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جدايي علم و دين در قرون وسطا و ابتداي رنسانس مطرح نبود ،چرا كه در آن اعصار
بسياري از دانشمندان علوم طبيعي ،همزمان متكلمان و عالمان ديني جوامع خود
نیز بودند .با ظهور علوم تجربي در قرن هفدهم ،كمكم احساس استغناي از دين در
دانشمندان علوم بهوجود آمد و منجر به پيدايش خداباوري فارغ از وحي و سپس جريان
روشنگري فرانسوي و در نهايت ماترياليسم علمي شد .در قرنهای هجدهم و نوزدهم
به نظر رسید كه علوم به پايان راه خود رسيدهاند و به زودي جاي دين را خواهند گرفت.
چنين برداشتي تا نيمۀ اول قرن بيستم نیز ادامه داشت .در اين بين فيلسوفان ،متكلمان
و حتي دانشمندان بر آن شدند تا با ارائۀ راهحلهايي ،مشكل تعارض علم و دين را حل
کنند .اين نوشتار پس از مرور جريانهاي عمدۀ فكري مرتبط با موضوع ،راهحلهاي
ارائهشده براي رفع تعارض علم و دين را نقد و بررسي میکند.

مقدمه

روزگاري منابع و روشهاي دستیابي انسان به واقعيت،محدود و منحصر بود؛ اما امروز بشر
به منابع متعدد و ابزارها و روشهاي متنوعي براي كشف حقايق عالم دست پيدا كرده است

كه اين دستيابي از يك سو ،بسياري از مشكالت حلنشدنی پيشين را حل کرده و از سوي

ديگر ،سايهاي از ترديد و اضطراب بر حيات و انديشۀ او افکنده است .مولود اين اضطراب

و تشويشخاطر پرسشهایی است كه ذهن بشر امروز را به خود مشغول داشته است :مقام

و منزلت دين در عصر علم و فناوری چيست و چگونه ميتوان بين باور به تعاليم ديني
و پذيرش دادههاي علم جديد جمع کرد؟ آيا هيچ حوزۀ مشتركي بين علم و دين وجود

دارد؟ آيا زبان علم و دين در آن حوزة مشترك ،واحد است؟ در فرض تعارض ظواهر دين
با يافتههاي علمي چه بايد كرد؟

در دنياي جديد سه حادثۀ مهم اتفاق افتاد كه تأثيرات بسزايي در حوزۀ الهيات نهاد و
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متكلمان را در برابر پرسشهایی به كلي متفاوت از پرسشهای پيشينيان قرار داد .اين سه
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حادثه عبارت بود از :رشد و شكوفايي چشمگير علم جديد ،رشد نظامهاي فلسفي جديد

معارض و امكان برقراري ديالوگ هرچه بيشتر اديان با يكديگر (پيدايش دينشناسي

تطبيقي).

به طور كلي ،پيدايش مدرنيسم و توفیقات روزافزون علم جديد در دو قرن هفدهم و

هجدهم كه به هيچ روي با حركتهاي كند و درازآهنگ تمام قرون پيشين مقايسهپذیر

نبود ،سرآغاز ظهور نظریههاي جداانگاري علم و دين از يكديگر شد .از آن پس بسياري

از مردم فقط علم تجربي را امري عيني ،كلي ،عقالني و مبتني بر شواهد تجربي ،استوار و

محكم ميشمردند درحاليكه دين امري احساسي ،شخصي  ،محدود و مبتني بر سنتها و

وثاقتهاي متعارض با يكديگر انگاشته ميشد .به ديگر سخن ،اين تصور به وجود آمد كه

هر معرفتي را علم در اختيار ما قرار ميدهد و دين كه مدعي توليد معرفت دربارۀ مسائل
فوقطبيعي است فقط شبهمعرفت را ارائه ميكند (حقيري)22 :1385 ،

تعارض روانشناختي میان روحيۀ علمي و ديني

نخستین چالش علم جديد با دين بيشتر جنبۀ  روانشناختي داشت و از موفقيتهاي
سرسامآور علم جديد ناشي شده بود .برق تأثيرات روانشناختي كاميابيهاي علمي بشر

در كمتر از نيم قرن ،چنان چشمان او را كور كرده بود كه گمان ميكرد با علم ميتوان

بهشت موعود اديان را در روي زمين بنا نهاد .بر همين اساس ،تنها راه رسيدن به واقع ،راه
علم بوده و اين علم است كه تنها روش كلي و بيناالذهاني ،قابل اعتماد و براي وصول به

حقيقت را در اختيار ما مينهد ،درحاليكه دين ،معرفتي شخصي ،آزمونناپذیر ،ارائهنشدنی
و اثباتناپذیر براي ديگران شمرده ميشد .اين تعارض كه بعدها به صورت نظام فلسفي
خاصی درآمد ماترياليسم علمي يا پوزيتیويسم منطقي نام گرفت.

ماترياليسم علمي مدعي دو ادعاي مهم بود .1 :روش علمي تنها روش قابل اعتماد براي

وصول به واقعيت است .2 .ماده و انرژي ،تنها واقعيت بنيادين در جهان خارج است .مدعاي

نخست ،معرفتشناسانه است درحاليكه مدعاي دوم مدعايی وجودشناختي است .هيچيك 
ماترياليسم علمي هرچند نقطۀ عزيمت خود را علم قرار ميدهد ،از اين نقطه فراتر

میرود و دامنۀ ادعاهاي خود را به حوزۀ متافيزيك و معرفتشناسي نيز ميكشاند.

بسياري از صور ماترياليسم علمي در قالب تحويلگرايي اظهار ميشوند .تحويلگرايي

معرفتشناختي مدعي است كه قوانين و نظریههاي همۀ علوم را در بن و بنياد ،میتوان
به قوانين فيزيك  و شيمي ارجاع داد .تحويلگرايي متافيزيكي معتقد است كه اجزاي

تشكيلدهندۀ هر سيستمي ،واقعيت بنيادين آن سيستم را تشكيل ميدهد .ماترياليسم بر
اين باور است كه تمام پديدههاي عالم سرانجام بايد در پرتو اعمال اجزای مادي تبيين

شوند كه تنها علل مؤثر در جهان خارجاند .بر طبق ماترياليسم علمي ،تنها راه و روش كسب

معرفت به جهان ،راه و روش تجربي است و ساير روشها ارزش علمي ندارند ،مطمئن

نيستند و معرفت واقعي ما را نسبت به جهان خارج افزايش نميدهند (گلشنی 26 :1385 ،و
.)28

نقد و بررسي ديدگاه انديشمندان مغربزمين...

از اين دو ادعاي بزرگ ،علمي نیستند و از خود علم ،استنتاج نميشوند.
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طرفداران پوزيتیويسم منطقي بعدها گامي فراتر نهادند و مدعي شدند كه نهتنها به

سخنان ديني ،فلسفي و اخالقي نمیتوان اعتماد کرد و ارزش علمي ندارند ،بلكه اين

سخنان را چون نمیتوان اثبات يا تأیيد تجربي کرد ،اساس ًا بيمعنا و خالي از هرگونه

مضمون معرفتبخشي هستند (استينزبي.)27 :1386 ،

قبل از ظهور پوزيتیويسم منطقي ،تمام نزاع متدينان و منكران پيرامون صدق و كذب

ادعاهاي ديني بود ،اما با ظهور پوزيتیويسم ،آنها نزاع را يك قدم به عقب بردند و مدعي
شدند كه اساس ًا ما دليلي نداريم كه به موجب آن ،سخنان ديني و فلسفي را معنادار بدانيم.

به موجب مالكي كه طرفداران اوليۀ اين گروه مطرح كردند ،تنها سخني علمي و معنادار
است كه راهي تجربي براي اثبات يا ابطال قطعي آن بتوان نشان داد .بر اين اساس نه تنها

همۀ قضاياي ديني بلكه بسياري از قضاياي اخالقي ،فلسفي و حتي بسياري از بخشهاي

نظری علوم تجربي از گردونۀ معناداري خارج میشوند و نهتنها دين و اخالق و فلسفه ،كه
86

خود علم نیز دچار بحران بيمعنايي ميشود (آير.)67 :1356 ،
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توجه به مشكالتي كه اصل تحقیقپذيري تجربي براي علم ،فلسفه ،دين و مانند آن

منطقي خو ِد اين اصل وجود داشت ،فيلسوفان
پيش آورد و مشكالتي كه در شأن و منزلت
ِ

را بر آن داشت تا تعديلها و تفسيرهاي الزم را در اين اصل به وجود آورند ،بنابراین تالش
شد تا از راه تأیيدپذيري يا ابطالپذيري ،مرز علم را از غير علم تفكيك کنند.

قصد ما در اين مقدمه ،قضاوت دربارۀ صحت و سقم ادعاهاي ماترياليستهاي علمي

نيست ،بلكه غرض اين است كه بگوييم هيچيك از اين ادعاها علمي نیست و از راه اعمال
ابزارها و روشهاي علمي نميتوان بدانها دست يافت .همۀ اين ادعاها صبغۀ فلسفي دارند

و مدعياني فلسفي به شمار ميروند .اين ادعا كه جهان خارج ،از ماده و انرژي تشكيل شده
و وراي اين دو چيزي وجود ندارد ،خود ادعایي متافيزيكي است كه علم تجربي از اثبات
و انكار آن ناتوان است (گلشني 53 :1380 ،و  .)54حتي همين ادعا كه تنها روش كلي قابل

اعتماد ،روش تجربي است ادعايي معرفتشناسانه است كه از راه تجربي نميتوان به اثبات
يا نفي آن پرداخت.

تمام بنيادهاي پوزيتیويسم و پوزيتیويسم منطقي ،بهويژه ركن ركين آن ،يعني اصل

تحقيقناپذيري با همۀ تقريرها و جرح و تعديلهايش ،بنيادهايي نامتحد از علماند كه يا
بديهي و بينياز از اثبات عقالني انگاشته شدهاند ،يا به صورت پيشفرضهاي اثباتناشده،
قبول شدهاند ،يا اينكه باید داليل فلسفي بر اثبات آنها اقامه شود.

در اين مرحله از تعارض ،اگر تعارضي وجود دارد بين دين و علم نيست ،بلكه بين دين

و نظامهاي فلسفي است كه با شعار علمي بودن وارد ميدان شدهاند و به ناحق ادعاهاي

گستاخانۀ فلسفي خويش را به نام علم قلمداد ميكنند .حساب اين ادعاهاي فلسفي را كه
به لحاظ روانشناختي با موفقيتهاي علمي قرنهای هفده تا نوزده حمايت ميشدند ،بايد

از حساب علم و قوانين علمي جدا کرد .بايد توجه داشت كه از هيچ نظريۀ علمي نميتوان

نظام فلسفي جامع و شاملی استنتاج کرد .الزم است در بحث از علم و دين ،بين نظريات

علمي تأييدشدۀ اين دانشمندان و ادعاهاي فلسفي اثباتناشدۀ آنان تمايز قائل شويم .هيچ

دانشمندي نميتواند نظريات تجربي خود را به نظام جامع و مانع و جهانشمولی مبدل
كه بسياري از تعارضهاي علم و دين از تعميمهاي بيجاي نظريات علمي به حوزههاي
غيرتجربي ناشي ميشود.

نمونۀ  بارز اين امر« ،تبيين مكانيكي از جهان» بود .در پي كشف قوانين نيوتن و

دستيابي بشر به فيزيك مكانيك و به دنبال موفقيت روزافزون اين فيزيك جديد دربارۀ 
تبيين و تفسير دقيق و سادهتر پديدارهاي تجربي و دادن قدرت كنترل و تسلط هرچه بيشتر

به بشر ،برخي تصور كردند كه اين قوانين را بر تمام اجزاي عالم میتوان اطالق کرد و
جهان جز ماشين بزرگ و پيچيدهای نیست كه از قوانين ثابت ،تغییرناپذیر و پيشبينيشده

تبعيت ميکند (گلشني .)15 :1385 ،در اين تلقي ،جهان مانند ساعتي بزرگ و پيچيده شمرده
ميشود كه سازندۀ آن در زمان خاصي آن را ساخته و به قول پاسكال با تلنگري آن را

به حركت درآورده است .اين ساعت به طور خودكار به كار خودش ادامه ميدهد ،مگر

اينكه اختالل و رخنهاي در كار آن پيش آيد ،كه در اين هنگام ساعتساز بزرگ الهوتي

نقد و بررسي ديدگاه انديشمندان مغربزمين...

و از درون يك نظريۀ علمي خاص ،متافيزيك استنتاج کند .در ادامۀ مطالب خواهيم ديد
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با دخالتهاي بهموقع خود اين رخنهها را میپوشاند و ساعت جهان دوباره به كار خودش
ادامه ميدهد.

اين تصوير اجمالي و شتابزده از نحوۀ نگرش اغلب دانشمندان و فيلسوفان همعصر

نيوتن نسبت به جهان ،خدا و رابطۀ خدا با جهان بود .ما اينك درصدد توضيح اين ديدگاه و
نقد و بررسي آن نيستيم ،اما از اين پرسش نميتوان به سادگي گذشت كه تفسير مكانيكي

از عالم چه رابطه و نسبتي با فيزيك نيوتني داشت؟ بر فرض كه ما فيزيك نيوتني را

درست و كامل بشماريم ،آيا مجازیم كه از آن ،تفسير مكانيكي از جهان را استنتاج و
اقتباس کنیم؟

متأسفانه در روزگار نيوتن اين اتفاق افتاد و اين استنتاج نادرست ،زمينهساز تفسيرهاي

ماترياليستي و الحادي بعدي شد .پس در اين برهه تعارضي اگر هست ميان دين با دانش

مكانيك نيوتن نبود بلكه اين تعارض ،درحقيقت ميان دين با تفسير مكانيكي از عالم و
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از پي آن استنتاج نظام فلسفي جهانشمول از يك نظريۀ علمي خاص بود ،درحاليكه
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اين تعميم بيجا و نادرست چيزي جز مغالطۀ «عينيتزدگي نابجا» نيست (سروش:1372 ،
.)144-163

تعارض محتوايي ميان يافتههاي علمي و ظواهر ديني

هرچند در اوايل قرن هفدهم و حتي تا اواخر آن بيشتر تعارضي كه بين علم و دين احساس
ميشد جنبۀ روانشناختي داشت ،كمكم با رشد روزافزون نظريات علمي به نظر میآمد كه
بعضي از يافتههاي علمي علوم جديد با محتواي كتابهای مقدس سر ناسازگاري دارند.

در اين مرحله ،كار متكلمان تا اندازهاي دشوارتر مينمود ،زيرا در يكسو با متون مقدسي
روبهرو بودند كه پايه و بنياد ايمان مؤمنان را تشكيل ميداد و فوق چون و چرا بود و از

مخاطبان خود ايماني بي قيد و شرط به محتواي خود را طلب ميکرد و در سوي ديگر،

علم جديد قرار داشت كه با موفقيتهاي بيشمار خود جاي هيچگونه ترديد دربارة نتايجش
باقي نگذاشته بود.

برخي از مهمترين زمينههاي تعارض گزارههاي علم جديد با متون مقدس به قرار زیر

است:

الف .نخستين نقطۀ تعارض ،كيهانشناسي بود .در تصوير قرون وسطايي جهان ،زمين

با فلك مركزي متحدالمركز آسمان احاطه شده بود و سيارات مسير دايرهاي را ميپيمودند
كه مركز آن متصل به افالك جنباننده بود .كائنات و كرات آسماني ،چون كامل و بيفساد

انگاشته ميشدند ،سزاوار بود كه فقط از كاملترين شكلها و مسيرها پيروي كنند .اين

طرح ،به آساني به تصور درآمد و با تجربۀ عادي و همگاني صالبت و جامديت زمين انطباق
يافت .بدينسان موقعيت زمين و سرنوشت بشر بر هم منطبق بود.

اما در اخترشناسي جديد ،زمين فلك مركزي ثابت شمرده نميشد بلكه خورشيد مركز

منظومۀ شمسي بود .گاليله توانست شواهد بيشتري در تأیيد نظام خورشيد مركزي ارائه

دهد.

هر كس اخترشناسي جديد را ميپذيرفت ناگزير بود از بسياري جهات در افكار خود

را محو كرد و مقوالت طبيعي متشابهي را به همۀ جهان نسبت داد .بهویژه انسان كه مركز

و محور عالم امكان و كانون جهان انگاشته ميشد تنزل مقام يافت و وابسته به يك سيارۀ 
سرگردان حاشيهاي شد .درنتيجه هم پارهاي از ظواهر و نصوص كتاب مقدس كه تا آن روز

بر اساس هيئت بطلميوسي تفسير ميشد زير سؤال رفت و هم بيهمتايي و اشرفيت انسان
و ادعاي عنايت مخصوص خداوند به او به مخاطره افتاد (باربور.)29 :1379 ،

ب .تفسير مكانيكي از جهان كه زمينههاي پيدايش اين نوع نگرش در زمان گاليله

فراهم آمد و در زمان نيوتن و پس از او رايج شد ،تصويري از خدا ،جهان و رابطۀ خدا با

جهان و كيفيت كارسازي و دخالت او در جهان ارائه داد كه با آنچه در كتاب مقدس آمده
بود و قرنهاي متمادي مورد قبول سنت ديني بود ،تعارض آشكاري داشت.

خداي گاليله و نيوتن آفرينندۀ اوليۀ اتمهايي بود كه با يكديگر همكنشي دارند .او بيشتر

علت فاعلي بود تا علت غايي ،علت محدثه بود تا علت مبقيه .درحاليكه خداي مقدس

نقد و بررسي ديدگاه انديشمندان مغربزمين...

تجديد نظر كند .كيهانشناسي جديد ،تمايز بين سفلي و علوي يا فسادپذيري و فسادناپذيري
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كتاب مقدس ،رخنهپوش معطلي نبود كه هر پيشرفت علمي يك قدم او را به عقب بنشاند.

او پدر انسانواري بود كه لحظه به لحظه در كار خلق مدام ،هدايت و رزقدهي و تدبير
فعاالنه و مستقيم نظام آفرينش است (همان.)38 :

پ .زيستشناسي جديد نيز با طرح نظريۀ  تكامل انوا ِع داروين ،المارك  و ديگر

زيستشناسان ،زمينة تازهاي براي تعارض بين دادههاي علمي و ظواهر كتاب مقدس باز

کرد.

بر اساس نظريۀ تكامل ،انسان ديگر خليفۀ خاص و برگزيدۀ خداوند نبود كه او را به طور

يكباره آفريده و در زمين جانشين خود قرار داده باشد ،بلكه نسلي تكامليافته از حيوانات

پيش از خود بود كه با گذشت زمانهاي طوالني و در پرتو تنازع بقا و بقاي اصلح به چنين
زيستي دست پيدا كرده بود (سبحاني.)55 :1386 ،
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داشت ،بلكه يكي از مهمترين روايات رايج برهان اتقان صنع را كه مبتني بر «سازگاري
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اين طرز تلقي ،نهتنها با مهمترين فرازهاي كتاب مقدس در باب خلقت ،تعارض آشكار

هماهنگي و نظم را نه در پرتو طرح و تدبير پيشين الهي و حكمت بالغۀ او ،بلكه از راه علل

ساختمان بدن و اندامهاي موجود زنده با وظايف مفيدشان» بوداز دست آنها ستانده بود و
و عوامل طبيعياي چون تأثير محيط ،وراثت ،تنازع بقا و مانند آن توجيه ميکرد .عالوه بر

اينها ،اين تفسير از منشأ زيستشناختي انسان با مقام و منزلت يگانه و شرافت ذاتي او نيز
متعارض بود (همان.)23 :

البته مدتها پيش از داروين ،دانش علمي سايۀ ترديد و ابهامي بر نصگرايي كتاب

مقدس افكنده بود ،اما در اين مرحله براي نخستين بار اصول عقايد مهم كتاب مقدس از

قبيل هدفداري جهان ،شأن و شرافت انسان ،نمايش شكوهمند آفرينش انسان و هبوط

آدم دستخوش ترديد و تهديد شده بود (گلشني.)13 :1385 ،

ت .در فيزيك كوآنتيك ،چنين پنداشته ميشد كه بعضي از تقريرهاي اصل عدم

قطعيت هايزنبرگ با اصل عليت درميافتد ،درحاليكه اصل فلسفي عليت بهمنزلۀ سنگ
زيرين بسياري از استداللهاي فلسفي معتبر و نيز مبناي اثبات وجود خدا در بسياري از

استداللهاي متكلمان و فالسفه بود و به لرزه درآمدن آن ،تمام فلسفه  و الهيات را به

لرزش درميآورد (باربور.)310-315 :1379 ،

ث .در عرصۀ روانشناسي نوين ،فرويد با مطرح كردن روان ناخودآگاه بشري سعي كرد

تا تمام فعاليتهاي انسان را از راه عقدۀ اديپ و الكترا توجيه كند .او ريشۀ همه فعاليتهاي

ادبي ،هنري و ديني را در سركوب شدن اميال و شهوات انساني و به عقب رانده شدن آنها

به روان ناخودآگاه و سپس هويت دادن به آنها و بروز و ظهور دوبارۀ آنها در خودآگاه آدمي

در قالب و لباس ديگري چون دين ،شعر و جز آن ميشمرد .بر اين اساس ،دين و عرفان

نوعی بيماري رواني خاص بود كه از سركوب شدن غرايز جنسي ناشي ميشد (هيك:1381 ،
.)77-88

همۀ این موارد و دهها مورد ديگر ،متكلمان را در مسير تازهاي قرار داد كه با مسير

پيمودهشدۀ پيشينيان تفاوت بسیار داشت .بنابراين يكي از مهمترين دغدغههاي متكلمان

جديد ،حل بنيادين مشكل تعارض علم و دين در همۀ  صحنهها شد ،حتي بسياري از
دين نيز داشتند ،به ياري آنها شتافتند و در اين راه تالش چشمگیری کردند و راهحلهاي
مختلفي ارائه دادند.

راهحلهاي تعارض علم و دين

عمدهترين راهحلهایي را که فيلسوفان ،متكلمان و حتي دانشمندان براي حل مشكل

تعارض عرضه کردهاند ميتوان به صورت جداانگاري قلمروهاي علم و دين ،تفكيك 

زبانهاي علم و دين ،تفكيك تجربۀ ديني از تعبير بشري ،ابزارانگاري در علم و ابزارانگاري

در دين دستهبندی کرد.

با تأمل در اين راهحلها ميتوان دريافت كه هر یک ،بعضي از گزارههاي ديني و بخشي

از قضاياي علمي را در نظر گرفته و آن مورد خاص را به همۀ موارد ديگر تعارض سرايت
داده است .اينگونه تعميمها ،عموم ًا اين راهحلها را معيوب و گاهي عقيم کرده است.

نقد و بررسي ديدگاه انديشمندان مغربزمين...

دانشمندان كه از يك سو ميخواستند به علم خويش وفادار بمانند و از سوي ديگر درد
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شايد بتوان راهحلي تركيبي ـ تفصيلي برگزيد كه محاسن راهحلهاي فوق را داشته و

از تعميمهاي نادرست آنها مبرا باشد .ما ابتدا اين راهحلها را توضيح میدهیم و سپس به
نقد و بررسي اجمالي آنها ميپردازيم.

 .1تفكيك قلمروها

يكي از شرايط ضروري براي تحقق تعارض علم و دين اين است كه ايندو حداقل در

پارهاي از موارد ،قلمرو مشتركي داشته باشند و در آن قلمرو مشترك ،ديدگاه علم با ديدگاه
دين آنچنان در تعارض و تقابل باشد كه جمع كردن بين ظواهر يا نصوص كتاب مقدس

آن دين با دادههاي علمي امكانپذیر نباشد .بنابراين ،زمينۀ تعارض علم و دين در دو فرض

ممكن است :اشتراك تام در قلمرو و اشتراك جزئي در قلمرو.
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اما اگر فرض سومي داشته باشيم كه بر طبق آن علم و دين هيچ حوزۀ مشتركي نداشته
باشند ،طبع ًا تعارض آنها نیز ناممكن خواهد بود .به همين جهت برخي براي فرار هميشگي

فصلنامة فدك

از مشكل تعارض ،به نظريۀ جداانگاري كلي حوزههاي علم و دين روي ميآورند .البته
كشيده شدن به اين موضع خاص ،معلول علل و عوامل فكري متعددي از جمله موارد زیر

است (باربور 5 :1379 ،و :)6

الف .برخوردهاي متعصبانۀ كليسا با دانشمندان و نظريات علمي آنها

ب .اظهارنظرهاي خام بعضي از دانشمندان علوم جديد دربارة پارهاي از مقوالت

كالمي

پ .برداشت ماترياليستي از علم جديد

ت .پافشاري كليسا بر نصگرايي و ترك تأويل در كتاب مقدس

بر اساس اين ديدگاه ،نه علم ميتواند به تمام پرسشها و نيازهاي انسان پاسخ گويد

نه دين .هر يك از اين دو تنها به مشكالت خاصي ميپردازند و ما بهواسطۀ يكي از ايندو
از ديگري بينياز نميشويم.

از ميان متفكران و مکاتبی كه به نحوي سعي در رفع مشكل تعارض از اين راه داشتند

ميتوان به موارد زیر اشاره کرد.

الف .گاليله :گاليله ابتدا بر اين باور بود كه خداوند هم نگارندۀ كتاب تكوين طبيعت و

هم فرستندۀ كتاب تدوين وحي است .درنتيجه اين دو سرچشمۀ معرفت نميتوانند با هم
معارض باشند (كوستلر .)521 :1351 ،اما او به محض برخورد با مشكل تعارض يافتههاي
كيهانشناختي خود با ظواهر كتاب مقدس ،درصدد پيشنهاد راهحل ديگري برميآيد .راهحل

ديگر او ،تفكيك قلمرو دين از قلمرو علم بود .وي بيان كرد كه دين براي نشان دادن راه

بهشت آمده نه براي نشان دادن مسير و مدار فضا .گاليله در نامهاش خطاب به گراندوشس
مينويسد:

«به گمان من ،هيچيك از حكماي الهي نخواهند گفت كه علوم هندسه و ستارهشناسي و
موسيقي و پزشكي در كتاب مقدس به طرزی عاليتر از آنچه كه در كتابهاي ارشميدس
و بطلمیوس و بوئتيوس و جالينوس بيان شده است ،تشريح گرديدهاند .بنابراين ،احتمال
دارد كه عنوان رفيع ملكۀ علوم به سبب موضوع الهيات و نيز ازآنرو كه علم به حقايقي
است كه به هيچ صورت ديگر به پندار آدمي در باب نيل به سعادت نميتوانست بگنجد،
به اين علم اطالق شده باشد» (همان.)522 :

ميپردازد كه دو ويژگي عمده دارند:

يكي اینکه به سعادت ابدي انسان مربوطاند و ديگر آنکه ابزارهاي عادي بشر از شناخت

آنها عاجز و ناتواناند .پس اصليترين سخن دين ،نشان دادن راه نجات و رستگاري انسان

به سوي خداست ،درحاليكه علم به بررسي و شناخت حقايق تجربي ميپردازد .بنابراین او
معتقد است كه در بیشتر موارد ،قلمرو دين از قلمرو علم جداست و اگر مطالب علمي را در

كتاب مقدس ميبينيم ،عرضي دين تلقي ميشود و نبايد شناخت از واقع را از آنها طلبيد،

زيرا در اين موارد كتاب مقدس خواسته است با ادراك و زبان مخاطبان عصر نزول ،سخن

بگويد و درصدد بيان واقع نبوده است (خسروپناه.)162:1382 ،

عالوه بر اينكه آفريدگار كتاب تكوين و تشريع يكي است و هر دوي اينها كلمۀ اهللاند،

بايد آيات متعارض با معارف علمي تأويل و متشابهات كتاب مقدس با كلمات علم جديد

تفسير شوند.

نقد و بررسي ديدگاه انديشمندان مغربزمين...

با اندكي تأمل در سخن گاليله ميتوان دريافت كه به اعتقاد او ،دين به حقايق معنوياي

93

بررسي :اگر از اين عقيدۀ درست گاليله بگذريم كه نبايد از متون ديني ،پاسخ هر

پرسشي را يافت ،اين راهحل چالش علم و دين را برطرف نميكند ،زيرا نهتنها او تعريف

دقيقي از معارف علمي و معنوي ارائه نميدهد ،بلکه چون در آن زمان هنوز علوم انساني

رشد نیافته بود ،توجه گاليله بيشتر به علوم تجربي معطوف بود و احساس ميكرد حوزۀ 

مشترك علم و دين بسيار ناچيز است .اين پاسخ گاليله ممكن است در روزگار ما دربارة
تعارض ميان علم و دين قابل توجه باشد ،اما با علوم انساني اصطكاك دارد و از همه

مهمتر علوم تجربي خود متكي بر اصول غيرتجربياند ،پس این علوم چندان كه گاليله
تصور كرده است يقيني و قطعي نيستند كه بتوان متشابهات كتاب مقدس را با محكمات

علوم تفسير کرد.

ب .كانت :ايمانوئل كانت راهبرد تازهاي در سازش دادن علم و دين در پيش گرفت.

او عميق ًا تحت تأثير علم نيوتني و وابستگي آن به مشاهدۀ تجربي قرار گرفته بود (كورنر،
94

 )159 :1367اما بر آن بود كه محدوديتهايي در روشهاي علم وجود دارد كه جا را براي
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عقايد ديني باز ميگذارد.

از نظر كانت ،قلمرو معرفت علمي منحصر به عالم پديدارهاي تجربي است .ما هرگز

نميتوانيم اشيای فينفسه را جدا از غبارهاي خاص ذهني و بدون عينك مقوالت فاهمه

درك کنیم .ذهن انسان صرف ًا يك گيرندۀ منفعل و تأثيرپذير محض از عالم خارج نيست،

بلكه همواره در سيالۀ آشفتۀ دادههاي حسي دخل و تصرف میکند و آنها را به شيوۀ خاصي

در قالب مقوالت فاهمه تنظيم و همواره قوالب يا مقوالت ذهني را بر مواد خام حسي
تحميل و تطبيق ميكند .بنابراين ،حوزۀ دخالت علم در حوزۀ پديدارهاي محسوس است
درحاليكه سرآغاز دين در احساس الزام اخالقي انسان است (همان.)233 :

كانت معتقد است كه خداوند اصل مسلم نظام اخالقي است .عقايد ديني در اصل،

مسلماتي هستند كه آگاهي ما از الزام اخالقي ،آنها را ايجاب ميكند .وجود يا حضور قوانين
اخالقي مستلزم وجود مق ّنني است كه همانا مبدأ و ضامن آن قوانين است .بنابراين در نظر
كانت اخالق ،اختيار انسان،وجود خدا و جز آن در حوزۀ دين قرار دارد (همان.)320 :

در اين تلقي ،دين با علم معارضهاي نداشت و هر يك  حوزه و وظيفۀ  خاص خود

را داشتند .دين ملزم نبود با استناد و توسل به رخنههاي رو به كاهشي كه در تحليل و

توصيف علمي وجود دارد ،از خود دفاع كند .در حوزۀ پديدارهاي تجربي ،علم بالمنازع است
و قوانينش اطالق كلي دارد .نقش عقايد ديني ،گسترش تبيينهاي علمي نيست ،بلكه اين

است كه حيات اخالقي انسان را با ربط دادن به حقيقت غايي روشنتر و ريشهدارتر کند.

كانت تصريح كرده است كه نديده گرفتن دانش و معرفت را به منظور جا باز كردن براي

ايمان ،الزم يافته است (باربور.)91 :1379 ،

بررسي :دقت در آنچه كانت براي رفع تعارض دين و علم مطرح كرده است ،اشكاالت

آن را آشكار ميسازد ،زيرا انحصار دين در ضمانت اجرايي اخالق با اديان ابراهيمي كه

مشتمل بر شريعت ،مسائل فردي ،اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و مانند آن است سازگاري

ندارد .به عالوه ،اين ادعا كه تنها مواد زماني و مكاني به صورتهاي ذهني تلبس مييابند،

پذیرفتنی نیست چون مطابق معرفتشناسي اسالمي ،عقل نظري از ادراك كليات و انطباق

پ .سختكيشي نوين (نوارتدوكسي) :سختكيشي نوين و در رأس آن شخص كارل

بارت كه تأثير عظيم و شگرفي بر تفكر پروتستان قرن بيستم نهاده ،بر اين عقیده است

كه نه فقط موضوع و محتواي علم و دين هيچگونه وجه اشتراكي ندارد ،بلكه شيوههاي

كسب معرفت آن دو نيز چنان ناهمانند است كه هيچ قياس مفيدي بين آنها نميتوان كرد.

اين نظريه تصريح دارد بر اينكه معرفت ديني فقط با مشيت و مبادرت خداوند در تجلي و
انكشاف خود بر بشر ممكن است .بديهي است چنين منبع معرفتي ،قرينهاي در علم نخواهد

داشت.

در اين ديدگاه ،دفاع از دين در برابر حملۀ علم ،فقط با جداسازي كامل قلمرو و روش

آنها ميسر است و هر مسئله يا موضوعي از نظر حق قضاوت ،يا در قلمرو علم است يا

دين ،به همين دليل هيچيك از ايندو نميتوانند مددي به يكديگر برسانند (هوردان:1368 ،
.)108-111

نقد و بررسي ديدگاه انديشمندان مغربزمين...

آن بر مصاديق ماوراي طبيعي ناتوان نيست.
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در اين ديدگاه ،خداوند همواره وجودي است «به كلي ديگر» كه كام ً
ال با جهان طبيعت

متباين است ،او را تنها هنگامي كه خودش بخواهد خود را بر انسان آشكار كند ميتوان
شناخت.

از نظرگاه سختكيشي نوين ،فرق بين روشهاي الهيات و علم ،ناشي از تفاوت بين

موضوع معرفت آنهاست ،زيرا الهيات با خداوند متعال و مرموز سر و كار دارد و علم با

طبيعت و جهان مادي .اين دو موضوع چنان با هم در تبايناند كه به هيچ وجه روشهاي
يكساني را در هر دو حوزه نميتوان به كار برد .بنابراین امكان تعارض بين ايندو وجود

ندارد ،كما اينكه امكان تعاضدي هم در بين نيست (همان.)115-120 :

بررسي :اهميتي كه در اين نظريه به وحي داده شده قابل توجه است اما اينكه نميتوان

وحي را از منظر تجربۀ معاصر بشر نگريست ،پذیرفتنی نيست .وقايع وحياني هرچه باشند،

هم پاي بشر را به ميان ميكشند و هم خداوند را ،بنابراین هيچ وحي تعبيرنشدهاي وجود
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ندارد ،عالوه بر آنكه وحي را دقيق ًا از روي آن قدر نهادهاند كه قدرت روشنگري تجربه يا

فصلنامة فدك

حال كنوني را دارد .خداوندي كه به هنگام وحي چنان عمل كرده است ،همان خدايي است
كه قرار و قاعدۀ جهان و زندگي را ساخته و در تجربۀ فعلي بشر فعال است.

ت .اگزيستانسياليسم :در اگزيستانسياليسم ،جداانگاري حوزۀ علم و دين و روشهاي

آنها از تقابل بين حوزۀ خودآگاهي انسان و حوزۀ اعيان و امور فاقد آگاهي و اختيار ناشي

ميشود .مارتين بوبر ،فيلسوف يهودي ،با تفكيك دو نوع رابطه از يكديگر اين تقابل را به
بهترين وجهي بيان كرده است:

 .1رابطۀ من ـ آن ← كه عبارت است از تحليل بركنارانه و تصرف در اشياي بيجان

و ناآگاه

 .2رابطۀ من ـ تو ← كه حاكي است از درگير شدن همهجانبه و همانا ادراك بيواسطه

و مستقيم و پرداختن به ديگري همچون غايت نه بهمثابه يك شئ يا وسيله

رابطۀ من ـ آن ،مستلزم هيچگونه درگيري همهجانبه و بازيگري نيست ،درحاليكه در

رابطۀ من ـ تو ،ما براي برقراري رابطه ،مجبور به درگير شدن و از جان و دل مايه گذاشتن

هستيم .اين رابطه زماني برقرار ميشود كه نوعي همدلي و درنتيجه همزباني حاصل آيد و
حوزۀ دخالت دين در همين محدوده است (باربور.)149 :1379 ،

از نظر بوبر مواجهۀ انسان با خداوند همواره همان اشتغال خاطر معهود در من ـ تو

را داراست ،درحاليكه پژوهش در قلمرو رابطۀ من ـ آن ،جريان دارد كه در اين قلمرو،
دانشمندان به بررسي عاقالنۀ پديدههاي تجربي و تفسير و تبيين آنها ميپردازند.

بنابراين چون حوزۀ دخالت علم و دين با هم تفاوت دارد درنتيجه ،روش بررسيهاي

علمي و ديني نيز متفاوت و جداي از يكديگرند ،بنابراین امكان تعارض بين علم و دين از
بين ميرود.

سورن كيگارد ،بنيانگذار فلسفۀ  اگزيستانسياليسم ،دربارة ارتباط فلسفه با مسيحيت

معتقد است:

به عقيدۀ او ،سعي در توجيه عقلي مسيحيت سعي باطل و بيهودهای است ،زيرا چنين

كوششي از فقدان ايمان است .كسي كه ايمان دارد مستغني از دليل و برهان است (خسروپناه،
.)268 :1382

كارل ياسپرس نيز با تفكيك سطوح و اليههاي هستي ،به طور آشكاري قلمرو علم،

متافيزيك و دين را از يكديگر تفكيك ميکند.

هستي را در فلسفۀ ياسپرس در سه سطح میتوان بررسي کرد .1 :هستي تجربي كه

به حوزۀ علم تجربي مربوط است و روش مطالعۀ آن روش تجربي است .2 ،هستي ويژه

و مناسب به صورت موجودی انضمامي كه میتوان با روش وجودي آن را مطالعه کرد.3 ،
هستي في حد نفسه كه تنها روش بررسي آن متافيزيكي است.

به موازات اين سه مرحله ،ياسپرس انسان را نيز در سه سطح بررسي میکند:

نخست ،انسان به صورت موجودی تجربي كه در اين مرحله او شيئی است در زمان و
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نقد و بررسي ديدگاه انديشمندان مغربزمين...

«مسيحيت دكترينی فلسفي نيست كه بايد آن را با نظرپردازيهاي عقلي فهميد ،زيرا
مسيح فيلسوف نبوده و حواريون هم يك جامعۀ كوچك دانشمندان را تشكيل ندادهاند
و مسيحيت هم به عنوان يك سيستم كوچكي كه طبيعت ًا به اندازۀ سيستم هگل خوب
نيست ارائه نشده است» (وال.)116 :1372 ،

مكان و بدين لحاظ در قلمرو مطالعۀ علوم تجربي قرار ميگيرد.

دوم ،انسان به صورت وجدان آگاهی محض كه قادر به فهم مجردات است كه بدين

لحاظ در قلمرو  مطالعۀ فلسفي و شناختشناسي قرار ميگيرد.

سوم ،انسان به صورت روح يا روانی كه با نيازها و مشكالت خاصي روبهروست .دين

عهدهدار رفع مشكالت انسان در اين اليۀ خاص است (جمالپور 151 :1370 ،و .)152

بنابراين از آنجا كه سطوح وجودي انسان مختلف است و هر سطحي مقتضيات خاص

خود را دارد و علم و دين هر يك متولي رفع مشكالت يكي از سطوح خاص انساناند ،هيچ
نقطۀ اشتراك و موضوع واحدي باقي نميماند ،پس امكان تعارض علم و دين هم منتفي

ميشود.

بررسي :از مهمترين پيامدهاي نظريۀ اگزيستانسياليسم ،شخصي و فردي شدن دين
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غيرمدلّل اين نظريه است .اين در حالي است كه از يك سو ادلۀ برونديني و درونديني،

فصلنامة فدك

است .انحصار دين در قلمرو انسان يا انحصار علم به حوزۀ اشياي بيجان ،هر دو ادعاي

از علوم انساني نظير مديريت ،روانشناسي و مانند آن گزارههايي را دربردارند كه از رابطۀ 

حاكي از حضور دين در عرصههاي طبيعت و اشياي بيجان است و از سوي ديگر ،بسياري
انسان با انسان خبر ميدهند.

ث .فلسفة تحليل زباني :گفتيم كه پوزيتیويستها به اين نتيجه رسيده بودند كه تنها

زبان معنادار و معرفتبخش ،زبان علم تجربي است كه راهي براي اثبات ،ابطال يا تأييد

تجربي آن وجود دارد .ساير زبانها كه از چنين ويژگياي برخوردار نبودند ،خالي از مضمون
معرفتي و بيمعنا انگاشته ميشدند.

ويتگنشتاين كه بر اساس كتاب خود به نام رسالۀ فلسفي ـ منطقي بنيادهاي نظري

پوزيتیويسم منطقي را فراهم کرد ،به زودي متوجه شد كه با زبان ميتوان بازيهاي متنوع

و متعددي انجام داد كه هر يك از اين بازيها قوانين خاص و كاربرد ويژۀ خود را دارد.
زبان علم تجربي ،تنها يكي از انواع متنوع بازيهاي زباني ممكن و رايج در جامعه است

و نميتوان اين زبان و قوانين حاكم بر آن را مقياس و هنجار براي ساير بازيهاي زباني

قرارداد.

فهرست ديدگاههاي نحلۀ  تحليل زباني را ميتوان چنين بيان كرد (طاهري:1384 ،

:)183-188

 .1معيار معناداري يك گزاره ،كاربردي بودن آن است نه قابليت اثبات يا ابطال پذيري

تجربي آن.

 .2ما با زبانهاي متعدد و متنوعي روبهرو هستيم كه هر يك كاربرد و مصرف خاص

خود را دارد .زبان علم براي توصيف پديدارهاي تجربي ،زبان دين براي هدايت و جز آن.

 .3هر يك از اين بازيهاي زباني ،قوانين و اصول مخصوص به خود را دارد و به هيچ

وجه نميتوان با قوانين و اصول حاكم بر يك بازي زباني به نقد و ارزيابي بازي زباني ديگر
پرداخت.

 .4هر يك از اين بازيهاي زباني از يك نحوۀ حيات ناشي ميشوند ،مث ً
ال بازي زباني

ديني از نحوۀ حيات ديني و بازي زباني عرفاني از نحوۀ حيات عرفاني ناشي ميشوند.

شناخت و براي اين كار راهي نيست جز اينكه در آن نحوۀ حيات و دنياي خاص آن زبان
وارد شد .مث ً
ال براي فهم زبان دين بايد وارد دنياي متدينان شد و با چشم آنان به جهان،

خدا و انسان نگريست.

بر مبناي اين اصول ،علم و دين دو مشغلۀ كام ً
ال متفاوت از هماند كه نه با يكديگر

تعارض دارند و نه از يكديگر حمايت مي کنند.

بررسي :به نظر ميرسد آنچه مدعيان فلسفۀ تحليل زباني را واداشته تا گزارههاي ديني

را غيرشناختاري تلقي كنند و زبان دين را از زبان علمي جدا بينگارند ،مشكالت خاص

ديني از جمله تهافتها و تعارضهاي درونديني ،تعارضهاي علم و دين مسيحيت و

پيدايش مكاتب فلسفي از جمله پوزيتیويسم منطقي باشد .بر اساس مباني فلسفۀ اسالمي،
آموزههاي ديني ،گزارههايي شناختاري و مستدلاند و بر ايمان مدلّل مردم تأكيد ميورزند.

نمادین ،احساسگرايانه و آييني دانستن متون ديني با توجه به ظهور آيات شناختاري آنها،

نقد و بررسي ديدگاه انديشمندان مغربزمين...

 .5براي فهميدن هر بازي زباني خاصي ،بايد قوانين حاكم بر آن بازي را به درستي
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با حكيم و عالم دانستن خداوند مغايرت دارد و درحقيقت عقل از حكمت و علم الهي،
واقعنمايي زبان دين را استنباط ميكند.

 .2تفكيك زبانهاي علم و دين

بسياري از متفكران مغربزمين سعي کردهاند تا با تفكيك زبانهاي علم و دين ،مشكل

تعارض را حل کنند .برخي از طرفداران اين راهحل بر نمادین بودن زبان دين تأكيد کردهاند

درحاليكه زبان علم را غيرنمادین ميشمارند .برخي بر عرفي بودن زبان دين تأكيد دارند
درحاليكه زبان علم را زبان دقيق غيرعرفي ميدانند .بعضي بر انشايي بودن زبان دين و

اخباري بودن زبان علم تأكيد دارند و برخي ديگر بر اثبات يا ابطال پذيري تجربي زبان
علم تأكيد ميكنند درصورتيكه زبان دين را اثباتناپذير و ابطالناپذير و درنتيجه بيمعنا

ميشمارند (عليزماني.)177 :1377 ،
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بررسي :اين پيشنهادات هر چه كه باشد ،يك نكته را نميتوان از نظر دور داشت و آن

فصلنامة فدك

اينكه زبان علم و زبان دين هر دو نقاط مشترك فراواني دارند ،مث ً
ال هر دو معنادار و ناظر

به واقع هستند .در هر دو زبان از مدلها و از نمادها استفاده ميشود .با اينحال زبان دين

داراي ويژگيهايي است كه آن را از زبان علم ممتاز ميکند .براي نمونه زبان دين برخالف

زبان علم ساختار واحدي ندارد ،زبان دين تأويلپذير است درحاليكه در زبان علم تأويل

باطني معنا ندارد ،زبان دين برخالف زبان علم مشتمل بر كنايه ،مجاز و مانند آن است و

باالخره اينكه زبان دين را همه میفهمند درحاليكه زبان علم جنبۀ شخصي دارد و همۀ 
مردم قادر به فهم آن نیستند.

 .3تفكيك تجربۀ ديني از تعبير بشري

بر طبق اين راهحل ،ما براي حل مشكل تعارض علم و دين بايد دو امر را از يكديگر تفكيك 
کنيم  :يكي تجربۀ خاص و بيآاليش ديني پيامبران به هنگام وحي و ديگري تعبير بشري
بعدي آنها از آن تجربۀ ديني.

پيامبران به هنگام وحي به تجربهای قدسي دست پيدا ميكنند كه روح اصلي دين را

تشكيل ميدهد و هيچ جنبۀ بشري در آن راه ندارد ،اما ايشان پس از رسيدن به اين كشف

و شهود تام كه از سنخ علم حضوري است وقتي كه ميخواهند آن را تعبير و تفسير كنند،
چارهاي ندارند جز اينكه آن را در قالب مفاهيم و زبان رايج مخاطبان بریزند و در سطح

علوم و معارف ايشان بيان كنند .اين سبب ميشود تا پيامبران در مقام بيان آن كشف زالل

از عناصر بشري و غيرقدسي كمك بگيرند .در اينجاست كه چه بسا بعضي عناصر تعبيري

و يافتههاي غيرعلمي روزگار مخاطبان به متون ديني راه مییابد و مشكل تعارض علم و

دين را به وجود ميآورد .رسالت احياگران انديشۀ ديني اين است كه با جدا کردن عناصر و

مفاهيم تعبيري برخاسته از دانش ،فرهنگ و شرايط خاص زمان نزول وحي ،از گوهر اصلي

دين و رسيدن به آن تجربۀ ديني خالص ،راه را بر هرگونه تعارض بين علم و دين ببندند
(سعيدي روشن.)67 :1375 ،

بررسي :اين راهحل كه مبتني بر بعضي از برداشتهاي متكلمان مسيحي دربارۀ وحي،

بعضي موارد حل کند ،اما بنياد وثوق و اعتماد به وحي و سخن پيامبران را ريشهكن میکند

و سبب ترويج نوعي بياعتمادي نسبت به محتواي دعوت پيامبران ميشود .اين برداشت،
درست نقطۀ مقابل برداشت خاصي است كه در اسالم و بهويژه در تشيع دربارة وحي،

عصمت پيامبران ،اعجاز قرآن و مصونيت آن از هرگونه دخل و تصرف بشري وجود دارد.
اين راهحل اگر سودي هم داشته باشد ،بيگمان ماليات زيادي از متدینان ميستاند.
 .4ابزارانگاري در علم

ابزارانگاري در علم به معناي انكار واقعنمايي نظريات و تئوريهاي علمي است .در اين

ديدگاه بر دو ويژگي علم تكيه ميشود :الف .نظريات علمي واقعنما نيستند .ب .اين نظريات

ابزارهاي مفيدي براي كنترل طبيعت و تصرف بيشتر در آن به دست ميدهند.

در اين طرز تلقي از خصلت حقانيت و صدق گزارههاي علمي چشمپوشي و بر ويژگي

نقد و بررسي ديدگاه انديشمندان مغربزمين...

كتاب مقدس و پيامبري است ،اگرچه ممكن است بر حسب ظاهر ،مشكل تعارض را در
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مفيد بودن و كارآيي آنها تأكيد ميشود .علم افسانۀ مفيدي شمرده ميشود كه نيامده است

تا جهان خارج را آنگونه كه هست به ما بنماياند بلكه هنر علم ،ابزارسازي و دادن قدرت
محاسبه ،كنترل و تصرف در طبيعت به بشر است.

آندرئاس اسياندر ،متكلم مسيحي و آلماني لوتريمشرب ،مقدمهاي بر كتاب كوپرنيك 

نگاشت كه تا يك قرن اين كتاب را از فهرست كتابهای ممنوعه خارج کرد .تمام سخن

اسياندر در اين مقدمه اين بود كه عقيدۀ كوپرنيك را نبايد حقيقتي به شمار آورد كه بيانگر

واقع و ناظر به واقع است ،سخن او را بايد صرف ًا فرضيهاي از فرضيات علمي دانست .كار

فرضيات هم پيشبيني ،تنظيم و تفسير ارصادهاي نجومي است نه بيان واقع آنگونه كه
هست (كوستلر.)189 :1351 ،

بررسي :آنچه از تحليل اين ديدگاه به دست ميآيد اين است كه نظريهها نميتوانند
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متناقض ــ به شرط اينكه هر دو مفيد باشند ــ اعتراضي داشته باشد ،حال آنكه سيرۀ 

فصلنامة فدك

به صورت قاعدهاي براي استنتاج به كار روند .وسيلهانگاري نميتواند به پذيرفتن دو نظريۀ 

بلكه كوششهايي براي بازنمود جهان ميدانند .نظريهها نوعي تبيين يا شناخت را دربردارند

دانشمندان اين نيست .بسياري از دانشمندان نظريهها را محصوالت مفيدی تلقی نمیکنند
كه حتي پيچيدهترين فرمول پيشبيني نيز فاقد آن است .عالوه بر اين اكراه آنان از

پذيرفتن دو نظريۀ مفيد اما متناقض و عالقۀ آنان به يكسانسازي مفاهيم علوم مختلف نه
فقط حاكي از ارزش و اقتصاد فكر است بلكه ناظر به جهان مورد پژوهش نيز هست.
 .5ابزارانگاري در دين

در نقطۀ مقابل كساني كه مشكل تعارض را از راه ابزارانگاري در علم حل ميكردند ،عدهاي
از دانشمندان و متكلمان اين مشكل را از راه ابزارانگاري در دين حل کردهاند.

طرفداران اين ديدگاه ،مجموعۀ گزارههاي ديني را افسانۀ مفيدي ميشمارند كه كاربرد

اخالقي ـ اجتماعي دارد و ابزاري براي رسيدن به مقصدي ديگر از قبيل تثبيت اخالق

اجتماعي ،حل مشكالت رواني و مانند آن است .ابزارانگاري ديني با ستاندن ويژگي

واقعنمايي از متون ديني و تبديل کردن آنها به قصههايي مفيد ،تعارض علم و دين را حل

ميکنند .از اين ديدگاه مسئلۀ معاد و عقاب و ثواب ،قصههاي مفيدي هستند كه براي ايجاد
و پشتيباني اخالق در جامعه ضرورياند و ما بايد به كاركردهاي فردي و اجتماعي اين نوع
حكايات توجه كنيم تا درست يا نادرست بودن آنها.

از جمله طرفداران اين راهحل ،فيلسوف فيزيكدان معاصر انگليسي ،بريث ويت است.

او در مقالهاي با عنوان «ديدگاههاي يك تجربهگرا دربارة ماهيت باور ديني» مينويسد:

نخست ،زبان دين ،زبان معناداري است .دوم ،زبان دين همچون زبان اخالق است و معناي
انشايي دارد .سوم ،در زبان دين بايد بيشتر به دنبال كاركردهاي اين زبان بود تا اثبات

محتواي آن .چهارم ،كاركرد زبان دين پديد آوردن نوعي احساس تعهد و التزام به يك 

سلوك كلي اخالق در زندگي و توصيۀ ديگران به آن سلوك است (عليزماني.)184 :1377 ،

بررسي :تحليل بريث ويت از گزارههاي ديني با آنچه در جامعۀ ديني و عرف متدينان

ساري و جاري است ،فاصلۀ بسيار دارد .ويت در اين ادعا بر حق است كه اعتقادات ديني
چرايي اين عوض شدن ،ناكام مانده است .دليل اينكه اعتقادات
اما در مقام تبيين و تحليل
ِ

ديني سبب عوض شدن نحوۀ معيشت مردم ميشوند ،تنها در تأثير تخيلي روانشناختي

نیست بلكه باور يقيني به صدق اين اعتقادات است .عالوه بر اين ،تعريف ويت از زبان دين
تنها بخش كوچكي از گزارههاي ديني را شامل ميشود ،درحاليكه بخش اعظم گزارههاي
ديني در تعريف او از داستان نميگنجد.

نتيجهگيري

چنانكه ديديم راهحلهاي ارائهشده براي حل مشكل تعارض ،هر يك به بعضي از موارد

اين تعارض و جنبههاي خاص آن توجه کردهاند .ما اگر بخواهيم در اين زمينه موضع
واقعگرايانه و همهجانبهاي اتخاذ كنيم ،چارهاي نداريم جز اينكه به راهحلی تركيبي ـ

تفصيلي متوسل شويم .براي مثال نميتوانيم در قضاياي علمي بين قضاياي مسلم و مدلل

نقد و بررسي ديدگاه انديشمندان مغربزمين...

سبب عوض شدن نحوۀ معيشت مردم و دگرگون شدن جهتگيري وجودي آنان ميشود
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علمي و نظریههاي در معرض اثبات يا به اثبات نرسيده تفكيك قائل نشويم .همچنين

نميتوان در همۀ موارد تعارض ،فتوا داد كه زبان دين ،نمادین و زبان علم غيرنمادین است.

نيز علم و دين هر چند در بعضي موارد حوزههاي جداي از يكديگر دارند و قلمروشان تداخل

ندارد اما نميتوان انكار كرد كه در بعضي زمينهها علم و دين حوزۀ مشترك و وحدت قلمرو

دارند .بنابراين ،بايد در پي رسيدن به راه تفصيلي بود كه بتواند تمام موارد تعارض علم و
دين را توجيه کند .به نظر ميرسد كه:

 .1راهحل تفكيك قلمروهاي علم و دين،نسبت به بعضي از حوزهها راهگشا است و

مشكل تعارض را در آن موارد حل ميکند .براي نمونه حوزۀ مسائل مربوط به مبدأ و معاد و

اوصاف الهي و حوزۀ شريعت و اخالق به طور كلي در قلمرو انحصاري ديناند و علم در اين
قلمرو نميتواند وارد شود .بنابراین بين علم و دين در خصوص اين قلمروهاي اختصاصي
تعارضي محقق نميشود.
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 .2در حوزههاي مشترك نيز بايد بين مواردي كه زبان دين نمادین است ،با مواردي كه

فصلنامة فدك

زبان دين عرفي يا تاريخي است ،تفصيل قائل شد و از آنجا كه زبان علم غيرنمادین است،

مشكل تعارض ظاهري در اين موارد نيز با اين اختالف و زبانها حل ميشود.

 .3همچنين بايد بين قضاياي علمي اثباتشده و مسلم و قضاياي اثباتناشده و غيرمدلل

و فرضيات علمي ،تفصيل قائل شویم و در بحث تعارض ،حكم هر يك از اين دو را از هم
تفكيك کنیم.

 .4در مورد متون ديني بين ظاهر و نص ،موارد تشابه و محكمات ديني ،بايد تفصيل

قائل شویم و در فرض تعارض ،حكم هر يك را از ديگري جدا کنیم.
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