
 

 

 
 
 

 

 
   آن یمعنادار و امکان یبررس: انهيگراکيزیمتاف کرديرو  با ینيد علم

   یسجاد  تيهدا دیس
 چکیده
 دو كیزیمتاف انیم یستازگار منظر از ینید علم امکان و یمعنادار یبررست  ناشتتار نیا از  هدف

 پرستش  نیا  یبررست  به یفلستف  لیتحل و یخیتار  روش دو از  استت شتده  یستع.  استت نید و علم ةحاز
 ضتمن  پرستش نیا  به پاستا در  استت   معنادار و  ریپذامکان  االصتالیعل ینید علم ایآ که شتاد پرداخته
 و یانستان  علام از  زین و  طرف كی  از یتکنالاژ ستاحت  از یعیطب  علام ستاحت انیم  شتدن قائل زیتما

 ابتدا  در منظار  نیبد.  امنماده محدود  یتترب ای  یعیطب  به  ماسام علم ةحاز  به صرفاً  را خاد  ،یاجتماع
 ی نید  علم  ةانتیتگراكیتزیمتتاف  متدل  متدافع  و  پردازهیتنظر عناان  بته  یگلشتتتن  دکتر  دگتاهیتد یبررستتت  بته

 كیتزیمتتاف  و  علم  انیتم  ةرابطت  ةحاز  در  ژهیو  بته  ایتپتا  دکتر  یانتقتاد  مالحظتات  بته  مقتابتل  در  و  پرداختته
 ایتار از  یشتااهد  به استتناد با.  شتادیم  یتلق ناستازگار ینید علم یو زعم  به که  استت شتده پرداخته
 یستازگار منظر از ینید علم االصتالیعل که شتادیم  تهینت علم، ةفلستف از  برآمده  ییهاآمازه و علم
 زین هتاعلم گرید  انااع ریستتتا ایت و ینید ریغ علم چنتد هر  استتتت،  ریپتذامکتان حازه دو  یهتاكیتزیمتتاف
  به و علم با  در ما  یانتخاب  کردیرو  به ینید علم  تحقق و  امکان وصتتف نیا با. هستتتند ریپذامکان
 شتادینم  مراد  ینید علم  از که چهآن  به تاجه  با نیهمچن. دارد  یبستتگ ما  علم ةفلستف  به  گرید ریتعب
 .باشد ینید علم از ترمناسب خداباورانه علم اصطالح بکاربردن که رسدیم نظر به

  .ایپا ،یگلشن ،یکیزیمتاف کردیرو ن،ید و علم ،ینید علم :کلیدی  واژگان

 
 رانیا   تهران،   ان، یفرهنگ  دانشگاه ، یفناور و علم  فلسفه اریاستاد. 

hedayatsajadi@gmail.com 
[13/۰7/1398: ديیتأ خ يتار ؛۰1/۰7/7139: افتيدر خ يتار]  

 
Vol. 15, No. 60, Winter 2020 

 
 

 1398زمستان  ،۶۰ة شمار، 15سال 



 1398 زمستان، 60 ، شمارة15سال  ، حکمت و فلسفه   70

 مقدمه

  االصتلینیفلستط  ،یفاروق  لیاستماع  همچان  یبزرگ  شتمندانیاند  مستلمانان،  انیم  در
 میمق  االصتلیپاکستتان  ستردار  نیالداءیضت  ،ییایمالز  العطاس  بینق  محمد  دیست  کا،یآمر  میمق

 و  نصتر  نیحست  دیست  ،یگلشتن  یمهد  مانند  یمشتهار  یهاچهره  زین  رانیا  در و  انگلستتان
  یمنتقتدان   ینید علم البتته.  انتدپرداختته  ینید علم ةنتیزم  در  یپردازهیتنظر  بته  یبتاقر  خستتترو

  نی ا  در. استت  داشتته زین  انیملک  یمصتطف و  ایپا  یعل  ستروش،  میعبدالکر  همچان  یجد
 علم  اصتاالً  ایآ که  هستتم  ینید  علم  ةحاز  در  یاستاست  پرستش  نیا  پاستا  دنبال به  ناشتتار

 را  خاد  پرستش  نیا به  پاستا  در استت   معنادار  و  ممکن  انهیگراكیزیمتاف  کردیرو  با  ینید
  یر ی گشتتتکل یبرا  رو،نیا  از.  امنماده  محدود(  یستتتتیز و  یکیزیف)  یعیطب  علام  ةحاز به

  نی ع  در  نخستت،:  اندشتده  گرفته  مفروض  یاستاست  فرضشیپ  چند  ریناگز  ماضتاع،  چارچا 
 وصتتتف،  نیا بتا  دارد،  وجاد  ییهتامشتتتابهتت یانستتتان  علام و  یتترب  علام  انیتم کته  حتال
  هر  اند،شتتده انگاشتتته  زیمتما  یتکنالاژ  و  علم  دوم،.  دارد  وجاد  زین  ییهاتفاوت  و  زاتیتما
 ةرابط  ةعرص  در  سام،.  است  شده  سخت  اریبس  هاآن  زیتما  عمل  در  و  یکنان  یایدن  در  چند
 انیم  تعارض و  استقالل  ینف  حازه،  دو  نیا  انیم  ارتباط  ممکن  یانحا  انیم  از  ن،ید و  علم
 . است شده گرفته فرضشیپ حازه دو

 دو  از  بتاان ینید  علم  بتا  در  هتادگتاهیتد  متتیعز  ةنقطت  بته  تاجته  بتا  رستتتدیم  نظر  بته
  ای  و  ینید  یهاآمازه  و  یمبان  از  شتتمندانیاند  یبرخ نخستتت،:  راند  ستتخن  یکل  کردیرو

 را  آن  چارچا  و  ینید  علم  آن  بر  یمبتن و  اندکرده  آغاز  نید  یمفهام  چارچا   و  یفلستتف
 و  یکل  انستتان  مفهام  از که استتت  کردیرو  نیا  از  یبارز  ةنمان  العطاس.  اندنماده  میترستت
 ؛a 1374  العطاس،)  رستدیم  یاستالم  دانشتگاه به و  کندیم  شتروع  کامل انستان  و  یجهان

b1374  .)با  آن،  یهایکاستت  شتناخت با  و  نماده  آغاز  علم  ستاختار  شتناخت از  دوم،  کردیرو 
  در  تاانیم را  یگلشتن  یمهد.  استت  برخاستته  هایکاستت رفع  به  ینید  یمبان از  یریگبهره
 . داد یجا نحله نیا
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  یمبتان   انیتم  نستتتبتت  بته کردهتا،یرو  از  یبرخ  ،ینید  علم  بته  کردهتایرو  انحتاء  انیتم  از
  نی د  كیزیمتاف  و  علم  یکیزیمتاف  یمبان  انیم  نستبت به  خاص  طاربه  و  نید  و  علم  یفلستف

  در بتاربار.  استتتت شتتتده  اتختاذ بتاربار  انیتا  نید و علم کتتا   در  کته  یکردیرو  انتد؛پرداختته
 کتتا ، نیا  یاصتتتل  یهتاهتدف  از یکیع  کته  کنتدیم اذعتان خاد نید  و  علم  کتتا   ةمقتدمت
 مستتائل  یقیتطب  یبررستت  یعنی استتت،  علم  ةفلستتف  و  نید ةفلستتف  نیب  اندیپ  یبرقرار

  نی ا  در(.  12:  1374  باربار،)  حازه.  دو  هر  در  یزبان  لیتحل و  كیزیمتاف  ،یشتناستشتناخت
  ین ید  علم بتا   در  یدگتاهیتد  تاانیم  حازه، دو  انیتم  یکیزیمتتاف  یستتتازگتار ثیتح از انیتم

 را  کردیرو  نیا.  استت  نید و  علم  ةحاز  دو  كیزیمتاف  انیم  یستازگار  یمبنا بر که  پروراند
  در  تاانیم را  یگلشتن  یمهد  دگاهید.  دینام  ینید  علم به  انهیگراكیزیمتاف  کردیرو  تاانیم
  یها ستال  در. استت  منظر  نیا  از  ینید  علم  تحقق و  یمعنادار به  قائل که  گنتاند  نحله  نیا
 انتام  یگلشن  آراء  ةدربار  یمتعدد  یهاپژوهش  ،یداخل  هم و  یالمللنیب  سطح  در  هم  ریاخ

:  ک .ر)  استتتت   شتتتانیا  دگتاهیتد از دفتاع  در ایت  یو آراء بر یمبتن یبرخ  کته  استتتت گرفتته
 یو  دگتاهیتد یبررستتت و  نقتد  بته  گرید یبرخ و(  1397،یتقا  ؛1394،ییغمتای  ؛1391آزادگتان،
  استنمارک  از  تاانیم  هم  یالمللنیب  سطح  در(.  1396  ،یباقر  ؛1386ا،یپا:  ک.ر)  اندپرداخته

  theology and science  ةمتل  در  گریهمد  به  پاستا  در  را  یمقاالت  یگلشتن با  که  برد نام
 به  تاجه با واقع  در  .(Golshani, 2005; Stenmark, 2005a; 2005b) اند  کرده  منتشتر
  یها فرض شیپ  نقش  استتنمارک  ،یداور  و  هیتاج  مقام و  کشتف  مقام  انیم  شتنباخیرا  زیتما
  خاد  یباقر  ،یو  منتقدان  گرید  انیم  از.  کشدیم  چالش  به  هیتاج  و  یداور  مقام  در  را  ینید
 به  یگلشتن  را  كیزیمتاف به  علم  یاتکا که استت  باور  نیا  بر و  استت  ینید  علم  طرفداران  از

  هافرض شیپ  نقش  و  نداده  انتام  یخاب  به  را  رابطه  نیا  نییتب  اما  است؛  کرده  اشاره  یدرست
  یداور   اگر  یگلشتتن نظر به  رایز استتت؛  ننماده  میترستت  قیدق و  درستتت  نحا به  را  علم  در
  ین یپستت  صتتارت  به  گاهآن  کند،  یباز  هینظر  رد  ای  قبال  در  قاطع  ینقشتت  نتاانستتت  یتترب
  یهتا فرض شیپ  یبرا  جتا(  علم  یخألهتا  کردن  پر  یبرا)  یافزودن  زین  و(  تتربته  از  پ )
  چتارچا   در  یو  مااضتتتع،  برخی  در  رواین  از  شتتتاد؛  یم  بتاز  علم  در  آن  ریغ  ایت  ینید
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. استت  استتاار نکته  دو  بر یو  نقد استاس(.  1396  ،یباقر) استت  مانده باقی  پازیتیایستتی
  پستینی و  میانی  هایمرحله  در و  شتادمی  آغاز  پیشتینی  مرحله از  هافرضپیش  نقش(  1ع
 کار  با  عتین  بلکه نیستت  علم  مکمل  و  افزودنی  هافرضپیش  نقش(  2  و  یابدمی ادامه  نیز

  استت  1ایپا  یعل  ،یگلشتن  ینید  علم  یةنظر  منتقدان  گرید  از(.  9:1396،یباقر)  استت.  علمی
  ا،یپا) استتت  آن  یناستتازگار به  نیقائل از  و  2ینید  علم  امکان  مخالفان از  استتاستتاً  یو که

 .شاد یم انیب شانیا دگاهید شتریب لیتفص با ادامه در(. 1386

  مخالف   و (  یگلشن )  ماافق  دگاه ی د  دو  یبررس   از  پ    مفروضات،  و  مقدمات  نی ا  با  نكیا
  به  ورود از زیپره  و(( یستی ز  و یک یزیف) ی تترب) عتیطب علام  بر تمرکز با ، (ایپا ) ی نید  علم

  امکان   ی بررس  و  ماضاع  ل ی تحل  به  ،یتکنالاژ  ساحت  زین  و   یاجتماع   و  یانسان  علام   ساحت
 .پرداخت خااهم  انه یگراك یزیمتاف کرد یرو  با  ین ید  علم یمعنادار  و

 ی نيد  علم باب در  دگاهيد  دو  یبررس .1

  دگتاهیتد  بته  نخستتتت ،ینید  علم  یمعنتا  بتا   در انتهیتگراكیتزیمتتاف کردیرو  بته  تاجته  بتا
  منتقد  عناان به  ایپا  دگاهید  به  ستتو  و  ینید  علم مدافع  و  پردازهینظر  عناان به  یگلشتتن
 كیتزیمتتاف و  علم  انیتم  نستتتبتت بر  یو  انتقتادات  یرو  ژهیو به  و  پرداخت  خااهم  ینید  علم

 .شد خااهم متمرکز

 ی گلشن یگراکيزیمتاف مدل : ینيد  علم .1-1

  ف یتاص  اساس  سکاالر،  علم  از  آن  ز یتما  به  باورمند  و   ینید   علم   پردازه ینظر  یگلشن 
  از   انسان  ریتفس  مفهام  به)  ینیبجهان   و  علم  انیم  نسبت  به  را  اصطالح  دو  نیا  از   خاد
  انتام (  ی اسالم)  ین ید  ینیبجهان   چهارچا   در  عت،یطب  ة مطالع  اگر.  گرداندی برم(  جهان
  علم   را   آن   رد، یگ  صارت   ی نید   ی نیبجهان   از   فارغ   اگر   و (  یاسالم )  ی نید   علم   را   آن   رد یگ

  گانهن ی ا  را  ی نید   علم   یاساس   ی ژگیو  چهار   ی و(.  8:  1385  ، یگلشن)  نامد   یم   سکاالر
  بادن   فراتر  به  باور(  2  جهان؛  ةنگهدارند  و  خالق   ةمثاب  به  خداوند   پنداشتن(  1:  شماردی برم
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  در   یاخالق  نظام  كی  رشیپذ(  4  و  جهان  انگاشتن   تمندیغا(  3  ؛ یماد  جهان   از  وجاد  عالم
  ی تلق  ی م یابراه  ان یاد  نیب   مشترک   را   های ژگ یو  ن یا  ی و.  ( Golshani, 2000b: 4)  جهان 
  از  یحاک سکاالر نشیب کهی حال در شمارد؛ ی برم  خداباور علم یکل  یهای ژگ یو از و کندیم

  از  فارغ  و جهان  یهدفمند  طرد ماده،  عالم  یبرا ت یشان کردن انحصار  خداوند، نهادن  کنار
  علم   و  ین ید علم  انیم  یاساس   زی تما  شانیا  زعم  به(.  3:  1385  ،ی گلشن)  است  بادن  ارزش
  که   علم   ی ک یزیمتاف  یهافرض ش ی پ  نخست، : عسازدی م   انینما  را خاد حازه  دو   در   سکاالر 
  ی ریگجهت   در  که  ین ید  یهادگاه ی د  دوم،   و  رند یبگ  نشئت  ین ید  ینیبجهان   از  تاانندی م  اغلب
  خالصه   طاربه (.  Golshani, 2000b: 5)  شاند. یم  واقع ما ر  علم   ی کاربردها  در   مناسب
  با   جهانشمال   یهاه ینظر  ساختن  هنگام  به  نخست:  شادی م  ظاهر   جهت  دو   از   ین ید  علم

  ، یگلشن) علم  ی کاربرد یهای ریگجهت  در   دوم  و مختلف   ی کیز یمتاف مفروضات  از  استفاده 
  ی شناس  ست یز   و   شناسیهان یک  ك، یزیف  ة حاز  از  ی شااهد  به  استناد   با   ی گلشن .  3( 2:  1385
  و   ه ینظر  انتخا    ، یپردازه ینظر  ند یفرآ  در   چگانه  دانشمند   ی نیبجهان   که  دهد ی م  نشان 
  ی برا  ی چارچاب  م یبخااه  اگر .  ( Golshani, 2000b: 6-14)  4کندی م   فایا   نقش  آن   ی ابیارز
:  گرفت  بهره  ی اساس   مفهام  سه   از  تاان ی م   میبکش  ر ی تصا  به  ی گلشن   منظر  از   ی ن ید  علم
  ة مثاب  به)  جهان  و  عتیطب  ، (یاله   ر یفراگ  و   واحد  نش یب  ،یاد یبن  اصل   كی  ةمثاب  به)  د یتاح
   (. یاله  تیخش جهت در و  جهان با   در   ریفراگ  یدانش  ةمثاب به) علم  ،(یاله  صُنع

  نسبت   باب  در  ايپا  نقادانه  مالحظات:  ینيد  علم  مفهوم  یناسازگار  .1-2

 علم  و کيزیمتاف

  ییها گزاره  صادق،  یعلم  یهاگزاره  گرا،عقل  و  ستیرئال  ةفالسف  منظر  از  و  ایپا  زعم  به
 ستنا،  هر از  علام  ةهم  هدف.  هستتند  انیآدم  از  مستتقل  یتیماه  و  ذات  یدارا  و عام  و  یکل

 از  علم  در  امکان  حد  تا  شتادیم  تالش  علم  در و استت  انیآدم از  مستتقل  یتیواقع شتناخت
 . شاد احتراز كیدئالاژیا و یارزش یهانظام از یناش راتیتأ 

  گرانید  از  یگلشتتن  دکتر  آراء  ینید  علم  پردازهینظر  ستتندگانینا  انیم  در  ایپا  زعم به
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 نخست، :  کندیم  برجسته  یگلشن یةنظر  در را  نکته  دو  یو(.  71:  1386  ا،یپا)  استت  ترقیدق
  گذاردیم  ریتأ   علم  در  علم  كیزیمتاف  که  دیگاینم  نیا  از  فراتر  یزیچ  یگلشن  ا،یپا  زعم  به
  قی تاف دوم،.  ببخشتتد  ینید  یمحتاا  علم به  تااندیم  ینید  كیزیمتاف  كی  وجاد  نیبنابرا و

 نسبت  با   در(.  71:  همان)  داد  حیتاض  تاانیم  بهتر  خداباورانه  ةنیزم  كی  در  را  دیجد  علم
  جمالت  یمحتاا  از  یاساس  ةنکت  چند  گر،یهمد  بر  هاآن  یا رگذار  و  علم  و  كیزیمتاف  انیم
 :کندیم بنا آن بر را ینید علم بر خاد نقد و است یبندصارت قابل ایپا

 داشتته  زانندهیبرانگ و  بخشالهام  نقش  تاانندیم  یکیزیمتاف و  ینید  یهاآمازه( نخستت
  ةدرج   مفهام به  یعلم  یهاگزاره  تینیع  شتتترط زین  و  یرونیب  تیتواقع به  اتکتا اما  باشتتتنتد،
  باشتتد  داشتتته  امکان  که  ییجا تا  کندیم  اقتضتتا تیواقع  با  مصتتاف  در  هاآن  یرینقدپذ
 و طهیح  هر  در  یعلم  یهاگزاره  اما.  بکاهد  را  هاآن  یذهن  و  یفرد  ،یشتتخصتت  یهاجنبه
 یبرا  هاگزاره  نیا  رایز  رند،یگینم  خاد به  را  محرک و  زانندهیانگ  رنگ  باشتتند که  ییقلمرو
  محقق  ةمشتتفقان  تالش.  باشتتند  یمتک  ،یرونیب تیواقع  امر، كی  به  تنها  دیبا  بادن  یعلم
  هایگزاره  ذهنی  و  فردی  و  شخصی  هایجنبه  دارد  امکان  که  جایی  تا  که  باشد  آن  بایدمی

  بیفزاید واقع،  با  مصتتاف  در  پذیریشتتان  نقد  درجه  یعنی  ها،آن  عینیت بر  و  بکاهد  را  علمی
 (.69: همان)

  آن  رنگ  ژه،یو  كیزیمتاف  با  علام  کندینم  تا یا  ك،یزیمتاف و  علم ةرابط  صترف(  دوم
  چتهآن  برخالف  چان  ،ینید  علم  متدافعتان  یبرخ  زعم  بته.   ردیگ  خاد  بته  را  كیتزیمتتاف

 با  اعتبار  این  به استتت، برقرار  رابطه  علم و  متافیزیك  میان  اند،باده  مدعی  هاپازیتیایستتت
 را متتافیزیکی  هتایآمازه آن رنتگ  کته  آینتدمی پتدیتد  علامی معین،  هتایآمازه  از گیریبهره

 نادرستت  حالت  بدترین  در و  انگارانهستاده  حالت  بهترین  در  برداشتت،  این  اما داشتت؛  خااهند
  علمی  و  متافیزیکی  هایآمازه  متقابل  تأ یر  ةدربار  که  علم  فیلستتافان  از  دستتته  آن.  استتت
 که  متافیزیکی  هایآمازه  از  متماعه  هر که  اندستاخته  روشتن  را  نکته  این  اند،کرده  تحقیق

  جهان  یك برای  کلی  بستتیار  چارچابی  صتترفاً  آورند  وجاد به  را  ستتازگاری  کل  همروی  بر
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 ماهیت  اقتضتای به  بنا  متافیزیکی  هایچارچا .  دهندمی  قرار  محقق  روی  پیش  را  ممکن
.  دهنتد نمی  ارائته  ممکن  هتایجهتان  این  اجزای  درونی  روابط  ةدربتار  جزئی  ةنکتت  هیچ  خاد،
  چارچا   این  درون  در  تاانندمی که استتت  علمی  هاینظریه  ةعهد بر  زمینه  این  در  کاوش
  یشتنهاد یپ  یهانکته  زین  یاستالم  یکیزیمتاف  یهاچارچا (.  66-67:  همان)  شتاند  ظاهر
 کته   داشتتتت  انتظتار  نبتایتد  و  تااننمی متتافیزیکی  هتایآمازه  این  از. دهنتدینم  ارائته  یجزئ

 (.68: همان) سازند مشخ  نیز را ما علمی محتااهای

  متفاوت   علم   به   یرسان  یار ی  و  ی ندگیزا   زان یم  ثیح  از   متفاوت   ی هاكیز یمتاف(  سام
  تنها   نه   که  اندساخته   روشن  ها پازیتیایست   دیدگاه   نقد   در   علم  رئالیست   فیلسافان .  هستند 
  نیست   چنین   حال   عین   در  که  نیست،  متافیزیکی   هایفرض پیش   از  خالی  علام  از   یك  هیچ
  در   که  علامی   رشد   به  کمك  و   زایندگی   میزان   حیث   از   متافیزیکی   های فرض پیش   این   که
  در   رئالیست  ةفالسف.  باشند  برخاردار  تاانایی  از  درجه   یك  از   یابندمی   پرورش  هاآن   دامن
  هایی متافیزیك (  یدگر ی ها  و  یهگل   مثالً)  هامتافیزیك   از  برخی  که  اندداده   نشان  مختلف   آ ار

  ماانع   تاانند می   حتی   که  کنندنمی   علمی  معرفت  رشد   به  چندانی   کمك  تنها   نه  که  هستند 
  کمك   از   نیز(  یستیکالیزی ف  مثالً)  هامتافیزیك   برخی.  کنند  ایتاد  هاآن   رشد   راه  در  جدی
  با   مرتبط  اساسی   پرسش  یك قالب  در  تاانمی   که  مهمی ة نکت.  ناتاانند  علم  رشد  به  بهینه
  را   کمك  بیشترین  تاانند  می   هامتافیزیك   از  ناع  کدام  که  است   آن  ساخت  مطرح  بحث  این
  علم   ی برا  مناسب  كیزیمتاف   افتن ی  که  کند   یم   استدالل  ن یهمچن  ی و.  دهند  ارائه  علم  به
 (.  67- 68:  همان ) 5است ن یآفرمعضل  خاد 

 ايپا  -یگلشن  ۀمناقش چارچوب. 1-3

  یمبان   یستازگار  منظر  از  ینید  علم  امکان  یبررست  در  یگلشتن استتدالل  خالصته،  طاربه
 علم نهتادن  بنتا مفهام  بته  آن،  یمعنتادار  و  یریپتذامکتان  ن،ید  كیتزیمتتاف  و علم یکیزیمتتاف
 از  فارغ  تااندینم  علم نخستتتت،:  استتتت  ریز  مقدمات  بر  یمبتن  ،ینید  یکیزیمتاف  یمبان  بر
  جهانشتمال،  یهاهینظر  ةارائ  ندیفرآ  در  دوم،.  باشتد  جهانشتمال  یهاهینظر  ژهیوبه و  هینظر
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 که  دارد  یخاصت  كیزیمتاف  نید ستام،.  کنندیم  فایا  نقش  یکیزیمتاف  یباورها و  كیزیمتاف
  ،ی ن ید  كیتزیمتتاف  وجاد  چهتارم،. دهتد  شتتتکتل  را  یعلم یهتاهیتنظر  و  علم  یمبتان  تاانتدیم
 .دهد شکل را ینید علم تااندیم

 باشتد  گذارا ر  علم بر  تااندیم  كیزیمتاف نخستت،  ا،یپا  یانتقاد  دگاهید به  بنا  مقابل،  در
  د؛ینما  ینید  را  علم  تااندینم  ینید  كیزیمتاف  اما باشتد،  داشتته  آن  یبرا  الهام منبع  نقش و
  گانتهنیا  هتاآن تیتنیع  و تتربته بتا  آزمان و  انطبتاق  شتتترط  و  یعلم  یهتاگزاره  تیتمتاه  رایز
 یستتتلب نقش تااننتدیم خاد  هتاكیتزیمتتاف  یبرخ  الاقتل  و  كیتزیمتتاف دوم،. کنتدیم تتا یا

  خاد  یعلم  قیتاف  یراستتا  در  و  علم با متناستب  كیزیمتاف  افتنی  رونیا  از  باشتند، داشتته
 که  یهنگام و  استت  یکل  یاتیمحتا  و  هاگزاره  یحاو  كیزیمتاف  ستام،.  استت  مناقشته  محل
 . ستین كیزیمتاف گرید شاند وارد اتیجزئ قالب در

  ماضاع  م یبخااه( ین ید  علم یمعنادار  و امکان  بر تمرکز با ) مناقشات چارچا   در   اگر
  نسبت   نخست،:  پرداخت  ماضاع  نی ا  به  تاانی م   یکل   پرسش  دو  قالب  در   م،یینما   یبررس   را
 د  ینما   ی نید   را   علم   تااندی م   ی نید   ك یزیمتاف  ا یآ   دوم،   و  است   چگانه  علم  و   كیزیمتاف  انیم

 گرا کيزیمتاف کرديرو: ینيد علم   امکان  یبررس . 2

  مستلزم   است،   معنادار  و   ممکن  ی نی د  علم   ا یآ   که   پرسش  نی ا  پاسا   ،ی کل  حالت   در 
  از   آن  از  انتظارات   و   آن   حدود  ن، ید   ی ستیچ   و  طرف   كی  از   علم   ی ست یچ  و  ت یماه  ی بررس
  حائز   ی نید   علم   امکان   و  ی معنادار  در   دو،   نی ا  ان یم  نسبت  انیم  ن یا  در .  است  گرید  طرف
  خااهد   تمرکز   علم   بر   كیز یمتاف  ر یتأ   بر   ، یانتخاب   کرد ی رو  به  تاجه   با  جا ن یا  در .  است  تیاهم
  ر یمس  از   ی علم  یهاه ینظر  بر  ی ن ید  ی هافرض ش یپ  ریتأ    بر   ی مبتن  ی نید   علم   امکان   و  شد

:  است  ر ی ز  مراحل   ی بررس  مستلزم   ن ی ا  و   شد   خااهد   یبررس  علم   بر   كیز یمتاف  ی ا رگذار
 . گر ید  طرف  از  نید  و  كیزیمتاف و طرف  كی  از علم  و  كیزیمتاف انیم نسبت
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 علم و کيزیمتاف انیم نسبت. 1-2

 بر  كیزیمتاف  استاستاً  ایآ که  دیپرست  تاانیم  نخستت،  علم،  و  كیزیمتاف  انیم  نستبت  در
  یهتا آمازه  ایتآ دوم، و  استتتت  یستتتلب  ایت  یتتابیا  آن  ریتتأ   و  بتاشتتتد  گتذارا ر  تاانتدیم علم
  پرستتش به  پاستتا یبرا  بدهند   هینظر به  یخاصتت  یکیزیمتاف  رنگ  تاانندیم  یکیزیمتاف

 : گرفت خااهم بهره یخیتار کردیرو زین و یفلسف کردیرو از نخست

ف  کرديرو  و  یمقام چه  در) استت   یکیزیمتاف  یباورها  ورود  مستتعد علم  ایآ  :یفلسا

 . است یکیزیمتاف یباورها از یریا رپذ مستعد جهت چند از علم( چگانه 

ت،   شتادیم  ادعا  :یتجرب  ارز هم  یهاهينظر  انتخاب  در  ناقص  نیتع  نخسا

  یتلق  یعلم یاهیتنظر  تتا شتتتاد آزماده یتترب  و ینیع اتیتواقع  بتا  دیتبتا تیتنهتا در  علم  کته
 با   در  خاد  دگاهید  ایپا که  استت  هاهینظر  انگاشتتن  یعلم با   در  پاپر  دگاهید  نیا.  شتاد

 و  تتربه که  افتدیم  اتفاق  علم  در اما. استتت  نماده  یمبتن  آن بر  را  ینید  علم  یناستتازگار
 بر  را  یکی  و  دهد  صتارت  ینیتع  یةنظر  دو  انیم که  ندارد  وجاد  یستازسترناشتت  شیآزما
  یها داده و  مشتاهدات  متفاوت،  یهاهینظر استت  ممکن  حالت  نیا  در.  دهد  حیترج  یگرید

  یتلق   یتترب  ارزهم  تاانیم  را  هاهینظر  نیا  اصتطالحاً.  دهند  حیتاضت  کستانی به را  یتترب
  اصتطالحاً  صتارت  نیا  در  باشتد،  دو  آن  انیم  داور  تااندینم  تتربه کهنیا  ستبب به و  نماد
 به ناق ،  نیتع  نیا و  کنندیم  یتلق ناق   نیتع  حالت  در را  هینظر  دو  آن  علم،  ةفلستف  در
  نی ا مشتترک وجه.  دارد  تریقا و  یقا  ف،یضتع  انیب  ،(Smith, 2000) تیاستم  اتنین  انیب
 از.  دهتد حیترج  یگرید بر را  یکی  تاانتدینم  یکنان زمتان  در تتربته کته استتتت نیا  هتاانیتب
  در  یستادگ  ای  و  ییبایز  همچان  هستتند  یفراتترب که  یگرید  یهاتیمز  و  هاارزش  رونیا
 تا  شتتتاندینم منتظر  یریگمیتصتتتم  مقام  در  دانشتتتمندان  و  کنندیم  فایا  نقش  انیم  نیا

 علم  ایتار  در  یمتعدد  یهانمانه(.  37:  1385  ،یستتاد)  دهد رخ  یستازسترناشتت  شیآزما
  یر یگمیتصتتتم در یگرید یهتاارزش  امتا  انتد،باده یتترب  ارزهم  یتةنظر  دو  کته دارد  وجاد
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 یزمتان  مقطع  كیت  در  نار  یاذره  و  یماج  یتةنظر  همچان.  انتدنماده  فتایا  نقش  هتاآن  انیتم
  یشتناستهانیک  ةحاز  در  هاهینظر  انتخا .  یباهم و  یکونهاگ  یکاانتم  كیمکان  ای و  خاص

  نماده اشتاره  هاآن از  مارد  چند  به  یدکترگلشتن که استت،  نماده تیتبع  روال  نیهم از  زین
 و  تقارن به  باور  نینا  یشتتناستتهانیک  در  رستتدیم نظر  به(.  1385  ،یگلشتتن:  ک.ر) استتت
  بادن  همگن  فرض  و  تقارن  فرض.  باشتتتد  یکیزیمتاف  یباورها از  گرفته  نشتتتئت  یهمگن
  هافرض  نیا  بر  یمبتن  یهاهینظر  چند  هر  باشتد،  برآمده  تتربه  از که ستتین  یزیچ  جهان،
 و  یجهانشتتمال  ،یستتادگ  و  ییبایز  یهادهیا  طار،نیهم.  باشتتند نداشتتته  تتربه  با  یرتیمغا

 و  اندگرفته  بهره  هاآن  از  دانشتمندان که  هستتند  یمبتن  یخاصت  كیزیمتاف بر  یهمگ  وحدت
  زد،یرینم  تتاس ختداونتد کته خاد  مشتتتهار ةجملت بتا  کته استتتت نینشتتتتیا  هتاآن بتارز ةنمانت
 لیتقب  نیا  از هم  راکید یبرا  ییبتایز مفهام.  کنتدیم  انیتراب خاد  ةانتیتگراتیتقطع كیتزیمتتاف

  یتلق   آن  ینادرستتت بر یانشتتانه  را  خاد یةنظر  به زشتتت،  اتیاضتتیر  ورود  راکید. استتت
.  اند نماده  فتایا  نقش  هتاهیتنظر  انتختا  و  رشیپتذ  نتدیفرآ  در  یتترب  ریغ  میمفتاه  نیا.  نمادیم
 علم  در که  افتیدر  تاانیم  یخاب به  شتاد  تاجه  آن  یهاانیب  و ناق   نیتع  مفهام به  اگر

  شی آزمتا نباد در را خاد  کننتده  نییتع نقش  واقع  بته  هتافرضشیپ  و  یرمعرفتیغ یهتاارزش
  یافزودن  و  ینیپست  در  یباقر  رادیا  رونیا  از  کنند؛یم  فایا  ستازسترناشتت  یتترب  ةمشتاهد و

 با و استت  عمل  در  آن  کار و  ستاز و  علم  از  فراتر  یانتظار  ،ینید  یهافرضشیپ  انگاشتتن
 از  پ   یفراتترب  یهافرضشیپ  به  بردن  پناه  رایز  استت؛  ناستازگار  یعلم  تیفعال تیواقع
 استت  علم  در  جیرا  یادهیپد و  علم  عمل وکار  ستاز از  یبخشت  ،یمشتاهدت و  یتترب  یارزهم
 علم  امکان یبرا  ییمبنا  تااندینم ناق   نیتع که  شتاد  ادعا  اگر(.  1385  ،یستتاد:  ک.ر)
 ،یباقر:  ک.ر) استتت  ریمغا  یباقر  دگاهید با  البته که استتت  یگرید  ماضتتاع  باشتتد،  ینید

  یهتا ارزش  االصتتتالیعل  نحا  بته  گتذرا،  نتاق   نیتع  در  گفتت  تاانیم  الاقتل(.  1379
  یمعرفت  یابیتارز در میرمستتتتقیغ  نحا  بته تااننتدیم  ینید  یهتاارزش  همچان ،یرمعرفتیغ
 (.31: 1394 ،ییغمای) کنند فایا نقش یمعرفت یهامدل و هاهینظر
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میفرمال  و  میمفاه  ریتعب.  دوم  دو  شتامل را  هینظر  كی  نگیکاشت  :هاهينظر  سا

  ةدربار   فیتاصت  نیا(.  Cushing, 1994: 9)  ریتعب و  ستمیفرمال:  کندیم  یتلق  یاستاست  جزء
  ،ی کاانتام  كیتمکتان  یتةنظر  چته  اگر.  استتتت  اعمتال  قتابتل  یکاانتام  كیتمکتان  بر  ه،یتنظر
  یماج   كیمکان با و  شتروع  1925 ستال  در  زنبرگیها  یستیماتر  كیمکان با  آن  ستمیفرمال
 به اما  شتتد،  لیتکم نستتبتاً  1927  در  اردانی-راکید  لیتبد  یةنظر و  1926  در  نگریشتترود
  منتدرج میمفتاه  یبرا یریتعب هناز رایز نباد، کتامتل  یتةنظر  كیت  هناز آن امریت  متاک  ریتعب
  پنتم ةکنگر  در و  1927  در(.  Jammer, 1989: 343)  باد  نشتتده ارائه  ستتمیفرمال  نیا  در

  انیم  در  جیتدر به  بعد  به  آن  از و  ارائه  یکاانتم  كیمکان  یکونهاگ  به ماستام  ریتعب  یستالا
 تا که  داشتت  نینشتتیا  همچان  یجد  یمنتقدان  آن  اما  شتد، واقع  رشیپذ  مارد  کدانانیزیف

  یکونهتاگ  بته ماستتتام  ریتعب نیا.  نمادیم  یتلق نتاق  را  ریتعب نیا  همچنتان  خاد  عمر  آخر
 برابر  در  یستتیایتیپاز  و  ابزارانگارانه  یفلستف  یباورها  با  گروه  دو  انیم  مشتاجرات  حاصتل

 عدم  یکیزیف  اصتل  دو  ریتعب  نیا یاستاست  عناصتر.  باد  گراتیماجب و  یستتیرئال  یهادگاهید
 فهم  در  ی ستتتیایتیپاز و  ابزارانگارانه  ،یاحتماالت  یفلستتف  یهادگاهید و  تیمکمل و تیقطع
 به  ،کهیکونهاگ  ریتعب با  یکاانتم  كیمکان  یةنظر  نیا. استتت  یکاانتم كیمکان  ستتمیفرمال
 مقام  در چه  و  آن  یریگشتکل  ةحاز  در چه  شتد،  رفتهیپذ  استتاندارد  یکاانتم كیمکان  عناان
  دگاهید.  هستتتند  هینظر  نفكیال  جزء  که استتت  یفلستتف  ییباورها  بر  یمبتن  ه،ینظر  ریتعب

  ةحاز   در  رونیا  از.  استتتت  جهتان  بتا   در  یکیزیمتتاف ییبتاورهتا  بر  یمبتن  زین  آن مختالفتان
  تاانندیم  یکیزیمتاف  و  یفلستف  یباورها  ها،هینظر  ستمیفرمال  ریتعب  مقام  در و  یستازهینظر
 . شاند وارد

وم اهدات یبار  هينظر.  سا   نی تضتم  را  علم تینیع  و و اقت  استاس  مشتاهدات  :مشا

  داللت زین  مشتتاهدات  بادن  بار  هینظر بر  علم،  ةفلستتف  ةحاز  در  ریاخ  مطالعات اما.  کنندیم
  نی ا  شتاد،  اکتفا  آن  به و  شتاد  بنا  هم  صترف  مشتاهدات  یبرخ بر  یمبتن  یعلم  اگر  یحت.  دارد

.  دارند   هینظر  كی به  ازین  ها،آن  ریتعب و  اصتطالحات  زبان، به  یبخشت  معنا  یبرا  مشتاهدات
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 .باشد ینظر و یتترب ریغ ای یفراتترب اجزاء یحاو است ممکن خاد که یاهینظر

 علم  بر  یکیزیمتاف  یهاآمازه  ریتأ   نشتتانگر  یخیتار  شتتااهد  ایآ  :یخيتار  کرديرو

  پاسا  تاانندیم  علم  ایتار  در  یمتعدد  ماارد   یسلب  ای  است  باده  یتابیا  ریتأ   نیا و  است 
 بتاور  كیت  ةمثتابت  بته جهتان بتا   در یاتیتاضتتتیتر  یتلق: نتدینمتا مشتتتخ  را  هتاپرستتتش نیا

 یاستاست  ینقشت  مدرن  علم یةاول  دوران  یریگشتکل  در  یافالطان  –یثاغار یف  یکیزیمتاف
  علتل  از یکی  وستتتتفتال  جملته  از نگتارانایتتار  از یبرخ  کته  یاگانته  بته  استتتت، نماده  فتایا

 ,Westfall)  انتدنماده  یتلق  یکیزیمتتاف  نگرش  نیا  بته  بتاور  را  متدرن  علم  یریگشتتتکتل

  گانهنیا  را  خاد  یکیزیمتاف باور  نیا  بر  حیصتر  اذعان  ارستنجیع  کتا   در  لهیگال(.  1 :1977
  دی با  آن فهم یبرا  و  استتت  شتتده ناشتتته  اتیاضتتیر  زبان  به عتیطب  کتا :  کندیم  انیب
 و  کولر بر  بلکه  له،یگال  بر  تنها نه  نگرش  نیا(.  Galileo, 1960:183–4) دانستت  اتیاضتیر
  یق ی ماست به  باور  نیهمچن.  استت  باده  ا رگذار  رنستان   عصتر  دانشتمندان  از  گرید  یاریبست

 به  ماستتام  قانان  ةارائ  ستتمت به  را  کولر  ،یثاغار یف  یکیزیمتاف  باور  كی مثابه  به افالک
 را  زهیانگ و  نهیزم  یکیزیمتاف  باور كی  یعنی  ؛(54:  1374  برت،) کشتتاند  کولر  ستتام  قانان
  نباده گانتهنیا  همااره  حتال  نیع  در  امتا.  نماد فراهم  یعلم قتانان كیت  بته یابیتدستتتت یبرا

 كی به  تاستل با  کولر  مثال  عناان به.  کنند  فایا  یمثبت  نقش  یکیزیمتاف  یباورها که استت
 افالک  انیم  یفضتتا  در  ،یکیکورن  یشتتناستتهانیک  هیتاج  یبرا  یکیزیمتاف  نادرستتت  باور
 هیفرض)  داده  یجا  را(  یافالطان)  یدسیاقل  منتظم  یوجه  چند  پنج  گانه،شش  اراتیس  حامل
  رنان،)  دانستت  یم  عالم  راز  دیکل به  یابیدستت  یبرا  یانشتانه را  تناستب  نیا  و(  الحلق  ذات
  یرصتدها  بر  یمبتن  کولر که  قیدق  اریبست  رصتدگران از  براهه  کایت  نیهمچن(.  468:  1366

  تعارض  بر  یمبن  خاد  یپروتستتتان  یباورها  ستتبب به  داد، ارائه  را  خاد  ینتام نیقاان  یو
 رفتینوذ  را  یمرکز  دیخارشتتت  مدل  ،یکیکورن منظامه  با  مقدس  کتا   متن  حیصتتتر ن 
 یمرکز  نیزم  مدل  انیتم  ةمصتتتالحت  یبرا  براهه  کایت  یمرکز  دو  مدل ةارائت(.  466:  همتان)
 و ختداگانته  ،ینید نگتاه ،(كیتکورن) یمرکز  دیتخارشتتت متدل و(  مقتدس کتتا   رشیپتذ  مارد)
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  منتازعتات ،(51:  1374 برت،)  كیتکورن  هیتنظر  رشیپتذ در آن نقش  و جهتان  بته کولر  آلادراز
(  55:  1386  ا،یتپتا)  هتاتیتژوزئ  و  هتاکنینیدوم  یبتاورهتا  تفتاوت  ستتتبتب  بته  دکتارت  و  اتنین

 زین  ستتمیب  قرن  در.  هستتند علم  بر  یکیزیمتاف و  ینید  یهافرضشیپ  ریتأ   نشتانگر  یهمگ
 با   در  نینشتتتیا  یکیزیمتاف باور.  اند  نماده  فایا  یاستتاستت  نقش  یکیزیمتاف  منازعات  نیا
  ستازد،یم  انینما  را  خاد  زدیرینم  تاس  خداوند  مشتهار  جمله قالب  در که  تیماجب و  تیعل

  آن  رشیپذ  عدم و  یکاانتام  كیمکان  یکونهاگ  ریتعب با  یو  مخالفت  در  یاستتاستت  ینقشتت
  داد،  انتام  خاد  معادالت  در  نینشتتیا که  ،یشتناختهانیک   ابت  افزودن.  داشتت  او  تاستط
 بته  بتاور نیهمچن.  استتتت  علم یمحتاا  بر یکیزیمتتاف یبتاورهتا  یا رگتذار  از  بتارز  یانمانته
 داشتته  مُدرن  علم  ایتار  در  هاهیفرضت  طرد  ای و  رشیپذ  در  یاستاست  ینقشت  یستادگ و  یبابیز

  یبتاورهتا   کته نماد استتتتنبتاط  تاانیم  علم،  ایتتار بتا  در مطتالعته  از ،یکل طاربته.  استتتت
 .اندباده ا رگذار علم بر همااره ،یسلب ای یتابیا صارتبه ،یکیزیمتاف

 و  یستاختار ثیح  از  تنها نه  علم که  نماد  استتنباط  تاانیم  استتدالالت،  نیا به  تاجه  با
  یخ ی تار ثیح  از و  عمل  در  بلکه استت  یکیزیمتاف  یباورها  ورود  مستتعد  یفلستف یمنظر  از
  یستلب   ای  یتابیا  هاآن  ریتأ   چند  هر  اند،باده  ا رگذار  علم  یریگشتکل  بر  زین  باورها  نیا  زین

 .باشد باده

ش  هینظر به  یخاصت  یکیزیمتاف  رنگ  تاانندیم  یکیزیمتاف  یهاآمازه  ایآ  :دوم  پرسا

 علم  یبرا  كیزیمتاف  ایآ:  داد  لیتقل  تاانیم  گرید  پرستتتش  دو به  را  پرستتتش  نیا  بدهند 
 علم  از  كیزیمتاف  ایآ دوم  و(  علم  یبرا  كیزیمتاف  یر یزناپذیگر ةمستتئل) استتت   ریزناپذیگر

  نی ا به  یگلشتتن  پاستتا   (علم  از  كیزیمتاف  یریپذ(نا)انفکاک ةمستتئل) استتت   ریپذانفکاک
  طرفیب  علم  تاانیم  البته. عاست  مثبت  است،  ممکن  كیزیمتاف  بدون  علم  ایآ  که  پرسش
 علم  یعمل  یکاربردها  درد  به شتریب  و  باد  خااهد  یجزئ  یهاداده از  متشتکل  آن  اما ستاخت
 ستراغ  یوقت  اما  ؛...  شتد  نخااهد  یمنته  جهانشتمال  یهاهینظر  به  هرگز  یول  خارد،  خااهد
 فاق  مفروضتات  از  استتفاده  آنتا  در.  کندیم  رییتغ  تیوضتع  میرویم  جهانشتمال  یهاهینظر
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  االصتتالیعل که  گفت  تاانیم  یعنی  ؛(180:  1385  ،یگلشتتن)  شتتاد.یم  یضتترور  یعلم
  ممکن منظر  نیا از  باشتتتد،  جهانشتتتمال  یهاهینظر  از  فارغ  که  نهاد بنا  را  یعلم  تاانیم

  د،یکشت  چالش به را  ینید علم  استتنتاج  ةدربار  یگلشتن  استتدالل نخستت  ةمقدم  بتاان استت
  یست یایتیپاز  ةپروژ واقع  در  6.شتادیم  وارد  گرید  طرف  از  آن  تیاهم و  ضترورت  ماضتاع  اما
 به  نیو  ةحلق  یمنطق  یها ستتیایتیپاز  کار با که  ستتمیب  قرن اول  ةده سته  تا  علم  ةنیزم  در
  در  یحد  تا و  داد  ستاق  كیزیمتاف  از  فارغ  علم ةارائ  ستمت  به را  علم  روند  د،یرست  خاد اوج
 كیمکان  همچان ستتتم،یب  قرن  لیاوا  در  گرفته  شتتکل  یهاهینظر.  شتتد  مافق  نهیزم  نیا

  تاانیم  پ .  شتتد  متأ ر  یستتتیایتیپاز  یکردهایرو  نیا  از  آن،  یکونهاگ  ریتعب  با  یکاانتم
  رو،نیا  از.  کرد  تصتتار  هم ینظر  میمفاه  از  یته و  شتتمالجهان  یهاهینظر  بدون  را  علم
  هر  شتاد بنا  مشتاهدات  و  هاداده  بر  صترفاً که  یعلم  ای  و  شتمالجهان  یهاهینظر  یحاو  علم
 از  ما  هدف و  علم  با   در  ما  دگاهید به  یبستتگ  دو،  نیا  انیم  انتخا   و  هستتند  ممکن  دو
  یبستتگ   پرستش  نیا  پاستا  یکل  طاربه.  داشتت  خااهد  هاهینظر  ی مربخشت  نیهمچن و  علم
  اتختاذ  بته  ازیتن  یعنی  شتتتاد؛یم  اتختاذ  یعلم  یهتاهیتنظر و  علم بتا   در کته  دارد  یدگتاهیتد بته

  ماارد(.  7نینا  علم ةفلستف  كی  ضترورت)  دارد  وجاد  علم  فلستفه  ةحاز  در  متفاوت  ینگرشت
  طرد  در  یستع  ای  داشتته  خاص  یکیزیمتاف که  ییهاهینظر  علم  در که  دهدیم  نشتان  یخیتار
 یحاو  صتتترفاً  شتتتمالجهان  یهاهینظر  اما.  اندباده  ریپذامکان زین  اندداشتتتته  كیزیمتاف
  در  هم و ناق   نیتع و  یارزهم  حالت  در  هم  بلکه،  ستتند،ین  یمشتاهدت و  یتترب  یهاداده
  ای   هادگاهید و  هاهیفرضت  از که  میهستت  ریناگز  یگاه  مشتاهدات، و  هاداده  ستم،یفرمال  ریتعب

  ،ی فراتترب  یهتاآمازه  و  هتاارزش  نیا  از  یبخشتتت  کته م،یریبگ  بهره  یرتتربیغ یهتاارزش
 معتبر  یگلشتتن  استتتدالل  دوم  ةمقدم که  داد  نشتتان  تاانیم  رونیا از.  هستتتند  ،یکیزیمتاف
 .است

 ةمستتتئلت  یبررستتت  دوم،  پرستتتش  بته  پتاستتتا در گرید  مهم  اریتبستتت  و  یدیتکل  ةنکتت
  یمبتن   کردیرو با  ایپا  زعم به.  استت  علم  از  ینید و  یکیزیمتاف  هایآمازه  یریپذ(نا)انفکاک
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  گرید  و یکیزیمتتاف  یبتاورهتا  از آنچته ةهمت  یداور  و  یابیتارز  مقتام در پاپر،  یریپتذابطتال  بر
 بر  یمتک  ایپا  دگاهید  نهیزم  نیا  در.  شتتتاندیم  نهاده  کنار  اند،شتتتده  وارد  یفکر  یها نظام
 و ظرف  در.  استتت  9یابیارز و  یداور  ةنیزم و  ظرف و  8اکتشتتاف ةنیزم  و  ظرف  انیم  زیتما
  ،ی خ یتار  یهاستنت  ان،یاد از  اعم  گانهمانیا  یهانظام  ةجمل  از منابع  ةهم  اکتشتاف،  ةنیزم

 علم  در  یکیزیمتتاف  یهتانظتام منظر  نیا از.  شتتتانتدیم  یتلق  ارزهم  همته....   و  هتااستتتطاره
  یینها  محصتتال  ،یداور و  یابیارز  ةنیزم و  ظرف  در  تینها  در  اما  باشتتند،  لیدخ  تاانندیم
  ،ی پاپر   یمنظر  از یو. ستتین تیواقع  جز  یزیچ  یینها  داور  و  شتاد  یداور تیواقع  با  دیبا
  آزمان از  شتتده برستتاخته فرضتتیه  آمدن  برون  ستتربلند به  مناط  را  هاهیفرضتت  بادن  یعلم

  لیتدل  نیهم  بته  و  دانتدیم(  نظری  تحلیتل  و  تتربته  محتك  یعنی)  ارزیتابی  عینی  معیتارهتای
  علمی  ةنظری   كی  مفهامی  و  تتربی  محتاای  در قاطع  یا  کننده  تعیین  ستتتهمی  تااندنمی
 استت  باور  نیا بر  یباقر  گر،ید  طرف از.  شتاد  قائل  هانظریه  دینی و  یکیزیمتاف  منشتأ  یبرا
 مقام  در  حضار  لیدل به  بلکه  ست،ین کشف  مقام به  محدود  ها،فرضشیپ  یرگذاریتأ ع که

 را  مخالف و  ماافق  شتتتااهد  داور،  ةمنزل  به  تتربه.  ابدییم  راه زین  یداور  مقام  به کشتتتف،
  هتافرض شیپ  از  افتتهیت  نشتتتأت  یرهتایتتأ   طرد  و  كیتتفک  بته  امتا  نهتد،یم  یرو  شیپ
 (.74: 1379 ،یباقر) پردازد.ینم

  یهتا هیتنظر  و علم  یمحتاا  از  یکیزیمتتاف  یبتاورهتا  یریپتذ(نتا)انفکتاک ةمستتتئلت بتا  در
 کاربه  هم  یجا به  یگاه که  شد  قائل  اصطالح  دو  انیم  یاساس  یزیتما  به  تاانیم  ،یعلم

  مراد 10یمبتاد  از  کته یمفهام.  علم یمبتاد  و  علم  یمبتان  اصتتتطالح  دو: شتتتانتدیم  گرفتته
  اند،نماده  فایا  نقش  هینظر  یریگشتکل  در  که  استت  ییهاشتهیر و  منابع  خاستتگاه،  امنماده
 نهاده  کنار  تاانندیم  ای است  ممکن  یعلم  نیقاان  و  هینظر  ساختار  از  یریگشکل  از  پ   اما

  مناط  هینظر قاام که  استت  یعلم  یةنظر از  یمفهام  ییهابخش  11یمبان  از  مقصتاد.  شتاند
 هینظر  از  یبخشت ةمثاب به  آن  ریتعب  ای  و  هینظر  ستاختار  در  رییتغ به  آن،  رییتغ و استت  آن به

 را  یکیزیمتاف  و  یفلستف  ییباورها  شتاد  رجاع  علم  ةفلستف و  ایتار به  اگر  12.شتادیم  منتر
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 ةارائت  از  پ   امتا  انتد،باده  یعلم یهتاهیتنظر  و  نیقاان  یمبتاد  از  و  ختاستتتتگتاه  کته  مینیبیم
  ممکن  کولر  ةپرستتاندیخارشت  یباورها  مثالً  اند،شتده  منفك  هاآن  از  گرید  نیقاان  ای و  هینظر
 به  یکیزیمتاف  نگرش  نیا  امروزه  اما  باشند،  داشته  نقش  یکیکورن  ةمنظام  رشیپذ  در است
 روابط  یجستتتتتا  یبرا  یکیزیمتاف  باور  ای. ستتتتین  کولر  نیقاان  از  یبخشتتت  گرید  جهان،
  گر،ید  طرف  در. ستتتین  کولر  ستتام  قانان  از  یبخشتت نكیا  یثاغار یف افالک  یقیماستت
 هینظر  كی  یمبان  از  ینفکیال  جزء  یفلستتف  و  یکیزیمتاف  ییباورها که  دارند  وجاد  یماارد
  ری تعب مثالً.  شتادیم  یتلق  هینظر  آن  از  گذر  مفهام به  هینظر  از  آن  انفکاک و  شتاندیم  یتلق

 استتت  یتیماجب  ریغ  یباورها  بر  یمبتن که  استتتاندارد،  یکاانتم  كیمکان یبرا  یاحتماالت
  یتلق   آن  یمبتان  ةزمر  در  و  یکونهتاگ  ریتعب  بتا  یکاانتم  كیتمکتان  یتةنظر  از  ینفکیال  بخش

  انتقاد  دو  هر به  تاانیم  گر،یهمتد  از علم  یمبتان  و  یمبتاد  كیتتفک  ةدیتا بر  یمبتن.  شتتتادیم
 عدم  و  ینید  علم  یناستازگار  با   در  ایپا  استتدالل استاس.  داد  پاستا  یباقر و  ایپا  متعارض
 کته  یتترب علم  از  یی هتایژگیو  بته  بنتا  کته  استتتت  استتتتاار  یدیتکل  ةنکتت نیا  بر آن امکتان
 علم  بر  ینید  كیزیمتاف  ریتأ   فرض  با  یحت  هستتتند،  آن  یژگیو  دو تینیع  و  ی ریپذآزمان
  زدوده  علم  از  كیتزیمتتاف  رنتگ  ،یابیتارز  و  یداور  ةنتیزم  و  ظرف  در  اکتشتتتاف،  ةنتیزم  در
  ییها بخش است  شده  برشمرده  آن  نفكیال  جزء  و  هینظر  یمبان که  چهآن  مطابق.  شادیم

  گرید  طرف از.  شتادینم  زدوده  آن از  و  هستتند  نیعت  هینظر  با که  دارند  وجاد  یکیزیمتاف
 قابل  و  شتاندیم  یتلق  یمباد و  خاستتگاه  ةزمر  در  هافرضشیپ  از  یبرخ  نکهیا به  تاجه  با

  بادن  نیعت  یعنی  ،یگلشتن  نقد  در یباقر  استتدالل  یمبنا  هستتند،  یعلم  یةنظر  از  انفکاک
 ستتین  گانهنیا  و  رودیم  ستؤال  ریز هینظر  از  هاآن  بادن  انفکاک  قابل  ریغ و  هافرضشیپ
 هینظر  از  انفکاک  قابل  گرید و  ابندی  حضتتتار  کشتتتف  مقام  همان  از  هافرضشیپ  ةهم که

 .نباشند
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 ن يد و  کيزیمتاف انیم نسبت .2-2

  ژه یوبه  و  كیزیمتاف  و   نید   انیم  نسبت  یبررس  ،ینید   علم  ةمطالع  در  گرید   گام  كی
  باشد   ین ید  ریغ  ای  و  ینید   تااندی م   خاد  كیز یمتاف  ای آ.  است  ین ید  كیزیمتاف  تحقق   امکان

  و   فلسفه  ایتار   در  ییهادوره  یخی تار  ثیح  از  است   چگانه  دو  نی ا  انیم  نسبت  اساساً  و
.  است  باده  مطرح  یبررس  و   مطالعه  ماضاع  عناان  به  عتیطب  که  دارد  وجاد  كیزیمتاف

  یهان یی تب  چارچا   از  را  فلسفه  جی تدر  به...    و  امودوکل ،  تال ،  همچان  یدانشمندان
  هم   باستان  ی هاستیاتم.  اندگرفته   عتیطب  را   مطالعه  ماضاع  و  نماده   خارج  یااسطاره
-Lindberg, 2008: 31)   کردند ی م  ی تلق  ت یعقالن  فاقد  و  هدف   و   تیغا   بدون   را  جهان 

  انه یگراانسان   ة دور  مقابل   در   انه، یگراعت یطب  ة دور  ی ماارد  در  شه یاند  ا یتار   در   دوره   ن یا(.  32
  فلسفه   ةمطالع  که  است  نی ا  دوره  ن یا  ی ژگیو(.  1379  ر،یی دمو )  شاد ی م  دهی نام  ،یپساسقراط

  رودی م   ییسا  و  سمت  به فلسفه   و  شادی م   خارج  جی تدر  به  هااسطاره   و  هاالهه   چارچا   از
  ان یم  در .  مینگذار  آن   بر  ی ن یضدد  نام  اگر   است،  ی ن یردی غ  یافلسفه   ی ادی ز  ة انداز  تا   که

  ی ن ید  و  یفلسف   استقالل  به  قائل  رشد  ابن  امثال  که  است  مشهار  گانهن ی ا  هم  مسلمانان
  ن ید   که  باد   جامع  ینظام  مسلمانان،   انیم  یفلسف   مطالعات   چارچا    ی کل  طاربه   یول .  بادند
  بورورانند؛   را  ینظام   گانهنی ا  کردندی م   یسع   ای  بادند  آمده  هم  گرد  سازگار  ینظام  در  فلسفه  و
  است   مشهار   که   بادند   یراز   ی ا یزکر همچان یکسان   مسلمان   دانشمندان  ان ی م  در   چه   اگر 
  همچان   ز ی ن  ی کسان.  است  باده   سمیاتم  به  قائل   شاد   ی م  ادعا   و  داشته  ی الحاد  ی هادگاه ید
  نماده   ز یمتما  هم  از  را  ساحت  دو   ی ماضع  صارت  به  تعارض،  ماارد   در  که  اندباده   نایسابن
  در   اما .  یجسمان   معاد   ةمسئل  در  همچان   گرفتند؛ ی م  را   ن ید  جانب  یفرد   ی باورها  در   و

  فلسفه   و  ن ید  و  علم  از  متشکل  سازگار   جامع  نظام  كی  ی ده شکل   در  مسلمانان  متماع 
  ل یاوا  تا  باًیتقر   و  دی درنارد  را   یوسط  قرون   ی اروپا  که  منستم  ی نظام  نمادند،  عمل  مافق
  در .  باد  حکمفرما  اتن ین  همچان   بزرگ   یدانشمندان  تیذهن  بر  هم   هناز   یروشنگر   عصر 
  ی حت  ا ی  و   ی نی د  ر ی غ  ا ی  ی ن ید   تااند ی م  ك یزی متاف  که  داد   نشان   تاان ی م  ی خ یتار  ث یح  از  واقع
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  ی نید   ری غ  ای  ینید   یهاكی زی متاف  نیا  از   ناع  هر   بر  علم  ی ابتنا  رون یا  از.  باشد  ینید   ضد
  مناقشه   طرف   دو  هر  یبرا  ی گلشن   استدالل  سام  ةمقدم  نتا یا   در.  است  ری پذامکان 
  ماضاع زین و علم هدف  و  علم با  در  ما  نگرش به هم امر نی ا انتخا . است هیالسای عل

 .   کرد  خااهد  دا یپ  یبستگ  ی نید  ك یزیمتاف بر  ابتنا ضرورت 

  ان یم  یق یدق  زیتما   دی با  که  است  نی ا  نید   و  كیزیمتاف  ان یم  ةرابط  در  گرید  مهم  ةنکت
  الزاماً   نی د  با  سازگار   كیز یمتاف  كی.  شد   قائل   ین ید  كیزی متاف  و   نید   با   سازگار  كیزیمتاف
  بر   یمتماد   یهاسال   و   شد  سازگار  ن ید  با  ییارسطا  كی زیمتاف.  ستین  ین ید  ی کیزیمتاف
  باور   یهای ژگ ی و  از  یتمندیغا  و  یهدفمند.  کردی م   یحکمران  انیحیمس  و  مسلمانان   افکار
.  ستین  آن   بادن   ی ن ید  مفهام  به  اما   است،   سازگار  ی نید   ی هاآمازه   با   که  است   یی ارسطا

  ك یزیمتاف ماندگار  مسائل  از ی کی  که ییگراکثرت  برابر  در  ییگراوحدت  همچان یی هاده یا
  ی مبتن   فلسفه  اما  است  سازگار  ین ید یهاآمازه  با  چه   اگر(.  1377  استرول،  و  نی پاپک)  است
  ی کردهایرو  و   عتیطب  ی تمندیغا   و   ی هدفمند  به   باور   صرف .  باشد  ی نید   الزاماً   تااندی نم   آن   بر

  تاان ی م   واقع  در  رون یا   از  هستند؛  سازگار   ن ی د  با   چند   هر   ستند، ین  ی ن ید  الزاماً   انه یگراوحدت 
 کهن یا  ضمن .  دارند   ز یتما  هم   با   ن ید   از   مأخاذ   كیز یمتاف  و   ن ید   با   سازگار   ك یزیمتاف  گفت 
  از   ا ی  و  آن   با   نی عت  و  علم  یمبان  از  تااند ی م  ی نید   ر یغ  و  ین ید  از   اعم  ی ک یزیمتاف  ناع   هر
  متأ ر   را   ی گلشن   استدالل   چهارم   ةمقدم  ماضاع   ن یا.  باشد   علم   از   ك یتفک  قابل   و   آن   ی مباد
  مراد   که  دارد   ی بستگ  نیا   به  ن ید   از   مأخاذ   ك یزیمتاف  بر   ی مبتن   علم  وصف   ن یا  با .  کندیم
 ست یچ بادن  ی نید  از

 آن  ثغور و  حدود : ینيد علم یمعنا. 3

  ی خاص  یمعنا  كی  هر  که  دارند  وجاد  ی نید   علم  با   در  یمتعدد  ی هادگاهی د  چه  اگر
  ی ن ید  علم   از   مراد  ،ین ید  علم   به  گراك یزی متاف  کردیرو  در  اما  ،13اندباده   قائل  ین ید  علم  یبرا
.  است  علم   ی برا  ی نینا   یمبان   نهادن   اد ی بن  جهت  در   نی د  از   مأخاذ  كیزیمتاف  از  ی ریگبهره
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  ة فلسف  ان ی م  ی سازگار  به  ساحت،   دو   ن ی ا  ان ی م  ی سازگار  و   ن ی د  و   علم   ة مسئل  کرد، یرو  ن یا  در 
  دو،   نی ا  یهاآمازه   و  نی د  و  علم  نمادن  سازگار.  است  ری پذل ی تحا  علم  ة فلسف  و  ن ید

  دو،   نی ا  ت یماه  و   ساختار  با   است  ممکن  ی شناختروش   ثیح   از  که   آوردی م  بار   به   یمعضالت 
  مااجه   یی هاه ینظر   و  هاهیفرض   با  همااره  درعلم.  باشد  نداشته  ی همخاان  ن، ید   هم   و  علم   هم
  و   اصالح   معرض   در   همااره  رون یا   از   ستند، ین  یی نها  حرف  و   هستند   14ی ماقت   که   میهست
  تاجه   با   ی علم  ی هاگزاره  و   علم   زبان   هم،  یزبان   ث یح  از.  هستند  دی جد  شااهد  با   نظر   دی تتد
  ك یز یمتاف  حال   ن ی ع  در .  است  ر ییتغ  حال   در   علم   ی زبان  واژگان   ی معنا  بادن   بار   ه ینظر  به
  بردار   ری تفس  البته   هم   آن   كیز یمتاف  و    ابت  نی د  روش  و  زبان   اما .  است  ری رپذیی تغ  هم  علم
 .  است حازه  نیا به  متعلق ی هاهینظر  و  نی د ر یتفس کندی م  ریی تغ ن ید  از آنچه . است

  مثالً   شاند   وادار   دانشمندان   که   است  نی ا  نی د  و  علم  ی سازگار  یناکارآمد  از   یانمانه
  هفت   که  را   ی سماو  ة دیپد  هر   است  شده   برده  نام   آسمان  هفت   از   قرآن   در   کهن ی ا  ل ی دل  به
  انینیشیپ  که  را  یخ یتار  ارهیس  هفت  مثال  عناان  به.  مینیبب   آن  ی برا  یمصداق  باشد  آن  در
  السماات   سبع  یةآ   یبرا  ی مصداق  را   هاآن   به  مرباط  گانههفت   افالک  و  داشتند  باور   بدان
  سرسختانه   مقاومت   و   ی علم  ی هاآمازه   دانستن   ر یرناپذییتغ  به   منتر   کرد یرو  ن یا.  میکن  ی تلق 
  جالب .  است  ناسازگار   آن   ی هاگزاره   تیماه  و   یعلم  روش  با  که  یزی چ  است؛  رییتغ  برابر  در

  منستم   یامتماعه   در  هاآن   یعلم   و  ین ید  یباورها  که  مسلمان  نیمنتم  انیم  در  که  است
  که   یبلخ  ابامشعر  مثال  عناان  به.  است  نداشته  وجاد  عماماً  نگرش  نی ا  باد،  ختهیآم  هم  در
  اراتیس  آنکه   با   باد،   یماهر  اخترشناس   حال  نی ع  در   و  دار ن ید  هم   و  باد   گراسنت   هم
  نه   و  15باد   قائل   فلك  نه  به   وصف  نیا   با  داشت  باور  را   هاآن   به  منتسب   فلك  و  گانههفت 
  ی علم باور كی یبرا یهی تاج ةمثاب به را  السماات سبع یةآ  که نباد گانهن یا و فلك هفت
  باور   نمادن   ماجه   ی برا  هفدهم  قرن   در   کولر   که   است  ی حال  در   نی ا.  دهد  قرار   یفلک   هفت 
 . برد یم  پناه( منتظم اجسام  شبکه) الحلق ذات   یک یزیمتاف ه یفرض به خاد 
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  ی رهایتفس  تااند ی م  هم  نی د  ك یزیمتاف  اگر   که  است  طرح   قابل   پرسش   ن ی ا  نكیا
  ی ن ید كیز یمتاف  از  یبخش  چه  پ    کند   ر ییتغ  علم   كیزیمتاف  همانند   و  باشد   داشته   متفاوت 

  باور   کدام  که  شادی م  مطرح  پرسش  نیا  آن،   تبع  به  شاد   سازگار   علم  كیزیمتاف  با  تااندیم
  فراتر   جهان.  دارد را  خاد  خاص  ك یزیمتاف  ن ید   نماد    اخذ  د یبا   ین ید منابع  از   را   ی کیزیمتاف
  ی اجزا  ان یم  وحدت   و   خدا  و   جهان   ان ی م  ارتباط   عت، یطب  ماوراء  و  عت یطب  ، ی ماد  ت یواقع  از

  تنها   نه   تااند ی م  ی ن ید  نگرش  ن یا  از   بخش   کدام   اما .  است  ن ید   ك یزیمتاف  از   ی بخش  عالم 
  ن یی تع  آن،   ی برا  راه  كی  دی شا   باشد    مربخش   و   د یمف  علم  ی برا  بلکه  شاد،  واقع  علم  یمبنا
  ة نکت.  ردی گ  قرار   نظر   مد  عتیطب  دربا    كیز یمتاف  گرید  طرف  از  و   باشد  علم   غار  و  حدود 
  ن ی د  ا ی آ  کهن یا   است؛  ی کی زیمتاف  ی باورها  انتخا    در   ن ید   گاه یجا   و   نقش   ان یم  ن ی ا  در   گر ید
  ن ی ا  رسدی م   نظر  به.  یکی زیمتاف  یباورها  ن یا  منبع   ای  شاد  یتلق   محك  و  داور   عناان   به

 . رند یگی م ی جا  ین ید علم ضرورت  چارچا  در هاتالش 

  نمادن   سازگار   ، ین ید  یاخالق   های ارزش   با  انطباق   فقه،   و   شرع   با   انطباق   و   بادن   ی شرع
  ، یعباد  ی امر  ةمثاب  به   یعلم   ت یفعال  ، یعلم   یهاگزاره   با  مقدس  کتا    ات یآ  حی صر  ن 
  علم  یبرا  یریتعاب  تاانندی م   یهمگ ...     و  ن ید   كیزیمتاف  با   علم  یک یزیمتاف  ی مبان  انطباق

  ی شرع  یحت   و   یاخالق   یهاارزش   علم   ی عمل   یکاربردها  نی ح  در   چه  اگر   و  شاند   یتلق   ین ید
  کرد یرو)  آن  یگراكیزیمتاف  مفهام  به  ین ید  علم  در  اما  شاند،  کار  وارد  است  ممکن   یفقه  و

  ك ی زیمتاف  انیم  آن   در   که  است   یابرساخته   مفهام   به  ی ن ید  علم   ، (هاك یزیمتاف  ی سازگار
  ، ین ید  به  ماسام  علم  نیا   در .  است  شده  تاد ی ا  یسازگار  و  یهمخاان  علم  كیزیمتاف  و  ن ید

  و   خداوند  با   در  باورها  از   نگاه،  نی ا  و  کرد  خااهد  رییتغ  علم  و  عتی طب  جهان،  به  نگاه
  ی نی ادی بن  اصل  و  بنا   سنگ  ة مثاب  به  د یتاح  ،ی نید   علم   در .  رندی گی م  نشأت   ی دیتاح  ینیبجهان 
  علم   ت یغا  و  هدف   به   نشیب  ن یا   راستا،  ن یا  در .  شاندی م   مشتق  آن  از   اصال   گر ی د  که  است
  شناخت   است،  آن   از  یبخش  یع یطب  علام  که  آن   ری فراگ  یمعنا  به  علم،  هدف.  دهد ی م   شکل
  به   تیخش  فرد  یزندگ   و  نگرش   در  آن   حاصل  و  است  عتیطب  نظام  در   یاله   صنع  و  اتیآ
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.  است  تااضع   ی اخالق  ثیح  از   آن   امدیپ  که  رتیح  ی عرفان  مفهام  به  و  است  آن   ی قرآن  مفهام
  ی ک یز یمتاف  ثیح  از   را یز  سازد؛ی م   انینما   را  تیواقع  از   یبخش  ی تترب  علام  ، ین ید  نگاه  در

  صرفاً  و  است ی ع یطب و  یتترب   علام ماضاع  از  فراتر  تیواقع و  است عت یطب از  فراتر  جهان 
  شناخت   زین  یشناختمعرفت  ثیح  از.  شاندی م   داده  پاسا  علم  در  بشر  یهاپرسش   از  یبخش
  علم   رون ی ا  از .  است  ری پذامکان   ی شهاد  و   ی عقل  ، یتترب   و  ی حس   ی هاروش   از   جهان   نیا
  به  نگاه  که،  است  استاار  فرض   نی ا  بر  اما  شناسد،ی م  تیرسم  به  را  یتترب   علم  روش  ین ید
.  است  گرفته  نشئت  یدیتاح   ینیبجهان   ك ی  از  آن  شناخت  و  مطالعه   از   هدف   و  عتیطب

 . کندی م  تادیا  افراد نگرش  و نشیب در ز یتما ، یبررس  و  کاوش ن یا محصال 

  چه   ین ید  علم  که  پرسش  نی ا  کنار   در  که  است  تیاهم  حائز   ار یبس  ین ید  علم  با   در
  ی معان   بادن   ی نید   خاد   را یز.  دهد ی نم   هم   یی معنا  چه  که  شاد   ان یب  دهد ی م   یی معنا

  در   را  ییهای فهم  کج  تااندی م   صفت  كی  ةمثاب  به  علم  به  آن  افزودن  که  دارد  یاگسترده 
  از   دارند  رت یمغا   گرا،ك یزی متاف  کردی رو  با  که   ین ید  علم   از  ج یرا  ی تلق  چند .  باشد  داشته  بر
  علام   یمحتاا  منبع  ةمثاب  به  ین ید  متان  که  معنا  نیا  به  ی نید   علم.  نخست:  قرارند   نیا

  با   البته.  شاند  ده یکش  رونیب  ی نید   متان   از  ی تترب  علام  گر ید   ان یب  به   شاد؛  ی تلق  ی تترب
  گرفته   الهام  یمنبع   هر  از  که   ندارد  یرادی ا  یداور  مقام  و  کشف   مقام  انیم  زی تما  به  تاجه
  بر   ی تیارجح  ج یه  کهن ی ا  ضمن   دارد؛   را   خاد   خاص   روش  ی داور   مقام   در   علم   اما   شاد، 
  ن ی ا  در  ای پا  هم  و   یگلشن   هم .  ندارد  وجاد  گر ید   الهام  منابع  ری سا  بر   نی د  از   مأخاذ  یهاآمازه 
  ر یسا   و   مقدس  متان   ات یآ   معتزات،   ه یتاج  ة مثاب  به  ی ن ید  علم.  دوم.  دارند  نظر   اتفاق   قسمت
  که  یاپروژه.   شاد   انگاشته  یعصر  علم  با...(     و  مطهرات  و  روزه  مثالً)  ین ید  یهاآمازه 
  آن   دنبالبه  زمان  از ی مقطع در ...  و  بازرگان  یمهد  ، یسحاب داهللی  همچان   یی هات یشخص
  ة مثاب  به  ی نید   علم .  سام.  ستین  نی ا  ین ید  علم  از  مراد  گرا، كیز یمتاف  کردی رو  در  16. بادند
  به.  شاد  یتلق   یتترب  و  یع یطب  علام  مطالعه   استاندارد  روش  از  ریغ  یی هاروش  یریکارگبه
  گذاشته  کنار   ی کی زیف  یهاه ینظر  و  شگاه یآزما   که  ستین  نی ا  ی نی د  علم   ی معناع  یگلشن   انیب
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  ا ی   كیز یف  و  یم یش  یهافرمال   که  ستین  نی ا  و  شاند  دنبال   دیجد   ی قی طر  به  ای   شاند
  ت یکل  دادن   قرار   منظار   بلکه   م،یکن  استخراج   سنت  و   قرآن  از   را   ی شناسست یز  ات یکشف
 (. 171: 1385 ، یگلشن ) است.  ینی د ی ک یزیمتاف متن  ك ی در ا یقضا

  علم   یانگار  ی نید   از  که  ی متعدد  و   ممکن  ر یتعاب  و  های فهم   کج  ی برخ   به  تاجه   با
  ی گلشن   ی ماارد  در   که  را  17خداباور   علم  اصطالح   رسدی م   نظر  به   باشد،   داشته   وجاد   تااند یم
(Golshani, 2000a   ) تنها   نه    را یز   باشد؛   ی ن ید  علم   از   ترمناسب   است   کرده   استفاده   هم  
  ان یاد  همه  اشتراک   وجه  خداوند   بلکه  د یآی م   رون یب  آن   از   ی متعدد  ر ی تفاس  و  ر یتعاب  ن ید

  ز ی ن  و  جهانشمال  تااندی م   عتیطب  با   در  هاآن   دگاه ی د  و  یدی تاح  نگاه  و  است  ی میابراه
.  باشد   ی معقال   ةنی گز  تااندی م  هم   ی نید   صفت   زدن   کنار   البته.  باشد  داشته  ی شتریب  اشتراکات

  از   یبخش   صرفاً  ی تترب  ای   و  یع یطب  علام  و  است  عتیطب  از   فراتر  تیواقع  ین ید نظر  از  رایز
  ماضاع   که  است  ترعام  یمعنا   به  علم  از  یبخش  خاص   علم  نیا   و  دهندی م   پاشش  را  تیواقع
  شادی م   اطالق  تیواقع  نی ا   کل  شناخت  بر   علم   ی ن ید  نظر  از .  است  ی هست   و   یکل   تیواقع  آن 
  به   علم نیبنابرا .  کنندی م  دا ی پ  ی معن  بزرگتر   کل   كی چارچا   در  ی عیطب  به  ماسام   علام   و

  خداباورانه   ی بستر  در  کهن ی ا  به  مشروط  است،  ین ید   زین  ت،یواقع  از  یبخش   شناخت  مفهام
 . باشد پروردگار  تیخش ی راستا در  و

 گیرینتیجه

  یک یزیمتاف  یهاآمازه  و  است  یکیزیمتاف  بار  یحاو  علم  اوالً  شد  گفته  چهآن  به  تاجه  با
 بر تاانتدیم  علم دوم،. انتدباده ا رگتذار  آن  یمحتاا یحت  و علم  ةتاستتتعت  و رونتد  بر همااره
.  هاستت كیزیمتاف  نیا  انااع  از  یکی  ینید  كیزیمتاف  که  شتاد  بنا  یمتعدد  یکیزیمتاف  یمبان
 عتیطب  انگاشتتن  تمندیغا  ،ییگراوحدت  همچان  یکیزیمتاف  یهاآمازه  یبرخ  کهنیا ستام
  ین ید  مفهام به  یستازگار  نیا  الزاما اما  باشتند،  ستازگار  ینید  یهاآمازه  با  استت  ممکن...   و

  ،ی ن ید  یکیزیمتاف  یباورها  از اعم  ،یکیزیمتاف  یباورها  کهنیا  چهتارم. ستتتتین  هاآن  بادن
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  پنتم،.  یتابیا  نقش  هم و  باشتند داشتته  علم  یبرا  یستلب و  مانع  نقش استت  ممکن  هم
 بتا  ینید یکیزیمتتاف یبتاورهتا زیتمتا  وجته  امتا کنتدیم یمعرف  را یاژهیو  كیتزیمتتاف  خاد نید
  مفهام  بته  استتتالم  ژهیو  بته  یمیابراه  انیتاد  در  و گرددیبرم  ختداونتد  مفهام  بته  ینید  ریغ
  ین ید  علم  گفت  تاانیم  ،ینید  علم  امکان  ماضتتاع  در  شتتشتتم،.  گرددیبرم  دیتاح  یدیکل
  مفهام به  عام  صتارت  به  ینید  علم  هفتم،.  استت  ممکن  ینید  یکیزیمتاف  یمبان  بر  یمبتن
  ،ی د یتاح باور  بر  یمبتن  استالم ژهیوبه  یمیابراه  انیاد  در  خاص  صتارتبه و  خداباورانه  علم

 کهنیا  ضتمن. استت  ریپذتحقق افراد  نگرش  و  نشیب ستاحت  در  معنا  نیا به و استت  معنادار
 خداباورانه  یمعنا  نیا با  استاستاً که  شتاد  اخذ  آن از  یگرید  یمعان استت  ممکن  ینید ةواژ

 .  کند تادیا یفهم کج و باشند ناسازگار

  االصتتالیعل  ها،كیزیمتاف  یستتازگار به  ماستتام  کردیرو با  علم  یانگارینید واقع  در
 زین  گرید  یهتاكیتزیمتتاف بر  یمبتن  علم، از  یگرید  یهتاشتتتق  چنتد  هر استتتت؛  ریپتذامکتان
  در  جهانشتمال  یهاهینظر  گاهیجا  به باور  استاس  بر  یریپذامکان  نیا.  هستتند  ریپذامکان
  در  یارزشتت  یارهایمع و  یمبان  چهارچا ، ةمثاب به  علم  در  یکیزیمتاف  یباورها  نقش  علم،

  چالش  برابر  در. استت  هاستمیفرمال و  هاداده  ریتعب زین  و  یتترب  ارزهم  یهاهیفرضت  انتخا 
  ین ید علم  آن  بر  یمبتن ایتپتا  کته یداور  و  یابیتارز  مقتام  در علم  از  كیتزیمتتاف  یریپتذكیتتفک
.  باشتد   راهگشتا  تااندیم  علم  یمباد  و  علم  یمبان  انیم  زیتما  ةدیا  کند،یم  یتلق  ناستازگار  را
 هینظر  از  هاآن  انفکاک و  شتتاندیم  هینظر  كی  مقام  اجزاء از  یکیزیمتاف  یباورها  از  یبرخ
  ریی تغ را  هینظر  ستتاختار  و  استتت  هینظر  آن یبرا  گرید  ریتعب كی  ستتمت به  رفتن  منزله به
 . دهدیم

  یر ی پتذامکتان و  یمعنتادار بته  تاجته بتا امتا استتتت،  معنتادار  انیتب  نیا بتا  ینید علم چته  اگر
 به  واقع  در.  استت  تیاهم  حائز  هم  ینید  علم  ضترورت  ماضتاع  علم،  از  یگرید  یهاشتق
 و  علم  با   در  یانتخاب  نگرش  به  آن،  ضتترورت  هم و  ینید  علم  امکان  هم  رستتدیم نظر
  ةفلستتف   در  تحال  ینید  علم  به باور  یبرا  رونیا  از.  دارد  یبستتتگ  علم  ةفلستتف  یکل  طاربه
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  علم،  كیتزیمتتاف  کته  مفهام  نیا  بته.  بتاشتتتد  داشتتتتته  ضتتترورت  استتتت  ممکن  زین  علم
 . شاند متحال دیبا علم یشناسارزش زین و یشناسمعرفت

 کهن یا  و   شاد ی م  ن ید   از  که  ی متفاوت   ی هابرداشت   و  ر یتعاب  به  تاجه   با  وصف   نی ا  با
  حائز   اریبس  رون ی ا  از  د،ی نما  متبادر  تااندی م  ذهن   به  را  یمتعدد  یمعان  زین  علم  یانگاری ن ید
  به.  ستین  یزی چ  چه  آن   از   مراد  و  ستیچ  ین ید  علم  از  مراد  شاد   مشخ    که  باد  تیاهم
  ن یا .  باشد  ین ید  علم  از  ترمناسب   خداباورانه  علم  رسدی م  نظر  به  ماضاع،  نی ا  تیاهم  سبب
  در  عام یاده ی ا ةمثاب به خداوند نخست: باشد  ت یاهم حائز  جهت چند از است ممکن ر،یتعب
  تااند ی م  ین ید  علم  از  شتریب  واژه  نی ا  دوم،  و  است  یسار  و  یجار  یم یابراه  انی اد  ةهم  انیم
  با   ات یآ   ظاهر   نمادن   سازگار   مثال   عناان   به   آورد؛   عمل   به  ممانعت   نادرست   ر یتعاب  ورود   از

  و  نه یزم  بر   تااند ی م  خاد   علم   خداباورانه،  علم   از   ان یب  نی ا   در.  ی کنان  ی علم   ی هاگزاره 
  ی انه یزم  از  را  خاد  مفهام  و   یمعن  که  باشد  شده  نهاده  بنا  جهان  با   در  یکی زیمتاف  یچارچاب 

  علم   ا ی  ی نید   به   ماسام  علم  ن یا   از  یی نها  هدف   و  باشد   گرفته  د یتاح  اصل  از   و  خداباورانه
  پروردگار   برابر   در   خضاع   و   ت یخش  ز ین  و   ی اله  صنع  و  ات یآ  ةمثاب  به  عت یطب  شناخت   خداباور، 
  که  است  نی ا  گرید  معقال  ة نیگز.  دهد  رخ  تااندی م   فرد  نگرش  و  نش یب  ساحت  در  که  است
  ی ناع  یعنی  شاد؛  انگاشته  ین ید  یتالش  آن،  عام  یمعنا  به   علم  ،ین ید  باور  با   انطباق  در

  اما   است،  ممکن  هم  و  معنادار  هم  ینید   علم  معنا،  نیا  به  تاجه   با  اگرچه  شاد؛  ی تلق  عبادت 
  تحال   گر ی د  ر ی تعب  به  و   علم،  با    در   نگرش   ر یی تغ:  است  ماضاع  دو   آن   تحقق   شرط   ش یپ
 . ی ن ید علم  ضرورت   ا بات  ی گرید  و  علم  ةفلسف در
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 هانوشتپی

 
: نك  مثال یبرا.  اندشتده  نگاشتته  ایپا  ینید  علم  یانتقاد  مالحظات  نقد  در هم  هاییمقاله  1

 ..1391 ،یتقا ؛1391 ،یابطح ماحدع
  آن  یمعنادار و  امکان بر  عمدتاً  و  شتتادینم  یبررستت  ینید  علم  ضتترورت  مقاله  نیا  در  2

 .شد خااهد تمرکز
 .است مقاله نیا چارچا  از خارج دوم مارد یبررس 3
 یةنظر  ك،یآنتروپ  اصتل  حیتاضت  ك،یزیف  در  روهاین  وحدت  ةمستئل: یو  شتااهد  از  یبرخ  4

 ... . و اتیح منشأ تکامل، یةنظر در انااع تبدل ةمسئل بزرگ، انفحار

 یواد  در  یپا  علم، یبرا  منتاستتتب  كیتزیمتتاف بافتن  ةمستتتئلت  مقتاله،  نیا  ةنگتارند  زعم به 5

 .است مقاله نیا چارچا  از خارج که نهدیم ینید علم ضرورت
 (.1389 ،یگلشن)  ینید علم چرا ةمقال: ک.ر ینید علم ضرورت و تیاهم یبرا 6

  ةمقال :  به  ک.ر  نیهمچن  ؛(1389  یگلشتتن:  ک.ر)  دارد  اذعان  بدان  خاد  هم  یگلشتتن  دکتر  7

 (.Maxwell, 2002) علم ةفلسف در انقال  كی به ازین

8 context of discovery 
9 context of justification 
10 the beginnings; the origins 
11 foundations 

 گرفته  کاربه  هم  یجا به  دو  نیا  یگاه  یفارستتت  زبان  در  اصتتتطالحات  ةترجمت  در  البتته 12

  یع ی مابعدالطب  یمباد  را(  Burtt, 1932)  برت  کتا   ستروش  میعبدالکر  مثالً  شتاند؛یم
  چند  هر استتت  کرده  استتتفاده  foundations  از  برت  کهیحال  در استتت  کرده  ترجمه
 با  زین  لدیباترف  کتا .  استتتت  تركینزد  یمباد به  ك،یتفک  نیا به  تاجه  با  کتا   یمحتاا
 استت شتده  ترجمه  نینا  علم  یمبان  ،the origins of modern science  عناان
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  نماده  استتفاده  هاسترچشتمه و  هاشتهیر  مفهام به  the origins  از  یو  خاد  کهیحال  در
 از  هم(  Lindberg, 2008)  ندبرگیل  کتا . ستتین  یمبان  مفهام به  الزاماً که استت،

 .است شده ترجمه خاستگاه البته که است لیقب نیا
 .2139 گران،ید و یحسنع به ک.ر دیتاانیم نهیزم نیا در 13

14 temporary 
 فلك  كی و(  آستتمان)  یریا  فلك  هشتتت و(  یناراله)  یخارج فلك  كی به  ابامعشتتر  15

 (.293: 1366 رنان،) داشت باور( نهم فلك) مرکز در قمر تحت
  هفتم،  چتاپ)  استتتالم  در  مطهرات  کتتا   در بتازرگتان  یمهتد  مهنتدس  نمانته  عناان  بته  16

  دنبال به(  1351  ستتتام،  چاپ)  انستتتان  خلقت  کتا   در  یستتتحاب  داهللی  دکتر و(  1347
 .اندباده دیجد علم و قرآن اتیآ یمحتاا یسازگار

17 theistic science 

 مناب  فهرست

  .. انه یگرا  عتیطب علم  و  ینید  علم  یفلستتتف  یمبان  ستتتهیمقاع(.  1391. )میابراه  آزادگان،
 .31-54 ،72 ةشمار 18 سال ،یانسان علام شناسیروش ةفصلنام

  احمد  ةترجم  ،(زمیستکاالر)  یگریایدن و  استالم(.  a1374. )بینق  محمد  دیست  العطاس،
 .تهران دانشگاه یاسالم مطالعات ةماسس: تهران آرام،

  ةترجم   ،یاستتالم  یشتتناستت  جهان بر  یدرآمد(.  b1374. )بینق  محمد  دیستت  العطاس،
 . تهران دانشگاه یاسالم مطالعات ةماسس: تهران مترجمان، أتیه

 نشتتر:  تهران  دوم،  چاپ  ،یخرمشتتاه  نیالدبهاء  ةترجم  ،نید و  علم(.  1374. )انیا  باربار،
 .یدانشگاه
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 .انتشار یسهام شرکت: تهران هفتم، چاپ ،اسالم در مطهرات(. 1347. )یمهد بازرگان،

  شتمارة  نهم،  ستال  مصتباح،  ةفصتلنام  ،ینید  علم  یةتستم وجه  نییتب  ،(1379. )خسترو  ،یباقر
35، 76 -37. 

  .،ی نید  علم  تا  ستکاالر  علم  از  کتا   نقد  و  یبررستع(.  1396. )خسترو  پرستت،  ناع  یباقر
 و  انستتتانی  علام  پژوهشتتتگاه  ،انستتتانی  علام  هایبرنامه  و  متان  انتقادی  نامةپژوهش
 .17-1 دوم، شمارة هفدهم، سال فرهنگی، مطالعات

)آر تر  ن،یتادو  بترت،   میتعتبتتدالتکتر   ةتترجتمتت  ،نیتنتا  عتلتام  ی عتیتمتتابتعتتدالتطتبت  یمتبتتاد(.  1374. 
 .یفرهنگ و یعلم انتشارات شرکت: تهران دوم، سروش،چاپ

  متتبای،  الدین  سیدجالل  ترجمة  ،فلسفه  کلیات(.  1377. )آوروم  استرول،  چارد؛یر  پاپکین،
 . حکمت انتشارات: تهران چهاردهم، چاپ

  ةفصلنام   ،.یبام  علم  و  ینید  علم  مفهام  دو  ةدربار  نقادانه  یمالحظاتع(.  1386. )یعل  ا،یپا
 .39-76 سام، و دوم ةشمار سام، سال ،فلسفه و حکمت

  علم  و ینید  علم  مفهام  دو  بر  نقتادانته  یمالحظتات  بر  ینقتدع(. 1391. )یمصتتتطف  ،یتقا
 .45-68 ،71 ةشمار ،18 سال ،یانسان علام یشناس روش ،.یبام

  ةفلستف   ةدوفصتلنام  ،گرا طبیعت  علم  برابر  در واکنشتی:  دینی  علم  ،(1397. )یمصتطف  ،یتقا
 .27-48 ،15 ةشمار ،8 ةدور ،یفرهنگ مطالعات و یانسان علام پژوهشگاه علم،

  ؛ی ن ید  علم(.  1392. )یتق  محمددیست  ،یابطح  ماحد  ؛یمهد  پار،یعل  درضتا؛یحم  ،یحستن
 . دانشگاه و حازه پژوهشگاه: قم ششم، چاپ ،مالحظات و هادگاهید

  انتشتتتارات: تهران آذرنتگ، نیعبتدالحستتت ةترجمت ،علم  ایتتار(.  1379. )یجارج  ر،ییدمو
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 .سمت

  نشتتر:  تهران اول،  چاپ  افشتتار،  حستتن  ةترجم  ،جیکمبر  علم  ایتار(.  1366. )نیکال  رنان،
 .مرکز

 .انتشار یسهام شرکت: تهران سام، چاپ ،انسان خلقت(. 1351. )داهللی ،یسحاب

  انیم  انتخا   ةعرصت  در  ناق   نیتع  مستئله بر  یلیتحلع(.  1385. )تیهدا  دیست  ،یستتاد
 .23-42 سام، ةشمار دوم، سال ،فلسفه و حکمت ةفصلنام ،ی.تترب علم هایهینظر

  انتشتتارات:  تهران  ستتام،  چاپ  ،ینید  علم تا  ستتکاالر  علم  از(.  1385. )یمهد  ،یگلشتتن
 .یانسان علام پژوهشگاه

  پیاپی  دوم،  ةشمار سام،  سال  ،اسراء  ةفصلنام  ،. ینید  علم  چراع(.  1389. )یمهد  ،یگلشن
 .15-25 ششم،

  راهبرد  ،.ینید  علم  بتا  مختالفتت  لیتدال  یبررستتتع(.  1391. )یمحمتدتق  ،یابطح  ماحتد
 .41-66 بیستم، ةشمار پنتم، سال ،فرهنگ

  هتایهیتنظر  یمعرفت  یابیتارز  در  یرمعرفتیغ  هتایارزش  نقشع(.  1394. )اباترا   ،ییغمتای
 .31-48 دوم، و یس ةشمار ،فرهنگ راهبرد ،.یعلم
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