم بهداشت ع
ات تجربی قرار گیرد. حتی متکامل شدن تدریجی طالعتواند موضوع شناخت و مجسم به تنهایی و فارغ از روح می

سر ناچاری و به دنبال بروز مشکالت پزشکی به این علم نیز گویی از شناسی و روانآن و اضافه شدن مباحث روان
های این علم در مادی انگاشتن فرضها رخ داده است و از آنجا که اساساً پیشعدیده در شناخت و درمان بیماری

این تکامل هم مشکالت قبلی را چاره نکرده و تنها فضای این مباحث را  ،خود، تغییر چندانی نکرده استموضوع 
مانند اضطراب،  -و عوامل روانی  هااکنون از اثر متقابل ناهنجاریت است که هماست. درس ساختهتر مغشوش

مانند خستگی و  -بر کالبد انسان و نیز اثرات روانی برخی اختالالت جسمی  -استرس، افسردگی و هراس 
اما  ،رودسخن می -کلیوی  وهای کبدی خونی و هذیان ناشی از وخامت بیماریکمبه دلیل گری پرخاش

 ها آن است که گویی روان انسان موضوعی در کنار جسم اوست و وحدت آنها و اصلفرض تمامی این بررسیپیش
 .مغفول واقع شده استدر این میان بودن نفس « البقاءالحدوث و روحانیهجسمانیه»فلسفی 

و  بینیجهانر یک تعریفی است متکی ب -شوندکه بعضاً منجر به آثار بدنی نیز می –تعریف اختالالت روانی 

جامعه، از  پایه چون: نُرمآید. اما علم بهداشت روان نه تنها به تعریفاتی بیبنابراین اثبات آنها از علم تجربی برنمی
زند، بلکه پا را از این نیز فراتر گذاشته ادعا دارد مکانیسم بین رفتن کارکردهای فرد برای اجتماع و غیره دست می

دانیم چنین تعاریف و ادعاهایی در حالی که می کند.روان انسان و نهایتاً جسم او روشن میاثرگذاری آنها را بر 
ای های اولیهفرض؛ پیشاندبینیکامالً از حیطه اختیارات علم تجربی خارج و در هر حال نشأت گرفته از یک جهان

تواند از شواهد تجربی به دست ه میگوناو چ چون وحدت جسم و روح انسان و آفریدگار حکیم داشتن ) یا نداشتن (
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ترین ها را با ظریفترین روشهزینهفرض که جسم انسان منتظم به نظمی است که کمخود این پیشحتی  ؟آید
فیزیولوژی که آناتومی و یا بقا دست یابد، از درون علم  در نهایتیافتگی و گزیند تا به سازمانارتباطات برمی

مورد انسان و  هم در -تر که دست علم بیولوژی فرض عامآید. پیشتند، برنمیهس تبیینیو  توصیفیعلومی 

های کلی آحاد گوناگون بشر است که از اثبات آن کوتاه است، یکسان بودن ویژگی -هم در مورد موجودات دیگر 
 سازد. دار میتعمیم را در مورد آن معنی

، موضوع و شته شودها گذافرضفاوت بر جای این پیشهایی متفرضاگر پیشتوان تصور کرد که بنابراین می
تغییراتی که در نتیجه مستقیم چنین تغییر  پیدا خواهد کرد. جدیتغییر علم بهداشت و پزشکی مسیر مباحث 

بیماری بپذیریم،  چه طرز تلقی علوم تجربی را ازچنان دهد، کامالً فاحش است.هایی در این علم رخ میفرضپیش
گیرد. علم بهداشت روان در تعریف بیماری روانی، بر خواند، در بر نمیچه را که دین بیماری میآن لزوماً تمامی

برند، پیدا های جامعه، یعنی وضعیتی که اکثریت جامعه در آن به سر میشود که فرد با نُرماختالفی متمرکز می
داند. مثالً ناتوانی فرد در رد در اجتماع میرا اختالل در کارکردهای ویژه فکند. نیز شاخص یک بیماری روانی می

های درمان است که هدف آن برگرداندن انجام وظایف شغلی یا زناشویی. این نوع تعریف منشأ نوع خاصی از روش
تواند با توسل به داروهای شیمیایی و و می فرد به وضعیت اکثریت جامعه و رفع ناتوانی کارکردهای اجتماعی اوست

 درمانی دنبال شود.اگون روانیا اشکال گون
از آنجا که انسان دارای فطرت و سرشت در حالی که طبق اصول و تعاریفی که در متون دینی ما آمده است، 

روحی و روانی،  هایبیماریشود. بر این مبنا واحد است، هرگونه انحرافی از این فطرت الهی بیماری محسوب می
روند و نه تنها تعاریف مشخصی دارند، بلکه اطالق اصطالح شمار می های اخالقی انسان بهجزیی از بیماری

ها کامالً قطعی است. به عنوان مثال از حسد، حرص و تکبر در متون دینی ما صراحتاً به عنوان بیماری بر آن
حوزه تواند هم در حوزه روان و هم در هایی میبیماری روحی نام برده شده است. از دیدگاه دینی چنین بیماری

ها به خدمت تواند با این دیدگاه برای درمان این بیماریمیهای رایج فعلی بدن فرد را متأثر کند. برخی روش
جا تواند به آن افزوده شود. در اینهای متفاوت دیگر خاص دین مانند صدقه، دعا و نذر نیز میگرفته شود و روش

کند. هدف از درمان در ف و هم تجویزها را دگرگون میای که مورد نظر قرار گرفته هم تعاریفرض دینیپیش
اش نیست. بلکه های جامعه و یا توانا ساختن او برای انجام وظایف اجتماعیبازگرداندن فرد به نرم لزوماًجا این

از آنجا که وحدت جسم و  باز گردد.هدف آن است که وی به سالمت روحی و اخالقی که مورد انتظار دین است، 
ها و واسطهانکار  یمعناه شود، این سخنان بفرض محوری در این نگرش محسوب میسان یک پیشروح ان

هایی که بر اثر نیت نذر به عنوان مثال هورمون ؛نیستهای خاص های مادی و شیمیایی تأثیر این روشمکانیسم
های عصبی اثر کردن در پایانهشود و مکانیسم ترشح آن یا نوروترانسمیترهایی که در اثر دعا در انسان ترشح می

  کنند و غیره.می

 سیاست -ج

از نگاه . بنابراین استحق حاکمیت باالصاله از آنِ مردم  آن است کهسیاست علم در  هاترین نظریهرایجکی از ی
اگر به همین ترتیب د. ندر گرو آن است که مطابق خواست مردم عمل کنها مشروعیت حکومت هااین نظریه
د. نکنمی وجواز حکومت جستنارضایتی مردم در آن را  منشأ احتماالً  هااین نظریهچار فروپاشی شود، حکومتی د
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آن گاه  ،نیمابد هاکننده اقتدار حکومتعوامل تهدیدکننده و تثبیت شریحترا  این علمترین اهداف کی از اصلییاگر 
در را نقش مردم  نیز یحکومتهای یف نظامتوص هنگامچنین رهیافتی در علم سیاست به که  هد بوداخومنطقی 

ها به حکومته در علم سیاست امروز کاست  توصیفید توجه قرار دهد. بر اساس چنین رومها ساختار حکومت

علم  تجویزیهای حکم .و الی آخر شودمیخصوصیات هر دسته مطالعه  ه ودش توتالیتر و دموکراتیک تقسیم

 .شودصادر می هاییبندیو صورت هاتوصیفچنین  اساسبر نیز سیاست 

و آن را نه مردم( و )حاکمیت حق خداست  آن است کهها حکومت توصیفیمبانی  دیل دینی این فرض درب

بنابراین مالک  .داندمیگردن نهادن به این حق وظیفه انسان را و کند که خود بخواهد تنها به کسی واگذار می
 دولتهمچون در شرایطی، حاکم الهی نیز  اگرحتی ؛ شودخالصه نمی در آرای مردمصرفاً حکومت ک یمشروعیت 

 تبیینی، توصیفیساختار بر مبنای چنین نگرشی، [ 11]. باشدرأی مردم برای اداره حکومت محتاج  ،دموکراتیک

 هخواهد بود کدنبال آن ه ب احتماالً سیاست اسالمی علم  ها متفاوت از سیاست امروز است.حکومت تجویزیو 

فرع بر این منظور  ،حفظ خودِ حکومتدر این نگاه شاید شود و ن دهد چگونه حق خدا در حکومت حفظ مینشا
تبعیت آنها از خدا ها بر مبنای حکومتاولیه بندی دسته  دینی،در علم سیاستِ. از همین روست که باشداصلی 

 ترتیب چنیناین  هشود. بده میزامفهوم حکومت طاغوت در مقابل حکومت الهی گیرد و از همین جا صورت می
 .ازددپرمی به صدور حکمها های رایج را به نحو دیگری تفکیک و درباره آنحکومت تعاریفی

در این دو نگرش کامالً  تجویزی و تبیینی نباید سبب شود تا گمان کنیم احکام ،توصیفاین تفاوت در 

و خدمت به  هدرمدارا کمردم ند تا با کتوصیه  هابه حکومتممکن است متعارض هستند. علم سیاست دینی نیز 
شاید پایداری حکومت و  –این شکر را سبب مزید نعمت حتی واند و بخآنان را یک وظیفه از باب شکر نعمت الهی 

رمز  ،به عبارت دیگر اگر سیاست رایجند. کقلمداد  –)!(و یا حتی رشد و شکوفایی اقتصادیگزاری دوام خدمت
، به استموارد چنین  اغلبدهد که اگر در جوید، سیاست دینی توضیح میدر مدارا با مردم می ماندگاری حکومت را

و « الملک یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظلم» و « لئن شکرتم ألزیدنّکم» دلیل تبعیت حاکمان از سنت الهی 
در گرو رعایت خواست مردم بوده است. اما این بدان معنا نیست که رضایت و شکر پروردگار همواره مانند آن 

علم سیاست دینی ممکن . و بدون آن حکومت رو به زوال است دارد، مراعات حق خداست است؛ بلکه آنچه اصالت
نارضایتی مردم چون اسبابی هم :را شناسایی کنداسباب مختلفی ها و نشانه ،نیز هازوال حکومتاست برای 

 . کفایتی خودِ حاکمانبیشاید و بالیای طبیعی ا یکشی دیگران گردنو چون سیاست رایج( )هم

 فیزیک -د

در این میان تغییر مکانی اجسام را تحت داند و میچگونگی تغییر در جهان مادی خود را متکفل بررسی فیزیک 
جدا کرده و تحت فیزیک  «حرکت» بخشرا از  تغییرانواع دیگر فرضی چه پیش. کندبررسی می« حرکت»عنوان 

با  نگاه به  است،قائل به حرکت جوهری که دانی ؟ فیزیککرده استبندی دستهعلم فیزیک ی در عناوین دیگر
به مثابه یک پدیده خواهد شد که تا کنون  تغییرهای در حال بخش بزرگی از پدیدهمتوجه های مادی پدیده

اه کاملی شود که تحول یک دانه گندم تا جوانه بزند و گیچرا [ 12] .استبررسی نشده فیزیک متحرک در 
یک نوجوان در  تغییرات جسمیفیزیک بررسی نشده است؟ « حرکت»بخش ، در بیاوردای از گندم را تحفه خوشه

طول زمان و رسیدن به جوانی و کهنسالی، رسیدن میوه نارس بر شاخ درخت و مانند آن چطور؟ اگر گفته شود که 
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ای شویم که نتایج بررسی چنین پدیدهیزیک، یادآور میشناسی است و نه فدر علم زیستهایی ن بررسییچنجای 
گونه که کند؛ هماننیاز نمیشناسی، علم فیزیک را از بررسی همین پدیده از منظر خاص خود بیدر علم زیست

های مربوط به موجودات زنده از آن حیث که به فیزیک مربوط فیزیک خود را از اظهارنظر درباره سایر پدیده
 ف نکرده است. شود، معامی

در فیزیک بررسی شوند، غیر « حرکت»ها در کنار حرکت مکانی تحت عنوان کلی حال اگر همه این پدیده
های به ظاهر گوناگون حکومت کند. بر تمام این پدیده که کرد وضعقواعد واحدی بتوان منتظره نخواهد بود اگر 

حرکت مکانی از سقوط آزاد یک سنگ به ظاهر متفاوت  ی انواعمگر نیوتن یک بار همین کار را استادانه درباره
ی قواعد آنچه دربارهنشان داد  بتوانآور است اگر گرفته تا گردش سیارات به دور ستارگان انجام نداد؟ آیا حیرت

و قواعد کلی حرکت شود محسوب می، حالت خاصی از قواعد کلی حاکم بر حرکت ایموضع کردهحرکت مکانی 
غیر قابل تغییر است؛ حتی تا ابد  F = maی دهند؟ آیا قاعدهتری در اختیار ما قرار میو عمومیتر توضیح جامع

غیر قابل تعمیم؟ آیا در صورتی که فیزیک اسالمی در بیان قواعد حرکت به جای استفاده از قواعد نیوتن قواعد 
ی تجربی فیزیک خطا برده و پشتوانهتوان بالفاصله به یقین حکم کرد که چنین علمی ره به دیگری وضع کند، می

اندازی باالتر فراروی ما گسترده باشد؛ توان احتمال داد همان منظره را از چشمنیوتنی را به هیچ گرفته است یا می
 کرد؟تصویری ارایه بار چنین چنان که نیوتن یکهم

ست تا نییحیان، در پی آن ی مسعلم اسالمی همچون تجربه ،کنندبنابراین برخالف آن چه گروهی تصور می
ی سره مهر تأیید بزند ی سره و ناسره تقسیم کند و آن گاه بر پارهکش متون مقدس به دو پارهعلم امروز را با خط

، چه بسا نگریسته شودکند، به علم اگر با نگاهی که دین تجویز می. بلکه مردود شمارد به کلیی ناسره را و پاره
ا فیزیک یا یدر مورد علم بهداشت این وسعت نظر را چه ده علوم وسعت یابد؛ چنانشناخته ش قلمرو متداول و

 .دیدیمبا نگرش دینی سیاست 
 

 وحدت علوم دینی
تر به نظر تر و ملموسدر حضور نگرش دینی در دسترس ،بخشیدن به علومتر آن که آرزوی وحدتی جالبنکته

با اخالق که در چند قرن اخیر حتی علم به و پزشکی  ک علم طبیعی تجربی چون بهداشتیچه بسا رسد. می
به صورتی کامالً روشن با یکدیگر ارتباط و در فضای علم دینی حساب نیامده، چه رسد به آن که تجربی باشد، 

شناسی بیش از پیش در هم آمیزند و یا سیاست و و زیست شیمییا ، ا فلسفه و فیزیکیحتی سنخیت پیدا کنند. 
در  -وحدت علومآسانی وسعت قلمرو و  –مز این هر دو ویژگی علوم اسالمی . رپیش روندانه هم فقه شانه به ش

خواهد تا از همه وسایل و کند و از آنها میکه اسالم مؤمنان را از نگاه محدود و ناقص به عالم نهی میاست این 
حروم نکنند. از این رو دلیلی ندارد که در ها مقوای ادراکی خود مدد گیرند و خود را از تمام یا بخشی از این موهبت

های های دینی را از تکمیل کردن یافتهقلمرو علم، فقط به تجربه حسی اکتفا کنیم و مثالً معارف عقلی و یا آموزه
  برکنار داریم. -اگر بر این کار توانا باشند –حسی و تجربی خود 

 

 هانخستین گامعلم دینی: 
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؟ پاسخ به این سؤال مستلزم آن است که بدانیم نقطه تولد علم کردود آید، چه باید که علم دینی به وجبرای آن
 آید و فرق آن با سایر ادراکات معمول بشری در چیست؟ اصوالً علم چگونه به وجود می باید دید عنییکجاست؟ 

بیاموزد، هنوز  ییگرداز جهان به رسد انسان تا زمانی که به فکر آن نیست تا فهم و ادراک خود را به نظر می
تدوین،  و بندی، تلخیصچین شده در جریان تعبیر، صورتدستادراکات متولد نشده است.  علم به معنای متعارف

محصوالت مرز بین این آرام آرامپذیری، آموزشیابند. به موازات رشد قابلیت به تدریج قابلیت انتقال به غیر را می
، معبری است آنها و آموزش اتانتقال ادراکتالش برای توان گفت براین میشود. بنامیبرداشته « علم» و فکری

آموزش بر خالف تصور قابلیت  بنابراینکه ادراکات گوناگون برای علم شدن باید به هرحال از آن بگذرند. 

، یعنی چنین نیست که ابتدا علم تولید شده باشد، سپس در پس از تولید علم نیست قابلیتاولیه یک 

 . قابل انتقال گردد ید دیگرفرآین
سزا دارد. نقشی بهو تولید علم علم حقق و ماز سوی دیگر تقاضای یادگیری از سوی دیگران در برانگیختن م

و تولیدات  (humanism)مداریانسانشیوه زندگی مبتنی بر گران دینی و رنسانس با اقبال جامعه به اصالح
های های اروپایی با اهتمام به تربیت محققانی با چنین زمینهآکادمی و پیش از آن فکری مبتنی بر آن شتاب گرفت

گونه که برای رشد و پیشرفت علم همانتوان گفت بنابراین می. ها را در این راه برداشته بودندفکری اولین گام
آموزش را برای پیشرفت علم دینی نیز باید ظرف زنیم، سازی میمدرن ابتدا در فرایند آموزش دست به ظرفیت

های و گرایشها ارزشها، : غایتیابدگسترش حیطه باید مهیای پذیرش علم دینی کنیم. این قابلیت در دو 
ی تأثیر خود های گسترش چنین قابلیت. از سوی دیگر های آنانو نگرش هابینشو باورها، از یک سو آموزان دانش

فضای فیزیکی و ذهنی آموزش و ساختار سازمانی از تهیه محتوای درسی مناسب تا  ،را در همه شؤون آموزش
  برجای خواهد نهاد. ،آموزش

معطوف  پیش از دانشگاهباید به مقاطع آموزشی میبه طور غالب در نظام آموزشی  ی این چنیناصالحات

، ها هم نسبت به علم و هم نسبت به دین در این دورهنگرشها و گرایشترین عمیقماندگارترین و شود. چرا که 
تواند جا و مناسب در چنین دوره حساس و خطیری میگیرد و تأثیرگذاری بهیعنی از دبستان تا دبیرستان شکل می

 دانشجویان و دانشگران آینده را در حد باالیی تضمین کند. و دینی صحت و سالمت شخصیت علمی 

در برنامه آموزشی مدارس  علومآموزش های سنتی ترین پیشنهادها، تغییر در شیوهایکی از اولین و پایهی

آن پیدا کند و های و محدودیتتری از ماهیت علم، ابزار و امکانات آموز درک واقعیاست؛ به نحوی که دانش
غیر های فرضچنین  الزم است وابستگی علوم طبیعی به پیشتوقعات وی از علم به نحو مناسبی تعدیل یابد. هم

تر از متافیزیک فروای ود تا معلوم شود که علوم تجربی و طبیعی در مرتبهمتافیزیکی به دقت روشن شتجربی و 
توان به راحتی فهمید که نتایج به دست آمده در علوم طبیعی هرگز در میدان منازعات قرار دارند. به این ترتیب می

قدر ناموجه ات خدا هماناصل آنتروپیک برای اثبا ابطال کنند. اکتفا به توانند مدعایی را اثبات یمتافیزیکی نمی
توان در این صورت می[ 13]است که انکار خدا به اتکای نظریه تکامل طبیعی یا به بهانه نیافتن او در طبیعت. 

  .را سر ندهداز متافیزیک  ینیازبیادعای در جایگاه مناسب خود بنشیند و امروز امیدوار بود که علم 

شود و اکنون بین علم و دین حس میاست. شاید تعارضاتی که هم یتربیت دینپیشنهاد دیگر توجه به مقوله 

داران در برابر علم دینی وجود دارد، تنها ناشی از مقاومتی که هم از طرف دانشمندان و هم از طرف برخی دین
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دین را ها نیز از نگاه باطل به دین نشأت گرفته باشد. نگاهی که تصورات باطل درباره علم نباشد؛ بلکه برخی از آن
ای مفید و حتی البته جنبه -شماردهای گوناگون زندگی بشری میفقط یکی از جنبهفاقد ارزش معرفتی یا 

شود که دین گوی برخی نیازهای خاص اوست. در حالی که در جای خود نشان داده میپاسختنها که   -ضروری!
کند؛ که اگر چنین نبود و شأنی از شؤون بشر های انسان تعیین میهمان راه زندگی است و جهتی برای کل فعالیت

در جای  ماند.بود، ادعای دین برای رساندن انسان به سعادت، ناقص و ناموجه میاز تأیید و توجه دین برکنار می
هایی نظرات و آموزهوی  تمامی شؤون زندگیهای بشر در گیریدین در مورد تصمیمنشان داد که  توانخود می

رای حفظ و التزام به دین باید آنها را رعایت کند. حتی اگر راهنمایی او در برخی شؤون این باشد دارد که انسان ب
 [14] که انسان در این شأن خاص مختار است که خود تصمیم بگیرد.

دینی بر آن حاکم باشد. ساختن های به دین و ارزش یکند که چنین نگرشای رشد میعلم اسالمی در جامعه
کنند و سازی برای ظهور عالمانی است که با نگرش دینی جهان را مشاهده میدر حکم زمینه ایچنین جامعه

ای کسانی داران در چنین جامعهبخشند. دینهای دینی سامان میزندگی و فعالیت علمی خود را بر مبنای ارزش
عبادی و ظاهری موجه.  کنند؛ اعمالیای از زندگی خود حمل مینیستند که یکی دو شاخصه ظاهری را در گوشه

جویند و در پی دمیدن روح میدین های زندگی خود را از ها و دغدغهبلکه کسانی هستند که پاسخ همه مسأله
دهند. شان هستند و فعالیت علمی خود را نیز در جهت رستگاری روحشان شکل میایمان به کل شؤون زندگی

انبه که همواره در طول تاریخ برعهده بندگان برگزیده خدا خطیر و چند جاست  ی تربیت چنین نسلی مسلماً امر
 بوده است. 

گذاشته شده که به صورت  تعلیمات دینیدر نظام آموزشی ما در مدارس این مأموریت تنها بر دوش درس 
به نسل  ین نگرشیشود؛ در حالی که در انتقال چنها آموزش داده میواحدی در کنار سایر دروس و جدای از آن

بازنمایی و تثبیت شود. ضمن آن که باید توجه داشت  یبشر های زندگیکلیه حوزهده، باید حضور دین در آین

عقاید و احکام و اخالق، حتی اگر بدون کم و کاست صورت گیرد، تنها جزیی از برنامه جامع تربیت  نظریآموزش 
های چنین و ظرافت -عملیزای همچون اج –رود و باید به اجزای دیگر این برنامه اسالمی به شمار می

 [15] ریزی جامع و حساسی نیز اندیشید.برنامه
تولید علم دینی آن الزمه  د.ترسیم کنما  ایعلم دینی را  برحرکت به سوی کلی خطوط تواند میچنین نگرشی 

بر ویرانه علم  را به یک سو نهیم و بکوشیمرایج امروز نیست که تمام ابزار و وسایل و نهادهای علمی و تحقیقاتی 
علم دینی یک محصول از پیش پرداخته و  نباید فراموش کرد کهم. یگذار نغیر دینی، بنای رفیع علم دینی را بنیا

تالش ما از پس پرده به در آید. به ناگهان  ،تا به محض بیرون راندن علم غیر دینییک بسته آماده عرضه نیست 
ریزی یک جامعه دینی و نهایتاً مان برای پیتای تالش همه جانبهدر راس ،ترعلمی هرچه دینیجهت دستیابی به 

تدریجی و در طی  ،یابد و بنابراین تالشی است قدم به قدم و حصول نتیجه در این راهدارتر معنا میهایی دینانسان
صور کرد و توان برای آن نقطه پایانی تاه نمیگ. تالشی که هیچخواهد بود و پر فراز و نشیب یک مسیر طوالنی

 .محقق شده استهای دین آلانتظارات و ایدهادعا داشت که تمامی 
، بتوان انبیا و اماماناندیشه و رفتار دینی، یعنی های توان امیدوار بود که با رجوع به سرچشمهبا این حال می

امامان ای الهی و بشری به دست انبیهدایت تمدن اگر به راستی ؛ های این راه طوالنی را آغاز کرداولین قدم
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کرد و ند، علم چه مسیری را طی میبنیاد نهالهی و دینی از ابتدا توانستند جامعه بشری را آنان میو بود میمعصوم 
 داشتیم؟میدر دست  ،ییهاموضوع و روشیی و چه محتوابا چه  ،ه علمیگونچامروز 
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