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 چكيده
حاصل كوششي براي نقد رويكرد سكوالر بـه علـم و    لم دينياز علم سكوالر تا ع  كتاب

لـف در نقـد رويكـرد سـكوالر دو گـام اساسـي       ؤدعوت به رويكرد ديني به علم است. م
بينـي   جهتي كـه از جهـان   ،كند كه علم نيازمند جهت است نخست، استدالل مي ؛دارد برمي

 گرايي (پوزيتيويسـم)  اتگاه اثبلف ديدؤاين استدالل، م ضمنِ شود. در دانشمند حاصل مي
كـه   ايـن هاي متافيزيكي دارد. دوم  فرض كوشد نشان دهد كه علم پيش و مي كند را نقد مي

ـ  ها محتاج اخالق است و بدون آن به تخريب مي علم درمقام كاربرد يافته  ةانجامد. در مقال
 ه بـه توجـ  اوجودحاضر، با استفاده از روش نقد دروني و بيروني، استدالل شده است كه ب

به  ازسوييرا  زيرا آن ؛توفيق نيافته استدر تبيين اين رابطه مؤلف متافيزيك  با علم ارتباط
 ارچوبهـ افـزودن چ  صـورت  ديگـر بـه   ازسويو است  مربوط كرده مقام كاربرد و اخالق

همين رويكرد افزودنـي و پسـيني    محدود كرده است. صورت پسيني به به علم متافيزيكي
 ةدهنـد  ذعـان بـه ماهيـت خنثـاي علـم كـرده اسـت كـه خـود نشـان          لف را ناگزير از اؤم

حاضر آن است كه مفهوم  ةمقالمؤلف نهاد  گرايي است. پيش و از اثباتاكامل  نداشتن رهايي
ارگانيك علـم و متافيزيـك اسـت. ايـن رابطـه،       ةمناسب علم ديني، در گرو توجه به رابط

د؛ كنـ  گرايي مذموم نمي را دچار نسبيت و استنمارك، علماتبع  تصور رايشنباخ و به اوجودب
  شود. مي  گرايي را موجب مناسب از نسبيتاي  هرچند درجه

هـاي متـافيزيكي،    فـرض  : علم سـكوالر، علـم دينـي، مهـدي گلشـني، پـيش      ها كليدواژه
  گرايي، اخالق. نسبيت
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 مقدمه. 1

مـل  أبحـث و ت پيش مورد از تر پس از انقالب اسالمي ماهيت دانشگاه هر روز بيشدر ايران 
هـا   هاي ايران موجب شده است كه دانشـگاه  مدرن و غربي دانشگاه ةقرار گرفته است. ريش

انقالب در نظر گرفته شوند. براي  از ناجور با فضاي فرهنگي بعد اي هچون وصل همواره هم
و علـم دينـي    ،كردن علم، علم بـومي  شده مفاهيمي چون بومي غلبه بر اين ناهمگني انگاشته

هـا   راه بـا تعـديل آن   معناي واردكردن علوم غربـي هـم   كردن علم به ده است. بوميمطرح ش
مقصود از علم بومي علمـي اسـت كـه     .فرهنگي ايران بوده است اوضاع و احوالبرحسب 

فرهنگي كشور رشد كرده باشد. علم دينـي نيـز تعبيـري     اوضاع و احوالمستقيم در   طور به
اعتبـار كـه فرهنـگ      ايـن   بـه  ،يني براي آن قائل استاي د ويژه از علم بومي است كه صبغه

  طور غالب ديني و اسالمي است. ايراني به
اي در جهان و ايـران دارد. در سـطح جهـان،     گسترده ةعلم ديني در مفهوم عام آن پيشين

رون وسطي و ظهور علم سكوالر، انديشمندان مسيحي در واكـنش بـه   قشدن  پس از سپري
اند بر مشكالتي كه ميان كليسا و علم بـروز كـرده بـود، غلبـه      دهفضاي غالب سكوالر كوشي

)، برخـي  MacKay 1974انـد (  كيد كردهأميان، برخي بر سازگاري دين و علم ت  اين كنند. در
انـد   جـو كـرده  و ظهور علوم مدرن را در فضاي فكري مسـيحي قـرون پـيش جسـت     ةزمين

)Dooyeweerd 1979; Clouser 2005(، به علوم برآمده از ديـن،   فقطرا  و برخي علم اصيل
بحث  ة). در كشورهاي اسالمي نيز سابقHarrison 2007اند ( دربرابر علوم مدرن، اطالق كرده

و تشكيل كنفرانس جهـاني تربيـت مسـلمانان در مكـه      1977كم به سال  از علم ديني دست
تفكرانـي چـون   م را )Islamization of Knowledgeدانـش (  كـردن  گردد. تعبير اسالمي بازمي

 از  . در ايران نيز از پيش)Al-Attas 1979; Al-Faruqi 1988بردند (  كار هب العطاس و الفاروقي
امـا   ،علم و اسالم ازجمله در آثار مهدي بازرگان مطـرح بـوده اسـت    ةانقالب، بحث رابط

اي  هها مدافعـ  زيرا در آن ؛»علم ديني«است تا  »دين علمي«عنوان مناسب براي اين نوع آثار 
انقالب اين بحث گستردگي  از  اما پس ،است گرفتهاز اسالم براساس علوم مدرن صورت 

از علـم  توان به برخي از آثاري كه پيش از كتاب  مي ،تري يافته است. ازجمله و عمق بيش
 )1372( جوادي آملي . آثاري ازنگاشته شده اشاره كرد )1392(گلشني  سكوالر تا علم ديني

  .)1374باقري ( و
نيسـت و بـه    ها بايد اذعان كرد كه هنوز تعبير علم ديني روشن اين تالش ةهم باوجود
از علـم  هاي مختلف در اين مورد ضروري است. كتـاب   نقد و بررسي ديدگاه همين علت
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يكي از آثار متقدم در اين زمينه است. نوشـتار حاضـر، بـا اذعـان بـه       سكوالر تا علم ديني
افكندن بر تصور علم ديني، درپي نقد و بررسي اين كتـاب   پرتو گونه آثار و اهميت نقد اين

است. براي نيل به اين هدف، از هر دو روش نقد دروني و نقد بيروني استفاده شده است. 
و  نداشـتن  طريق تحليـل مفـاهيم و مفروضـات مطالـب كتـاب انسـجام       در نقد دروني، از

وني، براساس مفهوم بديلي از علم هاي مستتر در آن آشكار خواهد شد. در نقد بير تعارض
. نـوآوري نقـد حاضـر    د شدخواهارزيابي ) نقاط ضعف ديدگاه كتاب 1382ديني (باقري 

اتخاذ موضع صريح درمقابل  اوجودلف كتاب بؤدهد كه م ازجمله در آن است كه نشان مي
يي طـور كامـل از آن رهـا    طور ضمني بـه آن اتكـا دارد و بـه    گرايي (پوزيتيويسم) به اثبات
  است. نيافته

شود. نقد كتاب خود در قسمت اصلي  درادامه، نخست معرفي كوتاهي از كتاب مطرح مي
. در كـرد رسد. در قسمت نخست، به نقد صوري و جزئي كتاب اشـاره خـواهيم    مي  انجام به

  قسمت دوم، مفاهيم بنيادي و كلي كتاب درباب علم ديني بيان و نقد و بررسي خواهد شد.
  

  ابمعرفي كت. 2
كـه از نـام كتـاب     . چنـان چـاپ شـد   1377در  بـار  اولين از علم سكوالر تا علم دينيكتاب 

گزين كنيم.  لف بر آن است كه بايد علم سكوالر غربي را با علم ديني جايؤپيداست، نظر م
هاي  هاي جهان و ازجمله در دانشگاه فرض اصلي كتاب اين است كه علم كنوني در دانشگاه

سوي علم ديني  گونه علم به  اين كه از دعوتي است به اين ،رو اين و از ستاما علمي سكوالر 
  تحول يابيم.

و پژوهشـگاه  اسـت  صفحه و درقالب شش قسمت يا فصل تنظيم شـده   209كتاب در 
از علم «عنوان  باده است. در فصل نخست، كرمنتشر آن را علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

آن است كه علم در گذشته، هم در تمدن مسيحي غربي  رةدرباسخن  »ديني تا علم سكوالر
ديني داشته و در دوران مدرن، هم در جوامع غربي و هم در  ةو هم در تمدن اسالمي، صبغ

 ةرابطـ «عنوان  باصورت علم سكوالر ظاهر شده است. در فصل دوم،  كشورهاي اسالمي، به
چون تعارض، استقالل،  ، همادشدهي ةهاي مختلف رابط از گونه »علم و دين در دنياي معاصر

گو و تعامل، و وحدت سخن به ميان آمده است. در اين فصل نظر بـر آن اسـت كـه    و گفت
اسـالم و  «عنـوان   بـا گرايش به دين در جوامع غربي نيز رو به فزوني است. در فصل سوم، 

اين نكته بررسي شده است كـه در ديـن اسـالم، توجـه علمـي بـه طبيعـت         »علوم طبيعت
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ثر در ؤعوامـل مـ  «اي هماهنگ با دين مطرح شده است. در فصل چهارم، بـا عنـوان    گونه به
كوشد نشـان دهـد كـه رشـد علـم در       لف ميؤم »شكوفايي علم در تمدن درخشان اسالمي

نتيجـه   ،رو ورزي بوده اسـت و ازايـن   توجه خاص اسالم به علم و علم ةتمدن اسالمي نتيج
توانـد در دامـن ديـن     بلكه علم مـي  ،م و دين وجود نداردتنها تغايري ميان عل گيرد كه نه مي

كـه   كنـد  را تبيين مياين نكته  »وحدت حوزه و دانشگاه«پرورش يابد. فصل پنجم با عنوان 
هـايي   تواند بـا هـم تفـاوت    ها مي هاي آن اما راه ،واحد است وحدت اين دو مركز در هدف

 »كوالر تا علم ديني: دانشگاه اسالمياز علم س«داشته باشد. سرانجام، در فصل ششم عنوان 
از علـم  در كشـورهاي اسـالمي   گـر ضـرورت حركـت     فصل نخست است، بيان ةكه وارون

كه علم فـارغ از   بر اين كيدأسوي دانشگاه اسالمي است. در اين فصل، با ت سكوالر كنوني به
ربردهاي آن گيري علم و نيز كا ها بر جهت بيني بلكه جهان ،هاي متافيزيكي نيست فرض پيش

ـ  آوردن علم اسالمي صورت گرفته است. ارجاع سوي فراهم ثر است، دعوتي بهؤم  ةهاي مقال
  ) خواهد بود.1392(گلشني  يادشدهحاضر به كتاب 

 

 . نقد صوري كتاب3

هـا اشـاره    به آن ادامهراه است كه در  ت و ضعفي همتنظيم كتاب ازحيث صوري با نقاط قو
هايي اكتفا خواهيم كرد. مطالب داخل آكوالد از  ذكر نمونه يا نمونهمورد، به  هر كنيم و در مي

  مقاله حاضر است. ةنويسند
 كيفيت چاپي و فني كتاب:

حيــث داراي وضــع مطلــوبي اســت. طــرح روي جلــد،   درمجمــوع، كتــاب ازايــن ـ
صورت مناسـبي   آرايي، كيفيت چاپ، قطع كتاب، و صحافي به نگاري، صفحه حروف

 اغالط چاپي مشكالتي در اثر وجود دارد. نظرازاما  ،انجام شده است
 ها: نمونه

يسـمي   العلم الموروث عن النبي (ص) هو الـذي يسـتحق اي {ان}  : «15 فحةصدر  ـ
 ؛»علما

 ؛».علم يك {زائد} محصول خنثي نيست..: «...34 فحةصدر  ـ
هـاي   ها {ضمير بدون مرجع} معتقدند كه بين علم و دين زمينـه  اين: «53 فحةصدر  ـ

 ».وگو هست براي گفتمشترك 
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 ارجاع به منابع:
چنين، منابع ازحيث روزآمدبودن  ارجاع به منابع در كتاب شكل مناسبي دارد. هم ةنحو ـ

هـايي   امـا در برخـي مـوارد، نقـص     ،و جامعيت از وضعيت مناسبي برخوردار اسـت 
 انجام نشده است. كه در برخي موارد نيز ارجاع اساساً چنان .شود مالحظه مي

 ا:ه نمونه
 خذ ذكر نشده است؛أ: براي مطلب منقول از سيمون دوبوار م36 فحةصدر  ـ
 اند؛ صورت ناقص ذكر شده به 60و  59 ة: مأخذهاي شمار48 فحةصدر  ـ
مسـتقل و   كـامالً  ةاي {؟} معتقدنـد كـه علـم و ديـن دو حـوز      عده: «52 فحةصدر  ـ

 ؛»خودمختار هستند
طبيعت و قلمرو ديـن   ةرا مطالعبعضي از دانشمندان {؟} قلمرو علم : «53 فحةصدر  ـ

 ؛»اند را اخالقيات دانسته
اند كه منظـور از وحـدت حـوزه و دانشـگاه ايـن       {؟} گفته برخي: «132 فحةصدر  ـ

 ؛»است...
اند كه منظور از وحدت حوزه و دانشگاه اين است  بعضي {؟} گفته: «133 فحةصدر  ـ

 ....»كه 

 اختالف در ترجمه:
 ؛)»Steady State Theoryدگار (جهان مان ةنظري: «163 فحةصدر  ـ
 ةترجم فقطترجمه شده است {» حالت پايدار ةنظري«همين اصطالح  162 فحةدر ص ـ

 دوم صحيح است}.

 فصول بدون مقدمه:
فصل پنجم مقدمه دارد و در فصول ديگر، بحث  فقطاز شش قسمت يا فصل كتاب  ـ

 يابد. اندازي از فصل نمي بدون مقدمه آغاز شده و خواننده چشم
 اهماهنگي عنوان و محتوا:ن
ماركسيسـم پرداختـه    ةزد به نقد شتاب فقط» بيني فلسفي جهان«عنوان  با  7 فحةدر ص ـ

 شده است؛
آمده و درپايان نيز   ميان از اسالم سخن به فقط» بيني ديني جهان«عنوان با  8 فحةدر ص ـ

 به علم ديني و سكوالر اشاره شده كه خارج از عنوان است.
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 ي و غيرآكادميك:نگارش ژورناليست
حال كه نگارش كتاب ازحيث روان و رسابودن از وضعيت مناسبي برخـوردار   درعين ـ

 يابد. است، در برخي موارد شكل ژورناليستي و غيرآكادميك مي

 ها: نمونه
بيني اسالمي  ماندگي ما در جهان معاصر دورشدن از جهان علت عقب: «11 فحةصدر  ـ

غـرب آن را تشـديد كـرده اسـت. اگـر      شـدن درمقابـل پيشـرفت     است، و مرعـوب 
ل مشـكالت مـا بـود، چـرا آن دسـته از جوامـع اسـالمي كـه در         سكوالريسم حـال 

سكوالر بيش از مصر پيشرفت  ةاند؟ آيا تركي تر نبوده اند موفق سكوالريسم جلوتر رفته
 ؛»داشته است؟

ا بـا  المللي، نظرخواهي مجلـه ر  ، در يك كنفرانس بيننگارنده اخيراً: «62 فحةصدر  ـ
ها نظرشان اين بود كه تعـداد   آن ةامريكايي مطرح كرد. هم ةبعضي از علما و فالسف
{آيــا ايــن ســخن ازلحــاظ آمــاري » تــر از ايــن ارقــام اســت متــدينان بســيار بــيش

 است؟}؛  معنادار
ها در تحقـق ايـن هـدف     كه انتظار داشته باشيم دانشگاه ينعالوه ا به: «134 فحةصدر  ـ

سـكوالر و   هـا عمـدتاً   زيرا در عصر ما، دانشگاه ؛يي استجا بي گام باشند انتظار پيش
هايي هستند كه نياز به دين براي  يافتگان فرهنگ پرورش ا نيز عمدتاًه ت علمي آنئهي
 .»اده استتها جا نيف آن
 

 تي علملف درباب چيسؤديدگاه م. 4

هـاي   آزمـايش  مشـاهدات/  ةكز بر رابطتوان با تمر لف درمورد چيستي علم را ميؤديدگاه م
ها بـر مشـاهدات را    فرض ثير پيشأهاي دانشمند موردبررسي قرار داد. ت فرض علمي با پيش

 ؛يعني قبل از شروع مشاهدات ،پيشيني ةمرحل .1 :توان در سه مرحله موردتوجه قرار داد مي
پسـيني   ةمرحلـ  .3و  ؛هاي علمي در جريان انجام مشاهدات و فعاليتيعني  ،مياني ةمرحل .2

لف درخصوص اين سه مرحله را ؤهاي تجربي. ديدگاه م بعد از انجام مشاهدات و فعاليتيا 
  د:كرتوان در اين عبارات كتاب مالحظه  مي

هـا و   شـود و در انتخـاب آزمـايش    هـا و مشـاهدات آغـاز مـي     علوم تجربي با آزمايش
فلسفي هاي  هايزنبرگ روي زمينه گر تأثير دارند. مثالً هاي پژوهش فرض مشاهدات پيش

هـاي   اتمي مخالف بود و لذا با سـاختن دسـتگاه   يناپذيري نامحدود اشيا تجزيه ةبا ايد



 7   از علم سكوالر تا علم دينيبررسي و نقد كتاب 

در تعبيــر و تعمــيم نتــايج  امــا خصوصــاً ،كــرد تــر مخالفــت مــي قــوي ةدهنــد شــتاب
گر  ثير عمده دارند. آن چيزي كه آزمايشأگر ت هاي آزمايش فرض هاست كه پيش آزمايش

تواند در تمام دنيا يكي باشد. فلزي را  كند مي شاهده ميدهد يا م در آزمايشگاه انجام مي
كنـد در   اي كه اين مطلب را توصـيف مـي   شود. رابطه دهيم، طولش زياد مي حرارت مي

هـاي   اما وقتي سراغ نظريـه  ،سان در همه جاي دنيا يكي است شرايط آزمايشگاهي يك
هاي  فرض دهيم پاي پيشخواهيم اين نظريه را به كل جهان تعميم  رويم و مي فراگير مي

  .)158 :1392آيد (گلشني  فلسفي زيادي دركار مي
طـور جداگانـه    ها را به فرض ثير پيشأت ة، سه مرحلهاي يادشده ت، با تحليل عبارادامهدر
  كنيم. مي  بيان

  
 مرحلة پيشيني 1.4

هـا   هـا را در انجـام مشـاهدات يـا گـزينش آزمـايش       فرض ثير پيشألف تؤدر اين مرحله، م
و اامـا ازنظـر    ،كه اشاره به مورد هايزنبرگ حـاكي از آن اسـت   چنان .داند ثر ميؤالجمله م في
  نيست. »اي ثير عمدهأت«ها در ورود به كار علمي  فرض ثير پيشأت

 

  مياني ةمرحل 2.4
 اسـت،  ها تلقي نشده فرض اي از پيش ثير عمدهأت كه ورود به كار علمي تحتعلت همين   به

گفته شده  ،رو شود. ازاين تر شده و بلكه محو مي ثير ضعيف و ضعيفأتمياني اين  ةدر مرحل
توانـد در   كند مـي  دهد يا مشاهده مي گر در آزمايشگاه انجام مي آن چيزي كه آزمايش«است: 

ميـاني و   ةبـودن كـار علمـي در مرحلـ     جـاي كتـاب، خنثـي    در جـاي » تمام دنيا يكي باشد.
 ،هاي مختلفي اظهار شده اسـت. ازجملـه   د به بيانهاي دانشمن فرض ثيرناپذيري آن از پيشأت

 البته در سطح روزمره با علمي سروكار داريم كه در سـطح «توان به مورد زير اشاره كرد:  مي
هاي ديني خنثي است. در ايـن سـطح تجـاربي كـه علمـا در جاهـاي        به نظريه نظري نسبت

واحدي  ةف پديدارشناسانسان باشد و حتي توصي تواند يك دهند مي مختلف جهان انجام مي
ايـن   .)180 :همـان » (كنـد  اي از علم صـدق مـي   نيز داشته باشد. و اين درمورد بخش عمده

 »واحـدي  ةتوصيف پديدارشناسان«توان  از علم خنثي است و مي »اي بخش عمده«سخن كه 
د ده ها نشان مي فرض از آن فراهم آورد كه همگان آن را بپذيرند، علم را چندان دور از پيش

تواند اين تصوير  اي ديگر، مي توان آن را بياني پوزيتيويستي از علم دانست. نقل نمونه كه مي
  نشان دهد: يتر روشنصورت  بهمياني  ةفرض در مرحل فارغ از پيشرا علم 
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كشـف   ... شناسـد  هاي تجربي است و اين غربي و شـرقي نمـي   علم يافته ةحجم عمد
كند كه بتواند نيازهاي خود را برآورده كنـد و   مي اسرار و قوانين طبيعت به انسان كمك

  .)184 :همانجا صادق است و شرقي و غربي ندارد ( اين در همه
 

  پسيني ةمرحل 3.4
گاه  هاي خنثاي علم فراهم آمدند، آن لف، يافتهؤدوم، بنا به تصور م ةهنگامي كه در مرحل

ـ   لـف بـيش  ؤم رسد. در اين مرحله است كه ها مي نوبت به تفسير اين يافته ثير را أتـرين ت
در  اما خصوصـاً «آمده است:  يادشدهقول  در نقل ،رو ها قائل است. ازاين فرض براي پيش

ـ   هاي آزمايش فرض هاست كه پيش تعبير و تعميم نتايج آزمايش » ثير عمـده دارنـد.  أگـر ت
ر، ها گاه با تعابير ديگري نيز بيان شده اسـت. يكـي از ايـن تعـابي     فرض ثير پسيني پيشأت

امـا وقتـي سـراغ    «آمده بود:  ها عبارتاين شمول است. در  هاي جهان آوردن نظريه فراهم
خواهيم اين نظريه را به كـل جهـان تعمـيم دهـيم پـاي       رويم و مي هاي فراگير مي نظريه
هـاي   نظريه ةهاي علمي و عرض تفسير يافته» آيد. هاي فلسفي زيادي دركار مي فرض پيش

روند و مقصود اين اسـت   كار مي هصورت مترادف در كنار هم ب هشمول، ب انهفراگير يا ج
طرح باشـد.   هاي تجربي را چنان تعبير كنيم وتعميم دهيم كه در حد جهاني قابل كه يافته

درمقـام تفسـير قضـايا و دادن    «انـد:   كـار رفتـه   هعبارت اين دو بيان در كنار هم باين در 
هـا   هـا و ايـدئولوژي   بيني ست كه جهانهاي علمي ا گيري تصوير كلي از طبيعت و جهت

 .)همان( »شوند وارد مي
هـاي   لف با اسـتنمارك دارد، اسـتنمارك بـا اشـاره بـه اصـطالح      ؤاي كه م در مجادله

قبـول اسـت، امـا     درمقـام كشـف قابـل    فقطثير دين بر علم أكند كه ت رايشنباخ اظهار مي
پذيرش يـا رد   ةكنند تعيين رسد، اين تجربه است كه هنگامي كه نوبت به مقام داوري مي

هـا   هاست و باورهاي ديني يا ايدئولوژيك در اين امر نقشي ندارند و تكيـه بـر آن   نظريه
، بـر ايـن نظـر    اسـت  و دادهالف به ؤتواند براي علم خطرناك باشد. در پاسخي كه م مي

است كه اگر داوري تجربي تكليف نظريه را مشخص كرد كه مشكلي در ميـان نيسـت،   
 هـاي فـوقِ   گاه بايد بـه ديـدگاه   كننده نبود، آن قدر قاطع و تعيين داوري تجربي آن اما اگر

ـ  اين علمي متوسل شد و به هـاي دانشـمند آشـكار     فـرض  ثيرآفريني پـيش أترتيب، جاي ت
هـا   هـا و تعمـيم آن   داران هم حقـي مسـاوي در تفسـير داده    ميان، دين  اين د و درشو مي
  شمول دارند: صورت جهان به
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شمول بسازيم بايد اين بها را پرداخت كنيم كه  هاي بنيادي جهان واهيم نظريهاگر بخ
ربـي كـافي، مفروضـات فـوق علمـي وارد كنـيم. در       جهـاي ت  علـت فقـدان داده   به
بينانه اسـت.   به دين خنثي باشند غيرواقع هايي كه نسبت جاست كه ساختن نظريه اين

منتهـاي انسـان و جهـان سـروكار     و  أشمولي كه با مبد هاي جهان در نظريه ،درواقع
اگـر قـوانيني در جهـان    «كه  اين نيادي متعددي مطرح هستند، ازقبيلباالت ؤدارند س
آيا همه چيز به جهان «يا  »آيا جهان خودكفاست؟«يا  »ها چيست؟ آن أند منشا حاكم
تفـاوت باشـد يـا     االت بـي ؤبه اين سـ  تواند نسبت يك عالم مي »پذير است؟ تحويل

ناچـار يـا    گرا اختيار كند، اما اگر بخواهد موضع بگيرد، موضع وي به يموضع الادر
غالـب   ،هـا. درحقيقـت   ض بـا آن هماهنگ با اديان الهي خواهد بـود و يـا در تعـار   

طبيعـه  الطرف نيستند و بلكـه منكـر ماور   به اديان بي هاي بنيادي معاصر نسبت نظريه
در ايـن فصـل موردبحـث قـرار     نيـز   درمورد پيدايش حيات كه قـبالً  باشد. مثالً مي

آمـد و نهايتـاً    وجـود  داديم، نظر حاكم اين است كه حيات درطي تكامل دارويني به
هـاي فيزيكـي و    امـا آيـا واقعيـت    ،توسط شيمي و فيزيك توضيح داده خواهد شد

كند؟ ديدگاه حاكم واقعيـت را   عد غيرمادي را براي جهان نفي مينوع ب شيميايي هر
اما آيـا ايـن    ،داند كشف است منحصر مي يق فيزيك و شيمي قابلطر چه كه از به آن

 علـم فعلـي؟   گراي حاكم بـر  طبيعت ةسفشود يا از فل ديدگاه از خود علم ناشي مي
  .)180 :همان(

آن ديدگاه رايشنباخ را نيز   لف ديدگاه استنمارك و براساسؤكنيم، م كه مالحظه مي چنان
كند.  هاي دانشمندان نقش ايفا مي فرض ثير پيشأاز ت دور  پذيرفته است كه داوري تجربي، به

لف اين است كه اگر داوري تجربي علم نتوانست نقشـي قـاطع در   ؤاساس، نظر م  همين بر
هـاي دينـي يـا غيـر آن      فـرض  ثيرآفريني پيشأگاه جا براي ت قبول يا رد نظريه بازي كند، آن

  شود. مي  باز
و ادهـد كـه    اي دانشمند در علم نشان ميه فرض لف درمورد نقش پيشؤبررسي ديدگاه م

ها قائل است. پسيني به اين معنـا   فرض طور عمده، نقشي پسيني و آن هم افزودني براي پيش به
ـ   هاي تجربي رسيد آن كه وقتي دانشمند مشاهدات را انجام داد و به يافته ثيرآفريني أگاه نوبـت ت

هاي  هاي علم و نقطهي پركردن خألفرض برا هاست و افزودني به اين معنا كه پيش فرض پيش
هـاي دينـي يـادآور مفهـوم      فـرض  شود. اين نقش افزودني براي پيش كور تجربه وارد كار مي

آورد و درك  است كه براساس آن هر جا دانشمند سر از كار جهان درنمي »پوش خداي رخنه«
  د.كن ند، آن را به خواست خدا مربوط ميك علمي حاصل نمي
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  لف در چيستي علمؤنقد ديدگاه م. 5
لف مشخص شد، سخني در نقـد آن  ؤها در ديدگاه م فرض پيش بارةحال كه تصوير علم در
ها در علم از اهميت برخوردار است  فرض لف محترم به نقش پيشؤخواهيم داشت. توجه م

گرايـي خـام اسـت.     و اين خود كوششي براي دورشدن از ديـدگاه پوزيتيويسـتي و عينيـت   
لـف محتـرم نقـش    ؤرسد كـه م  نظر مي اما به ،ششي درخور تقدير استحد، چنين كو دراين
در برخـي مواضـع در    ،رو نحو درست و دقيق ترسيم نكرده است و ازاين ها را به فرض پيش
  ارچوب پوزيتيويستي باقي مانده است.هچ

جا  در اين .)1382تفصيل آمده است (باقري  ها در علم در اثر ديگري به فرض نقش پيش
شود و در  پيشيني آغاز مي ةها از مرحل فرض نقش پيش .1كنيم:  اين دو نكته اكتفا ميبه بيان 
ها افزودنـي و مكمـل علـم     فرض نقش پيش .2يابد؛  هاي مياني و پسيني نيز ادامه مي مرحله
  شود. اختصار توضيح داده مي اين دو نكته به ادامه،بلكه عجين با كار علمي است. در ،نيست

  
 پيشيني ةاز مرحلها  فرض آفريني پيش نقش 1.5

موازات اين امر آشكار شد كـه فيلسـوفان علـم     هاي دانشمندان به فرض اهميت و نقش پيش
محـض   ةورزي با مشـاهد  ديگر، علم عبارت پذير نيست. به محض امكان ةدريافتند كه مشاهد

مي كـه عـالم   بلكـه هنگـا   ،جمع مشاهدات محـض نيسـت   شود و علم نيز حاصل آغاز نمي
منـد شـده اسـت. پـس      هايش جهت فرض پيش باكند، از قبل  مشاهدات خويش را آغاز مي

هـاي خـود    فـرض  پـيش  بـا اي  گمارند، جهت ويژه دانشمندان وقتي به تبيين امور همت مي
هايشـان درآمـده    فـرض  رنگ پيش هايشان به ها و سپس يافته پس، مشاهدات آن اند. ازآن يافته

ايمـره الكـاتوش از دو نـوع     مـثالً  اند؛ كردهفيلسوفان مختلف علم مطرح  رااست. اين نكته 
سـخن گفتـه    )positive heuristicنمـون ايجـابي (   ) و رهnegative heuristicنمون سلبي ( ره

يـك نظريـه    ةهسـت  و اين است كه عناصـر سـخت  ا. مقصود )Lakatos 1970, 3: 132( است
دارد و در  برخـي از امـور بـازمي    ةا از مشـاهد نمون سـلبي دانشـمند ر   ها) در ره فرض (پيش

رو  هـا ازآن  گيري دهد. اين جهت ني سوق ميامور معي ةسوي مشاهد و را بهانمون ايجابي،  ره
پذير نيست. مثالي كه الكاتوش  كس امكان محض و مطلق براي هيچ ةهددهند كه مشا رخ مي
اعتي عظـيم و متشـكل از   چـون سـ   كند متافيزيك دكارتي است كه در آن جهان هم ذكر مي

شود كه علت حركت در آن دفع و فشار است. اين ديـدگاه   اجرام چرخان در نظر گرفته مي
نيوتن روي  ةچون نظري هاي علمي هم آن خواهد بود كه محققان به نظريهمتافيزيكي مانع از 

  است. بين اجرام ةراه دور برحسب جاذب ثير ازأگر ت آورند كه بيان
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ـ  رابيان مشابهي   ده اسـت كـر ثير پيشـيني متافيزيـك بـر علـم مطـرح      أواتكينز درباب ت
)Watkins 1958: 129( .ذره ةو با ذكر نمونا ) گراييatomism (كند كه اين رويكـرد   اشاره مي

مشاهده ناشي از تغييري در نظام يك سلسـله   متافيزيكي حاكي از آن است كه هر تغيير قابل
آن خواهـد بـود كـه محققـان بـه      يزيكي مـانع از  مشاهده اسـت. چنـين متـاف    ذرات غيرقابل

هـاي   سـوي فرضـيه   كه آنان را به چون حركت موجي نور روي آورند؛ چنان هايي هم فرضيه
  گرايانه سوق خواهد داد. ذره

كـار دانشـمندان را بـه     ،درمقـام تمثيـل   ،توانيم ثير متافيزيك بر علم ميأدادن ت براي نشان
گرفتن بدون داشتن  ند. عكسگير خاصي عكس مي ةزاوي عكاسي تشبيه كنيم. عكاسان نيز از

 رو، عكس مطلق وجود ندارد. اين تمثيل از يـك  پذير نيست و ازاين ديد خاص امكان ةزاوي
ها وجود دارد. دانشمندان  نمايي است كه در عكس واقع منظرديگر نيز اهميت دارد و آن  نظر
چـون عكاسـان    بلكه هـم  ،داشته باشندخيال سروكار  ةبا قو فقطچون شاعران نيستند كه  هم

گونه كه نبايد از نقـش   گر آن است كه در علم همان امور واقع را دارند. اين نكته بيان ةدغدغ
نقـش مشـاهده را نيـز نبايـد ناديـده گرفـت. مشـاهده در پرتـو          ،ها غافـل بـود   فرض پيش
 ةمشـاهد ديد خاص اسـت. نـه كسـاني كـه از      ةگرفتن از زاوي چون عكس ها هم فرض پيش

دادن  گويند، قادر به نشـان  گويند و نه كساني كه از تفسير محض سخن مي محض سخن مي
هـا و تفسـير    فـرض  ورزي در علوم تجربي مشاهده در پرتـو پـيش   ماهيت علم نيستند. علم

  هاست. كمك آن به
 

 هاي علمي ها با نظريه فرض بودن پيش عجين 2.5
 ةهاي دانشمند از مرحلـ  فرض كه پيش با توضيحي كه در قسمت اول گذشت، مشخص شد

. دهند را ادامه ميي نقش خود مياني و پسيني نيز ايفا ةشوند و در مرحل پيشيني وارد كار مي
لف محترم در پاسخ به استنمارك بپذيريم كه نقش ؤچون م ترتيب، لزومي ندارد كه هم اين به

تكليـف   ةكننـد  جربه تعيينشود كه ت درمقام داوري تجربي، هنگامي آشكار مي ،ها فرض پيش
هايي درمقام كشف وجـود داشـته    فرض بلكه سخن در اين است كه اگر پيش ،نظريه نيست

هـا   آن ةاز پيكـر  ،درمقام داوري تجربـي  ،ثيرأگذارند، اين تبثير أما ت ةنظري ةباشند و در پيكر
شـود.   رد مـي شود يا  هايش يا پذيرفته مي فرض راه پيش ما هم ةبلكه نظري ،شود برگرفته نمي

گر نيست  اند. داوري تجربي كاري تجزيه ها به هم گره خورده فرض سرنوشت نظريه و پيش
راه بـا   ما هـم  ةنظري ةمجموعبه بلكه  ،تفكيك كند را فرضي اي و پيش هاي مشاهده كه بخش

داوري  ةهايي كه از مرحل زند. نظريه پس ميآن را دهد يا  عبور مي ةهايش يا اجاز فرض پيش
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را هايشـان ايـن كـار     فـرض  با پـيش   راه مانند، هم گذرند و در قلمرو علم باقي مي ي ميتجرب
عليـت موفـق بـه عبـور از داوري      فرض عـدم  اي در كوانتوم با پيش اگر نظريه . مثالًكنند مي

فـرض خـود    بلكه اين نظريه با همان پـيش  ،ستانند فرض آن را از آن نمي تجربي شود، پيش
چنان كه اينشـتين   فرض موافق نيست (هم ل اگر دانشمندي با اين پيششود. حا وارد علم مي

 ةفرض عليتي خود فراهم آورد و توفيق آن را در عبور از مرحل اي از پيش بايد فرضيه ،نبود)
  اش به كرسي نشاند. راه با فرضيه فرض خود را نيز هم داوري تجربي نشان دهد و پيش

ك اين است كه تفكيك رايشنباخ خـود ازاصـل   درواقع، پاسخ مناسب به اشكال استنمار
داوري تجربـي   ةمحل ترديد است. اگر مقصـود رايشـنباخ ايـن بـوده باشـد كـه در مرحلـ       

مانـد، ايـن تصـور     ناب بـاقي مـي   ةروند و تجرب ثر درمقام كشف كنار ميؤهاي م فرض پيش
هـايش   فـرض  راه با پيش شود هم اوري رد مياي درمقام د پذيرفتني نيست. هنگامي كه نظريه

هاي پيشين بنا كند يـا   فرض اي جديد بر پيش گاه دانشمند بايد برود يا فرضيه شود، آن رد مي
هـاي جديـد بـه     فرض اي متناسب با پيش هايش را تغيير دهد و با فرضيه فرض دراصل پيش

هـايش   فرض راه با پيش كه از آن مجوز گرفت، هم هنگامي ،تجربه بيايد و درهرحال ةمحكم
كـه وقتـي داوري تجربـي     ايـن  بر لف به استنمارك مبنيؤواهد شد. بنابراين، پاسخ مچنين خ

 ،حـال  شود، پاسخي ضـعيف و درعـين   ها باز مي فرض آفريني پيش قاطع نبود جا براي نقش
، بلكـه  اسـت  و بر تفكيك رايشنباخ صحه گذاشتهاتنها  رو كه نه نادرست است. ضعيف ازآن

جـا روشـن    تاريكي كه چـراغ علـم در آن   خأل پوشي در فرض ديني براي رخنه آوردن پيش
رو كه بر درك درستي  شود و نادرست ازآن نيست، فضيلتي براي ديدگاه ديني محسوب نمي

  ها مبتني نيست. آن ةها و گستر فرض از نقش پيش
 

 لفؤچگونگي تبديل علم سكوالر به علم ديني ازنظر م. 6

در كشور به علم ديني تبديل كند و  را صراصلي كتاب اين است كه علم سكوالر معا هدف
اصطالح دانشگاه اسالمي ايجاد كند. براي اين كار يك رويكرد عملـي يـا كـاربردي و دو     به

  رويكرد نظري مطرح شده است.
 ،هـاي علمـي   درمقـام اسـتفاده از يافتـه    ،در رويكرد عملي و كاربردي، توصيه به اخالق

كند كه درمقام كاربرد علم  الر را متهم به آن ميلف علم سكوؤجهت، م موردنظر است. ازاين
دانشگاه » عمل ةثمرات نامطلوب علم سكوالر در صحن«ملتزم به اخالق نبوده و با توجه به 
  .)4 :1392(گلشني  امي را نشان دهدزاسالمي بايد درمقام عمل چنين الت
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ي واحد لف معطوف به آن است كه علم و دين در ساختارؤدر رويكرد نظري، تالش م
شـكل نـازلي    ،كه يكـي  است و هماهنگ قرار گيرند. در اين رويكرد دو موضع اتخاذ شده

كند. در  نهاد مي تري براي اين منظور پيش شكل متعالي ،براي وحدت علم و دين و ديگري
 و دانشـگاه را اسـالمي كنـيم،    اگر بخواهيم علم را دينيلف بر آن است كه ؤموضع اول، م

امـا در بعـد   « عرضـه كننـد:  هـا درس معـارف    بازي كنند و در دانشگاهها نقش  بايد حوزه
توانند در دانشگاه ايفا كنند تـدريس معـارف اسـالمي     نظري، نقش مهمي كه حوزويان مي

قـول، مقـرون بـه     همين نقـل  ةلف در ادامؤبه اقرار خود م ،اين تالش .)136 همان:» (است
بخشي به علـم و ديـن بـوده اسـت.      دتو شكل نازلي از تالش براي وحاست توفيق نبوده 

زيـرا شـكل فلسـفي و     ،انـد  هاي معارف موفق نبـوده  سفانه درسأكند كه مت لف اظهار ميؤم
  كه دانشجويان درك درستي از اين مباحث ندارند. درحالي ،اند الهياتي به مباحث داده

 هنهـاد كـرد   تري براي اين كـار پـيش   لف شكل متعاليؤدر موضع دوم رويكرد نظري، م
دروس تجربـي و  كـه   طـوري  به ؛هاي علمي است به محيط ينش اسالميو آن آوردن ب است

ديگر، نظر بـر آن اسـت    عبارت به بيني اسالمي قرار بگيرد. ارچوب جهانهعلوم انساني در چ
يعني متافيزيك دينـي   ،ارچوب تفسير توحيدي از جهان قرار بدهيمهازابتدا علم را در چ كه

هـا بـراي    كـه تغييـر در ظـواهر دانشـگاه     با اشاره به ايـن  باره و دراينايم. راه كن را با علم هم
  كند: ها كافي نيست اظهار مي شدن آن اسالمي

اول الزم اسـت   ةتنهايي كافي نيست، چيزي كه براي دانشگاه اسالمي در درج اما اين به
اسـت،  باشد كه حاكميت بينش و منش اسالمي بر افـراد آن دانشـگاه    بعد باطني آن مي

يعني نگرش به قضايا يك نگرش الهي باشد، نگرش بـه جهـان و جامعـه و هـدف از     
زيستن در جهتي باشد كه اسالم گفته است. به كتاب ابوريحان بيروني نگاه كنيد، چه در 

ها حرفش اين است كـه ايـن    آن ةشناسي، چه در جغرافيا، و چه در نجوم، در هم معدن
كنـد و   جهاني كه خداي بزرگ ساخته است دنبال مي ةاي براي مطالع ها را وسيله دانش
خواهد با اسرار اين جهان آشنا شود. پس منظور ما از دانشـگاه اسـالمي دانشـگاهي     مي

است كه علم و فن آن در حد اعالي تحقيقات روز باشد و بينش و منش دينـي در آن  
  ).186 :همان( حاكميت داشته باشد

هاي علمـي بـراي    يت بينش و منش ديني بر تحقيقحال بايد پرسيد كه مقصود از حاكم
براساس ديدگاهي است كه  ،ال درواقعؤلف به اين سؤشدن دانشگاه چيست. پاسخ م اسالمي

كـه   درمورد چيستي علم دارد و در قسمت پيشين موردطرح و بررسي قـرار گرفـت. چنـان   
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اي پسـيني   بطـه طـور عمـده را   ها به فرض علم و پيش ةلف درمورد رابطؤمالحظه شد، نظر م
ارچوب ديدگاه فلسفي يـا دينـي   ههاي آن را در چ توان علم و يافته است، به اين معنا كه مي

لـف بـر   ؤكردن دانشگاه نيز نظر م خاصي قرار داد. براساس اين ديدگاه، درخصوص اسالمي
ارچوب ديـدگاه دينـي قـرار داد و براسـاس آن     هـ هاي علمي را بايد در چ آن است كه يافته

هاي علمي دانشمندان موردنظر اسـت، قـرار نيسـت كـه      اما تا جايي كه فعاليت ،ردتفسير ك
هاي علمي  نظر است كه يافتهدم مورد اين فقطبلكه  ،ها تصرفي بكند دانشگاه اسالمي در آن

  ارچوب اسالمي قرار دهيم:هرا در چ
ته هـاي فيزيكـي كنـار گذاشـ     ها و نظريه نيست كه آزمايشگاهپس معناي علم ديني اين 

هاي شـيمي و فيزيـك يـا     طريقي جديد دنبال شوند و اين نيست كه فرمول  شوند يا به
و سنت استخراج كنيم، بلكه منظور قـراردادن كليـت    قرآنشناسي را از  كشفيات زيست

  ).172 :همانقضايا در يك متن متافيزيكي ديني است (

  آمده است: ها عبارتاين تر اين نكته در  توضيح روشن
پـذيري و كاربردهـاي آن اكتفـا كنـيم نيـازي بـه        بيني به پيش فقط علم از اگر ،چنين هم

امـا اگـر فهـم عميـق طبيعـت منظـور مـا باشـد و بـه يـك            ،آوردن دين نيسـت  دركار
والنه از علـم بكنـيم،   ئمسـ  ةگرايانه اكتفا نكنـيم و بخـواهيم اسـتفاد    شناسي مادي هستي

آيـد و   مـي  كـار  جاست كه پاي ديـن در  وقت بايد از علوم تجربي فراتر برويم و اين آن
  .)188 - 187 :همانشود ( اهداف آن از تحصيل علم و كاربردهاي آن مطرح مي

هاي علمـي را   شدن علم سكوالر اين است كه درمقام نظر يافته بنابراين، مقصود از ديني
شناسي الهي قرار دهيم و درمقـام عمـل و    ارچوب هستيهاند، در چ كه عيني محسوب شده

  بكنيم.» مسئوالنه ةاستفاد«هاي علمي  ربرد از يافتهكا
 

  لف درباب علم دينيؤنقد ديدگاه م. 7
ترديـد   هاي علمي بي مسئوالنه از يافته ةلف درخصوص استفادؤرويكرد عملي و كاربردي م

مـداران و   اما نكته اين است كه تضميني براي تحقق آن جز تعهد عملي سياسـت  ،جاست هب
تأكيد بسـياري  جود ندارد. در جوامع سكوالر نيز انديشمندان و فيلسوفان گردانندگان امور و
هاي  ها و مقاالت اخالقي و نيز تالش آن انتشار بسيار باالي كتاب ةو نشان اند بر اخالق داشته

اما صرف  ،زيست است رعايت اخالق و مقتضيات محيط منظور بههاي فعال اجتماعي  گروه
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قيـاس، در    همـين  شـود. بـر   هاي علمي نمـي  استفاده از يافتهشدن  كيد موجب اخالقيأاين ت
كيد اسالم بر رعايت اخالق، تضميني بـراي تحقـق آن وجـود    أت اوجودجوامع اسالمي نيز ب

اندركاران خود را در عمل ملتزم كنند و اگر نخواهند چنـين كننـد، از    كه دست ندارد جز اين
  آيد. يا ايدئولوژي كاري برنمي مكتب فكري

بخشيدن به علم و دين شكل نـازل آن (تـدريس    لف براي وحدتؤم ،ويكرد نظريدر ر
امـا   ،آميز نبـوده اسـت   كه به اقرار خود ايشان موفقيتدهند  نهاد مي را پيشدروس معارف) 

ارچوب ديـن و  هـ هـاي علمـي در چ   تر آن، يعني قـراردادن يافتـه   درخصوص شكل متعالي
كه در توضيح اين رويكرد گذشت، مشـكل آن   توان گفت. چنان شناسي ديني، چه مي هستي

لف محتـرم تصـريح   ؤاي پوزيتيويستي دارد. م تصور زيربنايي از چيستي علم است كه صبغه
هـا   هاي علمي يـا حتـي روش انجـام آن    دارند كه در دانشگاه اسالمي قرار نيست آزمايشگاه

و غـرب عـالم   تصور ايشان علم علم است و عينـي اسـت و در شـرق     زيرا به ،تغييري كند
نظر ايشـان   بيني حاكم بر علم است كه به سان است. تنها چيزي كه بايد تغيير كند، جهان يك

بيني توحيدي است. اين حاكميـت   گرايي و در جوامع اسالمي جهان در جوامع سكوالر ماده
يعنـي پـس از حصـول     ،طور عمـده پسـيني اسـت    لف بهؤبيني بر علم نيز در تصور م جهان
  آيد. كار مي ههاي كور علم ب ويژه در نقطه لمي و بههاي ع يافته

هاي دانشمندان با  فرض عميق پيش ةكه در نقد چيستي علم مطرح شد، اگر رابط اما چنان
صورت مكانيكي با افزودن دين  هاي علمي آنان را موردتوجه قرار دهيم، علم ديني به فعاليت

هاي ديني از  فرض طريق نفوذ پيش از شود. علم ديني در معناي موجه آن بر علم حاصل نمي
صورت، علـم دينـي    تواند آشكار شود. دراين ورزي مي پيشيني تا مياني و پسيني علم ةمرحل

لف اسـت.  ؤكه مقتضاي ديدگاه م چنان ،وحدتي ارگانيك خواهد داشت نه وحدتي افزودني
كه در آن  چون عكاسي است ورزي هم بنابر تمثيلي كه در قسمت پيشين مطرح كرديم، علم

ديد مربوط بـه خـود را در    ةاند. هر عكسي زاوي شدت در هم خليده ديد به ةواقعيت و زاوي
 بلكه اين امر در جريـانِ  ،شوند طور پسيني بر هم افزوده نمي كند و اين دو به خود حمل مي

طـور محـض    هـاي علمـي بـه    علـم و يافتـه   ،لـف ؤدهـد. در تلقـي م   گرفتن عكس رخ مي
كه  چنان ،شناسي دين قرار داد ارچوب هستيهها را در چ توان آن گاه مي آن آيند و مي  دست به

اسـاس، در تلقـي     ايـن  دهنـد. بـر   مي رها را درقالب نگرش مادي قرا دانشمندان سكوالر آن
هـاي علمـي بعـد از حصـول در آن نهـاده       لف، دين همانند قاب عكسي است كه يافتـه ؤم

نگـرش   ةكه در قاب شكست يابد تا اين مال بهتري ميترتيب، علم جلوه و ج اين شوند و به مي
  ها باشد. اي از يافته گرايانه قرار بگيرد يا دراصل هيچ قابي نداشته باشد و فقط مجموعه ماده
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 متافيزيـك  با علم ارتباط به كه است جايي در از علم سكوالر تا علم دينيكتاب  مثبت ةنقط
اما در  ،ها را مرتبط دانسته است تصريح آن به واست  كرده هتوج ها نگرش و ها ارچوبهچ و

 مربوط كـرده  به مقام كاربرد و اخالق ازسوييرا  زيرا آن ؛توفيق نيافته استتبيين اين رابطه 
محـدود   صـورت پسـيني   به به علم متافيزيكي ارچوبهافزودن چ صورت به ،ديگر ازسويو 

يح داده شد، مفهوم مناسب علم دينـي براسـاس   كه در اين نوشتار توض چنان ،اما .كرده است
سـخن   صـورت ارگانيـك در نظـر بگيـريم.     را بـه  يادشـده  ةچيستي علم اين است كه رابط

شدن  ترس از نسبي علت به. اين اند نهادهمقام داوري  كيد اصلي را برأتاستنمارك و رايشنباخ 
پـس   ،اسـت  غيـره  سـتي و ماركسي آن ديگر علم است. اگر بنا باشد بگوييم اين علم ديني و

. علـم بـراي انسـان    ه اسـت بـودن آن بـود   عيني امتياز علم به همةشود؟  عينيت علم چه مي
اعـم از بـودايي و    را، توانيد ايدئولوژي خود . شما ميخاص قدر است نه براي گروهي گران

 عينيت علـم نيست چون عيني است. حفظ  اختصاصيداشته باشيد، اما علم  غيره مسيحي و
رين چيزي است كه بايد به آن توجه كرد و علم ديني اگر بخواهد معناي موجهي داشته ت مهم
طوري عمل كند كـه عينيـت علـم    بايد  بلكه ،نبايد اين عينيت را از صحنه خارج كند ،باشد

  كه در رقابت با علم باشد. نه اين ديني ياد شود صفت حالت بتواند با اينمحفوظ باشد و در
آن است كه  علت عينيت به ةكتاب در رويارويي با اين دغدغ نيافتن يقتوف ،رسد مي  نظر به

كن نشده و سخن اصلي آن اين اسـت كـه علـم     تصور پوزيتيويستي علم از اين كتاب ريشه
تجربي شرقي يا غربي ندارد. ما نيازمند آنيم كه مفهـومي از عينيـت را مطـرح كنـيم كـه بـا       

گيري بد وجود ءيك سو ؛گيري مطرح استءوجمع باشد. در علم دوگونه س گيري قابلءسو
كردن ايدئولوژي در گلوگاه علم است و اين همان چيزي است كه بايـد   دارد كه شامل حقنه
توانند از  ناپذير نيز وجود دارد كه دانشمندان نمي گيري اجتنابءاما يك سو ،از آن برحذر بود

شـوند و   خودشان متولد مـي  گيري هاي دانشمندان در چهارچوب جهت آن مبرا باشند. يافته
تنهـا   نـه  ،بيني دانشمندان در مسير علم، يك امر پيشيني و مستمر است يابند و جهان رشد مي
لف تصور كرده است. در اين كتاب، متافيزيك فوق علم دانسـته شـده   ؤگونه كه م پسيني آن

ه شده اسـت.  كه متافيزيك در علم تنيد آيد، درحالي و بعد از كار علمي بر آن فرود مياست 
اند. در علـم دينـي،    گيري دانشمندان داراي نوعي جهت ةراه است و هم متافيزيك با علم هم

هاي  پردازي ارچوب متافيزيكي دين را در همان مقام فرضيههمعناي موجه اين است كه ما چ
آن ادامـه دهـيم.    از  ثير آن را تا مقـام داوري تجربـي و پـس   أعلمي در نظر داشته باشيم و ت



 17   از علم سكوالر تا علم دينيبررسي و نقد كتاب 

 ةهــا درمقــام داوري تجربــي از صــبغ چنــين نيســت كــه نظريــه ،خالف نظــر رايشــنباخبــر
لف كتاب در پاسخ به استنمارك، چنـين  ؤهاي خود تهي شوند و برخالف نظر م فرض پيش

ها درمقام داوري تجربـي مشـخص نشـد، نوبـت      وقتي تكليف قطعي نظريه فقطنيست كه 
هايشان از مقام داوري  فرض راه با پيش همهاي علمي  ها فرابرسد. نظريه فرض توسل به پيش

  مانند. كنند يا از آن بازمي تجربي عبور مي
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