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گفتمان اسالم

سیدمیثم میرتاجالدینی

راه ،منحصرا ً علم است و علم

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 میخوانید بخشهایی از مصاحبه دکتر مهدی
گلشنی در روزنامه قدس مورخ 8دیماه 1387است که به
مسئله علم در جهان اسالم و علم دینی پرداختهاند .دکتر
گلشنی در این مصاحبه ،تاریخچه ورود علم به ایران را بررسی
کرده و راههای تولید علم دینی را به بحث میگذارند .در ادامه
بخشهایی از این مصاحبه بازخوانی شده است.
تئوری «همهچیز» شکست خورده است

انیشتین در جایی گفته بود اگر دوباره به دنیا میآمدم ،علم فیزیک
را انتخاب نمیکردم چون به ضرر بشریت است .عدهای از بزرگان
علمی ،دغدغ ه این را داشتهاند که جهتگیری علم دچار نوسانهایی
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 نمیتوانید بر مبنای اصول علم تصمیمگیری
کنید .فیزیکدانان مدتها بهدنبال تئوری «همهچیز» میگشتند
اما محدودیتهای علم این تئوری را با شکست روبهرو کرد.

امکان دستیابی به آینده مطلوب
در علم دینی با آیندهپژوهی

ورود علم جدید به ایران

علم جدید در زمان قاجاریه وارد ایران شد .این ورود در فضایی بود
که پیشرفتهای غرب مردم ما را مبهوت خود کرده بود و این امر
را مرهون علم میدانستند .در این میان ،سخنان سیدجمالالدین
اسدآبادی زیباست که میگفت ،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 ،دانشگاههای
ما را تسخیر کردند .در آن دوران ،پوزیتویسم بر فضای دانشگاهی
حاکم بود و بحثهای فلسفی و دینی را اصال مطرح نمیکردند .اگر
کسی نام خدا را در مسائل علمی میآورد ،با او مخالفت میکردند.
استادان ما در غرب تربیت دانشگاهی شده و اگر هم متدین بودند،
نیمه دینی ذهن آنان ،کامال از نیمه علمی مجزا بود ،بهطوری که
تفکر غالب بر نظریههای علوم تفکری ،فارغ از دین و خدا بود.
طرح نظریه علم دینی در جهان اسالم

حدود  2-3دهه قبل نظریه علم دینی در جهان اســام ،شــبیه
دغدغهای بزرگ مطرح شــد که در جهان غرب نیز مســئله علم
مســیحی و علم خدا باور ،مورد بحث قرار گرفت .در این میان ،از
سوی برخیها خصومتی دیده میشود که میگویند مگر علم ،دینی
و غیردینی دارد .آنها فقط در علوم انسانی تخفیفی داده و به این
تفکیک قائلاند ،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
جمعآوری اطالعات و دادهها انجام میشود و فرقی نمیکند که در
آمریکا انجام شود یا روسیه .در اینجا دادههای تجربی میتواند یکی
باشد اما زمانی که این امر به مقام تعبیر و جمعبندی میرسد ،مهم
است که پشتوانه علمی ،تفکر الهی باشد یا الحادی.
تفکیک بین علمدینی و غیردینی

چند مرحله در علم وجود دارد .نخستین گام ،رفتن بهسوی مسئله
است پس از آن انجام آزمایش ،رسیدن به تئوری و سپس داوری
بین تئوریها برای یافتن نظریهای واحد .باید میان علم نظری و علم
عملی تقسیمبندی صورت گیرد .میتوان علم نظری را در جهت
تخریب و یا منافع بشری بهکار برد .برای مثال ،از انرژی هستهای،
هم میتوان بمب اتمی ســاخت و هم نیروگاه بــرق .این همان
جهتگیری علم است .برخی معتقدند علم فارغ از ارزشهاست،
درصورتی که این علم میتواند آثار تخریبی و یا ســازنده داشته
باشد .اینجا مقام «علم دینی» مفهوم پیدا میکند .در بسیاری از
ادیان ،انجام فساد روی زمین بهصورت عام را نفی میکنند .علم
دینی در مقام کاربرد از این جهت معنا مییابد .در مقام مفروضات
نیز در دو سطح میتوان اهمیت و نقش علم دینی را تشریح کرد؛
زمانی که مفروضات بنیادی علم مطرح میشــود .برای مثال در
مورد پیدایش انســان و خلقت جهان ،این تفکیک کامال نمایان
میشود .برخی از مفروضات قابلیت آزمایش و تجربه را دارند ،اما
برخی دیگر اصال تجربی نیستند .بخش دیگری از مفروضات ،از
خارج به علم وارد میشوند .برای مثال ،از نظر فلسفی اثبات وجود
ماده آسان نیست و نظریه وجود ماده از مفروضات است.
علم بهشدت متغیر است

اگر قرار باشد علوم امروز را براســاس آیات قرآنی و روایات اثبات
کنیم ،بیراهه رفتن است زیرا علم بهشدت متغیر است .برای مثال،
عبدالرزاق نوفلی براســاس آیه قرآن «ذره مثقال» را به الکترون
نسبت داده ،اما هنوز مشخص نیست ذرهای کوچکتر 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 میتواند 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 استداللهای مختلفی از آن بهدست آمد .تعریفی که بیش
از همه طرفدار داشت ،این بود که علم دینی بر متافیزیک دینی
(جهانبینی دینی) مبتنی است زیرا ارزشها و اخالق در آن معنا
و مفهوم دارد .علت مطرحشدن علم دینی هم از آن جهت ضرورت
دارد که علم دارای محدودیتهایی اســت و پیشفرضهای 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،
فعالیتهای ریاضی فوقالعادهای دارد و فیلسوف بینظیری نیز
هســت ،اما او همیشــه مقامها را حفظ میکرده ،فلسفه را وارد
معادالت ریاضی نمیکرد .موضوع علم دینی را باید در سطح کالن
مطرح کرد ،نه در سطوح علمی محدود.

آیتاهلل شهید مرتضی مطهری :اگر میخواهی م از نابهسامانیها
نجات پیدا کنیــم و ضربه بر پیکر اســاموارد نشــود ،اگر
میخواهیم دین صحیح داشته باشیم ،اگر میخواهیم از فقر
رهایی یابیم ،اگر میخواهیم از مــرض نجات پیدا کنیم ،اگر
میخواهیم عدالت در میان ما حکمفرما باشد ،اگر میخواهیم
آزادی و دمکراسی داشته باشــیم ،اگر میخواهیم جامعه ما
برخالف حال حاضر به امور اجتماعی عالقهمند باشد ،منحصرا
راهش علم است و علم.
آن علمی که عمومیت داشته باشد و از راه دین بهصورت یک
جهاد مقدس درآید .اگر ما این جهاد مقدس را شروع نکنیم،
دنیا خواهد کرد و ثمرهاش را هم خود آنها خواهند برد ،یعنی
دیگران خواهنــد آمد و ملت ما را از گــرداب جهالت نجات
خواهند داد و خدا میداند 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 بیدین میخواهد ،نه جاهل دیندار.
منبع :کتاب ده گفتار ،صفحه ۱۸۶

گفتوگو با دکتر سیدمحمد تقی موحد ابطحی پیرامون امکان و ضرورت آیندهپژوهی علوم انسانی اسالمی در ایران
اندیشه
علم

محمدصادقعبداللهی

موضوع علم دینی یکــی از دغدغههای جدی
نظام جمهوری اسالمی ایران بوده که بهواسطه
آن در 4دهه گذشــته مراکز متعدد آموزشی،
پژوهشی ،سیاستگذاری و ...تأسیس شدهاند تا
چنینهدفی رامحققکنند.باتوجهبهاینکهاکثر
قریب به اتفاق این مراکز از بودجه عمومی کشور
اســتفاده میکنند ،جا دارد بحثی در ارتباط با
آینده این ایده در کشور داشته باشیم تا بهواسطه
تصویری که از آینده این موضوع در کشــور
بهدستمیآید،سیاستگذاریهاوبرنامهریزیها
در این حوزه همسو با تحلیلهای اقتصادی نیز
باشد .متأســفانه با وجود اهمیت موضوع علم
دینی در کشور تاکنون مطالعات کارشناسانهای
در ارتباط با آینده علم دینی و اقتصاد علم دینی
در ایران انجام نشده است .در گفتوگویی که
با دکتر ســیدمحمد تقی موحد ابطحی ،عضو
هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی ،داشتهایم به بحث حول آینده علوم
انسانی اسالمی در ایران پرداختهایم و انشاءاهلل
در گفتوگویی دیگر بحث اقتصاد علم دینی را
دنبال خواهیم كرد.
با توجــه به صبغه فلســفه علمی
جنابعالی بهعنوان نخستین سؤال خوب است
اصل امکان آیندهپژوهی علوم را مطرح کنیم.
بیشک این پرسش یک پرسش آیندهپژوهانه
نیست ،بلکه یک پرسش مقدماتی و فلسفی
اســت در ارتباط با اینکه چه اموری میتواند/
نمیتواند موضوع آیندهپژوهــی قرار گیرد.
پاسخدادن به این پرسش از آن جهت اهمیت
دارد که وقتی به ادبیات آیندهپژوهی نگاهی
میاندازیم ،این ادبیات بیشــتر در ارتباط با
فناوریهاســت .به عقیده جنابعالی آیا اصوالً
آیندهپژوهی علوم امکان دارد؟ و آیا تاکنون در
این زمینه تحقیقاتی در عرصه ملی و بینالمللی
انجام شده است؟

پرسش خوبی است .بهخاطر دارم چند سال پیش
در پژوهشگاهی طرحی در ارتباط با آیندهپژوهی
علم دینی پیشــنهاد شــد ،برخی از اســتادان با
این اســتدالل که چنین موضوعی نمیتواند در
آیندهپژوهی 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 شــاخههای آن ،مثال روانشناسی
اسالمی ،جامعهشناسی اسالمی ،اقتصاد اسالمی و...
میتوانند محور مطالعات آیندهپژوهانه 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 آیندهپژوهی چیست؟ البته این یک
تعریف شخصی نیســت و در ادبیات آیندهپژوهی
مطرح است .در آیندهپژوهی به استناد اطالعاتی
از گذشــته و حال و قوانین حاکم بــر پدیدههای
طبیعی و انسانی و اجتماعی میکوشیم تصویری
از آینده بهدست آوریم تا مواجههای هوشمندانه با
آن داشته باشیم .البته باید توجه داشت که بهدلیل
تعدد و تنوع عوامل دخیل در تحوالت جوامع ،آینده
بهصورت دقیق قابل پیشبینی نیســت ،اما باید
توجه داشــت که آگاهی از واقعیتهایی که ریشه
در گذشته و حال دارند ،میتواند آینده را بهصورتی
غیرقطعی بــرای ما به تصویر میکشــد .در ادامه
کنشگران فردی و جمعی میتوانند پس از تصور
آیندههای ممکن و محتمل و ترسیم آینده مطلوب،
برای دستیابی به آینده مطلوب برنامهریزی داشته
باشند .پس در آیندهپژوهی ما 2کار انجام میدهیم:
 .1مطالعه علمی و روشمند درباره چگونگی آینده
و ترســیم آیندههای ممکن کــه از آن با عنوان

آیندهپژوهی توصیفی/اکتشافی یاد میشود.
 .2ترسیم آینده مطلوب و برنامهریزی برای تحقق
آن با بهرهگیری از شبکه باورها و ارزشها و عنصر
خالقیت که از آن با عنوان آیندهپژوهی هنجاری/
تجویزی یاد میشود.
پس از ذکر این مقدمات خوب است
اشــار های هم به دالیل خود مبنی بر امکان
مطالعات آیندهپژوهانه در عرصه علوم داشته
باشید.

بله! دو دلیل بنده بــر امــکان آیندهپژوهی علم
بهمعنای عام ،علوم انسانی بهمعنای خاص و علوم
انسانی اسالمی بهمعنای اخص عبارتند از:
 .1هر پدیدهای 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 ،میتواند موضوع مطالعــات آیندهپژوهانه
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 غنیتر و
سامانیافتهتر و بهرهگیری ما از نعمت خدادادی
خالقیت افزونتر باشــد ،امکان ترسیم یک آینده
مطلوب روشن و برنامهریزی برای دستیابی به آن
افزونتر خواهد بود.
حال درباره امکان آیندهپژوهی علم بهمعنای عام ،یا
هر یک از شاخههای علمی بهمعنای خاص میتوان
گفت مطالعات علمشناســانه (تاریخ علم ،فلسفه
علم ،جامعهشناسی علم ،اقتصاد علم ،روانشناسی
علم ،پدیدارشناسی علم و )...که در سده گذشته در
عرصه بینالمللی 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 میتوانیم پیشبینیای درباره
آینده علوم داشته باشیم .البته باز هم تأکید میکنم،
ی در عرصه پدیدههای انسانی و اجتماعی
پیشبین 
ی در پدیدههای طبیعی که دانش
به دقت پیشبین 
جاافتادهای 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 میتوان درباره علوم انسانی بهعنوان
یک شاخه از علم و علوم انســانی اسالمی بهعنوان
یک رویکرد یا گرایش یا شاخه خاص از علوم انسانی
مطرح کرد.
 .2در فلسفه میگویند« :ادل دلیل علی امکان شیء
وقوعــه» بهترین دلیل برای اثبــات امکان چیزی،
نشــاندادن وقوع آن اســت .ممکن است کسی با
مقدمات اســتدالل باال و بالطبع با نتیجه آن موافق
نباشــد .اگر من بتوانم نمونههایی از آیندهپژوهی
در حوزه علوم را در عرصه ملی و بینالمللی نشــان
دهم ،نشــان دادهام کــه آیندهپژوهــی در عرصه
علوم ممکن بوده که تحقق یافته اســت .یادداشت
«آینده روانشناســی در ایــران»( )1343اثر دکتر
مرتضی نصفت قدیمیترین یاداشــتی است که در
آن آینده یک رشــته علمی مورد توجه قرار گرفته
اســت .تفصیلیترین فعالیت آیندهپژوهانه کشور
«نقشــه جامع علمی کشــور» اســت که در سال
1386به تصویب رســید .از دیگر آثار آیندهپژوهانه
در ارتباط بــا علوم میتــوان به این موارد اشــاره
کرد« :آینده علم ،تحقیــق و تکنولوژی»()1374
«آیندهپژوهی علوم انســانی در ایــران»(،)1385
«آیندهنــگاری علــم و فنــاوری و اثــرات آن در
سیاســتگذاری»(« ،)1395وضعیت رشــته علوم
سیاســی؛ اکنون و آینده»(« ،)1396آیندهپژوهی
وضعیت علوم سیاسی در ایران براساس الگوی تحلیل
روند»(« ،)1398آیندهپژوهی تولیدات علم و فناوری
با استفاده از روش تحلیل روند»( )1400و. ...
آیا در ارتباط با آینده علوم انسانی
اســامی در جهان اســام یا حتی در کشور
خودمان تحقیقاتی انجام شده است؟

پژوهشــی در ارتبــاط بــا آینــده علــوم
انســانی اســامی در ایران انجام نشــده
است .بر این اساس میتوان گفت بحث
آیندهپژوهی علوم انســانی اســامی در

ایران بحــث جدیدی اســت که نیــاز دارد
استادان آشنا به مباحث آیندهپژوهی و

علوم انســانی اســامی ورود پیدا کنند و

ابعاد آن را روشن سازند

در این موضــوع بنده یک ســخنرانی در ســال
1391در دانشــگاه امامحســین(ع) داشتم و در
بخش پایانی کتاب «درآمدی بر ایده علوم انسانی
اســامی»( )1401نیز به اختصار در این زمینه
بحثی داشــتهام .یــک مقاله دیگر هم هســت با
عنوان «ماهیت و فرایند آیندهپژوهی علوم انسانی
اســامی»( )1399که در آن نویسندگان (آقایان
علی اصغر سعدآبادی و حسین عظیمزاده و خانم
زهره رحیمیراد) تالش کردهاند به پرسشهایی از
این دست پاسخ دهند که آیندهپژوهی علوم انسانی
اسالمی چه ضرورتی دارد؟ مؤلفههای تأثیرگذار در
این زمینه کدام هستند؟ علوم انسانی اسالمی چه
اهدافی را در آینده دنبال میکند؟ و چه ابزارهایی
برای آیندهپژوهی علوم انســانی اســامی وجود
دارد؟ در پیشینه پژوهش این مقاله نیز هیچ مقاله
یا کتابی که مستقیما با آیندهپژوهی علوم انسانی
اسالمی مرتبط باشد دیده نمیشود .در این مقاله به
دو نوع آیندهپژوهی اکتشافی و تجویزی و ضرورت
آیندهپژوهی علوم انسانی اسالمی اشاره شده و در
پایان بر مبنای دیدگاه جــوزف ووروس فرایندی
برای آیندهپژوهی 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 میتوان گفت بحث آیندهپژوهی علوم
انسانی اســامی در ایران بحث جدیدی است که
نیاز دارد استادان آشــنا به مباحث آیندهپژوهی و
علوم انسانی اسالمی ورود پیدا کنند و ابعاد آن را
روشن سازند.
در آثار برخی منتقــدان علم دینی
دیدهام که میگویند علم دینی اصوالً یک مفهوم
پارادوکسیکال است و در نتیجه نمیتواند هیچ
مصداقی در عالم خارج داشته باشد .این گروه
علیالقاعده آینده ایده علم دینی یا علوم انسانی
اسالمی را بهصورت پیشینی محکوم به شکست
میدانند و در نتیجه تالش در این زمینه را امری
نامعقول قلمداد میکنند .با توجه به مطالعاتی
که جنابعالی در زمینه آیندهپژوهی علم دینی
داشتهاید نسبت به این استدالل چه پاسخی
دارید؟

پارادوکسیکال معرفیکردن یک مفهوم یا یک ایده
همواره کار سادهای نیست .بله! ما میدانیم 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 میتوان حکم به پارادوکسیکالبودن

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 میگوید علم دینی
ی خاصی از
ترکیبی پارادوکسیکال است ،بیشک تلق 
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 تلقیهای مختلف از علم و دین را
بیان میکند و نشان میدهد در برخی دیدگاهها علم
دینی معنادار و ممکن و در برخی دیدگاهها علم دینی
بیمعنا 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 بهصورت پیشینی بتوانیم حکم کنیم که ایده
علم دینی هیچگاه نمیتواند تحقق یابد و آیندهای
داشته باشد.
استدالل دیگری که برخی منتقدان
علــم دینی و حتی کســانی کــه در عرصه
سیاستگذاری علمی کشور مسئولیت دارند
مطرح کردهانــد مبنی بر اینکــه علم دینی
آیندهای ندارد ،این اســت که ایــن ایده ،در
40سال گذشــته ،با وجود هزینههای زیادی
که در این زمینه شده ،به جایی نرسیده است.
بهعبارت دیگر میتــوان گفت که این گروه از
منتقدان علم دینی بر مبنای تحلیل روند که
یکی از روشهای شناخته شده آیندهپژوهی
است ،این ایده را ناکام میدانند .پاسخ شما به
این استدالل چیست؟

درست اســت که تحلیل روند یکی از روشهای
جاافتاده در آیندهپژوهی اســت ،اما الزم است که
این روش به درستی هم بهکار رود .نخستین سؤالی
که باید از این گروه پرسید آن است که علوم انسانی
جدید در غرب طی چند سال پدید آمد؟ بهعبارت
دیگر چه زمینههای معرفتــی و غیرمعرفتی پس
از چه مدت موجب شــد که علوم انســانی یونان
باستان و آموزههای مســیحی در ارتباط با انسان
و اجتماع کنار گذاشته شود و علوم انسانی جدید
در غرب شکل گیرد؟ و 40ســال تالش به همراه
افتوخیزهای بســیار (بهدلیــل مقاومت برخی
دولتها نســبت به این ایده) چه نســبتی دارد با
زمانی که علوم انسانی جدیدی در غرب پدید آمد؟
اما دفاع روششناســانهای که میتوان در ارتباط با
آیندهداربودن ایده علوم انسانی اسالمی در جهان
اسالم و بهخصوص در ایران مطرح کرد این است که
کافی است مقایسهای داشته باشیم بین فعالیتهایی
که 40سال گذشته در جهان اسالم در زمینه علوم
انسانی اسالمی انجام شــده و فعالیتهای کنونی،
پرســشهای آن مقطع و این مقطع؛ پشتوانههای
استداللی آن مقطع و این مقطع و ...در این صورت
بهخوبی میتوانیم مطابق با روش تحلیل روند نشان
دهیم که ایده علوم انسانی اسالمی در جهان اسالم و
بهخصوص ایران ایدهای پیشرونده است و در نتیجه
میتوان به آینده آن امیدوار بود .برای نمونه امروزه
موافقان علم دینی نسبت به گذشته آگاهی بسیار
بیشتری نسبت به تاریخ ،فلســفه و روششناسی
علوم انسانی دارند.
امروزه موافقان علم دینی به عرصه نظریهپردازی
قدم نهادهاند و دستاوردهای آنها در عرصه بینالمللی
مطرح شده اســت .البته بنده ادعا نمیکنم که این
نظریهها همانند نظریههای غربی قدیمی با استقبال
بســیاری هم همراه بوده اســت .برای مثال شما
میبینید که نظریه رواندرمانی توحیدی در کتاب
«رواندرمانیهای معاصر» کرسینی منتشر میشود.
در سالهای گذشته دورههای آموزشی روانشناسی
اسالمی در دانشــگاههای غربی برگزار میشود که
قبال سابقه نداشت .همه اینها نشــان میدهد که
برخالف تصور منتقدان علم دینی ،این ایده یک ایده
رو بهرشد است.

اندیشه نفیس

وقتیعلمبهالشهعلمتبدیلمیشود
آنچــه در ادامــه از نظــر
میگــذرد بخشــی از
سخنرانی آیتاهلل جوادی
آملــی در دوازدهمیــن
گردهمایــی اســتادان
علوم عقلی اســت که در
آبانماه 1400برگزار شده
اســت .آیت اهلل جوادی آملی در بخشی از سخنان خود
میفرمایند :تأسیس فلسفه الهی برای تربیت و هدایت
علوم است تا علوم را اســامیکند چرا که فلسفه الهی
ثابت میکند این نظام ســپهری ،مبــدأ ،غایت ،نظم و
نظــام دارد؛ میگوید کل موجودات تکلم الهی اســت و
نه کالم الهی؛ کالم قابل ضبط اســت و میتواند 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؟ درحالیکه تفکر سکوالر
غرب ،این مثلث الهی را مثله کــرده و اینگونه علم را به
الشه علم تبدیل کرده اســت ،این علم مرده ،هیچکس
را عالم نمیکنــد! و نتیجهای جــز جنگهای جهانی و
جنگهای نیابتی در پی ندارد .فلسفه الهی ،علوم مرده
را زنده میکند و آن علم زنده را به حرکت در مسیر حق
وامیدارد .پس نخستین رسالت فلسفه الهی ،همانا تربیت،
احیا و تهذیب علوم اســت .آنگاه در ســایه این حرکت،
فلسفه عملی هم سامان میپذیرد .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.

کتاب اندیشه

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  ۲۰گفتار در بــاب علم دینی از
استادان و چهرههای 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  ۱۷گفتار از استادانی همچون دکتر
عادل پیغامی ،دکتر حسین سوزنچی ،دکتر حمید پارسانیا ،استاد
مصطفی ملکیان ،حجتاالسالم احمد رهدار و عطااهلل بیگدلی با
موضوعاتی از قبیل نسبت علم و دین بایستههای تولید علم دینی،
ساختار معرفت دینی ،مطالعات میانرشتهای و آسیبشناسی
نظام علمی کشــور به چاپ رسیده اســت .در بخش دوم نیز دو
گفتار «ماهیت بحرانزای 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 حجتاالسالم
دکتر حسین سوزنچی 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 نظریهها 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 دقیقتر به علم برای این حرکت تمدنی
نمایان میشود».
این کتاب را عالوه بر کتابفروشیها میتوانید از نرمافزار کتابخوان
طاقچه تهیه فرمایید.

