
چکيـده
علم دينی، ترکيب و تلفيقی است که هويت هر يک از عناصر آن باقی است و هدف آن، از 
يک سو، اثر بخشی دين در ساختار و محتوای علم است و از سوی ديگر، جهت دهی به 
اهداف علوم مورد نظر است. حاصل اين ترکيب، تشکيل حقيقتی جديد است که هويت 
علمی خود را محفوظ داشته و در مقام داوری تن به آزمون تجربه می دهد و از سويی، 
انديشه های  با  با دين است. اين ديدگاه  دارای زيرساخت های دينی و محتوايی همساز 
مابعد اثبات گرا سازگار است و در هويت ابطال گزاره ها و قوانين علمی، پيش فرض های 

دين آن آسيب نخواهد ديد.
پس از فهم امکان تحقق علم دينی، بايد الگو و ساز و کاری برای تحقق اين هويت جديد 
ارائه کرد. صرف پااليش و پيرايش علوم از ملزومات سکوالر و يا عرضه علوم بر کتاب و 
سنت و توهم سره سازی و يا حتی استخراج علوم با روش وحيانی، ادعای امکان علم دينی 
را محقق نمی کند. ما بر اين باوريم که علم دينی، هويتی توليدی است و مراحل شکل گيری 
آن پس از دين شناسی، فرضيه سازی، به وادی تأييد يا ابطال تجربی قدم می نهد و دين 
به عنوان منبع الهام در فرضيه ها و نيز زيرساخت ها و پيش فرض ها، هويتی جديد را شکل 
می دهد و در اين فرايند جهت بخشی کاربردی و ارائه الگوهای علم مطابق با نياز و اهداف 

ديندارن بوده و سبب توسعه هر چه بيشتر علوم است.

واژه هاي کليدي: علم، علمی، دين، علم دينی، عينيت، نظريه، فرضيه.

ساز و کار دينی کردن علـوم
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مقدمه 
امروزه از مسائل مهم مورد پژوهش و دغدغه بسياری از دانشمندان، علم دینی است. این 
مسئله در حوزه علوم انسانی- اجتماعی اهميت بيشتری دارد؛ چرا که تصویر حضور دین 
در عرصه علوم تجربی انسانی، روشن تر و واضح تر از علوم طبيعی است. بحران ظاهر جهان 
امروز در عرصه اخالق، محيط زیست، وانهادگی انسان ها، تهدیدها و سلطه ها، امری نيست 
که از دید هر انسان آگاهی مخفی بماند. ميل غير قابل مهار به سوی تکنولوژی و تسخير 
هر چه بيشتر منافع و انگيزه های افسار گسيخته بشر برای توسعه و رفاه سبب شده است 
که علوم و فناوری در خدمت و انحصار تمایالت هدایت نایافته و بی جهت در آید و به 
همان صورت، همراه هویت الحادی وارد ممالک اسالمی می شود. ما مسلمانان همه به بهانه 
دانش آموزی بی کم و کاست آنها را تکرار کرده و احيانًا سبب رشد و بالندگی آن می شویم 
و لوازم آن، یعنی افول معنویت، تضعيف روابط انسانی، نهادینه شدن فساد و تخریب محيط 
زیست، ایجاد اضطراب و بی هویتی و سرگشتگی، از بين رفتن کرامت انسانی و تنزل آدمی 
در سطح ماشين و اموری از این قبيل دامنگير ما می شود. برخورد درست و منطقی با این 
دسته از علوم و لوازم آن بدین صورت ممکن بود که به همراه ورود هر علمی، شناسنامه آن 
و زمينه شکل گيری منطقی آن شناسایی شود و مبانی متافيزیکی و فلسفی آن روشن و ممتاز 
گردد، تا مصداق همان مفهوم از علمی تلقی نگردد که تا حال آن را می ستودند و از تقدس 
و تکریم برخوردار بود. بدین جهت، بعضی از متفکران، پس از تشخيص آسيب علوم نوین 
در جوامع اسالمی و عدم همسازی نيازها و الگوهای جوامع اسالمی با اهداف علوم، درصدد 
برآمدند تا علوم را رنگ دینی بخشند و دم از علم دینی بزنند؛ اما با توجه به جدید بودن 
این موضوع در مبانی تصوری و تصدیقی بحث، گام هایی برداشته و عموم بحث های آنان 
را مسائل نظری، چون معناداری علم دینی، تعریف علم دینی، امکان علم دینی و در نهایت، 

مطلوبيت و یا ضرورت آن تشکيل می دهد. 
بيشتر مباحث و مقاالت در همين امور باقی مانده و تمام می شود؛ اما اینکه در مقام عمل با 
چه ساز و کاری و چگونه می توان به دینی کردن علم دست یافت، کمتر پرداخته می شود و اگر 
هم به آن می پردازند، تصویرهایی تا حدی مبهم و شاید نادرست و نافرجام ارائه می شود. در این 
مقاله، سعی ما بر این است که ساز و کاری تقریباً روشن از مراحل دینی کردن علوم به دست 

دهيم. طبيعی است که جایگاه این بحث پس از تبيين سایر مسائل نظری علم دینی است.
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اهميت بحث 
مسئله علم دینی، مقوله ای نيست که تنها در جهان اسالم اهميت یافته باشد؛ بلکه در دهه های 
اخير، این مسئله در جهان مسيحيت هم با قوت مورد بحث قرار گرفته و در خصوص آن، 
نشست های علمی برگزار شده است، اما در جهان اسالم اهميت این بحث چندگانه است. 
تا قبل از انقالب اسالمی ایران، صحبت از دین در حوزه های علم، جایز نبود؛ اما امروزه این 
بحث رونق زیادی دارد. برداشت های نادرست از علم دینی، ساز و کار روشنی را برای آن 
رقم نزده است و رویکردها، شيوه و عمليات دینی سازی را دچار ابهام کرده است. استفاده 
اثراهای جانبی فراوانی را  از دستاوردهای علمی و فنی دانش تجربی سکوالر، ضررها و 
به بار می آورد و کنار زدن عناصر پنهان و آشکار فرهنگی و ارزشی حاکم بر آن علوم نيز 
باعث دشواری هایی می شود. ویرایش و پيرایش و وصله زدن به این دانش ها به گونه ای که 
محصول جدید قابل پذیرش، دفاع و استفاده در محيط اجتماعی اسالمی باشد، نيز هویت 
جمعی علوم را خدشه دار می نماید. تنها مسير باقی مانده، توليد علمی تجربی در چارچوب 
جهان بينی الهی و با استفاده از منابع اسالمی است؛ به گونه ای که هویت علمی بودن )به 
اصطالح جدید( آن خدشه دار نشود و حضور و تأثير دین به شکلی منطقی باشد که بتوان 
از آن به وصف دینی یاد کرد. نحوه ای از علم که ناظر به نيازها و مشکالت جامعه اسالمی 
باشد و با توجه به شناخت مسائل جامعه اسالمی و تطبيق راه حل ها بر اهداف اسالمی، شکل 
گرفته و نظم یابد. دینی کردن علوم حد وسطی بين افراط طرد هر گونه دستاورد بشری و 
تفریط جداسازی کامل علم از دین و خنثی دانستن علم از هر گونه پيش فرض های دینی 

است؛ بنابراین، اهميت پرداختن به این فرایند توليد و شکل گيری، روشن است. 

تعريف علم دينی
برای تبيين ساز و کار دینی کردن علوم و دفاع از آن و همچنين رد ساز و کارهای جایگزین 
باید تصویر روشنی از علم دینی ارائه کرد. وقتی سخن از علم دینی1 می شود، منظور علومی 
چون فقه، اصول و حدیث نيست، همچنين علومی چون تاریخ ادیان، جامعه شناسی دین و 
روان شناسی دین مورد توجه نمی باشد. این ترکيب باید به گونه ای معنا شود که هر یک از 
اجزاء و عناصر آن در تعریف ما حضور داشته و محفوظ باشد. هر چند واژه علم، معانی 

1. Religious Science
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متعددی دارد؛ اما در این ترکيب صرفًا معنای اخص آن که »رشته ای علمی و یا دانش و 
گزاره هایی که روش تحقيق و داوری آن تجربه و آزمون است«، منظور می باشد. این بدین 
خاطر نيست که سایر معانی علم مورد غفلت و یا مورد تردید است؛ بلکه بدین سبب است 
که امروزه در زبان مشترک محافل عالمان، واژه علم در کابرد، مختص علوم تجربی است و 
رکن دیگر این ترکيب، دین است که در اصطالح مجموعه ای از عقاید و اخالقيات، شعایر 
و روش های عبادی است که عنصر اعتقاد به آفریدگار را در برداشته باشد و مبتنی بر وحی 

باشد و منظور ما، ادیان توحيدی و به خصوص دین اسالم است. 
است:  این گونه  دینی  از علم  ما  تعریف مختار  ترکيب،  این  مفردات  مفاد  به  توجه  با 
»منظومه معرفتی درباره واقع جهان مادی )طبيعی و انسانی( که ضمن اخذ بخشی از مبانی 
متافيزیکی خود از دین و با الهام گيری از منابع دینی در اخذ فرضيه ها از نظر داوری مستند 
به روش تجربی بوده و در چارچوب دین شکل گرفته و جهت گيری شود و در مقام تجویز 

و توصيه از پارادایم های اساسی دین تبعيت کند«. 

دفع توهم
در بيان ساز و کار دینی کردن علوم تجربی، برخی راه های دور از واقعيت و خارج از بحث 
نيست.  دینی  علم  معنای  اصل  در  مغالطه  جز  چيزی  رویکردها  این  دليل  و  پيموده اند  را 
کردن  دینی  کار  و  ساز  برای  برخی  که  است  شده  سبب  دینی  علم  از  ناصحيح  برداشت 
علوم معتقدند که باید گزاره های علمی را با روش وحيانی، از منابع و مدارک دینی به طور 
مستقيم گرفت و به مفاد آن عمل کرد و یا معتقد شد؛ در حالی که هرگز منظور ما از دینی 
کردن علوم آن نيست که کاوش های علمی ما به صورت نوین انجام نشود و یا آنکه برای 
مراجعه  و حدیث  قرآن  به  زیستی صرفًا  و  شيميایی  فيزیکی،  طبيعی،  پژوهش های  انجام 
کنيم. البته دین به عنوان یک منبع الهام بخش و قدرتمند در علوم مطرح است؛ اما منظور 
ما از علم دینی، دانشی غير تجربی نيست. همچنين هدف آن نيست که به معجزات علمی 
کتاب و سنت بپردازیم و آن گونه که برخی در تبيين علم دینی کوشيده اند، ثابت کنيم که 
کتاب و سنت دارای پيش گویی ها و رمزگشایی های زودتر از اکتشاف دانشمندان در مسير 
علمی بوده اند. همچنين هدف ما زنده کردن کتب سنتی و عدم توجه به دستاوردهای نوین 
به قرآن و سنت  برگرداندن کشفيات علمی جدید  از دینی کردن علوم،  ما  نيست. منظور 
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نيست، همچنين هدفمان از دینی کردن علوم، رشد و توسعه علم توسط مسلمانان نيست و 
نمی خواهيم علم مسلمانان را به جای علم اسالمی بنهيم. 

پيش فرض های توليد علم دينی 
مسئله ساز و کار دینی کردن علوم، پس از گذر از مباحث نظری درباره علم دینی است. جایگاه 
این بحث پس از پذیرش عناوینی چون معناداری علم دینی و امکان علم دینی است. البته 
مطلوبيت و ضرورت علم دینی نيز بحث هایی است که به طور منطقی مقدم بر بحث فعلی ما 
است و پس از روشنشدن برتری علم دینی بر سکوالر و ضرورت توليد آن، سخن از ساز و 
کار علم دینی به ميان می آید. این بحث ها، مقدمه این بحث بوده و پذیرش، تسليم و گذر از 
آنها به عنوان پيش فرض ها و اصول موضوعه تالش ما است. ما در این قسمت سه عنوان را به 
عنوان پيش فرض مطرح می کنيم که در واقع، این عناوین پيش فرض بحث علم دینی به صورت 
عام به حساب می آیند که ساز و کار دینی کردن علوم نيز از مباحث و شاخه های آن است. دليل 

طرح این سه عنوان، ارتباط محکم این مسئله به هر یک از عناوین است. 

1. رابطه معرفت شناختی علم و دين 
مشابهت یا عدم مشابهت معرفت تجربی و معرفت دینی از مسائلی است که برای ارائه الگوی 
دین سازی علوم، الزم به بررسی و برگزیدن موضع است. ما با فرض اخباری بودن دسته ای 
از گزاره های دینی و حکایت گری آنها از واقع باید به بررسی بپردازیم که معرفت دینی برای 
حکایت از عالم واقع از چه روش هایی بهره می گيرد و آیا این روش ها تشابهی با روش های علم 
دارد یا خير؟ کيفيت به دست آوردن گزاره های دینی و چگونگی اکتساب گزاره های علمی، چه 
نقاط اشتراک و چه وجوه افتراقی دارد؟ به نظر ما، قوانين علمی به وسيله ایدئولوژی ها و اصول 
ماوراء الطبيعی شکل می گيرد و علم و ایدئولوژی به صورت جدا ناشدنی با یکدیگر مرتبط 
هستند و اساساً اگر اصول ماوراء الطبيعی نباشد، قانون های طبيعی قابل توجيه نيست1 )شهيد 
مطهری، بی تا، ص82(. هر چند روش علمی ملزوم به هدفمندی و غایت انگاری جهان نيست؛ 
اما تئوری های علمی صرفاً با توجه به هدفمندی و در چارچوب غایت مداری می تواند شکل 
بگيرد و تبيين بهتری یابد. درست است که علم با روش آزمون و تجربه وارد عرصه شناخت 

روابط ميان پدیده ها می شود؛ اما دستيابی به نظریه فارغ از غایت برتر نيست. 

1. مثال ملموس شهيد مطهری در رابطه با قانون داروین است.
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2. رابطه محتوايی علم و دين 
پيش فرض بحث دینی کردن علوم آن است که تئوری ها و قوانين علمی، گفتگو و تالئم با 
گزاره های دینی دارد. اگر رسالت دین و علم را کاماًل جدا بدانيم و به تعارض و یا تمایز 
حوزه علم و دین معتقد شویم، هيچ گاه علم دینی معنای محصلی نخواهد یافت تا از ساز 
تأیيد و  یا  بر اساس دیدگاه گفتگو، تعامل، وحدت  به ميان آید و صرفًا  و کار آن سخن 
مکمل بودن می توان از این بحث سخن گفت. بيش از نيم قرن قبل، آلفرد نورث وایتهد، 
فيلسوف بزرگ، تأکيد کرد که مسير آینده بشریت به رابطه علم و دین بستگی دارد. آنچه 
امروزه در فلسفه علم قطعی دانسته می شود: »ابتنای علم بر پيش فرض های متافيزیکی است. 
پيشرفت علم و مسئله ایدئولوژی به صورت جدا ناشدنی با یکدیگر پيوند دارند. تقليل دین 
به مقوله احساس و عاطفه و ذهنی کردن آن و شخصی انگاشتن آن نيز غير موجه است، 
از طرفی عينيت خالص بخشيدن به علم پيمودن افراطی مسير است«. معناداری گزاره های 
دینی، اصلی غير قابل انکار و سد برخی دیدگاه های تعارض یا تمایز است. قوانين و اصول 
علمی جز در سایه اصول ماوراء الطبيعی قابل توجيه نيست. ادیان خدا باور بر این عقيده اند 
و  جهان  هستند.  پای بند  جهان  غایت انگارانه  فهم  بر  همگی  و  است  هدفمند  جهان،  که 
هویت های موجود در آن به دليلی در اینجا موجودند. پس اینکه ادعا شود علم احکامش 
را ثابت می کند؛ اما در دین چنين نيست، ادعایی نادرست است. اثبات بسياری از نظریات 

علمی به توجه به استفاده از چارچوب های وسيع تر و متافيزیکی است. 
علم و دین دو عرصه در عرض یکدیگر نيستند که توهم معارضه رخ دهد. علم در طول 
دین است و دین نقش حمایتی، تأیيدی و ارائه چارچوب ها برای شکل گيری نظریه ها را ایفا 
می کند. همچنين دین نيز چون به واقع ناظر است، می تواند منبعی عظيم برای الهام علم در 
نظریه ها باشد و تقليل این منبع الهام به حوادث، اتفاقات، خواب و اموری دیگر که همگی 
در مرحله کشف و گردآوری یاری دهنده علم هستند و خود علمی نيستند، خارج از انصاف 
است. در متن دین، دعوت به تفکر و کاوش های تجربی و سير در طبيعت وجود دارد )رک. 
عنکبوت، 29؛ یونس، 22؛ نمل، 69؛ روم، 42؛ غاشيه، 88(؛ بنابراین، توهم تعارض منتفی 
است. بی تردید دین نيامده تا جای علم و دانش تجربی را بگيرد، ولی این سخن نيز ناتمام 
است که گفته شود انسان در شناخت طبيعت به دین نيازی ندارد؛ زیرا وجود محدوده ای 
وسيع از مباحث طبيعت شناسانه و جهان شناختی در متون دینی دليل بر وقوع اراده الهی در 
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طرح مباحث علمی است. این مسئله در علوم انسانی واضح تر و گویاتر است و مسلمًا این 
موارد ناظر به واقعيات می باشد. اگر حيثيت علم، واقع نمایی است، باید بتواند با فعاليت های 
عقالنی خویش یافته های خود را با تعبيری خدا باورانه از جهان سازگار کند. خالصه آنکه، 
مطابق روابط متصور در مورد علم و دین، علم دینی بر اساس رویکردهای غير تعارض و 

تمایز طرح می شوند. 

3. زبان علم و زبان دين
معنا دارا بودن زبان علم و زبان دین، شرط هر گونه ارتباط ميان علم و دین است. اگر تنها 
روش معتبر، تجربه باشد، آن گونه که پوزیتيویست ها به آن معتقدند، تحقيق پذیری صرفًا 
برای علوم تجربی است و گزاره های دینی بدون معنا خواهد بود. نزد فيلسوفان تحليل زبان، 
معنای هر گزاره به وسيله کاربرد آن فهميده می شود. بدین ترتيب، کارکردهای متنوعی را 
برای زبان شناسایی بيان کردند و قائل شدند که باید حيطه های مختلف زبان را از یکدیگر 
تفکيک نمود. در قلمروی علم، زبان خاص در نظر است و در این حيطه، درباره اعيان و 
روابط مشاهده پذیر سخن می رود و غایت آن، بيشتر پيش بينی حوادث طبيعی و مهار طبيعت 
است. حيطه های دیگری، چون اخالق و دین دارای  زبان مخصوص به خود هستند، مثاًل 
گزاره های دینی به گمان آنان برای مقاصدی، مانند نيایش و به دست آوردن آرامش به کار 
می آید و شکل بيان نوعی احساس است )پترسون و دیگران، 1377، ص269-270(. عالوه 
)همان(.  قائل هستند  گزاره ها  این  در  برانگيزانندگی  نوعی حس  به وجود  برخی  این،  بر 
کارکرد  دینی همچون  گزاره های  کارکرد  که  است  معتقد  انگليسی،  فيلسوف  بریث ویت، 
گزاره های اخالقی است و حکایت از توصيه و التزام به نحوه ای خاص از سلوک و رفتار 
دارند؛ در نتيجه، صدق و کذب درباره گزاره های دین بی معنا است )همان(. دیدگاه هایی از 
این قبيل، با فرق نهادن ميان حيطه زبان دینی و زبان علمی از مشکل تعارض و بی معنایی 
گزاره های دینی بيرون می آیند؛ چرا که به استقالل زبان علم و دین معتقدند. حاصل آنکه، 
گرچه درباره زبان علم، اختالفی نيست؛ اما در رابطه با زبان دین به عنوان پيش فرض بحث 
باید گفت: مباحث منطقی، اصولی و کالمی، حکایت از قابل شناخت بودن گزاره های دینی 
می کند و نظریه نمادین زبان دین، مستلزم نفی دین است، زیرا واژه های نمادین، قابل تغيير 
و تحول هستند و به جای دین می توان از نظام های دیگر معرفتی کمک گرفت و همان نماد 
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را به دست آورد. گزاره های دین به دو قسم اخباری و انشایی، و یا به عبارتی شناختاری و 
هنجاری قابل تقسيم است گزاره های اخباری به واقع ناظر می باشند و به دو دسته تجربی 

و فراتجربی تقسيم می شوند، گزاره های انشایی نيز به واقع ناظر هستند. 
به قول ایان بار بور)1388، ص287(: »علم و دین با وجود تفاوت هایی که در زبان دارند، 
در بدهکاری به حقيقت و یک اشتياق به شناخت مشترک هستند. پرسش هایی که در هر یک 
از دو حوزه طرح می شود، از بن و ریشه متفاوت است، ولی هر دو دعاوی معرفتی دارند و 

هر دو در قصد و برخورد خویش اصالت واقعی دارند«.

فرايند دينی کردن علوم
پس از فهم امکان تحقق علم دینی، باید الگو و ساز و کاری برای دینی کردن علوم ارائه 
کرد. برخی در این مسير، صرف پاالیش و پيراستن علوم از ملزومات، سکوالر را به عنوان 
راهکار دینی کردن علوم ارائه نمودند و برخی چنين اظهار کردند که باید علوم تجربی را بر 
کتاب و سنت عرضه کرد و بدین ترتيب، سره سازی نمود. گروهی تصور کرده اند که علم را 
باید به روش وحيانی از دین استخراج کرد و همان را به عنوان محصولی با روش وحيانی 
ارائه کرد. برخی دیگر هم از توليد علم در چارچوب متافيزیک دینی و جهان بينی الهی، به 

عنوان علم دینی سخن می گویند.

ممکن نبودن اعمال اصالحات
مسلمًا امروزه علوم تجربی )به خصوص علوم تجربی انسانی - اجتماعی( در بستر خاصی 
به صورت مسير بی برگشت شکل گرفته است. بی بازگشت بودن بدین معنا است که هر 
نتيجه ای از این علم، ملزومات خاصی دارد که صرفًا در بستر فرهنگی و تاریخی خاص خود 
معنادار است و آن ملزومات نيز جزء بدنه علم شمرده می شود و بر همان مبنا، نتایج بعدی به 
بار می آید و سلسله این نتایج، محصول خاصی را به ارمغان آورده است که امروزه به عنوان 
شاخه خاصی از علوم می شناسيم. جامعه شناسی، روان شناسی، سياست و مدیریت امروزی 
که در غرب حاصل شده است، بستر فرهنگی و تاریخی خاص خود را دارد و فکر و اندیشه 
الحادی در حد بسيار باالیی در آنها نفوذ کرده و اشراب شده است؛ یعنی علم همواره با 
شناسنامه خاص خود وارد می شود. علم خالص و پيراسته وجود ندارد و علم آموزی و کسب 
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معرفت حاصل از آن علوم، قابل تفکيک با ملزومات آن نيست. 
اگر صرفًا اسالمی کردن این علوم به معنای پاالیش و یا عرضه به کتاب و سنت باشد، 
معلوم نيست که چه معجونی را به بار خواهد آورد؛ چرا که پيراستن گوشه ای از محصول 
و به قولی اعمال اصالحات و نيز افزودن اجزایی از دین به آن، مجموعه ای ناهمگون و غير 
سازوار به بار خواهد آورد. در واقع، پيوند دادن اجزایی گسسته و بدون در نظر گرفتن مسير 
منطقی، هویت جمعی علم را زیر سؤال می برد. اگر علم دینی از ریشه شکل نگيرد و برای 
دینی کردن سراغ همين علوم موجود برویم و به دنبال تغيير و اصالح آن باشيم، بی تردید 
مجبور به تطبيق های تکلف آميز بر کتاب و سنت می شویم و چينش این گونه علوم، نمای 
منسجم آن را از بين می برد. عالوه بر این، برای اعمال چنين اصالحاتی در بيشتر موارد )به 
خصوص در حوزه علوم انسانی- اجتماعی( باید آن قدر تغييرات حاصل نمانيم که اشتراک 
محصول جدید با قبل، جز در نام نخواهد بود و تکلفی دشوار را پذیرا شده ایم که از اصل 
ساخت آن، گران تر و دشواتر است. همانند منزلی که با معماری نادرست، بنای غلط، مصالح 
نامناسب و بدون زیر ساخت قابل قبول است و بخواهيم آن را چندان بازسازی کنيم که همه 
این مالک ها برایمان راضی کننده باشد. بی تردید از نو ساختن این خانه به مراتب آسان تر 
از اصالح آن است. نتيجه آنکه، اگر تغيير و اصالح علوم بدون در نظر گرفتن شناسنامه 
نتایج دینی و رضایت بخش را نخواهد  فرهنگی و متافيزیکی آن صورت پذیرد، هيچ گاه 
داشت و فرهنگ اشراب شدۀ الحادی از آن برداشته نخواهد شد و اگر با در نظر گرفتن 
پيش فرض ها صورت گيرد. تغييرات زیاد مجموعه ای تکلف بار، ناهمساز و غير همگون و 
دشوار را به دست خواهد داد که باز هم در نهایت رضایت بخش نيست. عالوه بر این، توجه 
همه جانبه به پيش فرضها و سير منطقی شکل گيری بسيار مشکل و شاید غير ممکن است. 
توجه آگاهانه هشياران بيشتر معطوف به پيش فرض های صریح و قابل رؤیت الحادی در 
علوم است و از بسياری پيش فرض های باواسطه و غير صریح که به طور ضمنی الحاد را در 
بردارند، غفلت می شود. همچنين در بسياری از شاخه های علوم انسانی که از روش آماری 
بهره می برند و بر آن اساس، پرسش نامه ها طرح و ارائه می شود در این موارد، نيز تغيير و 
اصالحات غير ممکن است؛ زیرا پرسش ها بر اساس نُرم ها، هنجاری های دینی، باورها و 

فرهنگ ها تنظيم شده است و تغيير در اساس آنها به تغيير کل می انجامد.
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علم دينی؛ علم توليدی
باید در  مباحث مطرح شده، می توان گفت که علم دینی، محصولی است که  به  با توجه 
نيازمند تالش مستمر و طوالنی و تا حدی  بنابراین،  مسير توليد علم به آن دست یافت؛ 
دیریاب است و شاید به همين دليل بوده که تالش ها در راه دینی کردن علوم تجربی چندان 
ثمربخش نبوده است. اگر به کتاب و سنت، فرصت طرح فرضيه ها و نظریه ها را در مقام 
بافت و  این منبع عظيم بهره بگيریم و همچنين اگر  از  کشف بدهيم و در مقدمات خود 
ساخت دانش ما در این چارچوب و با آن پيش فرض ها صورت پذیرد، طبعًا علمی دیگر 
با سير منطقی مورد قبول شکل گرفته است و مجموعه ای هماهنگ و سازوار، سخنی برای 
عرضه در بازار معرفت و قابل رقابت با علم سکوالر دارد. در این توليد که پشتوانه قوی 
و  ساختار  در  دین  محتوایی  رخنه  دارد،  چشم گير  و  عميق  نفوذ  آن  در  دینی  متافيزیکی 
صورت بندی دانش های تجربی می تواند آن را به وصف دینی متصف کند. این توليد، علمی 
است؛ چرا که با شواهد تجربی آزمون همراه است و داور در آن نيز تجربه است و همچنين 
دینی است؛ زیرا رنگ دینی دارد و رخنه و حضور منطقی دین در آن است. باید در حوزه 
علوم تجربی بتوان نشان داد که پيش فرض ها و محتوای دین در چگونگی تکوین آن مؤثر 
بوده و در مراحل مختلف فعاليت علمی به کار گرفته شده است. در مرحله مشاهده، نظریه، 
گزینش، کشف، انتخاب مفاهيم، الگوهای فهم مسئله، طرح پژوهش، پيش بينی، تبيين، تفسير 

و متافيزیک دینی حضور فعال داشته و در نهایت منجر به توليد علم دینی شده است. 

مراحل شکل گيری 
الف. دين شناسی

پس از پذیرش امکان علم دینی و ضرورت آن، ابتدا باید پشتوانه های متافيزیکی دینی که 
برگرفته از کتاب و سنت در اندیشه اسالمی است، به دقت شناسایی و تحصيل شود. استنباط 
در منابع دینی در این حوزه باید فراتر از استنباط مصطلح فقهی شکل گيرد. استنباط باید 
روش خاص دین صورت گيرد؛ یعنی اجتهاد مترقی و اصالح شده که فراتر از محصوالت 
فقهی را در برگيرد و این اصول و مبانی متافيزیکی را به صورت کاربردی در علوم به کار 
گرفت. بدون شناخت صحيح از معارف اسالمی و روش  اجتهادی ممکن نيست که بتوان 
مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و  اگر قرار است  یافت و  توليد علم دینی دست  به 
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انسان شناختی اسالمی کشف گردیده و به طور منطقی به صورت مبانی و پيش فرض ها و 
یا مصالح محتوایی وارد علم گردد و علم اسالمی سامان پذیرد، باید با توجه به اجتهاد و 

استنباط برتر باشد که از قواعد تفسيری و اصول هرمنوتيکی بهره می گيرد )اعرافی، بی تا(.

ب. فرضيه سازی 
در جنبه کارسازی علم دینی، عالوه بر مطالعه شاخه های مختلف علوم در چارچوب متافيزیکی 
مبنای آموزه های دینی پرداخت. هر چند گزاره های دینی در  بر  به جنبه فرضيه سازی  باید 
اصطالح غير علمی )به معنای غير آزمون پذیر تجربی( هستند -گرچه در همه موارد این گونه 
نيست- و در اعتبار به روش عقالنی و وحيانی تکيه دارند؛ اما علم تجربی پس از شناسایی دین، 
می تواند با مراجعه به متون دینی از این منبع غنی و پربار و ناظر به واقع، فرضيات فراوانی را 
بهره بگيرد و با روش های خاصی، آن فرضيه های برگرفته از متون دینی را در حوزه نظریه های 

تجربی وارد کند و در ادامه، فرجام یا بی فرجامی آن نظریه را به آزمون تجری واگذارد. 
اگر فرضيه در این داوری سرافراز ماند و ابطال نشد، این نظریه علمی و دینی است. علمی 
بودن آن از این جهت است که وارد عرصه آزمون پذیری و تجربه شده و روی آن داوری علمی 
صورت گرفته است و دینی بودن آن به علت اخذ و الهام مستقيم از معرفت های دینی ناظر به 
واقع است. برای مثال، یک دانشمند با برخورد با آیه شریفه »ولو ان اهل القری آمنوا و اتقوا 
لفتحنا عليهم برکات من السماء و و االرض« )اعراف، 96( می تواند فرضيه ای را سامان دهد و 
رابطه ای بين ایمان و تقوی، از یک سو و نزول برکات آسمان و زمين، همچون باران و رویش 
گياهان از دیگر سو، تصویر و ارائه نماید. در اولين نگاه، این مضمون ابطال ناپذیر و غير تجربی 
می نماید اما می توان از همين گزاره ابطال ناپذیر، تئوری تجربی را بازسازی کرد. بدین ترتيب 
که قيدها و اجزای این گزاره را کّمی کرد. منظور از ایمان و تقوی و درجات آنها را به صورت 
روشن و دقيق بيان کرد. برکات آسمانی و زمينی را تبيين و مقادیر آن را تعيين کرد و با ارائه 

مدل، رابطه ميان این دو عنصر تئوری تجربی را سامان دهی نمود. 

ج. تأييد يا ابطال تجربی
تئوری برگرفته از دین که قيدها، شرایط، ضمائم و لوازم آن به طور کّمی تعریف و ارائه شد، 
در فرصت های گوناگون خودنمایی کرده و در برابر آزمون تجربی واقع می شود. اگر این 
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آزمون ها، تئوری را تأیيد کرد و یا حّداقل ابطال نکرد، همچنان به عنوان نظریه ای سرفراز در 
جهان علوم تجربی باقی مانده و خودنمایی می کند و اگر احيانًا در داورِی آزمون تجربی در 
مواردی ابطال و نقض شد، مثاًل مشاهده شد که در فالن مکان و در ميان فالن قوم و ملت 
با وجود درجه خاصی از ایمان -با شاخصه های آن- از برکات آسمانی و زمينی بهره مند 
نشدند؛ در این صورت، این نقض و ابطال مورد، به معنای ابطال اصل فرضيه نيست، چه 
اینکه که داللت بر بطالن منبع آن کند. این ابطال تجربی نشانگر آن است که باید این قيدها 
قيدها و  بر  مبتنی  تئوری ها همواره  تعاریف کّمی مورد تجدید نظر قرار گيرد؛ چرا که  و 
تعاریف هستند و وقتی در آزمون تجربی ابطالل شوند، نظریه پرداز هيچ گاه دست از هسته 
در  باید  که  است  این  می شود،  برایش روشن  آنچه  بلکه  نمی دارد؛  بر  تئوری خود  اصلی 
ضرایب، درجه ها، تعيين کميت ها و شاخصه ها تجدید نظر کند. منظور از ایمان و  تقوی، 
درجه الزم ایمان و تقوي برای نزول برکات اموری هستند که باید دوباره بررسی شوند و 
هيچ گاه ابطال فرضيه علمی برگرفته از دین، به معنای ابطال گزاره دینی نيست. این سخن 
بدان معنا نيست که طرفداران علم دینی پس از اثبات علم دین، ملزومات آن را نپذیرند، 
زیرا تالزم منطقی بين ابطال فرضيه و ابطال منبع برگرفته از آن نيست. هيچ گاه دین،  ابطال 
نمی شود و همواره از اتقان، ثبات و استواری برخوردار است، دليل این ثبات و اتقان، اعتبار 

روش وحيانی است. 
البته فهم ما از دین، این درجۀ یقين را ندارد و ممکن است در برابر تغيير و تحول قرار 
گيرد و یا اصالح ِگردد؛ اما هيچ گاه اصل دین و آموزه هایش خدشه پذیر نيست. آنچه قابل 
ابطال تجربی است، بر ساخته های دانشمندان از گزاره های دین است، که حتی این ابطال، 

تالزمی با ابطال هسته اصلی آن ندارد که باز هم متعلق فهم ما است. 

دين و ساير منابع الهام در فرضيه ها
شاید به نظر آید که دین مانند سایر منابع، حوادث و اسطوره ها، منبع الهام است و هيچ گاه 
سبب دینی شدن علم نخواهد شد؛ همان گونه که اگر یک داستان، اتفاق و یا رؤیا، منبع الهام 
فرضيه ای برای دانشمند باشد، علم حاصل، داستانی و رویایی و اتفاقی نخواهد بود. اما باید 
توجه داشت که تنزل دین در حد سایر منابع برای الهام و گردآوری دور از انصاف و صواب 
است. سراسر متون دینی شامل آموزه هایی است که هر یک می تواند فرضيه ای را در دنيای 
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متافيزیکی و دینی سبب  اموری  به  انسانی  البته نزدیکی دانش های تجربی  علم وارد کند. 
می شود، که بيشتر فرضيه های برگرفته از متون دینی در شاخه های تجربی انسانی کارسازی 
شود. برای مثال، سنت و روایات اسالمی معتقدند که رونق فساد اخالقی از عوامل شيوع 
مرگ ناگهانی است. این آموزه دینی را می توان با تعریف دقيق و بررسی قيدها و کمی کردن 
آن در قالب فرضيه ای علمی در حوزه آسيب شناسی اجتماعی ارائه نمود و یا آیه شریفه »ان 
الصلوۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر« )عنکبوت، 45( می تواند با این ساز و کار فرضيه سازی 
شده و وارد بازار علم شود. این ورود ثمر بخش به بازار علم به این معنا نيست که درستی 
مضمون آیه و یا روایت را به آزمون واگذار کنيم، چه اینکه اعتبار این آیات و یا روایات 
فقط  این  بلکه  است،  مسلم  و  روشن  امری  به روش شناسی خاص خود،  توجه  با  قطعيه 

فرضيه ساخته ما است که در برابر آزمون قرار می گيرد. 

پيش فرض اين مرحله
پيش فرض این نحوه کارسازی و فرضيه پردازی از متون دینی این نکته است که تنها راه 
رسيدن به واقع و کشف آن، علوم تجربی نيست، دین هم دارای گزاره های واقع نما است و 
وحی و شهود هم روش استوار برای درک واقع است. هم علم و هم دین، کتاب صنع خدا 
را ورق می زنند و اگر دین هم مانند علم، گزاره ای در روابط تکوینی ارائه کند، واقع را به 
ما می نماید و اگر این آموزه ها با ساز و کاری کميت پذیرد و در برابر آزمون تجربی قرار 

گيرد، به علم دینی دست یافته ایم. 

د. شکل گيری در چارچوب دين
قباًل گذشت که علم خنثی و فارغ از پارادیم ها و پيش فرض های هستی شناختی و معرفت شناختی 
و متافيزیکی نداریم، بلکه علوم در یک بافت و چارچوب شکل می گيرند. حال اگر پشتوانه 
دانش های تجربی، جهان بينی الهی و خدا باوری باشد، علم منطقاً دینی خواهد بود. همچنين 
در هر شاخه ای از دانش ها، همواره قضایایی وجود دارند که بدون هيچ گونه استداللی، مسلم 
فرض شده و در تأليف آن علم به کار می آیند که امروزه به این دسته اصول موضوعه، به عنوان 
پيش فرض ها یاد می شود. برای مثال، اصل »یک نواختی سرعت سيارات« با پيش فرض های 
دینی سامان یافته بود )رک. مبالعی، آرتوربرت، 1378، ص41( و یا نظریه فروید بر اساس باور 
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او از انسان که )اصل موضوع نظریه اش بود( صورت بندی شده بود. در حالی که اگر باور او از 
انسان بر اساس کرامت انسانی و خليفه الهی می بود، هرگز نظریه اش این گونه ارائه نمی شد، 
)باربور، 1388،  چند  عواملی  رقبا  برابر  در  نظریه ای  گزینش  و  ترجيح  تبيين،  در  همچنين 
ص177(، از جمله عقيده آرای دینی مؤثر است. چارچوب دین سبب آن است که عالمان 
فعاليت تحقيقی خود را در زمينه دینی به عنوان مفاهيمی خاص به پيش برند. این چارچوب 
نظری در نزد متفکرانی چون کوهن، »پارادایم« و از نظر گروهی چون واتکينز، »متافيزیک علم« 

لقب یافته است )باقری، 1382، ص29-28(.

دين و اهداف علوم
آرای متافيزیکی و آموزه های توصيفی دین می توانند در چگونگی اهداف علوم محض و 
بالتبع اهداف علوم کاربردی مؤثر باشد و علوم کاربردی، افزون بر تأثرشان از آموزه های 
دینی، تحت تأثير تعاليم ارزشی و هنجاری آن، سمت و سوی خاصی یافته و شکل ویژه ای 
پيدا کند. علم به عنوان مجموعه ای از گزاره ها در تحقق تاریخی خود - در جامعه علمی 
واحد- جدای از اغراض جزئی و شخصی عالمان، به تدریج جهت خاصی یافته که همان 
غایت علم است. این غایات از دیدگاه های جهان شناختی و کالمی و دینی عالمان سرچشمه 
دینی  دیدگاه های  زمينه  در  و  معين  متافيزیکی  بستر چشم اندازهای  در  بنابراین،  می گيرد؛ 
متافيزیکی  به دست می آید که چه بسا در زمينه آرای  از علم  مشخص محصولی خاصی 
متون  تعاليم  با  افالطون  فلسفی  آموزه های  ميان  پيوند  نمونه  برای  داشت.  نخواهد  رقيب 
مقدس، برخی حکيمان مسيحی اواخر قرون وسطی را از نگرش فيثاغورثی نسبت به عالم 
این حکيمان عين عقاید  نزد  بود که در  فيثاغورثی  برخوردار کرد و همين نگرش  آدم  و 
کميت گرایی  به  و  می آمد  حساب  به  دین  معرفت شناختی  و  جهان شناختی  دیدگاه های  و 
تبيين های کمی و عرضه  ارائه  غایت  بدین گونه،  و  انجاميد  علوم جدید  ریاضی شدن  و 
)رک.  نمود  معين  را  علوم جدید  و سوی  و جهان سمت  انسان  از  ریاضی  صورت بندی 

آرتوربرت، 1378، ص66(. 

ه .جهت بخشی کاربردها
گرچه حضور دین در مرحله کاربرد علوم، حضور در ذات و ماهيت و یا تصرف و دخالت 
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در محتوای آن نيست؛ اما از آنجا که علم جدید مستلزم لوازمی است که به نحوی با آن 
متحد شده است، حضور دین در جهت کاربردی علم را نيز می توان در ساز و کار دینی 
کردن علوم سرایت داد. این نکته در فناوری ها و تکنولوژی ها و صنایع روشن تر و شفاف تر 
است. امروزه بسياری از اندیشمندان متوجه این نکته اند که علت این همه فساد، خرابی و 
تهدیدها در جهان آن است که علم بدون جهت گيری الهی است. یکی از برندگان نوبل در 
سخنرانی خود در دهه 1960 می گوید: »پنجاه درصد مهندسان و متخصصان جهان در صنایع 

اسلحه سازی مشغولند« )به نقل از: گلشنی، بی تا(.
امروزه با توجه به پيشرفت دانش های زیست شناسی هسته ای، ژنتيک و غيره، در واقع، 
حضور علم دینی، عامل کنترل و هدایت را نيز در خود داشته و حمل می کند و به فرمایش 
علی)ع( »باالیمان یغمر العلم« )نهج البالغه، خطبه156(؛ بنابراین، در ساز و کار دینی کردن 
علوم هدایت کاربردی علوم در نظر است. اگر کار علمی در پرتوی جهان بينی الهی انجام 
اگر در سایه  نيازهای مادی و معنوی بشر خواهد بود و  تأمين  نتيجه اش در جهت  شود، 

جهان بينی سکوالر انجام شود، تضمينی بر مخرب بودن آن نيست. 

و. ارائه الگوها مطابق نيازها
در بسياری از علوم انسانی، شکل گيری نظریه ها بر پایه سنجش آماری است. 

علوم انسانی غير از جنبه های توصيفی که حکایت از روابط اجتماعی و انسانی دارد، 
دارای جنبه های تجویزی، دستوری و توصيه ای است و اصول مطرح در علوم انسانی که 
جنبه هنجاری علوم است، برگرفته از مبانی آن است که جنبه هست ها می باشد؛ به عبارت 
دیگر، بایدهای علوم برگرفته از هست های آن است. ارائه الگوها و پرسش نامه ها در آمار 
باید بر اساس ضوابط، هنجارها و نيازها باشد. اگر در علم روان شناسی، به دنبال ایجاد تعادل 
رفتاری هستيم، باید ابتدا تعریفی از تعادل رفتاری داشته باشيم و بی تردید این تعریف با 

توجه به اعتقادات شکل می گيرد. 
اگر دانش های انسانی به دنبال رساندن انسان ها به هنجارهای فردی و اجتماعی باشد، 
بی تردید در مرحله قبل آن، هنجار را تعریف کرده و یا به عنوان اصل موضوع پذیرفته اند. دین 
در تعریف هنجارها و نيازهای انسان حضور مستقيم و بی بدیل دارد؛ بنابراین، در راستای دینی 
کردن علوم باید الگوها و مالک های سنجش آماری و اهداف توصيه ای را بر اساس آموزه های 
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دینی صورت بندی کرد. بدون شک نيازها و هنجارهای جامعه ایمانی و جامعه کفر یکسان 
نيست، پس پياده کردن اصول علوم انسانی غربی و الحادی در جامعه اسالمی بيراهه رفتن 
است. بنابراین، در راستای دینی کردن علوم باید در روش بسياری از علوم انسانی تصرف کرد 

و الگوها، مدل ها و اهداف آن را بر اساس دین تعریف و تبيين نمود. 

روش علم دينی
همان طور که در مقدمه بحث بيان شد، تعریف و تصویر ما از علم دینی به گونه ای است 
با خصلت تجربی  از علم تجربی و  نوعی  دینی  یعنی علم  نمی پذیرد؛  را  تکثر روشی  که 
است و تنها رقيب علم سکوالر است. تجربه نيز تنها روشی است که علم دینی مانند علم 
سکوالر آن را می پذیرد. مالک داوری و ارزیابی علم دینی، همچون علم غير دینی، تجربه 
است. البته گاه در علوم خاص انسانی و طبيعی از روش های دیگری، مانند مسائل ریاضی 
و یا اطالعات آماری استفاده می شود که علم دینی نيز مشترک با علم سکوالر همراه با این 
روش ها است. انحصارگرایی روشی، به معنای رد و دفع روش های دیگر نيست. همچنين 
در مقام کشف و گردآوری فرضيه ها، علم دینی بهره مستقيمی از منبع وحی و عقل فلسفی 
دارد که البته این بهره گيری به علمی بودن و یا تجربی بودن علم دینی ضرری نمی رساند. 
اما تقليل دین  نيز می باشد؛  تکثر روش ها در مقام گردآوری مورد پذیرش علم غير دینی 
الهام، چون اتفاق، اسطوره و داستان، از نظر ما مردود است. همچنين  در حد سایر منابع 
مراجعه مستقيم به منابع دینی در مرحله کشف و گردآوری خصلت دینی بودن را تهدید 
نمی کند؛ چرا که علم دینی رقيب و قسيم علم تجربی نيست، بلکه از اقسام آن است. علمی 
تجربی است که در چارچوب دین و با الهام از دین و اصول موضوعه دینی شکل گرفته و 

صورت بندی شده است. 
 

نتيجه گيری
با توجه به پيش فرض های مورد قبول در علم دینی و پذیرش امکان، مطلوبيت و در نهایت 
ضرورت آن باید گفت که علم دینی، فرایندی جدید و توليدی نوین از علوم تجربی است و 
اساساً به معنای اعمال اصالحات در علوم تجربی رایج نيست که سرشتی سکوالر دارد و صرفًا 
در بستر فرهنگ دینی به معناداری نهایی و کاربرد ویژه خود دست می یابد و این ملزومات 
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جزء بدنه علم محسوب می شود و ارمغان آن محصولی نوین است. پاالیش و ویرایش و یا 
حتی عرضه علوم موجود به کتاب و سنت معجونی شگفت  وترکيبی را رقم می زند. همچنين 
چسباندن اجزایی گسسته، بدون رعایت منطق آن، هویت جمعی علم را خدشه دار می کند. 
در توليد علم دینی باید به کتاب و سنت فرصت طرح فرضيه ها و نظریه ها را در مقام کشف 
داد و در مقدمات خود از این منبع عظيم و غنی بهره گرفت، سپس این فرضيه ها را با روش 
تجربی در چارچوب و ساختار دینی و با توجه به پيش فرض های دینی به مرحله آزمون برد 
تا مجموعه ای سازوار و قابل عرضه در بازار معرفت و قابل رقابت با علم سکوالر و متناسب 
با بافت جوامع اسالمی ارائه شود. این فرآوردۀ نوظهور که پشتوانه متافيزیکی و شناسنامه ای 
جدید با پس زمينه های دینی دارد، هم دینی است؛ زیرا مصبوغ به صبغه دین و دارای حضور 
منطقی دین در آن است و هم تجربی است؛ زیرا در روش علمی تابع تجربه و آزمون است. 
فهم  الگوهای  مفاهيم،  انتخاب  نظریه سازی، گزینش، کشف،  مشاهده،  مرحله  در  دین  پس 

مسئله، پيش بينی و تغييرات و تجربه در سير آزمون و روش حضور دارد.
در این فرایند، عالم علوم دینی، پس از دین شناسی و فرضيه سازی به تأیيد و یا ابطال 
تجربه روی می آورد و تئوری های برگرفته از دین را که قيدها، شرایط و ضمایمی دارد، 
به صورت کّمی ارائه داده و در برابر آزمون قرار می دهد. بدیهی است که تأیيد آنها توسط 
آزمون و یا ابطال نشدن آن به معنای قطعيت آن تئوری ها نيست و از طرفی، ابطال و یا 
نقض تجربه به معنای ابطال اصل فرضيه و یا منبع الهام آن نيست؛ بلکه به این معنا است که 
قيدهای این عناصر که برساخته های بشری است، باید مورد تجدیدنظر قرار گيرد؛ چرا که 
دین هيچ گاه با روش تجربی تن به ابطال نمی دهد و اتقان آن برگرفته از منبع وحيانی است. 

البته در ساخته های ما از گزاره های دینی، در برابر ابطال است، نه سخت هسته های آن.
از سوی دیگر، این ساز و کار به معنای تقليل نقش دین در حد سایر منابع الهام نظریه 
نيست. دین نيز مانند علم، گزاره های واقع نما دارد که کتاب صنع خدا را ورق می زند. اگر 
دین پشتوانه متافيزیکی علوم باشد، منطقًا محصول آن، دینی است و از طرفی، جهت بخشی 
است.  تجربی  علوم  جدید  شکل  برای  کاری  و  ساز  به  تجربی  علوم  حوزه  در  کاربردها 
همچنين ارائه الگوهای مطابق نياز جوامع دینی می تواند ساختار و محتوای علوم تجربی را 

در قالب نوین علم دینی تغيير دهد.
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