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دهمفصل 

علم و دین
آیا علم و دین با یک دیگر سازگارند یا ناسازگار؟



معرکه ی گفتمان های واقع نما: طرح مسئله. ۱

مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین. ۲
علمپیش فرض های(الف
علم مدرن در مقابل علم ارسطویی( ب

سه تلقی از رابطه ی علم و دین. ۳
.متعارض انددینوعلم(الف
.علم و دین قلمروهای متمایزند( ب
.هم اندمکملدینوعلم(ج

علوم انسانیواالهیات. ۴
نسساینسبت علوم انسانی و(الف
؟االهیات و علوم انسانی سازگارندآیا(ب

ت 
لیا

ک
هم

زد
 یا

صل
ف



معرکه ی گفتمان های واقع نما: طرح مسئله. ۱

مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین. ۲
علمپیش فرض های(الف
علم مدرن در مقابل علم ارسطویی( ب

سه تلقی از رابطه ی علم و دین. ۳
.متعارض انددینوعلم(الف
.علم و دین قلمروهای متمایزند( ب
.هم اندمکملدینوعلم(ج

علوم انسانیواالهیات. ۴
نسساینسبت علوم انسانی و(الف
؟االهیات و علوم انسانی سازگارندآیا(ب

گفتمان اسطوره ای
به

گفتمان فلسفی
به

گفتمان دینی
به
علمیگفتمان

به

نپست مدرگفتمان



معرکه ی گفتمان های واقع نما: طرح مسئله. ۱

مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین. ۲
علمپیش فرض های(الف
علم مدرن در مقابل علم ارسطویی( ب

سه تلقی از رابطه ی علم و دین. ۳
.متعارض انددینوعلم(الف
.علم و دین قلمروهای متمایزند( ب
.هم اندمکملدینوعلم(ج

علوم انسانیواالهیات. ۴
نسساینسبت علوم انسانی و(الف
؟االهیات و علوم انسانی سازگارندآیا(ب

نمدرعلمِروایتبهجهان



معرکه ی گفتمان های واقع نما: طرح مسئله. ۱

مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین. ۲
علمپیش فرض های(الف
علم مدرن در مقابل علم ارسطویی( ب

سه تلقی از رابطه ی علم و دین. ۳
.متعارض انددینوعلم(الف
.علم و دین قلمروهای متمایزند( ب
.هم اندمکملدینوعلم(ج

علوم انسانیواالهیات. ۴
نسساینسبت علوم انسانی و(الف
؟االهیات و علوم انسانی سازگارندآیا(ب

.جهان عینی و مستقل از ماست. ۱
.طبیعت قابل فهم است. ۲
.استیک نواختطبیعت.۳

.تفسیر  شود( غیرغایت مند)طبیعت باید به شکل مکانیکی . ۴



معرکه ی گفتمان های واقع نما: طرح مسئله. ۱

مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین. ۲
علمپیش فرض های(الف
علم مدرن در مقابل علم ارسطویی( ب

سه تلقی از رابطه ی علم و دین. ۳
.متعارض انددینوعلم(الف
.علم و دین قلمروهای متمایزند( ب
.هم اندمکملدینوعلم(ج

علوم انسانیواالهیات. ۴
نسساینسبت علوم انسانی و(الف
؟االهیات و علوم انسانی سازگارندآیا(ب

:شباهت
.عالمعقالنیتوصیفبرایتالشواسطورهازگسستن

:تفاوت

.  دمفسر عالم انفیزیکومکانیکونیستغایت مندجهاندیگر



معرکه ی گفتمان های واقع نما: طرح مسئله. ۱

مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین. ۲
علمپیش فرض های(الف
علم مدرن در مقابل علم ارسطویی( ب

سه تلقی از رابطه ی علم و دین. ۳
.متعارض انددینوعلم(الف
.علم و دین قلمروهای متمایزند( ب
.هم اندمکملدینوعلم(ج

علوم انسانیواالهیات. ۴
نسساینسبت علوم انسانی و(الف
؟االهیات و علوم انسانی سازگارندآیا(ب

علم و دین چه نسبتی با هم دارند؟

تعارض یا تمایز یا تکمیل



معرکه ی گفتمان های واقع نما: طرح مسئله. ۱

مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین. ۲
علمپیش فرض های(الف
علم مدرن در مقابل علم ارسطویی( ب

سه تلقی از رابطه ی علم و دین. ۳
.متعارض انددینوعلم(الف
.علم و دین قلمروهای متمایزند( ب
.هم اندمکملدینوعلم(ج

علوم انسانیواالهیات. ۴
نسساینسبت علوم انسانی و(الف
؟االهیات و علوم انسانی سازگارندآیا(ب

:حصول تعارض
روشیاغایتیاموضوعدراشتراک

:قائلین به تعارض
(موضوعوحدت)جهان انددرباره یدینوعلم

(وحدت غایت)علم و دین در پی تبیین جهان اند 
(اختالف روشی)مرجعوسنتدینروشواستتجربیعلمروش



معرکه ی گفتمان های واقع نما: طرح مسئله. ۱

مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین. ۲
علمپیش فرض های(الف
علم مدرن در مقابل علم ارسطویی( ب

سه تلقی از رابطه ی علم و دین. ۳
.متعارض انددینوعلم(الف
.علم و دین قلمروهای متمایزند( ب
.هم اندمکملدینوعلم(ج

علوم انسانیواالهیات. ۴
نسساینسبت علوم انسانی و(الف
؟االهیات و علوم انسانی سازگارندآیا(ب

(کارل بارت)نوارتدوکسی . ۱
موضوع علم جهان طبیعت اما موضوع دین تجلی خدا

(کیرکه گور و مارتین بوبر)دینی اگزیستانسیالیسم.۲
(آن-من)ابژکتیو وغیرشخصیعلمیمعرفت

(تو-من)سوبژکتیووشخصیدینیمعرفت

(بریث ویت)پوزیتیویسم .۳
علم درباره ی جهان است و دین نگرش های ما

(ویتگنشتاین)فلسفه ی زبان طبیعی. ۴
دخوخاصدرونیمالکاتبامختلفزبانیبازیدودینوعلم



معرکه ی گفتمان های واقع نما: طرح مسئله. ۱

مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین. ۲
علمپیش فرض های(الف
علم مدرن در مقابل علم ارسطویی( ب

سه تلقی از رابطه ی علم و دین. ۳
.متعارض انددینوعلم(الف
.علم و دین قلمروهای متمایزند( ب
.هم اندمکملدینوعلم(ج

علوم انسانیواالهیات. ۴
نسساینسبت علوم انسانی و(الف
؟االهیات و علوم انسانی سازگارندآیا(ب

:معنای مکمل بودن
مختلفمنظرهایازشییکنقشه یکشیدنِجنسازنه

مفهومیشمایتفاوتجنسازبل

علم در پی کشف علل وقایع
وقایعمعنایکشفپیدردین

.تفاوت ش با نگاه های مبتنی بر بازی زبانی معلوم نیست: نکته



معرکه ی گفتمان های واقع نما: طرح مسئله. ۱

مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین. ۲
علمپیش فرض های(الف
علم مدرن در مقابل علم ارسطویی( ب

سه تلقی از رابطه ی علم و دین. ۳
.متعارض انددینوعلم(الف
.علم و دین قلمروهای متمایزند( ب
.هم اندمکملدینوعلم(ج

علوم انسانیواالهیات. ۴
نسساینسبت علوم انسانی و(الف
؟االهیات و علوم انسانی سازگارندآیا(ب

:وجه مسئله خیز
.تفاوت  دارندانسانیعلوموتجربیعلومکهمی آیدنظربه
علم و دین تغییری ایجاد می کند؟مسئله یدرتفاوتاینآیا



معرکه ی گفتمان های واقع نما: طرح مسئله. ۱

مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین. ۲
علمپیش فرض های(الف
علم مدرن در مقابل علم ارسطویی( ب

سه تلقی از رابطه ی علم و دین. ۳
.متعارض انددینوعلم(الف
.علم و دین قلمروهای متمایزند( ب
.هم اندمکملدینوعلم(ج

علوم انسانیواالهیات. ۴
نسساینسبت علوم انسانی و(الف
؟االهیات و علوم انسانی سازگارندآیا(ب

:ـــ تفاوت ندارند
.است( ولو انسان)روش شان تجربی و موضوع شان این جهان 

:ـــ تفاوت دارند
فهمپیدرعلوم انسانی

(برخالف علت یابی علم)علوم انسانی در پی دلیل یابی 

:ـــ من
التفات به قدرتپیدرعلوم انسانی



معرکه ی گفتمان های واقع نما: طرح مسئله. ۱

مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین. ۲
علمپیش فرض های(الف
علم مدرن در مقابل علم ارسطویی( ب

سه تلقی از رابطه ی علم و دین. ۳
.متعارض انددینوعلم(الف
.علم و دین قلمروهای متمایزند( ب
.هم اندمکملدینوعلم(ج

علوم انسانیواالهیات. ۴
نسساینسبت علوم انسانی و(الف
؟االهیات و علوم انسانی سازگارندآیا(ب

:قرابتی ندارند
م متفاوت تازه، حتی اگر با عل. علوم انسانی تفاوتی با علم ندارد

باشد در نهایت واقعیت های این جهانی را بررسی می کند

:قرابتی دارند
الهیاتاواست(دلیل محور)شخصیتبیینپیدرانسانیعلوم

یات و انسان و خدا قرابتی دارند؛ پس االه. تببین االهیپیدر

. علوم انسانی هم قرابتی دارند



معرکه ی گفتمان های واقع نما: طرح مسئله. ۱

مبادی مابعدالطبیعی علوم نوین. ۲
علمپیش فرض های(الف
علم مدرن در مقابل علم ارسطویی( ب

سه تلقی از رابطه ی علم و دین. ۳
.متعارض انددینوعلم(الف
.علم و دین قلمروهای متمایزند( ب
.هم اندمکملدینوعلم(ج

علوم انسانیواالهیات. ۴
نسساینسبت علوم انسانی و(الف
؟االهیات و علوم انسانی سازگارندآیا(ب
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درآمدی بر فلسفه دین
پایان/چهاردهمجلسه 


