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 سخن پژوهشگاه
در  هـای انسـانی ریزی و ضبط و مهـار پدیـده انسانی به منظور شناخت، برنامهعلوم پژوهش در 

در کنـار های وحیـانی  راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آموزه
های اصیل جوامـع، شـرط  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت داده

 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش نمایی و کارآیی این اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

ترین مؤلفه فرهنـگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ین تر متقن عنوان بهاسالم 
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این

 .ای برخوردار است ه ویژهاز جایگا سازی مبانی و مسائل علوم انسانی و بومی
بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
این نهاد، زمینه تجربه موفق . ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 .ارتقا یافت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 .اشاره کرد 
  
  

 سه



های  رشـتههمـه بـرای دانشـجویان  فلسفه علوم اجتمـاعیمنبع اصلی درس  عنوان بهاین اثر 
عنوان منبع کمـک درسـی بـرای  و به کارشناسی ارشد و دکترادر مقاطع تحصیلی  لوم اجتماعیع

  .قابل استفاده است کارشناسی ارشد و دکترادر مقاطع  علم فلسفهدرس 
ادهای شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنه نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 
 .جامعۀ دانشگاهی یاری دهند

و نیز  دکتر مجید کافیآقای مؤلف محترم اثر، های  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می
االسـالم  بطحـی و حجت، دکتـر سـیدمحمدتقی موحـد ابستاندکتر حسین از ارزیابان و ناقدان 

   .سپاسگزاری کنداند،  های خود بر غنای اثر افزوده سنجی که با نکتهشاطری  هللا آقای روح
  

 چهار
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  مقدمه

  کلیات
  علم جدیدمسائل 

انقالب در جهان غرب با گیری علوم نقش بسزایی داشتند؛ اما  ادیان قبل از دوران جدید در شکل
) م١٧۵٠ − ١۶۵٠( و انقــالب علمــی) م١٧٨٩(فرانســه ، انقــالب )م١٨۵٠ − ١٧۵٠( صــنعتی
گیری  را در شـکل جـای ادیـان انتقـادیتفسیری و ، گرا تجربهشناختی نوظهور  روشهای  پارادایم
ه محصـول کـد یـجدهای  شناسـی روش یظهور عصر روشـنگربه عبارت رساتر با  گرفتند؛ علم

 گرفتنـد و درگیری علـوم بـر عهـده  در شـکل راتا حدودی نقش ادیان بودند،  های مدرن پارادایم
ه همـه کست ین تردیدیزه ون، امریبا وجود ا. نار گذاشته شدک یعلمهای  پژوهشن از یجه، دینت

واقعیت و حل مسـائل  در شناخت همچون علوم سنتی 2ینید ریغو ) پوزیتیویستی( 1دیعلوم جد
 حال جای این سؤال است کـه علـوم پوزیتیویسـتی. ها و کمبودهایی دارند ها، نقص جدید عیب

طور عـام و بـرای جوامـع  چه مسائلی را برای جوامع بـه چه عیوب و نقایصی دارند؟ علوم جدید
  اند؟ طور خاص به وجود آورده اسالمی به

مبـانی فکـری و فلسـفی حـاکم در دوران  ، پرداختن بـهمطلب عمده در نقد علوم پوزیتیویستی
شناسی که در جهـان مـدرن عامـل  روشفقط از جهت  به عبارت دیگر علوم تجربی. مدرنیته است

شوند؛ بلکه به دلیل تأثیرهای تفکـر مـدرن کـه بـر  اند، نقد نمی بوده تیویستیگیری علوم پوزی شکل
مـدرن بینی را کـه انسـان  جهانبه عبارت دیگر آن . شوند اند، نیز نقد می محتوا و جهت علوم داشته

 بینی گانه غربی برای خـود تعریـف و گـزینش و جـایگزین جهـان های سه ورد انقالبدستا عنوان به
                                                               

1. modern     2. secular  
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البته به این موضوع که انسان مدرن بیش از اندازه . شود کشیده می کرده است، به چالش و نقد  دینی
  . شود اعتماد کرده است، نیز توجه و از این جهت نیز نقادی می لوم پوزیتیویستیهای ع به توانایی
بـه  ی و عملـینظـربـه لحـاظ اش،  یت تجربـیـ، بـه حکـم ماهپوزیتیویسـتی دیـم جدوعل

دو  پوزیتیویسـتیم وعل. هستند یریگ ف و اندازهیمحدود است که قابل مشاهده، توصموضوعاتی 
ن یـقت اید که حقین امیاز جهان محسوسات، به ا یفیافتن به توصی دست یکی :داردهدف عمده 
سـیطرۀ استفاده از دانش به دست آمده در جهت اعمال  یگریو د یشتر آشکار شودجهان هرچه ب

بـه گمـان  هعمـدطور  بـهن دو هـدف یـکـه ا انسـان یط زنـدگیمحـو  طبیعـتشـتر بـر یهرچه ب
ج یم و مشـاهده نتـایمشـاهده مسـتق یعنـی، یو تجربـ یقـات علمـیاز راه تحقها،  پوزیتیویست

مشـکل از یـک سـو . آفرین هسـتند ها مشـکل هر دوی این هـدف 1.شوند یها برآورده م شیآزما
کنـد  یات را بررسیتواند قلمرو محسوسات و ماد ین است که تنها میجهان ااز افت یگونه در نیا

 یبـر مبـان پوزیتیویسـتیم وعلناتوان است، به عبارت دیگر  یرمادیو فهم جهان غ ییو در شناسا
است که شناختی ناقص از جهـان هسـتی بـه انسـان بنا شده ماتریالیستی و  گرایی تجربه یفلسف

آن  یها یو توانمند ت علمیاز ماه نادرستیر یتصونیز انسان مدرن از سوی دیگر . دهند ارائه می
، انسـان معاصـر یاساس یها یماریاز ب یکی .در افتاده است 2پرستی به ورطۀ علم جهینت در. دارد
  .است ییگرا تجربهو  ییگرا ن علمیهم

طور  گرا و کّمــی، بــه بــا قــرار گــرفتن تحــت نفــوذ رویکــردی جزئــی، مــاده علــوم پوزیتیویســتی
 شـناختی و روش شـناختی ، معرفتشـناختی انسانشـناختی،  وجودناپذیری به واسطه مبانی  اجتناب

نباید انسان را از ایـن واقعیـت  تعمیمی و عینی بودن نتایج علوم پوزیتیویستی. شود خود، محدود می
شرح و توصیف این علوم از عالم جـان و . بوده است ای انسانی دور کند که این علوم از اساس پدیده

باشد، باز ایـن مطلـب صـادق  ، هر اندازه هم که دقیق و تجربی)عالم انسان و جهان طبیعت(جهان 
را  علوم پوزیتیویسـتی. طور کامل بشری هستند کننده این علوم به معیارها و ابزارهای تعیین«است که 

هـایی  دربـاره واقعیت علوم پوزیتیویستی 3.»سازد می انسان است که متعین حواسعقل استداللی و 
  .تواند بداند داند و نمی چیز نمی نهند، مطلقًا هیچ در اختیار می شهودیوحی و تعقل ایمان، که 

                                                               
 .۴٠٢، صراهی به رهاییملکیان، . ١

2. scientism.  

 .٢٨، صدین در پرتو فلسفه جاویدان، گرایی سّنت، الدمدو: ک.ر. ٣
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. اسـت یپرسـت ل علمکو مشـ علم به وسیلهر شدن انسان یاس علوم پوزیتیویستیگر بر ینقد د
 پوزیتیویسـتی علـم یهـا ییبـه توانا مـاِن یبا ا یوکه دانشمندان پوزیتاست آن ل کن مشیاتوضیح 

 یو حتـ پاسـخ دهنـدانسـان را و  مربوط به عـالم طبیعـت یادیبن یها د تا همه پرسشنخواه یم
 یبرخـ یدارا دانشمندان پوزیتیـوه اگرچه ی کدر حال 1.کنندن یز تأمیاو را ن یمعنو یها یازمندین

 یل اصـلکامـا مشـ دارند؛ز ین یفلسف یها هیل، داعین دلیو به هم هستند یو عقالن یلوازم فلسف
و بـه لحـاظ  یو تجربـ یلـی، تحلیاسـتدالل بـر عقـل یبه لحـاظ روش، مبتنـآنان ه کن است یا

، نیـا بنابر. هستند) مادیمنفعت صرفًا (طلب  منفعتاربرد کو به لحاظ  یّم کگرا و  موضوع، ماده
یـا  ،دنابیرا در یحسفرا های تیاز واقع یک دانشمندان پوزیتیو به لحاظ نگرشی قادر نیستند، هیچ

رش یاز پـذ ود نشـو یمتال مبـ ییگرا به علمدر این صورت است که دانشمندان . به حساب آورند
د و کننـ میار کـخـارج از حـوزه خـود را ان یت منابعیو مرجع روند فراتر میخود  ییحدود توانا

  2.دننکن ییتبرا  یزیهر چ ندقادر ییگو برای خود، باور دارند کهاعتبار جامع  یم، نوعک دست
در  ها برخـی از پوزیتیویسـت. اسـت گرایی تقلیل یکی دیگر از پیامدهای علوم پوزیتیویستی

ق یــرا از طر یق انســانیحقــا ییگرا لیــو تقل ییگرا لیــرد تحویکــبــا رو اند کوشــیده ایــن دو قــرن
ایـن  یجیج تـدریار شدن نتـاکآشکنند که به مرور زمان باعث ف یفهم و توص یعیطب یها روش
  .شده است ییگرا لیو تقل ییگرا لیتحو یها ردیکرو

وب و یـه عکـنی، افـزون بـر او بخشی از ساختار علوم پوزیتیویسـتی پارادایمدر جهان اسالم 
شایان توجه اسـت کـه . دینی ناسازگارند بینی با مبانی و جهان ،را به همراه دارندگفته  پیشص ینقا

مـؤثر اسالم  در جهانردن علوم ک یا اسالمی یساز ینیدت کع حریدر تسر این مشکالت و مسائل
، عرفـی شـدن، گذار در طبیعـت جهان، نادیده گرفتن عوامل غیرمادی تأثیر تفسیر مادیاند؛  بوده

تعارض با فرهنـگ جامعـه، از جملـه ایـن مسـائل اجتماعی جوامع اسالمی، نسنجیدن واقعیت 
را بـه  یصـیوب و نقایـعطور کلـی  بـهه کنی، افزون بر اپوزیتیویستیعلوم طور خالصه  به. هستند

بـرای جهـان اسـالم  ،اند برای همۀ جوامع مسائل و مشکالتی را بـه همـراه داشـتههمراه دارند و 
ا یـ یسـاز ینیت دکـع حریه در تسـراند ک سائلی را به همراه داشتهطور خاص نیز مشکالت و م به

  .اند ردن علوم مؤثر بودهک یاسالم
                                                               

 .۴٠٢، صراهی به رهایی، ملکیان: ؛ و نیز٢٧۴همان، ص. ١
  .همانجا، الدمدو: ک.ر. ٢
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در کشورهای مختلف  در نیمه دوم قرن گذشته به دلیل مسائل و مشکالت علوم پوزیتیویستی
علوم غربی به راه افتاده است که امـروزه نیـز همچنـان ادامـه شش جریان عمده علمی در مقابل 

به خصـوص  سازی علوم تجربی معنوی. ٢های الهی و خداباور؛  ایجاد علوم و دانشگاه. ١ 1:دارد
مـدار و بـه دنبـال آن ایجـاد  های اخالق تأسیس علوم و دانشگاه. ٣؛ علوم پزشکی و علوم انسانی

لـوم با توجه به احیای ع قدسی کردن علم. ۴ 2بنیان؛ و انسانی اخالق اعم از طبیعی علوم تجربی
؛ در برخی از جوامـع شـرقی و غیراسـالمی کردن علوم به خصوص علوم انسانی بومی. ۵؛ سنتی

به دلیل کارآیی بسیار کم و محـدود،  به خصوص علوم انسانی مثل فیلیپین و روسیه، علوم جدید
 علمایجاد . ۶در این کشورها ایدۀ علوم بومی به وجود آمده است؛ . گیرند مورد استفاده قرار نمی

است  یمهمراهکارهای از  یکی راهکار حل مسائل و مشکالت علوم پوزیتیویستی عنوان به ینید
در جوامـع  .رده اسـتکـن را به خود مشغول یدانشمندان متدبرخی از ذهن چند دهۀ اخیر ه از ک

اسـالمی  مسـئلهه کاست  یا ، چند دههپوزیتیویستیوب علوم یرفع نواقص و ع یبرااسالمی نیز 
 بـه سـمت علـممسـلمان  یدانشمندان و متخصصان علوم تجربـمطرح و باعث شده  علم کردن

در نیمه دوم قرن  دینی توان گفت ایدۀ علم بنابراین می. ندکندا یش پیروزافزون گرا طور به اسالمی
 اگرچهبه وجود آمده است،  غیردینیو  گذشته در جهان در جهت حل مسائل علوم پوزیتیویستی

  . اند کسانی آن را پذیرفته و افرادی با آن مخالفت کرده
هـای  دایم، پارامترتب بر فهم معانی علم دینی گیری عالمانه در قبال ایدۀ علم اما ارزیابی و موضع

و دالیـل موافقـان و  دینـی ، معنا و رویکردهای علمدینی علم شناسی و روش شناسی علمی، معرفت
از ایـن رو شایسـته اسـت، بـرای . است فلسفه علم دینیمخالفان و در یک کالم، بحثی مستوفی در 

داشـته باشـیم، از منظـر فلسـفه  دینـی گیری و ارزیابی عالمانه نسبت به علم اینکه بتوانیم یک موضع
 نگاهی شـود، تـا ضـمن شـناخت دینی ی اساسی علمها موافقان و مخالفان و موضوع  به دیدگاه علم

                                                               
 . یابند ها شرح و بسط بیشتری می شایان ذکر است که در فصول آینده این جریان. ١
  عـدم. بـا خـود بـه همـراه داشـته اسـت مسـائل اخالقـی اسـت کـه علـوم جدیـد وجوداین رویکرد به دلیل . ٢

، نداشـتن اهـداف و غایـت شایسـته، مخـاطرات حاصـل از رشـد فیزیـک اتمـی و گری علوم جدید هدایت
کارگیری ناشایست آنها، بحران محیط زیست به دلیل اخالق خـاص حـاکم بـر علـوم  تحقیقات ژنتیکی و به

طلبی انسان و سرکوب روحیۀ قناعـت  خواهی و آسان ، تحریک روحیۀ زیادهگرایی گرایی، انسان مادی، جدید
های  گاهبنیان و دانشـ گیری و رشد علوم اخالق از عواملی هستند که سبب شکل... کوشی انسان و و سخت

گاهی بیشتر ر. اند اخالق محور شده   :ک.برای آ
Nixon, Towards The Virtuous University, 2008. 
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از ایـن رو . گـذاری دقیـق و علمـی از آن ارائـه کـرد بتـوان ارزش دینی دقیق محل نزاع در بحث علم
بـه . اسـت) علم فلسفه(های مضاف و درجۀ دوم  رویکرد غالب بر این جستار فلسفی، از نوع فلسفه
 دینـی علـم شناسـی شایسـته اسـت بـه وجود یدینـ عبارت رساتر برای فهم بهتر، نقد و تحلیل علـم

و ) هــای علــوم دینــی بررســی فرآورده( دینــی علــم شناســی ، معرفت)اثبــات موضــوع علــوم دینــی(
  .نظر مدعیان آن توجه شوداز م  )دینی گیری علم شکل فرایندبررسی ( دینی علم شناسی روش
گـردد کـه  هایی بر می ها و چالش به اختالف» دینی علم«گیری  و دلیل شکل طور کلی فلسفه به

ها گمـان  با وجودی که بعضی. به وجود آمده است های ایجاد علوم جدیدفرایندها و  بر سر فرآورده
ها و  ای دارد و علمی دانستن بعضی از ادعاها، اسـتدالل  امتیازهای ویژه دارند که علوم پوزیتیویستی
های علمی نوعی امتیاز یا نوعی اعتمـاد بـه همـراه دارد، دیگرانـی ایـن  نتایج تحقیقی مبتنی بر گزاره

روی  پـیش هایی کـه از سـوی فیلسـوفان علـم ها و سؤال ای از چالش پاره. برند را زیر سؤال میامور 
و  شناسـی و چـه از لحـاظ معرفت شناسـی انـد، چـه از لحـاظ وجود قرار گرفته علوم پوزیتیویستی

روش علمی چیسـت کـه . ٢کدامند؟  های برجسته علم ویژگی. ١: به قرار زیر هستند شناسی روش
در  اساس مرجعیت و قداسـت علـم. ٣به حسب ادعا به نتایج ممتاز و قابل اتکا منجر شده است؟ 

ای  چیست؟ مشکالتی که سبب سرخوردگی عده و انتقادی ، هرمنوتیکیهای پوزیتیویستی پارادایم
  شده است کدامند؟  از علم

. اسـت دینی دلیل مدعیان و مخالفان علمهدف از نگارش این اثر فهم، نقد و تحلیل ادعا و 
هـم در (به عبارت دیگر هدف این جستار ارائه بینشی است که بتوان در پرتو آن مواجهه عالمانـه 

از منظرهـای  دینـی علـم. داشـت دینـی با ایدۀ علم) صورت موافقت و هم در صورت مخالفت
را بـا  دینـی در این جسـتار بـر آن هسـتیم کـه علـم. تواند کاوش، تحلیل و نقد شود مختلف می

را دربـارۀ آن مـورد  در پایان هر بحثی نظر قرآن کنکاش کنیم و علم های موجود در فلسفه نگرش
توان از آن ارائه کرد، موضوعی اسـت  چیست و چه تعریفی می اما اینکه فلسفه علم. جویا شویم

  .باید مختصری دربارۀ آن به گفتگو بنشینیم دینی که قبل از پرداختن به تحلیل فلسفی علم
  

   منطق و فلسفه علم
ه کمک آن توانسته است هم علوم ، سرمایه ارزشمند انسان در طول تاریخ بوده که بو اندیشه عقل

پیدایش و . مسلط شود و عالم انسانی و فنون مختلف را تولید کند و هم توانسته بر جهان طبیعت
است؛ زیرا فقط در سـایه تفکـر و  انسانی و اندیشه گسترش علوم مختلف نیز مرهون همین عقل
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پذیر در بـاب عـالم و آدم  توان به استدالل و استنتاج پرداخت و به قواعد کلی و تعمیم می اندیشه
دست یافت؛ اما پرسشی که همواره ذهن اندیشمندان را بـه خـود مشـغول کـرده ایـن اسـت کـه 
چگونه بیندیشیم تا به اشتباه و خطا دچار نشویم و بر اساس چه قواعد و ضوابطی استدالل کنـیم 

به مرور زمان این حقیقت پذیرفته شد که تفکر و استدالل باید بر . ج درست دست یابیمتا به نتای
ای درسـت و پـذیرفتنی  پایه موازین و ضوابطی صحیح و معقول سامان یابد تا انسان را بـه نتیجـه

ن را ترسیم پدید آمد تا راه و رسم درست اندیشید از این رهگذر، علمی به نام منطق. رهنمون کند
جهـت نیسـت کـه در تعریـف  بی. های استدالل و کشف مجهوالت را مشخص کند کند و شیوه

  1.دارد باز می ابزاری است که ذهن را از انحراف و خطا در اندیشه گفته شده که منطق منطق علم
آمـوزد و کیفیـت  در مفهوم عام خود شـیوۀ درسـت اندیشـیدن و اسـتدالل کـردن را می منطق

به این مفهوم در همه علوم بـه  منطق. دهد چینش معلومات برای رسیدن به مجهوالت را نشان می
عقلی کـه های  به استداللاند؛ اما گاهی هم  عمومی گفته رود و به همین اعتبار به آن منطق کار می

به یقـین ایـن معنـای خـاص . شود اطالق می شوند، منطق های چهارگانه ظاهر می به شکل قیاس
نظران علوم مختلف بـه  صاحب. است... ، نجوم وریاضیات، فلسفهمثل  علوم عقلی، روش منطق

 اند که استدالل علمی برای کشف مجهوالت و اسـتنتاج قواعـد کلـی در هـر علـم تدریج دریافته
ای اسـت کـه بایـد بـا توجـه بـه ماهیـت،  نیازمند ضوابط و موازین ویژه افزون بر قواعد عام منطق

تدوین و تنظیم شود؛ به بیان دیگر هـر یـک از علـوم بشـری، بـا  مبانی، اهداف، و مسائل آن علم
توجهی به آن باعـث  طلبد که بی ای می ویژه شناسی و معرفت شناسی توجه به عناصر یاد شده روش

بـه . ریختن سامان علمی آن خواهد شـد و موجب در هم انحراف در مسیر رشد و گسترش آن علم
 اند تا با توجه به ماهیـت، مبـانی و اهـداف هـر علـم همین جهت بسیاری از اندیشمندان کوشیده

 و در یک کالم فلسـفه شناسی و معرفت شناسی ویژۀ تفکر و استدالل و به دیگر سخن روشقواعد 
  . مند ترسیم کنند را به صورت منسجم و قاعده آن علم

های مضاف بسیار جدید است؛ چرا کـه  های دیگِر فلسفه نسبت به بسیاری از شاخه فلسفۀ علم
قـرِن شـانزدهم و تعـداِد  فرانسـیس بـیکن دردر دوران باستان و  اگر برخی از اظهاِر نظرهای ارسطو

هـای فلسـفی  را استثنا کنـیم، بحث شماری از متفکراِن قرِن نوزدهم ماننِد جان استوارت میل اندک
بعـد از . مطرح شد ها ، اولین بار در قرِن بیستم و توسِط پوزیتیویستجدی و مفصل در باب علم

                                                               
 ). ١١٧ص، ١ ، جاالشارات(المنطق آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فی الفکر . ١



 7   مقدمه

ی حلقـۀ ها و نیز با پوزیتیویسـت و استقراگرایان مطالبی در موافقت و مخالفت با فرانسیس بیکن آن
گرایی  واقـع، گرایی ابطـال. شـد هـای بسـیار مهمـی در فلسـفۀ علـم منجر به پیـدایِش رویکرد وین

از جملـه ) ای فلسـفۀ قـاره( بـه علـم رویکرد انتقادیو  یا تفسیرگرایی ، هرمنوتیک)رئالیسِم علمی(
های  تحـت تـأثیر فلسـفه شایان توجه است که فلسـفۀ علـم. هستند علم رویکردهای جدید فلسفه

   1.نیز قرار دارد و فلسفۀ منطق ، فلسفۀ زبانهای تحلیلی ماننِد فلسفۀ ذهن دیگر از جمله فلسفه
ای از فلسفه اسـت کـه بـه مطالعـۀ ماهیـت، اصـول و مبـانی،  یا فلسفۀ علوم شاخه فلسفۀ علم

، از فلسـفۀ علـم. گمـارد گوناگون هّمـت می ِنتایِج به دست آمده در علوم ها، ابزارها و طبیعِت  شیوه
، علـوم طبیعـیفلسـفۀ : شـود های متعـددی تقسـیم می مورِد بررسی، خود به زیرشاخه ِعلملحاِظ 

 ، فلسـفۀ علـوم پزشـکیلسفۀ ادبیات، ف، فلسفۀ هنر، فلسفۀ علوم پایه و مهندسیفلسفۀ علوم انسانی
، شناسـی ، فلسـفۀ زیست، فلسـفۀ شـیمیتوان به فلسفۀ فیزیـک شود که از جمله می تقسیم می... و

 2.اشاره کـرد....  و ، فلسفۀ معماری، فلسفۀ ریاضی، فلسفۀ مکانیِک کوانتومیاجتماعیِ فلسفۀ علوم
 تـاریخی بـه فلسـفه علـمدرآمـدی در کتاب  چیست، جان الزی د اینکه ماهیت فلسفه علمدر مور

  3:استچهار دیدگاه را مورد نظر قرار داده 
بندی  عبـارت اسـت از صـورت بر اساس دیدگاه اول فلسفه علم  :ینیب ا جهانی فلسفه علم .١
 4.سازگار و از برخی جهات بـر آنهـا مبتنـی هسـتندهای علمی مهم  نظریههایی که با  بینی جهان

با استفاده از دستاوردهای علمی درصدد پرورش یـک طـرح ) ١٩۴٧−١٨۶١(وایتهد برای مثال 
ایـن معنـای . های جهـان را بنمایانـد مفهومی جامع برآمد که مقوالت کلی آن بتواند همه هستی

یـا  تلقی شده است که در فصـل پـارادایم در این کتاب بخشی از مباحث فلسفه علم فلسفه علم
  شود؛  بررسی می حاکم بر علم بینی جهان
عبـارت اسـت از ظـاهر سـاختن  دوم فلسفه علم دیدگاه: فرانظریه یا دیدگاهبه مثابۀ  فلسفه علم .٢
به . است   و داوری درباره آنها نهفته های علمی دانشمندان که در نظریه ها و تمایالت باطنی فرض پیش

گیرنـد،  مفروض می که دانشمندان شناختی های روش فرض پیشدر مورد  عبارت رساتر در فلسفه علم
                                                               

1. Cf: Grayling, Philosophy: A Guide through the Subject, 1999.  

2. Ibid.  

 .پانزده و شانزده ، صدرآمدی تاریخی به فلسفه علم، الزی: ک.ر. ٣
گاهی بیشتر از این نظر ر. 4 ؛ و برای نقد این نظر ٣۴۵−٣۴٣ ، ص٢ ، جها سرگذشت اندیشه، وایتهد: ک.برای آ

 . ١۵٩و  ١۵٨ ، صعلم و دینر، باربو : بنگرید
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 طبیعـت«انـد کـه  دهند که دانشمندان فرض کرده نشان می برای مثال فیلسوفان علم. شود بحث می
ن مبتنـی بـر ضـرورت عّلـی قـوانی«یا » است قابل شناخت نظم حاکم بر طبیعت«و » منظم است

 1.»انگارانـه تـرجیح دارنـد های غایت های مکانیکی نسبت به تبیین نسبت به قوانین آماری، یا تبیین
. باشـد تواند مصداق مناسبی برای این معنا از فلسفه علم می مبادی مابعدالطبیعی علوم نوینکتاب 

 رغم شـواهد تجربـی کپرنیـک بـر اینکـه بـهدر این کتاب برای مثال نشان داده شده است که اصرار 
ه خورشید مرکزی خود را تصویری راستین از نسـبت زمـین و اجـرام سـماوی معرفـی نظرینقیض، 

 و کپرنیـک» طبیعت از جهات بسیاری تابع اصـل سـادگی اسـت«متافیزیکی بود که کند، این باور 
  2.سازد تری منظم می تر و موزون های نجومی را به نظم ریاضی سادهوی پدیدار معتقد بود که نظریه

 هـای رایـج علـم در بحـث پارادایم نیز در این نوشتار بخش فرانظریـه این معنای فلسفه علم
و فرانظریـه را شـامل  بینی در این اثـر دو بخـش جهـان به عبارت دیگر پارادایم. آورده شده است

  است؛  به معنای دوم فرانظریه فه علماست و فلس بینی به معنای اول جهان شود که فلسفه علم می
 های علمـی عبارت از تحلیل و تشریح مفاهیم مورد استفاده در نظریه سوم فلسفه علم دیدگاه. ٣
بـرای . بسیاری از اصطالحات و مفاهیم جز با اطالع از مبانی فلسفی آنها قابـل فهـم نیسـتند. است

» عـدد چیسـت؟«تواند به این سـؤال پاسـخ دهـد کـه  با اعداد سروکار دارد، اما نمی مثال ریاضیات
پندارند  اینکه هم مردم عادی و هم فیزیکدانان می کند؛ اما با وجود از مفهوم زمان استفاده می فیزیک
 3»چیسـت؟ زمـان دقیقـاً «توانند به مـا بگوینـد کـه  دانند زمان چیست، اما آنها به سختی می که می

 های علمـی از دیگر مفاهیمی است که در نظریه...  و» ترکیب«، »پتانسیل«، »موج«، »ذره«مفاهیم 
البتـه بررسـی مفـاهیم را  4.رود و ایضاح مفهومی آن نیازمند طرح مباحث فلسفی اسـت به کار می

                                                               
  . ١۶ ، صدرآمدی تاریخی به فلسفه علم، الزی: ک.ر. ١
 . ٣٣−٢٧ ، صمبادی مابعدالطبیعی علوم نوینبرت، . ٢
 . ١٨−١٧ ص فلسفه علم،، روزنبرگ. ٣
گـاه معطـل  دانشـمندان هیچ: جـدی بـدین شـرح مطـرح شـده اسـت درباره این معنا از فلسفه علم، انتقادی .4

به بیان دیگر یا دانشـمند مفهـومی را . کنند مانند تا فیلسوفان علم مفاهیم علمی را برای آنها معنا و تبیین نمی
شناسـد کـه در ایـن  شناسد که در این صورت نیازی به توضیح و تشریح نیست؛ یـا نمی برد می که به کار می

از سوی . گیری، تحقیق کند صورت خود او باید در مورد روابط آن مفهوم با سایر مفاهیم و با عملیات اندازه
یت عادی علمی است و تاکنون کسی ادعا نکرده که وقتی دانشمندی به یـک دیگر چنین پژوهشی یک فعال

هـای  ایـن در آثـار فیلسـوفان علـم تحلیل بـا وجـود. پردازد به فعالیت فلسفی مشغول است چنین تحقیقی می
فعالیـت یـک فعالیـت فلسـفه  دارد و از این جهـت ایـن مفهومی درباره مفاهیم مورد استفاده در علوم وجود

 ). شانزده ، صدرآمدی تاریخی به فلسفه علم، الزی(علمی به حساب می آید 
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دهد؛ اما چنین پژوهشی یک فعالیت عادی علمی محسـوب  تواند انجام می دانشمند نیز می خود
شـود؛ قطعـًا کسـی  موصوف نمی علم لذا هر تحلیلی از مفاهیم علمی به وصف فلسفه. شود می

پردازد، به فعالیـت فلسـفی مشـغول  کند که هر وقت دانشمند به تحقیقی این چنین می ادعا نمی
دارند  های مفهومی نیز وجود دارند که فراتر از توضیح علمی مفاهیم، گام بر می اما تحلیل. است

  در این نوشتار جایی ندارد؛ علم سفهطرح این معنای فل 1.و دارای جنبه فلسفی هستند
کـه مـورد نظـر الزی نیـز  2شود چهارمی نیز مطرح می دیدگاه علم اما امروزه برای فلسفه. ۴
شناسـانه و  های معرفت درصـدد یـافتن پاسـخ پرسـش بر اساس این معنا فیلسـوف علـم. هست
  : شناسانه زیر است روش
  
  شناختی معرفتهای  پرسش

  کدامنـد؟  در علـم های صـدق نظریـه. ٢شـود؟  های علمی چگونـه اثبـات می فرآورده صدق. ١
  کدامند؟ های توجیه در علم نظریه. ۴شود؟  تحقیق علمی موجه میچگونه نتایج یک . ٣
  

  شناختی روشهای  پرسش
  چیست؟ یک تحقیق علمی فرایندمشخصه اصلی . ١
  هایی را باید اتخاذ کنند؟  و انسان چه روش دانشمندان در بررسی طبیعت. ٢
 کند یا باید برای هـر یـک کفایت می و عالم انسانی آیا یک روش برای بررسی جهان طبیعت. ٣

  روشی جداگانه در نظر گرفت؟
صحیح و موجه باشد چـه شـرایطی بـرای  و یا انتقادی تبیین عّلی، تفسیریبرای آنکه یک . ۴

  هر یک باید احراز شود؟
                                                               

  فلسفه علم چیست؟امید، : ک.ر. ١
هـای  ها، روش تحلیل فلسـفی مسـائل علـم، نظریـه به شناسی معتقد است که فلسفه علم یا معرفت کارل پوپر. ٢

این مشرب ما را به کاوش در مباحث علمی و بررسی مبـادی و : به عبارت دیگر باید گفت. پردازد علمی می
کشاند و از این طریق در فهم تـاریخ تفکـر علمـی بـه مـا  های علمی مطرح می لوازم و لواحق و حدود مسئله

آلن راین فلسفه علم را پژوهشی درجـه دوم ). ٣۴−٣٣ ، ص١ ، جمنطق اکتشاف علمیپوپر، (کند  کمک می
). ٢٩ ص، فلسفه علوم اجتماعی؛ راین(پردازد  ها و دستاوردهای علمی می داند که به تحلیل عقالنی روش می

  هـایی کـه پیـدایش  فرض پیشهای اساسـی دربـاره  نیز فلسفه علم عبـارت اسـت از پرسـش در پدیدارشناسی
  . و تکامل علم مبتنـی بـر آن بـوده اسـت یـا سـؤال از معنـای علـم جدیـد و معنـای ریاضـی کـردن طبیعـت

 ).٧۵−٧۴ ص، کتاب فرهنگ، »پدیدارشناسی و فلسفه علم«گورویچ، (
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  مقام و موقعیتی دارند؟بخشی چه  معرفتقوانین و اصول علمی از نظر شناسایی یا . ۵
شود، از یـک سـو نـاظر بـه چهـارمین  مطرح می علم آنچه امروزه بیشتر تحت عنوان فلسفه 

امـروز،  علـم در فلسـفه است و از سوی دیگر مـراد از علـم از نظر جان الزی علم معنای فلسفه
شـود، مربـوط بـه علـوم  هایی که در این موضـوع بحـث می است و اکثر مثال علوم تجربی صرفاً 
شـده، ناشـی از ارج و  علـم ای که در صد سال اخیر به فلسـفه توجه ویژه 1.است طبیعی تجربی

شـود  اند و چنـین پنداشـته می در عصر جدید در میان مردم پیدا کرده قربی است که علوم تجربی
دلیـل بـر . شود ای دارد که به نتایج قابل اعتماد منجر می های ویژه های آن ویژگی وشو ر که علم

هـای مختلـف  ها، حوزه آن است که افراد، رسـانه) در عصر حاضر جایگاه واالی علم(این مدعا 
انمـود های خود را علمی بخوانند تـا و اصرار دارند که دیدگاه...  های فکری و مطالعاتی و مشرب

بـا سـابقه و  اند کـه علـم هایی استفاده کرده های خود از روش شود که آنها برای رسیدن به دیدگاه
هـای  کوشد ویژگی می علم در این میان فلسفه. از آن استفاده کرده است معتبری همچون فیزیک

را شناسـایی و اعتبـار آنهـا را ) هـایی وجـود داشـته باشـند اگر چنین ویژگی(و روش علمی  علم
   2.بررسی کند
و  ها م واگراییو کارکرد پنجمی هم بیان کرد و آن اینکه فه دیدگاه علم توان برای فلسفه اما می
ــد بررســی شــناختی و روش شــناختی هــای معرفت همگرایی ــوم نیازمن   . های فلســفی اســت عل

بـه سـمت واگرایـی و  در علـوم تجربـی... ها و دیـدگاهها،  ها، روش برای فهمیدن اینکه آیا نظریه
به عبـارت . وحدت، باید مبانی فلسفی آنها را بررسی کردو  روند یا به سمت همگرایی کثرت می
هـا و  در علـوم ناشـی از همگرایی هـا هـا و واگرایی ا کـرد کـه همگراییتوان چنین ادعـ دیگر می
این معنای پنجم نیز، افزون بر معنـای چهـارم در ایـن اثـر . در مبانی فلسفی آنهاست ها واگرایی

  .مورد توجه بوده است
  
   یاسالم اندیشهدر  علم فلسفه

، معرفتی جدید است و در آثـار اندیشـمندان گذشـته تعریفـی بـرای آن یافـت علم اگرچه فلسفه
گیری آن  و چگـونگی شـکل اندیشمندان گذشته دو نوع بحث از علـمشود؛ اما در میان آثار  نمی

جدیـد دارد؛ یکـی بحـث مبـادی  علـم های فلسفه هایی با بحث وجود داشته است که همگرایی
                                                               

 .٢−١ ، صچیستی علمچالمرز، . ٢     فلسفه علم چیست؟امید، : ک.ر. ١
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گیری و  که در ابتدای علوم طـرح شـده اسـت و دیگـر تـاریخ شـکل تصوری و تصدیقی هر علم
و فلسفی اندیشمندان مسلمان نیز مطالبی  افزون بر این در البالی آثار تاریخی. تحوالت آن علم

 علـم طور مثـال مسـائل متعـدد فلسـفه به. شود جدید دیده می علم های فلسفه راستا با بحث هم
علمـی، علیـت، سـاختار  در مطالعه علمی، تبیـین روش قیاسی و استقراییهمچون به کارگیری 

...  و 2سـینا ابن 1،افالطـون، ارسـطوای همچون  از دیرباز مورد توجه فالسفه... و ریاضی طبیعت
مطالعـه  علـم های این فیلسوفان امروزه به صورت عمده در تاریخ فلسفه ورزی بوده، ولی اندیشه

ادامه  اند که در ورود پیدا کرده علم اندیشمندان مسلمان معاصر بیشتر به مباحث فلسفه. شود می
  . شود به نظر چند نفر از آنان اشاره می

، عبـارت از علـم گویند کـه فلسـفه می علم در تعریف فلسفه مصباح یزدیمحمدتقی آقای 
 علـم به نظر ایشـان همچنـین در فلسـفه. است علم» مبادی«اصول و مبانی و به اصطالح  تبیین
نیـز  روش تحقیق، سیر و تحـول آن علـمذار، هدف، توان به مطالبی از قبیل تاریخچه، بنیانگ می

ای کـه در گذشـته در مقدمـه هـر کتـابی ذکـر و بـه نـام  گانه پرداخت؛ نظیر همان مطالب هشت
) یمتعریف، موضوع، فایده، مؤلف، ابواب و مباحـث، مرتبـه، غـرض، نحـوه تعلـ(» رئوس ثمانیه«

یک موضوع، مـورد بحـث قـرار  عنوان بهرا  خود علم علم به عبارت دیگر در فلسفه 3.شد نامیده می
چگونه پیدا شـده اسـت؟  هایی از این قبیل هستند که این علم دهند و درصدد یافتن پاسخ سؤال می

چه تحوالتی در آن پدید آمده است؟ عـواملی کـه موجـب ایـن تحـول شـده اسـت چـه هسـتند؟ 
هایی هستند؟ و احیانًا قضـاوت دربـاره اینکـه  به کار گرفته شده چه روش هایی که در این علم روش

   4کدام روش صحیح است و کدام روش صحیح نیست؟
به ماهیـت  معرفتعبارت است از  علم که فلسفه معتقد استنیز  فریجعمحمدتقی عالمه 

نتایج آن و همچنین شناخت روابط علوم بـا یکـدیگر چـه در قلمـرو ، انواع اصول، مبادی و علم
   5.»توانند باشند که می آنچنان«و چه در قلمرو » که هستند آنچنان«

یک سیستم فلسـفی اسـت کـه  علم کنند که فلسفه را چنین تعریف می علم برخی نیز فلسفه
                                                               

درآمدی تـاریخی بـه فلسـفه ، الزی: ک.فیثاغورس ر، ، افالطونبرای آشنایی با نظریات فلسفه علمی ارسطو. ١
: در مقاله زیر قابـل پیگیـری اسـت همچنین شرح مبسوطی از نظریات فلسفه علمی ارسطو. ٢٩−١ ، صعلم

  .»سینا فلسفه علم ابن«، نصر: ک.ر. ٢      . »فلسفه علم«اکریل، 
  .١٠ ص دروس فلسفه اخالق،، همو. ۴  . ۶٨ ، ص١ ج آموزش فلسفه،مصباح یزدی، . ٣
 . ۴٠ص تحقیقی در فلسفه علم،، جعفری. 5
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و مکـان و  تصـورات علـمهـا، مفـاهیم و پـیش  بررسی منظمی را در مورد ماهیت، به ویژه روش
   1.موقعیت آن را در نظام تعقلی انسان، به عهده دارد

بـه  علـم فلسـفه«: نویسـد چنـین مـی علـم توضیح فلسفهیکی دیگر از متفکران مسلمان در 
، علمی است که از تحـوالت مـاده و برای مثال فیزیک. است فلسفی علم» شناسی علم«معنای 

سـخن ... انرژی و روابط جرم، نیرو، سرعت، شتاب، فشار، الکتریسیته، نور، میدان مغناطیس و
و دانشـی کـه مـا را بـا چهـره خارجی اسـت  ، طبیعتواقعیت مورد تحقیق در فیزیک. گوید می

خـارجی  پـس از آنکـه از طبیعـت. گیـرد نـام مـی کنـد، فیزیـک خاصی از این واقعیت آشنا می
گاهی ، حـال خـود ایـن دانـش )دانش درجـه اول(متولد شد  هایی به دست آمد و دانش فیزیک آ

یعنـی از . گیـرد به منزله یک موجـود خـارجی مـورد مطالعـه و کـاوش قـرار مـی) یعنی فیزیک(
هـای آن، از  ، از نـوع تئوریدر فیزیک ، از ابزار و روش تحقیقفیزیک چگونگی تولد و رشد علم

کنند و بـه  سؤال می ...های آن، از حوزه عمل آن و روابط قانونواقع نمایی آن، از تحوالت آن، از 
. آیـد بـه وجـود مـی) دانـش درجـه دوم( فیزیک علم اینجاست که فلسفه. گردند دنبال پاسخ می

در . ، موضوع تحقیق و بررسی اسـتفیزیک ، خود علمی است که در آن علمفیزیک علم فلسفه
  2.ی استخارجی موضوع تحقیق و بررس ، علمی است که در آن، طبیعتفیزیک حالی که علم

بـه حـوادث  تاریخ، علم علم. تاریخ همین قاعده صادق است علم تاریخ و فلسفه یا در مورد علم
تاریخ، علمی است کـه در آن از چگـونگی، توانـایی و  علم اما فلسفه. گذشته و نقد و تحلیل آنهاست

انقـالب کبیـر : تاریخ از ایـن قبیـل اسـت سؤاالت مطرح در علم. شود تاریخ بحث می مرزهای علم
بـرای صـنعت چـه  لش چه بود؟ به چه نتایجی منجر شد؟ آثـار آنیدال! فرانسه چگونه صورت گرفت

های مطـرح در  امـا پرسـش... بود؟ برای سیاست چه بود؟ چه تأثیراتی در کشورهای دیگـر داشـت و
 تاریخ یـک علـم بینی کرد؟ آیا علم توان در تاریخ پیش چگونه می: تاریخ از این قبیل است علم فلسفه
در  های فیزیکی است؟ آیا روش تحقیق مانند تفسیر پدیده های تاریخی است؟ آیا تفسیر پدیده تجربی

داشت؟ آیـا تـاریخ هنـر اسـت یـا  های تاریخی توان قانون میروش تجربی باشد؟ آیا تواند  تاریخ، می
شود که نوع سؤاالت متفاوت است و در حالی که در مورد اول، سؤاالت ناظر  ؟ به خوبی دیده میعلم

   3.»تاریخ ت به نام علمدر دومی سؤاالت ناظر به دانشی اس) گذشته تاریخی(اند  به حوادث خارجی
                                                               

  .  ۴۶−۴۵، صعلم چیست، فلسفه چیست، سروش. ٢    . ٢٧، ص١ج فلسفه علم،، دهباشی. ١
 . همانجا. ٣
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  علم مسائل فلسفه
در گذشـته، . گیـرد مورد کاوش و تحقیـق فلسـفی قـرار مـی علم مسائل متعددی در حوزه فلسفه

دادند؛ ولی در دوران معاصر  ای محدود را تشکیل می شناسی، مجموعه یا علم علم مسائل فلسفه
  .شود ای از آنها اشاره می این مسائل به صورت چشمگیری فزونی یافته است که در ادامه به پاره

پـژوهش : هشت مسئله را موضوع تحقیق خود قـرار داده اسـت کـه عبارتنـد از 1کارل همپل
هـا،  علمی، نظریه ها، معیارهای تأیید و پذیرش، قوانین و نقش آنها در تبیین علمی، آزمون فرضیه

بـه مسـائلی از علـوم  یهـا هیـنظرنیز در  ژولین فروند 2.سازی و تأویل نظری نظری، مفهوم تبیین
... علـوم و و کثـرت ها و بحث تمایز علوم و نیز بـه مسـئله وحـدت بندی علوم و روش قبیل طبقه

رابطـه : علوم اجتماعی را به صورت مباحثی از قبیـل فلسفهمباحث  آلن راین 3.اشاره کرده است
هـا در  ، مقـام تئوریعلمـی، رشـد معرفـت در تبیین مقام قیاس ، استنتاج استقراییو فلسفه علم
... بینـی و و مسـئله پـیش ، علـوم اجتمـاعیو علوم طبیعـی ، مشابهت و تفاوت علوم انسانیعلم

  4.کند مطرح می
: دهـد را مسائلی از این قبیل تشـکیل مـی) تجربی(علوم  برخی بر این نظرند که پیکرۀ فلسفه

چیست؟  کند؟ روش و ابزار تحقیق در علم شود؟ چگونه رشد می چیست؟ چگونه تولید می علم
انـد؟ تفسـیر علمـی یعنـی چـه؟  هـای علمـی چگونـه توان علمی دانسـت؟ قانون چه چیز را می

آن   و روش های علـم چیست؟ محدودیت بینی علمی چگونه است؟ رابطه متافیزیک و علم پیش
، هچه نقشی دارند؟ تجربه و مشاهد در علم استقرا و قیاسچیست؟ جبر علمی به چه معناست؟ 

گرایـی،  گیرنـد؟ گـزینش، عینیـت، ذهنیـت، غایـت چگونه صورت می تعمیم و استنتاج در علم
سـازی، انتـزاع  احتمـاالت و آمـار، بسـاطت، مدل 5پذیری، ، تحویل)در مقابل قانون ها(ها  میل

  6....و) گرایی، آنتروپوموفیزم تجرید، کل(
، بـه ویـژه علـم اند که باید در حیطه مباحث اصلی فلسـفه برخی دیگر مسائلی را طرح کرده

                                                               
1  . Hampel, Carl 

 . سه و چهار ، صفلسفه علوم طبیعی، همپل. ٢
 . سه و چهار ، صهای مربوط به علوم انسانی نظریه، فروند. ٣
  .، پیشگفتار مترجمفلسفه علوم اجتماعی، راین. 4

5. Reduction.  

 .٢١ صفلسفه تاریخ، ، سروش .6
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 های آمـاری  مسائلی از قبیل تناسب دلیل و مدعا، ارزیابی اسـتدالل. قرار داد علوم انسانی فلسفه
، تـالش در کـاهش بـازیگری انسـان در درک در اثبات قضایای علمی، تقـدیس و تمجیـد علـم

ها و افزایش جنبه تماشاگری او، جلوگیری از زندانی شدن پژوهشگران در دایـره محـدود  واقعیت
، بحـث در اهمیـت و بینی های کلی در جهـانموضوعات تخصصی و جلب توجه آنها به دیدگاه

یین مالک آن، تحقیق و تنقیح مسائل فلسفی هر یـک ترجیح بعضی از علوم بر بعضی دیگر و تع
عـالی در معـارف  های علوم با یکدیگر بـرای کشـف یـک وحـدت از علوم، کشف روابط فلسفه

   1. ...فلسفی علوم و
شـرایط «، »و انسـان روش در مطالعـه طبیعـت یگـانگی یـا کثـرت«توان  طور خالصه می به

 3،»ها قـوانین و نظریـه«، »مفـاهیم« 2،»جایگاه معرفتی قـوانین علمـی«، »علمی صحت تبیین
، را از »معیارهای تأییـد و پـذیرش«، »ها آزمون فرضیه« 4،»علیت«، »ها اصول موضوعه نظریه«

 .تلقی کرد علم عمده مسائل فلسفه
  
  و دین علم

بـا  دینـی کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد، نسـبت بـاور علـم دینـی های ایدۀ علم فرض یکی از پیش
و دین از مباحـث مطـرح  موضوع رابطه علم. و دین است رویکردهای موجود در باب رابطه علم

نـدارد؛  علم ۀرسد ارتباط چندانی به مباحث فلسف کالم است که به نظر می دین و علم در فلسفه
و دیـن تلقـی  تواند از نتایج باور به ارتباط داشـتن علـم می دینی اما باید دقت کرد که باور به علم

طور  بـه دینـی و دین چیزی به نـام علـم و تمایز علم بدین معنا که براساس رویکرد تعارض. شود
 دینی اما طبق رویکردهای گفتگو، تأیید و انطباق وجود علم. تواند وجود داشته باشد منطقی نمی

 از این رو مناسـب اسـت پـیش از ورود بـه بررسـی علـم. طور منطقی قابل طرح و دفاع است به
ای شود تـا وضـعیت  و دین اشاره طور مختصر به رویکردهای موجود در باب رابطۀ علم ، بهدینی
   در در اندیشـۀ فیلسـوفان دیـن. و دیـن نیـز روشـن گـردد در مناسبت با موضـوع علـم دینی علم

 5،)تالقـی( تعـارض: اصلی ذکر شده اسـت کـه عبارتنـد ازدگاه ین چهار دیو د نسبت علمباب 
                                                               

 .  ١١۴−١٠٧ صتحقیقی در فلسفه علم، ، جعفری. ١
 . ١٢٢−١٠٩ ، صشناسی فلسفی علم، سروش. ٢
  .١٢و  ١١، ٧ ص ای بر فلسفه علم، مقدمه، کارناپ. ۴      . همانجا .٣

5. conflict 
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  رسـد دیـدگاه تالقـی بـا  بـه نظـر می 4.)انطبـاقو  3دییـتأ( و تعامل،2،گفتگو 1،)استقالل(یز تما
توان دیدگاه تأیید و رویکرد انطبـاق را ذیـل عنـوان  همچنین می. قابل تلفیق است نگرش تعارض
   .تعامل جمع کرد

  
  تعارض
از طرف دیگـر  گرایان از یک طرف و نص گرایان و تکامل گرایان ، طبیعتگرایان ، تجربهگرایان ماده

) در مقابـل وحـی( ، علمگرایان به نظر چهار دیدگاه اول غیر از نص. اند این دیدگاه را مطرح کرده
در مقابـل . اسـت و مـاده تنهـا واقعیـت بنیـادی جهـان اسـت جهـان مـادی تنها شیوۀ شناخت

جان و جهـان تلقـی کـرده و  بخش و روش مناسب شناخت ، نصوص دینی را معرفتگرایان نص
رسـد ظهـور  یبـه نظـر م .کننـد قلمـداد می بینـی پیشجدید را در نهایت ابزار مناسبی برای  علم
 تعـارض یها هیـ، نظریدر دوره رنسانس و روشنگر یو علم ید تجربیجد یها دهیات و پدیشفک

ن یـا. ردنـدکطـرح  یشـتریت بیاهم گر آن باید های شاخهنسبت به  یخین را از نظر تاریو د علم
ت از یـحما اثـر در لـهیگالمـه کبودند و دو مورد بارز آنها محا ینیع یها مصداق یدارا ها یهنظر
ن در یـدارو امـلکت هیـز نظرید، و نیارات بر مدار خورشین و سیدرباره گردش زم یکپرنکدگاه ید

   5.د ساختیتاب مقدس را دچار تردک یها آموزه یه باورها و حتکقرن نوزدهم بود 
سا و اعتماد آنهـا یلکان یرانه متولیگ سخت یها نشکها و وا ، نگرشلهیگال یعنیدر مورد اول، 

ت و یـن، حجیـبـر ا افـزون. داشـت ینقش مهمـ ی،وسیبطلم یو اخترشناس ییارسطو به فلسفه
را  یطیشـرا لـهیجـه، گالینت در 6.شد یدگاه او میرش دیسا مانع از پذیلکتاب مقدس نزد کوثاقت 
ر ید تفسـیـمـا با :گفـت یاو م. وجـود آورده ن بـیـرا بـا د علـم تعـارض یها نهیه زمک کردفراهم 
 ،ریناپـذ بطالن یا ه به گونـهک یعلم هینظر یکه کمگر آن ،میریتاب مقدس را بپذکمدارانه از  لفظ

                                                               
1. independence     2. dialogue  
3 . Confirmation    4. concordism  
5. Barbour, When Science Meets Religion, pp. 7−8.  

دیدگاه خود را اثبـات کنـد، خواهنـد گفـت کـه مـتن مقـدس را درسـت  البته کلیسا گفته بود که اگر گالیله. 6
. ات دیدگاه خود سعی در تغییر باورهـای دیگـران داشـتبه جای اثب مشکل اینجا بود که گاِلیله. اند نفهمیده

تـا  و گالیلـه های مخالف نظریـه کپرنیـک به برخی از اشکاالت کلیسا و جریان. خوابگردها، کستلر: ک.ر
  . سال بعد پاسخ داده نشده بودند ١۵٠
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 جـه عمـده دریسـه نت ،نیـامـل داروکت هینظراما  1.ردیقرار گ است با آن در تعارض یشدن اثبات
ن یـد دگاهیبا د تاب مقدس؛ دوم، تعارضکآن با ظاهر   اول، تعارض: ت داشتیحیبا مس تعارض

درباره طرح و  یحیس و باور مستاب مقدکدگاه یبا د ح درباره منزلت انسان؛ و سوم، تعارضیمس
سو و  یکسا از یلکان یمتول انیچندگانه م یها یریگ و موضع ها ن تعارضیبروز ا 2.ر در جهانیتدب

 یرو 3یعلمـ ییگرا دانشمندان به ماده یتا برخ شدگر باعث ید یاز سو یدانشمندان علوم تجرب
ه مـاده، کـرا آنهـا بـاور داشـتند یـشـوند؛ ز رکـرا در جهان من یرمادیت غیگونه واقع د و هرنآور
 یعلمـ یشناسـ و روش متعلـق علـم تنها آن است کـهجهان است و لذا  ییو نها یادیت بنیواقع
 یمـاد یدارهایجهان به پد یدارهایها و پد تیواقع همهه کنیست جز این یا جه چارهیدرنت. است
همـه  یعلم یها هین و نظریقوان) ییگرا لیتحو= ( 4ییگرا لیطبق تقل یعنیابند، یل یتقل یکیزیو ف

  5.ابندیل یتقل یمیو ش یکزیف نیبه قوان یداالصول با یعلوم، عل
بـه خـود،  ینـیداشـتن نصـوص د دور نگـه یبـرا یـکاتولکان یحیاز مسـ یدر مقابل، گروه

بـر ویژگـی لفظـی کتـاب  ،یعلمـ یها شـرفتیاز پ یدات ناشـیتاب مقدس، از تهدک خصوص 
کید    .نام برد 6یلیانج ییگرا توان از آن به نص یه مک کردند مقدس تأ

سـا در مقابـل یلکان یـمتول یجیتـدر یها ینینشـ عقب ها ن تعارضیمهم ا یامدهایاز پ یکی
 ؛د از متـون مقـدس بـودیجد هایریسی ارائه تفو تالش آنها برا یعلم یها شرفتیدانشمندان و پ

ن یـش ایدایـدانشمندان و پ یبرخشتر یش تهور و جسارت بین امر باعث افزایگر، اید یاما از سو
ن یـن در ایـاسـت و د ییت نهـایدن به واقعی، تنها روش و ابزار رسه علمکان آنها شد یدر م یتلق
 یهـا رد تا حوزهکتالش  یجتدر ی بهسم علمیالیگونه امپر نیا ،درواقع. ندارد یچندان ییاراکنه یزم

جهـان و انسـان  یاخالق یو حت یمعرفت یها حوزه یلم اصکو خود را حا کندر ین را تسخینفوذ د
رد کن، تالش ید ینینش ن و عقبیعلم با د ثر از تعارضبیان دیگر، امپریالیسم علمی متأ به. سازد
تعلـق داشـت از آن خـود  یحیات مسیه رسمًا به الهکرا  ییها ت حوزهکین، مالیحذف د یبه جا
ت یـ، بـا اشـاره بـه اهمبیسـتمدانان قـرن  یکزیاز ف یکی 7پلریت کفراندگاه، ین دیاساس ا بر. کند

                                                               
1. Barbour, When Science Meets Religion, pp.7−8. 

2. Ibid. pp. 9−11.    3. scientific materialism   
4. reductionism     5. Atkins, Atheism and Science, p.126.   
6. biblical literalism  

٧ .Frank Jennings Tipler (1947)، است آمریکایی شناس کیهانو  فیزیک ریاضی دانشمند.  
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 3و2.شـودل یتبـد یکزیاز ف یا د به شاخهیات بایاله :وانتوم گفتک یکزیو ف 1ه انفجار بزرگینظر

نه یرید یدشمن آن دواصرار دارد و معتقد است که  و دین علم یریناپذ یبر آشت دگاه تعارضید      
طره کامل داشت، مثل قرون ین سیکه د یزمان. ن ادعاستیا یبرا یگواه مطمئن خ علمیتار. دارند
، یبعـد از قـرون وسـط. کنـد ین خـالیـد یدان را برایو م روده یر بود به حاشیناگز ، علمیوسط
. کردنـد یه رانده شد تا آنجا که آن را مهمل و پوچ تلقـین به حاشیافت، دیطره یس که علم یزمان

از انسان ارائـه  یگریف دید تعریجا که معتقدند باهم صحنه عوض شده است تا آن امروزه که باز
متوجه علم  ها ن نقدها و اعتراضیتر دین است، شدیانسان باشد که د یت اصلیانگر هویداد که ب
، بحران اخـالق یا ل هستهئ، مسایطیست محیبشر، مثل بحران ز یها یاز بدبخت یاریبس. است
ن را جمع یو د توان علم یدهد که هرگز نم ین امر نشان میا. دانند یم از علم یت، را ناشیو معنو
  . گر راین راه دیرود و د یرا م یراه علم. کردبرقرار  یان آن دو صلح و آشتیو م

وان تـ هایی از آن را می ای ندارد؛ اما رگه در عالم اسالم، این دیدگاه هرچند مدافعان بسیار برجسته
دلیل اینکه چنین دیدگاهی به صورت برجسته مطرح نشده، ورود با تأخیر علم جدید به دنیـای . یافت

  .   و دین باور داشت عقل توان در دیدگاهی یافت که به تعارض سابقه آن را می. اسالم است

  
  ز یتما
 ؛ندارنـد یتعارض ن اساساً یو د کرد، علمین رویا بنابر. باور دارداز دین  علمز یبه تمادوم کرد یرو
بـه  علـمن به عالم معنا یبه عالم ماده تعلق دارد و د دارد؛ علم یک قلمرو و هدف خاصی را هریز

 یسـوهدایت انسـان بـه ن به دنبال یکه د یدر حال ؛است ه و طبیعتدنبال کشف اسرار عالم ماد
کیـد. اسـت ییعـالم مـاوراسعادت دنیوی و اخـروی در پرتـو بـاور بـه  تمـایز  هیـنظر یاصـل تأ

 یو بـرا استن یو د علم یردهاکارکها، قلمروها و  ، روشها کامل موضوع ییبر جدا ،)استقالل(
و  متفـاوت علـم یهـا ردها و زبانکارکمجزا و  یها ساحت یعنی، یژگیبه دو و یادشدهان موارد یب
کید مین ید مشاهده انسان استوار اسـت در حـالی ه تعقل و یبر پا علم طبق این رویکرد 4.کند تأ
   .اند بنا شده یاله  یبراساس وح ،نیات و دیه الهک

                                                               
1. big bang theory 

2. Atkins, Atheism and Science, p.376 & Tippler, The Physics of Immortality, p.10. 

 . ١٣١ − ١٢٨ ، صهای علم مسیحی در جهان غرب نظریه، قربانی: ک.ر. ٣
4. Cf: Barbour, When Science Meets Religion, pp.14−17. 
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ن یاگـر چنـ. داشته باشـند یقلمرو و هدف واحد و دین علممعنادار است که  یزمان تعارض
قـت، یدگاه اول، در حقیمورد استناد د گر، تعارضیر دیبه تعب. معنا خواهد بود یب نباشد، تعارض

 ی، مبتنـیپرست  علم. است 1یپرست  ن و علمیان دیم بلکه تعارض ؛ستین نیو د ان علمیم تعارض
ن را یو د قلمرو علم ییجدا طور عمده ینکه بهل ای، به دلها ن مفروضیاست و ا ییها فرض پیشبر 

ان یـم ن، تعـارضیـو د ان علمیم تعارضبنابراین . دارند ن تعارضید، با دنشناس یت نمیبه رسم
  .نیان علم و دینه م  ن و مفروضات مذکور است،ید

را  ییهـا شیفشـارد، در درون خـود گرا یم ین پایو د قلمرو علم ییجدا که بررویکرد تمایز 
 یبـرا یحل اند راه دهیکوش یک به نحوی ها در آن است که هر شین گرایتفاوت ا. داده است یجا
ن یـاز ا یها نمونه ه قبض و بسطیو نظر کیش هرمنوتیگرا. ابندین بیو د قلمرو علم ییه جدایتوج
. ن هم از نظر قلمرو و هم از نظر هدف تفاوت دارندیها، علم و د شین گرایطبق ا. دگاه هستندید

ن یـنداران به ایبود که عالمان و د دلیلن به وجود آمد، بدان یو د ان علمیم تعارض یاگر در مقطع
و دیـن از  تمایز و استقالل علمن، اگر به یبنابرا. از دین جداست که قلمرو علم مهم توجه نکردند

ن یـج بـاور بـه ایاز نتا یکی .ان آن دو وجود نداردیم یم که تعارضیابی یم توجه شود، دریکدیگر 
 یژگـیو و سـپس اطـالق یـنو د علـم یهـا قلمروهـا و زبان یانگار آن است که با جدارویکرد 

 ؛خـود را از دسـت خواهنـد داد یاصـل یکارکردهـا ن و علمین، دید یو حت انگارانه به علم ابزار
از  یدرسـت توان ارائـه شـناخت ن سعادت انسان را خواهد داشت و نه علمین توان تأمینه د یعنی

  .م شدیخواه ییگرا ینسب یجه دچار نوعیاستفاده از آن، درنت یجهان به انسان برا
  
  گفتگو
اسـاس آن  رو، از ایـناست، و تمایز  رویکرد تعارضجه و بازتاب دو ینت یگفتگو، به نوع رویکرد

و مالحظـه  یه با بررسـکبل ؛آن دو است یانگار امًال جداکن و نه یو د و تخاصم علم نه تعارض
، قلمروهـا و ها م و موضـوعیهـا، مفـاه ان روشیـها م مشـابهت ین، به برخیو د علم یها یژگیو
کیـدهـا،  فرض شیم و پینه مفـاهیدر زم. توجه دارد ن و علمید یردهاکارک رویکـرد طرفـداران  تأ

اسـت و  یق علمـیو تحق علم یبرا یاساس یها فرض شیات در ارائه پین و الهی، بر نقش دگفتگو
نهـا از یه اکـرد کـت جهـان اشـاره یو معقول 2یریپذ فهم ی،مند توان به اصول نظام ینمونه م یبرا

                                                               
1 . Scientisim    2. Understandability.  
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های مـرزی وجـود دارنـد  از سوی دیگر، برخی پرسش. حقیقات علمی هستندو ت مبادی اولیه علم
آید، بلکه تنهـا کـار  بر نمی اند؛ اما پاسخگویی به آنها از عهده علم برخاسته که هر چند از متن علم

های آنهـا زمـانی  و دیـن و برجسـته کـردن شـباهت گفتگوی بین علم. ، دین و الهیات استفلسفه
ای است، بتوان نقشی شایسته برای دیـن، و  دارای تأثیرات گسترده ارزش دارد که در عصری که علم

توانـد  آن یافت که همین دستاورد، در صورت تحقـق، می بخشی ویژه آشکار کردن وجوه معرفت  به
 گفتگـو و تعامـلهای یکپارچگی،  ای بخشد؛ یعنی از نظریه را قوت تازه دینی ز امکان علمپرسش ا

بنابراین  1.آورددست  ، توجیه معرفتی و عقالنی بیشتری به دینی و دین گذر کنیم، تا امکان علم علم
گویـد کـه دیـن بیـان  همان را می و دین تعارضی وجود ندارد؛ علم بر اساس این رویکرد میان علم

    .هایی برای ترسیم این رویکرد انجام شده است در عالم اسالم تالش. کند می

  
 تعامل 
، این اساسبر . ن باور داردیو د است که به تعامل و داد و ستد علم یکردیکرد، روین رویچهارم

ن، بلکه در یقلمرو د یگریباشد و د قلمرو علم یکیشود که  یم نمیز تقسیجهان به دو حوزه متما
ق کامل یکرد که هم تلفین رویا. ردیپذ یز میآن دو را ن یو زبان یقلمرو، تفاوت منطق ن وحدتیع

  . ورزد یآن دو را، بر داشتن ارتباط آن دو اصرار م ییکند و هم جدا ین را منع میو د علم

ک قرائـت آن یـ. داشـته باشـد یمتفـاوت یها گوناگون و گونه یها تواند قرائت یکرد مین رویا
ان یـتعامـل م یله، نـوعین وسیبد. شودت یتقو ینید مانیشود، ا یموجب م م علمیاست که بگو
بـه گونـه  موجب شـود، نگـرش مـا بـه علـم ینید مانیا ممکن است ای. است شدهآن دو برقرار 

  .  سازد یدن به آن را مطمئن می، وجود واقع و رسینیشود، چنانکه باور د یگرید
ای معتقدند کـه شـواهد  عده. ١: توان در چهار دستۀ کلی گنجاند رویکرد را می طرفداران این

شود، وجود یک شعور متعالی و یک طراح بـا شـعور را  کشف می نظم در جهان که با کمک علم
 گروهی دیگر معتقدند که باید دستاوردهای جدید علـم. ٢کند؛  پذیرفتنی و حتی انکارناپذیر می

تـوان بـا  از دیـد ایـن گـروه می. های دینـی بـه کـار گیـریم تر و روزآمدتر گزاره را برای فهم عمیق
به عبارت دیگر برخی از . های دینی تأثیر گذاشت بندی مجدد آموزه در صورت های علمی نظریه
و دیـن  برخی نیز از تعامـل علـم. ٣بندی شود؛  ًا صورتباید مجدد های سنتی در پرتو علم آموزه
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ها و  در پـی کشـف علـل پدیـده علم. کنند منسجم و جامع استفاده می بینی برای ارائه یک جهان
 جمعی نیز با اتکا به دعوت دین به فعالیت علمی، علم. ۴دین ارائه کنندۀ معنا و غایت آنهاست؛ 

و آزمـایش و سـیر  آنان معتقدند که در متن دین دعوت به کاوش تجربی. دانند را در طول دین می
دا با یـک در ابت به عبارت دیگر فعالیت علمی، دینی است و علوم طبیعی. وجود دارد در طبیعت

  1.ماند و دین باقی نمی علم بنابراین مجالی برای تعارض. اند بینش دینی شکل گرفته
، علـوم منظـور از علـماگـر . وجـود دارداز تعامـل عامل، یک معنای دیگری در رویکرد تاما 
قـرار  ار علـمیـن در اختیـکـه د یی استها فرض پیشدر و دین  علوم انسانی، تعامل باشد یانسان
ن، یـو د ، تعامـل علـم نیبنابرا. شود یتلق ینیتواند د ین مفروضات، میبر ا یمبتن دهد و علم یم

 بـر. اسـت دییـکرد تأیاند که رو ز نام بردهین یگریکرد دیاز رو یبرخ. تعامل در مفروضات است
 بـا علـم یو تنـاف نه تنهـا تعـارض دینن، یبنابرا. ردیگ ین مید را از دیین تأیشتریب ن، علم آ اساس
  .ز هستین علمد ی، بلکه مؤندارد

طور  و تمایز نـه امکـان دارد و نـه بـه د تعارضبر اساس رویکر دینی این مسلم است که علم
گفتگو کـرد  دینی توان از امکان علم می اما بر اساس رویکرد گفتگو. توان از آن دم زد منطقی می

رویکرد تعامل  هایی از تاریخ سراغ گرفت؛ اما بیشتر از رویکرد گفتگو و حتی از وقوع آن در دوره
  .باشد دینی گیری علم تواند زمینۀ شکل است که می

های کلـی  ین عقیده هستند که تهیه و تدارک چارچوبو دین، بر ا بیشتر پژوهشگران دینی علم
آید  های دینی برمی طور کلی، تنها از عهده دین و آموزه به علم های اساسی متافیزیکی فرض پیشو 

قاد و تأکیـد بـر ایـن امـر، و این کمترین چیزی است که متفکران یادشده بر آن تأکید دارند که اعت
هرچنـد امکـان دارد . با رویکرد حداقلی را موجه کنـد دینی تواند امکان تأسیس علم کم می دست

کنونی، یا توجه به این مسئله ندارد، یا اساسًا حاضر به پـذیرش آن  تجربی برخی بیان کنند که علم
مدرن نسبت به این امر، مانع هستی این سـاختار  تجربی نیست؛ در حالی که نفی یا غفلت علم

 گونه علـم اما نکته این است که این. در آن نیست های دینی و متافیزیکی فرض و تأثیرگذاری پیش
 . نقـش مـؤثری داشـته باشـد تجربـی دهی کافی به علـم حداقلی، احتماًال نتواند در جهت دینی
، آن علـم بـه یده جهت یبرا علم یکیزیو متاف ینید یها فرض شیق پیگر، صرف تصدید به بیان
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