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از علم سکوالر تا علم دینی

 در 
ً
»از توطئه هاي مهمي که در قــرن اخیر، خصوصا

دهه هاي معاصر و به ویژه پس از پیروزي انقالب اسالمي، 
آشــکارا به چشــم مي خورد، تبلیغات دامنه دار و با ابعاد 
مختلف براي مأیــوس نمودن ملت ها و بخصوص ملت 
فداکار ایران، از اسالم است. گاهي ناشیانه و با صراحت 
به اینکه احکام اسالم که هزار و چهارصد سال قبل وضع 
شده است، نمي تواند در عصر حاضر کشورها را اداره کند 
و یا آنکه اسالم یك دین ارتجاعي است و با هر نوآوري و 
مظاهر تمدن مخالف است و در عصر حاضر نمي شود 

کشورها از تمدن جهاني و مظاهر آن کناره گیرند«.
 »این دعوي به مثابه آن است که گفته شود: قواعد عقلي 
و ریاضــي در قرن حاضر باید عوض شــود و به جاي آن 
قواعد دیگر نشانده شــود. اگر در صدر خلقت، عدالت 
اجتماعي باید جاري شــود و از ستمگري و چپاول و قتل 
باید جلوگیري شود، امروز چون قرن اتم است، آن روش 
کهنه شده و ادعاي آنکه اسالم با نوآوري ها مخالف است«.

»اگــر مراد از مظاهر تمــدن و نوآوري ها، اختراعات و 
ابتکارات و صنعت هاي پیشــرفته که در پیشرفت و تمدن 
بشر دخالت دارد، هیچ گاه اسالم و هیچ مذهب توحیدي با 
آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد، بلکه علم و صنعت مورد 
تأکید اسالم و قرآن مجید است و اگر مراد از تجدد و تمدن 
به آن معني است که بعضي روشنفکران حرفه اي مي گویند 
که آزادي در تمام منکرات و فحشا حتي همجنس بازي و 
از این قبیل، تمام ادیان آسماني و دانشمندان و عقال با آن 
مخالفند، گرچه غرب و شرق زدگان به تقلید کورکورانه آن 

را ترویج مي  کنند«. 
)وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی )ره((  

نگاه اسالم به انســان ، به علم ، به زندگی بشر ، به 
عالــم طبیعت و بــه عالم وجود ، نگاهی اســت که 
معرفت نوینی را در اختیار انســان قرار می دهد. این 
نگاه ، زیر بنا و قاعده و مبنای تحقیقات علمی در غرب 
قرار نمی گیرد. تحقیقات علمی در غرب ، در ستیز با 
آنچه آن را دین می پنداشتند ؛ دینی که رنسانس علیه آن 
قیام کرد و خط فکری و علمی دنیا را در جهت مقابل و 
مخالف آن ترسیم کرد ، دین نبود ؛ توهمات و خرافاتی 
بود با عنوان دین. دیِن کلیســایی قرون وسطا ، دین و 
معرفت دینی نبود. بدیهی بود که عقده ها و گره ها در 
ذهن دانشمندان و نخبگان و زبدگان فکری باقی بماند 
و برایش راه عالج های ضد دینی و غیر دینی پیدا کنند. 
لذا هنوز چگونگی کنار آمدن علــم و دین یرای آنها 
مسئله است. اما مسئله ما این نیست؛ در جهان بینی 
ما ، علم از دل دین می جوشد و بهترین مشّوق ، دین 
است. دینی که ما می شناسیم ، جهان بینی دینی ای که 
ما از قرآن می گیریم ، تصویری که ما از آفرینش و از 
انسان و از ماوراء الطبیعه و از توحید و از مشیت الهی و 
از تقدیر و قضا و قدر داریم ، با علم سازگار است ، لذا 

]دین[ تولید کننده و تشویق کننده علم است.

)بیانات معظــم له در دیدار اســاتید دانشــگاه ، 
) 83/09/26
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جامعــه علمی کشــور را داشــته باشــیم.  دو 

فصلنامــه ای کــه در پیش روی شــما اصحاب 

علم و معرفــت و فرهیختگان دانشــگاهی قرار 

گرفته است، درصدد اســت بعنوان پیش شماره، 

پژوهشــهای صاحب نظــران را در زمینــه ارتباط 

دینی،  ارزشهای  با  علوم جدید 

چالشهای بوجود آمده در ارتباط 

میان یافته های علمی و دینی، 

و روش¬شناســی  مبانی  تولید 

متناســب بــرای نیل بــه علم 

اســالمی را در معــرض نقد و 

اندیشــمندان مختلف  بررسی 

قــرار دهد و بــا تبییــن ابعاد 

فرهنگی، دینی و ارزشی مراکز 

علمی در حــوزه علوم طبیعی، 

به ویژه علوم فنی و مهندسی 

 

دانشگاه هاي مختلف جهان، عالوه 

بر اشتراکاتي که به لحاظ تولید علم و 

تربیت نیروهای متخصص با یکدیگر 

دارند، بــه اعتبار وجود جهان بینی ها، 

ارزش ها و فرهنگ های مختلِف حاکم 

بر جوامع، واجد خصوصیاتي هستند 

که آنها را از یکدیگر متمایز مي سازد. 

مرکز مطالعــات و پژوهش های علم 

و دین برای دســت یابی به این هدف، 

فعالیت های چنــدی را آغاز کرده که  

اقدام به نشر مجله »پژوهش نامه علم 

و دین« از جمله ی این فعالیت هاست

و زیســت محیطــی گامی در جهــت نیل به 

تمــدن نوین اســالمی، بردارد. امید اســت که با 

ارائه پیشــنهادها، انتقادها و بیان نظریات، دست 

اندرکاران این نشریه را یاری نمایید.

مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین 

برای دست یابی به این هدف مقدس و ضروری، 

فعالیت های چندی را آغاز کرده که نشــر مجله 

»پژوهــش نامــه علــم و دین« از جملــه ی این 

فعالیت هاست.

سخن سر دبیر

ســرآغاز ســخن را با نام و یاد خدای عزوجل 

زینت مــی دهیم و ســپاس خالصانــه خویش 

را به ذات اقدســش ارزانی می کنیــم ؛ همو که 

اندیشوران در وصفش متحیرند و سالکان در ادای 

حقش عاجزند، و درود و ســالم بر گل سرســبد 

خلقت ؛ پیامبر مهربانــی ها و اهل بیت مطهر 

و معصومــش و نفریــن ابــدی نثار دشــمنان و 

بدخواهان دینش.

بی شــک، احیای هویت تمدنی و پیشــرفت 

نظام جمهوری اســالمی ایران، مســتلزم رشــد 

متــوازن و همه جانبــه ابعاد علمــی، فرهنگی، 

 سیاســی و اقتصادی کشــور اســت و در مسیر 

تحقــق و تعالی آن، آمــوزش عالی کشــور نقش 

پیشــران و موتور محرکه را برعهــده دارد. به دیگر 

بیان، دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالي هر کشور، 

نماد باالترین ســطح از فرهنگ و علم آن کشــور 

محســوب مي شــوند و اصول جهان  بینــي و نظام 

اعتقادي و ارزشــي جامعه را در خــود متجّلي مي 

ســازند و با تربیت متفکران و دانشمندان و مدیران 

آینده در جهت بخشــیدن به حرکت هاي گوناگون 

فکــري و عملی، بخصــوص در راســتای تقویت 

پایه های اقتصادی جامعه مؤثر واقع مي شــوند. از 

همین رو، دانشــگاه هاي مختلف جهان، عالوه بر 

اشتراکاتي که به لحاظ تولید علم و تربیت نیروهای 

متخصص با یکدیگر دارند، به اعتبار وجود جهان 

بینی ها، ارزش ها و فرهنــگ های مختلِف حاکم 

بر جوامع، واجد خصوصیاتي هســتند که آنها را از 

یکدیگر متمایز مي ســازد. بر این اســاس، جامعه 

ایران کــه با انقالب شــکوهمند الهــی خویش ، 

جهان بیني اسالمی را مبناي شئون گوناگون زندگي 

خود قرار داد، می طلبد که آموزش عالِی متناسب با 

مباني و ارزش هاي اسالمي داشته باشد، تا با تربیت 

صاحب نظران و مدیران بر وفق مباني مزبور، مروج 

فرهنگ اصیل اســالمی و تحکیم کننده پایه های 

استقالل و عزت کشور گردد.

مرکــز مطالعــات و پژوهــش های علــم و دین 

برای دســت یابی به این هــدف مقدس و ضروری، 

فعالیت های چندی را آغاز کرده که  اقدام به نشــر 

مجله »پژوهش نامه علم و دیــن« از جمله ی این 

فعالیت هاســت که امیدواریــم در آینده نزدیک با 

همکاری جمعی از اندیشــمندان، توفیق ارائه آن به 

سخن سر دبیر
سخن سر دبیر



    د   مزع زا ن هون    زم   ی ن ر و      د   مزع زا ن هون    زم   ی ن ر و  
علم و دین

امه
صلن

دوف

ی تخصصی
فرهنگ

و دین
علم 

ل اول
سـا

 
ه اول

مار
ش

ستان 94 
 تاب

ر و
بها

دوفصلنامه

فرهنگی تخصصی

   علم و دین

شماره اولسـال اول

بهار و تابستان 94 

علم و دین

67

مرکز مطالعات علم و دین در راســتای تحقق 

بخشــیدن به آرمان های بلند انقالب شکوهمند 

اسالمی ایران، به ویژه منویات مقام معظم رهبری 

در خصوص اســالمی شدن دانشــگاهها و ارائه 

الگــوی اســالمی ایرانی پیشــرفت و با تصویب 

هیأت رئیسه دانشــگاه صنعتی سهند در مورخه 

92/07/20 تأســیس گردید. اهداف، ســاختار و 

برنامه های مرکز به شرح ذیل است:

اهداف مرکز    

1.ارتقای ســطح علمی اساتید دانشگاه به ویژه 

اساتید گروه معارف

2. اســتفاده از ظرفیت فکری و علمی اساتید 

دانشگاه

3.مطالعه و ارائه راهکار در مورد سیاستگذاری 

و برنامــه ریزی در راســتای فرهنگ ســازی برای 

ترویج مطالعات دینی در دانشــگاه و در راستای 

سند اسالمی شدن دانشگاهها

4. شناسایی و بررسی شــبهات دینی در حوزه 

های مختلف و ارائه پاسخی متقن و منطقی

5. اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی 

و توسعه ای به منظور تحقق اهداف مرکز

6. شناســایي و اولویت بنــدي نیازهاي دینی 

دانشگاه و تبدیل آن به پروژه هاي مطالعاتي

7. ترویج و انتشار نتایج مطالعات و پژوهشهای 

انجام شــده به صورت مجله علمی، کتاب ، نرم 

افــزار و برنامه های رایانه ای متناســب با اهداف 

مرکز و برابر ضوابط و مقررات موضوعه کشوری

8. همکاری پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات 

آموزش عالی و  پژوهشــی داخلی ، خارجی و بین 

المللــی به منظور ارتقــای کیفیت فعالیت های 

پژوهشــی در زمینه علــوم انســانی و در  جهت 

اســتفاده از ظرفیت های آنهــا و پرهیز از موازی 

کاری مضر 

9. ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی 

  مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین  

و حقوقی بر اســاس نتایج فعالیت های علمی و 

پژوهشی انجام شده در مرکز

10. برگــزاری همایــش هــای علمــی و ارائه 

قالــب کارگاههای  دســتاوردهای پژوهشــی در 

آموزشی

11. جذب و بهره مندی از پژوهشگران مستعد و 

نخبه حوزوی و دانشگاهی در جهت 

انجام وظایف مرکز

مخاطبان مرکز

مرکــز مطالعــات و پژوهش های 

علــم و دین مخاطبان خــود را به دو 

گروه عمده زیر تقسیم کرده است : 

اعم  نخبگان علمی  و  1.دانشوران 

از حوزوی و دانشگاهی

2.نخبگان فرهنگی ، اجتماعی ، 

سیاسی و اقتصادی کشور

شورای راهبردی مرکز

 کلیه فعالیت های مرکز مطالعات 

بطور مســتقیم و غیر مســتقیم به 

موضوع علم و دین ربط پیدا می کند 

و ایــن فعالیت ها زیر نظر شــورای 

راهبردی و دبیر مرکز ، یعنی مســئول نهاد رهبری 

انجام می شود. 

مرکز  راهبــردی  شــورای  اعضای  ترکیــب 

عبارتند از :

1. رئیس دانشگاه

2. رئیس و معاونت فرهنگــی نهاد نمایندگی 

مقام معظم رهبری

3.  معاونت پژوهش دانشگاه

4.  معاونت فرهنگی - اجتماعی دانشگاه

5.  رئیس دانشکده علوم پایه

6.  مدیر و اساتید گروه معارف

7.   دو نفر از اســاتید شاخص و صاحب 

نظر دانشگاه  

 شــورای راهبردی مرکز که رکن 

اصلــي و مســئول خط مشــي و 

تصمیم گیري مرکز میباشد، داراي 

وظایف ذیل است:

1. تعیین خط مشــي و نظارت بر 

اجراي برنامه ها

2. بررســي و تصویــب بودجه و 

عملکرد و تراز مالي 

3. تصویــب برنامه هــاي علمی 

و پژوهشــی متناســب با شــرایط و 

نیازهای دانشگاه.

4. تصویب آیین نامه هاي داخلي 

و دســتورالعملها و روشهاي اجرایي 

بر اســاس ضوابط حاکم بــر مراکز 

پژوهشی وزارت علوم

5.بررسي و تصویب کلیه مواردي که به موجب 

اساسنامه در صالحیت شورای راهبردی است

6. تصویــب و موافقت بــا پذیرش افراد جهت 

همکاري و مشارکت 

فعالیت های مرکز 

مطالعات در قالب شش 

کارگروه : کارگروه فلسفه 

و کالم اسالمی ، کارگروه 

متون و منابع اسالمی، 

کارگروه سبک زندگی 

اسالمی ، کارگروه تاریخ 

و تمدن اسالمی، کارگروه 

مکتب امام)ره( و انقالب 

اسالمی و کارگروه الگوی 

اسالمی- ایرانی پیشرفت 

وهرکدام زیر نظریکی 

ازاساتید اداره می شود.
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 دبیر مرکز  

 دبیر مرکز، مسئول اجرایي مرکز است که اهم 

وظایف او به شرح زیر میباشد :

1.  دعوت از اعضای شــورای راهبردی و 

تنظیم دستور جلسات

2.  اجراي مصوبات شورای راهبردی در 

ارتباط با امور مرکز

3.  تنظیم و پیشنهاد برنامه ساالنه و سه 

ساله به شورای راهبردی براي تصویب

4.  برقراری ارتباط و امضای تفاهم نامه 

با سایر مراکز مشابه در جهت پیش برد اهداف 

مرکز به نمایندگي از طرف شورای راهبردی

5.  تنظیم و پیشــنهاد بودجه ســاالنه و 

تفصیلي به شورای راهبردی براي تصویب

6.  تهیــه و تنظیــم آییــن نامــه هــا، 

دستورالعملها و روشهاي اجرایي و ارائه گزارش 

فعالیت ساالنه 

تهیه و فراهــم آوردن امکانات الزم و   .7

متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط

کارگروه های علمی مرکز

فعالیــت های مرکز مطالعات در قالب شــش 

کارگروه و هر کدام زیر نظر یکی از اســاتید انجام 

می شــود. این کارگروه ها به ترتیــب عبارتند از : 

کارگروه فلسفه و کالم اســالمی ، کارگروه متون و 

منابع اسالمی، کارگروه ســبک زندگی اسالمی ، 

کارگروه تاریخ و تمدن اســالمی، کارگروه مکتب 

امــام)ره( و انقالب اســالمی و کارگــروه الگوی 

اسالمی- ایرانی پیشرفت

هر یــک از کارگــروه ها بــا جــذب نیروهای 

متخصص و تأمین امکانات ، متناسب با موضوع 

فعالیــت خویش و در راســتای اهــداف مرکز به 

فعالیت می پردازند.

 معرفی محصوالت مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین

دانشگاه صنعتی سهند تبریز
3-نشســت دانــش افزایی اســاتید بــا موضوع 

معرفــت شناســی اســالمی و فلســفه علــم بــا 

 93 شــهریور  گلشــنی؛  مهــدی  دکتــر   حضــور 

http://elmvadin.ir/?p=d1518 

شــدن اســالمی  ســند  بــا  آشــنایی   4-کارگاه 

 دانشــگاه ها با حضور حجت االسالم دکتر شاطری 

 دبیر شــورای اسالمی شدن دانشــگاه ها؛ خرداد 94 

http://elmvadin.ir/?p=d1669 

5-نشست احیای تفکر فلسفی در علم معاصر با 

سخنرانی دکتر مهدی گلشنی؛ مرداد 94

http://elmvadin.ir/?p=d1688 

1-مجموعه سخنرانی های حجت االسالم دکتر خسرو پناه 

درباره علم دینی؛ اردیبهشت 93

http://elmvadin.ir/?p=d1462 

2-سخنرانی دکتر مهدی گلشــنی با موضوع علم، دین و 

فلسفه؛ اردیبهشت 93 

http://elmvadin.ir/?p=d1477 
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   آشنایی با دانشگاه
 صنعتی سهند تبریز      

دانشــگاه صنعتی ســهند با هدف 

تربیــت نیروهای کارآمــد و متخصص در 

زمینه علوم فنی – مهندســی در ســال 1368 و 

با تصویب شــورای گسترش دانشگاه های کشور و 

شورای عالی انقالب فرهنگی و در خطه همیشه سرفراز 

تبریز تأســیس گردید و از این 

به  اســالمی  انقالب  مولود  جهت 

شــمار می رود. این دانشــگاه از سال 

1369 فعالیت های آموزشــی و پژوهشــی 

خود را بطور رســمی آغاز کرد و هــم اکنون با 

گذشت 24 سال ، با بیش از 4000 هزار نفر دانشجو 

در مقاطع کارشناســی ، کارشناسی ارشــد و دکتری و 

قریب بــه 160 نفر هیأت علمی و در قالب 10 دانشــکده ، 

با افتخار در ســنگر جهاد علمی و در جهت تحکیم پایه های 

انقالب شکوهمند اسالمی ایران به فعالیت می پردازد.

صنعتی  دانشــگاه 

از  یکــی  ســهند 

در  فعال  دانشگاههای 

فرهنگی  هــای  حوزه 

و اجتماعــی در بیــن 

دیگر  دانشــگاههای 

می باشد. 
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با عرض سالم و تشکر از وقتی که در اختیار ما 

قرار دادید:

1.همانطور که مستحضرید در سال های اخیر 

مرکزی با عنــوان »مرکز مطالعات و پژوهش های 

علم و دین« در دانشــگاه تاســیس گردیده است. 

نظر حضرتعالی درباره اهمیت وجود این مرکز در 

دانشگاه صنعتی سهند چیست؟ 

امــروزه مســأله علم و دیــن و نوع 

رابطه آنها بیش از گذشته مورد توجه 

اندیشــمندان و صاحــب نظران دنیا 

واقع شــده اســت. پرداختــن به این 

موضــوع و توجه به ابعاد آن می تواند 

بــرکات زیادی بــرای مراکز علمی و 

دانشگاهی به همراه داشته باشد. دانشگاه صنعتی 

ســهند با عنایت به ماهیت فنی و مهندسی خود 

عماًل از مباحث مربوط به علم و دین فاصله دارد 

و مرکز مطالعات علم و دین می تواند این خأل را 

پر کند. از طرفــی، مرکز مطالعات علم و دین در 

دانشگاه می تواند در جهت تقویت ابعاد معنوی 

علمی،  هیات  اعضای  دینی  و 

کارکنان و دانشجویان دانشگاه 

بســیار موثر واقع شود. با توجه 

به تنــوع روز افزون مســائل و 

جهان  در  اجتماعی  معضالت 

پاســخگویی  بــرای  کنونــی، 

مستدل و مسئوالنه و واقع بینانه 

مصاحبه با ریاست محترم دانشگاه صنعتی سهند
دکتر رسول آذری خسروشاهی

دانشــگاه صنعتی ســهند 

فعال  دانشــگاههای  از  یکی 

فرهنگــی  هــای  حــوزه  در 

بیــن  در  اجتماعــی  و 

دانشگاههای دیگر می باشد.

بــه این معضــالت اجتماعی در یــک جامعه 

دینی، نیاز به مطالعــات و تحقیقات روزآمد می 

باشــد. در این راستا بایستی شــناختی صحیح 

از وضعیــت فرهنگی و اجتماعی و بــه دنبال آن 

انتخــاب رویکردهــای اثرگــذار در عرصه های 

فرهنگی و اجتماعی توسط تحقیقات روزآمد در 

این مراکز تحقیقاتی ارائه شود.  

2.  اسالمی شــدن دانشگاه ها بعنوان یک 

ضــرورت و اولویــت مهــم در راس ماموریتهای 

آموزش عالی کشــور قرار داده شــده است. لطفا 

ابتدا دیــدگاه خود درباره دانشــگاه 

اسالمی سازی  و ضرورت  اســالمی 

دانشگاه را بیان بفرمایید.

چارچوب دانشــگاه اســالمی در 

سند اســالمی شدن دانشگاهها ارائه 

شده است. به منظور تحقق این سند 

در دانشــگاهها، باید نخست موانع 

و معضالت پیش رو در تحقق این ســند بصورت 

علمی توســط صاحبنظــران دینــی، فرهنگی و 

اجتماعی بصورت مستدل شناسایی و راهکارهای 

علمی و عملی برای برطرف نمودن این مشکالت 

به مسئوالن دانشگاه ارائه شود تا مسئوالن در حوزه 

های مختلف بتواننــد با تصویب و اجرای برنامه 

های مدون در اجرای این سند به توفیق الزم دست 

یابند.  

حضرتعالی  مدیریت  تحت  دانشــگاه   .3

چه اقداماتی در راســتای اســالمی شدن دانشگاه 

انجام داده یا در صدد انجام آن است؟ 

خوشــبختانه دانشــگاه صنعتی ســهند یکی 

از دانشــگاههای فعال در حــوزه های فرهنگی و 

اجتماعی در بین دانشــگاههای دیگر می باشد. 

اقدامــات مهم فرهنگی و اجتماعی در برجســته 

کردن جایــگاه رفیع الگوهای مهــم یک جامعه 

اســالمی مانند فرهنگ ایثار و شــهادت، فرهنگ 

تعلیــم و تربیــت، فراگیری علم همــراه با تزکیه 

صورت پذیرفته اســت. ولی به منظور اثر بخشی 

بیشــتر این اقدامات، ارائــه راهکارهای علمی و 

عملی توســط محققین روانشناسی، فرهنگی و 

دینــی از اهمیت ویــژه ای برخوردار 

اســت. یکی از اهداف تشکیل مرکز 

مطالعــات علم و دین، اجرایی کردن 

سند اسالمی شدن به شمار می رود.  

به نظر شــما مرکز مطالعات   .4

علم و دیــن چه کمکی بــه اجرایی 

کردن سند اسالمی شــدن و بطور کلی پویا شدن 

تولید علم در دانشگاه می تواند داشته باشد؟

همانطور که در پاســخ به ســواالت اخیر بیان 

شــد برای اثر بخشی بیشــتر ارائه راهکار عملی 

منوط به مطالعه دقیق جامعه شناختی از جامعه 

دانشــگاهی در حــوزه های مختلــف فرهنگی، 

علمی و دینی توســط محققین این مرکز و مراکز 

علمی دیگر می باشد. مرکز مطالعات علم و دین 

می تواند به ترویج ابعاد مختلف ســند اسالمی 

شدن دانشــگاهها و آشــنایی جامعه دانشگاهی 

بــا محتویات این ســند و تاثیر آن بر پیشــرفت 

می  احســاس  امروز   
شــود که تولیــد علم و 
علمی  جامعــه  پویایی 
نیازمند تحــول در حوزه 
انسانی  علوم  و  مدیریت 

است
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دانشــگاهها کمک نمایــد و از طرف دیگر امروز 

احســاس می شود که تولید علم و پویایی جامعه 

علمــی نیازمند تحول در حــوزه مدیریت و علوم 

انســانی اســت. مرکز مطالعات علم و دین می 

تواند مرجعی برای نشــر ایده ها و الگوهای نوین 

و تعمیق علوم انسانی در جامعه فنی و مهندسی 

باشد.

همانطور که مــی دانید اســاتید گروه   .5

معارف با توجه به صنعتی بودن دانشگاه به دالیلی 

همچون نبود رشته های مرتبط با علوم اسالمی و 

انسانی در دانشــگاه و نیز بخاطر مواجه شدن با 

در حوزه  دانشجویی  مطالبات  انبوه 

مشاوره و ضرورت پاسخ به نیازهای 

مربوطــه، عماًل از فضــای تحقیق 

و پژوهــش؛ آنچنــان که بایســته و 

شایسته است، محروم می شوند. به 

نظر شما چه اقداماتی می تواند این 

خأل را پر کند و مرکز مطالعات علم 

و دین چه کمکی مــی تواند در این 

زمینه داشته باشد؟

تحقیــق و پژوهش از رســالت هــای  تمامی 

ارتقاء  اعضای هیــات علمی دانشگاههاســت. 

فعالیت های پژوهشــی اســاتید گــروه معارف 

اسالمی در دانشگاه صنعتی سهند نیازمند ایجاد 

بســترهای نوین بین رشــته ای از جمله فلسفه 

علم و رویکردهای نوین ارتباط علم و فلسفه می 

باشد. مرکز مطالعات علم و دین می تواند نقش 

اساسی در گســترش زمینه های پژوهشی اساتید 

گروه معارف داشته باشد. ضمن اینکه پژوهش در 

زمینه های فرهنگی و تربیتی دانشــجویان نیز از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است و همکاری هر چه 

بیشــتر در این زمینه همچنان مورد نیاز دانشگاه 

است.

 

در پایان اگر نکتــه ای را الزم می دانید   .6 

بفرمایید.

برای تمامی دست اندر کاران و محققین مرکز 

علم و دین و اساتید دانشــگاه بویژه اساتید گروه 

معارف اسالمی آرزوی توفیق می نمایم.

                                        با تشکر 

                                                

مرکز مطالعات علم و 

دین در دانشگاه می تواند 

در جهت تقویت ابعاد 

معنوی و دینی اعضای 

هیات علمی، کارکنان 

و دانشجویان دانشگاه 

بسیار موثر واقع شود.

ضمن عرض ســالم و خدا قوت، لطفا   .1

یــک توضیح اجمالی درباره روند تاســیس مرکز 

مطالعات علم و دین دانشــگاه صنعتی ســهند 

و اهــداف و فعالیتهای صورت گرفتــه در آن ارائه 

بفرمایید.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مرکــز مطالعــات و پژهش های علــم و دین 

دانشــگاه صنعتی ســهند تبریز در مهر ماه سال 

1392 با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه راه اندازی 

شــد. هدف از راه اندازی ایــن مرکز در گام اول دو 

چیز بود؛ یکی همسو کردن دانشگاه با آرمان های 

انقالب اســالمی ایران و کمک بــه اجرایی کردن 

اسناد باال دستی کشور از قبیل سند اسالمی شدن 

دانشــگاهها. با در نظر گرفتن تخصص دســت 

اندرکاران محترم دانشــگاه ، این عزیــزان نیاز به 

یک اتاق فکری جهت اجرایی کردن ســند مزبور 

را داشتند و مرکز مطالعات به این منظور تشکیل 

شــد و امید آن داریم با کمک کارشناسان مربوطه 

بتوانیــم راه کارهای اجرایی کردن ســند را عرضه 

کنیم.

دیگــری فراهم کــردن فضایــی بــرای انجام 

تحقیقــات هدفمند و مرتبط با معارف اســالمی 

برای اســاتید معارف دانشگاه . زیرا همانگونه که 

دانشگاههای  مثل  دانشــگاههایی  مستحضرید 

فنی و مهندسی، رشــته های تخصصِی مرتبط با 

مصاحبه با ریاست محترم نهاد رهبری دانشگاه

حجت االسالم دکتر رحیم شاهدی
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معارف اســالمی خصوصا در مقاطع تحصیالت 

تکمیلی ندارند و اســاتید معارفی که جذب این 

دانشگاهها می شوند بطور طبیعی درگیر یکسری 

دروســی هســتند که بعد از اندک مدتی حالت 

تکراری به خود می گیرد و هیچگاه سبب تحرک 

علمی اساتید را درپی ندارد.

امــا اینکه چه فعالیت هایــی تاکنون به انجام 

رســیده اســت باید عرض کنم : مــا در آغاز راه 

هســتیم و صرفًا یکســری کارهای مقدماتی در 

حوزه های گوناگون در حال انجام اســت و بنظرم 

برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم 

و باید فرهنگ ســازی کنیــم و در این 

راه دلســردی به خود راه ندهیم. با این 

وجــود و در همین زمان کم ، کتابخانه 

تخصصی علم ، دین و فلســفه علم 

با بیــش از هزار جلد کتــاب در کنار 

دیگر کتب مربوط به معارف اســالمی 

راه اندازی شده است. دعوت از اساتیِد 

به نام و تشــکیل کارگاههــای مربوطه در طول دو 

ســال اخیر از دیگر برنامه های مرکز بوده اســت. 

در بخش دانشــجویی نیز کارهای خوبی درحال 

انجام اســت؛ یکسری از دانشجویان عالقمند در 

کنار برگزاری مســتمر جلسات توجیهی و کارگاه 

های علمی، مطالعات هدفمندی را نیز انجام می 

دهند.

آیــا بهتــر نبــود چنیــن مرکــزی در   .2

دانشــگاههای علوم انسانی یا دست کم دانشگاه 

جامعی همچون دانشگاه تبریز، تاسیس می شد؟ 

بعبارت دیگر این مرکز چه جایگاهی در دانشگاه 

صنعتی دارد؟  

مــا معتقدیــم یکــی از علــل و عوامل عقب 

افتادگــی دنیای اســالم و وابســتگی آن به غرب، 

مرزبندی میــان علوم تجربــی- طبیعی و علوم 

انسانی- اسالمی بوده اســت. شما مستحضرید 

روزگاری بــود که صاحب نظران و اندیشــمندان 

دنیای اســالم، یک تقسیم بندی کالنی برای علم 

با عنوان »علم ابدان« و »علم ادیان« داشتند و اگر 

کسی بنا داشت در حوزه علم ابدان ورود پیدا کند 

، همزمان و همسو با رشته خود، بر ابعاد اخالقی، 

تربیتــی، نظری و جهــان بینی الهِی مســاله نیز 

اشــراف پیدا می کرد و اساســًا بدون 

ابعــاد، اندوخته های  این  بر  عنایت 

خود را ناقص تلقی می کرد، چرا که 

هیچگاه بین این دو مســأله جدایی 

نمی دید. مشــکل مــا از زمانی آغاز 

شــد که بــه تقلید از غــرب در دوره 

رنســانس و بدون توجه بــه واقعیات 

حاکم بر آن دیار، که آشــکارا از دین و فلسفه رایج 

خود فاصله گرفتــه بودند و تمرکز خود را بر علوم 

تجربــی و پیشــرفت های محســوس و ملموس 

معطوف کرده بودند، ما نیز بــدون توجه به ابعاد 

فرهنگــی و جهت گیری های فکری مســأله و با 

غفلــت از آموزه های غنی خــود، همان راه آنها را 

رفتیــم و می رویم و نتیجه ای کــه بطور طبیعی 

حاصل شده است، تصور عدم ارتباط علوم دینی 

و علوم تجربی و خصوصًا علوم فنی و مهندســی 

اســت. دقت شــود که این نکته به معنای تعامل 

علمی نداشتن ما با غرب نیست. 

علم  باید  دانشــگاه 

نافع تولید کند؛ یعنی 

علمش کاربردی باشد 

جامعــه  نیازهــای  و 

نماید.  رفع  را  اسالمی 

البته بنده معتقدم خــوِد غربی ها در دهه های 

اخیر تا حدودی متوجه اشــتباهات راهبردی خود 

شــده اند و برای پرکــردن خألهــا ، گام هایی را 

هم برداشــته اند؛ هرچند نوع توجــه آنها به ابعاد 

فرهنگی و نظری علوم تجربی بلحاظ نوع جهان 

بینی آنها جای بحــث دارد؛ ولی در هر صورت و 

بر ساس اصول مورد قبول خود اقدامات مهمی را 

انجام داده اند. این درحالی است که ما در فضای 

فکرِی یک قــرن پیش آنها قرار گرفته ایم و به نظر 

می آیــد برای تبیین مســائل و رســیدن به نقطه 

مطلوب نیاز به گذشت زمان داریم.

موضوع دیگر این اســت که بنــده قبول دارم که 

ما بی نیاز از کمــک فکری مجامع 

علوم انســانی و اســالمی نیستیم و 

صاحب نظــران این عرصــه ها می 

توانند و می بایستی وارد صحنه کار 

شــوند و کمک کنند، امــا نکته ای 

که حائز اهمیت اســت این است که 

تا کســی به فضای مجامــع علمِی 

فنی و مهندســی ورود پیــدا نکند و 

ارزیابی کاملی از ســاختار و ابعاد مختلف آنها 

نداشــته باشــد، نمی تواند نســخه خوب و شفا 

بخشــی عرضه کند.  این نکته را هم اضافه کنم 

که بحمداله در دنیای اســالم برخی از فیلسوفان 

و فیزیکدانــان به پیوند عمیق علــوم پایه و علوم 

فلســفی و دینی اذعان دارند و گام های خوبی در 

این عرصه برداشــته شده است. به عنوان نمونه در 

دانشگاه شریف گروه »فلسفه علم« سال هاست 

که در مقاطع مختلف به تربیت دانشجو مشغول 

هســتند و این برنامه برگرفته از روندی اســت که 

در غرب آغاز شده اســت؛ دانشگاه ام آی تی، که 

از مهمترین دانشــگاههای تکنولوژی دنیا است، 

برنامه دکتری در رشــته "فلســفه" دارد. دانشــگاه 

تکنولوژی کالیفرنیا، در رشــته "تاریخ و فلســفه 

علم" درجــه فوق لیســانس می دهد. دانشــگاه 

آکســفورد انگلیــس برنامه لیســانس "فیزیک و 

فلسفه" دارد. دانشگاه استانفورد، که جزو مهمترین 

دانشــگاههای امریکا در علم و تکنولوژی است، 

برنامه خاص لیسانس در "تاریخ و فلسفه علم" و 

"فلسفه و دین" دارد. دانشگاه ادینبورو در اسکاتلند 

انگلیس برنامه فوق لیسانس در "علم و دین" دارد. 

از اســالمی شــدن  صحبت   .3

دانشــگاه کردیــد، اگــر امــکان دارد 

مختصــری دربــاره معنــا و مفهــوم 

اسالمی شدن دانشگاه توضیح دهید.

تبیین معنا و مفهوم اســالمی شدن 

دانشگاه مجال بیشــتری را می طلبد 

و در جریان هســتید که به این منظور 

یک سند جامعی هم از جانب شورای 

عالــی انقالب فرهنگی تدوین شــده 

است و صدها اســتاد از حوزه و دانشگاه برای آن 

کار کرده اند. اما در این فرصت کوتاه چند مسأله 

را مطرح می کنم:

برای دست یابی به درکی کامل از اسالمی شدن 

دانشگاه و اسالمی شدن علم، باید نیم نگاهی به 

دیدگاه اســالم به منزلت انســان در نظام آفرینش 

، جایــگاه علم ، اســتاد و چگونگی اتخاذ هدف 

گذاری ها و جهت گیریها در مســیر علم آموزی 

داشته باشیم.

قرآن بــه صراحت در مقام تبییــن علل منزلت 

ما معتقدیم یکی از علل و 

عوامل عقب افتادگی دنیای 

اسالم و وابستگی آن به 

غرب، مرزبندی میان علوم 

تجربی- طبیعی و علوم 

انسانی- اسالمی بوده است.
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انســان، از علــم و اســتعداد ویــژه او خبر می 

ا«. و نیز حساب  َه لَّ اء ُك ــمَ َم آَدَم األَْس لَّ دهد:»وََع

ِوی  ــَت ْس عالم را از جاهــل جدا می کند: »َهْل َی

ــونَ«. و در  ُم لَ ْع ِذیَن َل َی ــوَن َوالَّ ُم لَ ْع ِذیــَن َی الَّ
توبیخ انســان هایی که ابزار فهم خویش را بکار 

ُهوَن  َق ْف لُوٌب لَّ َی ْم ُق ُه نمی گیرند، می فرماید: »لَ

ْم آَذاٌن  ُه ا َولَ َه ْبِصُروَن ِب ٌن لَّ یُ یُ ْم أَْع ُه ــا َولَ َه ِب
ْم  ْل ُه ــاِم َب َع اأَلْن َك َك ــِئ ـ َها أُْولَ ُعوَن ِب ْســمَ لَّ َی

.» أََضلُّ
از پیامبر اسالم)ص( نیز احادیث فراوانی در باب 

علم و تعلیم و تعلم وارد شــده است. در یکی از 

این احادیث می فرماید: »نزدیکترین مردم به مقام 

و مرتبت نبوت، عبارت از دانشمندان و مجاهدان 

راه حق است«.   

حضرت در جای دیگر می فرماید: »خوابیدن با 

علم، بهتر و سودمندتر از نمازی است که در عین 

جهل و بر مبنای نادانی اقامه شود«.

به دیگر بیــان، در آئین اســالم ، عبادت زمانی 

ارزشــمند است که همراه با معرفت و علم باشد. 

اما از دیگر ســو، علمی که توأم با عمل نباشــد، 

زیانش از ضرر جاهل بودن بیشــتر است.  به این 

دو حدیث نبوی دقت کنید: »سخت ترین عذاب 

بین انسان ها، عذاب دانشمندی است که علمش 

هیچ نفعی به حال او ندارد«. »خدایا از علمی که 

سودی به همراه نداشته باشد، به تو پناه می برم«.

 نتیجه اینکه اگر علمــی صرفا در کالس و در 

آزمایشــگاه و الی کتاب ها و مقاالت مطرح شود، 

و هیچ تأثیری در رفع مشــکالت انســان نداشته 

باشد، مصداق علِم بدون عمل است. البته اسالم 

 مبتنی بر علم را قبول نمی 
ِ

هر علمی و یا هر عمل

کنــد و در جهت گیری ها اصول خاص خودش را 

دارد. به این دو حدیث بنگرید: » اگر کســی علم 

را برای چهار هدف تحصیل کند، وارد جهنم می 

شود: اینکه بر دانشــمندان مباهات کند. اینکه با 

سفیهان بستیزد و دربیفتد. اینکه توجه دیگران را 

به خود جلب کند. اینکه از دولتمردان چیزی اخذ 

کند«. »اگر کســی علم را بــرای غیر خدا فراگیرد 

جایگاه او در آتش جهنم است«.

حال به جواب ســوال شما بر می گردیم و با در 

نظر گرفتن معارفی که از منابع دینی نقل کردیم و 

با تطبیق کردن آنها با دانشگاه و مراکز تولید علم، 

می توانیم تصویری روشن از یک دانشگاه اسالمی 

ارائه کنیم:

الف. همه انســان ها بایســتی بــه دنبال علم 

آموزی در ســطح عالی تر باشند و دانشگاهها به 

عنوان مرکز علمی باید این بســتر را برای طالبان 

علم فراهم سازند.

ب. مقام اســتاد و منزلت علــم و طالب علم 

همواره بایســتی محترم و مقدس شــمرده شود و 

دانشگاه بیش و پیش از دیگران در این امر بایستی 

پیشگام باشــد و حمایت های الزم را در حق آنها 

بکار گیرد.

ج. دانشــگاه باید علم نافــع تولید کند؛ یعنی 

علمش کاربردی باشد و نیازهای جامعه اسالمی 

را رفــع نماید. در غیر این صــورت محصوالتش 

مصداق علم نافع نخواهد بود.

د. علم تولیدِی دانشگاه می بایستی پویا باشد. 

زیرا وقتی بنا بر این شــد که دانشــگاه موّلد علم 

نافع و ناظر بر نیازهای جامعه باشــد و با توجه به 

متغیر بودن نیازهای زندگی بشــر، طبیعی است 

که تولیدات دانشگاه نیز الزم می آید متناسب 

باتغییر شــرایط زندگی، تغییر کند و پویا و به 

روز باشــد.وتمام جهت گیریهــا و راهبردهای 

دانشــگاه باید مبتنی بر اصــول و جهان بینی 

الهی باشــد و از این جهت، دانشــگاه موظف 

اســت فضایی بوجود آورد تا انسان های مومن 

و متعهد در دامن آن پرورش یابند و با احساس 

مســئولیت در صــدد تأمین مصالح اســالم و 

مســلمین برآیند. به دیگر بیان، اگر بناســت 

مسلمانان براســاس آموزه های قرآن و سنت در 

برابر دشمنان ، مقاوم و صاحب عزت و کرامت 

باشــند، اوال دســتورات و آموزه های دین را در 

یًا به نصرت الهی  زندگی خود پیاده کننــد. ثان

ایمان داشــته و به او توکل کنند. ثالثا بایستی 

بلحاظ علمی در ســطح اول دنیــا قرار گیرند. 

رابعــا در این راه با یکدیگر متحد شــوند و به 

نیروهای مومن خودشان اعتماد نمایند. خامسا 

در مواجهه با مشکالت صبور باشند.  

آینده  انداز  فعالیتهایی در چشم  چه   .4

مرکز در نظر دارید؟

همه میدانیم همه مراکز علمی ما از جمله 

دانشگاهها فاصله زیادی با مدل اسالمی شدن 

دارند و ما تالش می کنیم به نوبه خود و در حد 

توان خود و با تکیه بــر نصرت الهی در این راه 

گام برداریم و بــه همین منظور کارهایی را هم 

شروع کرده ایم. اخیرا کارگاهی را با حضور دبیر 

محترم شورای اسالمی شدن دانشگاهها جناب 

حجه االســالم شاطری و با شــرکت نزدیک به 

هشتاد نفر از اســاتید با عنوان آشنایی با سند 

البته  اسالمی شدن دانشگاهها تشکیل دادیم. 

قبل از این برنامه ، سلسله جلساتی را با همین 

عنوان و با هدف پیدا کردن راهکارهای اجرا کردن 

سند با حضور اساتید عالقمند تشکیل داده بودیم 

و این جلســات بناســت که ادامه پیــدا کند و در 

صورت لزوم از اســاتید و صاحب نظران دیگر نیز 

دعوت خواهیم کرد. 

عالوه بر مســأله سند اسالمی شدن، همانگونه 

که قبال نیز متذکر شــدم، ایجاد فضایی مناسب 

به جهت انجام تحقیقات علمی و هدفمند برای 

اســاتید معارف در دســتور کار است که یکسری 

کارها نیز شروع شده است.

انشاءالله برای آینده نیز ایجاد رشته های مرتبط 

با همکاری معاونــت آموزش در مقاطع مختلف 

و راه اندازی مجله علمی- پژوهشــی را در دستور 

کار داریم. 

به نظر شــما دانشــجویان، اســاتید و   .5

خصوصا مدیریت دانشــگاه صنعتی ســهند چه 

نقشــی می توانند در پویایی و بالندگی این مرکز 

ایفا کنند.

روشن است که این مرکز برای این دانشگاه و در 

جهت اهداف این دانشــگاه اســت و اگر بخواهد 

کاری انجام دهد و مشــکلی را برطرف کند، بدون 

مشارکت اساتید و دانشــجویان و بدون حمایت 

مدیریت دانشــگاه کاری از پیــش نخواهد رفت. 

البته بســتگی به نوع مدیریت مرکز هم دارد و ما 

تالش می کنیم اساتید و دانشجویان را در پیشبرد 

برنامه های مرکز مشــارکت دهیم و این عزیزان را 

نسبت به اهمیت برنامه های مرکز توجیه کنیم و 

امید داریم که مسئولین دانشگاه نیز حمایت های 

الزم را داشته باشند.
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مرکــز مطالعــات و پژوهش های علــم و دین 

دانشگاه سهند تبریز همایش بزرگی را روز دوشنبه 

مورخ 93/2/8 با حضور دکتر مهدی گلشنی عضو 

شورای عالی انقالب فرهنگی و مدیر گروه فلسفه 

علم دانشــگاه صنعتی شــریف، با موضوع »علم 

، دین و فلســفه« برگزار کرد.در این همایش که در 

محل آمفی تئاتر شهید آوینی و با مشارکت جمع 

کثیری از اساتید و دانشــجویان دانشگاه صنعتی 

ســهند برگزار گردید، سابقه ســیصد ساله رهبری 

جریان علمی دنیا توسط مسلمانان، علل شکوفایی 

و انحطــاط جریان علمی در جوامع مســلمان از 

محورهای اصلی بیانات آقای دکتر گلشنی بود.    

عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی شریف، 

در خصوص علل رغبت مســلمانان به مقوله علم 

و پژوهش گفت: تشــویق قرآن و سنت، تشویق به 

کسب علم از هر منبع ذی علم، تشویق دانشمندان 

و تهیه امکانات پژوهشی و احساس جهان وطنی از 

عمده دالیل شکوفایی جریان علمی هستند. 

اما شــاید بتوان یکی از برجسته ترین تمایزات 

جریان علم دینــی را با علم غربی در جهان وطنی 

دانســت. یعنی دانشــمندان مســلمان برای رفع 

مشــکالت علمی، حاضر به حل آن صرف نظر از 

تعصبات هویتی و نژادی بودند؛ اما امروزه شاهدیم 

که علم و تکنولوژی وسیله ای برای اعمال سلطه و 

دیکتاتوری در جهان شده است و نه تنها مشکالت 

علمی مردم دنیا توسط قدرتمندان حل نمی شود؛ 

بلکه از نخبگان ســایر کشــورها نیز برای افزایش 

قدرت علمی خود و به تبع آن سلطه جویی استفاده 

می شــود. به طــور کلی می توان گفــت که دیگر 

علم یک مقوله مقــدس مانند زمان رهبری جریان 

گزارشی از همایش علم، دین و فلسفه در دانشگاه صنعتی 
سهند؛ تابستان 93

با سخنرانی استاد دکتر مهدی گلشنی

اسالمی نیست؛ بلکه یک ابزار برای اعمال سلطه 

است. 

عضو انجمن علم و دیــن اروپا، دالیل انحطاط 

جریان علمی در بین مســلمانان را اینگونه عنوان 

می کند: شروع جریان تصوف و کالم اشعری، ورود 

مغول ها در قرن ششم، ورود صلیبیون به کشورهای 

اســالمی و همچنین تنازعات بالد اسالمی با هم 

از دالیــل اصلــی انحطاط جریان علمــی در بین 

مسلمانان است. 

دکتــر گلشــنی تقســیم بنــدی 

چهارگانه ایان باربــور در زمینه رابطه 

بین علــم و دین را برشــمرد و عنوان 

کرد: تعــارض، اســتقالل، گفتگو و 

یکپارچگــی، چهار نــگاه اصلی در 

رابطه علــم و دین هســتند و هم در 

بین مســلمانان و هم غیر مسلمانان 

تعارض بین علم و دین در اقلیت و در 

حال تضعیف است. 

استناد به سخنان ارنان ماک مولین، 

آندره لینده و چارلز هارد تاونز بخشی 

از استنادات استاد در این زمینه بود.  

ماک مولین اســتدالل می کنــد که جهان بینی 

خداباورانه نیوتون در مقام تکون و توسعه نظریه اش 

موثر بود و می گوید: نیوتون نمی توانســت نظریه 

هایش را بــدون نوعی اصول متافیزیکی بســازد. 

او می بایســت در مورد اینکه در کجا در طبیعت 

متوقف شــود، در کجا دنبال علت بگردد و اینکه 

چه چیزی توضیح به حساب می آید، تصمیم می 

گرفت.

آندره لینده کیهان شناس معاصر روس می گوید: 

وقتی عالمان کارشان را شروع می کنند، ناخودآگاه 

متأثر از سنتهای فرهنگی شان هستند. 

در جهان غرب نیز برخــی محققان بر این نظر 

تاکید دارند. چارلز تاونز می گوید: من خودم دین و 

علم را جدا نمی بینم، بلکه تفحص علمی درباره 

جهان را بخشی از تجربه دینی می دانم. 

اما همانطور کــه از مطالب فوق بر می آید، این 

مطالب تنها شروعی برای احیای نقش دین در اداره 

جوامع و همچنین خیز برداشتن به سمت رهبری 

جهان اسالم در خصوص علم است و 

علــت آن نیز تعصب دینی و مذهبی 

نیســت بلکه ما معتقدیم که مبانی 

دینی مــا باعث می شــود که علم از 

ابزاری برای ســلطه جویــی، به یک 

مقوله مقدس تبدیل شود و زمینه رفع 

مشکالت واقعی بشر فراهم گردد. 

همچنین ذکر ایــن نکته خالی از 

فایده نیست که تمدن غربی از اواخر 

قرن هیجدهم آغاز به کار نموده است 

و بعد از چند صد سال حاال در مسیر 

زوال اســت و احیای تمــدن دینی و 

نگاه به علم از منظر دین، فرایندی است که باید به 

تدریج شکل بگیرد. 

تشویق قرآن و سنت، 

علم  کسب  به  تشویق 

از هر منبــع ذی علم، 

دانشــمندان  تشــویق 

امکانــات  تهیــه  و 

احساس  و  پژوهشــی 

جهان وطنــی از عمده 

دالیل شکوفایی جریان 

علمی هستند. 
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در این مقاله با دو مقدمه نســبتا طوالنی نشان 

خواهیــم داد که نظریه های علمــی از چه اجزایی 

تشکیل شده اند و چگونه شــکل می گیرند. آنگاه 

بــا توجه به اینکه بشــر بــه دنبال کشــف علت 

رخدادهاست، استدالل می کنیم که علت پدیده ها 

را نمی توان از تجربه و آزمایش به دست آورد. بخش 

اعظمی از فیزیک مدرن »نیــرو« را به عنوان علت 

حرکت معرفی می کند، در حالی که هیچ شــاهد 

تجربی بــرای وجود چیزی به نام نیرو در عالم واقع 

)یا عالم خــارج( وجود ندارد. بدین ترتیب نشــان 

می دهیــم که نیرو بــه عنوان یک »اصــل« یا یک 

»فرض« وارد نظریه می شود. با استفاده از روش های 

علمــی و تجربی بیش تر از این نمی شــود در فهم 

عالم خارج جلو رفت. اگرچه در این مقاله به سراغ 

نظر دین درباره ی علت رخدادهــا نرفته ایم ولی با 

مراجعه به منابع اســالمی می توان نیرو را به عنوان 

عامل و علت حرکت زیر سوال برد و رد کرد.

مقدمــه اول – اصول، تعریف هــا و داده های 

تجربی

اگر علم و دانش خود را واکاوی کنیم و در خالف 

جهتی که برای حصول آن دانش طی شده، حرکت 

کنیم به سه دســته از گزاره ها می رسیم که زیربنای 

دانــش ما بوده انــد: اصول، تعریف هــا و داده های 

تجربی.

الف- تمــام نظریه های علمی بعضــی امور را 

به عنوان اصل می پذیرند. وقتــی چیزی را به عنوان 

اصــل می پذیریــم درواقع بــرای آن اثبــات ارائه 

نمی کنیم. یا آن را بدیهی می دانیم که نیاز به اثبات 

ندارد و یا اینکه آن را به عنوان فرض وارد نظریه ی خود 

می کنیم. اگر شخصی هیچ چیزی را بدیهی نداند، 

باز ناگزیر است بعضی امور را بدون اثبات بپذیرد 

تا بتواند نظریــه اش را بنا کنــد. در بعضی مواقع 

ممکن است بعضی از گزاره ها که در حیطه ی علم 

الف )مثال فیزیک( به عنوان اصل قبول می شــود، 

در علم ب )مثال ریاضی( اثبات شــده باشد، ولی 

وقتــی در حوزه فیزیک وارد می شــویم این گزاره را 

بدون اثبات به کار می بریم. مهم ترین اصلی که در 

علوم تجربی اســتفاده می شود و بنیاد این علوم بر 

این اصل استوار است، علیت است. علم تجربی 

علیت را بدون اثبات می پذیرد.

ب- برای اینکه بتوان با دیگر افراد جامعه بشری 

ارتباط برقرار کرد، الزم است دست به دامان قراردادها 

بشــویم. بنیاد برخی علوم )مثل زبان و ادبیات( بر 

قرارداد اســتوار اســت. تعریف ها و نمادگذاری ها 

هم نوعی قرارداد هســتند. مثال در فیزیک سرعت 

و شــتاب را تعریف می کنیم. یا در ریاضیات انواع 

ضرب ها را تعریف می کنیــم. این تعریف ها یک 

زبان مشترک ایجاد می کند که بتوانیم صحبت های

 علم تجربی و علت رخدادها از نگاه نظریه ها 

دکتر یوسف پزشکیان*

 هم را بفهمیم. علم بشــری نمی توانست بدون 

قراردادها ایجاد شود.

ج- تجربه ها مهم ترین بخش دانش ما را تشکیل 

می دهند. ما به واســطه حواس خود با عالم خارج 

ارتبــاط برقــرار می کنیم. حواس به عنــوان ورودی 

سیستم فاهمه ی انســان عمل می کنند. تجربه را 

می توان به دو دســته ی مشــاهده و آزمایش تقسیم 

کــرد. آنچه را کــه از عالم خارج وارد سیســتم ما 

می شود، به طور عام مشاهده می نامیم. ازآنجایی که 

بخش اعظم شناخت ما به واسطه ی 

بینایــی حاصــل می شــود، از واژه 

مشاهده استفاده می کنیم که شامل 

همــه داده های حاصــل از حواس 

انسان می شــود. منظور از آزمایش، 

مشاهده هدفمند است؛ مشاهده ای 

که به منظور بررســی یــک نظریه 

صورت می گیرد.

الف و  بندهــای  در خصــوص 

ب ســواالتی را می توان مطرح کرد. 

ازجمله اینکه چرا یــک گزاره ای را 

اصل می گیریــم؟ چگونه بفهمیم 

که چه چیزی را باید به عنوان اصل 

بپذیریم؟ اینکه چه تعاریفی مناســب اند؟ عقل 

مســئول پاسخگویی به این ســواالت است. عقل 

همان طور که در تشــخیص/تعیین اصول و انجام 

تعاریف و قراردادها دخالت مستقیم دارد، مسئول 

ساخت نظریه اســت.عقل همچنین در طراحی و 

انجام آزمایش دخالت می کند. 

نقش عقل در فهم انســان بی بدیل است. عقل 

توانمندی های متعددی دارد که انســان به واسطه ی 

آن ها می تواند به ســاخت نظریه مبــادرت بورزد. 

یکی از مهم ترین توانمندی های عقل انتزاع است. 

انســان به کمک عقل می تواند مفاهیــم را از دل 

مشاهدات و آزمایش ها بیرون بکشد و به آن ها وجود 

مستقل بدهد. 

نویسنده هیچ علمی را نمی شناسد که از پذیرش 

اصــول، انعقاد قــرارداد، انجام تجربــه و دخالت 

عقل بی نیاز باشــد. برای جمع بنــدی این بخش 

ریاضیات را به عنوان مثال بررســی می کنیم. جبر و 

هندسه دو شــاخه مهم ریاضیات 

هســتند. هردوی این ها ریشــه در 

مشــاهده و تجربه دارنــد. اعداد و 

اشــکال، مفاهیمی هســتند که از 

تجربه انتزاع شــده اند. در طبیعت 

عدد 2 وجود ندارد. آنچه از مشاهده 

به دســت می آید 2 تا ســیب، 2 تا 

خیار، 2 تا درخــت، 2 تا گربه و ... 

است. عقل انسان مفهوم 2 را از دل 

مشاهدات مشــابه بیرون می کشد 

و بــه آن وجود مســتقل می دهد و 

همچنین از یک نمادی )نماد عدد 

دو یعنی »2«( برای نشــان دادن این 

مفهوم استفاده می کند. همین صحبت را می شود 

درباره هندســه هم انجام داد. دایره و سایر اشکال 

هندسی مفاهیم انتزاعی هستند که وجود خارجی 

ندارد و تنها به مدد ذهن انســان خلق شده اند. در 

گام بعدی ریاضیات آنچه را که به روش انتزاع خلق 

کرده است، فرض می کند که وجود دارد و به تحلیل 

و بررســی آن ها می پردازد. به عنوان یک مثال دیگر 

مفهوم »نقطه« را در نظــر بگیرید. نقطه به عنوان 

با توجه به اینکه بشر به دنبال 

رخدادهاست،  علت  کشــف 

اســتدالل می کنیــم که علت 

پدیده هــا را نمی توان از تجربه 

و آزمایش به دست آورد. بخش 

اعظمی از فیزیک مدرن »نیرو« 

را بــه عنــوان علــت حرکت 

معرفی می کنــد، در حالی که 

هیچ شاهد تجربی برای وجود 

چیزی به نام نیرو در عالم واقع 

)یا عالم خارج( وجود ندارد.
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یک موجود صفر بعدی در عالم فیزیکی )یا عالم 

واقعی( وجود ندارد، ولی ریاضیات وجود یک موجود 

صفــر بعدی را فرض می کند. خطــی که ما با مداد 

بر روی صفحه کاغذ می کشیم، درواقع دارای 3 بعد 

اســت )یا اگر تصویر خط مدنظر ما باشــد، دارای 

دو بعد اســت( ولی در ریاضیات آن را به عنوان یک 

موجود یک بعدی می پذیریم. همان طور که مشاهده 

می کنیــد ریاضیات از ترکیب فرض هــا، اصل ها و 

تعریف ها و دخالت مداوم عقل به  وجود آمده است.

مقدمه دوم- عالم خارج، تصویر عالم در ذهن 

و نظریه های بشری

اگــر بین 3 مفهوم عالم خــارج، تصویر عالم در 

انسان  انسان و نظریه  ای که  ذهن 

ارائه  توصیف مشــاهداتش  برای 

می کنــد، تمایــز قائل شــویم، 

می توان فرآیند فهم عالم را به این 

صورت خالصه کرد: 

الف- انسان به واسطه ی حواس 

خود با عالــم خارج ارتباط برقرار 

می کنــد، از روی نــوری کــه از 

اجسام به چشم می رسد و صوتی 

کــه در اثــر حرکت ها بــه وجود 

می آید و به گوش انسان می رسد، 

فهمی  خــارج  عالم  به  نســبت 

حاصل می کند و عقل، تصویری 

از عالم را در ذهن انسان بازسازی 

می کند. اگرچه تصاویر مربوط به عالم واقع اســت 

ولی تطابق 100% ندارد. تصویر عالم در ذهن انسان 

همان چیزی است که مشاهده می نامیم. 

ب- در گام بعد عقل انســان دخل و تصرفاتی در 

مشــاهدات انجام می دهد. ازجمله یافتن تشــابه ها 

و تفاوت های بین مشــاهدات و دســته بندی آن ها و 

انتزاع برخی مفاهیم از دل مشــاهدات. نظم موجود 

در مشــاهدات را کشــف می کند و روابط میان آن ها 

را اســتخراج می کنــد. روابط حاصــل از مداخله ی 

عقل، نظریه های ســطحی را می سازند. نظریه های 

سطحی نظریه هایی هســتند که تنها روابط موجود 

در مشــاهدات را بیان می کنند. نظریه  های سطحی 

می گویند ایــن روابط وجود دارد، ولــی نمی گویند: 

»چرا روابط این شکلی هســتند؟«. جالب است که 

این ســطح از دانش هیچ وقت انســان را 

اقناع نمی کند و انســان هیچ وقت 

در تاریخ به این سطح اکتفا نکرده 

اســت. آنچه انســان به دنبال آن 

است یافتن علت اتفاقات است. 

ج- نظریه هایــی را که در آن ها 

علت اتفاقات را تشــریح یا تبیین 

عمیــق  نظریه هــای  می کننــد، 

نظریه های  قدمــِت  می نامیــم. 

عمیــق بــه قدمــت نظریه های 

همــان  از  هســتند.  ســطحی 

ابتدای تاریخ که انســان شروع به 

نظریه پردازی کرد، بــه هر دو نوع 

نظریه پرداخته اســت. نمونه های 

اولیه ی نظریه هــای عمیق را می توان در اســاطیر و 

افســانه ها یافت، آنجا که بارش باران را به الهه باران 

نســبت می دهند و علــت رخ دادن جنگ هــا را به 

الهه های جنگ و صلح. 

انســان به واسطه ی حواس خود با 

عالم خارج ارتبــاط برقرار می کند، 

از روی نــوری کــه از اجســام بــه 

چشم می رســد و صوتی که در اثر 

حرکت هــا به وجــود می آیــد و به 

گوش انســان می رســد، نسبت به 

می کند  حاصل  فهمی  خارج  عالم 

و عقل، تصویری از عالم را در ذهن 

انســان بازســازی می کند. تصویر 

عالم در ذهن انســان همان چیزی 

است که مشاهده می نامیم.  

فیزیک و علت حرکت

اگر با این دو مقدمه به سراغ فیزیک به عنوان نماد 

علوم تجربی برویم و به بررســی نظریه ها و قوانین 

فیزیکــی بپردازیم نکات جالب توجهی به دســت 

می آوریم. در اینجا تنها به بررســی حرکت سیارات 

و مدل هایــی که برای توصیف حرکت اجرام نجومی 

ارائه شده است می پردازیم.

از اولیــن نظریه هایــی کــه به توصیــف حرکت 

زمین و خورشــید و ســیاره های منظومه خورشیدی 

پرداخته اســت، نظریه ی بطلمیوســی زمین مرکزی 

اســت. این مدل سال های ســال با موفقیت حرکت 

ســیارات را توصیف می کرد و به خوبی می توانست 

پیش بینی های مورد نیاز بشــر را ارائه کند. در اواخر 

قرون وســطی در اروپــا جمعــی از دانشــمندان به 

مخالفت با ایــن نظریه پرداختنــد و به جای زمین 

خورشید را در مرکز عالم قراردادند. کپرنیک و گالیله 

دانشمندان نام آشنایی هســتند که علیه مدل زمین 

مرکزی موضع گیری کردند. 

بعدتــر کپلر مدلــی ارائه داد که قوانیــن و روابط 

حاکم بر حرکت ســیارات را به خوبی شــرح می داد. 

مدل کپلر یک نظریه ی ســطحی به شمار می رفت 

چون درباره علت ها صحبت نمی کرد. علت این نوع 

حرکت را سال ها بعد، نیوتن در قوانین خود تشریح 

می کند. از دیــدگاه فیزیکی که نیوتن بنا نهاد، آنچه 

باعث حرکت اجســام به ســمت هم می شود نیرو 

است. نظریه ی نیوتن یک نظریه ی عمیق بود و عالوه 

بر این که روابط کپلر را تایید می کرد، می توانســت 

آن ها را از یک سری روابط بنیادی تر به دست بیاورد. 

طبق نظریه ی نیوتن اجسام به هم نیروی جاذبه وارد 

می کنند و این نیرو با جرم اجســام متناسب است و 

با مجذور فاصله بین دو جسم رابطه عکس دارد. 

همچنیــن قانون دوم نیوتن می گویــد که وقتی به 

جسمی نیرو وارد کنیم، آن جسم شتاب می گیرد. 

فیزیک مــدرن اما بنیادهای مدل نیوتن را به هم 

زد. آنچه در نظریه نیوتن علت حرکت بود در نظریه 

انیشــتین )در نسبیت عام( جای خود را به مفاهیم 

ریاضی تر داد. نســبت عام به طور ســاده می گوید 

کــه آنچه ما به عنــوان جاذبــه می پنداریم درواقع 

حرکــت مســتقیم الخط در یک فضــای خمیده 

اســت. اگر یک هواپیما روی زمین در یک مســیر 

مســتقیم حرکت کنید، پس از یک زمان مشخص 

به نقطه ای که حرکت را شروع کرده  خواهد رسید؛ 

چون زمین کروی اســت. حرکت مستقیم در یک 

فضای خمیــده، درواقــع یک حرکــت انحنادار 

خواهد بــود. در اینجــا قصد نداریم به تشــریح 

نســبیت عام بپردازیم، تنها قصدمــان از بردن نام 

انیشتین و نظریه ی نسبیت عام این بود که بگوییم 

در نظریــه ی او نیرو جای خود را بــه چیز دیگری 

می دهد )انحنای فضا(. یعنی علت حرکت عوض 

می شود.

نکته بســیار مهم در بررســی نظریه نیوتن این 

اســت که هیچ راه تجربی بــرای اثبات وجود نیرو 

وجــود ندارد. تنها چیزی که از تجربه یا مشــاهده 

به دســت می آید حرکت اجسام به طرف هم است. 

نیوتــن نیــرو را به عنوان اصل )فــرض( وارد نظریه 

می کنــد و هیچ راهــی برای اثبات وجــود نیرو در 

عالم خارج وجــود ندارد. آنچه قابل تامل اســت 

این است که مشــکلی که برای نظریه ی نیوتن نام 

بردیم اختصــاص به نظریه ی نیوتن نــدارد، تمام 

نظریه های عمیق دچار همین مشــکل اند. یعنی 
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علت را به عنوان اصل یا فرض وارد نظریه می کنند 

و آن را نمی شود به روش تجربی اثبات کرد.

مســاله نیرو را می تــوان در فیزیک با عمق و دقت 

بیشتری بررسی کرد. اگرچه نسبیت عام، نیرو را کنار 

می گذارد ولی در سایر نظریه های فیزیکی مثل مدل 

اســتاندارد فیزیک ذرات کــه از موفق ترین مدل های 

فیزیکی موجود در حال حاضر است، نیرو همچنان 

با اقتــدار وجــود دارد. مدعای ما 

این نیســت که نیرو عامل حرکت 

انحنــای فضــا عامل  و  نیســت 

حرکت است. بلکه ادعای نگارنده 

این است که راه تجربی برای اثبات 

اینکه عامل حرکت الف اســت یا 

ب وجــود ندارد. فیزیــک معاصر 

عامــل حرکــت را به عنــوان یک 

اصل )فرض یا بدیهی( وارد نظریه 

می کند. 

نتیجه گیری

به طــور خالصه نحــوه شــکل گیری نظریه ها را 

بررســی کردیم و گفتیم که تمــام نظریه ها اجزایی 

دارند که از آزمایش به دســت نمی آیند و ما باید آن ها 

را از جایی غیر از خود نظریــه وارد نظریه کنیم. این 

اجزا به قدری اهمیت دارند کــه می توانند بنیان های 

یک نظریه را متزلزل کنند و یا باعث شــوند نظریه ی 

فیزیک مــدرن بنیادهای مدل 

نیوتن را به هم زد. آنچه در نظریه 

نیوتن علت حرکت بود در نظریه 

عام( جای  نسبیت  )در  انیشتین 

بــه مفاهیــم ریاضی تر  را  خود 

داد. نســبیت عام به طور ســاده 

می گویــد که آنچه مــا به عنوان 

جاذبه می پنداریم درواقع حرکت 

مســتقیم الخط در یــک فضای 

خمیده است.

در یک مجال دیگر می شــود با مراجعه به منابع 

دینی و اســالمی نشــان داد که آنچه علوم امروزی 

به عنوان علت حرکت مطــرح می کنند، مورد تایید 

اســالم نیست و از نظر آیات و روایات توهم و خیال 

بشر اســت و تنها عامل موثر در عالم خود خداوند 

است. 

دانشگاه اسالمی
از علم سکوالر تاعلم دینی*

دکتر مهدی گلشنی

ما در اینجا در مقام آن هســتیم که برداشــت خود 

از مســاله اسالمی کردن علم و دانشــگاه اسالمی را 

توضیح دهیم ابتدا بیان میکنیــم که چرا علم دینی  

معنا دار و واجد اهمیت است. علم دینی از دو لحاظ 

قابل طرح است : 

پیش فــرض های متافیزکی علم می تواند متأثر از 

جهان بینی باشد.

بینــش دینی در جهت گیری هــای کاربردی علم 

موثر است.  

اکنون به تفصیل به بحث درباره این دو مقوله می 

پردازیم :

)۱( علم فارغ از پیش فرض های متافیزیک نیست

علوم تجربی با آزمایشــات و مشاهدات آغاز می 

شود و در انتخاب آزمایش ها و مشاهدات پیش فرض 

های پژوهشگر تاثیر دارند، مثال هایزنبرگ روی زمینه 

های فلســفی با ایده تجزیه ناپذیری نامحدود اشیا 

اتمی مخالف بود و لذا با ساختن دستگاه های شتاب 

دهنده قوی تر مخالف است. اما خصوصا در تعبیر 

و تعمیم نتایج آزمایش ها است که پیش فرض های 

آزمایشگر، تاثیر عمده دارند. آن چیزی که آزمایشگر 

در آزمایشگاه انجام می دهد یا مشاهده می کند می 

تواند در تمام دنیا یکی باشــد؛ فلــزی را حرارت می 

دهیم، طولش زیادتر می شود. رابطه ی که این مطلب 

را توصیف می کند در شرایط آزمایشگاهی یکسان در 

همه جای دنیا یکی اســت اما وقتی که سراغ نظریه 

هــای فراگیر می رویم و می خواهیــم این نظریه را به 

کل جهان تعمیم دهیم پای پیش فرض های فلسفی 

زیادی در کار می آید.

اینجاســت کــه رابرت یانــگ ســردبیر مجله ی 

science as culture می نویســد : کارهای اخیر این 

را برای افراد بصیر روشــن کرده اســت که هیچ جایی 

در علم فن آوری طب یا ســایر تخصص ها نیســت 

که شــما ایدولوژی را به عنوان یک عامل موثر نیابید. 

به عبارت دیگر جهان بینی دانشــمند به او در نظریه 

پردازی و گزینش بین نظریــه ها جهت می دهد. در 

اینجا ذکر چند مثال می تواند به فهم این مسئله مهم 

کمک کند :

 مسئله وحدت بین نیروه های طبیعت را  که از اهم 

مسائل فیزیک نظری معاصر است در نظر بگیرید در 

مورد وحدت دو تا از این نیرو ها)نیروی ضعیف هسته 

ای و نیروی الکترومغناطیسی ( سه فیزیک دان نظریه 

پرداز جایزه نوبل را مشترکا دریافت کردند)عبدالسالم 

*دکتر یوسف پزشکیان

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
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، اینبرگ و گالشــو ( . اما انگیزه اینهــا از رفتن دنبال 

نظریه نیرو ها متفاوت بود . از نظر عبدالسالم وحدت 

قــوای طبیعت دلیل بــر وحدت تدبیــر و در نتیجه 

وحدت مدبر اســت و جاذبه این نظریه همین نتیجه 

نظریه وحدت  اســت. گالشــو  گیری 

بخشــی نیرو ها را به دلیــل مفید واقع 

شدن آن در عمل می پسندد اما واینبرگ 

آن را به دلیل ساده شدن قضایا دنبال می 

کنــد  و اال جهان از نظر وی چیزی جز 

نقاط پراکنده نیست. 

در ســال های اخیر کشــف شده که 

رابطــه ی بین ثابت هــای طبیعت )از 

قبیــل بار الکترون جــرم الکترون عدد 

ثابت پالنک و ...(  و به زبان دیگر قوت 

نســبی نیروهای طبیعت طوری تنظیم 

شده اســتکه اجازه ی بروز حیات را در 

زمین داده است. مثال اگر شدت نیروی 

ثقل کمی قوی تر از نیروی فعلی آن می 

بود انبساط جهانی خیلی زودتر متوقف شده بود و در 

اثر انقباض جهان به صورت یک ســیاه چال در آمده 

بود قبل از آنکه فرصتی برای تشــکیل کهکشــان ها 

باشد. از طرف دیگر اگر نیروی ثقل کمی ضعیف تر 

از نیروی فعلی آن می بود جهان سریعتر از آن منبسط 

می شد که ماده جهان به صورت ستارگان جمع شود. 

در هر دو حالت امکان بروز شــرایط حیات )از جمله 

تشــکیل اتم های کربن( نمی بــود. به عبارت دیگر 

قوانین فیزیک چنان هستند که گویی تعبیه شده اند 

تا تکون حیات را ممکن ســازد. برای این مطلب که 

به اصل انتروپیک موســوم شده دو نوع توضیح عرضه 

گشته است :

الــف( تعداد زیــادی جهان وجــود دارد و بنابراین 

تعجبی نیست که یکی از آنها شرایط الزم برای حیات 

را دارا باشد.

ب( فقط یک جهان داشــته ایم و آن طراحی داشــته 

است. 

فیزیکدانــان خداباور آن را حاکی از 

طراحی الهی دانسته اند اما فیزیکدانان 

ملحد برای توجیــه آن به جهان های 

متعددی متوسل شده اند که در هریک 

از آنها ثابت هــای طبیعی متفاوتند و 

در بین تریلیون تریلیــون جهان یک 

)یــا چند( جهان ثابت های مناســب 

برای بروز حیــات دارند. البته فیزیک 

هیچ شاهد مســتقلی برای این جهان 

های مــوازی نــدارد و بنابراین نظریه 

پردازی فــوق مبتنی بر هیــچ تجربه 

مستقلی نیست و تنها عالقه بعضی 

از دانشمندان از خداباوری بوده که آنها 

را به این نظریه ســوق داده است. پیتر 

اتکنیز)Peter Atkins( استاد شیمی – فیزیک دانشگاه 

اکسفورد که از ملحدان معروف عصر ماست تعبیر زیر 

را برای قضیه می پذیرد :

ممکن اســت که این تنها جهان نباشد ... در جایی 

تریلیون هــا تریلیون جهان وجود دارد. ممکن اســت 

این جهان ترکیب هــای مختلف از ثابت های بنیادی 

را داشــته باشــند؛ بعضی دارای π =  2  باشند و در آنها  

الکترون ها به اندازه فیل باشــند و غیره. دیگران حتی 

منتهی به ماده نشــوند. آنها صرفا جهان خسته کننده 

دیگری هستند که پر از تشعشع است. شما می توانید 

مجموعه کاملی از بلیونها بلیون جهان داشته باشید و 

درســت این طور اتفاق بیفتد که یکی از آنها ... وجود 

پیدا کند کــه ترکیب خاصی از ثابت هــای بنیادی را 

 جسترو می گوید :

اصــل آنتروپیک  خدا 

باورانه ترین چیزی است 

که تا کنون از علم بیرون 

آمده است.

به هر حــال حتی اگر 

وجود جهان های متعدد 

بــا ثابت هــای طبیعی 

مختلف به ثبوت برســد 

باز خــدا بــاور، میتواند 

بگوید که همــه اینها را 

خدا آفریده است.

داشــته باشــد که اجازه دهید حیات ظهور پیدا 

کند.

 )Roger Trigg(از طــرف دیگر راجــر تریــگ

فیلسوف انگلیســی معاصر تعبیری خداباورانه از 

قضیه ارائه می دهد:

من فکــر می کنم آن )اصل انتروپیک( حاکی از 

چیزی از نوع برهان نظم اســت. آن اسلوبی جدید 

از برهان نظم بر وجود خداست. من می دانم که آن 

یک استدالل مجاب کننده نیست، دیگران ممکن 

است آن را متفاوت ببینند بعضی صحبت از تعداد 

زیادی جهان می کنند و درســت ایــن طور اتفاق 

افتاده که ما در جهانی هســتیم که ما رو به وجود 

آورده اســت ... اما من فکر می کنم اگر جواب به 

این ســوال بی نهایت جهان باشد ما با مشکالت 

زیادی رو به رو خواهیــم بود. به عقیده من خیلی 

آسان تر اســت که معتقد به خدایی باشیم که این 

جهان واحد را به وجود آورده تا اینکه بگوییم تعداد 

زیادی جهان وجود دارند و ما این طور اتفاق افتاده 

که در آن جهانی هســتیم که به این نحوه به وجود 

آمده است. 

و از اینجاست که جسترو می گوید :

اصــل آنتروپیک . . . خدا باورانــه ترین چیزی 

است که تا کنون از علم بیرون آمده است.

به هر حال حتی اگر وجود جهان های متعدد با 

ثابت های طبیعی مختلف به ثبوت برسد باز خدا 

بــاور میتواند بگوید که همه اینهــا را خدا آفریده 

است

دلیــل اینکه بعضــی از فیزیک دانــان در چند 

دهه اخیر ســراغ جهان های نوســانی یا ماندگار 

رفتــه اند و از نظریه انفجار بــزرگ که برای جهان 

یک آغاز زمانی قائل اســت، گریخته اند، فرار 

از در کار آوردن خــدا بوده اســت ، به قول واینبرگ 

جایزه  برنده  آمریکایی  )Weinberg(،فیزیکــدان 

نوبل :

نظریه حالت پایدار از لحاظ فلسفی جالب تر 

است زیرا آن با تبینی که در "سفر تکوین" )تورات( 

آمده است کمترین شباهت را دارد.

هویــل )F.Hoyle(، اختر فیزیکدان برجســته 

معاصر که از بنیانگذاران نظریــه جهان ماندگار 

)steady state theory(در کیهان شناســی است 

، هرجا شــواهدی تجربی دال بــر نظریه انفجار 

بــزرگ )big bang( را مطرح می کند ، چون فکر 

می کند که آغاز زمانی داشتن جهان مستلزم وجود 

خداست ، برای فرار از تســلیم به این نتیجه ، به 

دنبال توجیهات دیگر شــواهد تجربی و یا نظریه 

هــای بدیل میــرود. او در کتاب اختر شناســی و 

کیهان شناسی میگوید :

متافیزیکی  آگاهانــه  ناگهانی)جهــان(  آغــاز 

تلقی می شــود – یعنی خارج فیزیک . پس به این 

نتیجه می رســند که قوانین فیزیک درt=0  نقض 

می شــوند، آن هم بالذات )یعنــی بدون دخالت 

بیرونی(. برای بســیاری از مردم این فرآیند فکری 

کامال رضایت بخش به نظر می ســد زیرا)چیزی( 

خارج از فیزیک را می توان در t=0 وارد کرد سپس 

از طریق بازی بــا کلمات واژه)چیزی ( را با )خدا( 

 )god( جایگزین می کنند ، ضمن آنکه حرف اول

یک حرف بزرگ میشود ،God، تا به ما این هشدار 

را بدهد که تفحص را دیگر نباید ادامه دهیم.  

کوشش برای توضیح پدیده ها به وسیله دخالت 

هــای متافیزیکی در جهان همواره در گذشــته به 
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شکســت منتهی شــده اســت. در ابتدای قرن 

نوزدهــم فکر می کردند امکان نــدارد مولکولهای 

آلی را از طریق فرایندهای عادی بسازند. امروزه یک 

صنعت کامل بر این اساس ایجاد شده است. منشا 

حیات مــورد دیگری از نقض قوانیــن فیزیکی در 

نظر گرفته می شد؛ این دیدگاه نیز شکست خورده 

است. درســت است در گذشــته کشف بعضی از 

پدیده ها باعث توسعه قوانین فیزیکی شده است؛ 

چنان که در مورد رادیو اکتیویته رخ داده اســت، اما 

توسعه قوانین فیزیکی منطق آنها را تغییر نمی دهد 

البته ممکن اســت استدالل شــود مبدا جهان ذاتا 

یک حالت خاص است . اگر چه برای بسیاری این 

نظر شایســته به نظر می رسد من شخصا ترجیح 

می دهم روی تجربه گذشته تکیه کنم. من اعتقاد 

ندارم توسل به متافیزیک برای حل هر مساله قابل 

تصوری مورد نیاز باشد.

همین طور هاکینگ)Hawking( کیهان شناس 

شهیر انگلیسی که فکر می کند آغاز داشتن جهان 

مســتلزم داشتن خداست، برای اینکه به این نتیجه 

تن در ندهد با استفاده از ترفندهای نظیر استفاده از 

زمــان موهومی وجود تکنیکی در کل جهان ) یعنی 

آغاز زمان داشتن خدا( را منتفی می کند:

این نظریه که فضا و زمان ممکن است یک سطح 

بدون کرانه تشکیل دهند ... ملزومات عمیقی برای 

نقش خدا در جهــان دارد... اگر جهان خالقی می 

داشت ما می توانســتیم فرض کنیم که آن خالقی 

دارد اما اگر به طور کامل خود اتکا باشد یعنی مرز 

و لبه نداشته باشد آن نه آغازی دارد ونه انجامی، در 

این صورت چه جای برای خداست؟

از طــرف دیگر برخی از فیزیک دانان و فالســفه 

پیروزی نظریــه انفجار بزرگ را بــه عنوان یک 

شاهد علمی بزرگ بر وجود خدا گرفته اند.

زمینه ای نیست که فرض کنیم ماده... قبل از این 

در شــرایط نادری وجود داشته است و به نحوی در 

لحظه ی خاصی به فعالیت افتاده اســت: زیرا چه 

چیزی می تواند این لحظه را از میان سایر لحظات 

ابدیت گذشته انتخاب کند. آسان تر است که یک 

خلق از عدم فرض کنیم – اراده الهی برای ســاختن 

طبیعت از عدم.

همین طــور گریک )Graig( فیلســوف متاله 

آمریکایی انفجار بــزرگ را صغرای یک قیاس قرار 

می دهد که وجود خدا را اثبات کند:

الــف( هر چیزی که آغاز دارد بــه علت نیازمند 

است.

ب( جهان آغاز دارد.

ج( بنابراین جهان علت دارد.

چیــزی که هویل و هاکینــگ و... به علت عدم 

ورود به بحث های فلســفی ار آن غفلت دارند این 

است آغاز زمانی نداشتن مستلزم بی نیازی جهان 

از خدا نیست)چیزی که هم فالسفه اسالمی و هم 

بعضی از فالسفه مسیحی به آن توجه کرده اند.(.

غرض این اســت وقتی بحث در علوم به مسائل 

بنیادی کشانده می شــود تصمیم گیری در حیطه 

خود علوم  مشــکل و گاهی غیر ممکن اســت و 

لذا دانشمندان با توجه به ســوابق ذهنیشان سراغ 

مفروضات فلسفی مختلف می روند. در واقع می 

توان گفت که هیچ دانشــی خالی از قضاوت های 

ارزشی نیســت و تفاوت بین علوم انسانی و علوم 

طبیعی در شدت و ضعف قضیه است. دانشمندان 

در تعبیر داده های علمی همواره از فرضیه استفاده 

می کنند و اینها مملو از ارزش و جهات غیر علمی 

هستند. یک دانش پژوه جوان که مقید به جهان بینی 

اسالمی اســت باید مفروضات نهفته ای را که ظاهر 

علمی دارد ولی در واقع کاری به علم ندارد تشخیص 

دهد و با آنها هشیارانه برخورد کند.

 بنابراین وقتی صحبت از اســالمی کردن علم می 

شــود منظور این اســت که از چیز های که خارج از 

علم به آن افزوده می شــود غفلت نشــود و از کلیت 

قضایا در چهارچوب جهان بینی اسالمی دیده شود.

پس معنای علم دینی این نیســت که آزمایشگاه و 

نظریه های فیزیکی کنار گذاشته شوند یا به طریقی 

جدید دنبال شــوند و یا این نیســت که فرمول های 

شیمی و فیزیک یا کشفیات زیست شناسی را از قرآن 

و سنت استخراج کنیم بلکه منظور قرار دادن کلیت 

قضایا در یک متن متافیزیکی دینی است. 

 اگر بــه وضعیت فکری علما در دوران درخشــان 

تمدن اسالمی برگردیم می بینیم تفکر الهی بر ذهن 

آنها حاکم بود ضمــن آنکه در آخرین مرزهای دانش 

زمــان خود کار می کردند. آنها بــه خاطر خدا دنبال 

علم می رفتند وهدفشان کشف آثار الهی در طبیعت 

بود. این بینش بر بنیانگذاران علم نظیر کپلر، نیوتن 

، بویل و... هم حاکــم بود. به عنوان نمونه نظر یکی 

از علمای اســالم و یکی از علمای مســیحی را نقل 

تانی از علمای بزرگ دوران  می کنیم. محمد جابر الّب

درخشان تمدن اســالمی در مقدمه " زیج" خود گفته 

است:

از بزرگتریــن دانش ها از حیث مقــام و از برترین 

آنها از حیــث مرتبه و نیکوترین آنهــا برای آرایش و 

دلچســب ترین و جان فروزترین آنها که سخت مایه 

تیزی فکر و نظر می شــود و بــه فهم افروختگی می 

بخشد و عقل را پرورش می دهد و پس از دانستن 

آنچه از شرایع دین نادانســتن آن بر آدمی روا نیست 

علم صناعت نجوم اســت که برای شــناختن مدت 

ســال ها و ماه ها و اوقات و فصول و فزونی و کاستی 

شــب و روز و مواضع خورشید و ماه و کسوف آنها و 

ترتیب افالک و سایر امور وابسته به اینها سود فراوان 

و فایده بزرگ دارد و هر کس در اینها نیک بیندیشد و 

خوب نظر کند یگانگی خدای بر او اثبات می شــود 

و به عمق عظمت آفریدگار و گســتردگی حکمت و 

جالل و قدرت و لطافت صنــع او پی می برد و خدا 

َماَواتِ  َو اأْلَْرِض   خود فرموده است:إِنَ  ِفي  َخْلقِ  السَّ

َبابِ  . ْل َهاِر َلَیاتٍ  أِلُولِي  اأْلَ نَّ ْیلِ  َو ال لَّ َو اْخِتاَلفِ  ال
و رابرت بویــل )Robert boyle( از بنیان گذاران 

علم جدید گفته است :

 وقتی من با تلسکوپهای جسور ستارگان قدیمی 

و تازه کشــف شــده را نظاره می کنم...، وقتی من با 

تلســکوپ های عالی کار شگفت انگیز طبیعت را 

می بینم و با کمک چاقو های تشــریح و نور اجاق 

های شــیمیایی کتاب طبیعت را مطالعه می کنم، 

همــراه با زبور خوانان با شــگفتی مــی گویم : ای 

خدای من چقدر آثار تو متنوع هستند! تو تمامی آنها 

را با حکمت ساخته ای.

)2( نقش جهان بینی در جهت گیری و کاربرد 

های علم

همانطور که دیدیم پژوهــش های علمی را با هر 

مبنــای متافیزیکی می توان انجــام داد هم یک فرد 

الئیک می تواند یک کار مشخص علمی انجام دهد 

و هم یک فرد مؤمن به خدا . تفاوت اساسی در اهداف 

و نتایج ظاهر می شود. اگر کار علمی در پرتو جهان 

بینی الهی انجام شــود نتیجــه اش در جهت تامین 
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نیازهای مادی و معنوی بشــر خواهد بود ولی اگر 

در پرتو جهان بینی ســکوالر انجام شود تضمینی بر 

مخرب نبودن آن نخواهد بود؛ همان طور که در قرن 

اخیر شــاهد بعضی از کاربردهای مخرب علم بوده 

 )Richard tahomson(ایم. دکتر ریچارد تامپسون

)محقق موسســه پژوهشــی الهویا در کالیفرنیا ( ، 

مساله را خوب بیان کرده است:

شــناخت طبیعت به عنوان یک ماشــین منجر 

به این همه پبیشــرفت فن آورانه شــده است، اما ما 

اکنون در می یابیم  که مردم در سراسر جهان در حال 

ترک راه های ســنتی زندگی و ملحق شدن به تالش 

در راســتای سلطه فنی هســتند – تالشی که منجر 

به ســاختن هر چه  بیشتر ماشــین های تخریب و 

نابودی انبوه می شود .

 می توان اســتدالل کرد که این روند تمدن جدید 

به وســیله آن نظریــه های علمی که با هر فلســفه 

زندگی جز ماتریالیســم در تضادند قویا تایید می 

شود. ممکن است خیلی مشکل باشد که این روند 

خطرناک را تغییر دهیم اما یک مؤلفه اساســی برای 

چنین تغییری می تواند ترویج وســیع یک رویکرد 

معتبر به دانش علمی باشد که یک بعد معنوی بارز 

برای حیات انسانی در نظر می گیرد و با این برداشت 

قدیمی که انسان وابسته به یک موجود متعال است، 

سازگار اســت. چنین رویکردی این امکان را فراهم 

مــی کند کــه انرژی انســان ها را به طــرف اهداف 

معنوی باالتــر متوجه کنیم و یــک مبنای اخالقی 

محکم برای هدایت امور مادی مان فراهم سازیم. 

تاریخ علم نشــان داده است که نظام های ارزشی 

روی جهت گیری های علم اثر می گذارند و به قول 

جان بروک)John brook(  مورخ علم مشهور معاصر:

 جهــت گیری و کاربــرد پژوهش هــای علمی 

می تواند در نظام های ارزشــی مختلف به وضوح 

متفاوت باشــد و چــون ارزش های انســانی غالبا 

ارتباط ارگانیک بــا عقاید دینی دارنــد، اعتقادات 

دینــی را هنوز می توان با جهــت گیری علم و فن 

آوری مرتبط دانست. 

در ادیان ابراهیمی انسان خلیفه خداوند در زمین 

و مســئول عمران آن معرفی شده اســت. از اینجا 

اســت که در احادیث اســالمی علم تؤام با ایمان 

وســیله ی عمران و ســعادت معرفی شده است. از 

علی )ع( روایت شده است: 

»و باالایمان ُیعَمر العلم« )و به وسیله ایمان علم 

آباد می شود (

 بنابراین باید از ابزارهــای علم در جهت جهان 

بینی دینی اســتفاده کرد. شــرکت دانشمندان که 

منجر به تخریب محیط زیســت یا نابودی انسان 

شده است، نشانه خوبی از علمی است که جهت 

گیری نداشــته اســت. االن طبق اّدعــای موریس 

ویلکنیز ) برنده جایزهی پزشــکی در سال 1962( 

در حــدود نیمــی از دانشــمندان و مهندســان در 

ســطح جهان درگیر برنامه هــای مرتبط با جنگ 

العاده  فــوق  امکانات  با  )تســلیحات( هســتند؛ 

که پیشــرفت علم در اختیار دانشــمندان گذاشته 

اســت )نظیر بعضی امکانات ژنیتیکی( احساس 

مسؤلیت در دانشمندان بیشتر و بیشتر ضروری به 

نظر می رســد و یکی از مؤّثرترین راه های تامین آن 

تقویت نگرش و تعهد دینی است.

ر گلشنی است که در کتاب   مقاله حاضر خالصه کامل مقاله دکت

از علم ســکوالر تا علم دینی به قلم وی چاپ شــده است؛ از ایشان 

بخاطر اجازه چاپ خالصه این مقاله تشکر می کنیم.

معرفی موسسه بین المللی اندیشه اسالمی

موسسه بین المللی اندیشه اسالمی یک موسسه 

و  فرهنگی  کادمیک،  آ غیرانتفاعــی،  خصوصی، 

آموزشی اســت و در خصوص مسائل مربوط به 

اندیشه و آموزش و پرورش اسالمی پژوهش می 

کند. این موسسه در سال 1981 در ایاالت متحده 

آمریکا تاســیس شــده است. موسســه مستقل 

از سیاســت ها، جهــت گیری هــا و تعصبات 

ایدئولوژیکی ایاالت متحده می باشد.

دفتر مرکزی موسســه در هرنــدون ویرجینیا، در 

حومه واشنگتن دی سی واقع شده است. 

به منظور انجام فعالیت ها و برنامه ها، موسســه 

با تعدادی از موسســات و سازمان های گوناگون 

در سرتاســر پایتخت های جهان همکاری و در 

برخی شعبه تاســیس کرده است. موسسه توسط 

یک هیئت امنا که بطور منظم جلســه برگزار می 

کنند، اداره و ریاست مجموعه به صورت دوره ای 

از هیئت امنا انتخاب می گردد.

کار تحقیقاتــی و فکــری موسســه مربــوط به 

کادمیک  مســائل آموزش و پرورش، نهاد های آ

و دانشــگاهی و مســائل اجتماعــی از دیــدگاه 

اســالمی اســت که ترویج و حمایــت از پروژه 

های تحقیقاتی، ســازماندهی جلسات فکری و 

فرهنگی، انتشار آثار علمی و مشارکت در آموزش 

و پرورش بخشی از کار موسسه است.

این موسســه با یــک گرایش فکــری متمایز در 

اندیشه اســالمی تاسیس شده اســت، که سعی 

دارد تا در حوزه های فکری و روش شــناختی در 

مسائلی مانند آموزش و پرورش، علوم کالسیک 

و علوم اجتماعی، اصالحاتی را بر مبنای اندیشه 

زنده و پویای اسالمی صورت دهد که برای انجام 

این مهم تعداد زیادی از محققان و دانشمندان از 

نقاط مختلف جهان با موسسه در ارتباط هستند .

دوره های آموزشی و پژوهشی موسسه، از طریق 

نهادی به نام فیر فکس صورت می گیرد.

یت ها مامور

موسســه اندیشه اســالمی، فعالیت های خود را 

به احیا و اصالح مبانــی و متدولوژی، به منظور 

ارائــه راهکارهای جدید که برآمده از اصول دینی 

و هدایــت الهی بــرای برخورد موثــر با چالش 

های روز بشــر و کمک به پیشرفت تمدن بشری 

اختصاص داده است.

تحقق چنین امری، به امت اسالمی برای بازیابی 

هویت فکــری و فرهنگی خود به عنــوان ایجاد 

کننده یک اندیشــه پویا برای ایجــاد یک تمدن 

بشری کمک خواهد کرد.

کادمیک با موضوعات روش  موسسه تحقیقات آ
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شناســی و فلســفه رشــته های مختلف را 

ترویج می کند و تاکید ویژه بر توســعه بورس 

تحصیلی اســالمی در علوم اجتماعی معاصر 

دارد.

این موسسه  تالش دارد تا از طریق آموزش و 

حمایت تحقیقات علمی اثبات کند که آموزه 

ها و مفاهیم اســالمی با علوم بشر همخوانی 

دارد و باید آموزه های اخالقی دینی نیز با علوم 

اخالقی ادغام گردد.

همچنین موسســه تمایــل دارد تا به منظور 

ترویج هدف خــود، احیای تفکر اســالمی و 

پیدا کردن حلقه مفقوده مابین تمدن اســالمی 

و تمدن غــرب تالش کنــد. لــذا در انتخاب 

دوره های آموزشــی و معلمان خود بر اعتدال، 

گفتگوی میان ادیان و آداب شــهروندی تاکید 

دارد.

اهداف
موسســه تالش دارد تا با آموزش، اســاتیدی 

را آمــاده کند که با تولید اندیشــه بتوانند برای 

چالش های مدرن روز با تولید اندیشه اسالمی 

پاسخ داشــته باشــند تا با تولید روشنفکرانی 

متناسب با روز کمک کند به :

-خدمــت به عنوان یک اتــاق فکر در زمینه 

تعلیم و تربیت اسالمی، فرهنگ و دانش

-تدویــن و فرموله کــردن دیدگاه اســالمی 

و متدولوژی آن برای کمک به دانشمندان مسلمان 

در تجزیه و تحلیل انتقادی خود

-توســعه روش مناســب برای فهم قرآن و سنت 

پیامبر)ص(

-توســعه روش مناسب برای اســتفاده از میراث 

اســالمی و دانش معاصــر و ترســیم تجربیات 

گذشــته و حال، برای ساخت آینده ای بهتر برای 

امت اسالمی و بشریت

-توسعه روش مناســب برای درک وضع موجود 

امت اســالمی و جهان به طور عــام و وضعیت 

تعلیم و تربیت به طور خاص و شــناخت چالش 

ها و فرصت ها  

موسسه به دنبال دستیابی به اهداف خود می باشد 

به وسیله :

-آموزش، تربیت مربی و انتشار کتب

-حمایت از تحقیقات و دانشــمندان در دانشگاه 

ها و مراکز تحقیقاتی و انتشار تحقیقات منتخب 

فرهنگی، فکری به انگلیســی، عربی و چند زبان 

دیگر

-هدایت مطالعات و تحقیقات در زمینه اندیشه 

اسالمی

-آموزش علوم تخصصی، کنفراس های فکری و 

فرهنگی و حلقه های مطالعاتی
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