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حسحقارت

بالیجانپیشرفت
اولویت بندی و دوری از مدگرایی رمز پیشرفت است
گفت وگو با دکتر مهدی گلشنی

به نظر شـما، ریشه های نزاع بین علم و دین چیست و این نزاع  ـ

چه آسیب هایی در بر دارد؟

وقتی به دوران تمدن اس��المی بنگریم، در دورانی که علم ش��کوفا شد، می بینیم از 

همه جهات یک تفکر فلسفی بر آن ها حاکم بود که علمشان در متن آن تفکر قرار 

داشت اما در دوران جدید علم و فلسفه از هم جدا شدند. در واقع آنچه از زمان جان 

الک )معاصر نیوتن( ش��روع شد و بعداً رشد یافت، »تجربه گرایی« است. عده ای به 

این نتیجه رسیدند که فقط آنچه در حس ریشه دارد قابل اعتنا است. بعداً این تصور 

حاکم ش��د که جواب تمام س��ؤال ها را می توان از علم گرفت. خصوصاً در نیمه اول 

قرن بیستم این تفکر حاکم بود و بسیاری از دانشمندان در غرب فکر می کردند که 

دیگر جایی برای دین نیس��ت. دو جنگی که در نیمه اول قرن بیس��تم اتفاق افتاد، 

سس��تی این موضوع را روش��ن کرد و نشان داد که علم به تنهایی نمی تواند منجی 

بشر و تمدن بشری باشد. نکته دیگری که روشن شد، این بود که ما با مفروض های 

بس��یاری سراغ کار علمی می رویم و در واقع با ذهن خالی سراغ طبیعت نمی رویم. 

مهدی گلشنی، فیزیکدان و نظریه پرداز سرشناس ایرانی در حوزه فلسفه علم است. او 

که دارای دکترای ذرات بنیادی از دانشگاه برکلی ایاالت متحده است، تمام عمر آموزشی 

و پژوهشـی خویش را در دانشگاه صنعتی شـریف گذرانده اسـت. هرچند گلشنی یک 

متخصص سرشـناس فیزیک اسـت اما بخش زیادی از عمر خود را به پژوهش و تفکر 

در عرصه »علم و دین« اختصاص داده اسـت. کتاب هایی چون »از علم سکوالر تا علمی 

دینی« و »علم و دین و معنویت در آستانه قرن بیست و یکم« حاصل این مطالعات هستند. 

گلشنی که برنده جایزه مهم و گران قیمت »درس علم و دین« بنیاد تمپلتون ایاالت متحده 

آمریکا بوده، برای سه دوره داوری این جایزه را نیز بر عهده داشته است. به جز عضویت 

در شـواری عالی انقالب فرهنگی، عضویت در انجمن اسـتادان فیزیک آمریکا، انجمن 

اروپایی علم و الهیات، آکادمی علوم جهان اسالم و فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی، 

برخی از عناوین و سمت های این استاد ممتاز را تشـکیل می دهند. دکتر مهدی گلشنی 

در سال 1381 به عنوان چهره ماندگار عرصه فیزیک ایران برگزیده شد و فرهنگستان 

علوم جمهوری اسالمی ایران در سال 1390 کتاب »جشن نامه دکتر مهدی گلشنی« را 

به مناسبت بزرگداشت مقام علمی وی منتشر کرد. گفت وگو با مهدی گلشنی که اکنون 

هفتاد و پنج سالگی را پشت سـر می گذارد و گروه فلسـفه علم دانشگاه صنعتی شریف 

را اداره می کند، متفاوت تر از آنچه می اندیشـیدیم بود. او ما را متوجـه زوایایی کرد که در 

عین سـادگی اغلب به آن نپرداخته ایم؛ از جمله اهمیت خودباوری واقع گرایانه و نیز نگاه 

اولویت دار به پیشرفت. 

به عبارت دیگر، نظریه های علمی ما مملو از بار فلسفی است. این ایده در نیمه دوم 

قرن بیستم رشد کرد. 

از طرف دیگر علمی که در دوران جدید به جهان اسالم رسید، علمی بود که در دوران 

حاکمیت پوزیتیویسم رشد یافته بود و افرادی که در جهان غرب تحصیل کردند، با 

آن تفکر بار آمدند و آن تفکر را به جهان اسالم نیز منتقل کردند. وقتی جهان اسالم 

دید از غرب عقب مانده است، حس کرد که باید راه غرب را در پیش گیرد. این در 

حالی بود که به دلیل انتقاد از خود و حاکمیت بحث و گفت وگو در غرب، این دیدگاه 

در غرب کم کم اصالح شد. آن ها متوجه شدند که علم شان مملو از بار فلسفی است. 

در همین زمان عده ای از اندیش��مندان جهان اس��الم متوجه شدند که چیزهایی به 

نام علم تحویل آن ها ش��ده که در واقع علم محض نبوده، بلکه حاوی بار فلس��فی 

بوده که به علم اضافه شده است. برای اولین بار در جهان اسالم مرحوم ابواالعلی 

مودودی متوجه این مسأله شد و آن را تذکر داد اما همه به آن توجه نداشتند. مثاًل 

وقتی مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی با ارنست رونان بحث می کرد، رونان صریحًا 

پوزیتیویس��ت بودن خود را اعالم کرد اما س��ید جمال در جواب او اصاًل به این بعد 

موضوع کاری نداشت. نظر سید جمال این بود، علمی که در غرب پیشرفت کرده، 

ادامه علمی است که ما در جهان اسالم داشته ایم. او متوجه بار فلسفی سنگینی که 

به علم اضافه شده بود، نبود اما مرحوم مودودی وقتی 80 سال پیش )در دهه 1930( 

هند را می دید که فارغ التحصیالن آن، اکثراً مارکسیست و  وضعیت کالج اس��المی

بی دین بیرون می آیند، نظرش این بود که چند درس تعلیمات اسالمی یارای جبران 

بدآموزی های دیگر را ندارد. او متوجه ش��د که علم دو بعد دارد؛ یکی بعد یافته های 

تجربی است و دیگری تعابیر فلسفی و تعمیماتی است که ما به بخش اول می دهیم. 

بخش اول علم همه جا یکی اس��ت اما در مقام جمع بندی است که مقدار زیادی بار 

فلسفی به آن اضافه می شود. 

از دهه 1960 به بعد، عده ای از اندیش��مندان جهان اس��الم مانند دکتر نصر و دکتر 

نقیب العطاس نیز متوجه این موضوع ش��ده و تذکر دادند که چیزهایی به نام علم 

وارد و مطرح می ش��ود که علم خالص نیست، بنابراین صحبت از این شد، آن جایی 

که دست تجربه کوتاه است و وارد مفروضات متافیزیک می شویم، چرا از متافیزیک 

دینی استفاده نکنیم؟ به همین خاطر »مسئله علم دینی« مطرح شد. به عبارت دیگر 

علم دینی به این خاطر مطرح شد که برخی مسائل به نام علم تبلیغ می شد اما واقعًا 

ریش��ه در علم تجربی نداشت و ریشه اش در تعابیری بود که به علم تجربی اضافه 

شده است. 

متأسفانه وقتی که در محیط ما این مسأله زیاد مطرح گردید، عده ای تعابیر دیگری 

از علم دینی را مطرح کردند؛ مثاًل علمی که تمام ریشه هایش در قرآن و یا احادیث 

اس��ت و یا علمی که از قرآن و سنت استخراج ش��ود. این یک بُعد موضوع بود که 
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تولید اشکال کرد. از طرف دیگر عده ای موفقیت علم جدید را می بینند که ربطی به 

دینی و غیردینی ندارد اما متوجه ادعاهایی که به نام علم می شود، نیستند. همچنین 

به سوءاس��تفاده هایی که از علم در مقام کاربرد برای هالکت انس��ان ها یا تخریب 

محیط زیس��ت شده و می شود، توجه ندارد. اخیراً آقای نیکوالس مکسول )فیلسوف 

علم انگلیس��ی(، صحبت از انقالب در فلسفه علم کرد. چرا؟ او هنوز معتقد به علم 

تجربی است، ولی می گوید از علم تجربی سوءاستفاده و سوءبرداشت شده است. باید 

سوءبرداش��ت ها و سوءاستفاده ها را کنار بگذاریم. او می گوید در آمریکا 50 درصد و 

در انگلیس 30درصد بودجه تحقیق ها صرف کار نظامی می ش��ود و تعداد زیادی از 

اندیشمندان دست اندکار تولید چیزهایی هستند که وسیله نابودی بشر است، بنابراین 

باید به محصوالت علم توجه کنیم اما در مورد اینکه منظور از علم چیست؟ تجدید 

نظر کنیم. 

به طور خالصه، علم دینی در محیط ما خیلی اوقات به ش��کلی نادرس��ت و افراطی 

مطرح شده است. عده ای وقتی پیشرفت غرب را در جهات خاصی دیدند، شروع به 

اس��تخراج مطالب علمی از قرآن کردند تا اعجاز آن را ثابت کنند اما این کار برای 

کسی که خود تحقیق کرده و به یک نتیجه علمی رسیده، قانع کننده نیست. در واقع 

این راِه استفاده صحیح از قرآن نیست؛ زیرا قرآن را در معرض تطبیق با علم متغیر 

قرار می دهد. از نظر من، قرآن برای ما در معرفت شناسی و چگونگی برخورد با علم 

و ابزارهای فنی بس��یار راهگشاس��ت و جهان بینی ای که قرآن به ما می دهد، بسیار 

وس��یع تر از جهان بینی مادی است. جهان بینی مادی تمام جهان را در جهان حس 

خالصه می کند اما جهان در منظر قرآن ما فراخ تر از جهان حس است. البته در غرب 

نیز برخی از اندیشمندان بزرگ معاصر به همین نتیجه رسیده اند. 

اگـر علم، واقعیـت را بازنمایی می کند، پس علم اسـالمی برای  ـ

چیست؟

را ثبت  نکته این اس��ت که ش��ما برخی مس��ائل را تجربه می کنید و این تجربه ها

کرده و نتایج آن ها را مدام تعمیم می دهید. تجربه ای که انجام می ش��ود یک حوزه 

محدود را در بر می گیرد؛ به عنوان مثال، روی زمین یا روی ماه و منظومه شمسی 

تجربه می کنید، بعد نتایج تجربه را به تمام عالم تعمیم می دهید اما در این تعمیم ها 

اش��کال هایی وجود دارد. یک مشکل وقتی رخ می دهد که می خواهیم نتیجه گیری 

محدود نتیجه ای گرفته اند که لزوماً از خود تجربه  کلی کنیم. گاهی از برخی یافته های

نتیجه نمی شود. در تعابیر نظریه های علمی نیز این قبیل مشکل ها وجود دارد؛ مثاًل 

در نسبیت عام انیش��تین، معادله ای وجود دارد که جواب های 

زیادی دارد. یکی از جواب ها مربوط به جهانی است که از زمان 

معینی شروع می شود. جواب  دیگر مربوط به جهانی است که 

از ازل بوده است و آغاز زمانی ندارد. هر دوی این ها را می توان 

طوری تنظیم کرد که در وضعیت فعلی جواب بدهد. باید ببینیم 

ک��دام را انتخاب می کنیم؟ عده ای که ملحد بودند گفتند باید 

آغازی برای جهان نباشد، و اال پای خدا در کار می آید. در این 

هم اشتباه فلس��فی وجود داشت. فالسفه ما به حدوث زمانی 

قائل نبودند، بلکه به حدوث ذاتی قائل بودند. پس آغاز زمانی 

نداشتِن جهان، دال بر نفی وجود خدا نیست. منظور این است 

که بعضی س��راغ جواب خاصی می روند که بتوانند ایده خود 

را از آن بیرون بکش��ند، بنابراین برخی از آن هایی که با علوم 

تجربی کار کرده اند، در اظهار نظرهای کلی که می خواسته اند 

راجع به عالم بکنند، از حدودی که خود علم تجربی مشخص 

کرده، تجاوز کرده اند. 

اگ��ر ش��ما از علم اس��المی صحبت می کنید، معنایش این نیس��ت ک��ه تجربه و 

نظریه پردازی را کنار بگذارید، بلکه بدین معناست که آن پیش فرض های کلی که بر 

علم تان حاکم می کنید، باید وسعت کافی داشته باشد و اینجاست که علم اسالمی 

از غیراسالمی متمایز می شود. همین طور علم غیراسالمی می گوید اصاًل غیر از ماده 

چیزی وجود ندارد، در حالی که شما ماده را با حس کشف می کنید اما نمی توانید با 

ح��س ثابت کنید که غیر م��اده وجود دارد. اگر عالمان به آن چیزی که فقط تجربه 

نشان می دهد قناعت کنند، نزاع پیش نخواهد آمد اما وقتی پای تعمیم ها و تعبیرها در 

کار می آید، اختالف رخ می دهد؛ پس در سطح عادی یک علم بیشتر نداریم اما وقتی 

به سطوح بنیادی می رسیم، دیگر نمی توان بر اساس تجربه صحبت کرد، بلکه بعضی 

مفروض ه��ای عام در کار می آید. علم دینی می گوید در آن س��طح، مفروض های 

متافیزیکی را از دین بگیرید، بنابراین شما یک علم بیشتر ندارید. وقتی می خواهید 

نور خورشید را تجزیه کنید، چه اسالمی فکر کنید، چه غیراسالمی، یک طور عمل 

می کنید اما وقتی می خواهید درباره خلقت عالم صحبت کنید که دس��ت تجربه از 

آن دور اس��ت، اال و البد پیش فرض فلسفی در کار می آید. اگر کسی بگوید جهان 

خودکفاست و نیازی به خالق ندارد، او این را از نگاه خویش می گوید اما بعضی آن 

را به نام علم تحویل می دهند. اگر این کار را نکنند، نزاعی نیز پیش نخواهد آمد. 

آیت اهلل جوادی آملی معتقدند که منشأ عقل و وحی یکی است و  ـ

اساسـاً علم دینی و غیردینی نداریم و علم دینی است. شما این 

تعریف را چقدر معتبر می دانید؟

بن��ده مقاله های مربوط به نظریه های حضرت آیت اهلل جوادی آملی را به طور کامل 

خوانده ام و باطنًا با نظریه ایشان موافقم اما در نحوه بیان با ایشان تفاوت دارم. به قول 

ایشان یک علم در مقام ثبوت و در عالم واقع داریم و یک علم در مقام اثبات داریم. 

در مقام ثبوت یک علم بیش��تر نداریم؛ یعنی عالم یک جریان خاص بیشتر ندارد و 

به نحو خاصی اداره می شود، ولی نباید فراموش کنیم در عالمی زندگی می کنیم که 

در هر گوشه ای از آن، کاری را به نام علم انجام می دهند و تعابیر گوناگونی عرضه 

می ش��ود ک��ه باید روی آن ها دقت کرد و البته بعض��ی از آن ها ضد دینی اند اما اگر 

آن چیزهایی که گفتم اضافه نمی ش��د و به نام علم عرضه نمی گردید، علم دینی و 

غیردینی نداشتیم. 

متأس��فانه چیزهایی به نام علم ارائه می  گردد ک��ه از خود تجربه برنمی آید، بلکه از 

تعمیم هایی برمی آید که پشتوانه آن ها مفروض های ضد دینی است. اینجاست که 

تف��اوت وجود دارد. یک موقع منظور ما عالم واقع اس��ت. در 

این جا یک علم بیش��تر مطرح نیس��ت، ولی ما دسترسی به 

عالم واقع نداریم، بلکه دسترسی ما به عالمی است که داریم 

می بینی��م و در آن مطالبی به عنوان علم عرضه می ش��ود. ما 

راجع به چی��زی که در عالم واقع وج��ود دارد، حرفی نداریم. 

صحبت ما بر س��ر چیزی اس��ت که اکنون در معرض عموم 

وجود دارد. این جاس��ت که علم دینی و غیردینی داریم. اینکه 

در روایات صحبت از علم مفید و علم غیرمفید ش��ده است، از 

همین باب است. ممکن است عده ای بگویند ما عالِم دینی و 

غیردینی داریم؛ اگرچه علم دینی و غیردینی نداریم اما مسأله 

این اس��ت که س��ر و کار همه با کتاب هایی است که تحت 

عنوان کتاب علمی عرضه می شود. عده ای علم را به صورت 

ضد دینی می فروش��ند و ع��ده ای تنها جنبه های خنثای علم 

را مطرح می کنند. در عل��م امروز گاهی راجع به عالَم بعضی 

ادعاه��ای کلی می ش��ود که پش��توانه تجربی هم ن��دارد اما 

مـا بایـد اولویت هایمان را 
تعییـن کنیـم و نگاهی به 
ُمـد نیز نداشـته باشـیم؛ 
مثـاًل وقتـی در کشـور ما 
صحبت از یـک تکنولوژی 
جدیـد می شـود، ناگهـان 
تمـام بودجه هـا به سـمت 
آن بخشگسـیل می شود. 
ما باید بـا توجه به امکانات 
فعلـی، نیـروی انسـانی و 
تخصص های موجود خود به 
تعیین اولویت ها بپردازیم و 
هم زمان نیازهای داخلی را 

مرتفع کنیم.
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تعارض  ملزوم های فلس��فی آن ها مهم اس��ت. در واقع در مقام تجربه نیست که به

برمی خوریم، بلکه در مقام نظریه پردازی و استفاده از پشتوانه های فلسفی است که 

می توانیم صحبت از علم دینی و غیردینی بکنیم. 

به نظر شما گزاره های دینی اثباتپذیرند یا ابطال پذیر؟ و چگونه  ـ

می شود آن ها را به گزاره های علمی ربط داد؟

گزاره های دینی دو دس��ته اند؛ یک دسته گزاره های متافیزیکی است که ابطال پذیر 

نیستند. پوپر نیز که خود بانی ابطال پذیری است قبول دارد که این گزاره ها ابطال پذیر 

نیستند. دسته دیگر گزاره هایی هستند که در متون دینی ذکر شده اند و تجربه پذیرند. 

اینکه عالم هدف دارد، یک گزاره متافیزیکی دینی است و قرآن هم در این موضوع 

بسیار صریح است، بنابراین اگر کسی بگوید عالم هدف ندارد؛ اواًل سخنش مخالف 

قرآن اس��ت، ثانیًا مخالف خود علم نیز هس��ت؛ زیرا با علم تجربی نمی توان هدف 

نداشتن عالم را ثابت کرد. ممکن است شما هدف آن را نفهمیده باشید اما نمی توانید 

بگویید هدف ندارد. یکی از فیزیکدانان برجسته که برنده نوبل هم هست می گوید: 

هرچه بیشتر جهان را مطالعه می کنید، بی هدف تر به نظر می آید اما فیزیکدان دیگری 

در پاس��خ او می گوید: هرچه بیش��تر جهان را مطالعه می کنید، انکار هدف داری آن 

مشکل تر به نظر می آید.

آن  دسته از گزاره های دینی که متافیزیکی هستند، با تجربه باطل نمی شوند اما برخی 

گزاره ه��ای دیگر نیز داریم که مثاًل می گوید: این چیز برای این مورد خوب و برای 

فالن مورد دیگر بد است. این ها جزء اصول دین نیست؛ پس اواًل باید دید سند آن 

درست است یا نه؟ ثانیًا اگر سند آن درست باشد و تعارضی دیده شود، ممکن است 

آن حدیث ابعاد دیگری نیز داشته باشد که در آینده روشن گردد.

اما این ها مسائل مهمی نیست که برای دین مبنا باشد. گزاره های مهم و تأثیرگذار 

دین، گزاره های متافیزیکی هستند که ابطال ناپذیرند. 

گزاره هـای کاربردی در صنعت یا اقتصـاد و یا علوم دیگر را چه  ـ

کسی باید استخراج کند؟

بارها پیشنهاد کرده ام که باید گروهی از حوزویان همراه با عده ای از اساتید دانشگاهی 

که در حوزه های جدید فعال هس��تند، درباره متون دینی  در ارتباط با گزاره های امور 

اجتماعی، اقتصادی و... با هم بحث کنند تا به نتیجه برس��ند. اینکه یک طرف به 

صورت انفرادی بررسی و اعالم نظر کند، برای طرف مقابل الزام آور نخواهد بود. باید 

حوزه و دانشگاه بحث کنند که مثاًل در عالم اقتصاد چه مطلب مهمی را می توانند از 

متون موثق استخراج کنند؛ مثاًل قرآن حکم صریحی درباره منع ربا دارد. این مستلزم 

این است که این گروه مطالعه وسیعی انجام داده و ببینند که ربا به طور کلی و در مقام 

عمل دارای چه آثاری اس��ت؟ باب این قضیه باز است و البته بعضی تجارب هم به 

همین نتیجه رسیده اند. پس از مطالعه وسیع این  نظرهای مشترک، باید در سمینارها 

مطرح و اصالح شده و بعد عرضه گردد.

آیا نگاه دینی خود یک ذهنیت برای علم نیست؟ ـ

زمانی شما با نگاه دینی وارد جزئیات می شوید و زمانی وارد کلیات و مسلمات دینی 

می شوید. شما فیلسوفی را در عالم اسالم به من نشان دهید که منکر علیت یا منکر 

هدف داری عالم طبیعت باشد و عالم را فقط متشکل از ماده بداند. آن چیزهایی که 

مورد قبول همگان است، خطوط قرمز است و خدشه بردار نیست. باید در پرتوی این 

خطوط قرمز، به عالم نگاه کرد. برداشت من از قرآن این است که خداوند خواسته، 

م��ا خودمان طبیع��ت را مطالعه کنیم؛ زیرا اعجابی که از مطالعه طبیعت و کش��ف 

اس��رار الهی به ما دست می دهد، هیچ گاه 

ب��ا خواندن یک حدی��ث در این رابطه به 

ما دس��ت نخواهد داد. خداوند می فرماید: 

در زمین بگردید و ببینید و تأمل کنید که 

خداوند چگونه خلقت را آغاز کرد؟ خداوند 

می خواهد خوِد ما بررسی کنیم. می خواهد 

م��ا از مطالعه عظمت خلقت، به اعجاب و 

حیرت برسیم. این حالت اعجاب با خواندن 

ای��ن کتاب و آن کتاب به دس��ت نمی آید. 

قرآن و روایات فقط س��ر نخ نگاه دینی را 

به ما می دهند اما مطالعه عالم باید توسط 

خودمان، در پرتوی جهان بینی اس��المی 

صورت گیرد. البته بصیرت های مهمی هم 

می توان از قرآن و روایات به دست آورد.

خیلی هـا توسـعه را معادل  ـ

چگونـه  مـا  می داننـد.  تکنولـوژی 

می توانیم از تکنولوژی غرب استفاده 

کنیم اما تحت تأثیر خلق و خو و ارزش های غربی قرار نگیریم؟

این یک مسأله سهل ممتنع است. مهم ترین کاری که در جهان اسالم باید صورت 

پذیرد و حتی مبنای الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی قرار بگیرد، این است که محیط، 

خودباوری پیدا کند. به نظر من مهم ترین چیزی که ما در جهان اسالم کم داریم و در 

محیط خودمان هم کمبود آن به راحتی دیده می شود، احساس عزت نفس است. در 

کشور ما از یک فرد خارجی با عظمت زیادی استقبال می شود اما اگر دانشمند ایرانی 

بیاید، چنین کاری برایش انجام نمی دهند. در درجه اول باید این احس��اس حقارت 

شکس��ته شود تا پیش��رفت کنیم؛ ثانیًا باید حرف آن ژاپنی را زد که گفت: غربی ها 

چیزی ندارند که ما نداشته باشیم. 

مرحوم عبدالسالم وقتی در س��ال 1967 به دانشگاه صنعتی شریف آمدند، یکی از 

حرف هایی که چندین بار تکرار کردند، مشاهداتشان در چین کمونیست بود. ایشان 

می گفتند: ما اولین گروهی بودیم که در س��ال 1956 میالدی به چین کمونیس��ت 

رفتیم و تعجب کردیم که چینی ها غالب محصول های غربی را از طریق مهندسی 

معکوس ساخته بودند. نکته دومی که ایشان متذکر شدند این بود که در مالقات با 

پیشـخـوان
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نخست وزیر چین، حس »اعتقاد به خود« را در او مشاهده کرده؛ یعنی این حس که 

او می خواهد چین را تغییر دهد. ایشان می گفتند این عزم برای تغییر علمی در هند هم 

تبلور یافته بود اما متأسفانه نگاه ما هنوز به غرب است. انتشار مقاله در مجله خارجی 

اعتبار است اما برای مقاله های داخلی حتی در مجالت علمی پژوهشی خودمان در 

آن حد ارزش قائل نمی شوند یا اصاًل آن ها را به حساب نمی آورند. ما تا خود را قبول 

نکنیم، نمی توانیم سطح علم مان را واقعاً تغیر دهیم.

اسپانیای اسالمی را نگاه کنید. غربی ها  می آمدند دانش را کسب می کردند و می رفتند 

اما هیچ گاه هویت شان تغییر نمی کرد، ولی افراد ما به غرب می روند و رفتار و زبانشان 

تغییر می کند. ای کاش کارهای خوب آن ها را تقلید می کردند. واقعیت این است که 

ما محسنات غرب را اخذ نکرده ایم؛ مثاًل انتقاد متین را که در فرهنگ دینی خودمان 

هم وجود دارد، نیاموخته ایم. ببینید نقدها در محیط ما چقدر دور از ادب اسالمی است. 

این ها را باید بیاموزیم، و ااّل چیزی کمتر از آن ها نداریم.

آیـا توسـعه هـم دارای فلسـفه اسـت؟ و تعریـف مشـخص و  ـ

جهان شمولی از توسعه وجود دارد؟

امروزه برداشت خاصی از توسعه در محیط ما حاکم است، ولی آیا مجبوریم که آن 

را قبول کنیم؟ تعریف فعلی، حاکمیت قدرت و ثروت اس��ت؛ چیزی بسان غرب. آیا 

ما این تعریف را می پسندیم و یا می خواهیم بشر در جهان، طوری پیشرفت کند که 

فاصله فقر و غنا کم شده و از علم استفاده مشروع شود و علم همچون ابزاری برای 

نابودی انسان ها نباشد؟ اگر این گونه باشد، من آن را توسعه می دانم اما توسعه غربی 

این چنین نیست و من آن را توسعه نمی دانم. بخش بزرگی از فعالیت و نتایج علمی، 

صرف کار نظامی می ش��ود و نه رفاه بشر. ببینید در آفریقا چقدر گرسنه وجود دارد. 

این ها فراموش  ش��ده اند. بشر معاصر به  دنبال حل این مسائل نیست. آقای فریمن 

دایسون )فیزیکدان برجسته( که چند سال پیش برنده جایزه علم و دین تمپلتون بود، 

می گوید: امیدوارم علم در آینده برای اغنیا اسباب بازی نسازد؛ یعنی بیشتر و بیشتر 

اسباب تفریح برای اغنیا فراهم نکند.

توس��عه واقعی این اس��ت که اکثریت بشر به نیازهای مشروع خود رسیده باشند اما 

وضعیت فعلی این طور نیست. اینکه اسالم می گوید دنیا و آخرت، یعنی انسان به این 

بیندیشد و به گونه ای عمل کند که هم این دنیایش تأمین شود و هم آن دنیا. البته 

درست کردن این دنیا طرق مختلفی دارد. از نظر من، نحوه غربی این موضوع منجر 

به رس��تگاری نمی شود. در س��ال 1924 میالدی یک کتاب کوچک از راسل چاپ 

شد. در این کتاب راسل صریحاً نگران این بود که معلوم نیست با علمی که دست 

ثروتمندان و قدرتمندان اس��ت، بتوان تمدن بشری را حفظ کرد؛ بنابراین ما توسعه 

غربی را یک توسعه تمام عیار نمی دانیم.

معتقد به علم  ـ رابطه علم و توسعه را چگونه تصویر می کنید؟ و اگر

دینی باشیم، آیا باید توسعه دینی یا اسالمی را نیز تعریف کنیم؟

علم دینی، یعنی حاکمیت تفکر دینی. توس��عه اس��المی، یعنی اف��راد به نیازهای 

حداکثری و مش��روع خود رسیده باشند و جامعه نیز مرفه باشد، به طوری که جوامع 

اسالمی زیردست نباشند، بلکه برتر باشند. )لیس للکافرین علی المؤمنین سبیاًل(. این 

مستلزم آن است که به دنبال توسعه ای باشیم که حداکثر نیازها را خودمان برطرف 

حداکثر س��عی را داشته باشیم تا  کنیم و بتوانیم به جامعه بش��ری نیز کمک کنیم و

فاصل��ه فق��ر و غنا را کم کنیم. البته دین به چیزهایی که به ابتذال بگذرد، اعتقادی 

ندارد؛ پس باید از آن ها پرهیز ش��ود. فرد و جامعه باید به نیازهای مشروع و سعادت 

دنیوی خود برس��ند. در حقیقت علم، حکم نوعی ابزار را دارد. شما می توانید از چاقو 

برای پوست کندن میوه یا برای خرابکاری و آسیب رساندن به دیگران استفاده کنید.

اما علم بُعد دیگری هم دارد و آن شناخت آثار صنع الهی است. به این بعد معرفتی 

در اسالم توصیه شده است. علم باید معرفت خداشناسانه ما را افزایش دهد که یکی 

از راه های آن، شناخت بیشتر عالم خلقت است. 

آیا ما در علم، روش دینی هم داریم؟ و در دسـت یابی به توسعه،  ـ

به تکثر روش اعتقاد دارید؟ 

روش های کلی معدود است و عمدتًا جهان در حال استفاده کردن از آن روش هاست. 

یک روش »تجربه« داریم و یک روش »اس��تدالل« عقل نظری که هر دو کاماًل 

مورد تأیید هستند و اسالمی و غیراسالمی ندارند. یک بعد هم »الهام« است که به 

زبان امروزی می شود شهود و حدس که ابن سینا نیز راجع به آن بحث کرده است. 

این در دین و قرآن هم آمده اس��ت و علمای امروزی هم بعضاً به آن اعتقاد دارند؛ 

به عنوان مثال، آقای تاونز )برنده جایزه نوبل فیزیک( ادعا می کند که بس��یاری از 

یافته های خودش یا دانش��مندان دیگر، الهامی اس��ت. حتی برخی منکران خدا نیز 

به الهام معتقدند. دین س��طح باالتری از الهام را نی��ز مطرح می کند و آن »وحی« 

اس��ت. می توان اشاراتی از وحی گرفت که خیلی کمک می کند و مؤثر است. یکی 

در معرفت شناسی است که اصواًل راه های شناخت را معرفی می کند، یکی هم این 

است که هستی شناسی ما درباره عالم را وسعت می دهد؛ مثاًل اینکه جهان منحصر به 

عالم ماده نیست، عمدتاً از وحی می آید. من واقعاً مشکلی برای علم دینی نمی بینم. 

علم دینی جامع تر از علم غیردینی است. آن می گوید هر جا دسترسی دارید، تجربه 

کردن  کنید؛ البته این تجربه باید به صورت هدفمند باش��د اما هدف نباید تخریب

باشد، بلکه هدف باید فهم جهان طبیعت یا استفاده مشروع از امکانات طبیعی باشد. 

در س��طح بنیادی علم است که مفروض های متافیزیکی در کار می آید و در آن بُعد 

دین می تواند کمک کند.

چطور می شود برای توسعه مدل ترسیم کرد؟ ـ

این کار مشکلی نیست. آن هایی که می گویند ما توسعه و یا حتی علم را نمی فهمیم، 

اش��تباه می کنند. مشکل اصلی ما این است که به دنبال آنچه می فهمیم، نمی رویم 

و علت آن هم، همان عقده حقارت است. رئیس آکادمی علوم کره جنوبی در سال 

2003 میالدی در مالزی س��خنرانی داش��ت. او در آن سخنرانی، رمز پیشرفت کره 

جنوبی را مطرح کرد و گفت: رئیس جمهور ما، اندیشمندان کره را جمع کرد و از آن ها 

خواست تا »اولویت ها« را مشخص کنند. 

م��ا در محی��ط خود وقتی کاری می کنیم، گاهی فقط دوس��تان س��طح پایین خود 

را به کار می گیریم؛ مش��خص اس��ت که این گونه کار به جلو حرکت نمی کند. اگر 

شایسته ساالری را رعایت کنیم، قطعًا اوضاع این گونه نخواهد بود. نباید افراد سطح 

پایین را برای انجام کارهای بزرگ به کار گرفت.

ما باید اولویت هایمان را تعیین کنیم و نگاهی به ُمد نیز نداش��ته باشیم؛ مثاًل وقتی 

در کش��ور ما صحبت از یک تکنولوژی جدید می ش��ود، ناگه��ان تمام بودجه ها به 

امکانات فعلی، نیروی انسانی و  سمت آن بخش گسیل می شود. ما باید با توجه به

تخصص های موجود خود به تعیین اولویت ها بپردازیم و هم زمان نیازهای داخلی را 

مرتفع کنیم. ما به دلیل تحریم ها، بسیار تحت فشار قرار گرفتیم؛ زیرا نیازهای اساسی 

خود را از طریق واردات رفع می کنیم. مشکل این است که خواب بوده ایم و خودکفا 

نشده ایم. این خودکفایی نیاز به برنامه ریزی دارد. متأسفانه در اغلب موارد اشتباه عمل 

کرده ایم. از طرف دیگر نگاهمان به نیروی داخلی فوق العاده ضعیف بوده است. باید 

تفکرها در کشور تغییر کند. باید خودباوری در بزرگان و اندیشمندان تزریق شود تا 

خود را جدی تر بگیرند.

عده ای برای رسیدن به توسعه، دوران گذار را تعریف می کنند. آیا  ـ

شما به دوره گذار اعتقاد دارید؟

در همه جا دوره گذار وجود دارد اما می ش��ود این دوره را کوتاه کرد؛ چنان که آلمان 
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غرب��ی و چین بعد از جنگ جهانی دوم چنین کردند. چینی ها س��ریعاً تکنیک ها را 

فرا گرفتند و با همت، جاهای خالی را پر می کردند اما اگر آمار قالبی بدهیم و بر این 

آمار که محتوا ندارد )مثل تعداد مقاالت( تکیه کنیم، این دوران گذار طوالنی می شود. 

من بارها در س��ال های اخیر از وزرای علوم خواسته ام که آمار بدهند با افزوده شدن 

تعداد مقاله های علمی، از واردات چند قلم کاال بی نیاز ش��ده ایم؟ آمار فاقد تحلیل و 

کیفیت هیچ گاه باعث پیشرفت علم نمی شود، بنابراین ما تولید علم نمی کنیم. اینکه 

می بینید مالزی پیشرفت کرد، به خاطر این است که آن ها بر خودباوری تکیه کردند 

و با برنامه پیش رفتند. 

این برنامه ریزی کالن را چه کسی باید انجام دهد؟ ـ

باید وزارت علوم و وزارتخانه های دیگر با کمک دانشگاه ها این برنامه ریزی را انجام 

دهند. در واقع این کار دولت است اما اساتید دانشگاه های ما از این ناراحت هستند که 

از فکر آنان استفاده نمی شود.

آیا منظور از حوزه ای که باید با دانشـگاه تعامل کند، حوزه فقهی  ـ

و فقها است؟ 

بله اما الزم است برخی از علوم روز وارد حوزه شده و درصدی از حوزویان این علوم 

را به طور کامل بیاموزند تا بتوانند با زبان روز صحبت کنند. البته برخی از این علوم 

وارد حوزه شده است اما به نظر من حوزه نسبت به نیازهای جهانی آن میزان آگاهی 

را که باید داش��ته باش��د، ندارد و لذا خود را درگیر رفع نیازهای جهانی کشور نکرده 

است. حوزه آن تعامل جدی را که باید با دانشگاهیان داشته باشد )در حدی که شهید 

مطهری داشتند(، ندارد. یکی از علمای مطرح عراق به من می گفت: باید به زبان روز 

سخن بگوییم. اگر حوزه بخواهد جواب هاوکینگ را به زبان خود حوزه بدهد، معلوم 

است که نتیجه نمی دهد. چون او که اصاًل امثال مالصدرا و... را قبول ندارد. باید به 

او جواب کوبنده ای با زبان خودش داد.

آیا معتقدید که جریان اسالمی سـازی علوم، بخشـی از منظومه  ـ

توسعه در ایران است؟ معنای این کار از نظر شما چیست؟

بله، اگر درس��ت انجام شود. اسالمی سازی علوم، یعنی تفکر 

اسالمی و مبانی اصلی آن بر ذهنیات حاکم باشد؛ یعنی افراد 

عالم بدانند با تفکر اس��المی تمام نیازهای کشور را می توانند 

برطرف کنند. ای��ن عمل را محدود نمی کند، بلکه اگر اعتقاد 

داشته باشند، چیزی را به آن ها القا می کنند که خود نمی دانند. 

آن تفکر برتری اسالم است. این تفکر وجود ندارد؛ اگر وجود 

داشت، جهان اسالم به ذلت کشیده نمی شد. 

منظورتان رویکرد دینی نسبت به علوم است  ـ

یا مثالً اقتصاد اسالمی، یعنی یک چیز جدید 

که باید متولد شود؟

چن��د فاز دارد؛ در فاز اول ش��ما آنچه تع��ارض جدی با تفکر 

اس��المی دارد، کنار می گذارید. باید تزکیه هم در کار باشد. در 

فاز دوم بررسی می کنید آیا می توانید چیزهای را از متون دینی 

استخراج کنید که بتوان آن ها را مرکز قرار داد و به کمک ابزار 

نظریه پردازی، به چیز جدیدی رس��ید؟ به نظر من این شدنی 

است اما باز هم می گویم نکته اساسی این است که خود بشر 

درگیر فعالیت علمی و نظریه پردازی باشد.

چطـور می تـوان نیاز به توسـعه را تبدیل به  ـ

گفتمان غالب جامعه کرد؟

یکی از طریق رسانه هاس��ت. رس��انه ها به جای پرداختن به 

واردات غربی، باید لزوم پیشرفت برای رهایی از زیردست بودن را به جامعه القا کنند 

و همین طور برای دانشگاهیان، اعتالی جامعه اسالمی یک اولویت باشد. تعامل دو 

سویه برابر با دنیا باید برای ما درونی شود. به نظر من چیزی که نقش مهمی دارد، 

این اس��ت که کشور برای نیازهای اساسی اش خودکفا شود. همین خودباوری باید 

مدام تبلیغ شود. دانشگاه ها باید محل تزریق این موضوع باشند که البته متأسفانه 

نیستند. رسانه ها هم این گونه نیستند. برای این کار باید یک برنامه ریزی جامع وجود 

داشته باشد. کمونیست ها جهان را با تبلیغات خود پر کرده و اندیشه را اندیشه خود 

کرده اند. البته این درونی ش��دن که اش��اره کردم، باید به نحو استداللی باشد و نه 

تحمیلی؛ یعنی جامعه باید احس��اس کند که اگر بخواهد زیردست نبوده و سرافراز 

باش��د و فاصل��ه فقر و غنا کم باش��د، باید این راه را طی کن��د اما مهم ترین عامل 

فرهنگ است. فرهنگ حاکم بر جامعه ما، نه شرقی است و نه غربی و نه اسالمی، 

بلکه معجونی از فرهنگ های متفاوت است که مسلماً نباید این گونه باشد. درست 

اس��ت که ما یک کش��ور اسالمی هستیم اما بسیاری از تفکرهای حاکم بر اذهان، 

اسالمی نیست. تفکر اسالمی ضمن حفظ استقالل خود، هرچه را که خوب باشد، 

از هر جایی می گیرد.

شما آینده این مسیری را که در حال طی کردن آن هستیم، چگونه  ـ

می بینید؟

ما باید مس��یر و روش��مان را عوض کنیم. باید این نکاتی را که در جهت خودباوری 

گفت��م، رعایت کنیم. فرهنگ چیز ظریفی اس��ت و با بخش��نامه، کالس تحمیلی، 

مصاحبه و... درست نمی شود. افراد باید خود به این موضوع ترغیب شوند و به دنبال 

یادگیری بروند. دکتر شریعتی با کار فرهنگی در حسینیه ارشاد چقدر جاذبه ایجاد کرد، 

بنابراین ما با یک کار فرهنگی خوب می توانیم جاذبه ایجاد کنیم. متأس��فانه جامعه 

فعلی ما به کار فرهنگی اعتقاد ندارد و آن جا هم که دارد، گاهی می خواهند به زور کار 

را انجام دهند که البته کارآ نیست؛ مثاًل شرط ارتقای اساتید دانشگاه را کار فرهنگی 

قرار می دهند، ولی به طریقی انجام شده که من در نتیجه بخشی آن تردید دارم.

همچنین باید بازخورد داشته باشیم؛ مثاًل در غرب وقتی خدماتی 

را به شما ارائه می دهند، پس از پایان آن می پرسند که آیا راضی 

بوده اید؟ باید نظارت باشد تا اصالح شویم که خوب البته وجود 

ندارد. من برخالف آن هایی که می گویند ما نمی فهمیم، معتقدم 

که می فهمیم توس��عه چیست، ولی یا تفکرمان غربی است یا 

اگر تفکرمان اس��المی اس��ت، آن عزم الزم را نداریم. بعد هم 

اشخاص ناالیق را در پست های حساس می گذاریم؛ لذا نباید 

توقع نتیجه گیری مناسب داشته باشیم. 

به نظر شـما آنچه امروزه در دانشـگاه ها به  ـ

عنوان علم تولید می شود، سکوالر است یا دینی؟

ه��م عمدت��ًا علم س��کوالر اس��ت و هم علمی نیس��ت که 

سرمش��ق نویس بار آورد. البته مقصر آن، برنامه ریزها هستند. 

آن ها باید سعی کنند برنامه ای تدوین کنند تا این موضوع به 

تدریج اصالح شود اما گاهی می بینم برنامه ریزی دست کسانی 

است که صالحیت این کار را ندارند. 

ذات نایافته از هستی  بخش/کی تواند که شود هستی  بخش

و نکته آخر؟ ـ

آرزو می کنم فرهنگ جامعه ما تغییر کند و توجه دولت ها 

ب��ه فرهنگ تقویت ش��ود و فقط در اقتصاد و سیاس��ت 

خالصه نشود.

رسـانه ها به جای پرداختن 
به واردات غربی، باید لزوم 
پیشـرفت بـرای رهایی از 
زیردست بودن را به جامعه 
القا کنند و همین طور برای 
دانشگاهیان، اعتالی جامعه 
باشد.  اولویت  یک  اسالمی 
تعامل دو سویه برابر با دنیا 
بایـد برای ما درونی شـود. 
چیزی که نقش مهمی دارد، 
این اسـت که کشـور برای 
نیازهای اساسی اش خودکفا 
مدام  باید  خودباوری  شود. 
تبلیغ شود. دانشگاه ها باید 
محـل تزریق ایـن موضوع 
متأسفانه  البته  که  باشـند 
هـم  رسـانه ها  نیسـتند. 
این گونه نیستند. برای این 
کار بایـد یـک برنامه ریزی 

جامع وجود داشته باشد.

پیشـخـوان


