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گفت وگو با دکتر سیدمحمد تقی موحد ابطحی پیرامون امکان و ضرورت آینده پژوهی علوم انسانی اسالمی در ایران

 گفتاری از دکتر مهدی گلشنی
 در باب علم دینی در جهان اسالم

علم دینی را باید در سطح کالن طرح 
کرد، نه در سطوح علمی محدود

آنچه در ادامه می خوانید بخش هایی از مصاحبه دکتر مهدی 
گلشنی در روزنامه قدس مورخ 8دی ماه 1387است که به 
مسئله علم در جهان اسالم و علم دینی پرداخته اند. دکتر 
گلشنی در این مصاحبه، تاریخچه ورود علم به ایران را بررسی 
کرده و راه های تولید علم دینی را به بحث می گذارند. در ادامه 

بخش هایی از این مصاحبه بازخوانی شده است.

تئوری »همه  چیز« شکست خورده است
انیشتین در جایی گفته بود اگر دوباره به دنیا می آمدم، علم فیزیک 
را انتخاب نمی کردم چون به ضرر بشریت است. عده ای از بزرگان 
علمی، دغدغه  این را داشته اند که جهت گیری علم دچار نوسان هایی 
است که به صالح و خیر بشریت نیست. در مورد محدودیت علم، 
ابعاد مختلفی مطرح شده است. همواره قضایایی وجود دارد که راجع 
به صدق و کذب آن نمی توانید بر مبنای اصول علم تصمیم گیری 
کنید. فیزیک دانان مدت ها به دنبال تئوری »همه  چیز« می گشتند 

اما محدودیت های علم این تئوری را با شکست روبه رو کرد.

ورود علم جدید به ایران
علم جدید در زمان قاجاریه وارد ایران شد. این ورود در فضایی بود 
که پیشرفت های غرب مردم ما را مبهوت خود کرده بود و این امر 
را مرهون علم می دانستند. در این میان، سخنان سیدجمال الدین 
اسد آبادی زیباست که می گفت، علم جدید دنباله علم ماست. در 
آن دوران از باب ضرورت، دانشجو به فرنگ اعزام شد و علم جدید 
به مرز ایران ورود پیدا کرد. این بود که استادان غربی، دانشگاه های 
ما را تسخیر کردند. در آن دوران، پوزیتویسم بر فضای دانشگاهی 
حاکم بود و بحث های فلسفی و دینی را اصال مطرح نمی کردند. اگر 
کسی نام خدا را در مسائل علمی می آورد، با او مخالفت می کردند. 
استادان ما در غرب تربیت دانشگاهی شده و اگر هم متدین بودند، 
نیمه دینی ذهن آنان، کامال از نیمه علمی مجزا بود، به طوری که 

تفکر غالب بر نظریه های علوم تفکری، فارغ از دین و خدا بود.

طرح نظریه علم دینی در جهان اسالم
حدود 3-2 دهه قبل نظریه علم دینی در جهان اســالم، شــبیه 
دغدغه ای بزرگ مطرح شــد که در جهان غرب نیز مســئله علم 
مســیحی و علم خدا باور، مورد بحث قرار گرفت. در این میان، از 
سوی برخی ها خصومتی دیده می شود که می گویند مگر علم، دینی 
و غیردینی دارد. آنها فقط در علوم انسانی تخفیفی داده و به این 
تفکیک قائل اند، ولی در علوم تجربی نه. آنها معتقدند علم فیزیک یا 
هندسه در همه دنیا یکی است. جالب اینکه »ابو االعلی مودودی« 
یکی از متفکران معروف حنفی که در علم بیشتر بعد فلسفی دارد 
تا تجربی، نخستین بار مسئله مورد تأملی را مطرح کرد که تفکیک 
علم دینی و غیردینی بود. این امر که علم تجربی در همه جای دنیا 
یک نتیجه دارد، از چند بعد قابل بررسی است. گاهی آزمایش با 
جمع آوری اطالعات و داده ها انجام می شود و فرقی نمی کند که در 
آمریکا انجام شود یا روسیه. در اینجا داده های تجربی می تواند یکی 
باشد اما زمانی که این امر به مقام تعبیر و جمع بندی می رسد، مهم 

است که پشتوانه علمی، تفکر الهی باشد یا الحادی.

تفکیک بین علم دینی و غیردینی
چند مرحله در علم وجود دارد. نخستین گام، رفتن به سوی مسئله 
است پس از آن انجام آزمایش، رسیدن به تئوری و سپس داوری 
بین تئوری ها برای یافتن نظریه ای واحد. باید میان علم نظری و علم 
عملی تقسیم بندی صورت گیرد. می توان علم نظری را در جهت 
تخریب و یا منافع بشری به کار برد. برای مثال، از انرژی هسته ای، 
هم می توان بمب اتمی ســاخت و هم نیروگاه بــرق. این همان 
جهت گیری علم است. برخی معتقدند علم فارغ از ارزش هاست، 
درصورتی که این علم می تواند آثار تخریبی و یا ســازنده داشته 
باشد. اینجا مقام »علم دینی« مفهوم پیدا می کند. در بسیاری از 
ادیان، انجام فساد روی زمین به صورت عام را نفی می کنند. علم 
دینی در مقام کاربرد از این جهت معنا می یابد. در مقام مفروضات 
نیز در دو سطح می توان اهمیت و نقش علم دینی را تشریح کرد؛ 
زمانی که مفروضات بنیادی علم مطرح می شــود. برای مثال در 
مورد پیدایش انســان و خلقت جهان، این تفکیک کامال نمایان 
می شود. برخی از مفروضات قابلیت آزمایش و تجربه را دارند، اما 
برخی دیگر اصال تجربی نیستند. بخش دیگری از مفروضات، از 
خارج به علم وارد می شوند. برای مثال، از نظر فلسفی اثبات وجود 

ماده آسان نیست و نظریه وجود ماده از مفروضات است.

علم به شدت متغیر است
اگر قرار باشد علوم امروز را براســاس آیات قرآنی و روایات اثبات 
کنیم، بیراهه رفتن است زیرا علم به شدت متغیر است. برای مثال، 
عبدالرزاق نوفلی براســاس آیه قرآن »ذره مثقال« را به الکترون 
نسبت داده، اما هنوز مشخص نیست ذره ای کوچک تر از الکترون 
وجود نداشته باشد. به اعتقاد من، درست نیست با تطبیق برخی 
از موارد متغیر علمی با آیات قرآنی،  شأن این کتاب الهی را پایین 
بیاوریم، زیرا هنوز بسیاری از مسائل روشن نشده است. باید مراتب 
را حفظ کرد. من برای تألیف کتاب »آیا علم می تواند دین را نادیده 
بگیرد؟« سؤاالتی را به عالمان دینی ادیان مختلف تقدیم کردم. 
یکی از سؤاالتی که مطرح کرده بودم، این بود: آیا علم دینی معنا 
دارد که استدالل های مختلفی از آن به دست آمد. تعریفی که بیش 
از همه طرفدار داشت، این بود که علم دینی بر متافیزیک دینی 
)جهان بینی دینی( مبتنی است زیرا ارزش ها و اخالق در آن معنا 
و مفهوم دارد. علت مطرح شدن علم دینی هم از آن جهت ضرورت 
دارد که علم دارای محدودیت هایی اســت و پیش فرض های آن 
هم متغیر خواهد بود... اگر قرار باشد همه دستاوردهای علمی به 
روایات و آیات قرآنی نسبت داده شود، همانگونه که اشاره کردم، 
کار درستی نیست. ما الگوهایی را داریم برای مثال خواجه نصیر، 
فعالیت های ریاضی فوق العاده ای دارد و فیلسوف بی نظیری نیز 
هســت، اما او همیشــه مقام ها را حفظ می کرده، فلسفه را وارد 
معادالت ریاضی نمی کرد. موضوع علم دینی را باید در سطح کالن 

مطرح کرد، نه در سطوح علمی محدود.

راه، منحصراً علم است و علم

آیت اهلل شهید مرتضی مطهری: اگر می خواهیم  از نابه سامانی ها 
نجات پیدا کنیــم و ضربه بر پیکر اســالم  وارد نشــود، اگر 
می خواهیم دین صحیح داشته باشیم، اگر می خواهیم از فقر 
رهایی یابیم، اگر می خواهیم از مــرض نجات پیدا کنیم، اگر 
می خواهیم عدالت در میان ما حکمفرما باشد، اگر می خواهیم 
آزادی و دمکراسی داشته باشــیم، اگر می خواهیم جامعه ما 
برخالف حال حاضر به امور اجتماعی عالقه مند باشد، منحصرا 

راهش علم است و علم.
آن علمی که عمومیت داشته باشد و از راه دین به صورت یک 
جهاد مقدس در آید. اگر ما این جهاد مقدس را شروع نکنیم، 
دنیا خواهد کرد و ثمره اش را هم خود آنها خواهند برد ، یعنی 
دیگران خواهنــد آمد و ملت ما را از گــرداب جهالت نجات 
خواهند داد و خدا می داند کــه آن وقت این کوتاهی ما، چه 

لطمه بزرگی به پیکر اسالم وارد خواهد کرد.
شکی نیست که علم به تنهایی ضامن سعادت جامعه نیست. 
جامعه دین و ایمان الزم دارد. همانطوری که ایمان هم اگر 
مقرون به علم نباشد مفید نیست بلکه وبال است و اسالم نه 

عالم بی دین می خواهد، نه جاهل دیندار.
منبع: کتاب ده گفتار، صفحه ۱۸۶

گفتارهایی در علم دینی
کتاب »گفتارهایی در علم دینی« 
که به همت بســیج دانشــجویی 
دانشــگاه امام صادق)ع( به انتشار 
رســیده اســت دربردارنده بیش 
از 2۰ گفتار در بــاب علم دینی از 
استادان و چهره های مطرح در حوزه 
علم دینی است. این کتاب در سه 
بخش »گفتارهایی در علم دینی« 
»گفتارهایــی در علــم جدید« و 
»گفتارهایی در فلسفه علم« تنظیم 

شده است. در فصل نخست ۱۷ گفتار از استادانی همچون دکتر 
عادل پیغامی، دکتر حسین سوزن چی، دکتر حمید پارسانیا، استاد 
مصطفی ملکیان، حجت االسالم احمد رهدار و عطااهلل بیگدلی با 
موضوعاتی از قبیل نسبت علم و دین بایسته های تولید علم دینی، 
ساختار معرفت دینی، مطالعات میان رشته ای و آسیب شناسی 
نظام علمی کشــور به چاپ رسیده اســت. در بخش دوم نیز دو 
گفتار »ماهیت بحران زای علم جدید« از دکتر حسین کچوپیان و 
»معرکه یهود و علم مسیحی« از دکتر ابراهیم فیاض هستیم. بخش 
سوم نیز دربردارنده سه گفتار در باب فلسفه علم از حجت االسالم 
دکتر حسین سوزن چی و »فرهنگ بسیجی در نهضت علمی« از 

دکتر محمد صادق کوشکی است.
در مقدمه این کتاب آمده: »فــارغ از نظریات مختلفی که در این 
قسمت ]علم دینی[ وجود دارد و گه گاه این نظریه ها با هم متضاد 
نیز هستند؛ حرکت به سمت مطرح شدن این سنخ مباحث امری 
الزم و ضروری است چرا که از دل این تبادل نظریات و مطرح و نقد 
شدن آنها نگاه اسالمی و دقیق تر به علم برای این حرکت تمدنی 

نمایان می شود.«
این کتاب را عالوه بر کتابفروشی ها می توانید از نرم افزار کتابخوان 

طاقچه تهیه فرمایید.

وقتی علم به الشه علم تبدیل می شود
آنچــه در ادامــه از نظــر 
از  بخشــی  می گــذرد 
سخنرانی آیت اهلل جوادی 
آملــی در دوازدهمیــن 
اســتادان  گردهمایــی 
علوم عقلی اســت که در 
آبان ماه ۱4۰۰برگزار شده 

اســت. آیت اهلل جوادی آملی در بخشی از سخنان خود 
می فرمایند: تأسیس فلسفه الهی برای تربیت و هدایت 
علوم است تا علوم را اســالمی کند چرا که فلسفه الهی 
ثابت می کند این نظام ســپهری، مبــدأ، غایت، نظم و 
نظــام دارد؛ می گوید کل موجودات تکلم الهی اســت و 
نه کالم الهی؛ کالم قابل ضبط اســت و می تواند جدا از 
متکلم باشد اما تکلم وابسته مطلق به متکلم است و بدون 
متکلم کالمی هم قابل تصور نیست. پس علم وقتی علم 
است، که این مثلث را مثلث ببیند و آن را مثله نکند؛ که 
آفرید؟ چرا آفرید؟ و چه آفرید؟ درحالی که تفکر سکوالر 
غرب، این مثلث الهی را مثله کــرده و اینگونه علم را به 
الشه علم تبدیل کرده اســت، این علم مرده، هیچ کس 
را عالم نمی کنــد! و نتیجه ای جــز جنگ های جهانی و 
جنگ های نیابتی در پی ندارد. فلسفه الهی، علوم مرده 
را زنده می کند و آن علم زنده را به حرکت در مسیر حق 
وامی دارد. پس نخستین رسالت فلسفه الهی، همانا تربیت، 
احیا و تهذیب علوم اســت. آنگاه در ســایه این حرکت، 
فلسفه عملی هم سامان می پذیرد. رسالت استادان علوم 
عقلی این اســت که دانش و حکمت و فلسفه در غرب را 
بررسی، مطالعه و به سؤاالت آنان پاسخ دهند تا از برکت 

این مهم، علم در غرب زنده شود. 

گفتمان اسالم

کتاب اندیشه

اندیشه نفیس

علم دینی

موضوع علم دینی یکــی از دغدغه های جدی 
نظام جمهوری اسالمی ایران بوده که به واسطه 
آن در 4دهه گذشــته مراکز متعدد آموزشی، 
پژوهشی، سیاستگذاری و... تأسیس شده اند تا 
چنین هدفی را محقق کنند. با توجه به اینکه اکثر 
قریب به اتفاق این مراکز از بودجه عمومی کشور 
اســتفاده می کنند، جا دارد بحثی در ارتباط با 
آینده این ایده در کشور داشته باشیم تا به واسطه 
تصویری که از آینده این موضوع در کشــور 
به دست می آید، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها 
در این حوزه همسو با تحلیل های اقتصادی نیز 
باشد. متأســفانه با وجود اهمیت موضوع علم 
دینی در کشور تا کنون مطالعات کارشناسانه ای 
در ارتباط با آینده علم دینی و اقتصاد علم دینی 
در ایران انجام نشده است. در گفت وگویی که 
با دکتر ســیدمحمد تقی موحد ابطحی، عضو 
هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، داشته ایم به بحث حول آینده علوم 
انسانی اسالمی در ایران پرداخته ایم و ان شاءاهلل 
در گفت وگویی دیگر بحث اقتصاد علم دینی را 

دنبال خواهیم کرد.

با توجــه به صبغه فلســفه علمی 
جنابعالی به عنوان نخستین سؤال خوب است 
اصل امکان آینده پژوهی علوم را مطرح کنیم. 
بی شک این پرسش یک پرسش آینده پژوهانه 
نیست، بلکه یک پرسش مقدماتی و فلسفی 
اســت در ارتباط با اینکه چه اموری می تواند/

نمی تواند موضوع آینده پژوهــی قرار گیرد. 
پاسخ دادن به این پرسش از آن جهت اهمیت 
دارد که وقتی به ادبیات آینده پژوهی نگاهی 
می اندازیم، این ادبیات بیشــتر در ارتباط با 
فناوری هاســت. به عقیده جنابعالی آیا اصوالً 
آینده پژوهی علوم امکان دارد؟ و آیا تا کنون در 
این زمینه تحقیقاتی در عرصه ملی و بین المللی 

انجام شده است؟
پرسش خوبی است. به خاطر دارم چند سال پیش 
در پژوهشگاهی طرحی در ارتباط با آینده پژوهی 
علم دینی پیشــنهاد شــد، برخی از اســتادان با 
این اســتدالل که چنین موضوعی نمی تواند در 
آینده پژوهی مطالعه شــود، با آن طرح مخالفت 
کردند. این در حالی است که به گمان بنده، علم، 
علوم انســانی، علم دینی، علوم انسانی اسالمی و 
حتی هر یک از شــاخه های آن، مثال روانشناسی 
اسالمی، جامعه شناسی اسالمی، اقتصاد اسالمی و... 
می توانند محور مطالعات آینده پژوهانه قرار گیرند. 
من برای این باور خود 2دلیل دارم. قبل از بیان این 
دو دلیل خوب است به اختصار هر چه تمام بگویم 
که مراد من از آینده پژوهی چیست؟ البته این یک 
تعریف شخصی نیســت و در ادبیات آینده پژوهی 
مطرح است. در آینده پژوهی به استناد اطالعاتی 
از گذشــته و حال و قوانین حاکم بــر پدیده های 
طبیعی و انسانی و اجتماعی می کوشیم تصویری 
از آینده به دست آوریم تا مواجهه ای هوشمندانه با 
آن داشته باشیم. البته باید توجه داشت که به دلیل 
تعدد و تنوع عوامل دخیل در تحوالت جوامع، آینده 
به صورت دقیق قابل پیش بینی نیســت، اما باید 
توجه داشــت که آگاهی از واقعیت هایی که ریشه 
در گذشته و حال دارند، می تواند آینده را به صورتی 
غیرقطعی بــرای ما به تصویر می کشــد. در ادامه 
کنشگران فردی و جمعی می توانند پس از تصور 
آینده های ممکن و محتمل و ترسیم آینده مطلوب، 
برای دستیابی به آینده مطلوب برنامه ریزی داشته 
باشند. پس در آینده پژوهی ما 2کار انجام می دهیم: 
۱. مطالعه علمی و روشمند درباره چگونگی آینده 
و   ترســیم آینده های ممکن کــه از آن با عنوان 

آینده پژوهی توصیفی/اکتشافی یاد می شود.
2. ترسیم آینده مطلوب و برنامه ریزی برای تحقق 
آن با بهره گیری از شبکه باورها و ارزش ها و عنصر 
خالقیت که از آن با عنوان آینده پژوهی هنجاری/

تجویزی یاد می شود.
 پس از ذکر این مقدمات خوب است 
اشــاره ای هم به دالیل خود مبنی بر امکان 
مطالعات آینده پژوهانه در عرصه علوم داشته 

باشید.
بله! دو دلیل بنده بــر امــکان آینده پژوهی علم 
به معنای عام، علوم انسانی به معنای خاص و علوم 

انسانی اسالمی به معنای اخص عبارتند از:
۱. هر پدیده ای که ما نسبت به آن اطالعاتی داشته 
باشیم و برخی از قوانین حاکم بر آن را بشناسیم و 
بتوانیم عوامل دخیل در آن پدیده را دســتکاری 
کنیم، می تواند موضوع مطالعــات آینده پژوهانه 
قرار گیرد و هر چه اطالعات ما از آن پدیده و قوانین 
مرتبط با آن بیشتر باشــد، احتمال اینکه بتوانیم 
تصویر بهتری از آینده آن داشــته باشــیم بیشتر 
اســت و در ادامه هر چه نظام ارزشی ما غنی تر و 
سامان یافته تر و بهره گیری ما از نعمت خدادادی 
خالقیت افزون تر باشــد، امکان ترسیم یک آینده 
مطلوب روشن و برنامه ریزی برای دستیابی به آن 

افزون تر خواهد بود.
حال درباره امکان آینده پژوهی علم به معنای عام، یا 
هر یک از شاخه های علمی به معنای خاص می توان 
گفت مطالعات علم شناســانه )تاریخ علم، فلسفه 
علم، جامعه شناسی علم، اقتصاد علم، روانشناسی 
علم، پدیدارشناسی علم و...( که در سده گذشته در 
عرصه بین المللی شکل گرفته و گسترش و تعمیق 
یافته، دید خوبی نسبت به علوم و گذشته آن و برخی 
قوانین حاکم بر آن در اختیار ما قرار داده اســت. به 
استناد این اطالعات ما می توانیم پیش بینی ای درباره 
آینده علوم داشته باشیم. البته باز هم تأکید می کنم، 
پیش بینی  در عرصه پدیده های انسانی و اجتماعی 
به دقت پیش بینی  در پدیده های طبیعی که دانش 
جاافتاده ای در ارتباط بــا آن وجود دارد)برای مثال 
فیزیک( نیست. اما چنان هم نیست که ما نتوانیم 
هیچ تصوری از آینده علوم داشــته باشیم. همین 
اســتدالل را می توان درباره علوم انسانی به عنوان 
یک شاخه از علم و علوم انســانی اسالمی به عنوان 
یک رویکرد یا گرایش یا شاخه خاص از علوم انسانی 

مطرح کرد.
2. در فلسفه می گویند: »ادل دلیل علی امکان شیء 
وقوعــه« بهترین دلیل برای اثبــات امکان چیزی، 
نشــان دادن وقوع آن اســت. ممکن است کسی با 
مقدمات اســتدالل باال و بالطبع با نتیجه آن موافق 
نباشــد. اگر من بتوانم نمونه هایی از آینده پژوهی 
در حوزه علوم را در عرصه ملی و بین المللی نشــان 
دهم، نشــان داده ام کــه آینده پژوهــی در عرصه 
علوم ممکن بوده که تحقق یافته اســت. یادداشت 
»آینده روانشناســی در ایــران«)۱343( اثر دکتر 
مرتضی نصفت قدیمی ترین یاداشــتی است که در 
آن آینده یک رشــته علمی مورد توجه قرار گرفته 
اســت. تفصیلی ترین فعالیت آینده پژوهانه کشور 
»نقشــه جامع علمی کشــور« اســت که در سال 
۱3۸۶به تصویب رســید. از دیگر آثار آینده پژوهانه 
در ارتباط بــا علوم می تــوان به این موارد اشــاره 
کرد: »آینده علم، تحقیــق و تکنولوژی«)۱3۷4( 
»آینده پژوهی علوم انســانی در ایــران«)۱3۸5(، 
»آینده نــگاری علــم و فنــاوری و اثــرات آن در 
سیاســتگذاری«)۱395(، »وضعیت رشــته علوم 
سیاســی؛ اکنون و آینده«)۱39۶(، »آینده پژوهی 
وضعیت علوم سیاسی در ایران براساس الگوی تحلیل 
روند«)۱39۸(، »آینده پژوهی تولیدات علم و فناوری 

با استفاده از روش تحلیل روند«)۱4۰۰( و... .
 آیا در ارتباط با آینده علوم انسانی 
اســالمی در جهان اســالم یا حتی در کشور 

خودمان تحقیقاتی انجام شده است؟

در این موضــوع بنده یک ســخنرانی در ســال 
۱39۱در دانشــگاه امام حســین)ع( داشتم و در 
بخش پایانی کتاب »درآمدی بر ایده علوم انسانی 
اســالمی«)۱4۰۱( نیز به اختصار در این زمینه 
بحثی داشــته ام. یــک مقاله دیگر هم هســت با 
عنوان »ماهیت و فرایند آینده پژوهی علوم انسانی 
اســالمی«)۱399( که در آن نویسندگان )آقایان 
علی اصغر سعدآبادی و حسین عظیم زاده و خانم 
زهره رحیمی راد( تالش کرده اند به پرسش هایی از 
این دست پاسخ دهند که آینده پژوهی علوم انسانی 
اسالمی چه ضرورتی دارد؟ مؤلفه های تأثیرگذار در 
این زمینه کدام هستند؟ علوم انسانی اسالمی چه 
اهدافی را در آینده دنبال می کند؟ و چه ابزارهایی 
برای آینده پژوهی علوم انســانی اســالمی وجود 
دارد؟ در پیشینه پژوهش این مقاله نیز هیچ مقاله 
یا کتابی که مستقیما با آینده پژوهی علوم انسانی 
اسالمی مرتبط باشد دیده نمی شود. در این مقاله به 
دو نوع آینده پژوهی اکتشافی و تجویزی و ضرورت 
آینده پژوهی علوم انسانی اسالمی اشاره شده و در 
پایان بر مبنای دیدگاه جــوزف ووروس فرایندی 
برای آینده پژوهی علوم انسانی اسالمی پیشنهاد 
شده است اما در نهایت پژوهشی در ارتباط با آینده 
علوم انسانی اسالمی در ایران انجام نشده است. بر 
این اساس می توان گفت بحث آینده پژوهی علوم 
انسانی اســالمی در ایران بحث جدیدی است که 
نیاز دارد استادان آشــنا به مباحث آینده پژوهی و 
علوم انسانی اسالمی ورود پیدا کنند و ابعاد آن را 

روشن سازند.
در آثار برخی منتقــدان علم دینی 
دیده ام که می گویند علم دینی اصوالً یک مفهوم 
پارادوکسیکال است و در نتیجه نمی تواند هیچ 
مصداقی در عالم خارج داشته باشد. این گروه 
علی القاعده آینده ایده علم دینی یا علوم انسانی 
اسالمی را به صورت پیشینی محکوم به شکست 
می دانند و در نتیجه تالش در این زمینه را امری 
نامعقول قلمداد می کنند. با توجه به مطالعاتی 
که جنابعالی در زمینه آینده پژوهی علم دینی 
داشته اید نسبت به این استدالل چه پاسخی 

دارید؟
پارادوکسیکال معرفی کردن یک مفهوم یا یک ایده 
همواره کار ساده ای نیست. بله! ما می دانیم که دایره 
مربع یک مفهوم پارادوکســیکال است زیرا تعریف 
روشنی از دو مفهوم دایره و مربع وجود دارد که مورد 
پذیرش همگان قرار گرفته است و در چنین فضایی 
به ســادگی می توان حکم به پارادوکسیکال بودن 

مفهوم دایره مربع کرد. اما علم و دین مانند دایره و 
مربع نیستند که تلقی یکسانی از آنها در جامعه علمی 
وجود داشته باشد. کســی که می گوید علم دینی 
ترکیبی پارادوکسیکال است، بی شک تلقی  خاصی از 
علم و دین داشته که جمع آن دو ممکن نبوده است. 
دکتر خسرو باقری، استاد تمام دانشکده روانشناسی 
و علوم تربیتی دانشگاه تهران در کتاب وزین »هویت 
علم دینی«، ابتدا تلقی های مختلف از علم و دین را 
بیان می کند و نشان می دهد در برخی دیدگاه ها علم 
دینی معنادار و ممکن و در برخی دیدگاه ها علم دینی 
بی معنا و ناممکن است. پس اینگونه نیست که مطابق 
تمامی تعاریف مطرح شده از علم و دین در دو دانش 
فلسفه علم و فلسفه دین، همواره ترکیب علم دینی، 
پارادوکسیکال و در نتیجه غیرممکن باشد تا بر این 
مبنا به صورت پیشینی بتوانیم حکم کنیم که ایده 
علم دینی هیچ گاه نمی تواند تحقق یابد و آینده ای 

داشته باشد.
استدالل دیگری که برخی منتقدان 
علــم دینی و حتی کســانی کــه در عرصه 
سیاستگذاری علمی کشور مسئولیت دارند 
مطرح کرده انــد مبنی بر اینکــه علم دینی 
آینده ای ندارد، این اســت که ایــن ایده، در 
40سال گذشــته، با وجود هزینه های زیادی 
که در این زمینه شده، به جایی نرسیده  است. 
به عبارت دیگر می تــوان گفت که این گروه از 
منتقدان علم دینی بر مبنای تحلیل روند که 
یکی از روش های شناخته شده آینده پژوهی 
است، این ایده را ناکام می دانند. پاسخ شما به 

این استدالل چیست؟
درست اســت که تحلیل روند یکی از روش های 
جاافتاده در آینده پژوهی اســت، اما الزم است که 
این روش به درستی هم به کار رود. نخستین سؤالی 
که باید از این گروه پرسید آن است که علوم انسانی 
جدید در غرب طی چند سال پدید آمد؟ به عبارت 
دیگر چه زمینه های معرفتــی و غیرمعرفتی پس 
از چه مدت موجب شــد که علوم انســانی یونان 
باستان و آموزه های مســیحی در ارتباط با انسان 
و اجتماع کنار گذاشته شود و علوم انسانی جدید 
در غرب شکل گیرد؟ و 4۰ســال تالش به همراه 
افت وخیزهای بســیار )به دلیــل مقاومت برخی 
دولت ها نســبت به این ایده( چه نســبتی دارد با 
زمانی که علوم انسانی جدیدی در غرب پدید آمد؟ 
اما دفاع روش شناســانه ای که می توان در ارتباط با 
آینده دار بودن ایده علوم انسانی اسالمی در جهان 
اسالم و به خصوص در ایران مطرح کرد این است که 
کافی است مقایسه ای داشته باشیم بین فعالیت هایی 
که 4۰سال گذشته در جهان اسالم در زمینه علوم 
انسانی اسالمی انجام شــده و فعالیت های کنونی، 
پرســش های آن مقطع و این مقطع؛ پشتوانه های 
استداللی آن مقطع و این مقطع و... در این صورت 
به خوبی می توانیم مطابق با روش تحلیل روند نشان 
دهیم که ایده علوم انسانی اسالمی در جهان اسالم و 
به خصوص ایران ایده ای پیش رونده است و در نتیجه 
می توان به آینده آن امیدوار بود. برای نمونه امروزه 
موافقان علم دینی نسبت به گذشته آگاهی  بسیار 
بیشتری نسبت به تاریخ، فلســفه و روش شناسی 

علوم انسانی دارند.
 امروزه موافقان علم دینی به عرصه نظریه پردازی 
قدم نهاده اند و دستاوردهای آنها در عرصه بین المللی 
مطرح شده اســت. البته بنده ادعا نمی کنم که این 
نظریه ها همانند نظریه های غربی قدیمی با استقبال 
بســیاری هم همراه بوده اســت. برای مثال شما 
می بینید که نظریه روان درمانی توحیدی در کتاب 
»روان درمانی های معاصر« کرسینی منتشر می شود. 
در سال های گذشته دوره های آموزشی روانشناسی 
اسالمی در دانشــگاه های غربی برگزار می شود که 
قبال سابقه نداشت. همه اینها نشــان می دهد که 
برخالف تصور منتقدان علم دینی، این ایده یک ایده 

رو به رشد است. 

محمد صادق عبداللهی اندیشه 
علم

سیدمیثم میرتاج الدینی

 امکان دستیابی به آینده مطلوب
در علم دینی  با آینده پژوهی 

 پژوهشــی در ارتبــاط بــا آینــده علــوم 

انســانی اســامی در ایران انجام نشــده 

است. بر این اساس می توان گفت بحث 

آینده پژوهی علوم انســانی اســامی در 

ایران بحــث جدیدی اســت که نیــاز دارد 

استادان آشنا به مباحث آینده پژوهی و 

علوم انســانی اســامی ورود پیدا کنند و 

ابعاد آن را روشن سازند


