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 دینی علم تفسیر هاينظریه
. باشند اشتهد تالقی و تناظر یکدیگر بر تواندمی دینی هاي گزاره که است آن دینی علم تفسیر هاي نظریه از یکی

 داريمق را برخی و گرفتیم مفروض را موارد از برخی که مقدمات و ضاترومف از يمجموعه بر بود مبتنی نظریه این

 . بود علم حوزه در برخی و بود شناسی دین حوزه در مفروضات از برخی. شد استدالل اندك و یمددا توضیح

 شناسیدین نظریات: اول مقام
 یانب در تواندمی دین االصولعلی. دارد وجود خارجی واقعیت به ناظر توصیفی هايگزاره ما شناسیدین منطق در

 ناسیشدین از نگاه این. دهد نظر و شود وارد تواندمی طبیعی هايپدیده حتی و اجتماعی فردي، هايپدیده بین روابط

 دین نوعی که است هاییشناسیدین مقابل در یم،دکر مرور اختصاربه و  است حاکم آن بر قاعده و قانون ده حداقل که

 البته ند،نیست کم هاگزاره. نمایدمی نفی هاپدیده بین واقعی روابط بیان در را دین نقش و دین قلمرو که است حداقلی

 طلبدمی دشوارتر و پویا اجتهاد ،تجویزي هايگزاره دل از توصیفی هايگزاره کشف. است نهان گاهی و آشکار گاهی

 . است کرده توجه آن از يگوشه به صدر شهید که

  هاي توصیفی اجتهاد در دایره گزاره
 هايگزاره بین واقعی هايگزاره آن از برخی خصوصبه ،نیستند کم هاگزاره این دارد، نماواقع هايگزاره دین

. است شریعت در شدن پیاده قابل که است وسیع دایره یک ،اجتهاد دایره که شد آن دیگر حاصل.است پنهان تجویزي

 ستا تجویزي هايگزاره در کاوش آن دیگر بخش و است توصیفی هايگزاره بافهم ارتباط در اجتهاد این از بخشی

 .است مصطلح اجتهاد از تروسیع و داردامنه اجتهاد یکاین. توصیفی هايگزاره به دسترسی براي

 ایرهدآنکه  دلیل به کرد اصطیاد را جدید مطالب توانمی باز برویم، جلو هرچه ندارد، محدود دایره شناسیدین پس

 پرخطر و دشوار اجتهاد نوع این. است رایج و مصطلح اجتهاد مقابل در اجتهاد این. است آن جدید معناي به اجتهاد

 ندواتیم هاییلغزش معرض در و پرخطر اجتهاد نوع این البته. است توصیفی هايالیه به تجویزي هايالیه از که است

 . بگیرد قرار

 ینب ارتباط برقراري براي را راه شناسیدین این آن، کلی هايمحور و اصول بیان و ،شناسیدین تبیین از بعد

 همابین هک نیست طوراین. نمود برقرار دادوستد نوع از معامله دین و علم بین بتوان تا ،بازنمود دینی و علمی هايگزاره

 .بود ما شناسیدین نگاه هااین. نماید برقرار دادوستد توانندمی بلکه باشد الیبغیان، بزرخ
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 علم نظریه: دوم مقام
 .نماییم عرض علم جنبه در چند نکاتی

 در. علم و دینی هايگزاره بین رابطه برقراري براي نمایدمی باز را راه محور، 15 در شناسیدینبحث از  اینجا تا

 . بود اول مقام این کردیم، تفسیر است، اصول آن بر مبتنی که يانظریه معناي به را دین اینجا

 يداردامنه هايبحث علم فلسفه در: کنیممی عرض ،باشدمی علم تفسیرهاي و علم حوزه در بحث که دوم مقام در

 ساندبر موقعیت به را ما تواندمی قدر چه دارد؟ بُرد قدر چه علم اینکه بپردازیم، خواهیمنمی همه به ما است، شدهانجام

 .مختصر استدالالت یا مدعیات حد در کنم،می عرض را مطلب چند دوم بخش این در ؟تواندنمی یا

 گرایینسبی: اول دیدگاه

 نظري و فلسفی روش بر مبتنی علم از که تجربه بر مبتنی علم( رایج علوم مفهوم به علمی تحقیقات و علمدر 

  خیر؟ یا برساند واقعیت به را  ما االصولعلی تواندمی علم آیا که است آن بحث یک ،)جداست

 نای علمی فرضیات و هاتئوري به نگاهشان که دارد وجود نظریات از برخی هستیم، نظریات از طیفی شاهد ما

 واقعبه تجربی علمی هايروش و هادام این با. است واقع برابر در حدس و فرضیه یک علمی هايیافته که است

 .است نسبیت نوعی نگاه این در. رسیمنمی

 مدرنپست دیدگاه
 ينحله و مدرنپست متفکران که گوناگونی تقریرهاي با ،اندشده نزدیک منظر این به خیلی مدرنپست دیدگاه در

 علوم رد حتی آن، مطلق معناي به فیلسوفان حتی و اندپیداکرده تمایل آن به اجتماعی و انسانی علوم فیلسوفان از

 هايارزش علمی هايگزاره که معتقدند آنان دارد، قرار اول گروه این در نظریات از طیفی. اندرفته سمت آن به طبیعی

 کشف ار واقعیتی بتواند تئوري این اینکه اما عالم؛ تغییر ،نمایدمی کمک انسان تصرفات و اقدامات به دارند، عملی

 مجامع رد نگاه این. است پرطرفدار دیدگاه این. نیست اطمینان قابل اینکه یا است غیرممکن یا کشفی چنین نماید،

 . است مسلط و دارد حضور غرب علمی
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 آلمان سفر خاطره

 )دینی علم غیر( رایج علمی هايرشته هاآن از تعدادي که هاکشیش از تعدادي به آلمان به علمی سفري یک در

 و مدرنپست نگاه نوع از کامالً  نگاهشان و نداشتند عالم واقعیت به اعتقاد کدامهیچ ، دیدار کردم کهبودند خوانده

 .دانستندنمی نماواقع را علم که بود، گرانسبیت

 ایران در گرایینسبی دیدگاه

 اینکه براي هستند، نزدیک مدرنیپست دیدگاه همین به نمایند،می دفاع دینی علم از ایران در که کسانی از برخی

 . برساند تواقعی به را ما تا نیست چیزي علم در که است »نسبی و سیال« ما شناسیعلم گویندمی بدانند، دخیل را دین

 علم بودن فرهنگی پدیده

 رب حاکم شرایط و هاویژگی علم، است، »فرهنگی پدیده« یک »علم« بگویند که اندداده قرار پلی را نگاه همین

  است؛ بوده وي جامعه و دانشمند

. نمایند اعدف دینیعلم از تواندمی ،دارند ادعا که شودمی آن واقع، از نماییواقع کنندهسلب و نسبی دیدگاه این نتیجه

 .است غربی و شرقی ،علم معتقدند آنان

 در و ندکشمی پایین حقایق کشف و نماییواقع جایگاه از را علم دارند، باور دیدگاه این به که ما دوستان از برخی 

 احساس و شهود و تجربه وقت در علمی، جامعه نیز و عالم و باشد داشته عملی فواید توانمی که دارند قبول فرضیه حد

 لسلهس. باشدمی معتقدند، آن به که هاییارزش و اقتصادي و سیاسی و اجتماعی و شناختیروان عوامل تأثیر تحت

 این. رودنمی بیرون چنبره این وقتهیچ که افکنده سایه علمی کار بر سیاسی و اجتماعی شرایط و هاارزش اعتقادات،

 .نیست طرفدار کم نگاه

 :گرانسبیت نظریات انواع
 نسبیت هب رسیدند ايعده پس. ندارد قبول را نماییواقع و واقعیت نوع هیچ که مطلق، نسبیت و گرا سفسطه) الف

 .نیست واقعبه راهی اصالً کهآن فلسفی مفهوم به

 لیع نماي واقع نقطه به توانیمنمی بشري مقدورات حد در که باورند این بر اما د،ندانمی ممکن را واقع برخی) ب

. دندانمی غیرممکن و سخت را آن مورد در فکر که دانندمی دشوار را واقعبه وصول دیگر عده پس. برسیم االطالق
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 این از دکننمی صرف که است دشوار اما ،هست واقع راه که معتقدند. است شدهدیده زیاد باشند، دوم طیف از که کسانی

  .نماییم طریق طی راه،

 هايحدس  )...و اجتماعی علوم ،شناسیروان( انسانی علوم در فرضیات. نداریم مطلق علم نظریه معتقدند آنان

 به نباید که تاس پیچیده چنان یا نیست نماواقع فلسفی منظر از یا. نیست واقع از کاشف که است واقع به نسبت علمی

 تأثیرن در آ مکانی و زمانی شرایط و مطلق نه است نسبی همه زیرا ،نبندید دل نظریه و هاتئوري به پس. بست دل آن

 . دارد

 دینی علم و نسبیت

 تولید اندتومی مسلمانان جامعه شرایط و فضا با متناسب علم زیرا ،شودمی باز دینی علم براي راه دیدگاه این طبق

 .است تولیدشده غربی جوامعدر  کهاست  دانشی از متفاوت دانش این و شود

 بسیط گراییواقع نظریه: دوم دیدگاه

 .دارد وجود بسیط و خام »گراییواقع« دیدگاه ،مقابل نقطه در

 از خیلی و داشته علمی غرور نوعی و است بوده حاکم علمی مجامع بر خیلی بیست قرن در که پوزیتویستی نگاه

 . است شدهمنعکس نظریات همین در که است بوده علمی غرور همین از ناشی دین و علم تعارضات

در این  ،برآید کار از غلط مواردي در است ممکن هر چنددارد، راه واقعبه علم که معتقدند دیدگاه از طیف این

 مدل انهم اجتماعی و انسانی علوم در حتی. است »نماییواقع« شکل به تجربی علمی نظریات و آراء با تعاملدیدگاه 

 اجتماعی علوم و طبیعی علوم بین تفاوتی و برساند واقعبه سهولت به را انسان تواندمی دسته دو هر است، طبیعی علوم

 معتقد نگاه ینا. است داشته غلبه تجربی کشفیات و تحقیقات به اعتماد پوزیتویستی نگاه در. ندارند وجود انسانی و

 .است نماواقع که داندمی آینه را علم دیدگاه این ؛رساندمی واقعبه را انسان که است

 ایشگر نسبیت به و شد نزدیک اول طیف و نگاه به تدریجبه و شد تحوالت دچار انگارانهساده و خام نگاه این

 .کرد پیدا

  تفصیل: سوم دیدگاه
 نآ علم همه اما است، مهم اجتماعی و فرهنگی شرایط اینکه عین در. است درست میانه و متعادل دیدگاه ما نظر به

 کهرد ک درست تئوري نتوان که نیست ايگونهبه اما ،است مؤثر عوامل آن نیست؛ اجتماعی و فرهنگی عوامل و شرایط
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 داریم طمینانا گاهی داریم، قطع گاهی ،واقعبه رسیدن براي البته. رسید ثابت نقطهبه  و نظریه به توانمی. باشد نماواقع

 . نیست بسته راه ولی ،داریم ظن گاهی و

 .اهللا انشاء آینده در نظریه این مبانی و تفصیل
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