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 سپاسگزاری

 

ند مدانم از تمامي اساتيدی که در دوران تحصيل از محضر آنها بهرهخود وظيفه ميبر 

 ام، تشکر و قدرداني کنم.شده

از دکتر مهدی گلشني، بنيانگذار گروه آموزشي فلسفه علم دانشگاه صنعتي شریف و 

لم و فلسفه ع پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، که زمينه تحصيل در رشته

 پرداختن به موضوع علم دیني را فراهم ساختند.

فلسفه علوم اجتماعي ایشان با نظریه واقع  های درساز دکتر عماد افروغ که در کالس

-های ایشان این رساله با تاکيدی بر رویکرد واقعگرایي انتقادی آشنا شدم و با راهنمایي

 ام گردید.گرایي، استعالئي، دیالکتيکي و انتقادی انج

 های ایشان درحيدری که از راهنمایيهمچنين از دکتر حميدرضا آیت اللهي و دکتر مقدم

  بهبود کيفي رساله استفاده بردم. 
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 تقديم به

 

پدر بزرگوارم که پس از سالها تحقيق، تدریس و تاليف، چند سالي است در بستر 

 دهند.بيماری به اطرافيان درس صبر مي

 و

 اند.شان، خود را همنشين اولياء الهي گرداندهام که با پرستاریگراميبه مادر 

 و

 همسر مهربانم بابت تحمل دشواری های دوران تحصيل.
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 چکیده

ها انجام گرفت. هایي جهت رفع این محدودیتم جدید، تالشوهای علپس از آشکار شدن محدودیت

وجه مشترک تمامي آنها بسنده کردن ، اما بنيادین در علم بودندها درصدد ایجاد تحولي برخي از این تالش

لف های مختبه عقل خود بنياد بشری بود. در مقابل جمعي از دینداران بر این باور شدند که مشکل گونه

مواجهه علمي با عالم و آدم ناشي از غفلت از خداوند است و بر این اساس کوشيدند تا معرفت و سلوک 

های انجام شده در چهار دهه گذشته در این زمينه، جریاني ورزی به کار گيرند. تالشیند علمدیني را در فرا

های موافق  و مخالف بسياری شود و دیدگاهعنوان علم دیني یاد ميبا را در عرصه علم پدید آورد که از آن 

 درباره آن مطرح شده است.

خ هایي از این دست پاساز علم و دین باید به پرسش ای درباره علم دیني پس از ارائه تعریف خودهر نظریه

آیا علم »، «آیا علم دیني ضروری است؟»، «آیا علم دیني ممکن است؟»، «آیا علم دیني معنادار است؟»دهد: 

 چرا اقدامات»، «از چه راهي باید به علم دیني رسيد؟»، «آیا علم دیني اخالقي است؟»، «دیني مطلوب است؟

 «ای دارد؟علم دیني چه آینده»، «علم دیني منتهي نشده است؟ چهل سال گذشته به

شود؛ يها پاسخ داده مهای مختلف مطرح در فلسفه علم به این پرسشگيری از دیدگاهدر این تحقيق با بهره

حليل گرایي، استعالئي، دیالکتيکي و انتقادی روی بسکار در تهای فلسفه واقعبه خصوص با توجه به ظرفيت

دروني و بيروني یک نظریه علمي و همچنين کمتر شناخته بودن این دیدگاه فلسفي، که به صورت ابعاد 

هماهنگ درباره فلسفه علوم طبيعي، فلسفه علوم انساني و فراطبيعت اظهار نظر کرده است، در تحليل علم 

 شود.دیني بر این دیدگاه تاکيد بيشتری مي

دار بوده و ادله موافقين علم دیني درباره امکان، ضرورت، دهد که علم دیني معنااین تحقيق نشان مي

تر است. همچنين با توجه به مطلوبيت، اخالقي بودن علم دیني در مجموع از ادله مخالفين این ایده قوی

گيری از ترکيب منسجمي آل در زمينه علم دیني، بهرههای هر یک از رویکردهای ایدهها و محدودیتظرفيت

تر است. در نهایت هر چند ضعف عملکرد مراکز و افراد فعال یابي به علم دیني مطلوبدستاز آنها برای 

در زمينه علم دیني کندی در این مسير را موجب شده است، اما با توجه به روند این ایده در چهل سال 

 توان به آینده آن، البته نه در کوتاه مدت، اميد داشت.گذشته، در مجموع مي

 

 گرایي انتقادی، روی بسکار.تحول علم، علم دیني، فلسفه علم، واقع ها:کلیدواژه
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 پیشگفتار

ایده علم دیني پس از چهار دهه پيگيری در جهان اسالم، امروزه در نظام دانشگاهي غرب ایده شناخته 

های دکتری و تحقيقات چندی نيز درباره آن انجام گرفته است. در ایران نيز پس از ای است که رسالهشده

پيروزی انقالب اسالمي، این ایده با جدیت دنبال شد. مراکز متعدد آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، 

علمي  ایهسياستگذاری چندی برای تحقق این ایده تأسيس شدند. مقاالت بسياری در نشریات و همایش

ند. اارائه شده است. اساتيد و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهي بسياری در این زمينه نظریه پردازی کرده

وان تگردد. بر این اساس دیگر نميهای آموزشي و پژوهشي کشور در این زمينه هزینه ميبخشي از بودجه

 .تفاوت بوددر عرصه تحقيق از این موضوع غفلت کرد و نسبت به آن بي

علم دیني از ابعاد مختلفي قابل بررسي است. به لحاظ نظری باید در ميان آراء موافق و مخالف این ایده 

معناداری، امکان، ضرورت، مطلوبيت، اخالقي بودن و چگونگي توليد علم دیني را بررسي کرد و به این 

حال پيشرفت دانست؟ و آیا توان در پرسش پاسخ داد که در مجموع به لحاظ نظری آیا این ایده را مي

 های موجود علمي باشد؟ و ...ای در این عرصه ارائه شده است که قابل رقابت با نظریهنظریه

ت هایي از این دساز سوی دیگر با توجه به ارتباط نهاد علم با سایر نهادهای اجتماعي باید به پرسش

های ساختارهای اجتماعي، اقتصادی و سياسي پاسخ داد که علم دیني و علم رایج با چه نسبتي از حمایت

ده و شهای مراکز فعال در زمينه علم دیني چه اندازه کارشناسيها و برنامهکنند؟ سياستکشور استفاده مي

 توان داشت؟قابل دفاع هستند؟ و در چنين بستری چه تصوری از آینده ایده علم دیني مي

های مختلف فلسفه علمي مورد ارزیابي قرار گرفته است. ههای گذشته ایده علم دیني، از دیدگادر سال

-پدیدار گرایي انتقادی،گرایي، عقلگرایي، ابطالهای علم اثباتبرخي در اثبات امتناع علم دیني از فلسفه

ي، برنامه گرایگرایي، ابطالهای اثباتاند که فلسفه علماند. برخي دیگر بحث کردهشناسي استفاده کرده

لمي الکاتوش، پارادایم کوهن، پدیدارشناسي هایدگری و .... ظرفيت حمایت از ایده علم دیني پژوهش ع

قادی گرایي انترا دارند. این تحقيق درصدد است ایده علم دیني را از منظر فلسفه علم با تاکيد بر واقع

 ارزیابي کند.
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 مقدمه .1.0

خواهي نسبت به علم رایج جایابي کرد. توضيح توان ذیل یک جریان گسترده تحت عنوان تحولعلم دیني را مي

ابطال گرایي و ...( در عرصه علوم )اعم از گرایانه )در اشکال مختلف اثبات گرایي و آنکه با شيوع دیدگاه تجربه

اقع وهای بسياری )برای مثال رویکردهای هرمنوتيکي، نظریه انتقادی، علوم انساني، اجتماعي و طبيعي(، واکنش

مللي نسبت به ال، علم مارکسيستي، علم فمينيستي، علم ضد استعماری، علم بومي و ...( در عرصه بينگرایي انتقادی

ها به نحوی به مشکالت نظری و از شد و هم اکنون نيز در حال انجام است. هر یک از این جریاناین جریان آغ

اند. دینداران نيز به نوبه های جدید، درصدد رفع آن مشکالت برآمدهعملي علم رایج اشاره کرده و با ارائه دیدگاه

ارزیابي کنند و سهم خود را در عرصه  خود درصدد برآمدند تا نسبت باورهای دیني خود را با معرفت علمي رایج

هایي شد که خواهان علم بودایي، هندویي، معرفت علمي مشخص سازند. این موضوع منجر به پيدایش جریان

مسيحي، یهودی و اسالمي بودند. در جهان اسالم بحث از علم دیني )با عناوین مختلف اسالمي سازی معرفت، 

به صورت منسجم و ساختارمند در کشورهای مختلف اسالمي دنبال شده  1980توليد علم اسالمي و ...( از دهه 

 است. 

يل ترین انگيزه و دلالبته بحث درباره علم دیني در ایران پس از انقالب اهميت مضاعف یافته است. مهم

ي و شک بررسدر این زمينه، بررسي رابطه معرفت علمي و دیني در راستای احياء تمدن اسالمي ایراني است. بي

ي به یک یابتواند زمينه را برای دستهای موجود در زمينه علم دیني از منظر یک نظریه فلسفي قوی، مينقد دیدگاه
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ام شده ای انجنظریه قابل دفاع به لحاظ نظری و توانمند به لحاظ عملي فراهم آورد. تحقيق حاضر با چنين انگيزه

 است.

 

 مسئله تحقیق .1.1

ا ههای چندی پاسخ دهد که در این رساله درباره برخي از این پرسشي باید به پرسشای درباره علم دینهر نظریه

 به تفصيل بحث شده است:

 آیا علم دیني معنادار است؟ .1

 با فرض معناداری علم دیني، آیا علم دیني ممکن است؟ .2

 با فرض معناداری و امکان علم دیني، آیا توليد علم دیني مطلوب است؟ .3

 امکان و مطلوبيت علم دیني، آیا اقدام در زمينه علم دیني اخالقي است؟با فرض معناداری،  .4

 با فرض معناداری، امکان، مطلوبيت و اخالقي بودن علم دیني، آیا توليد علم دیني ضروری است؟ .5

با فرض معناداری، امکان، مطلوبيت، اخالقي و ضروری بودن علم دیني، چه راهکارهایي برای توليد علم دیني  .6

 شود؟مي پيشنهاد

با توجه به اقدامات بسياری که در سالهای گذشته در زمينه علم دیني انجام شده است، چرا کماکان رویکرد  .7

 پوزیتيویستي به علم در جامعه علمي سيطره دارد و علم دیني نتوانسته است دستاوردهای چشمگيری عرضه کند؟

 ای خواهد داشت؟ایده علم دیني چه آینده .8
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 پیشینه تحقیق .1.2

طور که اشاره شد موضوع علم دیني امروزه موضوعي کامال شناخته شده در عرصه بين المللي بوده و آثار همان

متعددی در این زمينه نگاشته شده و اقدامات متعددی صورت گرفته و این امر موجب شده است تا برخي از محققان 

 در این زمينه بپردازند. برای مثال:ها و آراء اندیشمندان مسلمان به بررسي تاریخي و فلسفي جریان

که رساله  1(1996) اسالمی سازی علم در کتاب شناسي دانشگاه لوند سوئد،، استادیار اسالمبرگليف اشترن

 وکایموریس بو  ضياءالدین سردار، اسماعيل فاروقي، سيدحسين نصردکترای وی بوده است، به بررسي دیدگاه 

 ورزی داشته باشد پرداخته است.تواند در عرصه علمدرباره مناسبات علم و دین اسالم و تاثيری که دین مي

که رساله دکتری فلسفه وی در دانشگاه  2(2005) اسالم، علم و مدرنیتهکریستوفر فورلو نيز در کتاب 

 اندیشه اسالمي( تا کواالالمپور )دانشگاهفلوریدا بوده است، به جریان اسالمي سازی علم از ویرجينيا )مرکز جهاني 

 کند.اشاره مي موسسه بين المللي اندیشه و تمدن اسالمي مالزی(بين المللي اسالمي مالزی و 

مقاله  و چگونگی ارتباط علم و دينمایکل استنمارک، استاد فلسفه دین دانشگاه اوپسالی سوئد در کتاب 

خ پردازد. پس از پاسلشني و آلوین پالنتينجا درباره علم دیني ميبه بررسي دیدگاه مهدی گ 3(2005) علم دينی

 پردازد. به جمع بندی و بررسي دیدگاه گلشني و استنمارک مي 4ایگلشني به استنمارک، آلن باتن در مقاله

 علم و اسالمی سازی معرفت، استاد دانشگاه استراليا جنوبي در مقاله خود با عنوان 5دیوید رادفورد

اره ها اشهای علمي در جهان اسالم و واکنش آنها در قبال سکوالریزه کردن علم توسط غربيبه پيشرفت 6(2012)
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کند و شناخت ایده اسالمي سازی علوم و اقداماتي که در این زمينه انجام گرفته و در دست انجام است را مي

 کند.ضروری قلمداد مي

رویکردهای موجود در زمينه علم دیني را در قالب دو (، 1382)دينی  علم هويتخسرو باقری در کتاب 

ي بندی کرده و پس از معرفرویکرد استنباطي، رویکرد تهذیب و تکميل علوم موجود و رویکرد تأسيسي دسته

ضعيف و نقد جدی دو دیدگاه اول، از رویکرد تأسيسي دفاع کرده و از آن برای توليد علم دیني در حوزه علوم 

های موجود در دو نظریه اول رده است. در این کتاب هيچ تالشي برای آشکار سازی ظرفيترفتاری استفاده ک

اهد گيری از این دو رویکرد عمال منتج نخوصورت نگرفته، حال آنکه رویکرد تأسيسي پيشنهادی باقری بدون بهره

 بود. 

مقاله،  10(، در قالب 1390)جمعي از نویسندگان، مالحظات و هاديدگاه دينی، علمدر ویرایش دوم کتاب 

ها، سخنراني، یا خالصه کتاب، نظرات ده تن از موافقان و مخالفان علم دیني مطرح و درباره هر یک از دیدگاه

 های هر یک از رویکردهایمندی از ظرفيتمالحظاتي انتقادی بيان شده است. در این کتاب نيز تالشي برای بهره

 لگویي جدید برای توليد علم دیني صورت نگرفته است. موافق و مخالف علم دیني، در ارائه ا

دیدگاه در زمينه علم دیني  8( نيز به بررسي 1389)سوزنچي،  دينی علم تحقق راهکارهای و امکان معنا،کتاب 

ای از تالش ها را در حد یک مقاله معرفي و نقد کرده است، اما باز هم نشانهپرداخته است و هر یک از این دیدگاه

ها های مطلوب هر یک از این دیدگاههمگرایي نظریات موجود و ارائه نظریه جدید که دربردارنده ظرفيت برای

 شود.باشد، در این اثر دیده نمي

( دیدگاه نه تن از 1392)ایمان،  روش شناسی علوم انسانی نزد انديشمندان مسلماندر نيمه اول کتاب 

مفهومي خالقانه به عنوان  واقع گرایيو در نيمه دوم این کتاب  موافقان علم دیني داخل و خارج ایران بررسي

 ارائه شده است. علم دینيالگویي برای توليد 
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( پس از معرفي مختصر برخي از 1393)خسروپناه و همکاران،  علم دينیدر جستجوی جلد اول کتاب 

غرب ستيز و غرب گزین، به  گریز،گرا، غربهای غربهای موافق و مخالف علم دیني در قالب جریاندیدگاه

های علوم معرفي مختصر الگوی حکمي اجتهادی پرداخته و در جلد دوم، کاربرد این الگو را در برخي از شاخه

 انساني بررسي کرده است.

های ( آخرین کتابي است که در معرفي و نقد دیدگاه1393)شریفي،  مبانی علوم انسانی اسالمیکتاب 

 پرداخته است. موافق و مخالف علم دیني

های مختلف فلسفه علمي بهره گرفته شده است. برخي در های گذشته در بحث از علم دیني، از دیدگاهدر دهه

-استفاده کرده شناسيگرایي انتقادی، پدیدارگرایي، عقلگرایي، ابطالهای علم اثباتاثبات امتناع علم دیني از فلسفه

اند که حتي ((، برخي دیگر بحث کرده1391(، عبدالکریمي)1390ش)(، سرو1386(، پایا)1373اند)رک: نراقي)

(، 1382گرایي ظرفيت حمایت از ایده علم دیني را دارند)رک: باقری)گرایي و ابطالهای اثباتفلسفه علم

های الکاتوشي، کوهني، فایرابندی و مکتب ادینبورایي از علم (( و برخي در چارچوب فلسفه علم1390زیباکالم)

-های فلسفه علم واقع((. اما تا کنون در ارتباط با قابليت1390(، زیباکالم)1382اند)رک: باقری)حمایت کرده دیني

ای هتوان به مصاحبهگرایي انتقادی در حمایت از ایده علم دیني کارهای اندکي انجام شده است. به عنوان نمونه مي

 ایگرایي انتقادی در ایران و مقالهاصلي فلسفه علم واقع الف و ب(، مروج 1386های دکتر عماد افروغ )و یادداشت

دهد که ابعاد مختلفي از مسئله علم دیني ( اشاره کرد. مروری بر این آثار نشان مي1392از نجف پور و همکاران)

 رایيگتحقيق حاضر در ارزیابي ایده علم دیني از منظر فلسفه علم، بر رویکرد واقع در آنها بررسي نشده است.

  انتقادی تاکيد خواهد داشت.

 

 اهداف تحقیق .1.3

اقع و های مطرح در حوزه فلسفه علم، به ویژه نظریهگيری از نظریهبهرههدف تحقيق حاضر آن است که ضمن 

 استعالیي، دیالکتيکي و انتقادی بسکار: گرایي

 کرده، بررسي را اسالم جهان در دیني علم مخالف و موافق موجود هایدیدگاهتعدادی از  .1
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 کند، شناسایي را هادیدگاه این از یک هر هایمحدودیت و هاظرفيت .2

ای جدید استفاده برای ارائه نظریه گرایي انتقادی،، به خصوص واقعهای مطرح شدههای موجود دیدگاهاز ظرفيت .3

 کند،

روزی پس از پي های بسياری که، علي رغم تالشعلم دینيبه بررسي علل تداوم رویکرد رایج و عدم شکل گيری  .4

 انقالب اسالمي ایران انجام شده است، بپردازد.

 و آینده ایده علم دیني را بررسي کند. .5

 

 مبنا و روش تحقیق .1.4

 شود. اما از آنجا کههای مختلف فلسفه علمي استفاده ميدر ارزیابي ایده علم دیني در این تحقيق از دیدگاه

ند، اایي انتقادی و ... به تفصيل در کتب و مقاالت فارسي معرفي شدهگرگرایي، عقلگرایي، ابطالهای اثباتدیدگاه

رئاليستي، استعالئي، دیالکتيکي و انتقادی آندرو سایر که امروزه بيشتر تحت عنوان تاکيد بر دیدگاه در این تحقيق 

 خواهد بود.شود، انتقادی شناخته ميگرایي واقع

خام  واقع گرایيشناسي است که در مواجهه با مجریان جدیدی در عرصه عل واقع گرایي انتقادی

را تشکيل رایي گطبيعتگرایي و ضدطبيعتکه دو جبهه اصلي پوزیتيویستي و ایدئاليسم استعالیي هرمنوتيکي 

 ای جدید برای مطالعه در عرصه علوم طبيعي و اجتماعي پيشنهاد کرده است.شيوهدهند، مي
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، رم 2توني الوسنبنيان نهاده شد  (2014-1944) 1محوریت روی بسکاراین جریان در دهه هفتاد ميالدی با 

، 11، روی ادگلي10، آلن نری9، پيتر منيکاس8، تدبنتون7، ویليام اوتویت6، آندرو کالير5، مارگارت آرچر4، آندرو سایر3هره

 (.1394و افروغ،  1391)رجبي، و .. توسعه پيدا کرد  13، داگالس پورپورا12هاگ ليسي

-تجربي )دیدگاه واقع گرایياستعالئي را در تقابل با  واقع گرایي(، 1975تاب نظریه رئاليستي علم)بسکار در ک

در گام  ها( مطرح کرد. ویگرایان( و ایدئاليسم استعالئي )دیدگاه هرمنوتيکگرایان و ابطالگرایانه اثباتهای تجربه

یي کانت و کند. تفاوت تحليل استعالپرسش مي اول به تبع تحليل استعالئي کانت از شرایط امکان شناخت تجربي

ه اش به شروط انفسي شناخت تجربي تاکيد کرد و ببسکار در این جاست که کانت به تبع رویکرد ایدئاليستي

ي توجه اش به شروط آفاقي شناخت تجربمقوالت دوازده گانه ذهني رسيد. در مقابل بسکار به تبع رویکرد رئاليستي

ای هکند که جهان چگونه باید باشد تا علم تجربي ممکن گردد. پاسخ رئاليسترا مطرح ميکرده و این پرسش 

 سازد:را آشکار مي شناسي رئاليستي این دیدگاههای مختلف هستيانتقادی به این پرسش، جنبه

 جهان، مستقل از معرفت ما درباره آن وجود دارد. .1

الزاما برخوردار از نيروهای علي یا  –عي و چه اجتماعي چه طبي –در جهان، ضرورتي وجود دارد؛ و موضوعات  .2
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