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 چکیده
ش حاضر این است که با توجه به وقوع رنسانس و انقالب علمی در جامعه هدف پژوه

اروپاي پس از قرن هفدهم و تأثیرپذیري سایر جوامع، از جمله ایران از تغییرات گسترده 
اند،  گیري کرده  هاي فکري مختلفی که در مقابل ماهیت علم متجدد موضع علمی، جریان

این، با استفاده از روش تحلیل محتواي مضمونی، بنابر. مورد تجریه و تحلیل قرار گیرد
گردد، مورد تجزیه  یمهاي فکري مختلف که طیفی از موافقان تا مخالفان را شامل  جریان

نظران این حوزه،  هاي همه صاحب یدگاهداز آنجایی که بیان . است  گرفتهو تحلیل قرار 
نظران مذکور نیز اشتراك فکري دارند، پس از  میسر نیست و بسیاري از صاحب

هاي اکتشافی، متفکران شاخصی انتخاب گردید که در هر دیدگاه، آراي آنان  بررسی
هاي  یدگاهدبدین ترتیب، بر اساس مواضع آنان، . بیشترین پوشش نظري را داشت

انجام شده بر   یلتحلپس از تجزیه و . ه، توصیف و تجزیه و تحلیل گردداستخراج شد
اجتماعی  -اساس چهار مفهوم ماهیت علم متجدد، روش تجربی متجدد، علوم انسانی

هاي فکري حاضر در این حوزه، به سه دیدگاه کلی  متجدد و علم دینی، جریان
زدا و  دیدگاه پیرایه) 2طلب، دیدگاه علم تجدد) 1: بندي گردید که عبارت است از تقسیم

 . گراي اسالمی دیدگاه سنت) 3
 .اجتماعی، علم دینی -تجدد، ماهیت علم، روش علم، علوم انسانی: ها کلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله
شناختی متفاوتی نسبت به دوران سنت  شناختی و روش با آغاز دوران تجدد، مبانی معرفت

شود  یمرنسانس، نقطه عطفی در تاریخ معرفت و علم محسوب اي که  به گونه. ریزي گردید پی
ها اطمینان  یلتحلتوان در خصوص کامل بودن مطالعات و  ینمجانبه آن،  که بدون بررسی همه

گستره مبانی معرفتی و روشی متجددانه، نه تنها حوزه علوم طبیعی، بلکه حوزه . حاصل کرد
ریزي علوم طبیعی مبتنی بر مبانی مورد  پس از پی. شود یماجتماعی را نیز شامل  علوم انسانی 

توجه دوران تجدد، علوم انسانی اجتماعی نیز به تدریج همان مسیر را خواهد رفت و دچار 
با گسترش هر روزه علوم انسانی اجتماعی متجدد در اروپا و آمریکا، . تحوالت مهمی خواهد شد
نماند و راه به سوي سایر مرزها و ملل را ي زایش خود باقی ها حوزهاین علوم فقط در مرزها و 

هر چند که در برخی از کشورها و ملل، این ورود با استقبال و پذیرش مواجه . در پیش گرفت
.  از جمله جوامع اسالمی، این ورود با مسائل و منازعاتی روبرو گردید شد، ولی در برخی دیگر،

ارزشی خاص، در  -بودن فضاي معرفتیجوامع مذکور به دلیل وجود دال مرکزي اسالم و حاکم 
سال قبل وارد جهان اسالم شده بود،  200مواجهه با علوم تجربی متجدد، که در حدود 

 -هاي فکري از مواجه  يا گیري مجموعه یجه آن، شکلنتیی را از خود نشان دادند که ها واکنش
اما در این میان، ؛ شد یم نظري شد که طیفی از موافقان علم تجربی متجدد تا مخالفان آن را شامل

اي  فلسفی خاص خود، از جایگاه ویژه -هاي فکري یشهرایران با سابقه دینی و فضاي معرفتی و 
برخوردار است؛ زیرا با وقوع انقالب اسالمی در ایران، در مسیر و جریان مواجه فضاي معرفتی 

این فضاي جدید،  در. ایران با تجدد و علم تجربی متجدد، تغییرات خاصی نیز پدید آمد
سنجی و تعیین  در همین نسبت. برانگیز شد ساز و چالش چگونگی نسبت تجدد و دین، مسئله

 .هاي فکري مختلف با مواضع نظري متفاوتی پدید آمد رابطه، جریان

 پیشینه پژوهش
هاي مختلف فکري این میدان منازعه،  بررسی نسبت رابطه میان تجدد و دین و مطالعه جریان

ها و مطالعاتی شده که ادبیات مفصلی را در این موضوع پدید  ام بسیاري از پژوهشعلت انج
عالمه محمدتقی جعفري (علم  فلسفهتوان به کتبی مانند تحقیقی در  یماز آن جمله . آورده است
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رضا داوري (علم  درباره، )1387سیداباذر موسوي، (علم  صحنه، پشت )1386، )ره( یزيتبر
حسین ( یگرد، تجدد از نگاهی )1386عماد افروغ، (علم تواگرایی و تولید ، مح)1386اردکانی، 
امیر رضائی، عبداله (، اسالم و مدرنیته )1387بابک احمدي، (، معماي مدرنیته )1383کچوئیان، 

تقی (یته ایرانی مدرن، علم و )1381مجید ظهیري، (، مدرنیته، روشنفکري و دیانت )1381غروي، 
، مدرنیته، دین و )1385رامین جهانبگلو، (درنیته، دموکراسی و روشنفکري ، م)1387آزادارمکی، 
، )1381عطا هودشتیان، (، مدرنیته، جهانی شدن و ایران )1385مصطفی جمالی، (اصالحات 

ي سنت و ها چالش ،)1387گروه تاریخ و اندیشه معاصر،(تشیع و مدرنیته در ایران معاصر 
، )1387صادق زیباکالم، (، سنت و مدرنیته )1384یی، محمدساالر کسرا( یرانامدرنیته در 

، رویارویی تمدن اسالمی و مدرنیته )1385زاده،  سید حسین سراج(ي دین و مدرنیته ها چالش
، ما و راه دشوار )1383غالمحسین دینانی، (، عقالنیت و معنویت )1381محمدعارف حسینی، (

، معرفت و )1387سیدحسین نصر، (تجدد ، جوان مسلمان و دنیاي م)1384رضا داوري، (تجدد 
، از )1386سیدحسین نصر، (، اسالم سنتی در دنیاي متجدد )1385سیدحسین نصر، (معنویت 

مهدي ( 21، علم و دین و معنویت در قرن  )1388مهدي گلشنی، (علم سکوالر تا علم دینی 
دین در دین، علم و ي بنیاها چالش، )1387مهدي گلشنی، (، قرآن و علوم طبیعت )1385گلشنی، 
، اسالم و جهانی شدن )1385عماد افروغ، (، گفتارهاي انتقادي )1383الهی،  حمید آیت(سیاست 

محمدحسین (بررسی انتقادي تعارض مسئله علم و دین : ، دین و دانش)1384عماد افروغ، (
علم ، گامی به سوي )1387آملی،  زاده عالمه حسن(علم و دین  رابطه، )1385مهدوي نژاد، 

هاي  یهنظر، )1387حسین بستانی و همکاران، (ساختار علم تجربی و امکان علم دینی : دینی
هاي فکري  یانجر، )1386حسین کچوئیان، (ي فرهنگ و دین ها چالشپیامدهاي : جهانی شدن
هاي فکري  یانجرنگاهی به برخی : ، گفتمان مدرنیته)1384عبدالحسین خسروپناه، (ایران معاصر 

ي هویتی ایران ها گفتمان، تطورات )1387عبداهللا نصري، محمدکاظم بهمینا، (ران معاصر ای
مسعود پدرام، (، روشنفکري دینی و مدرنیته در ایران پس از انقالب )1387حسین کچوئیان، (

محمدکاظم (هاي سیاسی عبدالکریم سروش  یدگاهدبررسی انتقادي : پاسخ بی ، نقدهاي)1383
سیدمحمدحسین (قبض و بسط تئوریک شریعت سروش  مقالهگرشی بر ، ن)1380انبارلویی، 
پور،  محمد قلی(شناسی توصیفی آراي و اندیشه اي سروش  جامعه: ینه جامآئ، )1387حسینی، 

یک : ، راه خورشید)1381کریم فیضی، (، عالمه محمدرضا حکیمی، فیلسوف عدالت )1381
 ). 1382زاده،  منمؤرضا (اندیشه نامه استاد عالمه محمدرضا حکیمی 
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نظرانی است که  هدف پژوهش حاضر، بیان تحلیلی منسجم از آثار و آراء متفکران و صاحب
تا از  اند پرداختهحول موضوع علم تجربی متجدد و علم تجربی دینی، به بیان مواضع نظري خود 

ا یکدیگر هاي مطرح در این میدان منازعه، تمایزهاي آنان ب یدگاهداین طریق، ضمن آشکار شدن 
هاي پیشین  واضح است که این هدف، با همه کلیت آن، در آثار و پژوهش. نیز مشخص گردد

هاي پیشین با محوریت بخشی از این  هر یک از آثار و پژوهش. مورد توجه قرار نگرفته است
اي که در  ؛ به گونهاند پرداختههدف و در کنار سایر اهداف پژوهشی، به بررسی در این زمینه 

علم تجربی متجدد و تشریح اصول معرفتی تجدد، مورد توجه  فلسفه، فقط بررسی ها آنی از برخ
است و در برخی دیگر نیز تالش شده است که رابطه و نسبت میان اسالم به معناي اخص و 

ي فکري، ها گروهدر آثاري نیز که در آنها . دین به معناي اعم با تجدد مورد بررسی قرار گیرد
یا چند گروه بررسی ) جریان روشنفکري(، فقط یک گروه اند گرفتهو تحلیل قرار مورد مطالعه 

. هاي فکري موجود را شامل گردد یدگاهدو  ها گروهشده است و دید کالنی وجود ندارد که همه 
نظر، به بررسی  اي دیگر با تمرکز بر آراء یک یا چند صاحب ها، دسته در کنار این پژوهش

شود که  یمدر این نوع آثار مالحظه . کنند یممعرفتی خاصی مبادرت  وزهحهاي آنان در  یدگاهد
 . گیرند ینمي یا مخالف، مورد بررسی قرار رأ نظران هم سایر صاحب

اند پاسخی به این  نظرانی که در این عرصه فکري تالش کرده بررسی آراء متفکران و صاحب
ه، به لحاظ وجود پراکندگی فکري یا تواند ضمن روشن کردن این میدان منازع یممسئله دهند، 

علم متجدد و علم دینی  دربارهاي مناسب براي بیان تحلیلی عمیق  وجود نظم جریانی، زمینه
نظران این میدان  بر همین اساس، در پژوهش حاضر، با تحلیل آراء متفکران و صاحب. فراهم کند

هاي روشنفکري دارند، براي  یرهداو  ها دانشگاهي علمیه، ها حوزهمنازعه که منشأهایی از 
هاي کالن این عرصه تالش  یدگاهدبندي  استخراج، توصیف، تجزیه و تحلیل و در نهایت، طبقه

 . شده است

 ي پژوهشها پرسش
ها مورد خوانش قرار  یدگاهدبندي تالش شده است مبتنی بر چهار پرسش ذیل، این  در این طبقه

 :تخراج گرددهاي مزبور، اس گیرد و پاسخ هر یک از پرسش
» ماهیت علم تجربی متجدد«هاي مختلف این حوزه،  یدگاهدنظران  از دید صاحب -1

 چیست؟
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را چه » روش علم تجربی متجدد«هاي میدان منازعه مورد بررسی،  یدگاهدهر یک از  -2
روشی صحیح براي دستیابی به ) گرایی گرایی و ابطال اثبات(استقراء ، ها آندانند؟ آیا از دید  یم

 شود؟ یمي مورد نظر، به کشف امر واقع منجر ها روشعلمی است یا قیاس؟ و آیا این معرفت 
 چیست؟» اجتماعی متجدد -علوم انسانی«دیدگاه متفکران این حوزه درباره  -3
 چیست؟ » علم تجربی دینی« دربارهنظران هر دیدگاه  آراي صاحب -4

هستند که با ابتناء بر ، همچون معیار و شاخصی ها آنهاي فوق و مفاهیم مندرج در  پرسش
بر . بندي کرد هاي فکري را شناسایی، تجزیه و تحلیل و طبقه توان متفکران و جریان یم ها آن

توان میدان منازعات علم متجدد و علم دینی در  یمهاي مذکور  همین اساس و با توجه به پرسش
ه دیدگاه کالن قرار داد ، ذیل سها آنایران پس از انقالب اسالمی را بدون وجود اولویت در بین 

. گراي اسالمی دیدگاه سنت) 3زدا و  دیدگاه پیرایه) 2دیدگاه علم تجددطلب، ) 1: و واکاوي کرد
در متن اصلی مقاله، ابتدا . شود دو دیدگاه اول، هر کدام به دو بخش و زیرمجموعه تقسیم می

هاي فرعی آن و در  یدگاهد زدا و ي خود، سپس دیدگاه پیرایهها مجموعهدیدگاه اول همراه با زیر
نظران  با توجه به حضور متفکران و صاحب. شود یمگراي اسالمی تشریح  نهایت، دیدگاه سنت

مختلف و متعدد در هر دیدگاه، پس از مطالعه اکتشافی جامع، از بین همه متفکران هر جریان 
آن دیدگاه، به عنوان اند که بیشترین پوشش نظري را دارند و در  فکري، فقط آنهایی انتخاب شده

هاي آنان، مورد تجزیه و  یدگاهدهاي مقاله بر اساس  پرسش. شوند یمنظر شاخص تعریف  صاحب
 .تحلیل قرار گرفته است

 روش پژوهش
این ورزان  اندیشه »متن آثار مکتوب«ي فوق، پژوهش حاضر با اتکاء بر ها پرسشبا توجه به 
تحلیل و نظران را  ، آراء این صاحب»ي کیفیتحلیل محتوا«و بر اساس روش ، میدان منازعه

ارتباطات انسانی که داراي پیام  شود همه یماز آنجایی که در این روش تالش . کند یواکاوي م
کتاب، مقاالت، روزنامه، مصاحبه، اعم از (گیرد  یم صورتو به قصد انتقال معنایی  است
تجزیه و تحلیل شود،  ،)ها و مانند آن ها یسیاسی، دفتر یاداشت روزانه، اشعار، سخنران يها نوشته

 -11: 1373هولستی،  ك به.ر(شود  یمهاي پژوهش استفاده  به پرسش  از این روش براي پاسخ
به   از آنجایی که پاسخ .)17 -3: 1385، همکارانرایف و  ؛31 -25: 1378کریپندورف،  ؛16

بخش  ،ها امین و تحلیل آنتحلیل مضمون متون است، توجه به مض ، نیازمندمقاله هاي پرسش
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با تحلیل  پژوهش حاضر،بدین ترتیب، در . دهد یي را به خود اختصاص ما مهم و گسترده
که به نقل مستقیم  ییها کنار استفاده از بخش در –متون مورد بررسی ) محتواي پنهان( یمضمون

ستخراج و مختلف ا هاي یدگاهد شود یسعی م -) محتواي آشکار(مفاهیم اصلی پرداخته است 
 .گرددتحلیل 

 هاي پژوهش یافته
 دیدگاه علم تجددطلب :دیدگاه اول

این . کند یمدیدگاه علم تجددطلب با محور قرار دادن علم متجدد، مواضع خود را تنظیم و ارائه 
دیدگاه، با تأکید بر روش تجربی به عنوان معیار جداسازي علم از سایر اقسام دانش، مباحث 

علم متجدد و اصالت روش تجربی، دال مرکزي این . کند یموتی را مطرح معرفتی و روشی متفا
این دیدگاه به . شود و در این جریان فکري، از جایگاه مهمی برخوردار است یمدیدگاه محسوب 

انطباق علم دینی مبتنی بر معیار علم «و » علم تجددطلب با نفی کامل علم دینی«دو رویکرد 
 .شود ادامه تشریح میشود که در  یمتقسیم » متجدد

 :دیدگاه علم تجددطلب با نفی کامل علم دینی -1-1

اي است که هر یک از اقسام معرفتی از جمله علوم  در این دیدگاه، معرفت همچون منظومه
معرفتی، معتبر  حوزهشناختی که فقط در همان . دهد یمتجربی، شناخت خاص خود را ارائه 

؛ 49 -46و  34 -2: 1376؛ سروش، 81 -79و  20 -5: 1366ك به سروش، .براي مثال، ر(است 
این بدان معنا است که هر چند این دیدگاه قائل به اقسام معرفت است، ). 92 -51: 1387ملکیان،

بیند و بر اساس معیار روش تجربی، اقسام  یمرا به موازات هم و در عرض یکدیگر  ها آنولی 
پردازند، غیرعلمی  یمبه مطالعه ) ل، شهود، برهاننق( یتجربهاي غیر دیگر معرفت را که با روش

یید است که تأعلمی بودن معرفت تجربی در این دیدگاه، صرفاً زمانی مورد . کند یممعرفی 
زیرا . گردد، امکان آزمون تجربی را داشته باشد یمي پیشنهادي که در قالب فرضیه ارائه ها گزاره

. مقام گردآوري و مقام داوري: داند یمام بحث این جریان فکري، روش تجربی را داراي دو مق
در این دیدگاه، آنچه در علم تجربی اهمیت بسیاري دارد و به یک معنا اعتبار علم تجربی را 

نظران این دیدگاه معتقدند  صاحب. یري روش تجربی در مقام داوري استکارگ بهکند،  یمتعیین 
توان از هر منبع و مأخذي، فرضیه  یمارد و که مقام گردآوري در علم تجربی، اهمیت بسیاري ند
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: 1387؛ سروش، 157 -156: 1376سروش، : ك به.براي مثال ر(اولیه را استخراج و تدوین کرد 
  1).62: 1387؛ ملکیان، 51 -49: 1366؛ سروش، 262و  96 -93

انه گرایی یگ ها، معتقد است ابطال این دیدگاه ضمن رد امکان اثبات قطعی و احتمالی فرضیه
 -ي مبناییها گزارهمبتنی بر این منطق، اگر قرائن و . سازوکار تبدیل فرضیه به نظریه علمی است

ند و در مقام توصیف عینی جهان خارج شدکه کامالً به صورت عینی و فارغ از ارزش پذیرفته 
مبنایی  -ي مشاهدتیها گزارهفرضیه مزبور را باطل نکردند و آن فرضیه در برابر  -هستند 

توان آن را به صورت موقتی در دایره علم تجربی قرار داد و به عنوان یک  یمقاومت کرد، م
 -198: 1376؛ سروش، 177 -176: 1376ك به سروش، .براي مثال، ر(نظریه علمی بپذیرفت 

در این بین نیز، راهکار حصول اطمینان از عدم ورود ارزش در آزمون و داوري تجربی و ). 199
ه ارزیابی، قرار دادن فرضیه پژوهش در معرض داوري تجربی سایر پژوهشگران یجنتعینی بودن 

سازي اصل تکرارپذیري و همگانی  در این دیدگاه، این راهکار ضمن پیاده. است) داوري جمعی(
هر گونه شائبه ورود عناصر » هویت اجتماعی براي علم«بودن معرفت علمی، با ایجاد یک 

؛ 219؛ 203 -198: 1376ك به سروش، .براي مثال ر( کند یمرفع ارزشی در داوري علمی را نیز 
 2)25 -20: 1375سروش، 

الذکر، دیدگاه علم تجددطلب با نفی  شناسی فوق شناسی و روش بر اساس اصول معرفت
در این دیدگاه، . کند یمبندي  اجتماعی مورد نظر خود را صورت -کامل علم دینی، علوم انسانی

بسیار شبیه علوم طبیعی است و باید در همان مسیر علوم طبیعی حرکت  اجتماعی -علوم انسانی
یگانه تفاوتی که وجود دارد، تغییر موضوع مورد بررسی است که در این علوم، بر خالف . کند

در . موضوع فاقد شعور در علوم طبیعی، انسان داراي شعور و آگاهی درونی مورد توجه است
اجتماعی انسان براي کشف قوانین آن بر اساس معیار واقع، شناخت تجربی حیات فردي و 

تواند در  یماجتماعی با توجه به این هدف  -داوري روش تجربی مسیر است و علوم انسانی
؛ سروش، 157 -156و  10 -2: 1376ك به سروش، .براي مثال ر(علوم تجربی قرار گیرد  زمره

 ).179 -171و  96 -93؛ 54 -24: 1366
معتقد است علم دینی در مقام ثبوت و   مبتنی بر اصول موضوعه فوق دیدگاه مورد بحث 
هر موضوعی یک ماهیت و در نتیجه، یک تعریف دارد و . االمري امکان تحقق ندارد نفس
در موضوع علم نیز در حال حاضر، در علم . توان براي یک ماهیت، دو تعریف متصور شد ینم

همین جهت، تعریف متفاوتی از این تعاریف،  تجربی موجود، این تعریف بیان شده است؛ به
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پس به همین دلیل، از طریق بیان تعریفی متفاوت از موضوعات نیز . قابل تصور و پذیرش نیست
سروش به نقل از حسنی و همکاران، : ك به.براي مثال، ر(توان قائل به علم تجربی دینی بود  ینم

یدگاه معتقد است معنا ندارد که در روش اما در حوزه روش علم نیز این د). 210 -209: 1386
داوري علم، از دینی یا مکتبی بودن، صحبت شود؛ زیرا روش علم نیز واحد است و آن نیز 

ك به .براي مثال، ر(است ها از طریق داوري تجربی و جمعی دانشمندان  تالش براي ابطال نظریه
از حسنی و همکاران، ؛ سروش به نقل 49 -48: 1366؛ سروش، 219و  176: 1376سروش، 

بدین . کند یمذیل مبحث غایت علم نیز دیدگاه مزبور با علم دینی مخالفت ). 209 -207: 1386
، در اند گرفتهدلیل که در این دیدگاه، آن دسته علومی که بر حسب داشتن غایتی خاص، شکل 

، ذیل یک شوند که به دلیل نداشتن موضوع واحد واقع، چند علم با موضوع خاص را شامل می
موضوع نیز تعریفی واحد دارد، مبتنی بر محور غایت علم  کهاند و از آنجایی  غایت سامان یافته

؛ سروش 75 -67: 1376ك به سروش، .براي مثال ر(توان آن را دینی و غیردینی دانست  ینمنیز 
ریان، در عالوه بر مقام ثبوت، طرفداران این ج). 212 -210: 1386به نقل از حسنی و همکاران، 

از نظر این گروه، علوم موجود فعلی، محصول . یستندنمقام اثباتی نیز قائل به تحقق علم دینی 
یج، مطرح شده و درطول تدر بهاي هستند که  ریزي شده هاي خودجوش و بدون برنامه پرسش

، روشی معینی ها آنبه   هایی که براي پاسخ پرسش. اند زمان، حول موضوعی خاص سامان یافته
یري این روش و کارگ بهبودند؛ با  یمشد که واجد توانایی الزم براي پاسخ  یمباید به کار گرفته 

هاي علم روشن شد روش مزبور، همان روش  به پرسش  مشخص شدن توانایی آن در پاسخ
براي  اساساًرساند؛ زیرا در این دیدگاه،  یمیري آن، ما را به نتایج صحیح کارگ بهواحدي است که 

توان آن را به دلیل یگانه بودنش، به دینی و  ینمبه مسائل علم، روشی واحد وجود دارد که   پاسخ
 -212: 1386ك به سروش به نقل از حسنی و همکاران، .براي مثال ر(غیردینی تفکیک کرد 

218.( 

 :دیدگاه انطباق علم دینی مبتنی بر معیار علم متجدد -1-2
آراي ایشان با وجود تفاوت و . گردد یمتشریح  3رو باقرياین دیدگاه بر اساس دیدگاه آقاي خس

برخی وجوه افتراق نظري با دیدگاه اول، اشتراك مبنایی نیز دارد که ذیل دیدگاه کالن علم 
به اعتقاد وي، نه تنها مرزي میان علم و متافیزیک وجود ندارد، بلکه . گیرد یمتجددطلب قرار 

. پذیر نباشند ود که باعث شده است از یکدیگر انفکاكش یمشان مشاهده  ینبتنیدگی نیز  درهم
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ي ساختاري دید، ها مجموعه مثابههاي علمی را به  باقري ابتدا با تأکید بر این نکته که باید نظریه
هاي علمی،  یهنظربه اعتقاد وي، . کند یمها به صورت منفرد اجتناب  از توجه به نظریه

؛ فروضی که اند گرفتهنه و فروض متافیزیکی شکل ي ساختاري هستند که از پشتواها مجموعه
به گونه اي که . اند شدهبندي  شکل گرفته و صورت ها آنهاي علمی با اتکاء به  همه نظریه

از گزینش مسئله، انتخاب مفاهیم و الگوها براي فهم مسئله، طرح (علم متافیزیک در همه مراحل 
ك به .براي مثال ر(اثرگذار است ) بینی در پیشپژوهش، تا انجام مشاهده و تبیین ناکامی نظریه 

  4).42 -36: 1382باقري، 
در این دیدگاه نیز مانند دیدگاه فرعی اول، یگانه روش معتبر براي سنجش و ارزیابی 

اما همین روش ؛ است) االذهانی عینی، فراتاریخی و قابل تفاهم بین(ها، روش تجربی  فرضیه
بدین نحو که از یک سو و به اقتضاي مفروضات . ستتجربی نیز تحت تأثیر متافیزیک ا

شوند یا  ینمگیرند و برخی یا اصوالً دیده  یمها در کانون توجه قرار  یدهپدمتافیزیکی، برخی از 
بدین ترتیب، این . شوند یمگردند و به فراموشی سپرده  ینمشوند، جدي تلقی  یماگر هم دیده 

براي مثال، (و هم مفسر آنچه که دیده شده است  دید هستند حوزه کنندهمفروضات، هم محدود
همچنین از آنجایی که واقعیت، امري پیچیده و داراي ابعاد مختلف ). 43: 1382باقري، : ك به.ر

، هر یک نسبت و اند کردههاي مختلف نیز بر حسب مفروضات متافیزیکی که اختیار  است، نظریه
توانند  ینمهاي دانشمندان،  ، هیچ کدام از نظریهیعنی؛ کنند یمبعد خاصی از واقعیت را شناسایی 

آور براي کشف امر  لیکن در آخرین مرحله، معیار اطمینان. مدعی شناخت تمامیت واقعیت شوند
 ).208 -207و  192 -191: 1382ك به باقري، .براي مثال ر(واقع روش تجربی است 

هاي  اتکاء بر مفروضات و پشتوانهاجتماعی نیز با  -در دیدگاه باقري، دانشمندان علوم انسانی
کنند و با محک آزمون تجربی، علمی بودن  یمهاي علمی خود را تدوین  متافیزیکی خود، فرضیه

در این بین، تنها تفاوت موجود، پیچیدگی و ابعاد مختلف شناخت انسانی . کنند یمرا تعیین  ها آن
بدین ترتیب، به . کند ینمرا ایجاد  اما این پیچیدگی، از منظر این دیدگاه، تمایز ماهوي. است

توان  یماجتماعی اسالمی داشت، بلکه به طور کلی  -توان علوم انسانی یماعتقاد باقري نه تنها 
 . قائل به امکان تحقق علم دینی بود

توانند  یمهاي علمی،  یهنظرهاي اسالمی نیز مانند سایر مفروضات  یشهاندبه اعتقاد باقري، 
هاي علمی فراهم کنند؛ به نحوي که با قرار گرفتن  الزم را براي نظریه متافیزیکی پشتوانه
توان دستاورد این علم را منتسب به دین دانست و از  یمفرض،  ي اسالمی به عنوان پیشها آموزه
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بدین صورت که پس از استقرار مفروضات اخذ شده از دین، محقق با . علوم دینی سخن گفت
دهد  یمرا در معرض آزمون تجربی قرار  ها آنکند و  یمخود را تدوین هاي  ، فرضیهها آنالهام از 

کنند یا خیر؟ اگر در این ارزیابی،  یمیید تأهاي وي را  تا معلوم شود شواهد تجربی کافی، فرضیه
اما اگر فرضیه در سنجش . شوند یمهاي علمی تبدیل  ها و نظریه یید شدند، به یافتهتأها  فرضیه

زیرا در . فعالیت آن محقق است متوجهیید نکند، این ابطال، تأشواهد آن را تجربی باطل شود و 
ها، از جانب خداوند نازل شده است و حقیقتی است  این دیدگاه، دین به عنوان منبع الهی فرضیه

ها تداوم یابد،  اما اگر روند ابطال فرضیه؛ اي تجربی آن را باطل کرد توان با گزاره ینمکه هیچگاه 
هایی  توان فرضیه ینمگیري کند که با اتکاء به این منبع الهام،   تواند این طور نتیجه یممحقق 

این به معنی آن نیست که . بینی و کنترل او را یاري کنند تدوین کرد که بتوانند در تبیین، پیش
، هدف ناپذیر است، دوم اینکه ي دینی، اعتبار ندارند؛ زیرا اوالً پشتوانه متافیزیکی ابطالها گزاره

ها هیچ گاه به  به همین دلیل، ابطال فرضیه. اصلی دین، هدایت انسان است، نه ارائه قوانین علمی
یی ها فرضپیش «توان نتیجه گرفت که  یمدر این زمان، فقط . ي دینی نیستها آموزهمعنی ابطال 

 ).255: 1382باقري، (» پردازي علمی حاصلخیز نیستند از این نوع، براي فرضیه

 زدا یدگاه پیرایهد :ه دومدیدگا
، ماهیت علم متجدد و علم دینی ها آنزدا به منابع نقلی و اصالت دادن به  با توجه به دیدگاه پیرایه

این دیدگاه، با تأکید بر قرآن مجید و انسان معصوم . یابد یمدر این دیدگاه شکل کامالً متفاوتی 
سو علم تجربی متجدد را مورد انتقاد جدي به عنوان منابع معرفت حقیقی، از یک ) علیه السالم(

از این منابع را، متناسب با مواضع خود  برخاستهدهد و از سوي دیگر، علم دینی  یمقرار 
با توجه به اهمیت و محوریت منابع دینی در تدوین و تکوین علم دینی، . کند یمبندي  صورت

در این » گستان علوم اسالمیفرهن«و » مکتب تفکیک«توان در عین قرار دادن دو رویکرد  یم
 . را از یکدیگر متمایز کرد ها آندیدگاه، 

 دیدگاه مکتب تفکیک -2-1

با وجود فقدان مباحث مبسوط درباره ماهیت علم متجدد در آثار محمدرضا حکیمی، ولی مهدي 
بر اساس دیدگاه فوق، . نصیري تقریباً به صورت گسترده به بررسی این موضوع پرداخته است

رنسانس و آغاز دوران تجدد، انسان متجدد دین و عالم متعالی را نفی کرد و به جاي آن،  پس از
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ریزي تمدن و  نتیجه این انکار، پی. محوري را جایگزین خدامحوري کرد اومانیسم و انسان
کند بدون هدایت وحیانی، به شناخت و  یمعلومی بود که با اصالت دادن به عالم مادي تالش 

ي منشعب شده از تعالیم وحیانی، ها آموزشو  ها آموزهدر حالی که . نائل آیدکشفیات تجربی 
یی که از جانب خداوند و از طریق پیامبر الهی به بشر رسیده ها آموزه. اند بودهموجد علوم تجربی 

این دیدگاه معتقد است این آموزش به دوره خلقت . و او را راهنمایی کرده و تعلیم داده است
گیري تمدن کامل و جامعی براي   موجب شکل ها آموزشدر این دیدگاه، این . دگرد بشر برمی
تمدنی که با اتکاء بر علوم و فنون وحیانی و انبیایی، حیات مادي خود را به صورت . بشر گردید

 131-129و  59-46 -45: 1381نصیري، : ك به.براي مثال ر(نظامی کارآمد و متعادل سامان داد 
اما حکیمی، در عین حال که با ارائه کامل ). 101-90و  14-11: 1364، ؛ حکیمی244-243و 

علوم به انسان از آغاز خلقت موافقت ندارد، تمدن اسالمی را ایجادکننده بسیاري از علوم تجربی 
ي قرآن و کالم ها آموزهگسترش علوم تجربی را  منشأاو با تمرکز بر تمدن اسالمی، . داند یم

ك به .براي مثال ر(داند  یم) علیهم السالم(و امامان معصوم ) علیه و آله صل اهللا(پیامبر اکرم 
در این دیدگاه، تمدن متجدد و علوم تجربی متجدد، طریقی براي درك ). 80-74: 1364حکیمی، 

. بدل شدند» ابزاري براي ایجاد تغییرات در نظام طبیعت«چگونگی نظام طبیعت نیست و فقط به 
ي ها آموزهزیرا اوالً بدون هدایت . اي جز تباهی و فساد نداشت ی آن، نتیجهابزاري که برآیند نهای

براي مثال (بندي شده بود  خواهی انسان متجدد، صورت وحیانی بود؛ دوم اینکه، از روي زیاده
 ).  18 -17: 1364و  حکیمی،  194 -191: 1381ك به نصیري، .ر

که با آن، امکان شناخت و دستیابی موضع این دیدگاه درباره روش علوم تجربی این است 
ك به .براي مثال ر(به معرفت تجربی منطبق با واقع، که مبین قدرت الهی نیز باشد، وجود دارد 

ولی اینکه روش تجربی مزبور چه ). 117و  102: 1381؛ نصیري، 55 -54: 1384حکیمی، 
مورد غفلت قرار گرفته  تواند امر واقع را کشف کند، در این دیدگاه یمتعریفی دارد و چگونه 

 .است
اجتماعی متجدد معتقد است این علوم نیز حاصل همان  -اما در خصوص علوم انسانی

جریانی است که با انکار دین الهی و عالم متعالی، ارتباط خود را با غیب قطع کرده و درصدد 
، تجدد با همه در این دیدگاه. برآمده است با اتکاء بر تجربه و عقل خودبنیاد به شناخت برسد

ي ها آموزهابعاد و رهاوردهایش که محصول خودبنیادي بشر غربی است که به تمام معنا از 
توان قائل به تفکیک میان اجزا و  ینموحیانی منحرف شده است، همچون کلیتی است که 
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هر چند ). 148 -143و  13 -11: 1381ك به نصیري، .براي مثال ر(دستاوردهاي آن شد 
پردازد، ولی با اشتراك  ینماجتماعی متجدد  -ه بحث درباره تجدد و علوم انسانیحکیمی نیز ب

ي وحیانی دارد، معتقد است ها آموزهمعرفتی که با نصیري درباره باور به کامل و جامع بودن 
علوم انسانی و  ها آنتوان از  یممعارف قرآن و عترت از چنان جامعیتی برخوردار است که 

ي علمی نیز در کنار ها حوزهج کرد؛ همانگونه که در دوران اسالمی، این اجتماعی نیز استخرا
ك به حکیمی، .براي مثال ر. (مانند روانشناسی اسالمی؛ علوم طبیعی ایجاد شدند و رشد کردند

 ).56 -54: 1384و حکیمی،  95 -92: 1364
. رار دارددر این دیدگاه، شناخت وحیانی، معرفت حقیقی است که در کالم قرآن و عترت ق

به اعتقاد نصیري، . رجوع کرد ها آنآوردن علم حقیقی، باید به  به دستبه همین جهت، براي 
آوردن شناخت و معرفت حقیقی از  به دستاین رجوع یک شرط اساسی دارد و آن اینکه براي 

؛ یل، درصدد فهم آن برآمدتأوقرآن و کالم معصوم، بایستی بدون هیچ گونه تفسیر به رأي و 
در این دیدگاه، انسان در عین حال که . نی باید به این منابع به صورت مستقیم مراجعه کردیع
و مراحلی، نابسنده و دچار  ها حوزهتواند به برخی از وجوه شناخت دست یابد، ولی در  یم

هاي ادراکی است؛ زیرا حقایقی در عالَم وجود دارد که عقل به صورت مستقل، از  یتمحدود
نائل آید؛ و  ها آنتواند با اتکاء به توانایی خود، به فهم و درك  ینمناتوان است و  ها آنادراك 

این به معنی آن است که عقل و تجربه به تنهایی در همه مراحل درك و شناخت، کارساز نیست 
 46 -41: 1381؛ نصیري، 351-293و  267-178و  82-50: 1384حکیمی، : ك به.براي مثال ر(

 ).124-120و  96 -75و 

 :دیدگاه فرهنگستان علوم اسالمی -2-2
کند  یماز دیدگاه فرهنگستان، در بعد فردي، فهم، عملی ارادي است، و هنگامی که انسان قصد 

این فعل او نیز به دلیل ارادي . دهد یموارد عرصه تفکر و دانش شود، در واقع عملی انجام 
؛ میرباقري، 30 -28: 1385باقري، ك به میر.براي مثال ر(بودنش در جهت حق است یا باطل 

در بعد اجتماعی نیز ). 173 -171: 1385؛ جعفرزاده، 40 -39: 1387؛ میرباقري، 20 -19: 1383
هاي مختلف جامعه، این هماهنگی بر  سازي بخش با توجه به ضرورت هماهنگی و هماهنگ

ی، معیار و گیري اجتماع  یابد؛ گرایش و جهت محور والیت حق یا والیت باطل تحقق می
دار شدن نظام فکري جامعه نیز  گیري که باعث جهت  جهت. گیري است  کننده این جهت مشخص
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. دار است و هم نظام فکري جامعه بنابراین در این دیدگاه، هم فهم فردي انسان، جهت. شود یم
دو بر اساس این ). 115 -113و  72 -69؛ 57 -51و  49 -48: 1383ك به باقري، .براي مثال ر(

مقدمه، فرهنگستان معتقد است تجدد، جریانی و کلیتی است که با انکار دین، ارتباط میان حیات 
کند همه امور را در وجود مادي آن تفسیر  یماین جهانی و معنویت را قطع کرده است و تالش 

اي را شکل داده است که نظام  این تمدن با ایجاد یک نظام فکري منسجم، شبکه. کند
هاي حسی بر علوم  ینشباي که در آن،  کند، به گونه یمجامعه را کنترل و هدایت  هاي پژوهش

بنابراین، علوم تجربی متجدد، باطل و  .حاکمیت دارد ها ارزشتجربی و علوم تجربی نیز بر 
و  23 -22: 1383ك به میرباقري، .براي مثال ر. (غیردینی و در نتیجه، غیرقابل پذیرش است

؛ هاشمی حسینی، 155و  143: 1386باقري به نقل از حسنی و همکاران، ؛ میر113 -111، 104
1380 :97.( 

با توجه به مقدمه اول، در این دیدگاه معرفت پیش از آنکه ناظر بر کشف و صدق و کذب 
در نتیجه، . است» منطق عبادت«و » منطق حقانیت«یعنی معیار علوم، ؛ باشد، ناظر بر عمل است

یعنی اگر فهم و تفکر در ؛ علم و منطق اکتشاف، معیار تبعی است منطق حجیت، معیار اصلی
جهت قرب الهی و عبودیت بود، علمی است، در غیر این صورت، جهل است؛ هر چند که 

کند، شاید  یمبدین تریتب، حتی کسی که در جهت غیردینی، اراده بر فهم . کاشف امر واقع باشد
منطق عبادت و حقانیت، آن کشف پذیرفتنی نیست،  بتواند امر واقع را کشف کند، ولی بر اساس

براي (نما است  زیرا در جهت ضاللت و توسعه مادي است، به همین دلیل، در واقع جهل علم
 -39: 1387؛ میرباقري، 88 -80: 1383؛ میرباقري، 114 -103و  30 -28: 1385مثال، میرباقري، 

 ).161 -156: 1386؛ میرباقري به نقل از حسنی و همکاران، 40
با توجه به مقدمه دوم استدالل فرهنگستان، این جریان فکري معتقد است زمانی که در 

سازي نظام  هماهنگ نحوهي وحیانی مورد انکار قرار گرفت، ها آموزهجوامع غربی متجدد، دین و 
، با این انکار. بندي علوم نیز دگرگون شد فکري این جوامع نیز تغییر یافت و به تبع آن، طبقه

بندي علوم جا داشتند، به کنار زده شدند و  ي دینی که تا پیش از این در صدر طبقهها ارزش
ها که کامالً  ینشباین . گرفتند، به صدر آمدند یمي دینی قرار ها ارزشهایی که در پس  ینشب

شناسی را با شاکله  فیزیک، ریاضی و زیست فلسفهحسی و مادي تعریف شده بودند، سه حوزه 
در این دیدگاه، این سه حوزه در نظام فکري تجدد، همچون اصول . ریزي کرد ی مادي پیو مبان

، علوم ها آنبر اساس  کهاي  علوم پایه. اند دادهیه این نظام را شکل پااعتقاداتی هستند که علوم 
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متجدد شکل ) شناسی و علوم اجتماعی روانشناسی، جامعه(اجتماعی  -طبیعی و علوم انسانی
ك به هاشمی حسینی به نقل از جعفرزاده، .براي مثال ر(ت تأثیر آن قرار گرفت گرفت و تح

 ). 110 -105و  23 -22: 1383؛ میرباقري، 190 -189: 1385
فرهنگستان پس از رد علوم متجدد و در مقام ایجابی معتقد است براي ایجاد علم دینی، ابتدا 

براي تحقق این هدف نیز الزم . دباید گرایش اجتماعی و جمعی را به سوي دین معطوف کر
پس از این مرحله و ایجاد . سازي، ضرورت حضور دین، تبیین و نهادینه شود است با فرهنگ

ي مختلف معرفتی جامعه هماهنگی ایجاد کرد و ها بخشخواهانه، باید بین  گرایش اجتماعی دین
. ساس آن هماهنگ کنندد را بر انظام فکري تولید کرد که افراد جامعه بتوانند رفتارهاي خو

در این نظام فکري، علوم و . اي که معرفت وحیانی، در نقطه کانونی نظام فکري جا گیرد گونه به
شوند؛ بدین صورت که در این مدل، مفاهیم ارزشی  یمبندي  اي متفاوت طبقه معارف نیز به گونه

. گیرند یمر قرار در صد -استنتاج شده از کتاب و سنت -یعنی، اعتقادات، اخالق و احکام 
) نظام ارزشی، نظام توصیفی و نظام تکلیفی(مفاهیمی که با توجه به هر دو بعد فردي و اجتماعی 

در این بخش، . گیرد یمها شکل  ینشب، ها آنسپس مفاهیم و بر اساس . شوند یماز دین استنتاج 
د؛ و پس از کن یمها را توصیف نظري  یچگونگو  ها نسبتگردد که  یمیی تدوین ها فلسفه
گیري این   با شکل. شوند یمبندي  هاي مختلف صورت یشگراي مضاف علوم در ها فلسفه

شود و  پی ریزي می ها آنمبتنی بر ) اجتماعی دینی-علوم طبیعی و علوم انسانی(علوم ها،  ینشب
؛ 198 -160و  115 -110؛ 58 -11: 1383ك به میرباقري، .براي مثال ر(گیرد  یمسامان 
 ).190 -189: 1385؛ هاشمی حسینی به نقل از جعفرزاده، 119 -102: 1385ي، میرباقر

 گراي اسالمی یدگاه سنتد :دیدگاه سوم
در این دیدگاه، علم تجربی متجدد، علم سکوالر منشعب شده از فلسفه الحادي است که با انکار 

روش تجربی کند با  یمي متافیزیکی و نیز با اصالت دادن به وجود مادي تالش ها معرفت
 .استقرایی، قوانین طبیعت را بشناسد و بر آن مسلط شود

شد، پیش  برده کار  بهدر این دیدگاه، علم که از نیمه قرن نوزدهم به بعد در معناي جدیدي 
زیرا علم در دو قرن هفدهم و هجدهم به . از آن در همان حوزه دوران مدرن نیز سابقه نداشت

ر شناخت یا کشف خارج بود و این معنا، مبانی راسیونالیسم، دا معناي معرفتی بود که عهده«
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: 1391و پارسانیا،  20: الف 1387پارسانیا، (» شد یمناپذیر را نیز شامل  دانش غیرتجربی و آزمون
197-255.( 

در دیدگاه فوق، در نتیجه این تغییر معناي علم و با انکار ارزش معرفتی دانش شهودي و 
ارزش معرفتی خرد ناب و تنزل دادن عقالنیت به افق دانش تجربی و وحی از یک سو و انکار 

جریان پوزیتیویسم، علم را به معرفتی ) 234و  49: 1391پارسانیا، (پذیر از سوي دیگر  آزمون
پذیر محدود ساخت و تالش کرد ضمن ایجاد هویت مستقل براي این قسم از  تجربی و آزمون

فرهنگ در این معنا، در مقام . ز تأثیرات فرهنگ معرفی کندمعرفت، ساختار درونی علم را مجزا ا
یر تأثتواند بر علم  یمبیرونی، فقط در جهت بسط و توسعه علم یا انسداد مسیر علم  مؤثرعامل 

گیري اقتدار نگاه پوزیتیوستی به علم و در نیمه قرن   با اوج). 59 -58: ب 1387پارسانیا، (بگذارد 
کارکردهاي ) به معناي پوزیتیویستی آن(یستم، براي علم نوزدهم و نیمه نخست قرن ب

و در ادامه نیز به علم جواز داده ) 20همان، (ي فلسفی و دینی را نیز در نظر گرفتند ها معرفت
ي معرفتی را به عنوان موضوع معرفت علمی مورد بررسی قرار دهد ها حوزهتواند این  یمشد که 

ي ها پرسشپایانی قرن نوزدهم، به تدریج با مطرح شدن  دههاز اما ؛ داوري نیز کند ها آنو درباره 
جدي درباره نسبت معناي پوزیتیویستی علم با معارف اخالقی، معنوي و متافیزیکی و نیز هویدا 

پذیر  پذیر علمی مشخص گردید علم به دلیل ساختار آزمون هاي دانش آزمون یتمحدودشدن 
یی از سنخ اخالقی و ارزشی تولید کند، بلکه در خصوص ها گزارهتواند  ینمتجربی خود، نه تنها 

گیري و فرایند آمد و رفت   هاي تکوین، شکل ینهزمتواند  یمنیز فقط  ها ارزشداوري هنجارها و 
؛ پارسانیا، 22 -21: ب 1387پارسانیا، (پذیر بیان کند  اي آزمون را در زندگی بشر به گونه ها آن

 ). 59 -58: لفا 1387؛ پارسانیا، 37 -36: 1383
گیري مباحث فلسفه   در ادامه مسیر تاریخی علم متجدد و در نیمه دوم قرن بیستم، با شکل

ي معرفتی، به طور جدي مورد نقد ها حلقهعلم، تفکیک ساختاري حلقه معرفتی علم از سایر 
ارد، این به معنی آن بود که علم نه تنها در اصول و ساختار خود، هویتی تجربی ند. قرار گرفت

اي نداشت، جز آنکه  این تعامل نیز نتیجه. بلکه در تعامل فعال با سایر اقسام معرفت قرار دارد
 ها آني معرفت و بر اساس ها نحوهنوعی تفسیر و تبیین جهان است که در حاشیه دیگر «علم نیز 

در این  ).24: ب 1387پارسانیا، (» گیرد یمبه عنوان ابزاري کارآمد براي تسلط بر طبیعت شکل 
دیدگاه، رویکرد پست مدرن به عنوان ریشه تفکرات آخرین جریان علم متجدد، بدون آنکه از 
هویت علمی وحی، شهود و عقل نظري و عملی دفاع کند، فقط معناي پوزیتیویستی علم را 
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 ؛29: ب 1387پارسانیا، : ك به.براي مثال ر(رود  ینمدهد و فراتر از آن  یممورد انتقاد خود قرار 
نافی هویت (بر اساس این دیدگاه، علوم تجربی، ذاتاً الحادي ). 61-60: ، الف1387پارسانیا، 

هاي غیردینی  ینیب نیست و هیچ اقتضایی نیز به این نوع از جهان) علمی وحی، شهود و عقل
ي ها محدودهي الحادي، از جایگاه و ها فلسفهندارد، اما علم متجدد به دلیل قرار گرفتن در ذیل 

ها تبدیل  ینیب صلی معرفت تجربی، خارج و به ابزاري براي نیل به اهداف غیردینی این جهانا
 .شده است

 مخالف که غالباً -ها در دین مسیحیت  دیدگاه مزبور در مقام تبیین علت این خروج، تحریف

ز هایی که باعث برو تحریف. کند یمرا علت اصلی معرفی  –بود  عقلی قواعد و برهانی اصول با
یجه این نت. گردید یممغایرت میان دستاوردهاي علوم تجربی با این نوع متون کتاب مقدس 

شناسی عقلی و فلسفه الهی توسط صاحبان علوم تجربی و جایگزینی آن  ها، انکار جهان مغایرت
جدا شدن علوم تجربی از فلسفه الهی و دین باعث گردید ضمن . شناسی الحادي بود با جهان

ین مرتبه علم یعنی معرفت تجربی، این معرفت در حیطه تجربه تر نازللم به منحصر شدن ع
براي مثال (به کار گرفته شود و از علت فاعلی و غایی غافل گردد ) علت مادي و علت صوري(
: ب 1386؛ جوادي آملی، 315 -309و  221 -215و  92 -91: الف 1386جوادي آملی، : ك به.ر

 -149: الف 1385؛ پارسانیا، 108 -107: ج 1386ي آملی، و جواد 189 -188و  168 -165
 ).230-223: 1392؛ پارسانیا، 12 -11: 1381؛ پارسانیا، 157

گراي اسالمی، بحث اصلی خود درباره روش علم را بر مسئله روش تجربی و  دیدگاه سنت
تجربی متجدد بر در این دیدگاه با توجه به ابتناء علوم . میزان یقینی بودن آن متمرکز کرده است

روش استقراء، انتقادهاي اصلی نیز به میزان یقینی بودن نتایج حاصل از این روش مربوط 
 .شود یم

توان به قانون علمی و یقینی  ینماز نظر دیدگاه مورد بحث، بر اساس مشاهده امور جزئی 
، »علیت«دست یافت؛ مگر آنکه پس از مشاهده چند مورد جزئی اصول کلی، مانند قانون 

به همین . قوانینی که منتج از استقراء نیستند. پذیرفته شوند» اکثري اتفاقی نیست«و » سنخیت«
 مشاهدهتوان قضایاي علمی را از طریق استقراء و  ینمدلیل، دیدگاه مزبور معتقد است نه تنها 

زیر  .نیز میسر نیست ها آنیید احتمالی تأموارد جزئی متعدد، به طور قطعی اثبات کرد، بلکه 
در این دیدگاه، . شود ي متعدد موافق نیز به یک نتیجه کلی و یقینی منجر نمیها گزارهمشاهده 

زیرا ابطال یک فرضیه توسط . تواند مالکی براي تمایز علم از غیرعلم باشد ینمگرایی نیز  ابطال
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 یک مورد مخالف، زمانی پذیرفتنی است که پیش از آن، یک اصل و قاعده کلی و غیرتجربی
توان به نتایج  یمبر اساس نظر این دیدگاه زمانی . جمع نقیضین محال است: پذیرفته شده باشد

در این روش، با استفاده از قواعد کلی که . استفاده شود» قیاس تجربی«یقینی علمی رسید که از 
: ك به.براي مثال ر(گردد  یمگیرد، ضمن کشف امر واقع، نتایج یقینی اخذ  یمدر کبرا قرار 
: الف 1385؛ پارسانیا، 113 -110: ج 1386؛ جوادي آملی، 173 -129: الف 1386جوادي آملی، 

 ).124 -111و  59 -51
یر جریان پوزیتیویستی بر علوم اجتماعی و راهبري تأثگراي اسالمی ضمن بیان  دیدگاه سنت

سی تفهمی شنا و مطالعات اجتماعی، از جامعه ها کنکاشتجربی در  صرفاًي ها روشآن به سوي 
شناسی  کند که با انتقاد از جامعه یمو انتقادي به عنوان دو جریان مابعد اثباتگرایی یاد 

شناسی تفهمی تالش کرد با تأکید بر معنی ذهنی  در گام نخست، جامعه. پوزیتیویستی، پدید آمد
از  کنش انسانی و لزوم تمایز میان علوم طبیعی و علوم اجتماعی، به درك موضوعات اجتماعی

اما در نیمه دوم قرن ؛ شود نائلي پوزیتیویستی ها روشپذیر سازگار با  ي آزمونها شاخصطریق 
هاي  بیستم، ذیل انتقادهاي مطرح شده در حوزه فلسفه علم، رویکرد پوزیتیویستی با پرسش

هاي  این ناتوانی، زمینه پیدایش نظریه. را نداشت ها آناساسی روبرو شد که توان پاسخگویی به 
جریانی که ). 83 -82: 1392پارسانیا، (انتقادي را در دانش و علوم اجتماعی به وجود آورد 

داند و به  یمشناسی تفهمی، موضوع خود را متفاوت از موضوعات علوم طبیعی  همانند جامعه
شناسی نیز  کند، ولی متفاوت از این جریان جامعه یممعنا، اراده و آگاهی در کنش انسانی توجه 

کند با استفاده از شناخت تجربی و غیرتجربی به داوري ارزشی مبتنی بر فرهنگ و  یمتالش 
عرف اجتماعی نیز بپردازد؛ و این به معنی عدم اعتقاد به کاشفیت علم و برابري و عدم رجحان 

 ).85 -75همان، (معرفت تجربی با دانش عرفی است 
علم است، معتقد است  گراي اسالمی قائل به کاشفیت از آنجایی که دیدگاه سنت

اما ؛ داند یمشناسی پوزیتیویستی، وظیفه علم را در محدوده دانش تجربی، کشف حقیقت  جامعه
داند که ذیل امیال آدمی تعریف شده است؛  یمو باورهایی  ها ارزشمعرفت حاصله را در خدمت 

حالی که  در. میسر نیست ها آنامیالی که بر اساس این تفسیر، هیچ گونه داوري درباره 
یرهاي پساتجدد اساساً جنبه شناخی و امکان کشف امر واقع در علوم اجتماعی را منکر شده تفس

بدین ). 211: همان(» دانند یمصرفاً تولیدي انسانی در متن زندگی دنیوي و این جهانی «و آنرا 
و  شناسی شناسی تفهمی در حد ابژه و موضوع علم جامعه ترتیب، عقل عرفی که براي جامعه
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در سطح «شناسی انتقادي، ابزار یا حتی منبعی است که  علوم اجتماعی بوده است، براي جامعه
نقطه قوت «در این دیدگاه، ). 248همان، (» شود یمسوژه و ساختار ذهنی معرفت علمی فعال 

هاي دیگر  یهالدیدگاه انتقادي، توجه به ارتباط ارگانیک ساختاري عقالنیت ابزاري و تجربی با 
النیت است و مشکل این جریان در آن است که هویت دیگر سطوح عقالنیت به صورت عق

یابد؛ یعنی عقل یک محصول صرفاً بشري و تاریخی دانسته  یمتقلیل  ها آنجمعی و عرفی 
در این دیدگاه . شود یمساخته و پرداخته  ها انسانشود که در تعامالت و ارتباطات اجتماعی  یم

در نظر گرفته  ها انساناالمري فراتر از ارتباطات اجتماعی  ت و نفسبراي عقل، هویت، حقیق
هایی صرفاً فرهنگی و تاریخی هستند؛ به  یدهپدین اساس، عقل نظري و عملی نیز ا بر. شود ینم

؛ یعنی هاست آنبر عقل ابزاري و تجربی، فقط در گرو صورت اجتماعی  ها آنیر تأثهمین دلیل 
عقالنیت، به صورت عقل عرفی و جمعی در قلمرو فرهنگ حضور هرگاه این معانی از عقل و 

به هم رسانند، به عنوان یک واقعیت تاریخی در تکوین دانش ابزاري متناسب با خود سهیم 
گیرد  یمگراي اسالمی نتیجه  بدین ترتیب، دیدگاه سنت). 252همان، (» .خواهند بود

 -رزشی فراتر از محصوالت اجتماعیشناسی انتقادي در یافتن معیاري براي داوري ا جامعه
متفکران این دیدگاه، رویکرد . شود یمتاریخی که براي همگان نیز معتبر باشد، دچار مشکل 

شناسی عقلی با به  جامعه. کنند یمشناسی عقلی را به عنوان رویکرد جایگزین معرفی  جامعه
اخت و تبیین ابعاد رسمیت شناختن عقل به عنوان یک موجود و منبع مستقل معرفتی، به شن

پردازد و از این طریق، امکان بحث درباره جامعه آرمانی را فراهم  یممعنوي انسان و جهان 
ها  که به شناخت بایستی -در این دیدگاه، علوم اجتماعی عقلی، با بکارگیري عقل عملی. کند یم

هاي  یتعواقي انسانی و ها کنشضمن مطالعه هویت معنادار  -پردازد یمو احکام ارزشی 
ي انسانی و اجتماعی، مورد ها آرمانشناسد که براي نیل به  یی را میها ارزشاجتماعی، احکام و 

 ). 257 -251و  96 -87همان، (کند  یمنیاز است و در نهایت، به صدور احکام تجویزي اقدام 
ز قسمی ا) اعم از علوم طبیعی و اجتماعی(گراي اسالمی، علم تجربی  بر اساس دیدگاه سنت

زایی  از شأنی معرفت) وحیانی، شهود و عقلی( یمعرفتمعرفت است که در کنار دیگر طرق 
تواند با توجه به طبیعت به عنوان نظام تکوین  یمبه این معنا که این علم . برخوردار است

تواند  یمدست یابد و امر واقع را کشف کند؛ کشفی که ) طبیعی و اجتماعی(خداوند، به شناخت 
: 1388جوادي آملی، (باشد و در کنار نقل، منبع معرفتی دیگر دین محسوب شود حجت شرعی 

اما بر اساس این دیدگاه، کشف و پذیرفته شدن به عنوان ). 289 -284: 1391؛ پارسانیا، 10-27
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اي  یابد که علم تجربی بتواند کشف خود را به صورت نتیجه یمحجت شرعی، فقط زمانی تحقق 
این اساس، اگر نتایج علم تجربی، نتواند یقینی بودن خود را ثابت کند، در بر . یقینی ارائه کند

در این دیدگاه، اگر فلسفه اولی در رأس هرم . ماند یمحد همان فرضیات ظنی و گمانی باقی 
زیرا یگانه . تواند به صورت یقینی، امر واقع را کشف کند یمعلم قرار داشته باشد، علم تجربی 

 مشاهدهروشی که در آن، تکرار . یج یقینی، روش قیاس تجربی استروش دستیابی به نتا
. شود یمي جزئی، فقط با استفاده از قواعد و قضایاي کلی، به کسب نتایج یقینی منجر ها گزاره

ك به .براي مثال ر(ي عقلی و فلسفی است ها کاوشبر عهده  ها آنقواعد و قضایایی که اثبات 
: 1385؛ پارسانیا، 133 -107: ج 1386؛ جوادي آملی، 173 -159: الف 1386جوادي آملی، 

بدین ترتیب، اگر علم کشف مبرهن و یقینی امر واقع . )76 -73: 1386؛ پارسانیا، 130 -125
براي مثال (ولی عالم ممکن است که ملحد و سکوالر باشد . باشد، سکوالر و غیرالهی نیست

 ).149 -134: ج 1386ك به جوادي آملی، .ر

 یريگ نتیجه
نظران و متفکران حوزه علم متجدد و علم دینی، در وهله اول و به  با تجزیه و تحلیل آراء صاحب

گیري کرد که این میدان منازعه، دچار سردرگمی و آشفتگی   توان چنین نتیجه یملحاظ صوري 
در . بندي گروهی بود توان در این حوزه فکري، شاهد نوعی انسجام جریانی و طبقه یمنیست و 

هاي مختلف درباره مفاهیم مورد  یدگاهدوهله دوم و به لحاظ محتوایی نیز با توجه به مواضع 
نظران دیدگاه اول، به طور کامل  توان اعالم کرد که در آراء صاحب یمتوجه در پژوهش حاضر، 

پردازان غربی به ویژه پوپر، رایشنباخ، الکاتوش و کوهن تکرار شده است؛ به  هاي نظریه یدگاهد
زدا،  هر چند دیدگاه پیرایه. توان این دیدگاه را دیدگاهی غیرتاسیسی درنظر گرفت یمحوي که ن

یسی را براي تأسمواضع مخالف با علم متجدد را دارا بوده، ولی در مقام ایجابی، طرح و مدل 
دي انتقا -زدا بیشتر مباحث خود را در مقام سلبی دیدگاه پیرایه. تحقق علم دینی ارائه نکرده است

بیان کرده است که در برخی مقاطع، این موضع انتقادي، بدون دالیل موجه و با ابهام مطرح 
 -انتقادي و هم در مقام ایجابی -گراي اسالمی هم در مقام سلبی اما ظاهراً دیدگاه سنت؛ شود یم

همچنین این دیدگاه از دو . تري برخوردار است یسی، از نظم فکري و سازمان نظري منسجمتأس
 . کند یمبندي  شود و مواضع نظري خود را صورت عد اثباتی و ثبوتی وارد بحث میب
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 -87و  47 -44: 1370ك به پوپر، .براي مثال ر(کند  یمآن، آن را روش معتبر حصول معرفت معرفی 
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ایشان درجه دکتري در فلسفه تعلیم و تربیت را . شناخت و روان و تربیت دینی است ، فلسفهپرورش
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 .ستمشغول تدریس ا ،دانشگاه تهران تربیتی
پردازانی مانند کوهن،  بسیاري از مباحث آقاي باقري و متفکران نزدیک به این دیدگاه، در آراء نظریه -4

 .الکاتوش، ویزدم، فلک، الودن ریشه دارد

 منابع
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: ، تهرانهویت علم دینی، )1382(باقري، خسرو  

 .نتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیا: ، تهرانعلم و فلسفه، )1385(پارسانیا، حمید  
 .مؤسسه بوستان کتاب: ، قمسنت، ایدئولوژي، علم، )1386( -------- 
 .کتاب فردا :قم ،ي اجتماعیها جهان، )1391( -------- 
 .97 -86، 2، فصلنامه ذهن، هویت معرفتی دینی و سنت، )1379( -------- 
 .18-15، 98، دوهفته نامه گلستان قرآنین، ي علم و دها چالش، قرآن و )1380( -------- 
 .16-7، 19، فصلنامه بازتاب اندیشه، از عقل قدسی تا عقل ابزاري، )1381( -------- 
، تولید علم از دو منظر کاشفیت و نسبیت، درآمدي بر آزاداندیشی و )1383( -------- 

 .64-31، 2، شیتهیه و تنظیم دبیرخانه نهضت آزاداندیپردازي در علوم دینی،  نظریه
دبیرخانه شوراي عالی : ، تهرانفرهنگی -افزاري و تحول علمی جنبش نرم، )1385( -------- 

 .66 -54انقالب فرهنگی، شوراي فرهنگی، 
 .116-87، 12، نامه ذهن هفتهشناسی معرفت و علم،  ، جامعه)1385( -------- 
 .64-51، 2، سال اول، فرهنگ فصلنامه تخصصی راهبرد، نسبت علم و فرهنگ، )1387( -------- 
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، سال فصلنامه تخصصی راهبرد فرهنگ، بازسازي علم مدرن و بازخوانی علم دینی، )1387( ----- 
 .31-17، 3اول، 

 ،)با نگاهی به دیدگاه فرهنگستان علوم اسالمی(علم نهضت تولید ، )1385(جعفرزاده، محمد حسن  
 . مؤسسه فرهنگی فجر والیت: قم

 .سمت: سعید زیباکالم، تهران: ترجمه چیستی علم،، )1383(چالمرز، آلن اف  
 .مرکز نشر اسراء: ، قممعرفت شناسی در قرآن، )1386(جوادي آملی، عبداهللا  
 .مرکز نشر اسراء: ، قمشریعت در آینه معرفت، )1386( -------- 

 .مرکز نشر اسراء: ، قممنزلت عقل در هندسه معرفت دینی، )ج 1386( -------- 
 .9، 1، سال اول، اسراء ،ساز ، علم نافع و هویت)1388( -------- 
 .7، 5سال سوم،  ،اسراء ،هاي فلسفه و نسبت آن با علوم یژگیو، )1389( -------- 
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، قمها و مالحظات علم دینی دیدگاه، )1386(حسنی، حمیدرضا  
 .لیل ماانتشارات د: ، قممقام عقل، )1384(حکیمی، محمدرضا  
 .انتشارات دلیل ما: ، قممکتب تفکیک، )1382( -------- 
 .دفتر نشر فرهنگ اسالمی: ، تهراندانش مسلمین، )1364( -------- 
 ،)کاربرد تحلیل محتواي کمی در تحقیق( يا هاي رسانه یامپتحلیل ، )1385(رایف، دانیل و همکاران  

 .سروش: مهدوخت بروجردي علوي، تهران ترجمه
 .سروش: احمد آرام، تهران: ، ترجمهمنطق اکتشاف علمی، )1370(پوپر، کارل ریموند  

 .سروش: ، ترجمه احمد آرام، تهرانگرایی و هدف علم واقع، )1372( -------- 

: تهران ،)گفتارهایی در اخالق و صنعت و علم انسانی( تفرج صنع، )1366(سروش، عبدالکریم  
 . رانانتشارات صدا و سیماي جمهوري اسالمی ای

: تهران ،)روش و تفسیر در علوم اجتماعی( االجتماع هایی درفلسفه علم درس، )1376( -------- 
 .نشر نی

 .مؤسسه فرهنگی صراط: تهران علم چیست؟ فلسفه چیست؟،، )1375( -------- 
مؤسسه : تهران ،)گفتارهایی در فلسفه علوم تجربی( شناسی فلسفی علم، )1372( -------- 

 .قیقات فرهنگیمطالعات و تح
مؤسسه : تهران ،)نظریه تکامل معرفت دینی( قبض و بسط تئوریک شریعت، )1387( ------ 

 .فرهنگی صراط
 .یاران: تهران ،)پژوهشی در ارتباط علم و اخالق( دانش و ارزش، )1361( -------- 
 .41، فصلنامه کیان، شماره دین اقلی و اکثري، )1374( -------- 
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 .صراط :تهران، ایدئولوژي از تر ربهف، )1375( -------- 
 .صراط: تهران ،مدیریت و مدارا، )1385( -------- 
 .صراط: ، تهرانجهان ناآرام نهاد، )1379( ----- 
: تهران ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد تجدد،: تطورات هویتی ایران، )1387(کچوئیان، حسین  

 .نشر نی
انتشارات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان : ران، تهتجدد از نگاهی دیگر، )1383( ----- 

 .تبلیغات اسالمی
: هوشنگ نایبی، تهران ترجمه، مبانی روش شناسی: تحلیل محتوا، )1378(کریپندورف، کلوس  

 .انتشارات روش
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات : تهران ،از علم سکوالر تا علم دینی، )1388(گلشنی، مهدي  

 .فرهنگی
 .سمت: حسن میانداري، تهران: ترجمه فلسفه علم در قرن بیستم،، )1381(نالد گیلیس، دا 
 .طرح نو: تهران هرمنوتیک، کتاب و سنت،، )1375(مجتهد شبستري، محمد  
مؤسسه نگاه : تهران ،)جستارهایی در عقالنیت و معنویت( راهی به رهایی، )1380(ملکیان، مصطفی  

 . معاصر
 .مؤسسه فرهنگی فجر والیت: ، قمگفتگوي علمی پیرامون علم دینی، )1385(میرباقري، سید مهدي  
 .مؤسسه فرهنگی فجر والیت: ، قمنظام فکري، )1383( -------- 
پژوهشگاه علوم و فرهنگستان : ، قمداري علوم از منظر معرفت شناختی جهت، )1387( -------- 

 .اسالمی

سازي دولت و تحول در اندیشه سیاسی نو: اسالم، سنت، دولت مدرن، )1384(میر موسوي، سیدعلی  
 .نشر نی: تهران معاصر شیعه،

 .دفتر فرهنگستان علوم اسالمی: قم یادي از استاد،، )1380(هاشمی حسینی، سیدمنیرالدین  

 .کتاب صبح: ، تهراناسالم و تجدد، )1381(نصیري، مهدي  
 .17، 28، هفته نامه پنجره، عرفان، فلسفه و مدرنیته، )1388( -------- 
نادر ساالرزاده امیري،  ترجمه، تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، )1380(آر، -هولستی، اُل 

 ).ره( یطباطبائ عالمهدانشگاه : تهران

 


