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چکیده
بحث درباره «علم دینی» یا «دینی سااا ی علوم» در مینه علوم تجربی -به ویژه
علوم انسااانی -ا مباحث جدید در عرصااه دینپژوهی ،فلساا ه علم و م م جدید
اس ا د در اینباره دو رویکرد متعارض وجود داردد بر اسااا یک رویکرد ،توص ایف
علوم تجربی باه دینی و غیر دینی و به بیانی دیگر« ،دینی ساااا ی علوم تجربی»
هم معقول و ممکن اسا ا و هم م یاد و ال م ،اما بر پایه رویکردی دیگر ،این مار
ناامعقول و نااممکن اسا ا د ررفدارا این رویکرد ،بر اثبات دیدگاه خود ،ادله ای
آوردهاند مه رؤو آ ها عبارت اسا ا بیمعنایی وصف دینی در موضوع ،غای
و روش علم ،ت کیک مقام پرساا گری ا پاساا گویی و مقام گردآوری ا مقام
داوری در پژوه علمی ،بررسای مراحل سه گانه تحقیق علمی ،ناتمامی مقدمات
اسا می ساا ی علوم انساانی ،تعلق ناپذیری علم ،تضااعیف شا معرف ب ی
گزارههای علمی و آسایبپذیری دین در پی تغییر نظریههای علمید ادله مزبور در
نوشتار حاضر مورد بررسی و نقد قرار گرفته اس د
واژه های کلیدی :علوم تجربی ،علم دینی ،امکا علم دینی ،جها بینی عالما ،
دینی سا ی علم ،ناممکن انگاری علم دینید

 .1استاد حوزه علمیه قم.

مقدمه
بحث درباره علم دینی ا مباحث جدید در عرصااه دینپژوهی ،فلس ا ه علم و م م
جدید اسا  .مقصاود ا علم در این مس له ،علوم تجربی (علوم ربیعی و انسانی) اس ،
و مراد ا دین ،دین آسمانی و حق اس مه مصداق مامل آ دین اس م اس د پرس ی
مه در این باره مطرح اساا این اساا مه آیا توصاایف علوم تجربی به وصااف دینی،
بهگونهای مه در سارنوش پژوه علمی و در نتیجه در گزارهها و نظریههای علم مؤثر
باشاد ،معقول و ممکن اسا یا خیر؟ عده ای ا پژوه گرا حو وی و دان گاهی ،علم
دینی یا دینی سااا ی علم به معنای مزبور را معقول و ممکن می دانند ،چنا مه برخی
ا آنا بر ضاارورت آ نیز ت مید می ور ند ،اما برخی ا صاااحبنظرا آ را نامعقول و
ناممکن قلمداد مردهاندد در این نوشتار ادله آنا را نقل و نقد خواهیم مردد

دلیل اول :بیمعنایی وصف دینی در موضوع علم
هر علمی موضاوع معینی داردد ا باب مثال ،هساتی شاناسای یا گیاه شاناسی یا
انساا شناسی موضوع معینی دارند و آ موضوع هم تعریف معینی دارد ،اعم ا این مه
به درساتی آ را شناخته باشیم یا نه ،یعنی تعریف انسا  ،اس می و غیر اس می ندارد،
انساا یک موضاوع معینی اس و این موضوع معین ساختما معینی داردد این انسا
احکام و خواصا اّی (عوارض ذاتی معینی) دارد مه اگر ما به آنها برسا ایم ،علم انساااا
شاااناسا ای را مامل مردهایمد معنا ندارد مه بگوییم دو گونه عوارض ذاتی برای انساااا
داریم عوارض ذاتی اس ا می و عوارض ذاتی غیر اس ا مید ا اینها جز یک نوع بی تر
یاف نمیشاود و ضاابطه آ این اسا مه اگر ا ماهیتی یک نوع بی تر یاف ن اود،
اسا می و مکتبی بود یا نبود به رور ملی منت ی اس د هما گونه مه مث دو گونه
دوچرخه اس ا می و غیر اس ا می نداریم ،دو گونه انسااا اس ا می و غیر اس ا می هم
نداریمد بر اساا این پی فرض منطقی مه «تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها اس »
علم هر جا باشاد یکی اسا  ،و مساتقل ا فرهن ها و ایدئولوژی ها اس د ا باب مثال،
پاره های م تلف علم فیزیک مه در فرهن های م تلف تولید می شااوند با هم تعارض
و تناقض ذاتی ندارند ،بلکه همگی علم واحدی را می ساااا ندد فلسا ا ه نیز همین گونه
اسا ا ا ما یک فلسا ا ه بی تر نداریم مه فیلساااوفا م تلف پاره های م تلف آ را
گ ته اندد این بدا معنا نیساا مه در فیزیک [یا فلسا ا هخ اخت ظ نظر و ابرام و نقض
وجود ندارد ،اینها همه لوا م وجود علمی بنام فیزیک اساا و با هم وحدت موضااوعی

دارند و این موضوعِ واحد هوی واحدی به آنها میب

د ( یبام م)933 ،0931 ،د

نقد
اگر در مورد موضاااوع علم ،میا مقام ثبوت و مقام اثبات ت کیک قائل شاااویم ،به
لحاا مقااام اثبااات ،هم در علوم انساااانی و هم علوم ربیعی ،دینی و غیر دینی بود
موضاااوع ،معقول خواهاد بودا یرا در این مقاام ،هرگااه عالما دارای جها بینی های
م تل ی باشاند ،ا موضاوع علم ت سیرهای م تل ی خواهند داش  ،و فرض این مه این
ت سا ایرها با آمو ه های دینی هماهن یا ناهماهن باشاااند ،و در نتیجه دینی یا غیر
دینی بااشاااناد ،معقول اسا ا د البته این مطلب در حقیق  ،به مبنای متافیزیکی علم
مربوط اسا ا و نسااابا داد آ باه موضاااوع علم ،مجاا ی خواهاد بود ،مگر آنکه
دیادگااه هاای متافیزیکی درباره موضاااوع علم بر روش آ نیز تاثیر بگذارد ،مه در آ
صورت نسب مزبور حقیقی خواهد بود نه مجا ید توضیح مطلب در ادامه خواهد آمدد

دلیل دوم :بیمعنایی علم دینی در روش علوم
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اگر مااا علم را بر مبنااای روش آ علم تعریف منیم و تمااایز علوم را بااه تمااایز
روش های ا بدانیم -همانند تعریف علم بر مبنای موضوع -علم دینی و غیر دینی معنا
ن واهد داشاا د روش ،امری غیر اختیاری اساا و ما برای رسااید به این حقیق مه
چیزی نتیجه چیز دیگری هسا ا یا نیسا ا  ،روش های م تل ی نداریمد در واقع این
جها  ،مقدمات و نتایج را با راه های معینی به یکدیگر وصل می مندد روش عبارت اس
ا م ااف این معنا مه مقدمات چگونه و ا چه مساایری به نتایج منتهی می شااوندد ما
نیساتیم مه مقدمات را به نتایج وصل می منیم ،چو در آ صورت در یک نسبی بی
اما غرقه خواهیم شاااد و هر مق حق خواهد داشا ا مه ا مقدمات معینی به نتایج
دل واه خود برساد و در آ صاورت ما علمی ن واهیم داش د علم آ اس مه مقدمات
نتایج را مهار مند و نگذارد به هر ررظ مه دلما خواساا برویم و ا هر مقدمه ای هر
نتیجاه ای را بگیریمد روش به ما می گوید راه های معینی برای عبور ا مقدمه به نتیجه
وجود دارد مه اگر ا آ راه ها برویم نتیجه صاااحیح و اگر نرویم نتیجه بارل حاصااال
می گرددد بنابراین ،ما ا روش نیز نمی توانیم جز یک نمونه داشاااته باشا ایمد در واقع و
ن قاالمر یک روش درسا اسا و اگر آ یکی را م اف مردیم ،دیگر اس می و غیر
اس می ندارد ( یبام م)933 -933 ،0931 ،د
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نقد
این سا ن مه روش علوم به دینی و غیر دینی قابل تقسیم نیس  ،س نی درس
اسا  ،ولی ال مهاش این نیسا مه روش علوم به وصاف دینی توصایف ن ود ،بلکه بر
عکق روشهای علوم اسااسا دینی اس  ،چرا مه هرگاه روش علم مک وظ ب ر اس و
نه مجعول او ،پق آ روش ا خواص و ویژگیهای واقعی ها و حقایق هسااتی و جها
اس ا  ،و حقایق هسااتی و جها به ذات ،صاا ات و افعال االهی با میگردد و مرضاایّ
خداوند اسا  ،بنابراین ،دینی اسا د آری ،اگر مقصاود این اس مه دینی سا ی روش
علوم بی معناسا  ،س ن درستی اس  ،اما اگر مقصود ،بی معنایی ترمیب «علم دینی»
ا حیث روش علم اس  ،نادرس اس د
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در اینجا یادآوری دو نکته الزم است:
 .1مکشـف بفد رو علفم و مععفل نبفد آ  ،با ک روشی بفد علفم مالزمه
ندارد؛ زیرا ممکن اسـت برای شـناتت ح ی تی از ح ایق هستی ،دو یا چند رو  -که
همگی دینی اند -وجفد داشـته باشـد ،مانند رو های ع لی ،شهفدی و ن لی (وحیانی)
برای شــناتت ح ایق ماوراء طبیعی ،و رو های ن لی و کعربی برای شــناتت ح ایق
طبیعی.
2د نوع نگرش و جها بینی عالم درباره موضاااوع مورد پژوه و شاااناخ آ  ،در
روشی مه برای تحقیق و شناخ موضوع به مار می برد موثر اس  ،و لذا اگر جها بینی
او دینی یا غیر دینی باشااد ،روش مت ثر ا آ جها بینی نیز دینی یا غیر دینی خواهد
بودد ا باب مثال ،مساای مه برای پدیدههای ربیعی گونه ای ا شااعور ،ادراو و اختیار
قائل اساا و معتقد اساا پدیدههای ربیعی نسااب به رفتارهای ب اار ،عکق العمل
آگااهاانه و ارادی انجام می دهند ،به مارگیری روش توصا ای ی و تبیینی رایج در علوم
ربیعی را برای شاناخ این پدیدهها مافی نمی داند ،بلکه تعبیر و ت سیر را مه در علوم
انساانی معتبر اس  ،در علوم ربیعی نیز ال م می شماردا یعنی هما گونه مه رفتارهای
آدمی را نمیتوا فقط بر اسااا قانو علّی مطالعه و بررساای مرد ،بلکه باید عنصاار
آگاهی و اختیار را نیز در نظر گرف و دسا ا به تعبیر و ت سا ایر هرمنوتیکی آنها د،
1
همین روش را باید در علوم ربیعی نیز رعای مردد
 .1بر همین اساااب بود ه فرارانار ننا تی ساایساام دیرگاه اصااا ع ع ت ربربی قرر هیبرهم و وزدهم نیالدی نا دن
ربیین و رفسیر عا م فبیعع رخطئه نی رد ر .ن.ک :ایار بانبون علم و دین .08 -08

از سـفی دیگر ،کسانی که در علفم انسانی نگر پفزیتفیستی دارند ،و بر این باورند
کـه رفتـارهای انســـا  -همانند پدیده های طبیعی -کابع قفانین جبری علّی و معلفلی
اســت و عن ــر اراده و اتتیار را در انســا انکار میکنند ،رو علفم انســانی را با رو
علفم طبیعی از هر نظر یکســـا می شـــمارند .این کفاوت نگر  ،زمینه کفصـ ـیف علم
کعربی را به دینی یا غیر دینی فراهم تفاهد ساتت.

دلیل سوم :بازگشت غایت علم به موضوع آن
به گ ته حکمای ما ،غای تابع موضااوع اساا  ،یعنی تعریف علم ا روی غای در
واقع به تعریف علم بر اساا موضوع بر می گردد ،چو غای ا موضوع استق ل نداردد
لذا برای علومی مه واقعا وحدت موضااوعی دارند ،تعریف به غای به تعریف به موضااوع
برمیگرددد

اما باید بدانیم که وقتی می گفییم ی علمی مفضـــفد ندارد و غر و غایت باعث
میشـفد که ی دسته از مسایل کنار یکدیگر نشانده شفند ،در واقع میتفاهیم بگفییم
کـه مـا اصـــال علمی نـداریم .در این جـا چنـد علم برای برآورد ی غر همکاری
می کنند و هر ی مفضـفد تفدشـا را دارند و به دلیل مفضفد داشتن ،اسالمی و غیر
اسـالمی در آنها معنا ندارد .معنای علم بی مفضفد [در مفرد طب] این است که ما چند
علم میشــناس ـیم ،مثل بافت شــناس ـی ،فیزیفلفژی و میکروب شــناســی که هر کدام
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اماا در علومی ماه وحادت موضاااوعی ندارند غای  ،اهمی پیدا می مند و محور
وحدت مساایل آ علم می شاود ،مانند اصاول فقه مه درباره موضوع اخت ظ بسیار
فقیه در امر
شااده اس ا  ،اما در غای آ اخت فی نیس ا و آ این اس ا مه ش ا
اسااتنباط احکام شاارعی ابزار معینی در دس ا داشااته باشااد ،و لذا اصااول فقه ا علوم
ابزاری اسا ا د هماه علومی مه موضاااوع واحدی ندارند ولی غای واحدی دارند ،علوم
ابزاری اناادد در چنین علومی می توا ا علم مکتبی و اسا ا می یاا غیر مکتبی و غیر
اسا می س ن گ  ،همانند دوچرخه و دوچرخه سواری مه به خودی خود ،اس می و
غیر اسا می ندارد ،ولی ا جنبه غای می تواند اسا می و غیر اسا می باشدد شاید در
مره علوم تجربی ،علم رب را بتوا این گونه دانسا ا یرا ربیب علوم بسیار مت اوتی
(ا جمله میکروب شاناسای ،داروشاناسای ،باف شناسی ،بیوشیمی ،فیزیولوژی وددد) را
باید ب واند تا ا همه آنها برای ت اا ی و درما بیماری اساات اده مند ،لذا علم رب
موضوع واحدی ندارد ،اما غرض آ واحد اس د
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مفضـفد معینی دارند .مفضـفد میکروب شـناسـی ،میکروب اسـت ،مفضفد فیزیفلفژی،
بد انســا و کارکرد اندام ها در بد آدمی اســت و هیچ ی از اینها اســالمی و غیر
اسـالمی ندارد .ی طبیب این علفم را -که هر کدام مفضـفد دارند و مست ل از مکتبی
بفد هسـتند -گرد می آورد کا از این ها [در راسـتای هد تفد] استفاده کند .بله طب
اســـالمی داریم ،بـه این معنا که ی طبیب از این اطالعات برای درما ی شـ ـ
مسـلما اســتفاده کند ،ولی این معنا م فم علم نیســت و ح ی تا علم طب را ،علم طب
اســالمی نمیکند ،باید بگفییم اســتفاده مســلما از طب ،مانند اســتفاده مســلما از
دوچرته سفاری (زیباکالم.)923 -923 ،1931 ،
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 .1برای علفم -اعم از ح ی ی و اعتباری و اعم از علفمی که مفضــفد واحدی دارند یا
ندارند -دو گفنه غر قابل ک ــفیر و کعریف اســت :یکی غر اولیه که به طفر طبیعی
و عادی از آ علم م فد است ،و دیگر غر ثانفیه که کابع عفامل نفسانی یا اجتماعی
ویژهای اسـت .از باب مثال ،غر اولیه از علم پزشـکی ،کأمین سـالمتی جسمانی افراد
بشـر از طریق معالعه بیماریها یا پیشگیری از آنهاست .علم پزشکی برای همین غر
پدید آمده اســت ،اما اغرا دیگری از قبیل :کســب مال و ثروت ،یا شــهرت و مفقعیت
اجتماعی ،یا تدمت رسـانی به همنفعا  ،ارضـای حس نیکی یا کح یل رضای االهی و
نیل به سعادت اتروی ،اغرا ثانفیه آ به شمار میرود.
در مفرد غـایـت و اغرا اولیـه علفم ،دینی و غیر دینی معنــا نـدارد ،ولی در بــاره
اغرا ثـانفیـه آنهـا ،دینی و غیر دینی کـامال مع فل اســـت .مثال غایت و غر اولیه
پزشــکی ،دینی و غیر دینی بردار نیســت ،ولی اغرا ثانفیه آ دینی و غیر دینی بردار
است .همینگفنه است دیگر علفم بشری.
البته کفصـیف علم به دینی و غیر دینی به لحاظ اغرا ثانفیه آ  ،در واقع کفصیفی
معازی و از باب وصـف شـیء به حال متعلق آ است ،نه وصف شیء به لحاظ تفد آ
شـیء؛ یعنی در واقع ،این علم پزشکی یا فلسفه نیست که به دینی و غیر دینی کفصیف
می شـفد ،بلکه این عالم اسـت که در کح یل یا کاربرد آ علم ،غر و انگیزه دینی یا
غیر دینی دارد.
 .2این سـ ن که هرگاه علمی مفضـفد واحدی نداشـته باشـد ،اصفال علم مست لی
نیســت ،درســت نیســت .آ چه در این فر الزم اســت ،وجفد جهت جامع اســت که

مفضــفعات م تلف را به هم پیفند بزند و م ــحع علم واحد و مســت ل بفد آ باشــد.
جامع مزبفر یا درونی اســت یا بیرونی ،یا ذاکی اســت یا غیر ذاکی .از باب مثال ،بنابر این
فر که مفضــفد علم هندســه تط ،ســجع و حعم اســت ،جهت جامع آ «جســم
کعلیمی» اســت و در علم کالم ،بنابر این که مفضــفد آ اعت ادات دینی اســت ،جهت
جامع آ بنابر قفلی انتســـاب آنها به مبدأ واحد 1،و بنابر قفل دیگر ،غر و هد واحد
است.
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 .9این مجلب که علم طب ،مفضفد واحدی ندارد و لذا علم جداگانه ای نیست ،بلکه
معمفعه ای از چند علم اسـت که پزشـ برای دسـتیابی به هد تفد از آنها استفاده
می کند ،درسـت نیسـت .مفضـفد علم پزشـکی ،بد انسا از حیث سالمتی و بیماری
اسـت ،و هما گفنه که در علم منجق بیا شده است ،شیء واحد می کفاند از حیثیت ها
و جهـات م تلف ،مفضـــفد علفم م تلف بـاشـــد .از بـاب مثال ،کلمه و کالم از حیث
سـاتتار درونی ،مفضـفد علم صـر  ،و از حیث اعراب و بنا ،مفضفد علم نحف و از حیث
ف ـــاحت و بالغت مفضـــفد علم معانی و بیا می باشـــد .بد انســـا نیز از جهات و
حیثیات م تلف ،مفضــفد علفم م تلف اســت که یکی از آنها علم پزشــکی اســت که
مفضفعش بد انسا از حیث سالمتی و بیماری است .آری ،پزش برای آ که بتفاند
در این باره کامیاب باشــد ،به دانشهای م تلفی نیاز دارد ،چنا که مفســر قرآ کریم
نیز برای آ کـه بتفانـد درباره مفضـــفد تفیش که معانی و مدالیل آیات قرآ اســـت
کففیق یابد ،به علفم م تلفی نیاز دارد.
در پایا یادآور می شــفیم که صــاحب این دیدگاه در جای دیگر ،اســالمی و غیر
اســالمی بفد علفم را بر اســات کفاوت اغرا و اهدا  ،پذیرفته و گفته اســت« :علفم
انسـانی مسلمانا  ،علفم انسانی اسالمی است .دلیل آ هم این است که حساسیت های
چنین افرادی با حســاس ـیتهای فردی که مســلما نیســت کفاوت دارد .گرههایی که
ایشـا میتفاهند باز کنند غیر از گرههایی اسـت که دیگری میتفاهد باز کند؛ مساله
و هدفشـا با دیگرا کفاوت دارد ،ولی رو شـا البته یکی اسـت و نمی کفاند نباشد»
(سرو .)33 ،1931 ،
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اگر از منظر کاری ی به ککفّ علفم نظر کنیم ،روشـــن تفاهد شـــد که هیچ ی از
علفم این گفنه ککفّ نیافته اسـت که فرد یا افرادی برای علمی تاص ،مفضـفد و روشی
یا غایت ویژهای را در نظر گرفته ،و به ککفین و کاســیس آ اقدام کردهاند ،بلکه علفم به
صــفرت کدریعی و در پی پرســشهایی که مجرح شــده و پاســ هایی که به آنها داده
شـــده ،ککف یافته اند ،و پس از آ  ،عالما منجق و فلســـفه به مجالعه آنها پرداتته و
دربـاره مفضـــفد ،رو و غایت آنها بحث کرده اند .کا آ جا که اطالد داریم هیچ وقت،
هیچ کس در طفل کـاری نگفته اســـت که من می تفاهم با این کعریف معین و با این
رو و با این غر  ،علم فیزی  ،یا فلسفه ایعاد کنم.
اگر چنین کل ی و ک ــفری از ککفین کدریعی علفم داشــته باشـیم ،علفم در واقع دو
ب ش دارند :ب ش سـؤاالت و ب ش پاسـ ها .حال که چنین اسـت مساله دینی و غیر
دینی بفد علم ،به جای آ که بر پایه مفضـــفد ،رو و غایت علفم ،مجرح شـــفد ،بر
اسـات پرسشها و پاس های علفم مجرح میشفد .آیا دینی و غیر دینی در پرسشها و
پاس های مجرح شده در علفم ،معنا دارد یا ندارد؟
پاسـ این اسـت که در مفرد پرسـش ها ،دینی و غیر دینی ،اسالمی و غیر اسالمی
معنا دارد ،ولی در مفرد پاسـ ها چنین ک سـیم و ک ـنیفی معنا ندارد .پرسشها ،کحت
کــاثیر عالیق ،ســـالیق ،جهــا بینی و ویژگی هــای فرهنگی و ایـدئفلفژیکی افراد واقع
می شـفند ،چه بسـا برای مردم ی جامعه مشکلی مجرح باشد که برای مردم جامعهای
دیگر مجرح نباشــد ،لذا پرســشها ممکن اســت مکتبی و غیر مکتبی ،اســالمی و غیر
اسـالمی باشـد ،ولی پاس ها این گفنه نیستند؛ زیرا پاس ِ درست هر پرسشی یکی بیش
نیسـت .اگر کسی بپرسد «آیا زمین کروی است یا نه؟» ،ممکن است این پرسش کحت
کاثیر گرایش های تاص فرهنگی یا مذهبی برای او مجرح شده باشد ،ولی پاس درست
آ یکی بیش نیســـت و عالیق و ع ـاید قفمی و دینی در آ اثر ندارد .بنابراین ،ب ش
پاس ها در علفم ،فارغ از مکتب و دین است.
نکته دیگر این اســت که رو پاسـ گفیی درســت به ی پرســش نیز یکی بیش
نیسـت ،و دینی و غیر دینی بفد در آ معنا ندارد .برای طرح پرسشها ،رو و قاعده

و قاعده معینی وجفد

تاصــی وجفد ندارد ،ولی برای پاســ گفیی به پرســشها ،رو
دارد که مست ل از مکتب و آیین است.
دو ب ش پرســش ها و پاســ ها در ککف کاری ی و کدریعی علفم ،کعبیر دیگری از
دو م ام گردآوری و م ام داوری در علفم اســـت .م ام گردآوری ممکن اســـت متأثر از
مکتب ها و ادیا باشـد ،ولی م ام داوری مسـت ل از آنهاست و نمی کفانیم علم مکتبی و
دینی یا غیر مکتبی و غیر دینی داشته باشیم (زیباکالم.)959 -984 ،1931 ،

نقد
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 .1این سـ ن که علفم بشری ابتدا به ساکن پدید نیامده ،بلکه در بستر پرسش ها و
پاســ ها و گفتوگفهایی که به صــفرت فجری و طبیعی ذهن آدمیا را به تفد جلب
کرده شـــکل گرفته اند ،در ماهیت بحث کنفنی در باب علم دینی کاثیری ندارد؛ زیرا به
هر حال در کاری بشـــر ،علفم م تلفی پدید آمده و این علفم دارای مفضـــفد ،رو و
غایت ویژه ای هســتند و امکا دینی یا غیر دینی بفد آنها از زوایای یاد شــده ،تفد
مســالهای فکری و علمی اســت که پاســ ایعابی یا ســلبی را میطلبد و اینکه علفم
چگفنه پدیده آمده اند ،در این باره کاثیرگذار ن فاهد بفد .این مساله از این جهت همانند
وضـع الفاظ برای معانی اسـت که کعیینی (واضـع تاص داشتن) یا کعیّنی بفد (واضع
تـاص نـداشـــتن) آنها در قفاعد و راه های مربفط به شـــناتت معانی و مدالیل الفاظ،
کاثیری ندارد.
یکی از طرفـدارا این دیـدگـاه بـا کف ـ ـیل بیش کری درباره چگفنگی کأثیر مبانی
فلسـفی عالما  ،در علفم کعربی -به ویژه علفم انسانی -بحث کرده و چنین گفته است:
«کاثیر مبانی فلسـفی در علفم انسانی مربفط به م ام گردآوری است نه م ام داوری .این
مجلب به علفم انسـانی اتت ـاص ندارد ،بلکه علفم طبیعی را هم شامل می شفد .از نظر
ما علفم ،هم علفم طبیعی و هم علفم انســانی هر دو به ی اندازه از محیط و جها بینی
عالم کاثیر میپذیرند و این کاثیر پذیری ذرهای از علمی بفدنشا نمیکاهد.
ش
کعریف ما از انسا  ،کعیین کننده چگفنگی علم کعربی ما نسبت به انسا است ،اگر
انسـا را حیفا ابزار سـاز بدانیم ،بدیهی است به همه کارها و فرآوردههای بشری چف
ابزار نظر تفاهیم کرد و از چگفنگی روابط این ابزارها جســـتوجف تفاهیم نمفد .آ که
انســا را حیفا اقت ــادی میداند همفاره میگردد کا عفامل اقت ــادیِ دتیل در وقفد
حفادث را پیدا کند و عفامل دیگر را نمی بیند .آ که می گفید انســا حیفا جنســی
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اسـت برای دلیل هر حادثه و هر رفتار انسـانی به دنبال نفعی مساله جنسی میگردد ،و
آ که معت د اسـت در طبیعت جهش هسـت و کدریج نیست ،در بررسی های طبیعت،
حفصـله برای کع یب کرد مسـیر کدریعی حفادث را نشا نمی دهد و بسیاری عفامل
کفچ که ممکن است دیگرا بیابند از چشم او دور میماند.
آ چه گفتیم ف ط این را آشـکار می کند که فرهنگ و فلسفه از چه معرایی بر علم
اثر میگذارد و چگفنه اســت که دانشــمندا در علفم انســانی از روابط و عفامل متفاوت
در رفتارهای انسـانی جستوجف میکنند ،و آ زما فرهنگ چگفنه به دانشمند منت ل
میشـفد .این فرما ها ،ف ط جستوجف را ایعاب می کنند .مح فل این جستوجفها را
باید کفسـط کعربه داوری کرد .نباید پنداشت که کعریف «حیفا اقت ادی» اگر ما را به
دنبال جســتوجف از روابجی فرســتاد ،آ روابط قجعا کشــف می شــفند و مثال رابجه
اقت ـادی با ظهفر انبیاء حتما یافته تفاهد شـد .کعریف حیفا اقت ادی ،انتظار تاصی
را در مفمنا ِ به آ برمیانگیزد که ای بســا برنیامدنی باشــد و به هر روی ،هر کس ـی با
هر نظریـه ای کـه به کار آغاز کرد ،پس از گردآوری مح ـــفالت ،باید آنها را به کعربه
عرضه کند.
از بـاب کمثیـل ،این نظریـات غیر علمی ،بـه منزلـه حفات م تلف انـد و هر کــدام
اطالعاکی از نفد تاصـ ـی برای ما گردآوری می کنند ،اما فرآورده های حفات نهایتا باید
در دادگاه ع ل حاضـر شـفند و سره آنها از ناسره باز شناتته شفد ،و مهم کر این که هیچ
کـدام جای دیگری را نمی گیرد ،نباید گف را به تاطر حرمت نهاد به چشـــم برید،
باید هر کدام را در جای تفد نهاد و به کار تاص تفد فرستاد .نباید ساده لفحانه گفت:
چف دیـد مـا بـا دید دیگرا فرق دارد ،پس علفم دیگرا را باید به کناری نهاد .دید و
بینش -که در ح ی ت هما نظریات متافیزیکی و تادماند -در حکم چشــم و گف اند
و البته اهمیت فلســفی دارند ،اما برای عالم ،مهم آ فرآورده ها اســت که آنها را باید با
میزا ع ل سنعید و ارز نهاد ...کاری که باید کرد این است :دید و بینش متافیزیکی
و تادم متعلق به تفد را باید مجرح کرد و به دنبال آ  ،ب شــی از علم را که مح ــفل
آ اســت رویانید .چنین اســت که بفســتا دانش ،پربارکر و عجرآگین کر می شــفد و
بشریت از میفههای سفد ب ش کری سفد میبرد (سرو .)123 -113 ،1933 ،
 .2در اینکه در علفم کعربی باید از رو کعربه اســتفاده کرد ،و پاســ هایی که به
پرســش های مجرح در این علفم داده می شــفد ،باید با میزا کعربه ســنعیده شــفد،
ســ نی نیســت ،بلکه ســ ن در این اســت که مبانی فلســفی (هســتیشــناتتی و
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انســـا شـــنـاتتی) عالِم می کفاند رو کعربی او را کحت کاثیر قرار دهد ،و در نتیعه،
عالمانی که نسـبت به انسـا و جها  ،نگر فلسـفی متفاوت یا متعارضی دارند ،رو
کعربی را بـه گفنه های متفاوت طی کنند .در مثال حفات و ع ل که از آ برای کبیین
ن ش جها بینی عالما در حفزه پرســشها و جســتوجفها و نه در قلمرو پاســ های
علمی بهره گرفته شـده ،نیز این گفنه اسـت که اگر چه حفات ن ش گردآوری دارند ،نه
داوری ،و داوری کـار ع ـل اســـت ،ولی اگر حفات در منت ـل کرد داده هـا به ع ل،
متفاوت عمل کنند ،در داوری ع ل کاثیر تفاهد گذاشــت ،از باب مثال ،آ چه را چشــم
سـالم به ع ل عرضـه می کند ،با آ چه چشم احفل به او می دهد ،متفاوت است ،و قهرا
داوری ع ل هم درباره این دو داده م تلف ،متفاوت تفاهد بفد.
جها بینیهای م تلف ،عین های متفاوکی هســتند که بر دیدگا ترد انســا ها
و از جمله عالما علفم کعربی نهاده می شـــفد و آنا از ورای آنها ،درباره ح ایق مربفط
به انســا و جها می اندیشــند .عالما کعربی ح ایق عینی انســا و جها را بدو
واســـجه جها بینی فلســـفی تفد ،مفرد پژوهش کعربی قرار نمی دهند و پاسـ ـ های
کعربی به پرســشهایی که برایشــا مجرح میشــفد ،کعربی تال و بدو پیرایههای
فلســفی و پیشــاکعربی نیســت .بنابراین ،عفامل فلســفی و ما قبل علمی کاثیرگذار بر
پرســـش هـای عـالمـا کعربی ،بر پـاسـ ـ های کعربی آنا نیز کاثیر می گذارد .پس
جهـا بینی دینی و غیر دینی می کفانـد بـه علفم کعربی رنگ و بفی دینی و غیر دینی
بدهد.
این مجلب را با ی مثال ســاده می کفا این گفنه کفضــیع داد :دو راننده را فر
کنید که در ی راه مشــترم مشــرفل رانندگی اند ،ولی با دو عین متفاوت که یکی
اشیاء دور را نزدی و دیگری بر عکس آ عمل می کند .بدو ش  ،شیفه رانندگی آ
دو نسـبت به آ چه مشـاهده می کنند ،متفاوت تفاهد بفد ،با آ که -بر حسب فر -
هم راه یکی است و هم اشیائی که مفرد مشاهده آ دو واقع میشفند.
کشـبیه جها بینی های م تلف به حفات م تلف که همگی سالم اند ،مرالجه آمیز
اســـت ،جها بینی های م تلف ،به حفات م تلف از نظر ســـالمتی و عدم ســـالمتی،
شــباهت دارند ،لذا این نتیعهگیری که چف نمیکفا به بهانه داشــتن چشــم ،گف را
برید ،پس نمی کفا به بهانه اتتال جها بینی ها ،تفد را از متفرعات برتی از آنها بی
نیاز دانســت ،نیز باطل اســت ،و نتیعه مرالجهای اســت که در کشــبیه رخ داده اســت.
انســا به هما منج ی که معاز اســت دادهای را که از طریق حس معیفب به دســت
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آمـده و فروعـات آ را بـاطـل شـــمارد و تفد را از آ بی نیاز بداند ،معاز اســـت که
جهـا بینی م الف جها بینی تفد و فروعات آ را مردود شـــمارد و تفد را از آ بی
نیاز بداند.
یکی از نفیسندگا معاصر در ن د کفکی میا دو م ام گردآوری و داوری در علفم
کعربی گفتـه اســـت« :یکی از مفانعی کـه برای ســـاتتن علم اجتمـاعی دینی مجرح
میکنند ،مبتنی بر کمییز مزعفم میا عرصـه وضع نظریهها و عرصه ن د نظریهها است،
به این کعبیر که دین میکفاند در عرصــه وضــع نظریههای علمی حضــفر داشــته باشــد،
ولی ن د و ارزیابی نظریهها کنها بر اســات رو علمی انعام میگیرد .این ع یده ریشــه
در کفکرات پفزیتفیســتی (اثبات گرایی) و نگتیفیســتی (ابجال گرایی) دارد ،و امروزه در
فلســفه علم هیچ جایگاهی ندارد .این آمفزه مربفط به پنعاه ســال قبل اســت و از آ
کاری به بعد ن دهایی بسـیار جدی بر آ وارد شـده است .برای مثال ،پفپر در م ام ن د
و ارزیـابی نظریه ها ،برای ارز ها و بینش های فرهنگی و اجتماعی ن ش قائل اســـت.
گزاره هـای مبنـایی پفپر که ابجال یا به کعبیر بهتر ،ارزیابی نظریه را بر عهده دارند ،کنها
با اجماد عالما به دســت میآیند و این اجماد نیز ریشــه در ارز ها و کعل ات جامعه
علمی مربفط دارد .در نظریات پسـت پفزیتفیسـتی -پست نگتیفیستی در فلسفه علفم،
حضـفر کعل ات و ارز های فردی و جمعی ،جایگاهی بسیار جدی در ارزیابی علفم پیدا
کرده است» (زیباکالم.)94 -93 ،1931 ،

دلیل پنجم :مراحل سه گانه پژوهش علمی
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پژوهش در هر رشته علمی سه مرحله دارد:
 .1مرحله مفضــفد گزینی ،که پژوهشگر ،مفضــفد یا مســاله مفرد پژوهش تفد را
کرده و برای مجالعه و پژوهش علمی برمیگزیند.
مش
 .2مرحله فرایند پژوهش ،که بر اســـات رو مناســـب در هر علمی به مجالعه و
پژوهش درباره مفضفد و مساله انت اب شده میپردازد.
 .9مرحله پایانی ،که به نتیعه مجالعه و کح یق علمی تفد دست مییابد.
بفمی سـازی یا دینی سـازی علم ناظر به همه یا یکی از مراحل یاد شـده است .در
مرحله ن سـت ،میکفا از بفمی یا دینی سـازی علم س ن گفت؛ چرا که هر جامعهای
مسـایل و مشکالت ویژه تفد را دارد .وظیفه اتالقی پژوهش گر آ است که به بررسی
و حل مســایل و مشــکالت تاص جامعه تفد بپردازد ،اما در مرحله دوم و ســفم ،بفمی

ســازی یا دینی ســازی علم ممکن نیســت؛ زیرا در مرحله دوم ،پژوهشگر باید شــرایط
ویژه پژوهش در مســاله و رشــته علمی تاص را دارا باشـــد ،و با رعایت غایت و رو
مناسـب آ علم ،فرایند پژوهش را به انعام برسـاند ،و در این امفر سه گانه بفمی و غیر
بفمی یا دینی و غیر دینی معنا ندارد .در مرحله ســفم نیز پژوهشگر باید نتیعه کح یق
را بپـذیرد و در این ت ـــفص نیز بفمی و غیر بفمی یـا دینی و غیر دینی بفد نتیعه،
معنا ن فاهد داشـت .روشن است که سرنفشت هر مساله علمی با دو مرحله دوم و سفم
روشــن و معین میشــفد ،و از آ جا که در این دو مرحله ،بفمی ســازی یا دینی ســازی
علم معنا ندارد ،لذا بحث بفمی سازی یا دینی سازی علفم نیز بی معنا و ناممکن تفاهد
بفد (ملکیا .)1943 ،

نقد
وحدت ،ثبات ،فرازمانی و مکانی بفد و در نتیعه بفمی ناپذیری اهدا و رو های
علفم ،از منظر کلی و کال نگری ،سـ نی استفار و تلل ناپذیر است ،اما از منظر جزئی
و تاص نگری ،نااستفار و تدشه پذیر است 1.دلیل آ کاثیر پذیری هد و رو علمی

 .1گان ره دن بحث نربوط به الم جریر و قریم یز بر همین نبنا قائت به رفصاایت شااره اسااع یعنی اگر ن صااود این
اساع ه از حیث لی نوضاو ،نو و اایات الم قریم و جریر رفاوت داند سخن ادنستی اسع و ی اگر نسایت
و نوضاوعات خا ،و نو ها و اایات خا ،و نتناسا با نخافبار و شرایط زنا ی و نکا ی خا ،نراد باشر ر سیم
آر به قریم و جریر دنسع خواهر بود .ن.ک :نبا ی گلپایگا ی دنآنری بر الم جریر .64 -75
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از مبانی متافیزیکی و ایدئفلفژیکی اسـت .از باب مثال ،مفضـفد فلسفه (هستی شناسی)
مفجفد بـه نحف مجلق (مفجفد بمـا هف مفجفد) ،و هـد آ شـــناتت احکام و تفاص
واقعیت و کمیز ح ایق از اوهام ،و رو آ کفکر ع لی برهانی اســـت ،اما در ن ســـتین
گام ،دو نگر کلی هســتی شــناســانه رخ تفاهد نمفد :یکی مفجفد را مســاوی با ماده
می داند و به هستی ماوراء ماده معت د نیست ،و دیگری به هستی ماوراء ماده ع یده مند
اســت .این دو نگر هســتیشــناتتی و فلســفی ،دو رو متفاوت فلســفی را اقتض ـا
می کنـد :رو کع ـل کعربی و رو کع ـل فراکعربی .در این جا در مفضـــفد و رو
فلسـفه از حیث کلی کفاوکی وجفد ندارد؛ زیرا مفضفد فلسفه ،مجلق هستی ،و رو آ
کفکر ع لی اسـت ،ولی چف از دو منظر به هسـتی نگاه شـده است ،مفضفد به دو گفنه
ک فیر شده و رو پژوهش فلسفی نیز متفاوت شده است.
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مثال دیگر برای بیا این مجلب ،روا شـناسی است که اوال :از حیث رو دو گفنه
روا شـناسـی فلسفی و روا شناسی کعربی وجفد دارد ،و ثانیا :در روا شناسی کعربی،
مکاکب م تلف روا شـناسـی ،با اهدا و رو های متفاوت پدیده آمده است که ناشی
از نگاههای فلسـفی متفاوت به سـاتتما روحی و روانی انسا است .رفتارگرایا که به
عن ــر اتتیار و اراده در انســا معت د نیســتند و او را همانند دیگر پدیدههای طبیعی
می دانند ،رو پفزیتفیستی در روا شناسی را کفصیه می کنند ،اما دیگرا که به عن ر
اراده و اتتیار در انســا باور دارند ،رو پفزیتفیســتی در روا شــناســی را نادرســت
میدانند.
بر این اسـات ،هرگاه درباره چیسـتی و هسـتی انسا دو نگر دینی و غیر دینی
(ماکریالیسـتی -اومانیسـتی) وجفد داشته باشد ،می کفاند در رو پژوهش علمی درباره
روا و رفتار انسـا کاثیر بگذارد ،و در نتیعه ،علم روا شـناسـی و رفتارشناسی دینی و
غیر دینی ،مع فل و ممکن تفاهد بفد.
از ســـفی دیگر ،اگر پژوهشگرِ علمی و دین دار عالوه بر نگر ویژه دینی بــه
چیسـتی و هسـتی انسا  ،بر این باور باشد که دین به طفر تاص نیز درباره ویژگیهای
روانی و رفتاری انسـا معرفت ها و آمفزه هایی را ارائه کرده است ،قبل یا بعد از پژوهش
کعربی تفد درباره روا و رفتار انســـا  ،نســـبت به آ معرفت ها و آمفزه ها ،بی کفاوت
ن فاهد بفد و این امر می کفاند در سـرنفشت پژوهش علمی او کاثیر گذار باشد و آ را از
پژوهش علمی عالم بی دین یا عالم دین داری که به معار و آمفزه های وحیانی درباره
چیستی و هستی انسا معت د نیست ،متمایز سازد.

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و پنج
11

دلیل ششم :ناتمامی مقدمات اسالمی سازی علوم انسانی
بازسـازی اسـالمی علفم انسانی (اسالمی سازی علفم انسانی) مبتنی بر چند م دمه
است:
الف) علفم انســـانی مفجفد ناق و معیفب اند ،و ن و عیب آنها این اســـت که با
آمفزههای اسالمی -الاقل در پارهای مفارد -ناسازگارند.
ب) فر ناسـازگاری علفم انسانی مفجفد با آمفزه های اسالمی در گرو آ است که
اســالم ،عالوه بر این که درباره انســا  ،از ارز ها (بایدها و نبایدها) ســ ن می گفید،
معرفت ب ش نیز باشــد و به کفص ـیف و کبیین علمی انســا نیز پرداتته باشــد ،اما اگر
ف ط درباره ارز ها سـ ن گفته باشـد ،فر ناسـازگاری علفم انسانی با اسالم منتفی

تفاهد بفد؛ زیرا علفم انسـانی رسالتی غیر از کفصیف و کبیین پدیدههای انسانی و دانش
ب شـ ـی نـدارند ،و از ســـفیی ،دانش و ارز دو م فله جدا از یکدیگرند و هرگز با هم
ناسازگار ن فاهند بفد.
ج) بر فر این که اسـالم درباره انسـا  ،ن ش معرفت ب شی نیز ایفا کرده و بتفا
از منابع دینی نظریههای تاص ـی را در کفص ـیف و کبیین پدیدههای انســانی اســتنباط
کرد ،باید روشی برای مت اعد کرد دیگرا  -غیر از رو ع لی و کعربی -وجفد داشته
باشــد ،اما چنین فرضــی منتفی اســت؛ زیرا رو دیگر ،ن لی و کعبدی تفاهد بفد که
برای غیر مســلمانا  ،م بفل نمیباشــد ،و اگر ب فاهیم با رو ع لی و کعربی ح انیت
آنهـا را برای جـامعه علمی اثبات کرده و آنا را به قبفل آ نظریه مت اعد ســـازیم ،در
ح ی ت ،از رو غیر دینی (غیر م ت به دین و دیندارا ) بهره گرفته ایم ،و اسالمی
نامید آ وجهی ن فاهد داشت (ملکیا .)922-918 :1931 ،

نقد
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 .1دین اســـالم عالوه بر بیـا بـایـدها و نبایدها (ککلیف :ارز ها) کفصـ ـیف ها و
کبیینهای بسیاری نیز درباره جسم و روح ،حیات فردی و اجتماعی انسا دارد.
 .2کفصـیف ها و کبیین های اسالم درباره انسا  ،مبتنی بر جها بینی کفحیدی (تدا
مدار ،معاداندیش و معنفیت گرا) اســت که با مبانی اومانیســتی یا الحادی علفم انســانی
جدید ،ناســازگار اســت .بنابراین ،با معرفتهای مبتنی بر آ مبانی نیز ناســازگار تفاهد
بفد.
 .9ناسـازگاری علفم انسـانی جدید با آمفزه های اسـالمی درباره انسـا  ،پیش شرط
اسـالمی سـازی علفم انسـانی نیسـت ،بلکه یکی از فر ها و صـفر آ است ،دو فر
دیگر نیز مت ـفر است که عبارکند از :کفازی و ککامل .در فر کفازی ،نظریه های علمی
بـا آمفزه هـای دینی کـامال هماهنگ اســـت ،و در فر ککامل ،عالوه بر کایید ،مجلب
جدیدی بر علم بشری افزوده میشفد و جنبه اسالمی بفد آ مضاعف تفاهد شد.
 .8علفم انسـانی ،معمفال جنبه کاربردی و کفصـیهای نیز دارند ،مثال عالِم اقت ــاد به
دنبال بیا نظریه اقت ـادی تفد در زمینه کفلید یا م ر  ،متناسب با آ در م ام ارائه
راه حلِ مشـکل اقت ـادی یا راه دسـت یابی به هدفی اقت ادی ،رو تاصی را کفصیه
میکند ،همین گفنه اســت عالم روا شــنات در ارکباط با مســایل و مشــکالت روانی ،و
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جامعه شــنات در مفرد مســایل و مشــکالت اجتماعی و ...در نتیعه زمینه ناســازگاری
میا علفم انسانی جدید با آمفزههای ارزشی اسالم ،فراهم تفاهد شد.
 .5برای مت اعد سـاتتن دانشـمندا نسـبت به نظریههای انسا شناتتی اسالم دو
رو مت ـفر است :یکی اقناد با استفاده از رو کعربی و م بفل نزد دانشمندا علفم،
و دیگر اقنــاد بــا بهره گیری از رو فلســـفی در مفرد مبــانی فلســـفی و متــافیزیکی
نظریههای علمی.
هر دو رو  ،ع النی و ع الیی اسـت ،و این امر با دینی بفدنشا منافاکی ندارد؛ زیرا
شـرط دینی بفد ی رو یا ی نظریهِ علمی این نیسـت که به دیندارا اتت اص
داشـته باشد ،بلکه شرط دینی بفد آ این است که مفرد کأیید دین باشد ،تفاه ع لی
باشد یا ن لی.
بنابراین ،دیدگاههای انسـا شناسانهای که در منابع وحیانی اسالم (قرآ و روایات)
مجرح شـده اسـت را از دو راه میکفا برای جامعه علمی و ع لی بشری اثبات و آنا را
نســبت به آ دیدگاهها قانع کرد :یکی با بهرهگیری از رو ع لی فلســفی که بیرو از
علم کعربی و م دم بر آ اسـت و نتیعه آ پذیر مبانی فلسـفی و متافیزیکی انسا
شـــنـاســـانه اســـالمی تفاهد بفد ،و دیگر با بهره گیری از رو ع لی -کعربی ،یعنی
کارآمدی دیدگاه انســا شــناســانه اســالم در میدا کعربه و آزمف عملی ثابت شــفد،
مانند این که کارآمدی نظام سـیاسـی اسـالم یعنی مردم سـاالری دینی مبتنی بر اصل
والیت االهی که از سـفی جمهفری اسـالمی ایرا مجرح شـده است ،در میدا عمل و
آزمف عینی ثابت شـده است .این رو سیاسی روشی است اسالمی ،و درستی آ نیز
با رو کعربی اثبات شــده و برای ع الی بشــر قانع کننده اســت ،تفاه آنا آ را به
عنفا تط مشـ ـی زندگی سـ ـیاسـ ـی تفد برگزینند ،یا برنگزینند و احیانا در برابر آ
بایســـتند و م الفت کنند؛ زیرا اقناد ع النی و ع الیی ی دیدگاه یا ی رو تاص
درباره زندگی سـیاسـی یا اجتماعی انسـا این نیست که همه ع الی بشر ،در عمل به
آ ملتزم و پایبند باشــند ،یا حتی در م ام نظریه پردازی کســلیم آ شــفند ،بلکه آ
اســت که با معیارهای ع النی و ع الیی بشــر قابل کبیین و اثبات باشــد .در آ صــفرت
اگر م الفتها یا کردیدهایی در برابر آ اظهار شــفد ،منشــأ و علل غیر ع النی و علمی
تفاهد داشـت .قرآ کریم می فرماید :وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّاً

(نمـل)18 :؛ و با آ که باطنشـــا بدا ی ین داشـــت ،از روی ظلم و ککبر آ را انکار
کردند.

حاصــل آ که ،علم دینی در دو مرحله قابل طرح و بررسـی اســت :یکی در مرحله
کفلید و دیگری در مرحله عرضــه .هرگاه مســالهای علمی در متن م دت دینی (قرآ و
روایات) مجرح شــده باشــد ،کفلید آ منشــأ ن لی و وحیانی دارد ،و برای عرضــه آ به
کســـانی کـه بـه آ متن دینی ایمـا ندارند ،از رو ع لی فلســـفی (در مفرد مبانی
فلســفی آ مســـاله علمی) یا با رو ع لی کعربی (در مفرد تفد آ مســـاله علمی)
بهرهگیری تفاهد شـد ،و در دینی بفد چنین مسـاله ای از حیث کفلید و عرضه معال
اشـکال یا کردید وجفد ن فاهد داشت؛ زیرا فر این است که آ مساله از طریق منبع
دینی مجرح شـــده و از این حیث مانند احکام اعت ادی ،اتالقی و ف هی اســـت که در
قرآ و روایات مجرح شــده اســت ،و روش ـی که برای کبیین و عرضــه آ به کار گرفته
شده است (یعنی رو ع لی فلسفی و کعربی) نیز مفرد کأیید دین است.
و اگر مسـالهای علمی در متن م دت دینی (قرآ و روایات) مجرح نشده باشد ،و با
رو ع لی فلســفی یا کعربی ،کفلید و عرضــه شــفد نیز چف رو مزبفر مفرد قبفل و
کایید دین اســت ،آ مســاله دینی تفاهد بفد و م بفلیت عمفمی و همگانی آ با دینی
بفدنش منافات ندارد؛ زیرا دینی بفد ی مسـاله علمی آ است که از منبع یا طری ی
که دینی است کفلید و عرضه شفد ،و نسبت به قبفل یا رد دیگرا  ،البشرط است.

علم کعلق پذیر نیســت؛ زیرا هد علم ،نمفد واقع اســت نه شــرح پس زمینههای
فکری دانشــمندا  .علم عام و کلی اســت و اگر گزارههای علمی صــادق باشــد ،همفاره
صــادقند و به این که چه کســی آنها را ارائه کرده اســت ،ربجی ندارد ،یعنی نمی کفا
دیندار بفد ی دانشــمند را دلیلی بر دینی بفد علم دانســت .اگر گزارهای صــادق
باشد ،علم محسفب میشفد و به هیچ فرهنگی کعلق ندارد (پایا.)53 ،1939 ،

نقد
 .1این عبارت که «هد علم ،نمفد واقع اسـت» از دو جهت قابل مناقشـه اســت؛
زیرا هد به مفجفد دارای اراده و اتتیار نســبت داده میشــفد ،لذا نســبت داد آ به
علم درسـت نیســت ،مگر آنکه م ــفد ،فایده و اثر مترکب بر علم باشــد .علم برای عالِم
ففاید بالفعل و بال فه بس ـیاری دارد .اولین فایده آ  ،این اســت که مایه کمال نفس عالم
میباشــد ،فایده دیگر آ این اســت که مفرد کفجه و احترام دیگرا قرار میگیرد ،فایده
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دلیل هفتم :تعلق ناپذیری علم
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دیگر آ این اسـت که در رفع نیازهای معیشـتی انسـا مفثر و نافع است و ...آ جا که
علم برای رفع نیازهای معیشــتی انســا به کار رود ،می کفاند پســندیده و مشــرود یا
ناپسند و نامشرود باشد ،در نتیعه کعلق پذیر تفاهد بفد.
 .2در مبـاحث پیشـ ـین بیا گردید که گزاره های علمی صـــادق که با دو ویژگی
انجباق و انکشــا همراهند ،همفاره دینی اند و دین دار نبفد عالِم مفجب دینی نبفد
آنها ن فاهد بفد ،چنا که دین دار بفد عالم نیز به صـــفرت بالذات ،در دینی بفد آ
کاثیری ندارد؛ زیرا الزمه آ کح ـیل حاصل است که محال است ،ولی بالعر میکفاند
در آ کاثیر بگذارد ،یعنی عالوه بر آنکه از حیث علم بفد  ،دینی اسـت از حیث انتساب
آ به عالِم نیز دینی اسـت .بنابراین ،اگر م ـفد از دینی سازی علم ،فر مزبفر باشد،
یعنی عالوه بر این که ســاحت درونی علم ،دینی اســت ،ســاحت بیرونی علم از حیث
انتســاب آ به عالم نیز دینی باشــد ،چنین مجلبی اشــکال منج ی یا فلســفی ندارد،
چنا که از نظر عرفی و شـــرعی نیز مع فل و حکیمانه اســـت؛ زیرا می کفاند در جهت
کح ق اهـدا ع الیی و دینی ،کـاثیر گـذار باشـــد .در جامعه ای که عالمانش دین دار
باشند ،زمینه برای دیندار بفد افراد عادی فراهمکر تفاهد بفد.

دلیل هشتم :تضعیف شأن معرفت بخشی گزارههای علمی
رنگ دینی یا ایدئفلفژی زد به علم ،منعر به کضـــعیف شـــأ معرفت ب شـ ـی
گزاره هـا و واقع نمایی آنها می شـــفد .این نکته به تفدی تفد دلیلی بر نامجلفب بفد
کال برای کفلید چیزی به نام «علم دینی» است (پایا.)53 ،1939 ،

ارزیابی
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هیچ کفض ـیحی برای مالزمه میا رنگ دینی زد به علم و کضــعیف شــأ معرفت
ب شـی گزارههای علمی ارائه نشـده اسـت .اگر م فد این باشد که رنگ دینی زد به
علم ،سـبب قداست یافتن آ می شفد ،و در نتیعه معیار صدق و کذب و انجباق یا عدم
انجباق با واقع تدشــه دار میشــفد ،س ـ ن نادرســتی اســت؛ زیرا در دین اســالم -که
م ـفد عالما اسـالمیِ طرفدار دینی سـازی علم اسـت -قداســت با ح انیت و صدق
همراه و هماهنگ اســـت ،و هیچ گفنه کباین یا کعارضـ ـی میا آ دو وجفد ندارد .زبا
دین -به ویژه در مفرد گزاره های علمی ناظر به واقعیت های عینی -زبا معرفت ب شی
است ،و این دو با معیار مجاب ت با واقع سنعیده میشفند.

آری ،اشــکال مزبفر ،نســبت به کســانی که زبا دینی را زبا افســانه های مفید
می انگارند ،و به ن ش کفصـیفی و معرفت ب شی زبا دین قائل نیستند ،وارد است ،ولی
این انگاره بی اسات ،ربجی به عالما اسالمی طرفدار ایده «علم دینی» ندارد.

دلیل نهم :نقد دینی سازی فرضیههای علمی

نقد
 .1ما نیز با منح ــر ســاتتن فرض ـیههای علمی ،به منابع و آمفزههای دینی مفافق
نیســتیم ،اما نه به تاطر اســتداللی که ناقد محترم بیا کرده اســت ،بلکه به این دلیل
که بعید به نظر می رسد که منابع و آمفزه های دینی برای فرضیه سازی در همه مسایل
علفم کعربی ،کافی و جفابگف باشـد ،اما اگر از این اشـکال صر نظر شفد ،از آ جا که
آمفزه هـای دینی ،ســـرچشـــمـه وحیـانی دارنـد ،احتمال واقع نمایی آنها نســـبت به
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اگر م ـفد از علم دینی این باشد که فرضیه های علمی از منابع و آمفزه های دینی
اتذ شـفد ،آ گاه با مح کعربه ارزیابی گردد یعنی فرضـیه های علم ،دینی باشد ولی
نظریهها کعربی باشد ،با دو اشکال مفاجه تفاهد بفد:
اول اینکه الزام مح ا به اینکه کنها منبع فرضـیههایشا منابع و آمفزههای دینی
باشـد راه رشـد معرفت را محدود می سـازد؛ زیرا از نظر رئالیست های ن اد هر چه منابع
فرضـ ـیه های علمی بیش کر و متنفد کر باشـــد شـــانس آ که از میا آنها نمفنه های
نزدی کر به واقع یافت شـــفد ،بیش کر تفاهد بفد (پایا55 -58 ،1943 ،؛ همف،1939 ،
.)32
دوم این که اگر چه باورهای دینی ی فرد در شـــکل داد به ی فرضــیه به وی
کم می کند (امری که کامال امکا پذیر اسـت) ،اما از آ جا که فرضـیه ارائه شده در
نهایت باید از آزمف معیار های عینی و ارزیابی (مح کعربه و کحلیل نظری) ســـربلند
بیرو آید کا به عنفا ی نظریه علمی پذیرفته شـــفد ،منشـــا دینی نظریه نمی کفاند
سـهم کعیین کننده یا قاطعی در محتفای کعربی و مفهفمی نظریه علمی داشــته باشد؛
زیرا فرض ـیه یا گمانهای که برای کفض ـیع واقعیت پیشــنهاد شــده اســت باید روشــنگر
جنبهای از جنبههای واقعیت باشــد نه بیانگر فهم مح ق از ی آمفزه دینی .در صــفرت
اتیر ،فرضــیه پیشــنهاد شــده به قلمرو کالم کعلق دارد نه شــناتت واقعیت در معنای
فراخ آ (پایا.)32 ،1939 ،
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فرضـیههایی که از منابع و آمفزههای غیر دینی اتذ میشـفند ،بسیار قفیکر میباشد ،و
این مزیت کیفی ،ن ـا کمّی آ را جبرا تفاهد کرد .بنابراین ،همسا انگاری دین-
به ویژه دین اسـالم -با اندیشههای اسجفرهای در زمینه سازی برای ساتتن فرضیهها و
نظریههای علمی -چنا که ناقد محترم ک ریع کرده است ،1درست نیست.
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 .2هرگاه فرضـیه علمی از منبع دینی اتذ شفد و از مح آزمف کعربی نیز مففق
بیرو آید ،دینی بفدنش مضــاعف و مؤکد تفاهد شــد؛ زیرا هر فرضــیه ای که آزمف
کعربی را پشـــت ســـر بگـذارد و مجـاب ـت آ با واقع احراز گردد و به عنفا گزاره یا
نظریـه ای علمی پـذیرفتـه شـــفد ،از دو جهت دینی تفاهد بفد :یکی از جهت این که
مجابق با واقع (علم) اســـت و دیگر از جهت این که از رو کعربی که مفرد کایید دین
اسـت به دســت آمده اسـت .حال اگر تاســتگاه آ فرضـیه نیز منبع یا آمفزههای دین
باشد ،از این جهت نیز دینی تفاهد بفد.
فرضــیهای علمی که فرایند کعربه علمی را با مفف یت پشــت ســر میگذارد ،مانند
نهالی اسـت که از سـرزمینی گرفته شده و در سرزمینی دیگر رشد و نمف میکند .عر
و ع الی بشــر ،درتت و میفه آ را به ســرزمینی که نهال از آ گرفته شــده ،نســبت
می دهند .این مجلب در مفرد اشـ اص نیز صادق است؛ فردی که در جایی متفلد شده
و در جایی دیگر نشــف و نما کرده اســت ،به هر دو مکا نســبت داده شــده و به هر دو
کفصیف میشفد.
اصـفال ،فرضیه علمی ،مرحلهای از فرایند کعربه علمی است و نه بیرو از آ  .ارکا
یا مراحل کعربه علمی عبارکند از :مشـاهده ،فرضـیه و آزمف ؛ تفاه مشاهده را م دم بر
فرضــیه بدانیم -چنا که کعربه گرایانی مانند بیکن و هیفم معت د بفدند -یا فرضــیه را
بر مشـاهده م دم بشماریم ،چنا که فیلسففا علم جدید معت دند .بنابراین ،فرضیه نیز
در ککف نظریه علمی ن ش دارد و همین اندازه کافی اســـت که از ویژگی آ نیز متأثر
بفده و به آ کفصیف گردد.
اثر ع الیی چنین کفصـیفی این تفاهد بفد که هرگاه تاسـتگاه فرضیه علمی منبع
یا آمفزه های دینی باشــد ،برای جامعه دینی پذیرفتنی کر تفاهد بفد ،چنا که در مفرد

 .1دن حوزه رو یر همه ظامهای باون – خواه ادیار خواه ساانعهای رانیخی خواه ع ایر و ا ریشااههای اسااطونهای و
ظایر آر – از یک وزر و نربه دن عرصااه زنینه سااازی برای ساااختن ظریهها و ارضاایهها برخوندان ر (پایا 77 4306
همو .)64 4393

نظام سـیاسـی و قفانین مدنی نیز این مجلب صادق است ،یعنی هرگاه تاستگاه قفانین
مدنی ،متن یا آمفزههای دینی باشــد ،یا با شــات آمفزههای دینی ســنعیده شــفد و
الاقل با آنها ناســازگار نباشــد و بدین لحاظ ،وصــف دینی پیدا کند ،برای جامعه دینی
پذیرفتنیکر تفاهد بفد.

دلیل دهم :تغییر پذیری نظریههای علمی و آسیب پذیری دین
اســتدالل دیگری که بر نامجلفب بفد علم دینی اقامه شـــده ،این اســـت که :اگر
م فد از علم دینی این باشد که آمفزه های دینی در شکل داد به محتفای نظریه های
علمی نیز کاثیر می گذارند ،این مشــکل پیش تفاهد آمد که چف نظریه های علمی در
معر ن ـد و کحلیل علمی قرار دارند چه بســـا پس از مدکی نظریه جدید جای نظریه
پیشـین را گرفته و آ نظریه از صـحنه علم تارج شـفد .در این صفرت این کحفل های
علمی در ســرنفشــت آمفزههای دینی کاثیر ســفء تفاهد گذاشــت و مفجب بی اعتباری
دین تفاهد شــد ،چنا که در کاری کلیســا نمفنههایی دارد (پایا .)53 ،1943 ،از ســفی
دیگر اگر برای جلفگیری از ابجال آمفزه های دینی به دنبال کحفل در نظریه های علمی،
آمفزههای دین کاویل شــفند ،گزارههای دینی مزبفر به دعاوی فاقد محتفا کبدیل تفاهد
شد که این نفعی وهن به دین و آمفزههای دینی تفاهد بفد (همف.)38 ،1939 ،

کاثیرگذاری آمفزههای دین در محتفای نظریههای علم به این صـفرت است که پس
از آنکه فرضـیه علمی فرایند کعربه را با مفف یت پشت سر گذاشت و به عنفا نظریه ای
علمی پذیرفته شــد ،اعال شــفد که این نظریه با آمفزههای دین هماهنگ بفده یا با آ
ناســازگاری ندارد ،و لذا دینی کل ی می شــفد؛ تفاه فرضــیه مزبفر از منبع یا آمفزههای
دینی اتذ شده باشد ،یا منبع و مأتذ دیگری داشته باشد.
اشـکال ناقد محترم این اسـت که این کار (کفصیف نظریه علمی به وصف دین) این
پیـامد ناگفار را دارد که چف نظریه های علمی در معر کحفل و ککامل و احیانا ابجال
قرار دارنـد ،کحفل مزبفر بـه آمفزه های دینی نیز ســـرایت تفاهد کرد ،و در نتیعه باور
مؤمنا را نسـبت به دین -که از ثبات و قداسـت برتفردار است -متزلزل نمفده و مایه
وهن دین تفاهد بفد.
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اما اوال :اگر اشـــکال مزبفر بر دینی نامید نظریه های علمی وارد باشـــد ،بر دینی
نامید فرضـیه های علمی نیز -اگر م ـفد از دینی بفد فرضیه علمی این باشد که از
ظفاهر آیات یا روایات به دســـت آید ،و مفرد کاو علمی و کعربی قرار گیرد -نیز وارد
تفاهد بفد .آری ،اگر م ــفد از تاســتگاه دینی داشــتن فرضــیه علمی این باشــد که
مجالعه آیات یا روایات ،یا باورهای دینی ،منشــا تجفر فرض ـیهای درباره عالم طبیعت یا
جامعه بشــری به ذهن عالم کعربی باشــد ،اشــکال مزبفر بر دینی نامید فرضــیههای
علمی وارد ن فاهد بفد.
ثـانیـا :پیامد مزبفر ،آ گاه پدید تفاهد آمد که میا فهم دین و واقعیت دین ،قائل
به عینیت یا مجاب ت کامل باشـیم ،ولی در غیر ضروریات دین و ک ریحات متف دینی،
میـا فهم دین و واقعیـت دین ،عینینـت یا این همانی برقرار نیســـت .غالب فهم ها و
معرفتهای دینی این گفنهاند ،یعنی فهمها و معرفتهای اجتهادی هســتند ،و احتمال
تجـا در آنهـا وجفد دارد .همـا گفنـه کـه غـالـب فهم ها و معرفت های علمی نیز این
گفنهاند.
در واقع ،انسا با دو اثر یا دو کتاب االهی مفاجهه معرفتی دارد :اثر و کتاب ککفینی
(عالم طبیعت که شــامل انســا هم هســت) ،و دیگری اثر و کتاب کشــریعی و کدوینی
(قرآ کریم و روایـات مع ـــفمین ) .فهم و معرفت او نســـبت به برتی از این دو
کتاب صـد درصد با واقع مجاب ت دارد ،و بسیاری از آنها فاقد این ویژگی است .هر چند
هرگاه فهم و معرفت او نســبت به هر دو کتاب رو مند و با معیارهای ع لی و شــرعی
هماهنگ باشــد ،از اعتبار ع الیی و دینی برتفردار اســت ،و لذا منتســب به دین بفده و
بر این اسات ،علم او دینی تفاهد بفد.
بر این اســات ،کرییر پذیری فهم و معرفت انســا نســبت به طبیعت یا شــریعت
مفجب کرییر پذیری واقعیت طبیعت و شـریعت یا متزلزل شـد انسا دین دار نسبت
به فعل ککفینی یا کشــریعی تداوند و دین ن فاهد شــد .هما گفنه که در طفل کاری
اســالم ،در میا عالما اســالمی نســبت به فهم معار و احکام اســالمی ،دیدگاههای
متفاوت و بلکه متعارضـی ارائه شده ،و بعضا ی عالم در طفل زندگی علمی و اجتهادی
تفد ،دیدگاه های م تلف و متعارضـی را مجرح کرده اسـت ،ولی این امر منشـأ سست
شـد ع اید مسـلمانا نسـبت به واقعیت دین اسـالم نشـده است ،همین گفنه است،
دیدگاه های متفاوت یا متعارضـ ـی که دانشـــمندا در طفل کاری در فهم و شـــناتت
قفانین و رمفز عالم طبیعت مجرح کرده اند .این آراء متفاوت و متعار  ،مایه ســـســـت

دلی ل ی ازدهم :کلی بودن دی دگاه متافیزیکی و جزء نگری در علوم
تجربی
اســتدالل اصــلی مفاف ا علم دینی در ک لیل یافتهکرین شــکل آ بیا میدارد که
چف متـافیزیـ در فیزیـ اثر دارد ،پس آمفزه هـای دینی هم (کـه علی االدعـا ی
چارچفب فراخ متافیزی پدید میآورند) میکفانند در علم کاثیر بگذارند.
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شـد باور دین دارا نسبت به عالمانه و حکیمانه بفد صنع االهی در آفرینش و کدبیر
انسا و جها نشده است.
آری ،در این کـه باید در نســـبت داد نظریه های علمی به دین و هماهنگی آنها با
مـدالیـل آیـات و روایات ،جانب احتیاط را رعایت کرد ،و از هرگفنه افراط گرایی در این
باره برحذر بفد ،ســ نی نیســت ،ولی از ســفی دیگر ،نباید دچار کفریط گرایی شــد و
هرگفنه کفسیر یا برداشت علمی از آیات و روایات را ممنفد شمرد.
این کفکر که اگر نظریههای علمی را -با لحاظ همه شــرایط و ضــفابجی که در فهم
آیـات و روایـات باید به کار گرفت -به عنفا نظریه های مفرد قبفل دین یا هماهنگ با
آمفزه هـای دینی بشـــماریم ،به دلیل تجا پذیر و کحفل پذیری نظریه های علمی ،مایه
سـست شد باورهای مؤمنا نسبت به دین و آمفزه های دینی تفاهد شد ،مانند کفکر
برتی از طرفدارا سـکفالریسـم سیاسی است که به جداانگاری دین از سیاست قائلند،
و چنین اســتدالل میکنند که چف در عالم ســیاســت ،تجا و ناکارآمدی وجفد دارد،
هرگاه سـیاسـت را به دین منتسـب نماییم ،و مدیریت سیاسی را امری دینی بشماریم،
تجاها و ناکار آمدی های حفزه سـیاسـت ،به دین نسـبت داده تفاهد شد ،و مایه وهن
تفاهد گردید.
اما هر دو کفکر اشــتباه ،ی پیشفر نادرســت دارد و آ عبارت اســت از عینیت
انگاری و مجاب ت کامل فهم انســـا غیر مع ـــفم با واقعیت دین در همه معرفت های
دینی ،و نیز عینیـت و مجـاب ت کامل کدبیر سـ ـیاسـ ـی با آمفزه ها و قفانین دینی .این
مبنای معرفتشـناتتی و فلسفی ،نفعی رئالیسم افراطی است که نه با رئالیسم اعتدالی
سـازگاری دارد و نه با رئالیسـم انت ادی .رئالیسم انت ادی به مجاب ت کامل فهم انسا با
واقعیـت در هیچ مفردی قـائل نیســـت ،و رئالیســـم اعتدالی نیز به مجاب ت کامل فهم
انسا با واقعیت به صفرت فی العمله معت د است ،نه بالعمله.
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رئـالیســـت های ع ل گرای ن اد ،با این رای که می گفید دیدگاه های متافیزی در
شـکل داد به دیدگاههای علمی دارای ن ش هســتند ،م الفتی ندارند ،اما معت دند که
نباید در نحفه این کاثیر گذاری به تجا رفت و نتایج نادرســت اتذ کرد .متافیزی ها در
چارچفب ک ــفیری که از واقعیت ارائه می دهند به ما می گفیند که در عرصــه واقعیت
(آ گفنه که آنها ک فیر می کنند) چه چیزی امکا پذیر است و چه چیزی امکا پذیر
نیست.
بـه عبارت دیگر هر نظام متافیزیکی به نحف گمانه زنانه ،م ت ـــات کلی ی عالم
ممکن را کرســیم می کند ،اما درباره جزئیات آ کفضــیع نمی دهد .این علم اســت که
می کند .در کشـ ی صـحت و س م
جزئیات را (آ هم به نحف گمانه زنانه) مشـ
این گمـانـه زنی ها ،واقعیت اســـت که به عنفا داور به ما کم می کند (پایا،1939 ،
.)53
از بـاب مثـال این آمفزه دینی که «کلِ مل هســـتی ،م لفق حق کبارم و کعالی
بفده و هر آ چه در آ امکا پذیر اسـت ،به اذ ا چنین است» ،آمفزهای بسیار کلی
است که س نی در باره جزئیات نمیگفید (هما .)31 ،
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این سـ ن که دیدگاه های متافیزیکی و فلسـفی نسبت به انسا و جها  ،نگاه کلی
و کال دارند و اوصـا و احکام کلی آ دو را بیا می کنند و عهده دار رسالت کفصیف
و کبیین جزئیات و ت ــفصـیات نیســتند و علفم کعربی عهده دار این ن ش میباشــند،
ســ ن درســتی اســت ،اما باید به این نکته نیز کفجه نمفد که اگر دیدگاه متافیزیکی و
فلســفی نســبت به انســا و جها به گفنهای باشــد که بر مفضــفد مفرد پژوهشِ عالم
کعربی اثر بگذارد به گفنهای که او اوصــا ویژهای را برای واقعیت مفرد پژوهش کعربی
ثـابـت کنـد ،بر کفصـ ـیف و کبیینی که عالم کعربی از واقعیت ارائه می کند ،اثر تفاهد
گذاشت و علم کعربی او رنگ آ دیدگاه متافیزیکی و فلسفی را به تفد تفاهد گرفت.
سـ ـِرّ این مجلب آ اســـت که واقعیت مفرد پژوهش در علم کعربی -اعم از علفم
طبیعی و انســـانی -از آ جهــت کــه در واقع و نفس االمر وجفد دارد ،مفرد پژوهش
کعربی قرار نمی گیرد ،بلکـه از آ حیـث کـه دیدگاه متافیزیکی و فلســـفی عالِم آ را
کفصـ ـیف می کنـد ،مفرد پژوهش کعربی واقع می شـــفد .به عبارت دیگر ،آ چه مفرد
پژوهش عـالمـا کعربی قرار می گیرد ،واقعیت مفجفد و مح ق نیســـت ،بلکه واقعیت
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منظفر و منت ـب اســـت ،و به کعبیر «کانت» عالما کعربی ،درباره فنفمن ها پژوهش
می کننـد ،نـه دربـاره نفمن هـا .بنابراین ،اگر دو دیدگاه متافیزیکی و فلســـفی م تلف،
واقعیـت مفرد پژوهش کعربی را با دو وصـــف متفاوت در معر علم کعربی قرار دهد؛
دو وصــفی که بر مفضــفد مفرد پژوهش کعربی اثر بگذارد ،کفصـیف و کبیین کعربی آ
دو ،متفاوت تفاهد بفد ،و هر ی از آ دو ،متناســب با کفصــیف و کبیین متافیزیکی و
فلســفیای تفاهد بفد که عالم کعربی از آ منظر به واقعیت مینگرد .از باب مثال ،اگر
دو راننده ای را در نظر آوریم که هر دو در ی جاده و در ی زما رانندگی می کنند،
ولی یکی از آ دو عین دوربین بر چشـم تفد گذاشته باشد ،و دیگری عین نزدی
بین ،کشـ ی آنها نسبت به فاصله شا با وسایل ن لیه دیگر و رانندگی آ دو از حیث
ســـرعت و رعایت فاصـــله الزم با وســـایل ن لیه دیگر ،متفاوت تفاهد بفد .دیدگاه های
متافیزیکی و فلسـفی ،به منزله عین هایی هسـتند که عالما کعربی بر چشم نهاده و
از آ منظر بـه جهـا می نگرنـد ،و در صـــدد کفصـ ـیف و کبیین کعربی هما جها
میباشند.
اکنف بـاید ببینیم آیا کفاوت دو دیدگاه متافیزیکی دینی و غیر دینی به انســـا و
جها به گفنهای اســت که نگر کعربی عالم کعربی را کحت کاثیر قرار می دهد یا نه؟
اگر پاســ مثبت باشــد ،علم کعربی وصــف آ دو دیدگاه متافیزیکی را به تفد تفاهد
گرفت ،و دو گفنه علم کعربی دینی و غیر دینی حاصــل تفاهد شــد و اگر پاس ـ منفی
باشــد ،علم کعربی وصــف آ دو دیدگاه متافیزیکی را به تفد ن فاهد گرفت و دو گفنه
علم کعربی دینی و غیر دینی کفلید ن فاهد شد.
پاس ـ این اســت که حکم علفم طبیعی با علفم انســانی در این باره متفاوت اســت،
یعنی دیـدگـاه هـای متـافیزیکی در حفزه علفم طبیعی ،بر نگر کعربی عـالِم طبیعی
کاثیر گذار نیسـت ،ولی بر نگر کعربی عالِم علفم انسـانی کاثیر گذار اسـت .سرّ مجلب
آ اســت که مفضــفد پژوهش در علفم طبیعی ،پدیده های مادی اســت و فاقد بعد یا
حیث معنفی ،روحی و ایدئفلفژیکی می باشــد .آ چه بر این حفزه حاکم اســت ،قفانین
جبری علّی و معلفلی اســـت؛ و این که عالم کعربی ،این واقعیت مادی را م لفق تدای
یکتا ،دانا ،کفانا و حکیم بداند یا نداند ،بر نگر کعربی او که در پی کشـــف قفانین علّی
و معلفلی حاکم بر عالم طبیعت اســت ،کاثیر کعیین کنده و محاســبه پذیری ندارد ،اگر
هم کاثیری داشــته باشــد از حیث نگر کعربی او به عالم طبیعت ن فاهد بفد؛ چیزی
کـه مفرد بحـث کنفنی مـا می باشـــد .از باب مثال ،نگر کعربی فیزیکدانی که نفر را

11

م لفق تـدای متعـال می دانـد ،بـا نگر کعربی فیزیکـدانی که نفر را م لفق تدای
متعال نمیداند ،بلکه آ را مح ــفل اســباب و عفامل مادی و طبیعی میانگارد ،کفاوکی
ندارد؛ زیرا هر دو در این جهت که نفر پدیده ای طبیعی اســـت و دارای اجزاء و تفاص
طبیعی می باشـد ،دیدگاه یکسانی دارند .اگر یکی از آ دو نفر را متشکل از ذرات بداند،
و دیگری آ را متشـکل از امفاج ،این دو کفصـیف و کبیین علمی و کعربی ،ناشـی از دو
دیدگاه متافیزیکی االهی و الحادی آنا نبفده اســت ،بلکه ناشــی از نگر کعربی آنا
بفده اســـت .این مجلب در مفرد دیگر علفم کعربی طبیعی مانند :شـ ـیمی ،فیزیفلفژی،
زیست شناسی ،زمین شناسی ،نعفم و ...نیز صادق است.
اما علفم انســانی حکم دیگری دارند .در این جا نگر کعربی عالما از دیدگاه های
متافیزیکی کاثیر می پذیرد و کفصــیف و کبیین کعربی آنا درباره انســـا متناســـب با
دیـدگـاه متـافیزیکی آنهـا تفاهد بفد .دیدگاه متافیزی دینی (اســـالمی) ،انســـا را
مفجفدی دو بعدی و دو ســاحتی می داند ،بُعد و ســاحت جســمانی و بُعد و ســاحت
روحانی .بُعد روحانی و معنفی انسا  ،از نف ه روح االهی پدید آمده و حامل روح االهی
اســت :وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی (حعر )23 :انســا مفجفدی اســت که از فجرت و
سـرشـت دینی و کفحیدی برتفردار است :فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی
فَطَرَ النََّّاََ عَلَیها ال تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّینُ الْقَیمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاَِ ال یَعْلَمُون
(روم )91 :غایت حرکت ککاملی انســا  ،ل اء االهی اســت :یا أَیَّهَا الْإِنْسََّّانُ نِنَّكَ كاحِ

نِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُالقیهِ (انشـ اق )3 :زندگی راسـتین انســا  ،در عالم آترت کعلی و
کبلفر می یابد :وَ نِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِی الْحَیوانُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ (عنکبفت )38 :اما در
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جها بینی مادی یا ســکفالر این ویژگیها یا انکار میشــفد ،یا در پژوهش کعربی مفرد
اعتنا و اهتمام قرار نمیگیرد.
بر این اســات ،اگر چه انســانی که در واقع و نفس االمر وجفد دارد ،دارای اوصــا
مشـــترم یا م ت ثابت و واحدی اســـت ،ولی انســـانی که از دریچه دو جها بینی
االهی -کفحیدی و الحادی -ســکفالریســتی مفرد کفجه عالما کعربی در عرصــه علفم
انسـانی قرار می گیرد ،اوصا متفاوکی دارد ،و آنا در پی کشف قفانین علمی مربفط به
آ اوصا متفاوت میباشند.
بنابراین ،دو گفنه علم کعربی دینی و غیر دینی کفلید تفاهد شــد ،یعنی نظریههای
سـیاسـی ،اقت ادی ،روا شناتتی و جامعه شناسی آنا با دیدگاه های متافیزیکی آنا

درباره چیســتی و هســتی انســا متناســب و در نتیعه متفاوت تفاهد بفد .البته ،این
کفـاوت فی العملـه اســـت ،نـه بـالعمله؛ زیرا دیدگاه های متافیزیکی االهی و الحادی-
ســکفالریســتی درباره انســا  ،مشــترکاکی نیز دارند ،و متناســب با این دیدگاه های
مشـترم ،نظریه علمی و کعربی مشـترکی نیز در علفم انسانی وجفد دارد .از باب مثال،
این که قانف اقت ـادی عرضـه و ک اضـا در ساما ب شی به زندگی اقت ادی کاثیرگذار
اســـت ،بـا هر دو جهـا بینی االهی و غیر االهی ســـازگاری دارد ،ولی در کاثیر گذاری
عفامل ارزشــی و معنفی مانند ک فای فردی و جمعی در این باره ،نگر کعربی آنا به
دلیل کفاوت دیدگاه متافیزیکی آنها ،متفاوت تفاهد بفد .عالم کعربی ملحد یا سـ ـکفالر
به دلیل این که از نگاه متافیزیکی به این گفنه عفامل کاثیرگذار در مســایل اقت ــادی و
اجتمـاعی معت د نیســـت ،در پژوهش های کعربی تفد ،آنها را مالحظه نمی کند ،ولی
عـالم دین دار این گفنه عفامل را نیز مفرد کفجه قرار می دهد ،در نتیعه در عین این که
در حفزه پژوهش هــای علمی و کعربی تفد ،نظری ـه هــای علمی مشـــترکی دارنــد،
نظریه های متفاوکی که ناشـی از دیدگاه های متافیزیکی و متفاوت آنها است نیز تفاهند
داشت.

نتیجه

نقد ادله ناممکن انگاری علم دینی  /علی ربانی گلپایگانی

علفم کعری ،از حیث مفضـــفد ،غایت و رو  ،به لحاظ م ام ثبفت و نفس االمر ،به
دینی و غیر دینی ک سـیم پذیر نیستند ،بلکه دینی اند ،تفاه عالما علفم کعربی ،دیندار
باشند یا بی دین ،اما به لحاظ م ام اثبات ،پژوهش گرا علفم کعربی ،در پرکف جها بینی
(هسـتیشـناسی ،جها شناسی و انسا شناسی ع لی و فلسفی یا وحیانی) چه بسا فهم
و کل ی متفـاوکی از پـدیده های طبیعی و انســـانی دارند که بر رو پژوهش علمی نیز
کـأثیر میگـذارد و نتیعـه پژوهش علمی نیز متفاوت تفاهد بفد ،لذا این کأثیرگذاری به
مرحله پرسـشگری یا م ام گردآوری اتت ـاص ن فاهد داشت ،و مرحله پاس گفیی یا
م ام داوری را نیز شـامل می شفد .بنابراین ،وصف دینی و غیر دینی برای علفم کعربی و
به عبارت دیگر ،دینیسازی این علفم ،معنادار ،مع فل و ممکن است.
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