
  چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی 
 تواند در علوم انسانی انقالب مفهومی به راه بیندازددین می

 
گرایانه با دین دارند، از : علوم انسانی رابطه کلفرهنگ و اندیشه اسالمی علیرضا قائمی نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه

 ..تواند در علوم انسانی انقالب مفهومی به راه بیندازداین رو دین می
مرکز همایش هاي بین المللی صدا و سیما  در اسالمی انسانی علوم المللی بین کنگره چهارمین افتتاحیه مراسم درایشان 

دین و علم دو دستگاه معنایی جدا نیستند. آنها در ذهن دو فضاي شناختی  چنین اظهار کردبه ارائه مقاله خود پرداخت و 
 از و شوندمی تلفیق شناختی	اي دارند. این دو فضا با هم به طور کنند که با هم روابط بسیار پیچیدهخاص را ترسیم می

نام دارد. بنابراین، علم دینی حاصل تلفیق مفهومی » علم دینی«آید که می حاصل دیگري فضاي آمیختگی و تلفیق این
  .علم و دین است

کند. به عبارت دیگر، ساختار واره در این تلفیق عمل کرده، ساختار کلی تلفیق را تعیین میدین به مثابه طرح وي افزود
اصل تأثیر مبانی خاص دینی در دهد که علم دینی صرفاً حکند. این نکته نشان میین تلفیق را دین تعیین میفضاي ا

است. تأثیر دین در علم بیرونی یا درونی است. به عبارت دیگر، دین ممکن  علم نیست و تأثیر دین در علم بسیار پیچیده
لم. مراد از تأثیر بیرونی (یا تأثیر در پشت صحنه علم)، تأثیر در است در روي صحنه علم تأثیر بگذارد یا در پشت صحنه ع

هاي حاکم بر علم است و مراد از تأثیر درونی (یا تأثیر در روي صحنه مبانی فلسفی و مبادي مابعدالطبیعی علم و ارزش
ـ تأثیر در نظریات و مدل هاي است. دین درون خود ایده ها و مسائل و غیره ـها و تلفیقعلم)، تأثیر در محتواي درونی علم 

ها و مبانی فلسفی و مابعدالطبیعی خاصی دارد و با هر مبناي فلسفی همخوان نیست. علم در مواجهه با دین رنگ آن ایده
  .گیردرا می

بانی و مبادي متافیزیکی علم و دیگر، در کند: یکی در سطح مدین در دو سطح بیرونی با متافیزیک علم تماس پیدا می
بخش سطح متافیزیک حاصل از علم. علم، همان طوري که بر متافیزیک خاصی مبتنی است، براي برخی منبع الهام



کند. معموالً میان متافیزیک هاي ثانوي نیز تماس پیدا میمتافیزیک خاصی هم شده است. گاهی دین با این نوع متافیزیک
هاي مابعدالطبیعی خاصی از دستاوردهاي علم فرضفاصله وجود دارد و نتایج مابعدالطبیعی هم در پرتو پیشثانوي و علم 

تواند هاي حاکم بر علم ـ محدود به سطح خاصی نیست و دین میحاصل آمده است. تأثیر ارزشی دین ـ تأثیر در ارزش
هاي گزینش نظریات در علم و تبیین ها و روشي دادهبندها و مقولهآوري دادهدست کم در چهار سطح علم؛ یعنی جمع

  .رفتار عامالن تأثیر بگذارد
بندي تأثیر درونی هم یا تأثیر مفهومی است یا نظري. در تأثیر مفهومی دین در دستگاه مفهومی علم و در تصورات و مقوله

افکند و . به عبارت دیگر، در این صورت دین طرح مفهومی جدید در علم درمیسازدآن دست برده، آن را دگرگون می
ها و نظریات کند، اما در تأثیر نظري، دین در محتواي تصدیقی و در فرضیهاي را به علم عرضه میدستگاه مفهومی تازه

  .بردها و غیره دست میو مدل
گرایانه، با دین دارند. از این رو، دین در علوم طبیعی و رابطه کلعلوم تجربی رابطه مدولی، وعلوم انسانی  وي اظهارکرد

ارتباط درونی دین با  .تواند در علوم انسانی انقالب مفهومی به راه بیندازدآورد، ولی میتجربی انقالب مفهومی به بار نمی
که گاهی ممکن است باورهاي استعاري) باشد؛ بدین معنا (اللفظی اللفظی و یا غیرتحتعلم ممکن است به معناي تحت

اللفظی) و یا به طور دینی و مضمون کتاب و سنت در درونمایه علم به طور مستقیم و صریح تأثیر بگذارد (ارتباط تحت
ربایی و تبیین و تواند در فرایند فرضیهناپیدا و غیرمستقیم در آن دست ببرد (ارتباط استعاري). در ارتباط درونی، دین می

 .هاي مفهومی جدیدي را موجب گرددهاي علمی تأثیر بگذارد و پیدایش تلفیقها و مدلاستعارهتفسیر و در 
شود و سپس، فضاي هایی برقرار میدر تلفیق، میان فضاي علم و فضاي دین روابط و نگاشت قائمی نیا تصریح کرد

گردد که م وجود دارد و موجب میآید. امکان تلفیق مفهومی علم و دین همواره در علمفهومی جدیدي به وجود می
هایی واقعیت ت. علم باهمخوان اس)گرایی (رئالیسمفضاهاي مفهومی جدیدي در علم پیدا شود. علم دینی تنها با فرض واقع

رئالیسم )یابد می ها دستاي از موارد به آن واقعیتشناختی). علم در پارهطبیعی یا اجتماعی سر و کار دارد (رئالیسم هستی
عالم خارج یا با جزئی که هر جزئی از علم با جزئی ازگرایی در علم دینی را نباید بدین معنا دانست شناختی). واقعمعرفت

علم  :گیرد، گفتوي با اشاره به اینکه معماري علم دینی به طور تدریجی صورت می ت.متناظر اساز واقعیت مورد نظر 
چ گاه نباید انتظار داشت که علم دینی به نحو مطلق و یکجا صورت گیرد. مهندسی یک فرایند تاریخی تدریجی است. هی

گیري پارادایم پذیر نیست. شکلعلم جزء به جزء و تدریجی صورت می گیرد. مهندسی علم به طور مطلق و یکجا امکان
 .اندها و غیره هم تدریجیها و فرضیات و مدل

شناسی اسالمی واحد ـ بر فرض تحقق المثل، اقتصاد اسالمی یا انسانشویم. فیهاي دینی رو به رو میهمواره با علم ما
هاي اسالمی داریم و همواره باید در انتظار شناسیاین قبیل علوم ـ نخواهیم داشت، بلکه اقتصادهاي اسالمی و انسان

وي با بیان اینکه . ناپذیر استي دیگري ظهور کنند. تکثر در علم اجتنابهاشناسیباشیم که اقتصادهاي اسالمی و انسان
اند. هاي بشري در این میان فاصله افکندهخالقیت آدمی و روش دین و علم رابطه مکانیکی و جبري ندارند. تأکید کرد

نماي واقع نیست، بلکه علم گفتند، علم آینه تمامهاي خام میسرشت علم با تکثر عجین شده است. آن گونه که رئالیست
کند تا عالمی نزدیک به اي از کاشفیت و خالقیت است و خالقیت عالم نیز در علم تأثیر دارد. دانشمند تالش میآمیزه

بودن علم را نشان » اسالمی«عالم واقع بسازد. عالم او هرگز انطباق کامل با عالم واقع نخواهد داشت. سخن فوق معناي 
ودن یک علم هرگز به معناي انطباق کامل آن با دین یا واقع نیست؛ چرا که علم، هر چه باشد، تا حدي دهد. اسالمی بمی

دهد تا انطباق اي از کاشفیت و خالقیت است. دینی بودن بیشتر حدود علم را نشان میحاصل خالقیت عالم بوده، آمیزه
اي است که دین در مرزهاي آن م دینی به مثابه شبکهرود و علکامل محتوا را. علم در چارچوبش از حدودي فراتر نمی



آید، پر هاي دیگر حاصل میقرار دارد. دانشمند درون این شبکه را با خالقیت خود و از ترکیب اطالعاتی که از زمینه
  ند.کمی

اند و از این باب وارد داشتهاند، رویکردي کالمی به مسأله بسیاري از کسانی که درباره علم دینی سخن گفته وي افزود
اي حداکثري در نظر بگیریم، به طور طبیعی باید اند که ببینند از دین چه انتظاري باید داشت. اگر دین را پدیدهبحث شده

اي حداقلی باشد نباید شناسی و اقتصاد و طب و غیره هم به ما بدهد. اگر هم دین پدیدهانتظار داشته باشیم که دین جامعه
ار داشته باشیم که علومی از این قبیل در دین باشد. به اعتقاد نگارنده، رویکرد کالمی در تبیین وضعیت علم دینی از انتظ

شود. براي ایضاح این مغالطه باید به رویکرد بدیل توجه کرد. رویکردي که در این اثر براي تعیین نوعی مغالطه ناشی می
شناختی قرار بگیرد. شناختی است. معرفت علمی باید مورد تحلیل معرفتمعرفت تکلیف علم دینی مبنا قرار گرفته رویکرد

شود؟ تحلیل ساز وکار معرفت علمی و این که علم چیست و چگونه هایی دارد؟ و چگونه پیدا میاین نوع معرفت چه مؤلفه
شناختی وارد حوزه فلسفه پر واضح است که در رویکرد معرفت. تواند سرنوشت علم دینی را روشن سازدگیرد، میشکل می

شویم و با انبوهی از مباحث پیرامون سرشت علم جدید و علم، به معناي وسیع که شامل علوم طبیعی و انسانی است، می
م جدید و مباحث فلسفه علم توجه کرد. خود شویم. براي تبیین علم دینی باید به سرشت علکالبدشکافی آن رو به رو می

اش توجه کرد. فلسفه در این گیريشود و باید به سرشت آن و نحوه شکلعلم دینی هم مشمول مباحث فلسفه علم می
 .چارچوب ابزاري براي حلّ مسایل مفهومی بنیادي راجع به علم است
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