
  

  

  
  

  اتوشكال يپژوهش يها برنامه يشناس روش ين بر مبنايعلم و د تعامل

  

2يكابانيب يد مهديس؛ 1ييمحمد محمدرضا
*  

 س قم، دانشگاه تهرانيار دانشكده فقه و فلسفه، پرديدانش. 1

  فيشر يدانشگاه صنعت ،فلسفه علم يدكتر يدانشجو. 2
  

  ) 6/7/89: بيخ تصوي؛ تار 18/5/89: افتيخ دريتار( 

  

  دهيچك

. نديآ ياو به شمار م ياديدو مشغله بن يدو جنبه متفاوت از فهم انسان و به لحاظ عمل ين به لحاظ نظريعلم و د
ان آنها مطرح يكنند، به ناچار پرسش در خصوص ارتباط م يقت اظهار نظر مين، هر دو درباره حقياز آنجا كه علم و د

 ان علم ويل از نحوه ارتباط ميك دغدغه اصيت هر كدام به يد و مكملييو تأ يز، تعارض تالقيتما يها دگاهيد. شود يم

 يپژوهش يها برنامه يشناس روش. باشند يم ينقاط ضعف و اشكاالت اساس ين حال حاوين توجه كرده و در عيد
 يپژوهشل در برنامه يبا تعد. ديآ ين به شمار ميان علم و دينحوه ارتباط م ين نظرييتب يبرا يالكاتوش، مدل مناسب

 يها را به برنامه يديان توحيات اديو اله يفلسف –يعلم يها را به برنامه يات علوم تجربيتوان نظر يالكاتوش م
ن را يان علم و ديتوان رابطه م ين خصوص، ميدر ا يو سلب يجابيا يرهنمودهاارائه  با. مبدل ساخت يفلسف –ينيد
ك يارائه  ن مدل، بايح اين مقاله ضمن تشريدر ا. ل كرديتبد متقابل و سازگار يسازنده و غنا بخش يك گفتگويبه 

  .ميپرداز يمدل مذكور م ين بر مبناين رابطه آن با دييبه تب) كياصل آنتروپ(يات علمينمونه از نظر
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  همقدم

د يجد يش تكنولوژيدايو به دنبال آن پ 17د در قرن يغرب با ظهور علم جد يتفكر فلسف
ا نسبت به آن ين متعارض و يا با ديزد كه  ييها ، دست به خلق فلسفه18مه دوم قرن يدر ن
ره يها، دا گزاره يمعنادار يبرا 1يريپذ قيار تحقيمعارائه  سم بايويتيپوز. تفاوت بودند يب

 ينيهر نوع گزاره د ينمود و منكر معنادار يتجرب يها معنادار را منحصر به گزاره يها گزاره
ن يرا بر ا ي، خدا باوريعلم ييگرا عتيبر طب يمبتن يها فلسفه ).205، ص1387س، يليگ(گشت 

 - يك مجموعه زمانيدرباره عالم، آن را به صورت  يق و تفحص علميمبنا انكار كردند كه تحق
، 1382افرو، يتال(ماند  ينم يخدا باق يبرا ييدهد كه در آن مجموعه جا يكامل به ما نشان م يمكان

به عنوان  نيافت كه در آن، دين رواج يانه از ديگرا عتيطب يرهاين اساس، تفسيبر ا ).221ص
ان يشود جر ياز انسان كه تصور م فراتر يروهايت نيله فرو نشاندن خشم و جلب رضايوس«
شود  يف ميتعر» كنند و آن را تحت كنترل دارند يت ميانسان را هدا ير زندگيعت و مسيطب
نسبت به  ييگرا يشناس روان ي، نوعين تفكرات فلسفيدر كنار ا ).156، ص1387، يمك كوار(
د، اعالم داشت كه باور يآ يدگاه به شمار مين ديد كه پرچمدار ايفرو. افتيز رواج ين نيده ديپد
اساساً كوركورانه و  ين باورياست كه به آن باور دارد و چن يفرد يات روانيمتأثر از ح ينيد
ت ينرو فرار از واقعيز كودكانه به جهان است واز ايغرا يفرافكن ينيباور د: مار گونه استيب

  ).43، ص1383گران، ياستامپ و د(شود  يممحسوب 

ن يبرمسند قضاوت درخصوص تعارض علم و د 18قرن  يكه در ط يتفكرات فلسف
ه يگر با تكيد يو از سو يه بر رشد روز افزون علم و تكنولوژيكسو با تكينشسته بودند، از 
 يروزيبه پ يرأ ييگرا يشناس و روان ييگرا عتيسم، طبيويتيبر پوز يمبتن يها بر ظهور فلسفه
قرن (ن دوره ين در اياز سه موضوع مرتبط با بحث علم و د 2ان باربوريا. ن دادنديعلم بر د

                                                 
1. Verification 
2. Ian Barbour 
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از  يحاك يبه نوع 18در قرن  يد متفكران عصر روشنگريد كه هر سه، از ديگو يسخن م) 18
  . ن بوديعلم در تضادش با د يروزيپ

 ستهيو خود استوار نگر يجبر يعت كه چونان دستگاهياز طب يريتصوارائه  :اول
ه كاست ن اساس يبر ا. شوند ين مييتب يكيزين فيش با قوانيها دهيه همه پدك شد يم

تاب بزرگ راجع به ك كيه شما كند يگو يم نطوريا«: ديگو يم هكدر پاسخ ناپلئون  1الپالس
: دهد يمن جواب يچن نيا» !ديا دگار عالم نبردهياز آفر ياسم يد وحتيا عالم نوشته نظام
  ).2، ص1964الپالس، (» ه نداشتميبه آن فرض يازين«

نسل  .را ين الهيرا قبول داشتند و هم د يعين طبي، هم دروشنگران نسل اول: دوم
نه يظهور نسل سوم، زم و باكردند  يرا تخطئه م يو وح يجانبدار يعين طبياز د يبعد
  ). 77، ص1362ر، باربو(ن برخاسته بود يكاكانه طرد و تخطئه انواع صور دش

انسان در . ت هستنديبشر يق تعاليان طرين راهنمايدلسوزتر» عقل«و » عتيطب«: سوم
منشأ  يافت و تكنولوژيا و صرفاً به مدد تالش خود به كمال دست خواهد يدن ين زندگيهم
دهد كه متفكران  يدقت در هر سه مورد فوق نشان م ).78همان، ص(خواهد بود  ين رستگاريا

ن يدرصدد حذف د يه بر رشد روز افزون علم و تكنولوژيبا تك 18در قرن  يروشنگرعصر 
ل مرتبط با علم يآن به علم و مسا يا الاقل فروكاهيشه وعمل انسان واجتماع وياز حوزه اند

 ييمان به جدايان حوزه عقل و ايدن مرز قاطع ميامثال كانت كه با كش يها تالش يحت. بودند
  .ها را نگرفت يختگين افسار گسيا يدند، جلويشياند يلم من از عيار ديتمام ع

ات، ياضيو ر ين در حوزه علوم تجربياديتحوالت بن 20ل قرن يو اوا 19اما در اواخر قرن  
بود كه آماج انتقادات و  ين بار علوم تجربيا. ن را دگرگون ساختيان علم و ديمعادالت م
ن تحوالت يا. د قرار گرفته بوديجد يعلم يها نظامدار خود و ظهور  شهير يها نظام يفروپاش
علم كه  يها ك آغاز شد و با ظهور فلسفهيك و مكانيزيگسترده در حوزه ف يها يژه با دگرگونيبو

 يات كه مثل اعالياضير. تر شد پرداخت، پررنگ يم يعلوم تجرب يو فلسف ينظر يمبان يبه بررس
چرا و  و چون يكه تاز بيسال  2000ش از يكه ب يا دانست، هندسه يم يدسيخود را هندسه اقل

                                                 
1. Laplace 
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 يدچار تحوالت اساس يدسينااقل يها رفت، با ظهور هندسه يات به شمار مياضير ريناپذ خدشه
ه يآمد، با ظهور نظر يبه شمار م يتفكر علم يسال نمونه اعال 200ب يز كه قريوتن نيك نيزيف. شد
ت ياهم. طره خود را از دست داديدچار تحول شد و س يمونتآك كويه مكانين و نظرينشتيت اينسب
نزد دانشمندان و فالسفه چنان  يوتنيك نيزيم فيابيشود كه در ين مسأله آن هنگام روشن ميا
 يوتنيك نيزيف. كرد يجلوه م يتصور خدشه در آن تصور نامعقول يافته بود كه حتي يگاهيجا
در قرن . اند دهينام يوتنيك نيزيوتن و فيعصر ن را 18ك بت شده بود تا بدانجا كه قرن يل به يتبد

د تنها يده و ما بايگر به اوج خود رسيشده بودند كه علم، د يمدع 1رة املعارفيدااصحاب  18و 17

به . افتاد، اتفاق افتاده است يد اتفاق ميآنچه در مورد علم با: ميالمعارف بپرداز ةريبه نگارش دا

د بود كه يدانش جد يها ييدر مورد توانا يعياز مبالغه طب يناش 18ن نگرش در قرن يا 2ر دمپريتعب
ابند، به شدت يمحتوم آن را در يها تيش از آنكه محدوديرا پ ياريگستره پهناورش اذهان بس

   ).196، ص1966دمپر، (ر قرار داد يتحت تأث

و  ينظر ياز مبان ياريم بسونتآه كويت و نظريه نسبيژه با ظهور نظريد، بويك جديزيف
 يكيزيو مشاهده حوادث ف يريپذ ريتصو. 1: خت؛ از جملهيك را فرو ريك كالسيزيف يفلسف

 يريناپذ ريه كوآنتوم به تصويآمد، با ظهور نظر يك به شمار ميك كالسيزيف يكه سنگ بنا
نكه تجارب يد به ايام«: ديگو ين خصوص ميدر ا 3زنبرگيها. مبدل گشت يحوادث اتم

د يادش محكم است كه اميدر فضا و زمان برگرداند، همانقدر بن ينيد ما را به حوادث عيجد
 ).46، ص1385، يگلشن(» ميياياكتشاف نشده قطب جنوب ب يجهان را در نواح ينكه انتهايبه ا

ارائه  د بهيباعث شد تا ام يدسيهندسه نااقل يريز به كارگين نينشتيت عام ايه نسبيدر نظر
اصل . 2. ل شوديا تبديك رؤيت آن به يعالم در كل يكيزياز هندسه ف يواقع يريتصو
توان به طور  ياست كه به كمك آنها م يتخلفين اليقوان يت كه بر اساس آن، جهان دارايموجب
ن كرد، با ظهور اصل عدم ييآن تع يت فعليوضع يرا از رو يكيزيستم فيس نده هريگانه، آي
كه  يسم خام علميرئال. 3. شد يد منتهيك جديزيت در فيزنبرگ به طرد موجبيت هايقطع

                                                 
1. Encyclopedia 
2. Dampier 
3. Heisenberg 
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ن و يينفسه تحقق دارد، تب يرا آنچنان كه ف يكيزيت في، واقعيات علميبود نظر يمدع
در حوزه «: ديگو يزنبرگ ميها ).3و 2، صص1998، 1كاسو(نهاده شد  يكند، به كنار يف ميتوص
ت يفهوم واقعم يتمام يحت... رود  ياز دست م يميك متداول قديزياز ف ياريبس يك اتميزيف

ده ين ايت ايمنظور از اصطالح مفهوم واقع. ق بنا شده استيدق يعيكه بر اساس آن علوم طب
ا ينكه مشاهده شوند يوجود دارند كه در زمان و مكان، مستقل از ا ينيع ييها دهياست كه پد
ت ينين روش عيتوان به ا يگر نميمشاهدات را د يك اتميزيدر ف. دهند يرخ م ينه، به نحو
  ).53، ص1968زنبرگ، يها(» ديبخش

مجدد  ياز دانشمندان و فالسفه را بر آن داشت كه به باز خوان ياريل، بسئن مسايبروز ا
 19علم در قرن  يها ظهور و رشد گسترده فلسفه. بپردازند يعلوم تجرب يو فلسف ينظر يمبان
ن دو يا يهر چند در ط ).228، ص1992، 2اسكالر(كرد  يابين راستا ارزيتوان در ا يرا م 20و 

 يآنها از سو يج فلسفيك سو و نتاياز  يعلوم تجرب يها هينظر يفلسف يها فرض شيقرن، پ
ك يش از همه يكن بيق فالسفه علم قرار گرفت، ليعم يها يو بررس يگر مورد نقاديد
 ين بود كه علوم تجربينمود و آن ا ين برجسته ميت بود كه در خصوص رابطه علم و ديواقع
تر از گذشته به  تر و فروتنانه خود را از دست داده و مدافعان آن محتاطانه يوارگ لت بتخص
فرض شده  شيك مغلوب از پيگر ين، ديان علم و ديمسأله تعارض م. ستندينگر ين ميمقوله د
قرار گرفت و به  يفلسف يها ن، دوباره در كانون پژوهشين بود كه مسأله ديپس از ا. نداشت

رد، حذف يگ يقرار م يآنچه اكنون مورد توجه جد. دين انجاميد يها ظهور و گسترش فلسفه
گر يكديست؛ بلكه پرسش از نوع رابطه آنها با ين يگرين به نفع دياز دو مقوله علم و د يكي

ز ين به تمايان علم و ديبستن راه رقابت و تعارض م ين هر چند برايفالسفه د. است
ان آن دو به يكن مسأله رابطه ميدند، لين مبادرت ورزيات علم و ديها و غا وعات، روشموض

مسأله (رد يگ ين قرار ميدر زمره موضوعات علم و د يخصوص آن هنگام كه مسأله واحد
در فلسفه  يل جدياز مسا يكيبه ....) عت وي، رابطه با طبيات، ذهن و نفس آدمينش، حيآفر
  ).365، ص1387گران، يپترسون و د(گردد  ين مبدل ميد

                                                 
1. Kosso 
2. Sklar 
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  نيد مختلف در خصوص رابطه علم و يها دگاهيد

   :ن وجود دارد كه عبارتند ازيز در خصوص رابطه علم و ديدگاه متمايچهار د يبه طور كل

ن را يز متعلقند؛ نه دين به دو قلمرو كامالً متمايدگاه علم ودين ديبراساس ا: زيتما) الف
ك از آنها يكه هر  ين، چرا كه سؤاالتيار ديد و نه علم را با معيسنج ار علميتوان با مع يم
سه آنها با يز است كه مقايآنها آنقدر متما يها جواب يپرسند آنچنان متفاوت است و محتوا يم
كه مطرح  ييها توانند براساس پرسش ين ميعلم و د ).31، ص1382هات، (معناست  يگر بيكدي
  .ابنديز يرند تمايگ يكه به كار م ييها ها ارجاع دارند و روش كه بدان ييكنند، قلمروها يم

دو  يعني ،ندضگر در تعاريدكيبا  امالًكن يدگاه علم و دين ديا براساس  :تعارض) ب
ه با كقرار دارند  يانيگرا ف علمين طيسر اك يدر . دهند يم ليكمعارض را تش تاًيمشغله ماه

را  د و آننپرداز يم نيبه تخطئه د ،يبه لحاظ تجرب ينيد دير بودن عقاياستناد به آزمون ناپذ
ه كقرار دارند  يانيگرا مانيا ،فيگر طيدر سر د .نندك يم ير با علم تلقيناپذ يآشت يا همشغل
با علم  يعلم فعل ينيگزيخود دانسته و به جا ينيد ديد را معارض عقايعلم جد يها هينظر
  . كنند يم مكح يگريد

ك كامل يكن تفكين معتقدند، ليعلم و د ييدگاه به جداين ديروان ايپ  :دييو تأ يتالق) ج
زند، اما معتقدند كه يمتما ين از لحاظ منطقيرند كه علم و ديپذ يمنها يا. آنها را قبول ندارند

دانش . كند، از هم جدا كرد يز فرض ميكرد تمايكه رو يتوان به سهولت يرا نم يواقع يايدن
تر  قيشناخت ما را از جهان عم ينيمان ديرا وسعت بخشد و ا ينيمان ديتواند ا يم يتجرب
 يات علميبه فهرست كشف يزيتواند چ ين نميدگاه، دين ديالبته براساس ا). همان(كند  يم

تواند خود  يعت افشا كند كه علم ميرا درباره طب ييزهايست كه چين يتياضافه كند و در موقع
. ا از آن كم كندياضافه  ينيد يها را به گزاره يزيتواند چ يگر، علم نميد ياز سو. به آن برسد

كند واز كوشش  يد مييشود تأ يم يمنته يرا كه به دانش تجرب يا زهين آن انگيحال د نيبا ا
ن يا. كند يت ميت كرده و آن را تقويمعنادار ساختن جهان به طور كامل حما يبرا يعلم
 ينشياست، ب ييك امر غايبر  يمنظم و مبتن يك كل منسجم عقالنيز كه جهان ين نيد يادعا

كسب معرفت  يسازگار برا يرا به نحو يدهد كه كاوش علم يا به دست ميعام درمورد اش
  ). همان(سازد  يمحدودكننده آزاد م يها يدئولوژيبا ا يدهد و علم را از همبستگ يپرورش م
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نجا يدر ا. مكمل است ن رابطه دو امريان علم و دين اساس رابطه ميبر ا: تيمكمل) د
كه ناظر به واقعه  يو كالم يعلم يها نيين معناست كه تبين به ايمكمل بودن علم و د
گران، يپترسون و د(توانند در ساحت مربوط به خود صادق و كامل باشند  يواحدند، هر دو م

ه ئران منطقاً سازگار اييواحد دو تب يامر يتوان برا يدگاه مين ديبراساس ا ).371، ص1387
ن است كه براساس يدگاه سوم در ايدگاه با دين ديتفاوت ا. ين كالمييو تب ين علمييتب: نمود
ت ياز واقع ين جامعييتب يي، به تنهايا كالمي يعلم يها نييك از تبيچ يت، هيدگاه مكمليد

دگاه ياما براساس د. دهند يه مئت اراياز واقع ير كامليكنند و تنها در كنار هم تصو يعرضه نم
ها با  نيين تبيه دهند كه ائت اراياز واقع ين مستقلييتوانند تب ين ميك از علم و ديسوم، هر 

  . كند يا نقد ميد ييرا تأ يگريد يكيدارد، و  يو تالق يگر همپوشانيكدي

ل را در يو اص يدغدغه واقع كيه كن حال يچهارگانه فوق در ع يهادگاهيك از ديهر 
ز ين به تمااليقا .باشد يز مين ييها نقص ي، حاوسازد يم مطرحن يخصوص رابطه علم و د

ن يزم سا بر سريلكله با اصحاب يهمچون تعارض گال يعيوقا يادآورين با يان علم و ديم
به استقالل  يأر ،نيامل داروكه تين به نظراليان با قايگرا ان خلقتيو تعارض م يمحور

ان تعارض كگر از اميدكيدهند تا با مستقل دانستن آنها از  يم گريدكين از يقاطع علم و د
ا نقطه شروع يه مناسب يبرآورد اول بوران بارير ايبه تعبتز استقالل . ز شوديان آنها پرهيم
 يبرا يديمف يند و استراتژك يممتاز هر مشغله را حفظ م يژگيدگاه وين ديا .است يخوب

ن يبرا .استر يناپذ زيگر ين امريعلم و دان يملند تعارض يه قاكاست  يسانكپاسخ به 
ز دارد ين امور در علم تمايه با همه اكرد خاص خود را دارد كاركها و  ن روشيد ،اساس
مواجه  يال جدكدگاه با دو اشين ديا  ،لين دغدغه اصيبا وجود ا ).147، ص1384 باربور، (

ان علم و يمتقابل م يسازنده و غنابخش يان هرگونه گفتگوكدگاه امين ديا ،اوالً :است
به  ،ن متفاوتندييدو نوع تب ات صرفاًيه علم و الهكنيم به اكح ،اًيثان .برد يم نيات را از بياله
 يخطرناك تلق ييتواند رأ يندارد، م ان آنها وجوديچ گونه ارتباط متقابل ميه هك ينحو
به عنوان (ات ين و الهين نكته خواهد بود كه ديرش اين گام در پذين موضع، نخستيا. شود
 ياركت يپردازد با واقع يم تيه علم به واقعك اعناقل به آن محد )نيدرباره د ينعقالتأمل 
دست (درباره سرشت جهان است  ،شود يم ن مطرحيد يه از سوك يياما اگر ادعاها .ندارد
ه كان وجود دارد كن اميا پس حتماً) ه جهان مخلوق خداوند استكن لحاظ يم به اك
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گر سود برسانند يكديبه  يا حتيد گر برخورد داشته باشنيدكيبا  ينيو د يعلم يادعاها
  ).55، ص1379گ، يتر(

ت از علم به يك گروه در حماي: دهند يل ميدگاه تعارض را دو گروه تشكيالن به ديقا
را  يعلم يها ات و روشين، علم و نظريت از ديگر به حمايپردازند و گروه د ين ميتخطئه د
، ييگرا همچون ماده(خاص را  يكيزيدگاه متافيك ديگروه نخست عمدتاً . كنند يتخطئه م
 يعلم يريگ جهيك نتي ييكنند كه گو يج ميترو يا به گونه...) سم ويويتي، پوزييگرا عتيطب
چنان  يعيدارد كه بر اساس آن علوم طب 19و  18قرن  ييگرا شه در علميدگاه رين ديا. است

ه ئت به ما ارايرا از واقع 1»د خداونديد«ه به يشب يزيادر است چق ييشد كه گو يانگاشته م
همان، (شد  ياز انسان به خداوند پنداشته مين نيگزيحاً جايتلو يعيكه علوم طب يا دهد، به گونه

تر از گذشته  ت، كمرنگير سؤال رفتن ارتباط خود علم با واقعيدگاه با زين ديامروزه ا). 56ص
و ) تيحيژه در مسيبو(ه از متون مقدس يسو كي يها عمدتاً برداشتز يگروه دوم ن. شده است

از  يبخش ييكنند كه گو يغ ميتبل يا د را به گونهيش از دوره علم جديپ يشناس هانيك ينوع
ن است كه يباشند و آن ا يم يك ضعف اساسيهر دو گروه فوق دچار . است ينيمان ديا
و  يمعرف ينيا اعتقادات دي يات علميرا به عنوان نظر يكيزيخام متاف يها ها و برداشت يتلق
  . كنند يغ ميتبل

د دارند ين تأكيث كه بر رابطه علم و دين حيت از ايدگاه مكمليد و دييو تأ يدگاه تالقيد
. هستند ينقاط مثبت مشترك يگذارند، حاو  يان آن دو را باز ميو امكان گفتگو و تعامل م

ه مكمل بودن ينظر: باشند يم يصياشكاالت و نقا يحاو زيدگاه مزبور نيكن هر دو ديل
گرند، و در يكدين واقعاً چگونه مكمل يعلم و د ين كند كه كارهاييتب يتواند به خوب ينم

شوند كه  يتلق ين و علم به نحوياگر د. د كرديچه با يظاهر يها هنگام مواجه با تعارض
ل به مكمل بودن چگونه يدگاه قايصورت دن يد آورند، در ايج ظاهراً متناقض پديبتوانند نتا

، 1387گران، يپترسون و د(به دست دهد؟  ينشيكپارچه بيت واحد و يتواند در مورد واقع يم

د دارد، اما ين تأكين علم وديز هر چند بر تعامل و رابطه بيد نييو تأ يدگاه تالقيد ).377ص
دگاه عمدتاً بر ين ديا. دهد ينمارائه  ن ارتباطيدر خصوص ا يو منسجم يچ راهكار نظريه

                                                 
1. God's eye 
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و  يعلم يها گزاره ييارويد دارد و در خصوص روين تعامل تأكيا يو كاربرد يعمل يها جنبه
  . دهد ينمارائه  يگر، روش مشخصيكديك با يو نسبت و رابطه هر  ياتياله يها گزاره

بر  ديكأن و تيان علم و ديز مين است تا ضمن توجه به تمايما بر ا ي، سعن مقالهيدر ا
از . ميدهارائه  ن ارتباطيخصوص نحوة ادر  ينظر يگر، راهكاريكديرابطه و تعامل آنها با 

، در استوار است 1الكاتوش يپژوهش يها هبرنام يشناس روش ين ارتباط بر مبنايه اكآنجا 
ن براساس ين نحوه ارتباط علم و دييو در ادامه به تب يشناس ن روشيات ايلكن ييابتدا به تب

  . ميپرداز يم يشناس روش نيا

  اتوش كال يپژوهش يها برنامه يشناس روش

 يعقالن ياز، مسأله بازسان فالسفه علميز ميبحث برانگل ياز مسا يكي 1960در دهة 
شرفت يپ ياريه علم براساس چه معكن سؤال يا). 272، ص1377، يالز(بود  يشرفت علميپ
، شوند ين ميگزيد جايات جديبا نظر يكچگونه و براساس چه مال يات علميند و نظرك يم
ارائه  ن اساس فالسفه علم بهيبر ا. فالسفه علم بوده است يجد يها دغهاز دغ يكي

و  يبازساز يخيشرفت علم را به لحاظ تاريه براساس آنها بتوان پكپردازند  يم ييها مدل
 يساززاز با يمدل 2پوپر. دادارائه  شرفت علميمنطبق بر واقع از پ يرينمود و تفس هيتوج
ها و  حدساز  يا هشتعبارت بود از ر يشرفت علميه بر طبق آن پكرده بود كارائه  يعقالن

از  يواقع يريتوانست تفس يه نمكن بود يراد مدل پوپر ايا. ها حدستالش در جهت ابطال 
، دانشمندان كه براساس آن يعيم پر است از وقاخ عليه تارك، چرا دهدارائه  شرفت علميپ

 به استفاده از آنها ادامه مالًها باشد ع هيرسد مبطل نظر يه به نظر مك يشواهدود با وج
هر  يان علم متعارف و علم انقالبيم كيكبا تف 3وهنكتامس ). 59، ص1387س، يليگ(دند دا يم

د بر عوامل يأك، اما با تگرفتار آن بود رها شد يه مدل پوپرك يآن تيچند از عقالن
  . شد ييگرا ينسب ي، دچار نوعها هير نظرييغدر روند ت يشناخت و روان يشناخت جامعه

                                                 
1. Lakatos 
2. Popper 
3. Thoms S. kuhen 
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خود، موسوم به  يشناس روشارائه  الكاتوش در جهت احتراز از مشكالت فوق، به
دگاه الكاتوش، هر ياز د). 207، ص2000، 2كلزين(پرداخت  1يعلم يپژوهش يها برنامه يشناس روش

ك برنامه ي يبند ا استخوانيهسته سخت . شود يآن مشخص م 3با هستة سخت يبرنامه پژوهش
. نديآ يبه شمار م يه علميك نظريكه مقوم واساس  يار كليبس ينظر يها هيعبارت است از فرض

گانه حركت  ن سهيعبارت است از قوان يوتنيك نيزيف يبند ا استخوانيبه عنوان مثال، هسته سخت 
را  يه علميك نظري يكه هسته مركز ياديبن يها هيفرض. وتن به انضمام قانون جاذبه گرانش اوين

شوند  ير ميناپذ ابطال» يان آن برنامه پژوهشيحام يشناخت م روشيتصم«دهند، بر اساس  يل ميتشك
البته . شود يده مينام يك برنامه پژوهشي يسلب ير، راهنماينكته اخ). 49و 48، صص1978الكاتوش، (

ز وجود دارد ين... ه ويط اوليكاربرد ابزار، شرا يها هي، فرضيكمك يها هي، فرضيدر هر برنامة پژوهش
ن يدهند و ابطال همواره به سمت ا يل ميدر اطراف هستة سخت تشك 4يكه كمربند محافظت

افته يل يتقض يك برنامه پژوهشين يكه ب ين اساس، هرگونه تعارضيبر ا. شود يت ميها هدا هيفرض
شود، نه  يبروز كند، به كمربند محافظ در اطراف هسته سخت نسبت داده م يمشاهدت يها افتهيو 

ك برنامه ي يجابيا ير، راهنماين نكته اخيا. آن برنامه هستند يبند كه مقوم استخوان يبه مفروضات
ان تحول برنامه يالكاتوش، هسته سخت در جر يشناس ن در روشيبنابرا. شود يده مينام يپژوهش
ل قرار يكه هسته سخت را مورد تعد يهر دانشمند. شود يل واقع نميو تعد، مورد جرح يپژوهش

  . خاص خارج شده است يدهد از آن برنامه پژوهش

. رديد از دو منظر مورد كاوش قرار گيبا يعلم يشناس در چارچوب فلسفه الكاتوش، روش
 يگريشود و د يمنفرد انجام م يك برنامه پژوهشياست كه درون  ييها تيمربوط به فعال يكي

ك برنامه يكار درون ). 102، ص1387با كالم، يز(ب يرق يپژوهش يها سه برنامهيمربوط به مقا
 يها هيل فرضيش و تعديق افزايمنفرد، شامل بسط و جرح كمربند محافظ از طر يپژوهش

د با يها را با آن ينسب يها تيب، قابليرق يپژوهش يها اما در خصوص برنامه. گوناگون است
به  يك برنامه پژوهشيشرو بودن يپ. كرد يابيا رو به زوال بودن آنها ارزيشرو يزان پيه به متوج

                                                 
1. Methodology of Scientific Research Programes = MSRP 
2. Nickles 
3. Hard core 
4. Protective Belt 
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ك برنامه ين اساس اگر 
د يجد يها ينيب شيگردد كه پ
ا يت و يها تقو ينيب شين پ
كه  ييها رات و تفاوتيياما اگر تغ

باشد كه صرفاً مانع از ابطال هسته سخت 
ك يبوده و برنامه مذكور 
ه يك نظرين در چهارچوب 
گردد؛  ين شناخته نشده رهنمون م

 يشوند صرفاً در پ يكه ساخته م
گر وجود داشته يكديبِ 
هم رفته جذب برنامه  ي

از جمله . ميپرداز يخ علم م
ن يا. است يوتنيك نيز

( 
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ن اساس اگر يبر ا. دارد يع آن بستگيبد يها ينيب شيزان پيدرجه انسجام آن و م
گردد كه پ ييها هيل نظرير در كمربند محافظش موجب تشكييبا تغ
ن پياز ا ياگر برخ. شرو استيپ ين برنامه به لحاظ نظريارمغان آورد، ا
اما اگر تغ. شرو خواهد بوديز پين ين برنامه به لحاظ تجربيد شوند، ا
باشد كه صرفاً مانع از ابطال هسته سخت  يدارد، به نحو يقبل يها هيد نسبت به نظري
بوده و برنامه مذكور » يموضع«رات يين تغيمنجر نگردد، ا يديجد ينيب شيچ پيگردد و به ه

ن در چهارچوب يبنابرا). 89و 87، صص1978الكاتوش، (برنامه رو به زوال خواهد بود 
ن شناخته نشده رهنمون مد و تاكنويجد يها تيه همواره به كشف واقعيشرو، نظر

كه ساخته م ييها هيرو به انحطاط، نظر يها كن در چهارچوب برنامه
بِ يرق يقاتيلذا اگر دو برنامه تحق. اند شناخته شده يها تيه واقع
در حال انحطاط، دانشمندان رو يگريشرفت و ديدر حال پ ي

  ). 114ص ،1375اعتماد، (شوند 

خ علم مياز تار يمثالارائه  دگاه الكاتوش بهيتر شدن د جهت روشن
زيپردازد، ف يآن م يكه الكاتوش به معرف يپژوهش علم 
  .نشان داده شده است 1در شكل  يوهش

   

  

  

  

  

  

  

  

  
  

)فيزيك نيوتوني(برنامه پژوهش علمي  :1شكل  

 كمربند محافظ

هسته سخت فيزيك 
 نيوتني

تعامل علم و دی

 

درجه انسجام آن و م
با تغ يپژوهش
ارمغان آورد، ابه 
د شوند، اييتأ
د نسبت به نظريه جدينظر

گردد و به ه
برنامه رو به زوال خواهد بود 

شرو، نظريپ
كن در چهارچوب برنامهيل

ه واقعيتوج
يكيباشد، 
شوند  يشرو ميپ

جهت روشن
 يها برنامه
وهشبرنامه پژ
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قانون اول، دوم و : ل شده است كه عبارت است ازيك هسته سخت تشكياز  يوتنيك نيزيف
م ين هسته سخت براساس قرارداد و تصميا. (T4) يو قانون جاذبه عموم (T3,T2,T1)وتن يسوم ن

ك كمربند ين هسته سخت، يدر اطراف ا. شود ياز ابطال مصون نگه داشته م يوتنيه نيمدافعان نظر
از  يا كمربند محافظ شامل پاره. ن محدودة آن مشخص شده استيمحافظ قرار دارد كه با نقطه چ

ها در  هين فرضيا. نشان داده شده است  ه است كه با عالمت   يط اوليو شرا يكمك يها هيفرض
ه يط اوليو شرا يكمك يها هين فرضيا ترك هميل و يجرح و تعد. كمربند محافظ قابل رد و ابطالند

ها  هين فرضياز ا يا ، پارهيوتنيك نيزيدر ف. شود يع منجر ميبد يها ينيب شيه و پيك نظريبه رشد 
ات رياز تأث يارات ناشيحركات نامنظم س - د ساكن است يخورش: در كمربند محافظ عبارتند از

 يها ن حركت همچون جرميقوان يريا به هنگام به كارگياش - ارات است يگر سيجاذبه د يروين
 يالت دانشمندان بر روين تعديبراساس هم يوتنيك نيزيف... شوند و يدر نظر گرفته م يا نقطه
ك يزيآنها، ف يد تجربييگشت كه تا يعيبد يها ينيب شيپارائه  كمربند محافظ موفق به يها هيفرض
ن ين ايتر از جمله مهم. ل كرديتبد ييك ارسطويزيشرو نسبت به فيه پيك نظريرا به  يوتنين
اورانوس موجود  يدر ماورا يا ارهينكه سيا ينيب شيپ: توان به دو مورد اشاره كرد يها م ينيب شيپ

كه از  1يهال: دوم. شده منجر شد ينيب شيك محل پياره نپتون در نزديتاً به كشف سياست كه نها
وتن محاسبه كرد يه نينظر يكرد، بر مبنا يق ميتحق يوتنيبود كه در چارچوب برنامه ن يدانشمندان

سال باز خواهد گشت و  72پس از ) شد يكه بعدها به نام خود او نامگذار( يدار كه ستاره دنباله
 يگريد دييوست و تأيبه تحقق پ ينيب شين پيسال ا 72پس از . نقطه و زمان آن را مشخص كرد

 يحوادث ينيب شيآن در پ ين و قدرت باالينشتيت ايه نسبيالبته ظهور نظر. (گشت يوتنيك نيزيبر ف
به  ينينشتيك ايزيرا نسبت به ف يوتنيك نيزين آنها نبود، فييو تب ينيب شيقادر به پ يوتنيه نيكه نظر
  ). شرو مبدل گشتيك برنامه پين به ينشتيك ايزيل كرد و فيك برنامه رو به انحطاط تبدي

   يپژوهش يها برنامه يشناس روش ين بر مبنايرابطه علم و د

ن مورد توجه يه علم و دن رابطييل در خصوص تبيته ذكز الزم است دو نيقبل از هر چ
  : رديقرار گ

                                                 
1. Hally 
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و  يشناس ستيك، زيزيهمچون ف ياست كه علوم ينجا منظور ما از علم، علوم تجربيدر ا. 1
 يشناس اند از جمله روان شكل گرفته يعلوم تجرب يكه بر مبنا يو آن دسته از علوم انسان يميش
آن دسته  يعنيباشند،  يم يديان توحين، صرفاً اديو مقصود ما از د. رديگ يرا در بر م... و يتجرب
د در نگاه نخست يشا. ديآ يآنها به شمار م ياز اركان اعتقاد يشخص يان كه وجود خداياز اد
ج فلسفه علم و يدر متون را يسطح يك بررسيكن با يد، لين محدود به نظر آيين تبيره ايدا

البته نه همه (ن يرامون مسأله علم و مسأله ديشود كه غالب مباحثات پ يده مين فهميفلسفه د
 ن قسمتيرا كه در ا ييتوان الگو ينكه ميبه عالوه ا. است ين دو مصداق كليحول هم) آنها
  ).از اصالحات يا البته با پاره(م داد يز تعمين نيعلم و د يها گر شاخهيود به دش يمارائه 

به بن  يشناس يو هست يشناس ان مباحث معرفتي، خلط ميفلسف يها از حوزه ياريدر بس. 2
ن يز از اين نيان علم و ديمسأله رابطه م. منجر شده است يفلسف - يو گاه علم يفلسف يها بست

گر يكديكرد از ين دو رويك ايد مدنظر داشت، تفكينجا بايآنچه در ا. نبوده است يامر مستثن
ات يدانند كه نظر يو مستقل از ما م ينيع يتيعت را واقعي، طبيدانشمندان علوم تجرب. است
 يشناس يتوان ظرف هست يعت را ميطب. هاست تين واقعيف اين و توصييدر صدد تب يعلم

به عنوان . عت در نظر گرفتيطب يشناس توان ظرف معرفت يم را يو علوم تجرب يعلوم تجرب
ر يت كه اجسام در فضا، مسين واقعيا( است» گرانش«به نام  يقتيعت واجد حقيمثال، طب
ات علوم يكه نظر) كنند ين سقوط مين به سمت زميزم يكيكنند مثالً در نزد يم يرا ط يمشخص
ه يات عبارت است از نظرين نظرينمونه از ادو . پردازد يقت مين حقين سرشت اييبه تب يتجرب

لذا ). فضا يدسيبر ساختار نااقل يمبتن(ن يشتيه گرانش انيوتن و نظرين) يجاذبه عموم(گرانش 
عت به عنوان يراجع به طب ين علمييو تب يشناخت يهست يتيعت به عنوان واقعيان طبيد ميبا
تنگاتنگ با  يمذكور در ارتباط يكردهايهر چند رو. ل شديك قايتفك يشناس معرفت ياتينظر
 يه علميك نظري يفلسف يها فرض شيا پيج يد در بحث از نتايكن بايگر قرار دارند، ليكدي

  . كرد بودين دو رويان ايمراقب خلط م

ت به اي؛ و الهديآ يبه شمار م ياتيعلوم اله ياسشن ي، ظرف هستعتيز متناظر با طبين نيد
ن محسوب يد يف معرفت شناختپردازد ظر ين ميدرباره د يه به تأمل عقالنك يعنوان علم

ن فهم ما كي، لدارند يشناخت يهست  يگاهيجا يعيبق طيهمچون حقا ينيق ديحقا. شود يم
معرفت  يگاهياز جا ،رديگ يل مكدر خصوص آن ش يه در قالب تأمل عقالنكن ياز د
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رامون يپ يو نظر يفژه در مباحث فلسيگاه به وين دو جايخلط ا. برخوردار است يشناخت
ن يدر ا. ات منجر خواهد شديدر حوزه اله يسشنا معرفت يها به بن بست ينيد يها گزاره

و علم  يعلم تجرب يعني؛ ميكن يم يشناس كرد معرفتيف به رومقاله ما توجه خود را معطو
در  ياتيهو ال يات علمينظرارائه  يب مدعيه به ترتكم يده يات را مد نظر قرار مياله

 يرا به كل يشناس يسته حوزه هكست ين بدان معنا نيالبته ا. ن هستنديعت و ديخصوص طب
) يشناس و معرفت يشناس يهست(كرد فوق يقرار دادن هر دو رو ه با مدنظرك، بلميكن يرها م
ن سخن ياز رابطه علم و ده كجا كن پس هر يلذا از ا. ميورز يان آنها اجتناب ميز خلط ما
  . ات استيو علم اله يان علوم تجربيمنظور ما رابطه م، مييگو يم

  : ميپرداز يل مين در سه مرحله ذيد ن رابطه علم ويي، به تببا در نظر گرفتن دو نكته فوق

 ييها يژگيچه و يد داراين است باين رابطه علم و دييتب يكه مدع يا هيهر نظر) الف
  باشد؟

ن ييتواند ما را درتب يم چگونهاتوش كال يپژوهش يها برنامه يشناس روش) ب
  رساند؟ ياري) الف(فوق  يها يژگيو ن بر اساسيرابطه علم و د

  .)ب(شده در قسمت ارائه  نييتب يبر مبنا نياز رابطه علم و د يا نمونهارائه  )ج

سه  يد داراياقل باحدن است، يد ان علم وين رابطه مييتب يه مدعكه يهر نظر )الف
  :ل باشديمشخصه ذ و يژگيو

كرد، ين رويا. ن را مفروض بدارديان علم و ديز ميمشخصه اول آن است كه در شروع، تما .1
باشد، چرا  ين مين رابطه علم و دييدر خصوص تب يا نقطه شروع خوبيه مناسب يبرآورد اول
 يكيا به حذف ين، يان علم و ديه ميز اوليعدم تما. كند يممتاز هر مشغله را حفظ م يژگيكه و

نكه به يانجامد كه عالوه بر ا يا به انطباق كامل آنها مي شود و يهمان ابتدا منجر ماز آنها از 
 . برد ين ميز از بيان آنها را نيرسد، امكان هر گونه رابطه و تعامل م يد به نظر ميبع يلحاظ عمل

د از آغاز منكر هر گونه ين، نباين رابطه علم و دييتب يه مدعيمشخصه دوم آن است كه نظر .2
ن يچن يل نظريان تحلين امكان وجود دارد كه در پايهر چند ا(ن باشد يان علم و ديم رابطه
ن را يان علم و ديز قاطع و انكار هر گونه رابطه، بحث از رابطه ميتما). حاصل شود يا جهينت

 . كند يآغاز نشده، مختومه اعالم م
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را در خصوص نحوه  ينظر يد راهكارين، بايان علم و دين رابطه مييتب يه مدعينظر .3
ن خصوص يچند مثال در اارائه  ن ارتباط ويوجود ا يصرف ادعا. دهدارائه  ن ارتباطيا
و در قالب  ينظر يمدلارائه  د بايلذا با. دين نمايين را تبيان علم و ديتواند رابطه م ينم
ن يح و آشكار چنيصر يشود تا نقاد ين مسأله باعث ميا. ن شوديين ارتباط تبيآن، ا
 .ر گردديپذ ز امكانين ييها نييتب

 يشناس م با استفاده از روشيكن يم ياد شده سعي يژگيحال با در نظر گرفتن سه و )ب
 نيان علم و ديدر خصوص نحوه ارتباط م ينظر يالكاتوش، راهكار يپژوهش يها برنامه
  .ميدهارائه 

، ين برنامه پژوهشيهسته سخت ا. است يك برنامه پژوهشي يه علميهر نظر 
ا ترك آنها به منزله خروج يل و يدهند كه تعد يل ميه را تشكين آن نظرياديبن يها هيفرض

دارد كه  ي، كمربند محافظين برنامه پژوهشيا. د استيه جديك نظريه و ورود به يازآن نظر
، با يه علميبعالوه در رابطه با هر نظر. باشد يم... ه ويط اولي، شرايكمك يها هيشامل فرض
ه يآن نظر يفلسف يها فرض شيپ يگروه اول حاو: ميز مواجه هستيگر نيگزاره ددو گروه 
ه يبه عنوان مثال، نظر. است يه علمياز آن نظر يناش يج فلسفينتا يو گروه دوم حاو يعلم
مستقل از ما  يتينكه واقعيا. 1: است از جمله يفلسف يها فرض شيپ يحاو يوتنيك نيزيف

ت است ين واقعيك، شناخت ايزيشناخت است و كار فت قابل ين واقعيوجود دارد، ا
است كه هر حالت آن از حالت  يستم طوريحاالت هر س ير زمانيس. 2. آنچنان كه هست
 يكيزيف يها ستمياطالعات ما درباره رفتار س. 3. شود يجه مينت يبه طور عّل يبالفاصله قبل
 يرو يا ل قابل مالحظهن مشاهدات، اختاليد و ايآ يق مشاهده آنها به دست مياز طر
 ياياش. 4. ر آنها قابل محاسبه استيكنند و به هر حال تأث يستم مورد مطالعه وارد نميس

ا يتوان بر حسب رفتار آن اش يا روزمره را ميخرد هستند و رفتار اش يايبزرگ مركب از اش
 يوتنيك نيزيه فين نظريهمچن). 36، ص1385، يگلشن(ح داد يتوض) يكروسكوپيم(خرد 
و خود  يسم جبريك مكانيعت همچون يطب: ز هست، از آن جملهين يج فلسفينتا يحاو

فرماست؛  عت حكميطب يها دهيان پديم يمعلول -يضرورت عّل يكند؛ نوع ياستوار عمل م
 يروين( ر استيپذ گر امكانيكديم آنها با يبدون تماس مستق يماد يايان اشيم يرات عّليتأث

 يه علميك نظري يفلسف يها فرض شيپ... و) گذارد يا اثر مياش يجاذبه بدون تماس، بر رو
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ه ين اساس، نظريبر ا. ميده يحاصل از آن را در كمربند محافظ آن قرار م يج فلسفينتا و
همچون  يك علم تجربي. مبدل خواهد شد يفلسف -يعلم يك برنامه پژوهشيبه  يعلم
ك يك ناظر به يد بود كه هر خواه يفلسف -يعلم يها برنامه پژوهش ده يك، حاويزيف
  . است يه علمينظر

كن تفاوت آن با برنامه يل. ميريگ يدر نظر م يك برنامه پژوهشيز همچون يات را نياله
ك برنامه يبه عنوان  يه علمي، هر نظريدر آن است كه در علوم تجرب يعلم يپژوهش
ن يك ديات يات، كل ساختار الهيشود، اما در خصوص اله يدر نظر گرفته م يپژوهش
نجا، يهسته سخت در ا. ميكن يلحاظ م يك برنامه پژوهشيرا همچون ) مثل اسالم(مشخص 
ن يآن د يها نيير و آيمناسك، شعا. رديگ يرا در بر م يدين توحيآن د ياديبن ياصول اعتقاد

ات اسالم را به يبه عنوان مثال، اگر اله. رنديگ يم يجا يز در كمربند محافظ برنامه پژوهشين
م، هسته سخت آن شامل اصول اعتقادات اسالم يريدر نظر بگ يك برنامه پژوهشيعنوان 
در . خواهد بود ياحكام و اخالق اسالم ياديو اصول بن) معاد، نبوت، امامت و عدل د، يتوح(

  ،يو عرفان ياخالق يها دستورالعمل ، يشرع يفتاوا: ر قرار دارديز امور زيكمربند محافظ آن ن
و عدل  ياز معاد جسمان يفلسف يها نيي، تبيمختلف راجع به صفات و افعال اله يها هينظر
 يها هين، نظريخود با تالش متألهان معتقد به آن د يخيات تارين در طول حيهر د... و ياله
. دا كرده استير خود پيو مناسك و شعا يدر خصوص اركان اعتقاد ياريبس يو كالم يفلسف
نجا يدر ا. ميده ين قرار ميمرتبط با آن د يند محافظ برنامه پژوهشز در كمربيات را نيآن نظر
  . مبدل خواهد شد يفلسف - ينيد يك برنامه پژوهشيات به يز علم الهين

 يفلسف  - يعلم يها ات به عنوان برنامهيو علم اله يعلوم تجرب يها هيگاه نظريحال كه جا
مبدل  يان دو برنامه پژوهشين به رابطه ميروشن گشت، رابطه علم و د يفلسف -ينيو د

  ). 2شكل (خواهد شد 

 ن رابطه علم ويياتوش به تبكال يدر برنامه پژوهش يگريد راتييتغجاد ينجا با ايدر ا
 يها برنامه ،روبه انحطاط بودن و شرو بودنياتوش با استفاده از مفهوم پكال .ميپرداز يم نيد

 يبجايا ييرهنمودهاارائه  نجا بايدر ا كن مايل .ردك يم سهيگر مقايدكيب را با يرق يپژوهش
  :ميپرداز يم) نيعلم و د(كور مذ يان دو برنامه پژوهشين رابطه مييبه تب ،يو سلب
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  يپژوهش

و  يضمن حفظ هسته مركز
ن ين معنا كه ايل است؛ بد
بدهند،  يگريج ديا نتايها 
 يها نيين تبيبنابرا. بماند

ه مرتبط است، اما قابل 
 يگريد يها نييخود را به تب

ن يبد. مشابه دارد يتيز وضع
 يگريد يها نييخود را به تب
 .بماند ين دست نخورده باق

داشته باشند،  يماً در حوزه علم برخورد
، 1379گ، يتر(ل شوند يتبد

ك يبا  ين را جهت سازگار
 يه علميك نظري يا ترك هسته مركز
 .ستين يحيز امر صح

 هاي كمكي، شرايط اوليه فرضيه

 هاي فلسفي فرض پيش

 نتايج فلسفي

 هاي بنيادي فرضيه

هسته سخت 
 يك نظريه علمي

  های پژوهشی الکاتوش شناسی برنامه ن بر مبنای روشتعامل علم و دی

  

  

  

  

  

پژوهش يها برنامه يشناس روش ين بر مبنايرابطه علم و د :2شكل 
  

ضمن حفظ هسته مركز يعلم يها هيحاصل از نظر يج فلسفيها و نتا فرض ش
ل است؛ بديكمربند محافظ، قابل جرح و تعد يكمك يها هي
ها  نييخود را به تب يتوانند جا يم يج فلسفيها و نتا فرض ش
بماند يثابت باق يه علميآن نظر ينكه هسته مركزين ايدر ع
ه مرتبط است، اما قابل يآن نظر ي، هر چند با هسته مركزيه علمينظرك ياز  يفلسف

خود را به تب ي، جايتواند ضمن حفظ هسته مركز يانعطاف بوده و م
ز وضعين نيك ديات ياز اله يفلسف - يكالم يها نييتب. بدهد

خود را به تب يتر جا قيعم يها تواند با پژوهش يها م نييمعنا كه آن تب
ن دست نخورده باقيات آن دياله ينكه هسته مركزين ايبدهند، در ع

ماً در حوزه علم برخورديمستق يعلم يتوانند با ادعاها ينم ينيد يادعاها
تبد يگريز ديت خود را از دست بدهند و به چيمگر آنكه هو

ن را جهت سازگاريك ديات ياله يتوان هسته مركز ين اساس نميبر ا). 58
ا ترك هسته مركزيل يبه عالوه تعد. ا ترك نموديل يتعد يه علم

ز امر صحين نيك ديات ياز اله يكالم يرهايبا تفس يجهت سازگار

 مناسك و شعاير ديني

 فلسفي به مسايل اعتقادي - رويكردهاي كالمي

فرضيه

پيش

نتايج فلسفي  كمربند محافظ

هسته سخت 
 الهيات يك دين

 اصول اعتقادي بنيادين

 رابطه علم و دين

تعامل علم و دی

 

شيپ .1
يفرض
شيپ

در ع
فلسف

انعطاف بوده و م
بدهد

معنا كه آن تب
بدهند، در ع

ادعاها .2
مگر آنكه هو

58ص

ه علمينظر
جهت سازگار

مناسك و شعاير ديني

رويكردهاي كالمي

الهيات يك دين

اصول اعتقادي بنيادين
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ك يو يفلسف -ينيد يك برنامه پژوهشي يمركز يها هسته يدر صورت ناسازگار .3
در حوزه علم  يگريد يپژوهش يها ، الزم است برنامهيفلسف -يعلم يبرنامه پژوهش

ات ياله يبه عنوان مثال اگر هسته مركز. رندين مورد توجه و پژوهش قرار گيو د
 يپژوهش يها د برنامهيرد، بايدر تضاد قرار گ يكيه كپرنينظر يبا هسته مركز يحيمس
ب يرق يپژوهش يها كسو و برنامهياز ) تيهودياسالم و  يعني( يحيات مسيب الهيرق
 .رنديگر مد نظر قرار گيد ياز سو يكيه كپرنينظر

د با ي، بايفلسف -ينيد يدر كمربند محافظ برنامه پژوهش يفلسف -يكالم يها نييتب .4
كه به لحاظ  يعلمات ينظر يكسو و با هسته مركزين از يات آن دياله يهسته مركز

عالوه ه ب. داشته باشند يمشترك هستند، سازگار يفلسف - ين كالمييموضوع با آن تب
كسو با يد از يز باين يفلسف –يعلم يدر كمربند محافظ برنامه پژوهش يج فلسفينتا

كه به  ينيات دياله يگر با هسته مركزيد يو از سو يه علميآن نظر يهسته مركز
 .داشته باشد يمشترك هستند، سازگار يج فلسفيلحاظ موضوع با آن نتا

با  xن يات دياله«: ل خواهد بوديذ يها همچون گزاره ييها گزاره  ،ييها ن پژوهشيج چنينتا .5
؛ »ن سازگار استيه تكامل دارويبا نظر yن يات دياله«؛ »ن ناسازگار استيه تكامل داروينظر
ده يفوق فهم يها گزاره يهمچنان كه از محتوا... و» سازگار است zه يبا نظر يهوديات ياله«
 يه علميك نظريا ين يك ديت ين، در خصوص حقانيرابطه علم و د يج بررسيشود، نتا يم

ه يك نظرين را با يك دي يتوان سازگار يشد، تنها مارائه  كه در باال يدر مدل. ساكت است
ك يا ين و يك ديات يدر خصوص صحت الهتوان  ينم يقرار داد؛ ول يمورد بررس يعلم
ن، موضوع فلسفه يك ديات ياعدم صحت الهيصحت  يبررس. قضاوت نمود يه علمينظر
موضوع آن علم خاص و فلسفه علم  يه علميك نظريا عدم صحت يصحت  ين و بررسيد

 يك برنامه پژوهشي: دهد يز را به ما نشان ميمدل فوق تنها دو چ. باشد يمرتبط با آن م
و (سازگار است  يفلسف - يعلم يك برنامه پژوهشيخاص تا چه حد با  يفلسف - ينيد

ن خاص چگونه است و يك ديخاص با  يه علميك نظريان يا در واقع رابطه مي). بالعكس
ساختن  يدوم، برا). ميكه از ابتدا به دنبال آن بود يهمان هدف(باشد؟  يتواند م يا چگونه مي
آن با  يات جهت سازگاريك الهيل يتعد يا براي، يه علميك نظريات سازگار با يك الهي
 ؟)و بالعكس(د دنبال كرد يرا با يچه روش يه علميك نظري
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 يها توان با پژوهش يفوق را م يو سلب يجابيا ين نكته الزم است كه رهنمودهايالبته تذكر ا
ان دو ين رابطه ميان علم و ديكرد كه رابطه مين رويا اصالح نمود، با حفظ ايل و يتر تكم شيب

  . است يبرنامه پژوهش

ن ييمثال و تب كيارائه  به، ميردكارائه  ه در باالك يتر شدن مدل نون جهت روشنكا )ج
   :ميپرداز يم آن

ن يا. ميريگ يدر نظر م يعلم يك برنامه پژوهشيك را به عنوان يزيدر ف يات اخترشناسينظر
نرخ   :ليهستند از قب ييها هيفرض يكه حاوباشند  يو سخت م يك هسته مركزي يات داراينظر

عت يچهارگانه طب يروهايجاذبه، نسبت جرم الكترون به پروتون، ن يرويزان نيانبساط جهان، م
 يها هيگر فرضيو د يا ف هستهيضع يرويو ن يا هسته يقو يرويس، نيشامل گرانش، الكترومغناط

 1كيموسوم به اصل آنتروپ يات، اصلينظرن يدر كمربند محافظ ا. كيزين مرتبط با اختر فياديبن
افته است و لذا ياشتقاق  "انسان" يبه معنا 2آنتروپوس يونانيك از واژه يآنتروپ. قرار گرفته است
وند يساخت جهان را به وجود انسان پ يز مشهور است، چرا كه به نوعين يمدار به اصل انسان

ن خود يكه جهان از همان لحظات آغازك برآن است ياصل آنتروپ). 48، ص1379گ، يتر(زند  يم
ن يبر ا ).209، ص1382هات، (افراد واجد شعور را بدهد  ييچنان به وجود آمده كه اجازه ظهور نها

عت يچهارگانه طب يروهايان نيم يقيار دقيات در جهان مستلزم توازن بسياساس، ظهور ح
است ) يا ف هستهيضع يروينو  يا هسته يقو يرويس، نيالكترومغناط يروين گرانش،  يروهاين(

سر يات در جهان ميط بروز حيآن بود، شرا يزان فعليتر از م يقو يروها اندكياز ن يكيو اگر 
. ك معروف شده استيعت، به اصل آنتروپيطب يروهايان نيق مين توازن دقيدر واقع ا. شد ينم

ط در يگر شرايك و ديزيف يها ثابت ير برخيكه مقاد ياند كه در صورت افتهيدانان در كيزياختر ف
ن به نظر يچن. شد يات در جهان ناممكن ميافت تحقق حي يم يريين تغيكوچكتر يه حتيجهان اول

ن يدر ا 3نگيهاك. م شده استيات تنظيامكان تحقق ح يو با ظرافت برا يرسد كه جهان به خوبيم
ك صدم هزار يبه اندازه  يه پس از انفجار بزرگ حتيك ثانياگر نرخ انبساط  «: ديگو يخصوص م

» شد يده ميبرسد، از هم فرو پاش يش از آنكه به اندازه كنونيون كمتر بود، جهان پيليون ميليم
  ).291، ص1988نگ، يهاك(

                                                 
1. Anthropic Principle 
2. Anthropos 
3. Stephen Hawking 
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شعور  ييه وظهور نهايك جهان اوليزيان فيجالب م يك همخوانيرسد  ين به نظر ميبنابرا
زان يگرانش، م يرويشعور با ن ييظهور نهان معنا كه يوجود داشته باشد؛ بد يهانيدر تكامل ك

ه، مرتبط ياول يروهاينسبت داده شده به ذرات و ن ير نسبيجهان و مقاد يانبساط جهان، چگال
ك به ينزد يليخ يا و هسته يسيالكترومغناط يروهاين نيبه عنوان مثال اگر رابطه ب. باشد
ژن و ازت ياز جمله كربن، اكس ييايمين صورت عناصر شيبود، در ا يكه فعالً هست نم يزيچ

ن يتا ا يا گرانش و هسته يروياگر ن. ات انسان به آنها وابسته است، وجود نداشتيكه ح
دراز  يله ستارگان و منبع انرژيد حرارت به وسيك نبودند، تولياندازه به آنچه فعالً هستند نزد

ك يك را به عنوان يپتوان اصل آنترو ين اساس ميبر ا. سر نبوديد ميدار خورشيمدت و پا
از  يت قويروا. كرد يبند ك صورتيزيات اخترفيدر كمربند محافظ نظر يفلسف -ياصل علم

. شعور، آن گونه است كه هست علت به جهان يكيزيسرشت ف«  :ن خواهد بودين اصل چنيا
 يها يژگيشعور است كه و ير تكامل، معطوف به موجودات ذيعت در مسيحركت جهان طب

د موجودات يآنكه در جهت تول يش جهان برايگرا. جهان را از ابتدا شكل داده استن ياديبن
. ن است كه چرا نهال جهان آن گونه بوده استيا يح براين توضيشعور گام بردارد بهتر يذ

نكه چرا يا يح است براين توضيتر فين و ظريتر شعور ساده يموجودات ذ ييحصول نها
 يافته، انجام داده است؛ چرا گرانش شدت فعليت يزان فعليجهان، انبساط خود را با همان م

» مقرر شده كه اكنون هست يزانين ميقاً به هميرا دارد؛ چرا نسبت جرم الكترون به پروتون دق
  ). 211، ص1382هات، (

هسته سخت . ميريگ يهمچون اسالم را در نظر م يدين توحيك ديات يگر، الهيد ياز سو
كمربند . است... گانه، خلقت جهان توسط خداوند، معاد وي يبه خداات شامل اعتقاد ين الهيا

  . باشد يم... همچون حدوث عالم و يفلسف - ينيد يها ز واجد گزارهيات نين الهيمحافظ ا

گونه  نيم اينمودارائه  كه يمدلات اسالم بر اساس يك و الهيزيات اخترفيان نظريمرابطه 
  :شود ير ميتصو

ات اختر يدر كمربند محافظ نظر يفلسف -ياصل علم كيبه عنوان  كيتروپناصل آ
ن يتوان ا يم وهيبه دو ش ،»خلقت جهان«همچون  يدر خصوص موضوع. ك قرار دارديزيف

   :ر نمودياصل را تعب
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ت ينها يه ما با بكاند  زند گفتهياند از فرض وجود خدواند بپره ه خواستهك يبرخ. 1
ت ينها ين بين ايو در بدارند  يط متفاوتيارش كيه هر ك مين رو به رو هستكجهان مم

ات وجود داشته باشد، يمناسب بروز حط ياز آنها شرا يكيه در كني، احتمال اجهان ممكن
ه كبل، ستين يفلسف –يدگاه علميد كيا ي يدگاه علميد كيگر يدگاه دين دياما ا. هست
 )نكت جهان ممينها يب(ه ين فرضيم ايتوان يرا ما نمي؛ زاست يفرض فلسف شيپ كي رفاًص

 ،ز وجود داشته باشندين يشمار يب يها اگر جهان يعالوه حته م و بيرا مورد آزمون قرار ده
. كند ير مييگر تغيك جهان به جهان دين گونه از ياك يزين فيم چرا قوانيدان ينم ما
 هكاست  "يشناخت م روشسيويتيپوز"دگاه در واقع اصل ين دين به االيقا يفرض فلسف شيپ
 ييروهايبه ن يكيزيجهان ف يدرون يح روندهايتوض يستند برايد دانشمندان مجاز نيگو يم
ن است به ك، مميشناس ن نحو روشين است كه ايمشكل ا. ن جهان اشاره كننديا يراو

آنچه دانشمندان در  ،گفته شود يعني، ديدر آ يشناخت يك اصل هستيصورت  به يسادگ
 يج بخشياالصول ه يند عليكه بگونيا اي، د داشتستند، هرگز وجود نخواهيآن ن يجستجو

اما . قرار ندارد) ده استيصر به آن رسو آنچه علم معا(ت خارج از دسترس علم يز واقعا
و  ياسشن يسته طله به خكرد عالوه بر آنكين روي، اميح داديتوض طور كه قبالً همان
را بدون  توان آن يم است و يفرض فلسف شيپ كي شود، صرفاً يم يمنته يشناس معرفت

 يلذا با جد. مينكل يا تعديم ينار بگذارك، ر كندييتغ يكيزيه فينظر يته مركزه هسكنيا
ا كه در كمربند محافظ قرار رد ركين رويم ايتوان يم با آن و رابطه علم نيگرفتن مسأله د

تطابق داشته باشد،  ينيات دياله يكزهسته مر ه باگر كيد يكرد فلسفيك رويبه نفع  ،گرفته
  .ر خواهد بوديزكرد ين رويگزيجا ردكيرو. ميكنار بگذار

وجود (داده شود عت، به خداوند نسبتيچهارگانه طب يروهايان نيق ميم دقين تنظيا .2
ه يصورت، نظر نيدر ا. )گرفته استقرار  يديان توحيات ادياله يمركزخدواند در هسته 

 نند و رابطه علم وك يم دايپ يسازگار نيعلم و د باآن  يفلسف –يج علمينتا وك يزياخترف
ل خواهد شد سازنده مبد يمتقابل و گفتگو يبخشك رابطه غناين خصوص به ين در ايد
 يبرا ين قاطعيد براهيبادر حوزه مختص به خود  كيهر  يعلم يها هين و نظريدالبته (

م توجه ما صرفاً يداد حيز توضين نجا، همچنان كه قبالًيدر ا. دهندارائه  ت خوديحقان
  .)گر استيكديمعطوف به رابطه آنها با 
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  جهينت

و  كيزيدر حوزه ف يعلم يها سو و انقالبك يسا از يلكو اصحاب له يان گالياع منز
از علم و  كيچ يه هكن درس را در بر داشت ي، اگريد ياز سو 20و  19ات در قرن يضاير
را  يگرياتش، دينظر يبرگرفته از هسته مركز يفلسف يردهاكيروارائه  تواند با ينم نيد

د ين را پديان علم و ديگو مگفت ه جوك ين اتفاقيتر د مهميشا. نهد يناركو به تخطئه كرده 
الت بشر را در كد حل همه مشيلكه كاست  يآورد، از دست دادن آن جزم عصر روشنگر

قت يدرباره حق نهاآ ين اگر هر دويعلم و د ).782، ص1990، 1بروك(د يد يم دست علم
كه بر  يشود؛ ارتباط يآنها مطرح م اني، به ناچار پرسش درباره ارتباط مكنند ياظهار نظر م
ك يارائه  ن اساسيبر ا. ميم درك كنياز آن يرا كه بخش يم جهان واحدياساس آن بتوان

 ين مقاله سعيدر ا. رسد يبه نظر م ين ارتباط، ضروريمند كردن ا مدل و الگو جهت روش
ن يجهت ا ينهادشيمدل پ كي، الكاتوش يپژوهش يها برنامه يشناس م بر اساس روشيكرد
م و يجاد نمودياتوش اكال يدر برنامه پژوهش ييرهاييتغ ها و ليلذا تعد. ميدهارائه  ارتباط
  .ميان كرديالب آن برا در ق نيان علم و ديارتباط م

ش و رشد يداين نحوه پييمدل جهت تب يالكاتوش اصالتا نوع يپژوهش يها برنامه
ن ييشده است كه در صدد تبارائه  ز در فلسفه علمين يگريد يها مدل. است يعلم يها هينظر

، يياستقراگرا: ن آنها عبارتند ازيتر هستند كه مهم يعلم يها هيش و رشد نظريداينحوه پ
مدل نخست  الكاتوش را از دو يپژوهش يها آنچه برنامه. كوهن يها ميو پارادا ييگرا ابطال
ه ها به يدهد، نگرش آن به نظر ينسبت به آنها قرار م يگاه بهتريز كرده و آن را در جايمتما

شرفت يسازد كه تكامل و پ يروشن م يخيتار يبررس. است يساختار يها كل يمثابه نوع
ان به چنگ يگرا ا ابطاليان ين استقراگرايياست كه با تب ياز وجود ساختار يعلوم عمده، حاك

ز يكوهن متما يها ميالكاتوش را از پارادا يپژوهش يها بعالوه آنچه كه برنامه. ديآ ينم
ه ير نظرييدر خصوص تغ يو جامعه شناخت يشناخت روان يارهايه معئسازد، احتراز آن از ارا يم

                                                 
1. Brooke 
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كن با يكند، ل يم يتلق يساختار يها كل يه ها را به مثابه نوعيكوهن هر چند نظر. هاست
دچار  يها، تا حدود هير نظرييند تغيدر فرآ يو جامعه شناخت يشناخت اصر رواندخالت دادن عن

  .دهدارائه  ها هير نظرييدر خصوص تغ يار معقوليتواند مع يشده و نم ييگرا ينسب

ن بنا به ين رابطه علم و دييالكاتوش جهت تب يپژوهش يها برنامه يشناس انتخاب روش
  :ل صورت گرفتيل ذيدال

ات يسه نظري، نه تنها مقايساختار يها كل يه ها به مثابه نوعيالكاتوش از نظر يتلق. 1
ات يم مندرج در آن نظريد و به مفاهينما يل ميتسه يگر را در حوزه علوم تجربيكديبا  يعلم
ز كه يمعرفت را ن يها گر حوزهيبا د يات علميسه نظريبخشد، بلكه امكان مقا يم يقيدق يمعنا
 ييند استقرايك فرآيدر  يات علميكه اگر نظر يكند؛ در حال يدارند فراهم م يساختار يژگيو
م شد كه در يروبرو خواه يز علميفراوان و متما يها انه لحاظ گردند، با گزارهيگرا ا ابطالي

  .رود ين ميدارند از ب يكه شكل ساختار يمعرفت يها سه تك تك آنها با حوزهيعمل امكان مقا

و كمربند  يه علميك نظريان هسته سخت يك ميالكاتوش با تفك يشپژوه يها برنامه. 2
به  يه علميك نظري ير در هسته مركزييكند كه بدون تغ ين امكان را فراهم ميمحافظ آن، ا

ن امكان را فراهم يبعالوه ا. ميات مندرج در كمربند محافظ بپردازيا حذف نظريل يتعد
نكه به عنوان يرا بدون ا يه علميك نظريحاصل از  يج فلسفيها و نتا فرض شيكند تا پ يم
گر به ما يم؛ به عبارت ديه قرار دهيه لحاظ گردند، در كنار آن نظريآن نظر ياساس يها انيبن

 يفلسف - يعلم يك برنامه پژوهشيرا به عنوان  يعلم يك برنامه پژوهشيدهد كه  ياجازه م
  .ميلحاظ كن

 يساز ك مدل مناسب جهت مدليند به عنوان توا يالكاتوش م يپژوهش يها برنامه. 3
ن در يك ديات ين الهياديب كه اصول بنين ترتيد؛ بديبه كار آ ينيه ديك نظريساختار 

آن اصول در كمربند محافظ آن  يفلسف -يكالم يكردهايو رو يهسته سخت برنامه پژوهش
ان دو برنامه يسه مين را به مقايان علم و ديسه مي، مقاين تلقيا. رديقرار گ يبرنامه پژوهش

  . ديگشا ين ميان علم ديتعامل سازنده م يل خواهد كرد كه راه را برايتبد يپژوهش

 يها يژگيو يگر، دارايد يكردهاين، نسبت به رويبه مسأله رابطه علم و د يكردين رويچن
  :باشد يل ميذ
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دارد؛ چرا كه بر  ين را مفروض ميان علم و ديه ميز اولين مقاله، تمايه شده در ائمدل ارا
ات يدر كمربند محافظ نظر يفلسف - ينيد يكردهايو رو يفلسف - يعلم يكردهاياساس آن، رو

لحاظ  يدين توحيك ديا ي يه علميك نظريد به عنوان هسته سخت ي، نباينيات ديواله يعلم
 يها به تعارض يديان توحيات اديو اله يات علميقرار گرفتن آنها در هسته سخت نظر. شوند
ك ي، ين امريرا در صورت بروز چنيز ؛ن منجر خواهد شديان علم و ديم ير قابل حّليغ
ن اركان يتر ياديجلوه كرده، به تخطئه بن يه علميك نظريتواند در قالب  يم يفرض فلسف شيپ
از  يل نظريك تأويگر يد يدست زند و در سو) د و معاديهمچون توح( يديان توحيات ادياله
انجامد و در يب يه علميك نظري يبه رد مبان ينيل ديك باور اصيشش تواند در پو ين ميد

ه شده ئمدل ارا. ار با آن دامن بزنديتمام ع يبه تعارض يه علميصورت مقاومت مدافعان آن نظر
  .كند يم يرين جلوگيدر رابطه علم و د ييها بست ن بنين مقاله از بروز چنيدر ا

ن كه بر اساس آن هر يان علم و ديمرز قاطع مدن ين مقاله، به كشيه شده در ائمدل ارا
بلكه در عوض، امكان تعامل . شود يگردد، منجر نم ين انكار ميان علم و ديگونه تعامل م
  .رساند ين را باز نگه داشته، به آن مدد ميان علم و ديغنابخش م يسازنده و گفتگو

ه ئن و ارايعلم و د انيوجود رابطه م ين مقاله، به صرف ادعايه شده در ائكرد ارايرو
دهد و در قالب آن،  يه مئارا ينظر يكند؛ بلكه مدل ين خصوص اكتفا نميچند مثال در ا

  .دينما ين ميين را تبيان علم و ديرابطه م
   



  ٤٣ �  های پژوهشی الکاتوش شناسی برنامه ن بر مبنای روشتعامل علم و دی
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