فرم چکیده پایان نامه جهت ارائه به دفتر مطالعات و تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی دانشجویان

موضوع پایان نامه

فاطمه معظمی گودرزی-

رابطه علم ودین با تکیه بر

فاطمه حسینی مجرد

دیدگاه متفکرین مسلمان

استاد راهنما

استاد مشاور

خانم دکتر
سلیمانی

چکیده پایان نامه
موضوع این تحقیق ،واکاوی و جستجویی دقیق پیرامون مقوله علم دینی است .برای این منظور بررسی دیدگاه های
متفکرین معاصر اسالمی در مورد علم دینی و قبل از آن تطور رابطه این دو در دنیای غرب الزم است.انگیزه اصلی از این
تحقیق بررسی امکان تحقق علم دینی به عنوان اولین گام برای تحقق فرمان مقام معظم رهبری مد ظله العالی پیرامون اسالمی
کردن علوم به ویژه علوم انسانی است.

فرضیه های تحقیق:
فرضیه اول  :اگرچه رابطه میان علم و دین در دوره ای از تاریخ از سوی متفکرین غربی تعارض آمیز تلقی می شد؛ اما در
دوره جدید پیوند این دو مورد اذعان اکثر صاحبنظران است.
فرضیه دوم  :صاحبنظران مسلمان با توجه به دیدگاهی که درباره قلمرو دین دارند ،رابطه بین علم و دین را متقابل می دانند.
فرضیه سوم  :رای به امکان یا عدم امکان تحقق علم دینی رابطه مستقیمی با تعریف هر متفکر از ماهیت این مقوله دارد.
در بخش اول  ،تحقیق ما نوعی جمع آوری اطالعات در مورد رابطه علم و دین برای ترسیم خطوط کلی سیمای علم دینی در
دنیای اسالم است.به دلیل اهمیت این مقوله بویژه در عصر حاضر ،خالء وجود یک مجموعه مدون از آراء پراکنده متفکرین
برجسته این عرصه و نقد و بررسی الگو های پیشنهادی تولید علم دینی احساس می شد.بنابراین تحقیق خود را به هدف
برطرف کردن این خأل آغاز کردیم.همان طور که اشاره شد ،در بخش اول تحقیق سیر تاریخی تطور رابطه علم ودین در
مغرب زمین را بررسی کردیم .این سیر با ادعای تعارض میان یافته های علمی و گزاره های دینی آغاز شد که در فصل اول به
بحث در مورد آن می پردازیم.در ف صل دوم دیدگاه تمایز علم ودین را بررسی می کنیم.فصل سو م نیز شامل دیدگاه مکملیت
علم ودین است.در بخش دوم تحقیق به بررسی علم دینی می پردازیم.فصل اول و دوم شامل بحث و بررسی پیرامون مفردات
مقوله علم دینی ،یعنی علم و دین می باشد.در فصل اول مراد خویش را از علم روشن کرده و مبانی علم تجربی را بررسی می
کنیم.در فصل دوم نیز به شرح مفهوم و هویت دین پرداخته و به دسته بندی نظرات متفکران درباره هویت این مقوله می
پردازیم.در فصل سوم با معرفی هویت علم دینی از دیدگاه صاحبنظران ،نظر ایشان را در مورد امکان یا عدم امکان تحقق علم
د ینی مورد واکاوی و ارزیابی قرار می دهیم و در صورت ارائه الگوی پیشنهای علم دینی از سوی ایشان نگاهی نقادانه به آن
الگو نیز می اندازیم.

واژگان کلیدی:

