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 ۱۳۹۸ پاییز و زمستان)، ۱۲۰(پیاپی  دومل بیست و پنجم، شمارۀ های اجتماعی اسالمی، ساپژوهش

 ،بینی اسالمی تا تولید علم دینیناز جها
 های مهدی گلشنی بررسی دیدگاه

 پیرامون تولید علم دینی در قالب رویکرد اصالحی
 ١حسن محمد میرزائی  
 ٢ابوالفضل ذوالفقاری  
 ٣نافچیفاروق حفیظی  

 چکیده
تولید علوم انسانِی اسالمی یکی از مهم تـرین و در عـین حـال بحـث علم دینی و 

هـای پـس از پیـروزی در سـال، برانگیزترین مسائل علمی و گاهاً سیاسـی کشـور
 هـای متفـاوتی دربوده و دیدگاه) باالخص در یکی دو دهه اخیر( انقالب اسالمی

ن این دیـدگاهترین و جدی تریکه یکی از مهماین باب طرح و ارائه گردیده است
که با اسـتفاده پژوهش حاضر در پی آن است. باشدها متعلق به مهدی گلشنی می

از روش تحلیل گفتمان الکالو و موفـه بـه شناسـائی عناصـر گفتمـانی و مفصـل 
                                                 

 .دانشگاه شاهد می باشد گروه علوم اجتماعی مقطع کارشناسی ارشد نامۀمقاله مستخرج از پایان 
 . ۳۰/۰۱/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:  - ۲۸/۰۲/۱۳۹۸تاریخ دریافت:  
(نویسـندۀ  نیردانشـگاه جـامع امـام حسـ. کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشـگاه شـاهد و پژوهشگ١
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 . های گفتمانی آراء ایشان در زمینه تولید علم دینی بپردازدبندی دال
که نـاظر بـه امکـان تولیـد علـم  دال برتر این گفتمان، طبق پژوهش صورت گرفته

جهت گیـری و کـاربرد . «است) اسالمی( ابتناء بر جهان بینی دینی«؛ دینی است
شـمولیت «، »تاثیر جهان بینـی در حـوزه داوری«، »مطلوبیت علم دینی«، »الهی

هـای دیگـر در کنـار روش بهـره گیـری از روش«، »تمام علـوم از حیـث گسـتره
نیـز بـه » ابتناء بر نگرش کل نگرانه و وحدانی« و» وحدت علم و دین«، »تجربه

انـد و در های فرعی گفتمان ایشان شناسائی و مورد بررسی قـرار گرفتـهعنوان دال
 . اندهای مزبور در یک نظام ارتباطی مفصل بندی گردیدهنهایت مجموعه دال

رویکرد ، مهدی گلشنی، تحلیل گفتمان، دینیعلم ، علوم انسانی :واژگان کلیدی
 صالحیا

 مقدمه 
امروزه علم دینی به عنوان یکی از مباحث اصلی در محافل علمـی و حتـی سیاسـی 

به عنوان ( که نقش و جایگاه تولید علوم انسانی بومیباشد و این درحالی استمطرح می
اقتصـادی و ، فرهنگی، اجتماعی، در مناسبات مختلف سیاسی) مغز متفکر یک جامعه

جوامع امری غیر قابل انکـار و حتـی موضـوعی راهبـردی "تمدن سازی" ؛ در یک کالم
 . است

ایـن حرکـت عظـیم توانسـت بـه ، ۱۳۵۷در واقع با وقوع انقـالب اسـالمی در سـال 
 های جهانی اثر گذاشته و تمام جهان را تحت الشـعاع خـود قـرار دهـدسرعت بر معادله

تبـع آن جمهـوری  تـوان انقـالب اسـالمی و بـهرو مـیاز همین ،)۲۰ :۱۳۸۴، مصباح یزدی(
اسالمی را برای طراحی طرحی نو از جنس ابتناء بر یک مبانی فلسفی و معرفتی خـاص 

 :۱۳۸۶ ،افـروغ( درنظـر گرفـت و ابتناء بر یک سنت بـه معنـای خـداگرایی و خـداگروی
۲۲۱( . 

زا بـر مچـون تـأثیر شـگرف علـم و دانـش درونهای مهمـی هلذا با عنایت به بحث
ارائه الگوهـای جدیـد بـرای پدیـده، بانی و مفاهیم انقالب اسالمیبازتولید و استمرار م

ایجـاد بسـتری الزم جهـت تـأثیر پـذیری ، فرهنگـی، اقتصادی، سیاسی، های اجتماعی
هــای انقــالب از مبــانی و ارزش) بــاالخص مســلمانان( بســیاری از جوامــع آزادی خــواه
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توان به اهمیت ش میبیش از پی، اسالمی جهت زمینه سازی تشکیل تمدن نوین اسالمی
 . و جایگاه علم دینی در وضعیت امروز ایران پی برد

 اهمیت و ضرورت تحقیق. ۱
اهمیـت تولیـد  از یک سـو: توان بیان کرداهمیت نظری پژوهش را در دو جهت می

لـزوم ، علم دینی در بازتولید و استمرار اصول و مبانی انقالب و نظام جمهوری اسـالمی
ای بومی در کشور و شکل گیری تحوالت اخیر در منطقه غرب هطراحی و اجرای مدل

هـای طراحـی شـده در آسیا و ایجـاد بسـتری مناسـب جهـت انتقـال تجربیـات و مـدل
بـا ؛ بر اهمیت کاربردی پژوهش داللت دارد و از سـوی دیگـر؛ جمهوری اسالمی ایران

به عنوان توجه به شخصیت جهانی و موقعیت ممتاز علمی و دانشگاهی "مهدی گلشنی" 
ای شاخص در عرصه فلسـفه علـم و نظریـه پـردازی پیرامـون یک صاحب نظر و چهره

توانـد بسـیار حـائز اهمیـت و راهگشـا آشنایی دقیق با دیدگاه ایشان می، مقوله علم دینی
که بـا احاطـه بـاال بـر علـوم شان از جمله افراد صاحب نظری استباشد باالخص که ای

مطلوبیت دینی شدن علوم حتی در عرصه دانش روز میمدعی امکان و  ١تجربی طبیعی
 . باشد

 هدف و پرسش تحقیق. ۲
هدف اصلی این مقاله آشنایی دقیق با عناصـر گفتمـانی دیـدگاه مهـدی گلشـنی در 

امکـان و ، هـای مربـوط بـه مقـدماتزمینه تولید علوم دینی و آشنایی با مهمترین بحـث
 . باشدضرورت تولید چنین علومی از دیدگاه وی می

) رویکرد اصالحی( لذا سوال اساسی مقاله مزبور این است که دیدگاه مهدی گلشنی

                                                 
و در دانشـگاه صـنعتی شـریف بـه  ۱۳۵۶ ایشان به عنوان یکی از اساتید برتر رشته فیزیک ایران در سـال. ١

ضـمنًا ایشـان . به عنوان چهره ماندگار فیزیک ایـران معرفـی گردیـد ۱۳۸۲درجه استادی رسید و در سال 
فه علم دانشگاه صنعتی شریف بوده و در حال حاضر نیز یکـی از اعضـای حقیقـی سلبنیان گذار گروه ف

در دو دوره برنده عنوان کتاب سـال ، لیفات مختلفباشد و با داشتن تأشورای عالی انقالب فرهنگی می
 . اندجمهوری اسالمی ایران شده
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پیرامون تولید علم دینی دارای چه عناصری بوده و با چه نظام ارتباطی قابل تعریف مـی
 باشد؟

 پیشینه پژوهش. ۳
های پیرامون بحث دیدگاه ایشان در باب مطلوبیت و کیفیت تولید علم دینی پژوهش

دقیـق و بعضـًا ، ها با عدم وجـود نگـاه جـامعکه برخی از آنلفی انجام گرفته استمخت
از همین رو در این پژوهش سعی گردیده اسـت بـا بهـره ، غیرمنصفانه همراه بوده است

عناصر مختلف دیدگاه ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا به ، گیری از ابزاری دقیق
 . جامع و دقیق از نظریه ایشان ارائه گردد دور از هرگونه جانب داری تحلیلی

های موجود و جهت جلوگیری از طوالنی شدن ایـن نوشـته اما با توجه به محدودیت
دو مـورد گـردد کـه های انجام گرفته به صورت مختصر معرفی مـیسه مورد از پژوهش

هـم باشند و مورد آخر که خود در این حوزه صاحب نظر میاول مربوط به افرادی است
 . توسط خود ایشان تدوین گردیده است

تبیـین و ، گـزارش( هـا و مالحظـاتدیـدگاه؛ علم دینـی« پژوهش -۳-۱
امکان و ضرورت علـم ، های متفکران ایرانی در باب چیستیسنجش دیدگاه

 »  )دینی
هـایی از ایـن با توجه به ماهیت این اثر حمیدرضا حسنی و همکاران ایشان در بخش

بـر ، انـدقد دیدگاه مهدی گلشنی در باب تولید علـم دینـی پرداختـهکتاب به بررسی و ن
که حتی در برخی مقاطع از منظر گلشنی نه تنها ممکن استاساس این کتاب علم دینی 

نگارندگان این اثر اصول حاکم بر نظریه ایشان را چنین بر شمرده. نیز محقق شده است
 :اند

 ؛دینی در تعبیر نظریات علمیتأثیر سرنوشت ساز مبانی متافیزیکی و . ۱ 
 ؛تأمین نیازهای مادی و معنوی بشر با انجام کار علمی در پرتو جهان بینی الهی. ۲ 
 ؛های دینی و فلسفیها و بینشامکان تأثیر پذیری علم تجربی از ارزش. ۳ 
 .های ارزشیعدم فراغت دانش و علوم مختلف انسانی و طبیعی از قضاوت. ۴ 
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های گلشنی به بررسی نقـاط مثبـت و منفـی ر ادامه بررسی دیدگاهمحققان این اثر د 
) در برابر نسبی گرایی معرفتی( سادگی و واقع گرایی. اندنظریه علم دینی ایشان پرداخته

توان از نکات مثبـت آن دانسـت و در مقابـل برخـی از مهمتـرین نقـاط این نظریه را می
 :اندمنفی این نظریه در این موارد احصاء شده

 ؛عدم تعریف و تحدید دقیق علم توسط ایشان. ۱ 
، ارزیـابی، عدم روشن نمودن مکـانیزم دخالـت عقایـد دینـی و فلسـفی در پیشـنهاد. ۲ 

 ؛های علمیگزینش و تعبیر نظریه
های دینی و فلسفی در عرصهها و بینشعدم روشن شدن میزان مجاز دخالت ارزش. ۳ 

 ؛های علمی های مختلف فعالیت
 . )۱۳۹۲، حسنی و همکاران(... ها وم در چگونگی استقالل علم از ارزشابها. ۴

  امکان و راهکارهای تحقق علم دینی، معنا -۳-۲
ماهیـت علـم و ، این پژوهش در چهار بخش اصلی انجام گرفته است در بخش اول

باالخص از منظر فرهنـگ اسـالمی و فرهنـگ جدیـد ، های مختلف پیرامون آندیدگاه
ماهیـت دیـن مـورد بررسـی قـرار ، در بخش دوم نیز. بحث قرار گرفته استغربی مورد 
های موجـود در بـاب ماهیـت علـم دینـی مـورد دیدگاه، اما در بخش سوم. گرفته است

، جـوادی آملـی: کنکاش قرار گرفته است و نظرات صـاحب نظـران ایـن حـوزه ماننـد
گرفتـه اسـت و در بخـش مورد نقد و بررسی قرار ... باقری و، نصر، گلشنی، میرباقری
محـور بحـث مـی، ماهیت علم دینی و راهکارهای تحقق آن از دیدگاه نگارنـده، پایانی
سوزنچی در بخشی از فصل سوم این کتاب به بررسی نظریه علـم دینـی گلشـنی . باشد

های خـود را غالبـًا بـا رویکـردی انتقـادی نسـبت بـه پرداخته و معتقد است ایشان بحث
دهـد کـه علـم کند و در تحلیل تـاریخی خـود نشـان مـیغاز میوضعیت علوم جدید آ

نوعی بازگشت  ۲۰جدید قصد بیرون کردن دین از میدان را داشته است اما از اواخر قرن 
ایشان معنای مـورد ، بر اساس این کتاب. های مختلف آغاز شده استبه دین در عرصه

هـای جهـان وزه ساختن نظریهیکی در ح: داندنظر خود از علم دینی را در دو مؤلفه می
لذا راهکـار تحقـق علـم دینـی از نظـر  ،شمول و دیگری در جهت گیری کاربردی علم
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. یکی تهذیب دانشجویان و دیگری رواج بینش اسالمی: ایشان در انجام دو اقدام است
توان گفت تمرکز اصلی بحث دکتر گلشـنی در توجـه ایشـان بـه علـوم بر این اساس می

کی( تجربی امـا نویسـنده ایـن کتـاب  ،باشدو جهان بینی الهی می) د بر علوم طبیعیبا تأ
هـا و هـای معرفتـی غیـر از تجربـه و علـم دانسـتن آنمعتقد است توجه به وجود عرصـه

باشـد و همچنین عدم انحصار علم دینی به حوزه علوم انسانی از مزایای نظریه ایشان می
 :عف دیدگاه ایشان بر شمردتوان جزو نقاط ضدر مقابل این موارد را می

 ؛عدم تنقیح کافی مبانی فلسفی بحث. ۱ 
محـدود ( توجه به علم دینی صرفًا از حیث نظری و عدم توجه کافی بـه ُبعـد عملـی. ۲ 

 ؛)کردن بعد علمی به صرف بکارگیری علم دینی
عدم پرداخت به مباحث دین شناسی و مشخص نبودن موضع ایشان در قبال معرفت . ۳ 

 ؛نحوه دستیابی به آندینی و 
 . )۱۳۹۴، سوزنچی( در مباحث ایشان) در قبال تجربه و نقل( مغفول ماندن جایگاه عقل. ۴ 

  تواند دین را نادیده بگیرد؟آیا علم می -۳-۳
؛ تشریح جهات مختلف رابطه بین علم و دیـن در این پژوهش نیز خود دکتر گلشنی برای

علـم و دیـن تنظـیم و بـرای تعـدادی از  ۀبطـابعـاد مختلـف را ۀهشـت سـؤال کلیـدی دربـار 
 انـدمتکلمان و دانشمندان علوم تجربی در جهان غرب و جهان اسالم ارسال کرده، فیلسوفان
هم علم و هم دین جهات مهـم زنـدگی مـا ؛ به اعتقاد دانشمندان و صاحب نظران، در نهایت

هر یک بـه  ۀو حوز  دد و اگر درست فهمیده شوندفدای دیگری گر  هستند و هیچکدام نباید
 . )۱۳۸۷، گلشنی( ها نخواهد بودهیچ تعارضی بین آن، درستی تشخیص داده و حفظ شود

 شناسیروش. ۴
رسد که بهترین راه نیل بـه اهـداف تحقیـق به نظر می، با توجه به ماهیت این تحقیق

زیرا نوع کلی این پژوهش از سـنخ تحقیقـات ؛ است» تحلیل گفتمان« استفاده از روش
های علمی پیرامون باشد که نیازمند بررسی دقیق اسناد و فکتفی و محقق محور میکی

 . باشدموضوع مورد مطالعه می
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هایی هستند که نیرویی مشـابه در هایی از گزارهدر ابتدا باید گفت گفتمان مجموعه
ه به دلیل مشابهت خاستگا، ها به دلیل نوعی فشار نهادیآن، به عبارت دیگر، خود دارند
 گیرنـددر کنـار هـم قـرار مـی، کنندیا به دلیل اینکه به طریقی مشابه عمل می، یا زمینه

توان گفتمان را تثبیت معنا درون یک قلمرو خاص تعریف همچنین می ،)۸۰ :۱۳۸۸، میلز(
ها از جایگاه شان نسبت به یکدیگر انجام تالشی که برای ممانعت از لغزش نشانه، کرد

 :۱۳۸۹، یورگنسن و فیلیپس( خلق یک نظام واحد معنایی: بارت است ازگرفته و نتیجه آن ع
با این تعابیرتحلیل گفتمان برای هر چیزی که معنا دارد و قصد ما کشف معنای  ،)۵۷-۵۶

بنابراین در یک  ،)۱۲۵ :۱۳۹۲، قجری و نظـری( مناسب و قابل استفاده خواهد بود، آن باشد
تثبیـت معنـا درون یـک قلمـرو « تـوان گفتمـان راکالم و به اعتقاد الکالو و موفـه مـی

 . )۵۶: ۱۳۸۹، یورگنسن و فیلیپس( تعریف نمود» خاص
یورگنسن و فیلیـپس و همچنـین هـوارث ، به نقل از الکالو و موفه( قجری و نظری 
 : کنندمفاهیم اصلی نظریه گفتمانی الکالو و موفه را چنین تعریف می )..و
یک گفتمان با تثبیت معنا پیرامون نقاط کانونی ، و موفه به نظر الکالو: نقاط کانونی -

هـای دیگـر حـول آن کـه نشـانهنقطه کانونی یک نشانه ممتاز اسـت ،گیردشکل می
های دیگر معنایشان را از ارتباط بـا نقطـه کـانونی بدسـت مـیاند و نشانهمرتب شده

 . آورند

 . ایشان هنوز تثبیت نشده استای داشته و معنی چندگانههایی که معنانشانه: عناصر -

عناصری هستند که معنایشان در درون گفتمان و توسط مفصل بندی گفتمان : دقایق -
 . تثبیت شده است

 . دهدها را تغییر میعملی که بین عناصر رابطه برقرار کرده و هویت آن: مفصل بندی -

هـای و گفتمـانباشند های مختلف میعناصری که پذیرای توصیف: های شناوردال -
نقاط کانونی در ابتدا دال ،کنندها با یکدیگر مبارزه میمختلف برای معنا دادن به آن
های مختلف برای معنادهی به آنها با یکـدیگر رقابـت های شناور هستند که گفتمان

 . کنندمی

ن ها در واقع همان نقاط کانونی هستند که به واسـطه پیونـد داداین دال: های برتردال -
 . ها در زنجیره هم ارزی قابل شناسائی هستنددال
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های برتر قرار گرفته و توسط عناصری که در ذیل نقاط کانونی و دال: های فرعیدال -
 . )۵۳-۵۷: ۱۳۹۲، قجری و نظری( کنندها ارتباط پیدا میمفصل بندی با آن

الکـالو و تحلیـل گفتمـان « در ایـن مقالـه روش، با عنایت به توضیحات ارائه شده
جهت شناسایی و استخراج مهمترین عناصر گفتمانی ایـن خـرده گفتمـان تولیـد » موفه

دال، آن کـه بـا اسـتفاده ازمورد استفاده قرار گرفته اسـت) رویکرد اصالحی( علم دینی
برای این . های برتر و فرعی گفتمان آقای گلشنی شناسایی و مفصل بندی گردیده است

 . ایمارک مربوط به نظرات ایشان مراجعه نمودهمنظور ما به اسناد و مد

 ) دیدگاه مهدی گلشنی( عناصر درون گفتمانی رویکرد اصالحی. ۵
  )کشف و شناختۀ در حوز ( ابتناء بر جهان بینی اسالمی -۵-۱

فی سخن ستوانیم از مبانی متافیزیکی و فلاساسًا در علم نمی«؛ از دیدگاه گلشنی
ای از مشاهدات صرف میعلم تبدیل به مجموعه، چرا که در این صورت؛ نگوییم
کشف و شناخت جهان و به  ۀدر حوز لذا تأثیر جهان بینی ، )۹۷ :۱۳۸۸، گلشنی(» شود

. باشدتبع آن تولید علم یکی از عناصر بسیار مهم و تأثیرگذار در دیدگاه گلشنی می
مقـام زیـر امروزه دیگر بحث حضور مبانی فلسـفی و متـافیزیکی در ، به اعتقاد وی
گلشـنی  ،)۲۰۵ :۱۳۹۳، گلشنی( برای بسیاری از افراد روشن گردیده است، بنای علوم
: گویـدفی و متافیزیکی تحت عنـوان "جهـان بینـی" یـاد نمـوده و مـیساز مبانی فل

. شود"جهان بینی" نامیده می جهان دارد ۀبرداشتی که یک شخص یا مکتب دربار «
 ،)۷، الـف ۱۳۸۵، گلشـنی(» نسـان از جهـان اسـتتفسـیر ا، به عبارت دیگر جهان بینی

اقدام به شناسائی سه نـوع جهـان ، دهندگلشنی بر اساس همین تعریفی که ارائه می
و » فیسـفل«، »علمی« تواندبینی نموده و معتقدند که محتوای یک جهان بینی می

 : باشد» دینی« یا

هـای علمـی بتنی بر یافتهم، جهان بینی علمی که تالشی برای ارائه تصویری از جهان. ۱
کـه مـا را بـا ، به معنای علوم تجربی و علم انسانی مبتنی بر علوم تجربی، علم. است

، علـم. کند و با تجربـه و فرضـیه سـر و کـار داردوضع برخی از اجزاء عالم آشنا می
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رود کـه بتـوان جزئی و دایره اش محدود است و تا آنجائی پیش می، مشخص، دقیق
 . ی توسل جستبه تحقیق تجرب

ای کـه وسـیع تـر از حـوزه، جهان بینی فلسفی که متکی بر اصول متـافیزیکی اسـت. ۲
چهارچوبی برای جهـان بینـی علمـی فـراهم مـی، جهان بینی علمی است و در واقع

 . نماید

اسـاس جهـان ، جهان بینی دینی که مبتنی بر اصول بنیادین دین است و در اسالم نیز. ۳
یعنی درک این مطلـب کـه جهـان از یـک ، هان بینی توحیدیبینی توحید است و ج

مشّیت حکیمانه پدید آمده است و نظام هستی بر اساس خیـر و رحمـت و رسـاندن 
حال به اعتقاد ایشان و با توجه  ،)۷-۸، همان( باشدمی هاموجودات به کماِل شایسته آن

وب جهـان بینـی جامعه و انسـان در چهـارچ، اگر مطالعه طبیعت، به این دسته بندی
نامنـد و در صـورتی کـه فـارغ از آن را علم دینی مـی، صورت بگیرد) اسالمی( دینی

از نظر گلشـنی  ،)۸ :۱۳۹۰، گلشنی( نامندآن را علم سکوالر می، جهان بینی دینی باشد
تـوانیم علمـی را شـکل دهـیم کـه فـارغ از هرگونـه پـیش فـرض به لحاظ نظری مـی

اگـر بخـواهیم . ی دیگر علم قابل توجهی نخواهد بـودمتافیزیکی باشد اما چنین علم
دیگر ، های حسی اکتفا کنیم و در این صورتباید صرفًا به یافته، چنین علمی بسازیم

؛ نخـواهیم داشـت، هیچ گونه صورت بندی عمومی تری که از تجربیات فراتر بـرود
هـایی را مناچـاریم تعمـی، های حسی را به هم وصل کنـیمچرا که اگر بخواهیم یافته
بلکـه از مفروضـات ، خیـزدها دیگر از خود تجربـه بـر نمـیمطرح کنیم و این تعمیم

لذا بـا توجـه بـه همـین  ،)۹۶ :۱۳۸۸، گلشـنی(» شوددینی و اجتماعی ناشی می، فیسفل
منجـر بـه ، صرف کار علمِی فارغ از جهـان بینـی دینـی، که به اعتقاد ویاصل است

که این کار و مطالعه مبتنی بر یک مانی ممکن استگردد و این امر زخداباوری نمی
توانـد ایمـان دینـی مـی، ایشـان ۀالبتـه بـه عقیـد ،پیش فرض و جهان بینی دینی باشد
بـه همـین جهـت از نگـاه  ،)۷۸، الـف ۱۳۸۵، گلشـنی( محّرک فعالیت علمـی نیـز باشـد

لیت منظور انجام یک فعا، گرددکه صحبت از اسالمی کردن علم میزمانی، گلشنی
و مطالعه دینی در چهارچوب جهـان بینـی اسـالمی اسـت و بـا در نظـر گـرفتن ایـن 

اگر پژوهشگر با این چهـارچوب آشـنا . توان هر علمی را مطالعه نمودچهارچوب می
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تواند بفهمد کـه او می ،باشد مهم نیست که فیزیک را مطالعه کند یا روان شناسی را
پس معنای دینی این نیست که  ،خواندچه چیزهایی هست که با این چهارچوب نمی

های فیزیکی کنار گذاشته شوند یا طریق جدید دنبال شوند و این آزمایشگاه و نظریه
های شیمی و فیزیک یا کشفیات زیست شناسی را از قرآن و سـنت نیست که فرمول
» بلکه منظور قرار دادن کلیات قضایا در متن متافیزیکی دینی اسـت، استخراج کنیم

 . )۱۷۰-۱۷۱، انهم(

  گیری و کاربرد الهیجهت -۵-۲
» گیری و کاربردجهت« دومین بحث حول تولید علم دینی از دیدگاه گلشنی بحث

باشـد و در که البته این عنصر نیز به نوعی مبتنی بر همان جهان بینی مـیلوم استاین ع
ها کاربرد آن که جهت گیری وبانی متافیزیکی حاکم بر علوم استواقع جهان بینی و م

هـم  توان انجام دادهای علمی را با هر مبنای متافیزیکی میپژوهش: «نمایدرا تعیین می
تواند یک کار مشخص علمی انجام دهد و هم یک فـرد مـؤمن بـه یک فرد الئیک می

اگر کـار علمـی در پرتـو جهـان . شودتفاوت اساسی در اهداف و نتایج ظاهر می ،خدا
نتیجه اش در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی بشر خواهد بود ، بینی الهی انجام شود

 ،ولی اگر در پرتو جهان بینی سکوالر انجام شود تضمینی بر مخّرب بودن آن خواهد بود
 ،)۱۷۴، همان(» طور که در قرن اخیر شاهد بعضی کاربردهای مخرب علم بوده ایمهمان

کـه در ؛ تنی بر جهان بینـی اسـالمیعلمی است مب، )اسالمی( لذا باید گفت علم دینی
گیـری تـافیزیکی و هـم در مقـام عمـل و جهـتاین معنا دین هم در مقام مفروضـات م

علمی  هایبر همین مبناست که باید فعالیت ،)۲۰۹ :۱۳۹۳، گلشنی( حضور و دخالت دارد
البتـه بـا در نظـر گـرفتن ، گیری و کاربردی الهی باشدیک مسلمان واقعی دارای جهت

کشف آیات الهی در آفـاق ؛ هدف علم از دیدگاه اسالم در ُبعد نظری ،ف اسالمیاهدا
که خداونـد جهـت رفـع اناتی استاستفاده از امک؛ باشد و در ُبعد عملی نیزو انفس می

بـرای بشـر فـراهم ، نیازها و حوائج مشروع فردی و اجتمـاعی و اعـتالی جامعـه انسـانی
 . )۸، الف ۱۳۸۵، گلشنی( نموده است

و شامل فنـاوری ، این کاربرد مختص به علوم نظری و پایه نبوده، لبته به اعتقاد ویا 
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، روکـاربرد بیشـتر مطـرح اسـت و از ایـن بحـث، گردد چرا که در زمینه فناوریهم می
تشخیص این که کدام کاربردهای فناوری مجاز و کدام یـک غیـر مجـاز اسـت دارای 

 ها هم نظر خاص خود را داراستون و تکنیکچرا که دین در برابر فن، بعدی دینی است
در بحث علم دینـی از منظـر ایشـان دو موضـوع حـائز ، از همین رو ،)۹۵ :۱۳۸۸، گلشـنی(

یکـی بحـث حضـور جهـان بینـی دینـی بـه عنـوان مبنـای فلسـفی و : باشـداهمیت می
. های دینیبحث جهت گیری و کاربرد آن مبتنی بر آموزه، متافیزیکی آن علم و دیگری

توانند کامًال تحت تـأثیر دیـن قـرار می ها در علم و فناوریاولویت« از همین روست که
ها عمدتًا بر مبنای کسـب قـدرت و ثـروت تعیـین مـیبگیرند درحالیکه امروزه اولویت

تعیین اولویت از سوی دین به معنای سـلب آزادی ، البته به اعتقاد وی ،)۹۹، همان(» شود
و تا آنجا که علم با مصالح مادی و معنوی بشریت منافـاتی  های علمی نیستاز فعالیت

با . های علمی و فناوری وجود نداردتردیدی در مورد بحث آزادی فعالیت، نداشته باشد
نبــوده و بایســتی علــم و فنــاوری را در درون یــک » فعــاٌل مــا یشــاء« بشــر، ایــن نگــاه

، همـان( و سـنت اسـت این چهارچوب قـرآن، چهارچوب پیش ببرد که در نگاه اسالمی
علم دینی یک علم جهت دار است و روی کاربردهای علـم : «بنابراین باید گفت ،)۹۹

آورد هایی که علم سکوالر موجود بـه بـار آورده اسـت و مـیگذارد و از تخریباثر می
 . )۶۱ :۱۳۷۷، گلشنی(» کندجلوگیری می

 مطلوبیت علم دینی -۵-۳
بحث مطلوبیت تولید این نـوع از علـم ؛ لشنیسومین عنصر گفتمانی در رویکرد گ 
انـد کـه اوًال در چند دهه اخیر بعضی از متفکران غربی به این نتیجـه رسـیده. «باشدمی

اکتفا به علم تجربی انسان را یک بعدی بار آورده و از دست یابی به یک تصویر جـامع 
و برای اینکه  گیری عملی استو ثانیًا علم تجربی خود فاقد جهتمحروم ساخته است 

استفاده مطلـوب بشـود بایـد از بیـروِن ، از علم در راستای سعادت افراد و جوامع انسانی
بـر ، های مزبـورایشان در کنار بیان ضعف ،)۳۸، الف ۱۳۸۵، گلشنی(» علم به آن جهت داد

هـای های متفاوتی نسبت بـه ایـدهها و توانمندیکه دین اسالم دارای ایدهاین باور است
شـود که همین قضیه موجـب مـی ،)۱۰۱ :۱۳۸۸، گلشنی( موجود در علوم فعلی است رایِج 
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: مطلوبیت و حتی ضرورت تولید علم دینی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد ۀکه مسئل
هـای تجربـی را کردیم و دانشمندان صـرفًا یافتـههای تجربی بسنده میاگر تنها به داده«

اصًال نیـازی بـه علـم ، های عام ارائه کنندند تعمیمکردکردند و سعی نمیکاتالوگ می
هـای الحـادی ها تحت تـأثیر فلسـفهاما در صد سال گذشته عمده تعمیم ،دینی نداشتیم
هایی مبتنی بر جهان بینـی دینـی را مطـرح که باید نظریهدر این حالت است ،بوده است

هایی نیستند که در دوره آن های تجربیکرد و گفت که تنها راه برای تعمیم و تعبیر داده
ها و تعبیرهای جایگزینی را مطرح کرد که با توان تعمیمبلکه می، انداخیر پی گرفته شده

لذا گلشنی بـا الهـامی کـه از دیـدگاه اسـتاد  ،)۹۷، همان(» های دینی سازگار باشندآموزه
ن مـیآ» مفیـد بـودن« مطهری داشته معیار مطلوب بودن یک علم در بینش اسالمی را

که این علم انسـان را بـه سـوی خداونـد معیار مفید بودن آن نیز این است داند و شرط و
 . )۶۹، الف ۱۳۸۵، گلشنی( سوق داده و باعث رضای او شود

پس علم دینی با توجه به نوع جهان بینی که در آن حاکم اسـت دارای مطلوبیـت و 
تواند علم دینی می، این اصولچرا که با توجه به ، باشدحتی ضرورت منطقی و عقلی می

و انسان و عاَلم را در بسیار فراتـر از ، بسیاری از تنگناهای علوم موجود را در هم شکسته
 . ها بنگردابعاد مادی آن

چهارمین عنصر گفتمانی تولید علم دینـی از : داوری ۀتأثیر جهان بینی دینی در حوز 
 ۀداوری نیـز همچـون حـوز  ۀر حـوز که آیا دگلشنی بحث پیرامون این مسئله استنگاه 

یـن تأثیرگـذاری صـرفًا یـا ا، باشـدجهـان بینـی دارای اثرگـذاری مـی، کشف و شناخت
مـن بـه تمـایزی : «آوردکشف است؟ گلشنی در این زمینه چنـین مـی ۀمختص به حوز 
بـه  ،ها قائـل نیسـتماز بابت تأثیر متافیزیک و ارزش ]کشف و داوری[ میان این دو مقام

» دهنـدها و متافیزیک در مقام داوری نیز تأثیر خودشان را نشان مـیش فرضنظر من پی
داوری  ۀرا تنهـا معیـار حـوز  توان تجربـهبه عقیده وی نمی، بنابراین ،)۱۱۱ :۱۳۸۸، گلشنی(

: علوم دانست و باید نقش جهان بینی و متافیزیک را نیـز در ایـن حـوزه جـدی گرفـت
 ،های علمـیکته مهم غافلند که انتخاب بین نظریهبسیاری از دانش پژوهان ما از این ن«

، تجربه است، گویند تجربهها میآن. های متافیزیکی پژوهشگر استمتأثر از پیش فرض
توان در پرتـو جهـان اما غافلند از اینکه نتایج یک تجربه را می ،آمریکایی و ایرانی ندارد
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یزیک در حد تجربه باقی میاگر ف. های متفاوت تعبیر کردهای مختلف به صورتبینی
هـا های عام از آزمایشنتیجه گیری ]در حالیکه[... ماند اسالمی و غیر اسالمی نداشت
» گیـردحـاکم بـر علـم صـورت مـی) مرئی یا نامرئِی ( همواره در چهارچوب متافیزیک

 . )۱۵۶-۱۵۷، الف ۱۳۸۵، گلشنی(
ث انتخـاب هـای یـک پژوهشـگر نـه فقـط در بحـبر اساس نظر ایشان پـیش فـرض

نیز کامًال ) خص در بعد کالنباأل ( هاها و مشاهدات که بلکه در تعمیم نتایج آنآزمایش
و در انتخـاب ، شـودها و مشـاهدات آغـاز مـیبا آزمایش، علوم تجربی: «باشدمؤثر می
خـواه ، هـا علمـی باشـدخواه این پـیش فـرض[ هایها و مشاهدات پیش فرضآزمایش

اما خصوصًا در تعبیر و تعمیم نتـایج آزمـایش ... گر تأثیر دارندپژوهش ]فی و یا دینیسفل
البته وی برای این  ،)۱۵۸، همان(» های آزمایشگر تأثیر عمده دارندهاست که پیش فرض

، دهد و معتقد است که برای مثالهای عینی را نیز ارائه میادعای خویش شواهد و مثال
بـرویم و ) ط بـه مبـدأ و منتهـای جهـانمربـو ( خواهیم سراغ مسـائل مـرزیکه میزمانی

مطلـوب در بـین  ۀدر بحـث انتخـاب نظریـ، تکلیف اول و آخر عاَلم را مشخص کنـیم
فـردی کـه دارای ؛ بدین صـورت کـه، ذهنیات افراد مؤثر است، ای از نظریاتمجموعه

که منکـر وجـود کند و آن کسیجهان بینی الهی است قضایا را به یک شکل توجیه می
تـوان گفـت جهـان بینـی در نتیجه مـی، بیندای دیگر میمسائل را به گونه خداست این

 دهـدهـای مختلـف بـه وی جهـت مـیدانشمند در نظریه پردازی و گزینش بین نظریه
 . )۱۵۹-۱۶۰، همان(

و به طور عام هـر نـوعی جهـان ( امکان بی طرفی علم و عدم تأثیرگذاری دین ۀمسئل
پاسخ . گرددهای علمی مطرح میمقام داورِی فعالیتدر ) فی و یا دینیسفل، بینی علمی

وی ، هایی ارائه شـده اسـتدر قالب دو پاسخ مبسوط همراه با مثال، ایشان به این مسئله
می تـوان علـم بـی : «سازدها را مطرح مینظریه» جهان شمولی« بحث، در "پاسخ اول"

بـه درد کاربردهـای  های جزئی خواهد بود و بیشـترطرف ساخت اما آن متشکل از داده
های جهان شمول منتهی نخواهد شد و لذا ولی هرگز به نظریه، عملی علم خواهد خورد

انـد کـه نظریـهبلکه آنها غالبًا در پی این بوده، اندعالمان برجسته کمتر به این قانع شده
البته در سطح روزمره با علمی سر و . های وحدت بخش در مورد کل جهان ارائه دهند
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در ایـن سـطح  ،هـای دیـن خنثـی اسـتداریم که در سطح نظری نسبت بـه بیـنشکار 
تواند یکسان باشد و حتی دهند میتجاربی که علما در جاهای مختلف جهان انجام می

ای از علـم و در این مورد بخش عمده، توصیف پدیدارشناسانه واحدی نیز داشته باشند
رویم وضعیت تغییر مـیان شمول میهای جهاما وقتی سراغ نظریه ،تجربی صادق است

به عالوه ما گـاهی بـا  ،شوددر آنجا استفاده از مفروضات فوق عملی ضروری می ،کند
یعنی گـاهی چنـد نظریـه  ،شویمهای تجربی روبه رو میها توسط دادهعدم تعّین نظریه

ها کفایت نمیدهند و صرف تجربه برای گزینش بین آنهای موجود را توضیح میداده
سادگی و غیره برای گـزینش بـین ایـن ، نظیر زیبایی، های غیر علمیکند و باید مالک

اما ایشان در "پاسخ دوم" خویش نیز بـه دنبـال  ،)۱۸۰-۱۸۱، همـان(» ها به کار ببریمنظریه
سازد که در هـر بحث سؤاالت بنیادینی را مطرح می، هاهمان بحث جهان شمولی نظریه

هـای بنیـادی جهـان شـمول اگر بخواهیم نظریـه: «گرددینظریه جهان شمولی مطرح م
، هـای تجربـی کـافیبسازیم باید این بهـا را پرداخـت کنـیم کـه بـه علـت فقـدان داده

هـای جهـان کـه سـاختن نظریـهدر ایـن جـا اسـت ،مفروضات فوق علمی را وارد کنیم
متعـددی  شمولی که با مبدأ و منتهای انسان و جهان سر و کـار دارنـد سـؤاالت بنیـادی

تواند نسبت به این سؤاالت بـی تفـاوت باشـد یـا م نیز هرچند مییک عالِ ، مطرح هستند
موضع وی بـه ناچـار یـا ، اما اگر بخواهد موضع بگیرد، موضع الادری گری اختیار کند

های در حقیقت غالب نظریه ،هاهماهنگ با ادیان الهی خواهد بود و یا در تعارض با آن
» باشـدبه ادیان بی طرف نیسـتند و بلکـه منکـر ماوراءالطبیعـه مـیبنیادی معاصر نسبت 

  ،)۱۸۱، همان(
داوری بـه دلیـل مسـائلی  ۀرفی علمی و عدم تأثیر دیـن در حـوز بنابراین امکان بی ط

هـای جهـان سؤاالت بنیـادین در نظریـه« و وجود» های جهان شمولنظریه« چون تولید
دیگـری کـه در خصـوص حضـور دیـن در  امـا ابهـام ،امکان پذیر نخواهد بود» شمول
 ۀهـای افـراد در حـوز که تـأثیر پـیش فـرضگردد این استهای علمی مطرح میداوری

ولـی گلشـنی در ایـن بـاره معتقـد گردد داوری منتهی به نوعی نسبی گرایی معرفتی می
الزامـًا ، هـای مختلـف در مقـام داوریهای متأثر از جهان بینیکه تأثیر پیش فرضاست
برخالف نسبی گرایی که معتقـد بـه کثـرت  - چرا که، نسبی گرایی نخواهد شد باعث
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هـای رقیـب تنهـا یـک در میـان نظریـه، در مدل ایشان -گرایی در نیل به حقیقت است
، ها درست و مطابق بـا واقـع نیسـتندنظریه صادق است و یا اینکه اصًال هیچ کدام از آن

ها گرایش ۀتوان همبه این معنا نخواهد بود که میبنابراین تأثیر متافیزیک در مقام داوری 
تـوان بـراین اسـاس مـی ،)۱۱۱-۱۱۲ :۱۳۸۸، گلشـنی( های رقیب را درست دانسـتو نظریه

های علمـی زیرا همواره داده؛ های ارزشی نخواهد بودگفت هیچ علمی فارغ از قضاوت
و جهـات غیرعلمـی هـا کنند و به همـین جهـت مملـّو از ارزشها استفاده میاز فرضیه

 . )۱۷۰، الف ۱۳۸۵، گلشنی( خواهند بود

 وسیع ۀشمولیت و گستر  -۵-۴
به معارف خاّص دینی بسـیار ) اسالمی( محدود نمودن علم دینی، به اعتقاد گلشنی 

، چرا که در قرآن ،)۱۷۵، همان( تنگ نظرانه بوده و با قرآن و سّنت اسالمی مطابقت ندارد
ته در آن تشویق و الب، عی به کار رفته و هم برای علوم انسانیعلم هم برای علوم طبی ۀواژ 

طبیعـت  ۀامـا از دیـدگاه قرآنـی مطالعـ. طبیعت صورت گرفته است ۀزیادی برای مطالع
آثـار خـدا و بهـره وری سـازنده از  ۀباشـد و هـدف از آن مشـاهدبالذات مورد نظر نمی
در ، گفتـه شـد بـه اعتقـاد ویهمانطور که قبًال نیـز  ،)۷۱، همـان( امکانات طبیعت است

دینی بوده و دارای جهـت گیـری و کـاربردی الهـی ، که مبانی متافیزیکی علومصورتی
ایشـان نیـز بـا ؛ در ُبعد مفید بـودن. توان از آن علوم به عنوان علم دینی یاد کردباشند می

، بودن معتقدند که علم دینی به شرط مفید، اندالهامی که از دیدگاه استاد مطهری داشته
ای از دانـش بالـذات غیـر از نظر اسـالم هـیچ شـاخه: «علوم گردد ۀتواند شامل هممی

طبوع است و به دالیل َعَرضی زیرا دانش حکم نور را دارد و لذا همواره م ،مطبوع نیست
 ۀامـا همـ ،آینـدهای دانش غیرمفید و یا نامطبوع به حساب مـیکه بعضی از شاخهاست
بنابراین بایـد گفـت در صـورت  ،)۷۱، همان(» وان دینی تلقی کردتهای مفید را میدانش

هر ، و همچنین مبتنی بودن بر جهان بینی الهی) کاربرد الهی( تحقق دو شرط مفید بودن
خـود بـه نـوعی از ، که البته شرِط داشـتن کـاربرد الهـی نیـز، تواند دینی باشدعلمی می

 ۀهم، به اعتقاد ایشان ،و اسالمی است پیامدهای مبتنی بودن آن علم بر جهان بینی الهی
» دارای مفروضات متافیزیکی بسیار قوی هستند) چه تجربی طبیعی چه اجتماعی( علوم
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اما وی در عین حال معتقد است برداشـتی کـه در حـال حاضـر  ،)۶۰-۶۱ :۱۳۷۷، گلشنی(
های بیشتر معطوف به حوزه، های علمیه وجود داردپیرامون "دینی کردن علوم" در حوزه

که بحث علوم طبیعـی دینـی دارای اهمیـت در حالی، باشدعلوم انسانی و اجتماعی می
بی دینی رواج یافته در حوزه ۀزیرا ریش، بسیار و حتی بیشتری از علوم انسانی دینی است

هـا بـه های علوم انسانی و اجتماعی در علوم طبیعی الحادی است و امـروزه ایـن حـوزه
 ،)۱۹۷ :۱۳۹۳، گلشنی( دستاوردهای علوم تجربی طبیعی است ها وشدت متأثر از روش

هـا ما باید توجه کنـیم کـه تفکـر رایـج در دانشـگاه: «گویدوی در همین رابطه می
شـیمی ، ریاضـی، مطالب فیزیک، ذهن دانشجو یا استاد ۀیعنی در گوش؛ سکوالر است

علـوم  ۀقتی در حـوز دارد و به همین جهت و  ای دیگر مسائل دینی قرارو در گوشه... یا
گوینـد کشند و میغالبًا افراد خودشان را کنار می، شودطبیعی از علم دینی صحبت می

البته وی برای علوم اجتماعی نیز اهمیت بسزایی قائل است  ،)۱۹۸، همان(» ناشدنی است
، دانـدها را مساعدتر از علوم تجربی طبیعـی مـیشرایط آن، و در بحث دینی کردن علم

های بیشـتری را ارائـه نمـوده و علوم اجتماعْی دین آموزه ۀبه اعتقاد وی در حوز چرا که 
 :۱۳۸۸، گلشـنی( تواند تأثیر و دخالت بیشتری داشـته باشـددین می، در نتیجه در این علوم

وی معتقـد بـه امکـان دینـی  باید این نکته را نیز خاطر نشان نمود که هرچند ،)۱۱۰-۱۰۹
و مباحث خویش بیشـتر بـه بحـث علـوم طبیعـی  لی در آثارباشند و علوم می ۀکردن هم

اما وی در پاسخ بـه ایـن ، انددینی پرداخته و کمتر به سراغ علوم انسانی و اجتماعی رفته
هـای ایشـان در محـیط ۀبـه عقیـد؛ اوالً : انددلیل این کار خود را دو چیز دانسته، مسئله

موضوعی جا افتاده تر از اسالمی موضوع اسالمی کردن علوم انسانی ، حوزه و دانشگاه
علوم انسانی ؛ کردن علوم طبیعی است و کمتر مورد تردید و ابهام قرار گرفته است و ثانیاً 

موجود متأثر از علوم تجربی طبیعی و زیستی است و اگر قرار اسـت تغییـر و تحـولی در 
 سـتندباید نشان داد که علـوم طبیعـی خـود دارای مشـکل ه، علوم انسانی صورت گیرد

 . )۲۱۲-۲۱۳ :۱۳۹۳، گلشنی(
علـم  ۀبـا توجـه بـه گسـتر : )معرفت شناسی ۀدر حوز ( هابهره گیری از تمامی روش

علوم به شرط مبتنی بودن بر جهان بینی اسالمی و به تبـع آن  ۀدینی که مشخص شد هم
کـه در بحـث تولیـد علـم طبیعی است؛ توانند دینی باشندمی، داشتن جهت گیری الهی
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زیـرا علـوم منـتج از تجربـه توانـایی ؛ هـای تجربـی اکتفـا نمـودید صرفًا به روشدینی نبا
لذا طبیعی است ،)۸۹، الف ۱۳۸۵، گلشنی( انعکاس تمامی ابعاد طبیعت و حقیقت را ندارند

 ۀکـه دایـر  ١که بر خالف نظر برخی از صاحب نظران و طرفداران اثبات گرایی منطقـی
علم را بسیار گسـترده تـر  ۀایشان دایر  ٢کنندمی مشاهده علم را محدود به حس و تجربه

هـای مختلـف علـم حـائز اهمیـت رشته ۀدر بینش اسالمی هم: «از چنین نظراتی بداند
بخشی از دانش ما از طریق وحـی و بقیـه از طریـق مشـاهدات و تعقـل و شـهود  ،است

ا بـه کـار ه"علم" برای تمامی آن ۀکه واژ اما نکته مهم این است ،شودحاصل شده و می
تواند در ای که دین میگلشنی معتقد است نقش عمده ،)۷۰، الـف ۱۳۸۵، گلشنی(» رودمی

چرا که دین اصـرار دارد ؛ بیشتر در معرفت شناسی است، شکل گیری علوم داشته باشد
عالمـانی . حس نیست و نباید صرفًا بر مشاهدات تجربی تکیـه کـرد، تنها منبع شناخت

» انداره نیز به صراحت به تأثیر الهام و شهود در علم اشاره کردههمچون اینشتین و پوانک
های علمی مبتنی بر تجربه نیستند بلکه در بسـیاری از یافته ۀلذا هم ،)۱۰۵ :۱۳۸۸، گلشنی(

هماننـد آنچـه در ؛ گیـردشهود مبنای شـناخت نظریـه علمـی قـرار مـی، نظریات علمی
بر این اساس مـی ،)۴۲، ب ۱۳۸۵، گلشنی( شودریاضیات با مکتب شهودگرایان شناخته می

های گوناگون شناخت جهان خارجی و کسب علم را در موارد زیر توان مجاری و روش
 : تقسیم بندی نمود

تأثراتی که از طریق حواس خارجی حاصل مـی: )مشاهده و تجربه( های حسیداده. ۱
 . شود

                                                 
1. Logical positivism 

، کـه معرفـت علمـیو دانشگاهی ما وجـود دارد ایـن اسـتبرداشت رایجی که از علم در مجامع علمی . ٢
افته های تجربـی کـه بـا ای دقیق از یبه این معنی که نظریه های علمی به شیوه، معرفتی اثبات شده است

که لذا علم مبتنی بر هر آن چیزی استشوند اخذ می، اندبهره گیری از مشاهده و آزمایش به دست آمده
عقاید و سـلیقه هـای شخصـی و تخـیالت ذهنـی هـیچ ، توان دید و شنید و لمس نمود و از این منظرمی

علم دنیـایی عینـی و واقعـی بـا قواعـدی ، ظربنابراین از این من)، ۱۳: ۱۳۸۵، چالمرز( جایی در علم ندارد
: ۱۳۷۶، مـولکی( باشد که پژوهشگر توان چندانی جهت دخل و تصرف و تأثیر بر آن را نـداردواحد می

سیاسی و اقتصادی برگـردد ، که ممکن است به مسایل اجتماعیهایی استشناخت هست، و علم)، ۳۶۰
-۱۱۸: ۱۳۸۶، سـریع القلـم( گیـردرد بحث قـرار مـیعلوم پایه و طبیعی مو  ه در حوزۀهایی کو یا هست

۱۷۷ .( 
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جهـان  ۀطالعـات دربـار بـرای بـه دسـت آوردن اهای مشاهده و تجربـه روش: تفّکر. ۲
 ،های حسی کافی نیستندها برای تعبیر و ربط دهی دادهضروری هستند اما این روش

بلکـه ، هـا نیسـتسـازد حـواس خـارجی آنآنچه که انسان را از حیوانات متمایز می
های داده، پس باید گفت ،های حسی و تعبیر حوادث استاستدالل و تفکر در داده
 . شوند که از مجاری تفکر و تعقل بگذرندحسی وقتی معنادار می

یک راه عمومی نیسـت و تنهـا ) های تجربه و تعقلهمچون روش( این روش: شهود. ۳
البتـه ایـن . و آن هم در مواقعی بدان دسترسـی دارنـد، تعداد معدودی از بندگان خدا

» وحـی«؛ در باالترین سطح آن، باشندنیز دارای سطوح و مراتب مختلفی می، روش
باشد می» الهام«، رار دارد که مختص پیامبران الهی است و پایین ترین سطح آن همق

، الف ۱۳۸۵، گلشنی( توانند از آن بهره مند گردندبرخی از دانشمندان می، که در مواقعی
۸۰-۷۹( . 

 )قرار گرفتن علم در طول دین( وحدت علم و دین -۵-۵
 ،)۴۲، ب ۱۳۸۵، گلشنی( عرض آن گلشنی معتقد است علم در طول دین است و نه در 

های تجربی و آزمایش و سیر در در واقع در متن دین به وضوح دعوت به تفکر و کاوش
در بینش اسالمی تعارض میان علم و دین منتفـی  بر همین اساس ،شودطبیعت دیده می

بـه دلیـل نادیـده ، شـودتعارضی هم که در گذشته یا در حال حاضـر دیـده مـی است و
بجای متدّینین و یا دخالت نا، دود علوم تجربی توسط صاحب نظران این حوزهگرفتن ح

 ۱۳۸۵، گلشـنی( انـدها را نداشـتهکه صالحیت اظهار نظر در مورد آندر اموری بوده است
کسب ، در دین جهان شمول اسالم: «بر مبنای این ایده باید چنین اذعان نمود ،)۵۸، الف

دهد و تفکر در آیات الهی عبـادت محسـوب یل میعلم بخشی از زندگی انسان را تشک
مـا ، که در دو سه قرن گذشـتهتعارضی است به خاطر این است پس اگر مسأله ،شودمی

ایـن ، البتـه بـه اعتقـاد وی ،)۶۳، همـان(» در معرض یک هجوم فرهنگی قرار گرفته ایـم
ان موضوع صرفًا مختص به جهـان اسـالم نبـوده و در جهـان مسـیحیت هـم ماننـد جهـ

  ،)۳، همان( ای طوالنی استدارای سابقه، اسالم
از جمله مسائل مهمی که در میان عناصر گفتمانِی رویکرد اصالحی قابل شناسـائی 
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؛ بحث باورمندی گلشنی به وحدت علم و دین و یا به عبارتی دقیـق تـر، و مطالعه است
، است) ان بینی دینیهای علمِی مبتنی بر جهالبته فعالیت( های علمیدینی بودن فعالیت

های علمی به عنوان بخشی از معرفت دینی در طول دین قرار بنابراین از این نگاه فعالیت
در جهان : «علم و دین دارای مبنایی مشترک هستند، لذا به عقیده ایشان. خواهد گرفت
نی علم و دین یک مبنای متافیزیکی واحد دارند و نیز هدف دانش وحیـا، بینی اسالمی

 ،که آثار و صفات خداوندی را برای بشر َبرَمال کنـدنش کسبی هر دو در این استو دا
که البتـه روش ، توان فعالیت علمی را بخشی از فعالیت دینی به حساب آورددر واقع می

ای از دانـش و انسـجام و زیبـایِی جهـاِن مخلـوق جلـوه ،و زبان خاص خـودش را دارد
  ،)۷۷، همان(» قدرت بی پایان الهی است

و دانشمندان در دوران درخشان  ءوضعیت فکری علما، ایشان برای این باور خویش
تفکـر ، در این دوران؛ وی ۀبه عقید، زندمثال می، تمدن اسالمی را به عنوان شاهد مدعا

ها به خاطر خداونـد و بـرای کشـف آثـار صـنع حاکم بود و آن ءالهی بر ذهن این علما
 ،)۱۷۱، همـان( کردنـدهای دانش زمان خود فعالیت مـیدر آخرین مرز ، الهی در طبیعت
تواند از بهترین و حتی آسان می، آثار صنع الهی ۀکسب علم و مطالع، البته به اعتقاد وی

دلیل این امر نیز همان بحث کشف آثار الهـی در ، های رسیدن به خداوند باشدترین راه
 ،سـازدرا به خـدا نزدیـک مـی که مامشتمل بر هر عملی است، عبادت: «باشدعَالم می

که راه ، طبیعت ۀمطالع. آیندعبادات معمولی تنها یک راه عبادت خداوند به حساب می
نـوع دیگـری از ، دانش و قدرت بی منتهای خداوند اسـت، مهمی برای کشف عظمت

 . )۷۲، همان(» عبادت است

  ابتناء بر نگرش ارگانیک و َوحدانی -۵-۶
های علمـی در فعالیت( که در بینش اسالمی بین علم و دین ایبا توجه به نوع رابطه

توان از وجود نوعی رابطه کل نگرانه و وحـدانی می، وجود دارد) های دینیطول فعالیت
توانـد بـه اندیشـه وحـدتی کـه مـی، های مختلف دانش صحبت نمودنیز در میان شاخه

بعضی از دانشـمندان دلیل اینکه : «وحدت خالق و انسجام جهان خلقت رهنمون گردد
مسلمان به کسب علوم طبیعی و ریاضـی پرداختنـد و در آن از سـرآمدان روزگـار خـود 
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ها ایـن علـوم بـه شـناخت آیـات آفـاقی و انفسـی پروردگـار شدند این بود که از نظر آن
 ،نمایانـدها ُبعدی از ابعاد صنع الهی را به ما مـیکند و در واقع هر یک از آنکمک می
. بلکه یـک وحـدت ارگانیـک دارنـد، لوم مختلف از یکدیگر گسسته نیستندبنابراین ع

» وحدت خالق و انسجام عالم خلقت اصل حاکم بر علوم و فنون اسالمی است ۀاندیش
یکـی ، همین نگرش کل نگرانه و مبتنی بر وحدت ارگانیک، به اعتقاد وی ،)۷۱، همـان(

المی بـوده اسـت و یی تمدن اسـطال ۀثر در شکوفایی علوم مختلف در دور از عوامل مؤ 
فه را در سـلایی علوم طبیعی از حکمت دینی و فمطرح شدن فکر جد ۀبه هیچ وجه اجاز 

، با توجه بـه اهمیـت موضـوع وحـدت ارگانیـک علـوم ،)۱۱۹-۱۲۰، همـان( آن دوره نداد
های درسی حوزه را آسـیبی در جهـت تضـعیف ایـن ایشان حذف علوم طبیعی از برنامه

که این اقدام سبب ایجـاد دو نـوع دانند و معتقد استهم و راهبردی میوحدِت بسیار م
 : جریان انحرافی گردیده است

های علوم و فنون در دنیای غرب و بدون آشـنایی ای از افراد تحت تأثیر پیشرفتعده. ۱
گاهی از محدودیت غرب و علوم آن  ۀکورکورانه مقّلد و دلباخت، های علوم تجربیو آ

 . ها شدندهای دینی بر این پیشرفتبه دنبال تطبیق قرآن و آموزه، تیجهشدند و در ن

سـبب دوری و جـدایی ، برخی از متفکران دینی با بی اعتنایی و تحقیِر علـوم طبیعـی. ۲
هـای علمیـه جـدا های دانشگاهی را به کلی از حـوزهگروهی از دین شدند و محیط

هـای هـای علمـی در محـیطظریـههای انحرافی از تکرده و باعث شدند که برداشت
در ، لذا به عقیده وی بـا توجـه بـه شـرایط پـیش آمـده ،)۱۳۲، همان( علمی رونق یابد

هـای دانشـگاهی و شرایط کنونی ما شاهد حاکمیـت دو فرهنـگ متمـایز در محـیط
 : حوزوی هستیم
 فی شان که عمدتًا پوزیتیویستی اسـتسلعلوم روز به همراه بار ف، هااول در دانشگاه

های غربی هستیم چراکه تولیـدات گردد و ما عمدتًا مصرف کننده دانشگاهتدریس می
 . اندک علمی ما در جهت رفع نیازهای داخلی مان نیست

های علمیه هم مشغول تدریس و تحقیق در علـوم خـاص دینـی هسـتند و دوم حوزه
-۱۳۴، همان( ها منعکس نیستهای زمانه چندان در آننیازهای ملموس جامعه و واقعیت

۱۳۳( . 
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که فکر جدایی علم و دین و به مین اقدامات و مباحث سبب شده استه، در نتیجه
پر رنگ شده و مشکالت زیادی برای جامعه ایجاد ، تبع آن حوزه و دانشگاه از یکدیگر

 . گردد

 مفصل بندی عناصر گفتمانی رویکرد اصالحی. ۶
عناصر شناسائی شده در گفتمـان  توان بینکه گفته شد با مفصل بندی میهمانطور

رابطه برقرار نمود بنابراین با توجه به مباحثی که در شناسایی مهمترین عناصـر گفتمـانی 
های فرعـی ایـن الزم است با معرفی نمودن دال برتر و دال، دیدگاه آقای گلشنی داشتیم

 . ها را نیز ترسیم نمودمیان آن ۀگفتمان رابط
معمـوًال » تولید علـم دینـی« های طرفدار گفتمانرده گفتماندر میان خ: دال برتر) الف

باشـد کـه نـاظر بـه بحـث امکـان و مربـوط بـه عناصـری مـی، دال برتر یک دیدگاه
طور که مشاهده شد در میان عناصر گفتمـانی همان ،معناداری تولید علم دینی باشد

ای که مقولهبه عنوان  -» )اسالمی( جهان بینی دینی« عنصر، رویکرد مهدی گلشنی
 ۀنـه تنهـا در حـوز  -شـدبحث امکان و معناداری علم دینی بر اسـاس آن اثبـات مـی

نیـز دارای نقـش ... روش و، کـاربرد، داوری ۀکه بلکه در حـوز ، کشف و شناخت
را به عنوان دال برتـر رویکـرد اصـالحی در نظـر سزایی بود و به همین جهت باید آنب

 . گرفت
در مرکزیـت ایـن » جهان بینی دینـی« به قرار گرفتن عنصربا توجه : های فرعیدال) ب

هایی دال، های فرعی یاد نمودبه عنوان دال، توان از سایر عناصر گفتمانیمی، گفتمان
 . باشندکه بیش از هر چیز ناظر به کیفیت و جزئیات تولید علم دینی می



  

 

ش
ژوه

پ
می

سال
ی ا

ماع
اجت

ي 
ها

 
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

/
١٣
٩٨

 
رة 

شما
 /

١٢
٠

۲۴ 

 ) گلشنیدیدگاه مهدی ( عناصر درون گفتمانی رویکرد اصالحی: ١ ۀجدول شمار 

 تکیه اصلی عناصرتأثیرگذاری و عمل ۀحوز نوع دال عناصر گفتمانی

ــاء ــر ابتن ــی ب ــان بین  جه
 ۀدر حــــوز ( اســــالمی

 ) کشف و شناخت
 برتر

 کانونی گفتمان ۀنقط
مکان تولید ا و ناظر به
 علم دینی

مبــا نــی متــافیزیکی علــم دینــی 
تأثر از دیـن بـوده و عـالوه بـر م

در ســایر حــوزه، کشــف ۀحــوز 
ــز ... کــاربرد و، داوریهــای  نی

 . نقش مهمی دارد

جهت گیری و کـاربرد 
 الهی

 فرعی
ناظر بـه امکـان تولیـد 

 علم دینی

با توجه به جهـان بینـی و اهـداف 
علم دینی دارای کـاربرد ، اسالمی

 . و جهت گیری الهی است

 فرعی مطلوبیت علم دینی
مطلوبیــت  نــاظر بــه

 تولید علم دینی

ا هـای فــر بـه دلیـل وجــود نگـرش
ماّدی و غنای مفـاهیم موجـود در 

این علـوم دارای مطلوبیـت و ، آن
 . باشندحتی ضرورت منطقی می

تــأثیر جهــان بینــی در 
 داوری ۀحوز 

 فرعی
کیفیت تولیـد  ناظر به

 علم دینی

ـیم ، در نتیجه گیری انتخـاب و تعم
، )باالخص جهان شـمول( هانظریه

هــای جهــان بینــی و پــیش فــرض
 . ذار استذهنی فرد بسیار تأثیرگ

ــــتره  شــــمولیت و گس
 وسیع

 فرعی
کیفیت تولیـد  ناظر به

 علم دینی

علم دینی مختص علوم تجربـی 
هـا نبوده و تمامی علوم و دانـش

 . گرددرا شامل می
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بهــره گیــری از تمــامی 
 هاروش

 فرعی
کیفیت تولیـد  ناظر به

 علم دینی

ــه  ــه تجرب روش علــوم محــدود ب
ــه ــوده و از یافت ــانی نب ــای وحی ه

 . کندنی نیز استفاده میوعقال

 وحدت علم و دین
 ) علم در طول دین( 

 فرعی
کیفیت تولیـد  ناظر به

 علم دینی

 ۀمطالعه و مشـاهد، فعالیت علمی
و نوعی عبادت و ، آثار صنع الهی

 . فعالیت دینی است

ــــرش ــــر نگ ــــاء ب  ابتن
 ارگانیک و وحدانی

 فرعی
کیفیت تولیـد  ناظر به

 علم دینی

ــته ــه رش ــش دهم ــای دان ارای ه
ارتبــاطی ارگانیــک بایکــدیگر 
 بوده و یک کّل مسنجم هستند

 

 
 ) دیدگاه مهدی گلشنی( مفصل بندی عناصر درون گفتمانی رویکرد اصالحی: ۱نمودار شماره 
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 گیرینتیجه
 ۀد هیچ تردیدی وجـود نـدارد کـه آینـدبا توجه به مباحثی که در ابتدای مقاله طرح گردی

ا تمام وجـود در راه تولیـد و بکـارگیری علـم و دانـش تالشـی که بجهان از آن افرادی است
را  از همین روست که باید این بیان دقیق حضـرت امیرالمـؤمینن علـی ١.جهادگونه نمایند

العلـم : «نمایند بیش از پیش مورد توجـه قـرار دادکه علم را وسیله قدرت و اقتدار معرفی می
ن قـدرت را یـهر کس ا ،علم قدرت است ؛هیل علیجده صیسلطان من وجده صال و من لم 

بـر او ، اوردیـن قدرت را به دسـت نیو هر کسی که ا؛ دا کندیتواند غلبه پیم، به چنگ آورد
 . )۲۶/۰۷/۱۳۹۶، ایبه نقل از امام خامنه؛ ۲۰/۳۱۹، ابن ابی الحدید(» دا خواهد شدیغلبه پ
بتنی بر جهان م، ز سوی دیگر جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست که تولید علما
سیاسی و ، که پیوند بسیار تنگاتنگ و دقیقی با مناسبات فرهنگیهای مختلف استبینی

ای مبــرا از اجتمــاعی دارنــد و در واقــع در نظــر گــرفتن ایــن موضــوع کــه علــم پدیــده
شود امری ساده اندیشانه است از ایـن رو الزم مالحظات فوق بوده و در خالء تولید می

هـا و اقتضـائات دینـی و و عالمانه بحث تولید علم مبتنی بـر ارزش است با نگاهی دقیق
باالخص در حوزه مباحث علوم انسانی و اجتماعی که می( بومی مورد توجه قرار گیرد

تـا زمینـه سـازِی ) ٢های جوامع بشری دانسـتتوان آن را روح و مغز متفکر پیکره تمدن
هـای تولید الگوها و مـدلی، سالمیهای انقالب امهمی جهت بازتولید و استمرار ارزش

 . بومی و در نتیجه نیل به تمدن نوین اسالمی صورت پذیرد
ای کـه اشـاره شـد برخـی صـاحب نظـران و اندیشـمندان حـوزوی و با توجه به مسئله

                                                 
کید می«. ١ کید. کنیم روی علمما تأ از روی یـک احسـاس کـاذِب ؛ تعـارف نیسـت؛ جدی اسـت، این تأ

زورگوئی در دنیا زیـاد . خیزد شده برمیبلکه از یک تشخیص عمیق و محاسبه؛ تشریفاتِی موسمی نیست
از دانـش  ۀ، برخاسـتآن قـدرت و آن ثـروت و آن امکانـات. ندزورگویان متکی به قدرتشـان هسـت. است

در دیـدار مقام معظم رهبـری بیانات » (دشود مواجهه کر نمی، شود مقابله کردبدون دانش نمی. آنهاست
  ).KHAMENEI.IRبه نقل از ؛ ۱۴/۰۷/۱۳۸۹ نخبگان جوان

نقـل و نگـرش مـتن ، ای مبتنـی بـر عقـلای از دانش هاست که با شـیوهعلوم انسانی به معنای مجموعه. ٢
توان گفـت علـوم با این نگاه می. باشدمی) انسان به معنای عام آن( به دنبال شناخت نوع انسان، محورانه

گـاهی و اراده انسـان سـر و کـار : ۱۳۹۲، پارسـانیا( دارد انسانی با پرداختن به موضوعات مهمـی ماننـد آ
تمـدنی و مـاوایی ، تـاریخی، جمعـی، توصیف و تبیین رفتارهای فـردی، و نقش بی بدیلی در فهم)، ۱۳۱
 ). ۱۳۹: ۱۳۹۲، واسطی( نمایدها ایفا میانسان



 

هان
ز ج

ا
بی

سی
برر

ی، 
 دین

علم
ید 

 تول
ی تا

الم
 اس

نی
...

۲۷ 

اند که بـه دور از هرگونـه های خاصی در این زمینه ارائه نمودهدانشگاهی تأمالت و دیدگاه
بایـد بـه دقـت مـورد توجـه و بررسـی ، های شخصـیگرفتن سلیقهبازی سیاسی و در نظر 

های مزبور که با توجه به ماهیت آن اصـطالحًا از آن بـه یکی از دیدگاه. عالمانه قرار گیرند
به طور کلی در این  ،شود دیدگاه مهدی گلشنی استعنوان رویکرد اصالحی نام برده می

دال برتر دیدگاه آقای گلشنی بوده و ، اسالمیرویکرد ابتنای تولید علم دینی بر جهان بینی 
جهـت گیـری و کـابرد الهـی . در مرکز مفصل بندی این خرده گفتمان قرار گرفته اسـت

در ، حضور و تأثیر جهـان بینـی دینـی در حـوزه داوری، مطلوبیت تولید علم دینی، داشتن
، روش تجربه های مختلف در کنارگیری از روشبهره، تمامی علوم بشری ۀگستر برگرفتن 

 و اتکـای بـر نگـرش ُکـل نگرانـه) وحـدت علـم و دیـن( قرار گرفتن علـم در طـول دیـن
 . دهندهای فرعی این رویکرد را تشکیل میدال، و َوحدانی به علم و دین نیز) ارگانیک(

و متکامل تری نسبت به رویکرد تهذیبی و حداقلِی  ١این دیدگاه دارای نقاط ایجادی
علـم دینـی خـود را در  ۀآقای گلشنی نظریـ، باشد و در واقعمی برخی از صاحب نظران

اما با وجود این مسائل  ،اندسیستمی نظام مندتر و ایجادی تر مورد بحث و ارائه قرار داده
 توان موضع این رویکرد نسـبت بـه علـوم موجـود را موضـعی اصـالحیباز می، ایجادی

هـای وی قیق تر و تأمل بیشتر دیدگاهموضوعی که با بررسی د ،دانست) فراتر از تهذیبی(
بـه صـراحت مـورد ، هایی از مباحث ایشانقابل مشاهده است و حتی این ادعا در بخش

 . )۱۰۳-۱۰۴ :۱۳۸۵، گلشنی( توجه و اذعان وی قرار گرفته است
طـرح و  بسـتر مناسـبی جهـت، امید است با انجام یک برنامه ریزی دقیق و عالمانـه

) بومی -رویکرد دینی( در باب نظریه پردازی و تولید علم با های مختلفبررسی دیدگاه
پیشـرفت و اعـتالی ایـن سـرزمین  ۀوی و دانشگاهی فراهم شود تـا زمینـدر مجامع حوز 

 . اسالمی بیش از پیش مهیا گردد
                                                 

ای از در این دیدگاه بر خالف نظرات دیگری که دینی کردن علم را صرفًا در بحث اضـافه نمـودن پـاره. ١
دانند و یا احیانًا در پی استفاده از آموزه های دینی در تولید فرضیه های علمی بـوده و ایات میآیات و رو 

ایـن دیـدگاه بـا اتخـاذ ) نگـاه تهـذیبی و حـداقلی( کنندعلم دینی را به بخش خاصی از علوم محدود می
نـی را در مـورد رویکردی تکاملی تر در پی استفاده از دین در مبانی و جهت گیری علوم بوده و علـم دی

داند و در روش شناسی هم بر خالف برخی نگاه های حـداقلی صـرفًا بـه تجربـه و انواع علوم ممکن می
 . مشاهده تکیه ندارد
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