
  ساز و كار ديني كردن علـوم
  

  چكيـده

  
علم ديني، تركيب و تلفيقي است كه هويت هر يك از عناصر آن باقي است و هدف آن، از يك سو، اثر بخشي دين در ساختار و محتواي علم است 

علمي خود را محفوظ داشته حاصل اين تركيب، تشكيل حقيقتي جديد است كه هويت . دهي به اهداف علوم مورد نظر است و از سوي ديگر، جهت
هاي  اين ديدگاه با انديشه. هاي ديني و محتوايي همساز با دين است دهد و از سويي، داراي زيرساخت و در مقام داوري تن به آزمون تجربه مي

  .هاي دين آن آسيب نخواهد ديد فرض ها و قوانين علمي، پيش گرا سازگار است و در هويت ابطال گزاره مابعد اثبات
صرف پااليش و پيرايش علوم از ملزومات . س از فهم امكان تحقق علم ديني، بايد الگو و ساز و كاري براي تحقق اين هويت جديد ارائه كردپ

ما . كند سازي و يا حتي استخراج علوم با روش وحياني، ادعاي امكان علم ديني را محقق نمي سكوالر و يا عرضه علوم بر كتاب و سنت و توهم سره
سازي، به وادي تأييد يا ابطال تجربي قدم  شناسي، فرضيه گيري آن پس از دين اين باوريم كه علم ديني، هويتي توليدي است و مراحل شكل بر
بخشي  دهد و در اين فرايند جهت ها، هويتي جديد را شكل مي فرض ها و پيش ها و نيز زيرساخت نهد و دين به عنوان منبع الهام در فرضيه مي

  .ي و ارائه الگوهاي علم مطابق با نياز و اهداف ديندارن بوده و سبب توسعه هر چه بيشتر علوم استكاربرد
  

  .علم، علمي، دين، علم ديني، عينيت، نظريه، فرضيه :هاي كليدي واژه
  
  
  

  مقدمه 
اجتماعي  -علوم انساني اين مسئله در حوزه. امروزه از مسائل مهم مورد پژوهش و دغدغه بسياري از دانشمندان، علم ديني است
بحران ظاهر . تر از علوم طبيعي است تر و واضح اهميت بيشتري دارد؛ چرا كه تصوير حضور دين در عرصه علوم تجربي انساني، روشن

ها، امري نيست كه از ديد هر انسان آگاهي مخفي  ها، تهديدها و سلطه جهان امروز در عرصه اخالق، محيط زيست، وانهادگي انسان
هاي افسار گسيخته بشر براي توسعه و رفاه سبب  ميل غير قابل مهار به سوي تكنولوژي و تسخير هر چه بيشتر منافع و انگيزه. ندبما

جهت در آيد و به همان صورت، همراه هويت الحادي  نايافته و بي شده است كه علوم و فناوري در خدمت و انحصار تمايالت هدايت
كم و كاست آنها را تكرار كرده و احياناً سبب رشد و بالندگي آن  آموزي بي ما مسلمانان همه به بهانه دانش. شود وارد ممالك اسالمي مي

شويم و لوازم آن، يعني افول معنويت، تضعيف روابط انساني، نهادينه شدن فساد و تخريب محيط زيست، ايجاد اضطراب و  مي
برخورد . شود نزل آدمي در سطح ماشين و اموري از اين قبيل دامنگير ما ميهويتي و سرگشتگي، از بين رفتن كرامت انساني و ت بي

گيري  درست و منطقي با اين دسته از علوم و لوازم آن بدين صورت ممكن بود كه به همراه ورود هر علمي، شناسنامه آن و زمينه شكل
ا مصداق همان مفهوم از علمي تلقي نگردد كه تا حال منطقي آن شناسايي شود و مباني متافيزيكي و فلسفي آن روشن و ممتاز گردد، ت

بدين جهت، بعضي از متفكران، پس از تشخيص آسيب علوم نوين در جوامع . ستودند و از تقدس و تكريم برخوردار بود آن را مي
ي بخشند و دم از علم اسالمي و عدم همسازي نيازها و الگوهاي جوامع اسالمي با اهداف علوم، درصدد برآمدند تا علوم را رنگ دين

هاي آنان را  هايي برداشته و عموم بحث ديني بزنند؛ اما با توجه به جديد بودن اين موضوع در مباني تصوري و تصديقي بحث، گام
  . دهد مسائل نظري، چون معناداري علم ديني، تعريف علم ديني، امكان علم ديني و در نهايت، مطلوبيت و يا ضرورت آن تشكيل مي

توان به ديني  شود؛ اما اينكه در مقام عمل با چه ساز و كاري و چگونه مي مباحث و مقاالت در همين امور باقي مانده و تمام مي بيشتر
. شود پردازند، تصويرهايي تا حدي مبهم و شايد نادرست و نافرجام ارائه مي شود و اگر هم به آن مي كردن علم دست يافت، كمتر پرداخته مي



طبيعي است كه جايگاه اين بحث . ، سعي ما بر اين است كه ساز و كاري تقريباً روشن از مراحل ديني كردن علوم به دست دهيمدر اين مقاله
  .پس از تبيين ساير مسائل نظري علم ديني است

    اهميت بحث
اين مسئله در جهان مسيحيت هم  هاي اخير، اي نيست كه تنها در جهان اسالم اهميت يافته باشد؛ بلكه در دهه مسئله علم ديني، مقوله

هاي علمي برگزار شده است، اما در جهان اسالم اهميت اين بحث چندگانه  با قوت مورد بحث قرار گرفته و در خصوص آن، نشست
. هاي علم، جايز نبود؛ اما امروزه اين بحث رونق زيادي دارد تا قبل از انقالب اسالمي ايران، صحبت از دين در حوزه. است
سازي را دچار  هاي نادرست از علم ديني، ساز و كار روشني را براي آن رقم نزده است و رويكردها، شيوه و عمليات ديني شتبردا

آورد و كنار  استفاده از دستاوردهاي علمي و فني دانش تجربي سكوالر، ضررها و اثراهاي جانبي فراواني را به بار مي. ابهام كرده است
ويرايش و پيرايش و وصله زدن به اين . شود هايي مي ر فرهنگي و ارزشي حاكم بر آن علوم نيز باعث دشواريزدن عناصر پنهان و آشكا

اي كه محصول جديد قابل پذيرش، دفاع و استفاده در محيط اجتماعي اسالمي باشد، نيز هويت جمعي علوم را  ها به گونه دانش
بيني الهي و با استفاده از منابع اسالمي است؛ به  مي تجربي در چارچوب جهانتنها مسير باقي مانده، توليد عل. نمايد دار مي خدشه
دار نشود و حضور و تأثير دين به شكلي منطقي باشد كه بتوان از آن به  آن خدشه) به اصطالح جديد(اي كه هويت علمي بودن  گونه

مي باشد و با توجه به شناخت مسائل جامعه اسالمي و اي از علم كه ناظر به نيازها و مشكالت جامعه اسال نحوه. وصف ديني ياد كرد
ديني كردن علوم حد وسطي بين افراط طرد هر گونه دستاورد بشري و . ها بر اهداف اسالمي، شكل گرفته و نظم يابد حل تطبيق راه

هميت پرداختن به اين فرايند هاي ديني است؛ بنابراين، ا فرض تفريط جداسازي كامل علم از دين و خنثي دانستن علم از هر گونه پيش
  . گيري، روشن است توليد و شكل

  
  تعريف علم ديني

. براي تبيين ساز و كار ديني كردن علوم و دفاع از آن و همچنين رد ساز و كارهاي جايگزين بايد تصوير روشني از علم ديني ارائه كرد
شناسي  نيست، همچنين علومي چون تاريخ اديان، جامعه شود، منظور علومي چون فقه، اصول و حديث مي 1وقتي سخن از علم ديني

اي معنا شود كه هر يك از اجزاء و عناصر آن در تعريف ما  اين تركيب بايد به گونه. باشد شناسي دين مورد توجه نمي دين و روان
اي علمي و يا  رشته«اخص آن كه هر چند واژه علم، معاني متعددي دارد؛ اما در اين تركيب صرفاً معناي . حضور داشته و محفوظ باشد

اين بدين خاطر نيست كه ساير معاني علم . باشد ، منظور مي»هايي كه روش تحقيق و داوري آن تجربه و آزمون است دانش و گزاره
وم مورد غفلت و يا مورد ترديد است؛ بلكه بدين سبب است كه امروزه در زبان مشترك محافل عالمان، واژه علم در كابرد، مختص عل

هاي عبادي است كه  اي از عقايد و اخالقيات، شعاير و روش تجربي است و ركن ديگر اين تركيب، دين است كه در اصطالح مجموعه
  . عنصر اعتقاد به آفريدگار را در برداشته باشد و مبتني بر وحي باشد و منظور ما، اديان توحيدي و به خصوص دين اسالم است

طبيعي (منظومه معرفتي درباره واقع جهان مادي «: تركيب، تعريف مختار ما از علم ديني اين گونه است با توجه به مفاد مفردات اين
ها از نظر داوري مستند به  گيري از منابع ديني در اخذ فرضيه كه ضمن اخذ بخشي از مباني متافيزيكي خود از دين و با الهام) و انساني

هاي اساسي دين تبعيت  گيري شود و در مقام تجويز و توصيه از پارادايم ه و جهتروش تجربي بوده و در چارچوب دين شكل گرفت
  . »كند

  
  دفع توهم

اند و دليل اين رويكردها چيزي  هاي دور از واقعيت و خارج از بحث را پيموده كردن علوم تجربي، برخي راه در بيان ساز و كار ديني
اصحيح از علم ديني سبب شده است كه برخي براي ساز و كار ديني كردن علوم برداشت ن. جز مغالطه در اصل معناي علم ديني نيست



هاي علمي را با روش وحياني، از منابع و مدارك ديني به طور مستقيم گرفت و به مفاد آن عمل كرد و يا معتقد  معتقدند كه بايد گزاره
علمي ما به صورت نوين انجام نشود و يا آنكه براي  هاي شد؛ در حالي كه هرگز منظور ما از ديني كردن علوم آن نيست كه كاوش

بخش و  البته دين به عنوان يك منبع الهام. هاي طبيعي، فيزيكي، شيميايي و زيستي صرفاً به قرآن و حديث مراجعه كنيم انجام پژوهش
نيست كه به معجزات علمي همچنين هدف آن . قدرتمند در علوم مطرح است؛ اما منظور ما از علم ديني، دانشي غير تجربي نيست

ها و  گويي اند، ثابت كنيم كه كتاب و سنت داراي پيش كتاب و سنت بپردازيم و آن گونه كه برخي در تبيين علم ديني كوشيده
همچنين هدف ما زنده كردن كتب سنتي و عدم توجه به . اند هاي زودتر از اكتشاف دانشمندان در مسير علمي بوده رمزگشايي

منظور ما از ديني كردن علوم، برگرداندن كشفيات علمي جديد به قرآن و سنت نيست، همچنين هدفمان از . وين نيستدستاوردهاي ن
  . خواهيم علم مسلمانان را به جاي علم اسالمي بنهيم ديني كردن علوم، رشد و توسعه علم توسط مسلمانان نيست و نمي

  
  هاي توليد علم ديني  فرض پيش

جايگاه اين بحث پس از پذيرش عناويني چون . ي كردن علوم، پس از گذر از مباحث نظري درباره علم ديني استمسئله ساز و كار دين
هايي است كه به طور منطقي مقدم بر بحث فعلي  البته مطلوبيت و ضرورت علم ديني نيز بحث. معناداري علم ديني و امكان علم ديني است

ها،  اين بحث. آيد بر سكوالر و ضرورت توليد آن، سخن از ساز و كار علم ديني به ميان ميما است و پس از روشنشدن برتري علم ديني 
ما در اين قسمت سه عنوان . ها و اصول موضوعه تالش ما است فرض مقدمه اين بحث بوده و پذيرش، تسليم و گذر از آنها به عنوان پيش

آيند كه ساز و كار  فرض بحث علم ديني به صورت عام به حساب مي پيش كنيم كه در واقع، اين عناوين فرض مطرح مي را به عنوان پيش
  . دليل طرح اين سه عنوان، ارتباط محكم اين مسئله به هر يك از عناوين است. هاي آن است ديني كردن علوم نيز از مباحث و شاخه

  
  شناختي علم و دين  رابطه معرفت. 1

سازي علوم، الزم به بررسي و برگزيدن  يني از مسائلي است كه براي ارائه الگوي دينمشابهت يا عدم مشابهت معرفت تجربي و معرفت د
گري آنها از واقع بايد به بررسي بپردازيم كه معرفت ديني براي  هاي ديني و حكايت اي از گزاره ما با فرض اخباري بودن دسته. موضع است

هاي علم دارد يا خير؟ كيفيت به دست آوردن  ها تشابهي با روش ين روشگيرد و آيا ا هايي بهره مي حكايت از عالم واقع از چه روش
هاي علمي، چه نقاط اشتراك و چه وجوه افتراقي دارد؟ به نظر ما، قوانين علمي به وسيله  هاي ديني و چگونگي اكتساب گزاره گزاره

دا ناشدني با يكديگر مرتبط هستند و اساساً اگر اصول گيرد و علم و ايدئولوژي به صورت ج ها و اصول ماوراء الطبيعي شكل مي ايدئولوژي
هر چند روش علمي ملزوم به هدفمندي و ). 82تا، ص شهيد مطهري، بي( 2هاي طبيعي قابل توجيه نيست ماوراء الطبيعي نباشد، قانون

تواند شكل بگيرد و تبيين  ميمداري  هاي علمي صرفاً با توجه به هدفمندي و در چارچوب غايت انگاري جهان نيست؛ اما تئوري غايت
شود؛ اما دستيابي به نظريه فارغ از  ها مي درست است كه علم با روش آزمون و تجربه وارد عرصه شناخت روابط ميان پديده. بهتري يابد

  . غايت برتر نيست
  رابطه محتوايي علم و دين . 2

اگر رسالت دين و علم . هاي ديني دارد فتگو و تالئم با گزارهها و قوانين علمي، گ فرض بحث ديني كردن علوم آن است كه تئوري پيش
را كامالً جدا بدانيم و به تعارض و يا تمايز حوزه علم و دين معتقد شويم، هيچ گاه علم ديني معناي محصلي نخواهد يافت تا از ساز و 

. توان از اين بحث سخن گفت مكمل بودن ميكار آن سخن به ميان آيد و صرفاً بر اساس ديدگاه گفتگو، تعامل، وحدت يا تأييد و 
آنچه . بيش از نيم قرن قبل، آلفرد نورث وايتهد، فيلسوف بزرگ، تأكيد كرد كه مسير آينده بشريت به رابطه علم و دين بستگي دارد

ايدئولوژي به  پيشرفت علم و مسئله. هاي متافيزيكي است فرض ابتناي علم بر پيش«: شود امروزه در فلسفه علم قطعي دانسته مي
تقليل دين به مقوله احساس و عاطفه و ذهني كردن آن و شخصي انگاشتن آن نيز غير . صورت جدا ناشدني با يكديگر پيوند دارند



هاي ديني، اصلي غير قابل انكار و  معناداري گزاره. »موجه است، از طرفي عينيت خالص بخشيدن به علم پيمودن افراطي مسير است
اديان خدا . قوانين و اصول علمي جز در سايه اصول ماوراء الطبيعي قابل توجيه نيست. هاي تعارض يا تمايز است سد برخي ديدگاه
هاي موجود در آن به  جهان و هويت. بند هستند انگارانه جهان پاي اند كه جهان، هدفمند است و همگي بر فهم غايت باور بر اين عقيده

اثبات . كند؛ اما در دين چنين نيست، ادعايي نادرست است ادعا شود علم احكامش را ثابت ميپس اينكه . دليلي در اينجا موجودند
  . تر و متافيزيكي است هاي وسيع بسياري از نظريات علمي به توجه به استفاده از چارچوب

مايتي، تأييدي و علم در طول دين است و دين نقش ح. علم و دين دو عرصه در عرض يكديگر نيستند كه توهم معارضه رخ دهد
تواند منبعي عظيم براي الهام  همچنين دين نيز چون به واقع ناظر است، مي. كند ها را ايفا مي گيري نظريه ها براي شكل ارائه چارچوب
ها باشد و تقليل اين منبع الهام به حوادث، اتفاقات، خواب و اموري ديگر كه همگي در مرحله كشف و گردآوري  علم در نظريه

هاي تجربي و سير در  در متن دين، دعوت به تفكر و كاوش. دهنده علم هستند و خود علمي نيستند، خارج از انصاف است ياري
ترديد دين  بي. ؛ بنابراين، توهم تعارض منتفي است)88؛ غاشيه، 42؛ روم، 69؛ نمل، 22؛ يونس، 29عنكبوت، . رك(طبيعت وجود دارد 

بگيرد، ولي اين سخن نيز ناتمام است كه گفته شود انسان در شناخت طبيعت به دين نيازي  نيامده تا جاي علم و دانش تجربي را
شناختي در متون ديني دليل بر وقوع اراده الهي در طرح مباحث  شناسانه و جهان اي وسيع از مباحث طبيعت ندارد؛ زيرا وجود محدوده

اگر حيثيت علم، . باشد و مسلماً اين موارد ناظر به واقعيات ميتر و گوياتر است  اين مسئله در علوم انساني واضح. علمي است
خالصه آنكه، . هاي خود را با تعبيري خدا باورانه از جهان سازگار كند هاي عقالني خويش يافته نمايي است، بايد بتواند با فعاليت واقع

  . شوند ض و تمايز طرح ميمطابق روابط متصور در مورد علم و دين، علم ديني بر اساس رويكردهاي غير تعار
  

  زبان علم و زبان دين. 3
اگر تنها روش معتبر، تجربه باشد، آن گونه كه . معنا دارا بودن زبان علم و زبان دين، شرط هر گونه ارتباط ميان علم و دين است

نزد فيلسوفان . عنا خواهد بودهاي ديني بدون م پذيري صرفاً براي علوم تجربي است و گزاره ها به آن معتقدند، تحقيق پوزيتيويست
شناسايي بيان كردند و  بدين ترتيب، كاركردهاي متنوعي را براي زبان. شود تحليل زبان، معناي هر گزاره به وسيله كاربرد آن فهميده مي

ين حيطه، در قلمروي علم، زبان خاص در نظر است و در ا. هاي مختلف زبان را از يكديگر تفكيك نمود قائل شدند كه بايد حيطه
هاي ديگري،  حيطه. بيني حوادث طبيعي و مهار طبيعت است رود و غايت آن، بيشتر پيش پذير سخن مي درباره اعيان و روابط مشاهده

هاي ديني به گمان آنان براي مقاصدي، مانند نيايش و به دست  چون اخالق و دين داراي  زبان مخصوص به خود هستند، مثالً گزاره
عالوه بر اين، برخي به ). 270-269، ص1377پترسون و ديگران، (آيد و شكل بيان نوعي احساس است  كار ميآوردن آرامش به 

هاي  بريث ويت، فيلسوف انگليسي، معتقد است كه كاركرد گزاره). همان(ها قائل هستند  وجود نوعي حس برانگيزانندگي در اين گزاره
اي خاص از سلوك و رفتار دارند؛ در نتيجه، صدق  يت از توصيه و التزام به نحوههاي اخالقي است و حكا ديني همچون كاركرد گزاره

هايي از اين قبيل، با فرق نهادن ميان حيطه زبان ديني و زبان علمي از  ديدگاه). همان(معنا است  هاي دين بي و كذب درباره گزاره
حاصل آنكه، گرچه درباره زبان . استقالل زبان علم و دين معتقدندآيند؛ چرا كه به  هاي ديني بيرون مي معنايي گزاره مشكل تعارض و بي

مباحث منطقي، اصولي و كالمي، حكايت از قابل : فرض بحث بايد گفت علم، اختالفي نيست؛ اما در رابطه با زبان دين به عنوان پيش
هاي نمادين، قابل تغيير و تحول  يرا واژهكند و نظريه نمادين زبان دين، مستلزم نفي دين است، ز هاي ديني مي شناخت بودن گزاره

هاي دين به دو قسم اخباري  گزاره. هاي ديگر معرفتي كمك گرفت و همان نماد را به دست آورد توان از نظام هستند و به جاي دين مي
به دو دسته تجربي و  باشند و و انشايي، و يا به عبارتي شناختاري و هنجاري قابل تقسيم است گزاره هاي اخباري به واقع ناظر مي

  . هاي انشايي نيز به واقع ناظر هستند شوند، گزاره فراتجربي تقسيم مي



هايي كه در زبان دارند، در بدهكاري به حقيقت و يك اشتياق به  علم و دين با وجود تفاوت«): 287، ص1388(به قول ايان بار بور
شود، از بن و ريشه متفاوت است، ولي هر دو دعاوي معرفتي  ح ميهايي كه در هر يك از دو حوزه طر پرسش. شناخت مشترك هستند

  .»دارند و هر دو در قصد و برخورد خويش اصالت واقعي دارند
  

  فرايند ديني كردن علوم
برخي در اين مسير، صرف پااليش و . پس از فهم امكان تحقق علم ديني، بايد الگو و ساز و كاري براي ديني كردن علوم ارائه كرد

ستن علوم از ملزومات، سكوالر را به عنوان راهكار ديني كردن علوم ارائه نمودند و برخي چنين اظهار كردند كه بايد علوم تجربي پيرا
اند كه علم را بايد به روش وحياني از دين  گروهي تصور كرده. سازي نمود را بر كتاب و سنت عرضه كرد و بدين ترتيب، سره

برخي ديگر هم از توليد علم در چارچوب متافيزيك ديني و . وان محصولي با روش وحياني ارائه كرداستخراج كرد و همان را به عن
  .گويند بيني الهي، به عنوان علم ديني سخن مي جهان
  

  ممكن نبودن اعمال اصالحات
گشت شكل گرفته بر در بستر خاصي به صورت مسير بي) اجتماعي -به خصوص علوم تجربي انساني (مسلماً امروزه علوم تجربي 

اي از اين علم، ملزومات خاصي دارد كه صرفاً در بستر فرهنگي و تاريخي خاص  بازگشت بودن بدين معنا است كه هر نتيجه بي. است
آيد و سلسله اين نتايج،  شود و بر همان مبنا، نتايج بعدي به بار مي خود معنادار است و آن ملزومات نيز جزء بدنه علم شمرده مي

شناسي، سياست و  شناسي، روان جامعه. شناسيم اصي را به ارمغان آورده است كه امروزه به عنوان شاخه خاصي از علوم ميمحصول خ
مديريت امروزي كه در غرب حاصل شده است، بستر فرهنگي و تاريخي خاص خود را دارد و فكر و انديشه الحادي در حد بسيار 

علم خالص و پيراسته وجود . شود ت؛ يعني علم همواره با شناسنامه خاص خود وارد ميبااليي در آنها نفوذ كرده و اشراب شده اس
  . آموزي و كسب معرفت حاصل از آن علوم، قابل تفكيك با ملزومات آن نيست ندارد و علم

را به بار اگر صرفاً اسالمي كردن اين علوم به معناي پااليش و يا عرضه به كتاب و سنت باشد، معلوم نيست كه چه معجوني 
اي  اي از محصول و به قولي اعمال اصالحات و نيز افزودن اجزايي از دين به آن، مجموعه خواهد آورد؛ چرا كه پيراستن گوشه

در واقع، پيوند دادن اجزايي گسسته و بدون در نظر گرفتن مسير منطقي، هويت جمعي علم . ناهمگون و غير سازوار به بار خواهد آورد
اگر علم ديني از ريشه شكل نگيرد و براي ديني كردن سراغ همين علوم موجود برويم و به دنبال تغيير و اصالح . برد را زير سؤال مي
شويم و چينش اين گونه علوم، نماي منسجم آن را از بين  آميز بر كتاب و سنت مي هاي تكلف ترديد مجبور به تطبيق آن باشيم، بي

بايد آن قدر ) اجتماعي -به خصوص در حوزه علوم انساني(ين اصالحاتي در بيشتر موارد عالوه بر اين، براي اعمال چن. برد مي
ايم كه از اصل ساخت  تغييرات حاصل نمانيم كه اشتراك محصول جديد با قبل، جز در نام نخواهد بود و تكلفي دشوار را پذيرا شده

اي غلط، مصالح نامناسب و بدون زير ساخت قابل قبول است و همانند منزلي كه با معماري نادرست، بن. تر و دشواتر است آن، گران
تر از  ترديد از نو ساختن اين خانه به مراتب آسان بي. كننده باشد ها برايمان راضي بخواهيم آن را چندان بازسازي كنيم كه همه اين مالك

فرهنگي و متافيزيكي آن صورت پذيرد، هيچ گاه  نتيجه آنكه، اگر تغيير و اصالح علوم بدون در نظر گرفتن شناسنامه. اصالح آن است
بخش را نخواهد داشت و فرهنگ اشراب شدة الحادي از آن برداشته نخواهد شد و اگر با در نظر گرفتن  نتايج ديني و رضايت

ه باز هم در بار، ناهمساز و غير همگون و دشوار را به دست خواهد داد ك اي تكلف تغييرات زياد مجموعه. ها صورت گيرد فرض پيش
گيري بسيار مشكل و شايد غير ممكن  عالوه بر اين، توجه همه جانبه به پيش فرضها و سير منطقي شكل. بخش نيست نهايت رضايت

هاي  فرض هاي صريح و قابل رؤيت الحادي در علوم است و از بسياري پيش فرض توجه آگاهانه هشياران بيشتر معطوف به پيش. است
هاي علوم انساني كه از روش  همچنين در بسياري از شاخه. شود كه به طور ضمني الحاد را در بردارند، غفلت ميباواسطه و غير صريح 



شود در اين موارد، نيز تغيير و اصالحات غير ممكن است؛ زيرا  ها طرح و ارائه مي نامه برند و بر آن اساس، پرسش آماري بهره مي
  .انجامد ها تنظيم شده است و تغيير در اساس آنها به تغيير كل مي ني، باورها و فرهنگهاي دي ها، هنجاري ها بر اساس نُرم پرسش
  

  علم ديني؛ علم توليدي
توان گفت كه علم ديني، محصولي است كه بايد در مسير توليد علم به آن دست يافت؛ بنابراين،  با توجه به مباحث مطرح شده، مي

ها در راه ديني كردن علوم تجربي چندان  رياب است و شايد به همين دليل بوده كه تالشنيازمند تالش مستمر و طوالني و تا حدي دي
ها را در مقام كشف بدهيم و در مقدمات خود از اين منبع  ها و نظريه اگر به كتاب و سنت، فرصت طرح فرضيه. ثمربخش نبوده است

ها صورت پذيرد، طبعاً علمي ديگر با  ب و با آن پيش فرضعظيم بهره بگيريم و همچنين اگر بافت و ساخت دانش ما در اين چارچو
اي هماهنگ و سازوار، سخني براي عرضه در بازار معرفت و قابل رقابت با علم  سير منطقي مورد قبول شكل گرفته است و مجموعه

ه محتوايي دين در ساختار و گير دارد، رخن در اين توليد كه پشتوانه قوي متافيزيكي ديني در آن نفوذ عميق و چشم. سكوالر دارد
اين توليد، علمي است؛ چرا كه با شواهد تجربي آزمون . تواند آن را به وصف ديني متصف كند هاي تجربي مي بندي دانش صورت

بايد . همراه است و داور در آن نيز تجربه است و همچنين ديني است؛ زيرا رنگ ديني دارد و رخنه و حضور منطقي دين در آن است
ها و محتواي دين در چگونگي تكوين آن مؤثر بوده و در مراحل مختلف فعاليت  فرض وزه علوم تجربي بتوان نشان داد كه پيشدر ح

در مرحله مشاهده، نظريه، گزينش، كشف، انتخاب مفاهيم، الگوهاي فهم مسئله، طرح پژوهش، . علمي به كار گرفته شده است
  . حضور فعال داشته و در نهايت منجر به توليد علم ديني شده است بيني، تبيين، تفسير و متافيزيك ديني پيش
  

  گيري  مراحل شكل
  شناسي دين. الف

هاي متافيزيكي ديني كه برگرفته از كتاب و سنت در انديشه اسالمي  پس از پذيرش امكان علم ديني و ضرورت آن، ابتدا بايد پشتوانه
استنباط . منابع ديني در اين حوزه بايد فراتر از استنباط مصطلح فقهي شكل گيرداستنباط در . است، به دقت شناسايي و تحصيل شود

بايد روش خاص دين صورت گيرد؛ يعني اجتهاد مترقي و اصالح شده كه فراتر از محصوالت فقهي را در برگيرد و اين اصول و مباني 
ز معارف اسالمي و روش  اجتهادي ممكن نيست كه بدون شناخت صحيح ا. متافيزيكي را به صورت كاربردي در علوم به كار گرفت

شناختي اسالمي كشف گرديده و به  شناختي و انسان شناختي، معرفت بتوان به توليد علم ديني دست يافت و اگر قرار است مباني هستي
بايد با توجه به اجتهاد و  ها و يا مصالح محتوايي وارد علم گردد و علم اسالمي سامان پذيرد، فرض طور منطقي به صورت مباني و پيش

  ).تا اعرافي، بي(گيرد  استنباط برتر باشد كه از قواعد تفسيري و اصول هرمنوتيكي بهره مي
  
  سازي  فرضيه. ب

سازي بر مبناي  هاي مختلف علوم در چارچوب متافيزيكي بايد به جنبه فرضيه در جنبه كارسازي علم ديني، عالوه بر مطالعه شاخه
گرچه در همه موارد - هستند ) به معناي غير آزمون پذير تجربي(هاي ديني در اصطالح غير علمي  هر چند گزاره. پرداختهاي ديني  آموزه

تواند با مراجعه به متون ديني  و در اعتبار به روش عقالني و وحياني تكيه دارند؛ اما علم تجربي پس از شناسايي دين، مي - اين گونه نيست
هاي برگرفته از متون ديني را در  هاي خاصي، آن فرضيه و ناظر به واقع، فرضيات فراواني را بهره بگيرد و با روش از اين منبع غني و پربار

  . فرجامي آن نظريه را به آزمون تجري واگذارد هاي تجربي وارد كند و در ادامه، فرجام يا بي حوزه نظريه
علمي بودن آن از اين جهت است كه وارد عرصه . ظريه علمي و ديني استاگر فرضيه در اين داوري سرافراز ماند و ابطال نشد، اين ن

هاي ديني  پذيري و تجربه شده و روي آن داوري علمي صورت گرفته است و ديني بودن آن به علت اخذ و الهام مستقيم از معرفت آزمون



القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و و ولو ان اهل «براي مثال، يك دانشمند با برخورد با آيه شريفه . ناظر به واقع است
اي بين ايمان و تقوي، از يك سو و نزول بركات آسمان و زمين، همچون  اي را سامان دهد و رابطه تواند فرضيه مي) 96اعراف، (» االرض

توان از همين  نمايد اما مي ناپذير و غير تجربي مي لدر اولين نگاه، اين مضمون ابطا. باران و رويش گياهان از ديگر سو، تصوير و ارائه نمايد
منظور از ايمان و تقوي و درجات . بدين ترتيب كه قيدها و اجزاي اين گزاره را كمي كرد. ناپذير، تئوري تجربي را بازسازي كرد گزاره ابطال

آن را تعيين كرد و با ارائه مدل، رابطه ميان اين دو بركات آسماني و زميني را تبيين و مقادير . آنها را به صورت روشن و دقيق بيان كرد
  . دهي نمود عنصر تئوري تجربي را سامان

  
  تأييد يا ابطال تجربي. ج

هاي گوناگون خودنمايي كرده  تئوري برگرفته از دين كه قيدها، شرايط، ضمائم و لوازم آن به طور كمي تعريف و ارائه شد، در فرصت
اي  ها، تئوري را تأييد كرد و يا حداقل ابطال نكرد، همچنان به عنوان نظريه اگر اين آزمون. شود قع ميو در برابر آزمون تجربي وا

كند و اگر احياناً در داوريِ آزمون تجربي در مواردي ابطال و نقض شد، مثالً  سرفراز در جهان علوم تجربي باقي مانده و خودنمايي مي
از بركات آسماني و  - هاي آن با شاخصه-فالن قوم و ملت با وجود درجه خاصي از ايمان مشاهده شد كه در فالن مكان و در ميان 

مند نشدند؛ در اين صورت، اين نقض و ابطال مورد، به معناي ابطال اصل فرضيه نيست، چه اينكه كه داللت بر بطالن منبع  زميني بهره
ها همواره  تعاريف كمي مورد تجديد نظر قرار گيرد؛ چرا كه تئورياين ابطال تجربي نشانگر آن است كه بايد اين قيدها و . آن كند

پرداز هيچ گاه دست از هسته اصلي تئوري خود بر  مبتني بر قيدها و تعاريف هستند و وقتي در آزمون تجربي ابطالل شوند، نظريه
منظور . ها تجديد نظر كند ها و شاخصه كميتها، تعيين  شود، اين است كه بايد در ضرايب، درجه دارد؛ بلكه آنچه برايش روشن مي نمي

از ايمان و  تقوي، درجه الزم ايمان و تقوي براي نزول بركات اموري هستند كه بايد دوباره بررسي شوند و هيچ گاه ابطال فرضيه 
از اثبات علم دين،  اين سخن بدان معنا نيست كه طرفداران علم ديني پس. علمي برگرفته از دين، به معناي ابطال گزاره ديني نيست

شود و همواره  هيچ گاه دين،  ابطال نمي. ملزومات آن را نپذيرند، زيرا تالزم منطقي بين ابطال فرضيه و ابطال منبع برگرفته از آن نيست
  . از اتقان، ثبات و استواري برخوردار است، دليل اين ثبات و اتقان، اعتبار روش وحياني است

درجة يقين را ندارد و ممكن است در برابر تغيير و تحول قرار گيرد و يا اصالح گردد؛ اما هيچ گاه اصل البته فهم ما از دين، اين 
هاي دين است، كه حتي اين  هاي دانشمندان از گزاره آنچه قابل ابطال تجربي است، بر ساخته. پذير نيست هايش خدشه دين و آموزه

  . باز هم متعلق فهم ما است ابطال، تالزمي با ابطال هسته اصلي آن ندارد كه
  

  ها دين و ساير منابع الهام در فرضيه
ها، منبع الهام است و هيچ گاه سبب ديني شدن علم نخواهد شد؛ همان  شايد به نظر آيد كه دين مانند ساير منابع، حوادث و اسطوره

. شد، علم حاصل، داستاني و رويايي و اتفاقي نخواهد بوداي براي دانشمند با گونه كه اگر يك داستان، اتفاق و يا رؤيا، منبع الهام فرضيه
سراسر متون ديني شامل . اما بايد توجه داشت كه تنزل دين در حد ساير منابع براي الهام و گردآوري دور از انصاف و صواب است

تجربي انساني به اموري متافيزيكي و  هاي البته نزديكي دانش. اي را در دنياي علم وارد كند تواند فرضيه هايي است كه هر يك مي آموزه
براي مثال، سنت و روايات . هاي تجربي انساني كارسازي شود هاي برگرفته از متون ديني در شاخه شود، كه بيشتر فرضيه ديني سبب مي

قيق و بررسي قيدها توان با تعريف د اين آموزه ديني را مي. اسالمي معتقدند كه رونق فساد اخالقي از عوامل شيوع مرگ ناگهاني است
ان الصلوة تنهي عن الفحشاء و «شناسي اجتماعي ارائه نمود و يا آيه شريفه  اي علمي در حوزه آسيب و كمي كردن آن در قالب فرضيه

 اين ورود ثمر بخش به بازار علم به اين. سازي شده و وارد بازار علم شود تواند با اين ساز و كار فرضيه مي) 45عنكبوت، ( »المنكر



معنا نيست كه درستي مضمون آيه و يا روايت را به آزمون واگذار كنيم، چه اينكه اعتبار اين آيات و يا روايات قطعيه با توجه به 
  . گيرد شناسي خاص خود، امري روشن و مسلم است، بلكه اين فقط فرضيه ساخته ما است كه در برابر آزمون قرار مي روش
  
  فرض اين مرحله پيش
پردازي از متون ديني اين نكته است كه تنها راه رسيدن به واقع و كشف آن، علوم تجربي  نحوه كارسازي و فرضيه فرض اين پيش

هم علم و هم دين، كتاب صنع . نما است و وحي و شهود هم روش استوار براي درك واقع است هاي واقع نيست، دين هم داراي گزاره
ها با ساز و  نمايد و اگر اين آموزه اي در روابط تكويني ارائه كند، واقع را به ما مي م، گزارهخدا را ورق مي زنند و اگر دين هم مانند عل

  . ايم كاري كميت پذيرد و در برابر آزمون تجربي قرار گيرد، به علم ديني دست يافته
  

  گيري در چارچوب دين شكل. د
شناختي و متافيزيكي نداريم، بلكه علوم در يك  شناختي و معرفت يهاي هست فرض ها و پيش قبالً گذشت كه علم خنثي و فارغ از پاراديم

. بيني الهي و خدا باوري باشد، علم منطقاً ديني خواهد بود هاي تجربي، جهان حال اگر پشتوانه دانش. گيرند بافت و چارچوب شكل مي
استداللي، مسلم فرض شده و در تأليف آن علم به ها، همواره قضايايي وجود دارند كه بدون هيچ گونه  اي از دانش همچنين در هر شاخه

با » نواختي سرعت سيارات يك«براي مثال، اصل . شود ها ياد مي فرض آيند كه امروزه به اين دسته اصول موضوعه، به عنوان پيش كار مي
اصل موضوع (باور او از انسان كه  و يا نظريه فرويد بر اساس) 41، ص1378مبالعي، آرتوربرت، . رك(هاي ديني سامان يافته بود  فرض پيش
اش اين  بود، هرگز نظريه در حالي كه اگر باور او از انسان بر اساس كرامت انساني و خليفه الهي مي. بندي شده بود صورت) اش بود نظريه

، از جمله عقيده آراي )177ص، 1388باربور، (اي در برابر رقبا عواملي چند  شد، همچنين در تبيين، ترجيح و گزينش نظريه گونه ارائه نمي
اين . چارچوب دين سبب آن است كه عالمان فعاليت تحقيقي خود را در زمينه ديني به عنوان مفاهيمي خاص به پيش برند. ديني مؤثر است

، 1382ري، باق(لقب يافته است » متافيزيك علم«و از نظر گروهي چون واتكينز، » پارادايم«چارچوب نظري در نزد متفكراني چون كوهن، 
  ).29- 28ص

  
  دين و اهداف علوم
توانند در چگونگي اهداف علوم محض و بالتبع اهداف علوم كاربردي مؤثر باشد و علوم  هاي توصيفي دين مي آراي متافيزيكي و آموزه

اي  و شكل ويژه هاي ديني، تحت تأثير تعاليم ارزشي و هنجاري آن، سمت و سوي خاصي يافته كاربردي، افزون بر تأثرشان از آموزه
جداي از اغراض جزئي و شخصي  -در جامعه علمي واحد -ها در تحقق تاريخي خود  اي از گزاره علم به عنوان مجموعه. پيدا كند

شناختي و كالمي و ديني عالمان  هاي جهان اين غايات از ديدگاه. عالمان، به تدريج جهت خاصي يافته كه همان غايت علم است
هاي ديني مشخص محصولي خاصي از علم به  اندازهاي متافيزيكي معين و در زمينه ديدگاه نابراين، در بستر چشمگيرد؛ ب سرچشمه مي

هاي فلسفي افالطون با تعاليم  براي نمونه پيوند ميان آموزه. آيد كه چه بسا در زمينه آراي متافيزيكي رقيب نخواهد داشت دست مي
ن وسطي را از نگرش فيثاغورثي نسبت به عالم و آدم برخوردار كرد و همين نگرش متون مقدس، برخي حكيمان مسيحي اواخر قرو

آمد و به  شناختي دين به حساب مي شناختي و معرفت هاي جهان فيثاغورثي بود كه در نزد اين حكيمان عين عقايد و ديدگاه
بندي رياضي از انسان و  كمي و عرضه صورتهاي  گرايي و رياضي شدن علوم جديد انجاميد و بدين گونه، غايت ارائه تبيين كميت

  ). 66ص، 1378آرتوربرت، . رك(جهان سمت و سوي علوم جديد را معين نمود 
  

  بخشي كاربردها جهت. ه



گرچه حضور دين در مرحله كاربرد علوم، حضور در ذات و ماهيت و يا تصرف و دخالت در محتواي آن نيست؛ اما از آنجا كه علم 
توان در ساز و كار ديني  است كه به نحوي با آن متحد شده است، حضور دين در جهت كاربردي علم را نيز مي جديد مستلزم لوازمي
امروزه بسياري از انديشمندان متوجه . تر است تر و شفاف ها و صنايع روشن ها و تكنولوژي اين نكته در فناوري. كردن علوم سرايت داد

يكي از برندگان نوبل . گيري الهي است بي و تهديدها در جهان آن است كه علم بدون جهتاند كه علت اين همه فساد، خرا اين نكته
: به نقل از(» سازي مشغولند پنجاه درصد مهندسان و متخصصان جهان در صنايع اسلحه«: گويد مي 1960در سخنراني خود در دهه 

  ).تا گلشني، بي
اي، ژنتيك و غيره، در واقع، حضور علم ديني، عامل كنترل و هدايت را  شناسي هسته هاي زيست امروزه با توجه به پيشرفت دانش

؛ بنابراين، در ساز و كار ديني )156البالغه، خطبه نهج(» بااليمان يغمر العلم«) ع(كند و به فرمايش علي نيز در خود داشته و حمل مي
اش در جهت تأمين نيازهاي  يني الهي انجام شود، نتيجهب اگر كار علمي در پرتوي جهان. كردن علوم هدايت كاربردي علوم در نظر است

  . بيني سكوالر انجام شود، تضميني بر مخرب بودن آن نيست مادي و معنوي بشر خواهد بود و اگر در سايه جهان
  

  ارائه الگوها مطابق نيازها. و
  . ها بر پايه سنجش آماري است گيري نظريه در بسياري از علوم انساني، شكل

اي  هاي تجويزي، دستوري و توصيه هاي توصيفي كه حكايت از روابط اجتماعي و انساني دارد، داراي جنبه اني غير از جنبهعلوم انس
باشد؛ به عبارت  ها مي است و اصول مطرح در علوم انساني كه جنبه هنجاري علوم است، برگرفته از مباني آن است كه جنبه هست

. ها در آمار بايد بر اساس ضوابط، هنجارها و نيازها باشد نامه ارائه الگوها و پرسش. هاي آن است ديگر، بايدهاي علوم برگرفته از هست
ترديد اين تعريف با  شناسي، به دنبال ايجاد تعادل رفتاري هستيم، بايد ابتدا تعريفي از تعادل رفتاري داشته باشيم و بي اگر در علم روان

  . گيرد توجه به اعتقادات شكل مي
ترديد در مرحله قبل آن، هنجار را تعريف كرده  ها به هنجارهاي فردي و اجتماعي باشد، بي هاي انساني به دنبال رساندن انسان نشاگر دا

بديل دارد؛ بنابراين، در راستاي ديني  دين در تعريف هنجارها و نيازهاي انسان حضور مستقيم و بي. اند و يا به عنوان اصل موضوع پذيرفته
بدون شك نيازها و . بندي كرد هاي ديني صورت اي را بر اساس آموزه هاي سنجش آماري و اهداف توصيه ايد الگوها و مالككردن علوم ب

هنجارهاي جامعه ايماني و جامعه كفر يكسان نيست، پس پياده كردن اصول علوم انساني غربي و الحادي در جامعه اسالمي بيراهه رفتن 
ها و اهداف آن را بر اساس  كردن علوم بايد در روش بسياري از علوم انساني تصرف كرد و الگوها، مدل بنابراين، در راستاي ديني. است

  . دين تعريف و تبيين نمود
  

  روش علم ديني
پذيرد؛ يعني علم ديني  اي است كه تكثر روشي را نمي همان طور كه در مقدمه بحث بيان شد، تعريف و تصوير ما از علم ديني به گونه

تجربه نيز تنها روشي است كه علم ديني مانند علم . از علم تجربي و با خصلت تجربي است و تنها رقيب علم سكوالر استنوعي 
البته گاه در علوم خاص انساني و . مالك داوري و ارزيابي علم ديني، همچون علم غير ديني، تجربه است. پذيرد سكوالر آن را مي
شود كه علم ديني نيز مشترك با علم سكوالر همراه  ئل رياضي و يا اطالعات آماري استفاده ميهاي ديگري، مانند مسا طبيعي از روش

ها،  همچنين در مقام كشف و گردآوري فرضيه. هاي ديگر نيست انحصارگرايي روشي، به معناي رد و دفع روش. ها است با اين روش
گيري به علمي بودن و يا تجربي بودن علم ديني ضرري  ه اين بهرهعلم ديني بهره مستقيمي از منبع وحي و عقل فلسفي دارد كه البت

باشد؛ اما تقليل دين در حد ساير منابع الهام، چون اتفاق،  ها در مقام گردآوري مورد پذيرش علم غير ديني نيز مي تكثر روش. رساند نمي
در مرحله كشف و گردآوري خصلت ديني بودن را  همچنين مراجعه مستقيم به منابع ديني. اسطوره و داستان، از نظر ما مردود است



علمي تجربي است كه در چارچوب دين و . كند؛ چرا كه علم ديني رقيب و قسيم علم تجربي نيست، بلكه از اقسام آن است تهديد نمي
  . بندي شده است با الهام از دين و اصول موضوعه ديني شكل گرفته و صورت

   
  گيري نتيجه

هاي مورد قبول در علم ديني و پذيرش امكان، مطلوبيت و در نهايت ضرورت آن بايد گفت كه علم ديني، فرايندي  فرض با توجه به پيش
جديد و توليدي نوين از علوم تجربي است و اساساً به معناي اعمال اصالحات در علوم تجربي رايج نيست كه سرشتي سكوالر دارد و 

شود و ارمغان  يابد و اين ملزومات جزء بدنه علم محسوب مي ي و كاربرد ويژه خود دست ميصرفاً در بستر فرهنگ ديني به معناداري نهاي
. زند وتركيبي را رقم مي  پااليش و ويرايش و يا حتي عرضه علوم موجود به كتاب و سنت معجوني شگفت. آن محصولي نوين است

در توليد علم ديني بايد به كتاب و سنت . كند دار مي ا خدشههمچنين چسباندن اجزايي گسسته، بدون رعايت منطق آن، هويت جمعي علم ر
ها را با  ها را در مقام كشف داد و در مقدمات خود از اين منبع عظيم و غني بهره گرفت، سپس اين فرضيه ها و نظريه فرصت طرح فرضيه

اي سازوار و قابل عرضه در  برد تا مجموعههاي ديني به مرحله آزمون  فرض روش تجربي در چارچوب و ساختار ديني و با توجه به پيش
اين فرآوردة نوظهور كه پشتوانه متافيزيكي و . بازار معرفت و قابل رقابت با علم سكوالر و متناسب با بافت جوامع اسالمي ارائه شود

طقي دين در آن است و هم هاي ديني دارد، هم ديني است؛ زيرا مصبوغ به صبغه دين و داراي حضور من زمينه اي جديد با پس شناسنامه
سازي، گزينش، كشف، انتخاب مفاهيم،  پس دين در مرحله مشاهده، نظريه. تجربي است؛ زيرا در روش علمي تابع تجربه و آزمون است

  .بيني و تغييرات و تجربه در سير آزمون و روش حضور دارد الگوهاي فهم مسئله، پيش
هاي برگرفته از  آورد و تئوري سازي به تأييد و يا ابطال تجربه روي مي ناسي و فرضيهش در اين فرايند، عالم علوم ديني، پس از دين

بديهي است كه تأييد آنها توسط . دهد دين را كه قيدها، شرايط و ضمايمي دارد، به صورت كمي ارائه داده و در برابر آزمون قرار مي
و از طرفي، ابطال و يا نقض تجربه به معناي ابطال اصل فرضيه و يا  ها نيست آزمون و يا ابطال نشدن آن به معناي قطعيت آن تئوري

هاي بشري است، بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد؛ چرا  منبع الهام آن نيست؛ بلكه به اين معنا است كه قيدهاي اين عناصر كه برساخته
هاي  هاي ما از گزاره البته در ساخته. ع وحياني استدهد و اتقان آن برگرفته از منب كه دين هيچ گاه با روش تجربي تن به ابطال نمي

  .هاي آن ديني، در برابر ابطال است، نه سخت هسته
نما  هاي واقع دين نيز مانند علم، گزاره. از سوي ديگر، اين ساز و كار به معناي تقليل نقش دين در حد ساير منابع الهام نظريه نيست

بخشي  ر دين پشتوانه متافيزيكي علوم باشد، منطقاً محصول آن، ديني است و از طرفي، جهتاگ. زند دارد كه كتاب صنع خدا را ورق مي
همچنين ارائه الگوهاي مطابق نياز جوامع ديني . كاربردها در حوزه علوم تجربي به ساز و كاري براي شكل جديد علوم تجربي است

  .تغيير دهد تواند ساختار و محتواي علوم تجربي را در قالب نوين علم ديني مي
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