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  چکیده
 تـا  و دارد، وجـود  کشور در ینید علم با مخالفت و موافقت در یمختلف يها دگاهید
 هـدف . اسـت  نگرفتـه  صورت ها دگاهید نیا ییگرا هم يبرا یچندان تالش حال به

ـ ا در که سروش، دکتر يآرا يمبنا بر که است نیا حاضر پژوهش  مخـالف  بـه  رانی
ـ ا در. کند ارائه ینید علم دیتول يبرا ییراهکارها است، مشهور ینید علم  مقالـه  نی
 یعنی ،ینید علم از سروش دکتر یتلق دو تناسب به ینید علم دیتول يبرا راهکار دو
 ارائه) ینید متون با هماهنگ علم(ضعیف  و) ینید متون از برگرفته علم( قوي یتلق

  .شد خواهد
 يهـا  آمـوزه  بـا  هماهنـگ  علـم  ،ینید متون از برگرفته علم ،ینید علم :ها دواژهیکل
  .سروش میعبدالکر دکتر ،ینید علم دیتول يراهکارها ،ینید

  
  . مقدمه1

یکی از موانع عدم گسترش و تعمیق گفتمان علم دینی در جامعه علمی کشور و عدم تولیـد  
هاي مختلف علمی، عدم وفاق نسبی بین متفکران و در نتیجه مسـؤوالن  علم دینی در عرصه

هاي دینی در فعالیت علمی اسـت. در  نقش آفرینی آموزهکشور در ارتباط با کمیت و کیفیت 
هاي موافق و مخالف علم دینی در ایران مطرح شده سه دهه گذشته طیف وسیعی از دیدگاه

هاي متنوع و متکثر در شود. وجود این دیدگاهها افزوده میو روز به روز بر تنوع این دیدگاه
-ها در عرصـه سیاسـت  کم یا بیش این دیدگاهکشور و تأثیر گذاري آگاهانه یا ناخودآگاه و 

یـا  » هـاي نظـام  دور شدن از آرمـان «اي جز ریزي خرد و کالن کشور، نتیجهگذاري و برنامه
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در » هـاي نظـام  گـذاري  بازده اندك سرمایه«و در بهترین حالت » حذف آثار اقدامات مثبت«
ین اساس ضروري است در هاي دینی در فعالیت علمی نخواهد داشت. بر ااستفاده از آموزه

کنار بسط و تعمیق رویکردهاي موجود در زمینه علـم دینـی، تالشـی نیـز بـراي همگرایـی       
شـود تـا مطـابق مبـانی     هاي موجود در این زمینه انجام گیرد. در این مقاله تالش میدیدگاه

ینـی  مختار دکتر عبدالکریم سروش، به عنوان یکی از مخالفان علم دینی، هم از امکان علم د
  دفاع شود، هم راهکاري براي تولید علم دینی ارائه گردد.

پیش از بحث در این زمینه الزم است به بررسی تلقی سروش از علم دینی اشاره شـود.  
توان دو تلقی از علم دینی را اسـتخراج کـرد، هـر چنـد وي بـه      از مجموعه آثار سروش می

  :اي اشاره نکرده استبنديصراحت به این چنین تقسیم
سروش در برخی بیانات خـود، علـم   : باشد شده استخراج ینید متون از که یعلم) الف

 شـود. بـراي مثـال:   دینی را علمی دانسته است که به روش نقلی از منابع دینی استخراج مـی 
ـ د از را علـوم  همـۀ  تـوان  یمـ  که شود یم یمنته یمنطق جۀینت نیا به نید کمال رشیپذ«  نی

ـ د از آن اسـتخراج  و اقتباس يمعنا به علم کردن ینید«. »کرد استخراج  سـروش، ( »اسـت  نی
 ونیزاسـ یسکوالر برابـر  در مقاومـت  سـنگر  نیآخـر  یانسـان  علوم کردن ینقل«). 205: 1390
 نـزاع  نید عالمان با دینبا) ینید متون از برگرفته یعنی( ینقل یانسان علوم نیتدو در«. »است
 يقـو  يمعنـا  را معنـا  نیا .)1389 سروش،( »گفت سخن آن امتناع از ینیشیپ نحو به و کرد
 متـون  از) ياجتهـاد ( ینقلـ  روش بـه  حالت، نیا در نظر مورد علم رایز ،مینام یم ینید علم

  است؛ نید به انتساب قابل وجه نیبهتر به و است شده استخراج(آیات و روایات)  ینید
علم دینی را برخی دیگر از عبارات سروش : ینید يها آموزه با سازگار علم) ب

 نیچن دانستن ینید وجههاي دینی دانسته است. به بیان دیگر علم سازگار با آموزه
 علم روانیپ زةیانگ« :است نید یقطع و يضرور يها آموزه با آن ناسازگارنبودن ،یعلم

 انیم يا معارضه که دهند پاسخ خود دغدغۀ نیا به کم دست تا خواند یم فرا را ها آن ینید
این معنا، را  ).205: 1390 سروش،( »نماند یباق ها آن معبود نید و ها آن محبوب علم

  نامیم.معناي ضعیف علم دینی می
 يمعنـا  دو هـر در  ،در بحث از علم دینـی  علم که گفت توان یم سروش يآرا اساس بر

 ،)فلسـفه  نمونـه  يبـرا ( یعقلـ  علوم به روش يمبنا بر که( را علوم ۀیکل ،آن فیضع و يقو
 بـر  و) خیتار نمونه يبرا( ینقل و ،)عرفان نمونه يبرا( يشهود ،)کیزیف نمونه يبرا( یتجرب
 یانسـان  و ،)یشناسـ  سـت یز و ،یمیشـ  ک،یـ زیف نمونه يبرا( یعیطب علوم به موضوع يمبنا
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 البتـه . ردیـ گ یمـ  دربـر ) شـوند  یم میتقس) اقتصاد و ،یشناس روان ،یشناس جامعه نمونه يبرا(
ـ  علوم کردن ینید از ینید علم داران طرف از ياریبس امروزه« که است معتقد سروش  یتجرب

ـ د معتقدند که چرا ،شندیاند یم 1یانسان علوم کردن ینید به فقط و اند دهیپوش چشم یعیطب  نی
 از یعـ یطب علـوم  به نسبت یانسان علوم و است آمده انسان امور ریتدب و یآدم تیهدا يبرا

 یآدمـ  امـور  ریتدب و تیهدا دربارة یعیطب علوم و داشته نید با يتر شیب تناسب جهت نیا
ـ انگ به توجه با). 202: 1390 سروش،( »ندیگو ینم یسخن اثباتاً و اًینف  سـروش  کـه  ییهـا  زهی
 از بشـر  فهـم  نیب چه چنان گفت دیبا است، برشمرده ینید علم دةیا کردن دنبال و ارائه يبرا

 کـه  شـود  تصـور  ای دهد رخ یتعارض نید از او فهم با...  و انسان ای جامعه عت،یطب ،یهست
ـ ید علـم  طرح يبرا نهیزم است، کرده ينظر اظهار موضوعات نیا دربارة نید  دو هـر  در ین

 طرةیسـ  رغم یعل مینیب یم که است دلیل نیهم به. آمد خواهد وجود به فیضع و يقو قرائت
 انـواع  تحول نحوة دربارة نیدارو ۀینظر که جا آن از ن،یدارو یتکامل ۀینظر گونۀ کیدئولوژیا

 بـود،  خلقت دربارةاز متون دینی  انیحیمس یبرخ فهم با متعارض زنده، موجودات گوناگون
ـ نظر ،یشناسـ  سـت یز در استفاده مورد یتجرب شواهد و ها روش با تا شدند آن بر يا عده  ۀی

). 31-28: 1385 تـرز، یپ( کننـد  دفاع یعلم ییگرا خلقت از و کشند نقد به را نیدارو یتکامل
 يبـرا  تالش از یمصداق تواند یم دارد، یاندک روانیپ سروش ریتعب به هر چند ،یتالش نیچن

 از يا عمده بخش با یعلم انیگرا خلقت. شود یتلق ینید یستیز و یعیطب یتجرب علوم ارائۀ
 امـا  ،داننـد  یمـ  درست را آن و) خرد سطح در تکامل( دارند موافقت نیدارو یتکامل ۀینظر

ـ ن آن جـۀ ینت کـه  کالن، سطح در تکامل که معتقدند ـ  لحـاظ  بـه  اسـت،  مشـترك  يای  یتجرب
  .ندارد یعلم ییگرا خلقت بر یتیمز در نتیجه و) 1384 ،يصمد( ستین ریناپذ آزمون
 ظـاهر،  در و ماًیمستق ،یستیز و یعیطب یتجرب علوم است ممکن هر چند گرید طرف از

ـ ا يهـا  فـرض  شیپ باشند، نداشته یآدم امور ریتدب و تیهدا در ینقش ـ  علـوم،  نی  ریتعـاب  ای
 تواند یم شود، یم اخذ اتینظر آن استناد به که یعمل جینتا ای ،شود یم ها آن از که يا یفلسف

ـ ا بـر . باشـد  داشـته  نقـش  یآدم امور ریتدب و تیهدا در میمستق ریغ ای میمستق شکل به  نی
 یبررس و یستیز و یعیطب یتجرب علوم يها افتهی نۀیزم در کماکان توانند یم داران نید اساس
  .دهند نشان تیحساس خود ینید يها نشیب و ها ارزش با ها آن ارتباط
(تفکیک مقـام کشـف و داوري و    سروش، مختار یمبان اساس بر کنم یم تالش ادامه در

 نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت)، فارغ از مناقشات بسیاري که درباره آن وجـود دارد، 
این مقاله به سـهم   .کنم ارائه ینید علم از يو یتلق دو با مطابق ینید علم دیتول يبرا راه دو
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هاي موجود در آراء مخالفان علـم دینـی را بـراي دفـاع از ایـن ایـده       کوشد ظرفیتخود می
  آشکار سازد تا زمینه براي همگرایی آراء موجود در این زمینه فراهم شود.

  
  ینید متون از مستخرج علم مثابۀ به ،ینید علم دیتول یچگونگ. 2

 متون از مند روش صورت به که است یعلم ،ینید علم ،ینید علم از يقو یتلق با مطابق
 را يداور مقام از کشف مقام کیتفک). 49: 1370 سروش،( باشد شده استخراج ینید
 به). 50: همان( کشف مقام نه داند یم يداور مقام به مربوط را علوم بودن یتجرب و ردیپذ یم
 قبض ۀینظر در سروش نظر مطابق حال). 51: همان( میندار »يا آورده کجا از علم« يو انیب
) یتجرب علم نه( ینید معرفت داشتن يبرا ما) 243 و 156: همان( عتیشر کیتئور بسط و
  .میآور دست به نید از یفهم ،ینید برون معارف از استفاده با و میبرو ینید متون سراغ به دیبا

 حیتشر گونه نیا را نید فهم يبرا ياجتهاد روش يها فرض شیپ یکس دیکن فرض
 دهیرس انیآدم به یوح قیطر از که است احکام و معارف از يا مجموعه نید«: کند یم

 ياریبس هاي گزاره« ؛»هستند خطا از مصون ها انسان به خدا کالم ابالغ هاي واسطه« ؛»است
 یفیتوص يایقضا« ؛»دارد وجود اتیروا و قرآن در انسان و جامعه طبیعت، ،یهست دربارة

 کشف و فهم هدف به يخبر يها گزاره« ؛»دارد نظر واقع به نید ياخبار و یارزش ریغ
 سبب روایات ورود و آیات نزول  زمان و  مکان« ؛»است شده بیان آن در منطوي حقایق

 ،»باشد موجود آن برخالف خاصی دلیل که این مگر شوند، نمی ها آن معانی در محدودیت
 و تحول معرض در و تدریجی خطاپذیر، معصوم غیر بشر فهم اما ،اند ثابت دینی متون«

 منطق، عرب، اتیادب با ییآشنا نیهمچن). 54-51: 1389 ،یحسن و پوریعل( »است تغییر
 علوم ،ینید نصوص صدور به کینزد مجتهدان يها استنباط رجال، علم استنباط، اصول
 یمبان ،)زبان فلسفۀ ،یلیتحل فلسفۀ ک،یهرمنوت ک،یسمانت مانند( اصول علم با همگن
 يبرا را هستند ینید رونیب معارف از که اجتهاد یکالم و ،یوجودشناخت ،یشناخت معرفت

 ینید رونیب معارف و ها فرض شیپ به توجه با سپس). 64-62: همان( بشمارد الزم نید فهم
 مفاد تا بکوشد و رفته) معصومان راتیتقر و افعال اقوال،( سنت و قرآن سراغ به ادشدهی

  .بفهمد را انسان و جامعه عت،یطب ،یهست ةدربار نید یفیتوص يها گزاره
 و است عتیطب از ینید یفهم مثال، يبرا سروش، نظر با مطابق ق،یتحق نیا دستاورد

 اتینظر عرض در ،ینید علم يقو یتلق از یمصداق عت،یطب از ینید فهم نیا که نیا يبرا
 بتواند دیبا گرید انیب به. کند عبور زین یتجرب يداور مرحلۀ از دیبا شود، مطرح گرید یعلم
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 باشد درصدد یعنی. باشد حساس یتجرب شواهد قبال در یعیطب یتجرب علوم گرید همچون
 نقد خود، ۀینظر دییتأ يبرا یعلم جامعۀ در جیرا يراهکارها گرید و یتجرب شواهد از که

 يمقتضا به باشد حاضر و کند استفاده یعلم جامعۀ نظر جلب و گر،ید يها هینظر
 ادلۀ از خود، ینید فهم بودن یجیتدر و يریخطاپذ جمله از خود، مختار يها فرض شیپ

 محصول. ردیگ بهره عتیطب از خود ینید فهم اصالح يبرا يا نهیقر مثابۀ به یتجرب یقطع
 جا آن از و است ینید است، ياجتهاد روش به نید از مستخرج که جا آن از يندیفرا نیچن
 از و است داده قرار یتجرب يها آزمون معرض در را خود یعلم اتینظر گرید بسان که

  . است یعلم است، کرده جلب خود به را یعلم جامعۀ نظر و رفتهیپذ ریتأث یتجرب شواهد
 مقالۀ برخالف) 1389( »یانسان علوم ناز و راز« عنوان با خود ریاخ یراننسخ در سروش

 از مستخرج علم يمعنا به( ینید علم ینیشیپ نحو به آن در که »یاجتماع علوم و اسالم«
 یانسان علوم سیتأس و نیتدو دنبال به که یکسان دربارة بود، دانسته ممتنع را) ینید متون

 ینیشیپ نحو به و کرد نزاع دینبا ها آن با«: دیگو یم هستند) ینید متون از برگرفته یعنی( ینقل
 علم نام به تجربت قرعۀ هم ها آن که داد اجازه دیبا بلکه گفت، سخن ها آن آرمان امتناع از

 یحاصل آزمون نیا در نانیزبیت شانیا دةیعق به البته. ندیازمایب را خود بخت و فکنندیب یانسان
 اما ،»شمارند یم خرد مرغ نهادن قفس در و تفکر بر زدن سقف را آن و نندیب ینم یدتیفا و
 و شود نیتوز قیتحق يترازو در فهیطا نیا ییتوانا« که داند یم مجاز سروش حال هر به

 دست از نمره و کنند يداور حقشان در همگان تا برسد ها گوش به آدابشان و فضل ثیحد
 در فیتخف قصد يا ذره که دانسته یخواه کین سر از یانیب« را انیب نیا يو »رندیبگ قیخال
  . »ندارد راه آن

دهد که سروش علم دینی را مفهومی پارادوکسـیکال و در نتیجـه   عبارات فوق نشان می
توان پرسید راه رسیدن به علم داند. با ممکن دانستن علم دینی میبه لحاظ منطقی ممتنع نمی

داده شـد،  دینی کدام است. پاسخی که بر مبناي تفکیک مقام کشف و داوري به این پرسش 
آن است که اگر بر اساس مبانی برون دینی و به صورتی روشمند فهمی از متون دینی درباره 

توان مطابق با مبانی سروش انسان، جامعه، تاریخ، طبیعت و ... بدست آوریم، این فهم را می
فهم دینی درباره انسان، جامعه، تاریخ، طبیعت و ... دانست. در صورتی که ایـن فهـم دینـی    

تواند شرط علمی بودن (یعنی گذر موفق از بوته آزمون تجربی و جلب نظر جامعه علمی و ب
تواند مصداقی براي علم دینی باشد. اما موافقان علم دینـی بایـد در   ...) را هم تأمین کند، می

شناسـی  نظر داشته باشند که هم در مقام فهم دین باید بر اساس آخرین دسـتاوردهاي روش 
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کننـد و هـم در مقـام آزمـون تجربـی فهـم دینـی خـود بایـد بـه آخـرین            فهم متون عمـل  
طور کـه اشـاره شـد،    البته همان شناختی علوم تجربی توجه داشته باشند.دستاوردهاي روش

 دانـد. فایده و محکوم بـه شکسـت مـی   یابی به چنین علمی را بیسروش تالش براي دست
  یانسان علوم دیتول يبرا تالش ودنب شکست به محکوم با ارتباط در سروش قضاوت دربارة

  .کرد میخواه بحث مقاله یانیپا بخش در ،یخیتار شواهد استناد به ،ینید
راهکار پیشنهادي در این بخش شباهتی به راهکار پیشنهادي دو تـن از طرفـداران علـم    
دینی دارد. بر این اساس شایسته است در پایان این بخش به وجوه شباهت و اخـتالف ایـن   

  راهکار و دو راهکار طرفداران علم دینی اشاره شود.
گیـري از روش  هـا را بهـره  ) همچون سروش، معیار علمـی بـودن فرضـیه   1382باقري (

هـاي  داند. اما باقري تنهـا آن بخـش از آمـوزه   تجربی و گذر موفق از بوته آزمون تجربی می
نند به عنوان مبانی متـافیزیکی در  تواگیرد که میدینی را در فرایند تولید علم دینی به کار می

آیـد کـه فهـم روشـمند     گـاه درصـدد برنمـی   کار گرفته شوند. بـاقري هـیچ  فعالیت علمی به
هـاي  هاي دینی ناظر به انسان، اجتماع، تاریخ، طبیعت را به عنـوان فرضـیه  (اجتهادي) آموزه

هاي علمـی  فرضیه پذیر در فعالیت علمی به کار گیرد. باقري همچنین فرایند استخراجتجربه
  داند. هاي متافیزیکی دینی را خالقانه و در نتیجه غیر روشمند میاز آموزه

راهکاري که مبتنی بر آراء سروش براي تولید علـم دینـی پیشـنهاد گردیـد، بـا راهکـار       
) از این جهت شبیه است که هر دو بر ضرورت روشـمند  1389پیشنهادي حسنی و علیپور (

کنند. اما حسنی و علیپور معتقدند که براي علمی بـودن یـک   تأکید میبودن فهم متون دینی 
عقیده الزم نیست، آن عقیده به روش تجربی ارزیابی شود و روش اجتهادي بـراي ارزیـابی   

گیري از روش تجربـی را بـراي علمـی قلمـداد     کند. اما سروش بهرهفهم دینی ما کفایت می
  اند.دهاي مستخرج از دین الزم میکردن فرضیه

  
  باورها شبکۀ يساز هماهنگ قیطر از ،ینید علم دیتول یچگونگ. 3

 مشکالت از فارغ( سروش عتیشر کیتئور بسط و قبض ۀینظر رسد یم نظر به نیهمچن
 با سازگار علم( ینید علم از فیضع یتلق دیتول يبرا آن از که دارد را تیقابل نیا) آن ينظر
  :از ندا عبارت بسط و قبض ۀینظر یاصل ارکان. کرد استفاده) ینید فهم

  نباشد؛ یمتک ینید رونیب يها فهم و ها معرفت به که ندارد وجود نید از یفهم چیه. 1
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 داشته ثبات اگر و شود یم متحول هم ینید فهم ابند،ی تحولرون دینی ب يها فهم اگر. 2
 ماند؛ خواهد ثابت هم ینید فهم باشند،
 ؛ابندی یم تحول یدین برون يها فهم. 3
 ،ردیگ یم صورت ینید برون يها فهم در که یتحول به توجه با ن،ید از فهم جهینت در. 4
  ).80: 1371 سروش،( ابدی یم تحول
 یحیمس انیروحان که شد باعث دیخورش دور به نیزم چرخش آشکارشدن مثال يبرا

 ریتفس ارائۀ و افتهی رییتغ مقدس کتاب اتیآ یبرخ از ها آن فهم که کنند اعتراف يهودی و
 مقدس کتاب از تازه يریتفس ارائۀ با ها آن. است کرده دایپ ضرورت ینید متن از يا تازه

 در عتیطب از او فهم مانند عتیشر از یآدم فهم که کردند اذعان) آن ملحدانۀ انکار نه(
 عتیشر و عتیطب ،اند تعارض یب و ثابت گرچه صامت، عتیطب و عتیشر و است النیس

 و باشد متعارض و متحول تواند یم ،شود یم یآدم بینص دو نیا از که یفهم یعنی ناطق،
 نیا به توجه). 87-86: همان( کرد خواهد کمک ها آن جانبۀ دو حیتصح به تعارض، نیهم

 از فهم و نید از فهم تنها نه عت،یشر کیتئور بسط و قبض ۀینظر در که دارد تیاهم نکته
 و ن،ید عت،یطب خ،یتار جامعه، انسان، ،یهست از یفهم نوع هر دارند، تعامل هم با عتیطب
 ستد و داد در يبشر معارف یتمام« سروش، انیب به و است ارتباط در گرید یفهم با... 

 که گونه همان لذا). 104: همان( »شوند یم متالئم مستمراً یآدم فهم ياجزا و مستمرند
 در تواند یم هم ینید معرفت گذارند، ریتأث ینید معرفت در ینید برون يها معرفت
 شبکۀ که است آن دارد، تیاهم تیدرنها چه آن و گذارد ریتأث ینید برون يها معرفت
 و عتیطب از که یفهم« که انیب نیا در »دوجانبه حیتصح« عبارت. باشد سازگار ما يباورها

 به تعارض نیهم و باشد متعارض و متحول تواند یم ،شود یم یآدم بینص عتیشر
 ینید درون معرفت و ینید برون معرفت متقابل ریتأث بر »کند یم کمک ها آن دوجانبۀ حیتصح

 فهم تحول« :است کرده حیتصر نیچن يبعد عبارات در داللت نیا بر سروش. دارد داللت
 مورد حیتصر و داللت نیا یمثال ذکر با و »شود یم یمنته يگرید در فهم تحول به ،یکی

 به خواستند ینم که ها آن ،يمرکز دیخورش ۀینظر طرح از پس«: است گرفته قرار دیتأک
 در و کردند ابزارانگارانه يریتعب را یعلم يها افتهی دهند، در تن کتاب تازة ریتفس

 هر به و سپردند يا تازه مکتب به دل) یشناس انسان و کیزیمتاف در لذا و( یشناس معرفت
 ۀینظر رشیپذ هم اساس نیا بر). 88: همان( »کردند عوض را خود یمعرفت منظومۀ حال

 تواند یم ینید فهم رشیپذ هم و دهد رییتغ را ینید متون فهم تواند یم يمرکز دیخورش
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 به که است آن انیم نیا در مهم. زند رقم يمرکز دیخورش ۀینظر از را ما فهم یچگونگ
 و نید باب در انسان معرفت و شود حفظ باور مختلف يها گونه انیم يسازگار ينحو

 لسوفیو ف مورخ، ،دان کیزیف) 1916- 1861( دوئم ریپبراي مثال . نباشد ناسازگار عتیطب
به  دیابزارانگارانه نسبت به علم، کوش کردیبود که با اتخاذ رو یاز کسان زین يعلم فرانسو
 ).183: 1377 ،یزمان یبماند (عل بند يخود پا ینیاعتقادات د

 گونه نیا توان یم راتئوریک شریعت  بسط و قبض ۀینظر یاصل رکن سه مبنا نیا بر
  :داد میتعم

  نباشد؛ یمتک X از رونیب يها فهم و ها معرفت به که ندارد وجود X از یفهم چیه. 1
 داشته ثبات اگر و شود یم متحول هم X از فهم ابند،ی تحول X از رونیب يها فهم اگر. 2

 ماند؛ خواهد ثابت هم X از فهم باشند،
 .ابندی یم تحول X از رونیب يها فهم. 3

 مثال يبرا و داد قرار...  و انسان، جامعه، خ،یتار ن،ید عت،یطب توان یم X يجا به که
 يها فهم از ازین یب یخیتار فهم چیه ناطق، خیتار از ما فهم و است صامت خیتار گفت،

 ،کند ینم رییتغ یخیتار فهم نکنند، رییتغ یخیتار ریغ يها فهم تا ست،ین یخیتار ریغ
 .هکذا و) 165: 1371 سروش،( کنند یم رییتغ یخیتار ریغ يها فهم

 تعارض هنگام به که است نیا عتیشر کیتئور بسط و قبض ۀینظر در مهم سؤال اما
 دیبا را تعارض طرف دو از کی کدام) عتیطب از فهم و نید از فهم مثال يبرا( فهم دو انیم

 مجدداً را باورها انیم یهماهنگ و ،يبازساز را باورها شبکۀ آن اساس بر و داد قرار مبنا
 است آن سروش متعدد يها مثال استناد به بسط، و قبض ۀینظر از جیرا تصور کرد؟ جادیا

 یعیطب علوم در تحول جمله از و ینید برون يباورها در تحول يمبنا بر است معتقد يو که
 به ،یکی فهم تحول« که حیتصر نیا با برداشت نیا اما. میده رییتغ نید از را خود فهم دیبا

 به عتیشر از فهم و عتیطب از فهم انیم تعارض« ای »شود یم یمنته يگرید در فهم تحول
 ارائۀ با سروش که نیا بر مضاف. ندارد یهماهنگ »کرد خواهد کمک ها آن جانبۀ دو حیتصح

 يمبنا بر ینید و یفلسف يباورها جمله از و باورها ۀشبک رییتغ که دهد یم نشان یمثال
 را یوتنین کیزیف مطلق صحت کانت« :ستین یدرست کار همواره عتیطب از یفهم رشیپذ
 یشناس نید و یشناس فلسفه آن، اساس بر و) بود او یفلسف اشتباه نیتر بزرگ نیا و( رفتیپذ

 مزعوم صحت و رفعت و دهد جا خود در را یوتنین کیزیف بتواند که کرد بنا چنان را خود
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  ).87: همان( »کند حفظ را آن
 انیم تعارض هنگام به میده صیتشخ آن اساس بر که میهست یمالک ازمندین ما پس

 چه به و ما يباورها از کی کدام ،...  و اجتماع، انسان، عت،یطب از فهم و نید از فهم
 عتیشر کیتئور بسط و بضق کتاب در سروش کند؟ رییتغ دیبا یشکل چه به و یلیدل

 :دیگو یم کتاب نیا از يگرید يجا در يو. است نداده سؤال نیا به یروشن پاسخ
 ندازد،یبرن را ها آن اگر و گذارند ینم خود حال به را ما نیشیپ يها دانسته ن،ینو يها دانسته«

 بر دارد داللت مطلب نیا). 104: همان( »گذارد ینم خود حال به را ما ها آن مفاد و معنا در
 کند ینم ارائه یلیدل سروش اما است، یقبل يباورها در تحول يمبنا دیجد يها دانسته که نیا

 نیا بر مضاف ؛سازند یم متحول را نیشیپ يها دانسته که هستند نینو يها دانسته فقط که
) نیشیپ يها دانسته( ینید متون از یخاص ریتفس رشیپذ يمبنا بر که است رفتهیپذ يو
 تا کرد، ارائه) نینو يها دانسته( يمرکز دیخورش ۀینظر از ابزارانگارانه يریتفس توان یم

 که يکار مشابه). 88: همان( شود برطرف عتیشر از فهم و عتیطب از فهم انیم تعارض
 ز،ین نیشیپ يها دانسته گفت توان یم پس). 142-141 همان،( داد انجام دوئم ریپ امثال

 ها آن مفاد و معنا در ندازند،یبرن را ها آن اگر و گذارند ینم خود حال به را ما نینو يها دانسته
  .گذارند ینم خود حال به را ما

 از فهم و نید از فهم انیم تعارض رفع یچگونگ يبرا گرید یمالک انیب مقام در سروش
 جهان که ببندند دل یمعرفت به توانند ینم انیآدم« :سدینو یم...  و جامعه و انسان عت،یطب
 عبارت نیا در که رسد یم نظر به). 104: 1371 سروش،( »دهد یم فتوا آن ضد بر یرونیب

 بر یمبن سروش دةیعق با انیب نیا اما. است شده یمعرف ما فهم يداور مالك رونیب جهان
 يسازگار) 106: همان( »هینظر به مشاهده بودن مسبوق و مصبوغ« و »عتیطب بودن صامت«

 فتوا يزیچ هیعل ای له خود يخود به ،بودن صامت علت به یرونیب جهان چراکه ندارد،
 یچگونگ که است یعلم رونیب معارف گرید عبارت به ای ها فرض شیپ نیا و دهد ینم

 را آن و شود یم موجب را عتیطب از یفهم و زند یم رقم یرونیب جهان از را ما مشاهدة
 یرونیب جهان که ببندند دل یمعرفت به توانند ینم انیآدم« عبارت گرید انیب به. کند یم ناطق

 توانند ینم انیآدم که کرد معنا گونه نیا دیبا سروش یمبان مطابق را »دهد یم فتوا آن ضد بر
 نیهمچن ببندند، دل ،دهد یم فتوا يگرید ضد بر یکی که عتیطب از یفهم دو به زمان هم
 به ای است، تعارض در خیتار از ها آن فهم با که ببندند دل عتیطب از یفهم به توانند ینم

  . هکذا و است تعارض در نید از ها آن فهم با که ببندند دل جامعه از یفهم
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 کند ینم ارائه يا ضابطه و مالك چیه عتیشر کیتئور بسط و قبض ۀینظر در سروش
 به و کی کدام فهم، از گونه دو انیم تعارض هنگام که داد صیتشخ بتوان آن اساس بر که
 برطرف باورها شبکۀ در وجودآمده به يناسازگار تا کند رییتغ دیبا شکل چه به و لیدل چه

 یگوناگون يها مثال ارائۀ با که است نیا دهد یم انجام کتاب نیا در يو که يکار شود،
  . است شده گرید یفهم در تحول موجب ،یفهم در تحول که دهد نشان

 -دوئم تز گرگونۀید انیب عت،یشر کیتئور بسط و قبض ۀینظر یاصل مفاد در واقع
 عقاید و باورها ۀشبک د،یجد يا تجربه ای درك اساس بر هرگاه تز، نیا مطابق. است نیکوا
 ضروري شبکه در ییها تعدیل انجام شود، تعارض دچار است بشرساخته ساختاري که ما

 دربارة. سازند متعین را ها تعدیل نیا کیفیت توانند نمی ییتنها به منطق و تجربه ولی شود، می
 و ارزیابی باید ها گزاره مجموعۀ ای گزاره کدام ناقض، ۀتجرب ای درك یک پرتو در که این

 ای حکم هر ،یتیوضع نیچن در گرید انیب به. دارد وجود بسیاري انتخاب آزادي شود، تعدیل
 یکاف ةانداز به ستمیس از يگرید يجا در که یشرط به کرد، حفظ توان یم را يا گزاره
  )1374 ن،یکوا( دیآ عمل به یاساس حاتیتصح

 رفع يبرا دانشمندان که یمتفاوت يها امکان از است یشینما صحنۀ شهیاند و علم خیتار
 گرفته متعارض اتیتجرب به یتوجه یب از ؛اند گرفته شیپ در خود يباورها شبکۀ از تعارض

 4یعلم يها هینظر رییتغ ،3یکمک يها هیفرض رییتغ ،2ها آن مشکالت ییشناسا يبرا تالش ای
 منطق شنهادیپ و یسنت منطق رییتغ یعنی باور، شبکۀ در هیال نیتر يمرکز رییتغ یحت و

 تحول معرض در تواند یم ما يباورها شبکۀ از یبخش هر نیکوا -دوئم تز مطابق .5دیجد
 به ،یکی فهم تحول« که داشت دیتأک آن بر سروش که است یعبارت همان نیا و ردیگ قرار

 معرض در توانند یم ما يباورها یتمام گرید انیب به. »شود یم یمنته يگرید در فهم تحول
 نه ،کنند ینم رییتغ ما يباورها از یبرخ که میکن یم مشاهده گاه ما که نیا و رندیگ قرار رییتغ
 میا گرفته میتصم ما که است آن خاطر به بلکه باورهاست، آن ذات در یتیخصوص خاطر به
 از يریگ شیپ منظور به و علم یاجتماع بعد به توجه با و 6مینده رییتغ را ها گزاره نیا که

 نیا خواست بدون ثبات نیا« که گفت توان یم يفرد عوامل به علم یاجتماع ةدیپد لیتحو
 يها گزاره از يسر کی سر بر یعلم جامعۀ توافق و) 147: همان( »گردد یم متولد آن و

هاي مختلف شبکه باورهاي ما به هنگام تحول بخش ثبات در...  ای ها هینظر ای یمشاهدت
  ). 78 - 56: 1382 ،ياکبر ؛118-111: 1390 کالم، بایز( کند یم نقش يفایا

 يراهکارها از کی چیه توان ینم« علم، به سروش دو ۀدرج نگاه در حال هر به
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 نیا که چرا دانست، نادرست ای درست را باورها شبکۀ يساز هماهنگ يبرا شده دنبال
 از کیهر کردن دنبال دوم، ۀدرج معرفت در. شود یم اول ۀدرج معرفت به مربوط قضاوت

 نیا تماشاگران ما مقام نیا در. ردیگ یم قرار يبشر معرفت رةیدا در و زیجا ها امکان نیا
 سروش،( »میندار تیعنا گرانیباز آن از کی چیه يرأ ییناروا و ییروا به و میهست يباز

 به است زیجا یشناخت معرفت لحاظ به و دارد امکان منطقاً اساس نیا بر). 152: 1371
 از فهم عت،یشر از فهم و...  و خیتار انسان، جامعه، عت،یطب از فهم انیم تعارض هنگام

. داد انجام را یاصالحات گرید يها فهم در یمقتض نحو به و داد قرار مبنا را عتیشر
 موجود علوم با متناظر و دیآ یم دیپد شکل نیبد که باورها منسجم شبکه نیا از ییها بخش
 علم فیضع یتلق از یمصداق تواند یم ندارد، ینید يباورها با یتعارض که جا آن از است،

  .شود دانسته ینید
این راهکار که به طور خالصه در این بخش مورد بحث قرار گرفت، ظرفیت آن را دارد 

-توان از آن در چارچوب وظیفـه . می1شود که  که به راهکاري براي تولید علم دینی منتهی
توان بر اساس آن چگونگی شکل گیري فلسفه اسـالمی (بـه   . می2گرایی معرفتی دفاع کرد. 

عنوان علمی که موضوع آن وجود بما هو وجود و روش عقلی استداللی است) را در جهـان  
ه علم دینی موفق بـه ارائـه   هاي موجود در زمین. تا زمانی که دیگر دیدگاه3اسالم تبیین کرد. 

دهی بـه فعالیـت علمـی در    اند، از آن براي جهتهاي مختلف آن نشدهعلوم دینی در شاخه
  ).1391هاي اسالمی استفاده کرد (رك: موحد ابطحی، راستاي آموزه

 
  فایده است؟ . آیا هرگونه تالشی براي تولید علم دینی بی4

 ینقلـ  یانسان علوم دیتول يبرا تالش نان،یزبیت« سروش دةیعق به شد عنوان که طور همان
 نیچنـ  و »شـمارند  یمـ  تفکـر  بـر  زدن سقف را آن و دانسته دتیفا یب و حاصل یب یتالش را
ـ . داننـد  یم نهیزم نیا در نیشیپ يها تالش از يریگ عبرت محصول را يا دهیعق  نمونـۀ  نیاول
ـ نظر سـر  بـر  لـه یگال با سایکل معارضۀ به کند یم ادی آن از یتلخ به سروش که يا یخیتار  ۀی

ـ ید ،خواسـت  یمـ  لـه یگال امثـال  از سایکل چه آن البته«. گردد یم باز يدمرکزیخورش  کـردن  ین
ـ پ منافـات  ینید شۀیاند با ها آن نظرات که بود نیا ها آن خواست بلکه نبود، یشناس هانیک  دای

 در گـر ید بار علم کردن کیدئولوژیا بحث. نشد تمام نید نفع به تینها در نزاع آن که نکند
ـ با علـوم  همـۀ  کـه  شـد  مطـرح  تقاضـا  نیا مجدداً و شد تکرار سابق يشورو  یصـاف  از دی

 نمونـۀ  سـروش . »باشـند  نداشـته  یمنافـات  آن بـا  حداقل و بگذرند کیدئولوژیا يها شهیاند
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 ،يهودبـو  فیتأل علم، و اسالم کتاب استناد به را علوم کردن ینید يبرا تالش گرید یخیتار
 ،1977 سـال  در الحـق  اءیضـ  يکودتـا  از بعد«: دارد یم انیب نیچن نیا ،یپاکستان دان کیزیف

 بـا  کـه  یکنفرانسـ  در مثـال  يبرا. شد انجام پاکستان در علوم کردن یاسالم يبرا ییها تالش
 بودنـد،  علـم  کـردن  یاسـالم  دنبـال  بـه  که یدانشمندان شد، برگزار پاکستان در هدف نیهم

 و هـا  جـن  ییایمیشـ  بیترک و جهنم حرارت درجۀ داکردنیپ قرآن، یعلم معجزات به راجع
 آتـش  از جـن  یاسـالم  يهـا  آمـوزه  مطابق که جا آن از( ها آن يانرژ از يریگ بهره یچگونگ

: 1384 ،يهودبـو  ← ؛354-353: 1390 سروش،( »کردند یم بحث...  و ،)است شده دهیآفر
ـ ا یاسـالم  انقـالب  از پـس  کـه  ییها تالش به نیچنمه شسرو). 306-314 ـ یزم در رانی  ۀن

 در قـم  در کـه  یاقـدامات  جملـه  از و گرفت صورت ها دانشگاه و یانسان علوم کردن یاسالم
 یشناسـ  روان و ،یاسالم یشناس جامعه ،یاسالم اقتصاد عنوان تحت ییها کتاب نیتدو نۀیزم

ـ ا اطـراف  در کـه  یتلخـ  نسـبتاً  حـوادث  يو ةدیـ عق بـه . است کرده اشاره....  و یاسالم  نی
ـ ید امـروز  که يطور به شد، دانشمندان يبرا يآموز عبرت ۀیما آمد، شیپ ها انیجر  کـردن  ین

ـ م در علـوم،  ـ  علـوم  محققـان  و دانشـمندان  انی  راثیــم و نـدارد  یچنـدان  دار طـرف  یتجرب
 و است اوردهین یخوب نمرة و داده پس يروزگار را خود امتحان که شود یم یتلق يا فرسوده

ـ ا بـه  دل جهالـت  سـر  از ،زنند یم علم کردن ینید از دم امروزه که یکسان  خـوش  آرمـان  نی
ـ دل به و اند داشته ـ  کیـ  خواهنـد  یمـ  آن، یخیتـار  سـابقۀ  ندانسـتن  لی  و داده امتحـان  ۀحادث

  .کنند اتیح دیتجد و احضار جهت یب را شده فیتکل نییتع
 نیمعصوم ۀیتوص يرو هر به. است احترام و توجه قابل سروش جناب یخیتار تذکرات

 بـا  اما .7مینکن تجربه مجدداً را يا شده تجربه امر و میریبگ عبرت خیتار از که است نیا ما به
 گذشـته،  در ینید علم دیتول يبرا شده انجام اتیتجرب یتمام بودن تلخ و دهیفا یب قبول فرض

 چند دیبا د،یرس سروش نظر مورد جۀینت به یخیتار شواهد نیا به استناد با بتوان که آن يبرا
  :شود روشن موضوع
 و داده پـس  را خـود  آزمون خیتار در کیدئولوژیا علم ای ینید علم از قرائت کدام) الف

   است؟ اوردهین یخوب نمرة
   ؟کنند یم دنبال را قرائت همان حاضر عصر در ینید علم داران طرف یتمام ایآ) ب
  ؟اند رفته آزمون بوتۀ به یاحوال و اوضاع چه تحت ،ینید علم از یخیتار يها قرائت) ج
 قرار آزمون معرض در احوال و اوضاع همان تحت ینید علم از دیجد يها قرائت ایآ) د
  ؟اند گرفته قرار
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 سر از یتالش ،ینید علم دیتول عرصۀ در را يدیجد تالش نوع هر توان یم یزمان فقط
 ینید علم از شده تجربه و واحد یقرائت م،یده نشان که دانست، یخیتار فهم فقر و جهالت

 اما. است گرفته قرار انیامروز عمل يمبنا گذشته، با مشابه کامالً یاحوال و اوضاع در
 به نسبت یراتییتغ ه،ینظر آن آزمون احوال و اوضاع در ای ینید علم ۀینظر در ای چه چنان

 توان ینم سروش، اشارة مورد نامطلوب یخیتار شواهد از باشد، آمده وجود به گذشته
  .گرفت جهینت را ینید علم دیتول نۀیزم در یتالش هرگونه بودن دتیفا یب و نامعقول

 علـم  مخالفـان  گـر ید و سـروش  و است شده برگزار پاکستان در که یشیهما مثال يبرا
 در که است یحال در نیا. است 1983 سال به مربوط کنند یم ادی آن از اریبس جانیه با ینید

 و سـت یب قـرن  در یاسـالم  نظام در علم« عنوان با يگرید یالملل نیب شیهما زین 1995 سال
 بـوده  دار عهده را آن یعلم تیمسئول اقبال مظفر دکتر که است شده برگزار پاکستان در »کمی

ـ ا سـخنرانان  از( نصر نیحس دیس دکتر با ییوگو گفت در اقبال. است  حیتصـر ) شیهمـا  نی
 کـه  میدار قصد ما و است قبل شیهما برگزارکنندگان دگاهید برخالف ما دگاهید که کند یم
 يو). 14: 1390 اقبال،( باشد علم و اسالم گفتمان سمت به حرکت يبرا یگام شیهما نیا

 بهتـر  هرچـه  شـناخت  منظور به ،ياورفنّ و علم ۀفلسف و خیتار مطالعۀ« ضرورت از نیهمچن
ـ  و علم قاتیتحق یطراح« و »دیجد ياورفنّ و علم یفلسف یمبان  بـا  متناسـب  نـده یآ ياورفنّ

 شیهمـا  دو نیا يها یسخنران سطح و نوع سۀیمقا). 15: همان( کند یم ادی...  و »اسالم امت
 ینید علم دةیا دربارة یپاکستان شمندانیاند دگاهید دهه کی طول در که دهد نشان تواند یم

همچنین شایسته است چگونگی بسط و تعمیق افکـار اسـماعیل فـاروقی،     .است افتهی رییتغ
گذاران بحث علم دینی در جهان اسـالم را در  مرکز جهانی اندیشه اسالمی و از پایهمؤسس 

  آراء طه جابر علوانی، محمد محمد امزیان، ابراهیم عبدالرحمن رجب و ... مشاهده کرد.
 ینید علم نۀیزم در تالش یدتیفا یب به حکم ،یخیتار یبررس با باشد قرار چه چنان

 ینید علم نۀیزم در شده انجام یپژوهش و یآموزش يها تیفعال یخیتار ریس دیبا شود داده
 در) اسالم جهان در ینید علم گفتمان افتنی وعیش زمان از یعنی( گذشته دهۀ چهار در

 داده نشان و ردیگ قرار مطالعه مورد ،يمالز پاکستان، ران،یا رینظ یاسالم بزرگ يکشورها
  .است نداشته یتوجه قابل شیافزا ها تیفعال نیا یفیک سطح زمان، گذشت با که شود
  

  . اعتبار شواهد تاریخی مورد استناد سروش5
 يدمرکزیخورش ۀینظر با سایکل برخورد نحوة جمله از ،یخیتار تلخ حوادث ن،یا بر عالوه
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 است، گرفته قرار سروش جمله از ،ینید علم نیمخالف قضاوت يمبنا که آن داران طرف و
 به را ما ج،یرا يباورها به استناد و یخیتار فهم فقر تا شود یبازخوان دقت به دیبا

 کتاب در بروك جان که طور همان مثال يبرا. کشاندن نهیزم نیا در نادرست يها قضاوت
 جیرا باور نۀیشیپ است، کرده اشاره) Brooke, 1991( نید و علم رابطۀ به یخیتار کردیرو
 کی به کینزد که گردد یبرم یکتاب دو به علم با تیحیمس معارضۀ یطوالن سابقۀ بر دال
 –دراپر ۀینظر به امروزه و اند نگاشته دراپر امیلیو جان و تیوا کسونید آندرو شیپ قرن

 القا را نید به نانهیبدب ینگاه و علم به نانهیب خوش ینگاه کتاب نیا. است مشهور تیوا
 است تضاد در عتیطب از یعلم يها برداشت با ذاتاً نید که کند یم وانمود نیچن و کند یم
 مراجعه با علم، و سایکل تعامل خیتار به نگاه نیا اما). 11- 10: 1390 همکاران، و یحسن(
 که ،)Arthur Koestler( کوستلر آرتور اثر خوابگردها کتاب همچون یعلم خیتار کتب به

 دهیکش چالش به يجد طور به است، داده ارجاع کتاب نیا به خود آثار در زین سروش
 ترس که دارد یم انیب ،شده انجام يها ينگار نامه و موجود اسناد استناد به کوستلر. شود یم

 که بود خود عصر هم نیمنجم خاطر به بلکه سا،یکل خاطر به نه ،اش هینظر ارائۀ از کیکپرن
دیدگاه هاي ). 171 و 168: 1361 کوستلر،( کنند طرد یعلم جامعۀ از را او دیترس یم

 شانیکش و سایکل دییتأ مورد و شد يو شهرت موجب يو اتیح در کیکپرننجومی 
 او يبرا کیکپرن فوت از پس سایکل). 247 و ،214،221 ،165: همان( گرفت قرار دانشمند

 که یسالگ پنجاه سن تا لهیگال). 214: همان( کرد بنا ژان سن يسایکل در يادبودی يبنا
 کیکپرن یۀنظر از خود سیتدر و ها نوشته در ،گذشت یم کیکپرن کتاب نشر از سال هفتاد

 امکان به یحیتلو صورت به یگوناگون يها رساله در آن از پس. کند ینم يادی
 يها رساله نوشتن از پس لهیگال). 345: همان( کند یم اشاره کیکپرن ۀینظر بودن درست
 و ،536 ،519 ،517: همان( ردیگ یم قرار دانشمند شانیکش و سایکل تیحما مورد متعدد
 در جیرا سنت برخالف لهیگال که شود یم آغاز یزمان لهیگال و سایکل نزاع....  و) 569

 خواهد یم سایکل از ک،یکپرن ۀینظر یدرست بر دال یقطع ادلۀ و شواهد ارائۀ بدون سا،یکل
 چرخش بر داللت که ینید متون یبرخ از را رشیتفس ،يمرکز دیخورش یۀنظر با مطابق که

 یمیعظ لیخ سفارش به و) 525- 523: همان( کند عوض داشت، نیزم دور به دیخورش
 رابطه در سایکل موضع رییتغ بر اصرار يجا به که نیا بر یمبن سایکل در خود داران طرف از
: همان( نکرد توجه باشد داشته خود دگاهید اثبات در یسع ،ینید متون از رشیتفس با

 یآمادگ نیا سایکل طرف از که است نیا دهند یم نشان یخیتار شواهد نیا چه آن). 543
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 دست کتاب لیتأو به کند، ارائه نیزم حرکت بر دال یقطع شواهد لهیگال اگر که شد اعالم
 اند دهیفهم ینم یدرست به تاکنون را کتاب از قطعات آن که کرد خواهند اعالم و برد خواهند

 از یبرخ است ذکر انیشا. نکرد ارائه يشواهد نیچن لهیگال اما ،)132: 1371 سروش،(
 قرن تا یعنی( بعد سال 300 تا بود الزم يمرکز دیخورش ۀینظر اثبات يبرا که يشواهد

 در يظاهر راتییتغ مستلزم د،یخورش گرد به نیزم چرخش مثال يبرا. امدندین فراهم) 19
 نیزم مدار قطر که باشد ادیز چنان ستارگان ۀفاصل که آن مگر بود، ثابت يها ستاره مواضع

 يظاهر راتییتغ گونه نیا شناسان ستاره که بود یحال در نیا. باشد زیناچ آن با سهیمقا در
 ادیز چنان آن نیزم از هم را ستارگان ۀفاصل گرید يسو از و بودند نکرده مشاهده را
 یۀنظر با نه داشت، یهماهنگ يمرکز نیزم ۀینظر با باور دو نیا و دانستند ینم

 دانشمند کپلر، مکرر يها دعوت به یحت لهیگال). 168: 1376 هال،( يمرکز دیخورش
 نداد یپاسخ کیکپرن ۀینظر اثبات در مشترك يهمکار يبرا خود، بزرگ یحام و معاصر

 که یزمان تا است، شده ذکر کیکپرن کتاب مقدمۀ در که گونه همان نشد حاضر نیهمچن و
 فقط را هینظر نیا است، نکرده ارائه يمرکز دیخورش ۀینظر دییتأ يبرا یکاف شواهد

 اساس نیا بر. کند یم نییتب يبهتر شکل به را ینجوم مشاهدات که کند یمعرف يا هینظر
 بلکه آن، اثبات يبرا تالش و يمرکز دیخورش به اعتقاد خاطر به نه لهیگال هیعل سایکل حکم

 ۀینظر دیمؤ یکاف ۀادل ارائۀ بدون ،ینید متون از ریتفس رییتغ بر لهیگال اصرار خاطر به
  .بود يمرکز دیخورش
  

  گیري . نتیجه6
 و پژوهش و آموزش ،يزیر برنامه ،يگذار استیس يبرا مسئوالن و متفکران نیب ینسب وفاق

 تنهـا  نـه  گذشـته  دهۀ سه در سفانهأمت. است يضرور يامر ینید علم دةیا برد شیپ در نتیجه
 ریسـ  شـاهد  که است نشده انجام ینید علم نۀیزم در شده مطرح يآرا ییگرا هم يبرا یتالش

 آن زمـان  رسـد  یمـ  نظـر  بـه . میهست ینید علمدر زمینه  اتینظر در روزافزون تکثر و واگرا،
این آراء به طور جدي مـد نظـر قـرار     ،ینید علم نامخالف يآرادر کنار نقد  که است دهیرس

شـود.   اسـتفاده  در گسترش و تعمیـق گفتمـان علـم دینـی      آن آموز عبرت نکات ازگیرد و 
آراء و مبانی مختار آنها در اثبات امکان علم دینی و چگـونگی تولیـد علـم     تیظرفهمچنین 

دینی شناسایی گردد تا بدین وسیله گسست کنونی میان آراء مخالف و موافق علم دینـی در  
  . کشور پر گردد
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تفکیک مقام . مطابق مبناي علم شناسانه سروش مبنی بر 1در این مقاله نشان داده شد که 
توان از امکان علم دینی کشف و داوري و همچنین نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت می

هاي دینـی) و قـوي (علـم مسـتخرج از متـون      در دو قرائت ضعیف (علم هماهنگ با آموزه
توان دو راهکار براي تولید علـم دینـی ارائـه    . مطابق با این دو مبنا می2دینی) آن دفاع کرد. 

تفاوت راهکار پیشنهادي بـراي تولیـد قرائـت قـوي از علـم دینـی بـا دو راهکـار         . 3کرد. 
پیشنهادي باقري، علیپور و حسنی (از موافقان علم دینی) مقایسه شد و وجوه اختالف آنها با 

. راهکار پیشنهادي براي تولید قرائت ضعیف از علم دینی، راهکاري است 4هم بیان گردید. 
.  بـا  4تواند با موفقیت در عرصه تولید علم دینـی اسـتفاده شـود.    که با تقریر مناسب آن می

ثمر بودن هر گونه تالش براي توان ادعاي سروش مبنی بر بیفلسفی، می -تحلیلی تاریخی 
  تولید علم دینی را پاسخ داد. 
گردد که باید نقدهاي مخالفان علم دینـی را جـدي گرفـت تـا     در پایان مجددا تأکید می

نظري و اقدامات عملی در حوزه علم دینی، عاري از نقدهایی باشد کـه توسـط   هاي دیدگاه
  آنها مطرح شده است.

  
  نوشت پی

 

 یانسان علوم از مانع و جامع فیتعر ارائۀ که نیا رغم یعل که کند یم اشاره صنع تفرج در سروش .1
توان گفت که علوم انسانی، علـومی هسـتند کـه رفتارهـاي جمعـی و       عجالتاً می اما است، دشوار

ریزنـد.   پذیر مـی  هاي تجربه فردي، ارادي و غیر ارادي، و آگاهانه و ناآگاهانۀ انسان را به قالب نظم
گرایی) است که هدف  گرایی و ابطال گرایانه (اثبات انسانی، مطابق تلقی تجربهاین تعریف از علوم 
  داند. بینی و کنترل امور می هاي تجربی به منظور تبیین علّی و در نتیجه پیش علم را کشف قانون

توان به نزاع میان مایکلسون و مورلی، و لورنتس در صحت آزمایشـاتی کـه بـراي     براي نمونه می .2
شـدن شـواهد    گرفته شد، و همچنین نادیده  رد نظریۀ نسبیت خاص و وجود اتر انجام میاثبات و 

  ).1382تجربی معارض نظریۀ نسبیت عام توسط ادینگتون و ... اشاره کرد (کالینز، 
ها بعد وجـود آن   اي کوچک (نپتون که سال بر وجود سیاره توان به فرض بسل مبنی براي مثال می. 3

با تلسکوپ اثبات شد) در نزدیکی اورانوس اشاره کرد کـه بـراي رفـع مشـاهدات متعـارض در      
 ).  216-214: 1376حرکت سیاره اورانوس پیشنهاد گردید (هال، 

مرکـزي،   گیـري نظریـۀ خورشـید    مرکـزي و شـکل   توان به مشکالت نظریۀ زمین در این زمینه می. 4
 هاي کوانتوم و نسبیت و ... اشاره کرد. گیري نظریه مشکالت نظریۀ نیوتنی و شکل
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نظریۀ  خواستند توان به پیشنهاد منطق کوانتومی اشاره کرد. کسانی چون پاتنم که نمی براي مثال می. 5
مکانیک کوانتومی  بر وجود متغیرهاي نهان بوهم را بپذیرند، ادعا کردند که مکانیک کوانتومی مبتنی

کنـد و   دو ارزشی استفاده می یی در تعارض است که از منطق کالسیک وگرا به این جهت با واقع
 ).  75-71: 1385توان بر این مشکل غلبه کرد (گلشنی،  کارگیري منطق کوانتومی می با به

توانند مشخص کنند کـه کـدام بخـش از     . کواین پس از اذعان به این نکته که منطق و تجربه نمی6
کند: در چنـین   گرایانه ارائه می رض باید تغییر کنند، پیشنهادي عملشبکۀ باورها در هنگام بروز تعا

  ترین تغییر را در شبکۀ باور ایجاد کند. هایی را تغییر دهیم که براي مثال کم وضعیتی گزاره
)، مـؤمن از  204/ 2(جامع صـغیر:  » مرتین ال یلدغ المومن من جحر واحد«اشاره به حدیث نبوي . 7

  کردن خطاست.   شود. تجربه را تجربه گزیده نمییک النۀ مار دو بار 
  شـنید  المؤمن الیلدغ من گوش موالنا

  
ــرقــول پ   ــه جــان و دل خر یغمب ــدب   ی

  )1381؛ فروزانفر، 1/907 ي(مثنو  
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