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 است كـه عمـدتاً      (interdisciplinary)اي    رشته  هاي پژوهش ميان    حوزة علم و دين، يكي از حوزه      
فراوانـي برخـوردار    هـاي     تـدريج از شـاخه      المللي شكل گرفته و به      در چهار دهة اخير در سطح بين      

اي از دانشمندان، فيلسوفان و عالمـان الهيـات را        اين حوزه، امروزه توجه گروه گسترده     . گشته است 
نحوي كـه جـداي از ارائـة دروس دانـشگاهي، مراكـز پژوهـشي        سوي خود جلب نموده است به     به

 گـسترده در ايـن      اندركار تحقيـق     دست  هاي جديد،   طور جدي و با اتخاذ ابزارها و شيوه         متعددي به 
 مقـاالت فراوانـي نيـز در نـشريات           پس از نزديك نيم قرن، عالوه بر چاپ صدها كتـاب،          . اند  زمينه

علـم و   «طور مستقيم يا غيرمستقيم به مـسائل و مباحـث             علمي و تخصصي انتشار يافته است كه به       
سي در ايـن حـوزه،   به دليل نياز جدي به تدوين متون در    . اند  هاي مختلف آن پرداخته     و شاخه » دين

توانـد بـراي اسـاتيد و         تاكنون چند كتاب مناسب منتشر شده است كه معرفي و آشنايي با آنهـا مـي               
  .اند سودمند باشد مند پژوهش در اين زمينه دانشجوياني كه عالقه

علـم و  «هاي درسي مهمي است كه طي ده سال اخير در حوزة مباحث  در زمرة كتاباين كتاب 
 رويكردهـاي تـاريخي،     انـد    شـده  گـردآوري  اين مجموعه    يي كه در  ها  مقاله. ه است انتشار يافت » دين

. دهنـد    مـي  هاي اخير اين حوزه، تحت پوشش قـرار       هاي گفتگو را در پژوهش    شناختي و مدل  روش
آيد  كه از پيشكسوتان مباحث علم و دين در پنج دهة اخير به شمار مي(Ian Barbour)ايان باربور 

اي جـذاب و برجـسته از گفتگـوي واقعـي ميـان             بر اين كتـاب، آن را نمونـه       در ديباچة مختصرش    
گردآورندگان در مقدمة عمومي خود بر ايـن كتـاب،          . آورددانشمندان و عالمان الهيات به شمار مي      

كننـد كـه    كنند و در آن تأكيد مي     بحث مفيدي را دربارة موقعيت كنوني مباحث علم و دين ارائه مي           
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اي ـ كه با نام علم و ديـن در حـال    اي و پيچيدهرشتهمفيدي براي مباحث مياناين كتاب، راهنماي 
تـرين  شود و كساني كه با دين يا علوم طبيعي يا هر دو آشنايي دارنـد بـيش  رشد است ـ شمرده مي 

تر مباحث اين كتاب و بـه  شود كه در بيش  در اين مقدمه تأكيد مي    . بهره را از اين كتاب خواهند برد      
هاي مختلف آن نگاشته شده است منظور از الهيات، بخشي از دين            هايي كه بر بخش   مقدمهويژه در   

 .پـردازد  باورهـاي دينـي مـي      شود و به تشريح و توجيـه      است كه به مباحث فكريِ دين مربوط مي       
و ه  دانند براي آشنايي با روابط پيچيـد        نويسندگان اين مقدمه، هدف اصلي اين كتاب را درآمدي مي         

را خواننـدگاني    و دين در طول تاريخ و در دوران معاصر؛ همچنين مخاطبـان اصـلي آن             علم جذاب
براي رسيدن به ايـن منظـور، سـه         . هايي در علم، دين يا هردو برخوردارند        زمينه  دانند كه از پيش     مي

 نخـست، نگـرش تـاريخي؛ دوم، بررسـي          :گرفته شده اسـت   در نظر   . كنند  بخش اساسي معرفي مي   
هاي معرفت علمي وديني؛ و سوم، تالش براي گفتگوي مضامين خاص علمـي             وتها و تفا  شباهت

  .تاريخ، روش و گفتگو:  اند از و الهياتي؛ بدين ترتيب سه بخش اصلي اين كتاب عبارت
تواننـد بـه    اي طراحي شـده اسـت كـه بـا مطالعـة آن، خواننـدگان مـي        گونه  مقدمه اين كتاب به   

هـاي اخيـر از رشـد چـشمگيري           كـه در سـال    » و الهيـات  علـم   «هاي مباحـث      دورنمايي از ويژگي  
، (building bridges)» سـازي پـل «در ايـن بخـش، از اسـتعارة    . برخوردار بوده است دست يابند

از اين ديد، مباحث علم و الهيات در واقع كوششي است براي پل زدن ميـان دو      . استفاده شده است  
توانند داشته باشند كه البتـه        پيوندهاي وثيقي نيز مي   سرزمين كه در عين جدايي و امتياز از يكديگر،          

هاي اين ارتباط و به فعليت رساندن آنها به كـار تخصـصي و زيربنـايي نيـاز دارد ـ       تشخيص زمينه
گونه كه ساختن يك پل زيبا و مستحكم ميان دو سرزمين بـه كـار فنـي و كارشناسـي عميـق                        همان

توانـد    هاي قابل توجهي از اين استعاره كه مي         جا به جنبه  اين. همراه با محاسبات پيچده نيازمند است     
هـايي    براي تصوير نمودن ارتباط علم و الهيات مفيد باشد اشاره شده است و در عين حال، تفـاوت                 

در » علـم و الهيـات    «با توجه به آنكه عمدة مباحـث        . شود  كه نبايد آنها را ناديده بگيريم گوشزد مي       
شـود بايـد بـه محـور          يعني اسالم، يهوديت و مسيحيت مطرح مـي       حوزة سه دين بزرگ ابراهيمي،      

بيني و نهايتاً چگونگي ارتباط آن با تصويري كه علم از جهان              مشترك اين اديان و تأثير آن بر جهان       
توانـد محـور      عنوان آفريـدگار همـة جهـان مـي          وحدت خداوند به  . كند توجه اساسي شود     ارائه مي 

راهيمي تلقي شود كه مستقيماً هرگونه پـژوهش دربـارة ارتبـاط            مشتركي براي هر سه دين بزرگ اب      
گونه مباحث وجود     هايي كه در اين     فرض  ترين پيش   از جمله مهم  . سازد  علم و الهيات را جهتمند مي     

هاي الهياتي را بايد در مقام بيان واقعيت و حقايق جهـان تلقـي نمـاييم كـه                    دارد آن است كه گزاره    
تـوانيم    برخوردار خواهند بود و دقيقاً به همين لحـاظ اسـت كـه مـي              طبعاً از ارزش صدق و كذب       
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از . پردازنـد ـ بررسـي كنـيم     ها و توصيفات علمي ـ كه به جهان واقعـي مـي    ارتباط آنها را با گزاره
ها را در مقام بيان واقعيت و حقايق جهان بدانيم طبيعي است كه در عين                 رو، اگر همة اين گزاره      اين

توانيم از مشاركت و ارتباطي كه آنها در ترسيم تـصوير             هاي علم و الهيات مي      پذيرش جدايي حوزه  
عنـوان   نويـسندگانِ مقدمـة ايـن كتـاب، بـه سـه نكتـه بـه         . كنند سـخن بگـوييم      كالنِ جهان ايفا مي   

نخـست، در دوران معاصـر      . كنند  گونه مباحث اشاره مي     هاي اميدبخش براي آيندة پرثمر اين       ويژگي
هاي روشني را براي تعامل علم و  تواند زمينه وزة علم به دست آمده است كه ميهايي در ح    پيشرفت

شناسـي، فيزيـك نظـري،        هاي جديد در كيهان     توانيم به نظريه     آنها مي   الهيات نشان دهد كه از جملة     
هـاي اخيـر، فهـم     دوم، در طـول سـال  . شناسي ملكولي و علوم مغز و اعـصاب اشـاره كنـيم      زيست
از . هاي علم و الهيات به دسـت آمـده اسـت            هاي ميان روش    ها و تفاوت    شباهتتري دربارة     روشن

هـا    گيري و آزمون نظريه      علمي و روند شكل     هاي روش   يك سو، فيلسوفان علم به تشريح پيچيدگي      
هـا و     هـاي الزم، پيوسـتگي      اند و از سـوي ديگـر، عالمـان الهيـات، عـالوه بـر روشـنگري                  پرداخته
 امروزه با مطالعات تاريخي ارتبـاط   سوم،. اند وش علمي را بررسي نمودههاي روش آنها با ر     شباهت

  .هاي تأثيرپذيري اين دو حوزه بر يكديگر بيشتر آشكار شده است علم و دين به تدريج، زمينه
) 2(مطالعات تـاريخي    ) 1: (پردازد  اين كتاب به سه محور تخصصي در پژوهش علم و دين مي           

سان مقـاالت ايـن كتـاب، در سـه بخـش              بدين. گفتگوهاي اساسي ) 3(شناختي و     هاي روش   تحليل
در بخش اول از اين كتاب كه به مباحـث تـاريخي اختـصاص دارد، هـر مقالـه بـه                     . اند  تدوين شده 
هاي مختلف از عصر روشنگري  هاي مهمي از تاريخ ارتباط ميان علم و الهيات در دوره بررسي جنبه
  . پردازد به بعد مي

هايي كه در مطالعات تاريخيِ ارتبـاط علـم و ديـن وجـود دارد نويـسندگان                  با وجود پيچيدگي  
هاي روشني را براي انحاي ارتباط علم و ديـن            بندي  اند تا الگوها و طبقه      مقاالت بخش اول كوشيده   

در نخـستين  (John Hedley Brooke) جان هدلي بروك . هاي مختلف تاريخي ارائه كنند در دوره
به بررسي تاريخ ارتباط علـم و الهيـات         » علم و الهيات در عصر روشنگري     «: مقالة اين بخش، با نام    

در قرون هفدهم و هجدهم پرداخته و با اين فرض كه الهيات بـه طـور ثابـت و نـاگزير در مقابـل                        
دليـل اهميـت      بـه . پـردازد   نشيني كرده است به چالش مـي        شناسي جديد علم، عقب     روش و معرفت  

ارتباط علم و دين و از آنجا كه اين مباحث تاكنون كمتر مورد توجـه               هاي تاريخي در زمينة       بررسي
ويژه آنكه وي از محققان تراز  اند مناسب است به معرفي تفصيلي مقالة بروك بپردازيم، به قرار گرفته

اش به بيان نكاتي در باب فلـسفه طبيعـي و             بروك در مقدمة مقاله   . آيد  شمار مي   اول در اين حوزه به    
انكـاري ميـان علـم قـرن          به اعتقاد وي، پيوستار غيرقابل    . پردازد  ر عصر روشنگري مي   مشيت الهي د  
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وي همچنين بر اين نكتـه تأكيـد        . گرا در عصر روشنگري وجود دارد       هفدهم و مكاتب فلسفي عقل    
توانيم تفكر قرن هفدهم را در راستاي جدايي كامل ميان علم و الهيـات                كند كه به هيچ وجه نمي       مي

نيوتن تـصريح   . آيند  هايي مانند نيوتن، ناقضِ اين ديدگاه به شمار مي          يم چرا كه شخصيت   ارزيابي كن 
. كرد كه مطالعة فلسفة طبيعي در واقع، مالحظة صفات الهي و ارتباط خداونـد بـا جهـان اسـت                     مي

دهد كه او عميقاً به نقـش مـشيت الهـي در تـاريخ      بررسي آثار نيوتن در زمينة عقايد ديني نشان مي       
نيوتن ريشة عموميت قوانيني را كه كشف كرده بود در ارادة واحد الهي             . ن و طبيعت معتقد بود    انسا
درنگ   را بايد عرصة علم خداوند تلقي كنيم كه به همه چيز بي           » فضا«كرد كه     دانست و تأكيد مي     مي

ي بـراي   گرايي، نيروي گرانش را يك خاصيت ذات        نيوتن به دليل مخالفتش با هر نوع ماده       . علم دارد 
هاي علمي برجستة     توانيم در ديگر شخصيت     كمابيش همين نوع گرايش را مي     . كرد  ماده تصوير نمي  

 نيز بيابيم كه در مجموع، ما را به ايـن نكتـه واقـف    (Robert Boyle)اين دوره مانند رابرت بويل 
درس مهمـي  . دسازد كه نبايد بپنداريم كه انقالب علمي به جدايي ميان علم و الهيات معتقـد بـو    مي

گيريم آن است كه در اين دوره، فلـسفه   كه از بررسي تاريخ علم و الهيات در اواخر قرن هفدهم مي          
توانستيم رخدادهاي معيني را هم براساس علل طبيعـي و هـم              شد كه مي    اي تعبير مي    طبيعي به گونه  

هاي مبتنـي بـر مـشيت     تفسيرهاي مكانيستي و تبيين «اين نكته كه    . مطابق با مشيت الهي تفسير كنيم     
تـر     بازتـاب ايـن حقيقـت بـود كـه در بررسـي عميـق                ،»توانستند با يكديگر سازگار باشند      الهي مي 

 Richard)ريچـارد بتنلـي   . هـا و مـسائل الهيـاتي تلفيـق كنـيم      توانيم فهم علمي را بـا دغدغـه   مي

Bentley)  ،پيوندهاي دقيقي را ميان علـم و الهيـات طبيعـي               همانند نيوتن (Natural Theology) 
توانـد امـري      كوشيد تا نشان دهد حركت دقيـق و مـنظم سـيارات هرگـز نمـي                 كرد و مي    مطرح مي 

اي    شـيوه   طور كلي توجه به آخرين دستاوردهاي علمي در تدوين الهيات طبيعـي،             به. تصادفي باشد 
 در  اي مهـم    صـورت مؤلفـه     رايج در قرن هجدهم در كشورهاي انگليسي زبـان بـود و همچنـان بـه               

  .فرهنگ علمي تا قرن نوزدهم باقي ماند
گيـري از     هاي سياسي در ترغيـب و بهـره         سازد نقش انگيزه    نشان مي   نكته مهمي كه بروك خاطر    

هـاي بعـضي      الهيات طبيعي است، مثالً برخي كوشيدند تا مطابقت با روند طبيعت را يكي از مزيت              
 از فلسفه نيـوتني، حكومـت مـشروطه كـه     گيري در اين راستا، با بهره   . اشكال حكومت معرفي كنند   

گردد مشابه با قدرت خداوند ـ كه به واسطه قوانين طبيعت اعمال  توسط مجلس تعديل و كنترل مي
  .شود ـ تلقي شد مي

هاي الحادي و ضدخداباورانه از هاي تاريخي نگرشيابي و زمينهدر تحقيقاتي كه اخيراً در ريشه    
 صورت گرفت به خوبي روشن شـده اسـت كـه بـراي     (Michael Buckley)سوي مايكل باكلي 
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هاي مكاتب الحادي جديد به جاي آنكه به تاريخ اين مكاتب توجـه كنـيم بايـد                   شناخت سرچشمه 
دهـد كـه چگونـه يكـي از           او براي نمونه نشان مـي     . هاي خداباورانه را بررسي نماييم      تاريخ ديدگاه 

 ابتدا در برخي آثـارش      (Diderot) ديدرو   هاي برجسته عصر روشنگري در فرانسه به نام         شخصيت
هاي آن روزگار را براي خداباوري مطرح كرد و پذيرفت تا بتواند در آثار متعاقبش آنهـا را                    استدالل

 ـ  (physical-theology)او در يكي از آثارش، ابتدا گفت كه الهيـات فيزيكـي   . رد و تخطئه نمايد
ـ       . ود ـ يگانـه راه بـراي اثبـات خداونـد اسـت      كه روايتـي خـاص از الهيـات طبيعـي آن روزگـار ب

بـروك در دو بخـش از       . ترتيب، تمام كوشش خود را صرف تخطئه نمودن همين مكتب نمود            بدين
 رونـد را     هاي نادرست از اين     پردازد و برداشت    مي» علم«اش به بررسي تاريخي سكوالر شدن         مقاله

 كه نبايد علم را به تنهايي، منبع و عامل اين        سازد  ويژه اين نكته را خاطرنشان مي       كند و به    تشريح مي 
  .شمار آوريم روند به

صـد سـال، در قـرن هجـدهم تغييـرات مهمـي در فلـسفة طبيعـي رخ داد كـه                        با گذشت يـك   
توانيم بـه تحقيقـات       از جملة اين موارد مي    . هاي جديدي را در اختيار مخالفان دين قرار داد          فرصت

 شيمي اشاره كرد كه از شيمي عصر رابرت بويـل فاصـله    در(Joseph Priestly)جوزف پريستلي 
همچنين . هاي شيميايي را صرفاً با استناد به فرايندهاي ماده تبيين كند وي كوشيد همة پديده . گرفت

كرد اما هرگونه نقش الهي در سـاختار و           الپالس در عين آنكه در چارچوب فيزيكي نيوتني كار مي         
  .كاركرد جهان را نفي نمود

شناسـي را در تفـاوت ميـان تحقيقـات جيمـز هـاتون             زمـين   ونه تفاوت نگرش، در زمينـه     گ  اين
(James Hutton)هايي كه تامس برنت   و پژوهش(Thomas Burnet)    انجـام داده بـود مـشاهده 

هـا بـا آنچـه         تفاوت نظرية المارك دربارة تبديل ارگانيزم       شناسي،  همچنين در زمينة زيست   . كنيم  مي
در حالي كه ري صـريحاً نـام خداونـد را در    . گفت بارز بود  مي(John Ray) ري پيش از او، جاي

 نـشاني از نـام خداونـد يافـت           عنوان كتابش گنجانده بود در هيچ يك از عناوين كارهاي المـارك،           
سازد لزوم تفكيك ميـان سـكوالر شـدن           اش خاطرنشان مي    نكته مهمي كه بروك در مقاله     . شود  نمي

هايي را كه از      گيري  از ديد او، نبايد بهره    . باشد   و تعيين منشأ اين حركت مي      معرفت در قرن هجدهم   
هاي علمي آن عصر در راستاي سكوالريزم به عمل آمده است به معناي سكوالر بودنِ متن                  پيشرفت

توانيم به    كند كه از جمله مي      بروك براي توجيه اين تمايز، چهار مالحظه را ذكر مي         . علم تلقي كنيم  
  :حظة زير اشاره كنيمدو مال
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اي  گونـه  گرفت به هاي علمي جديد صورت مي      هايي كه دربارة پيشرفت     ها و واكنش    گزارش) 1(
بـه عبـارت    . نبود كه به خودي خود، تقابل ميان نگرش سكوالر و نگرش ديني را بـه دسـت دهـد                  

  .ديگر، متن علم از اين جهت، خنثا بود
شـد   هاي ديني و سكوالر مطرح مـي   كه ميان نگرشهايي  ها و مجادله    در بسياري از تعارض   ) 2(

اي بـود كـه بـراي اغـراض متـافيزيكي متفـاوت و احيانـاً                  صورت خميرمايه   مباحث علمي صرفاً به   
هـاي    هاي تاريخي كـه بـروك بـراي امكـان برداشـت             از جمله نمونه  . شد  متعارض به كار گرفته مي    

. دهـاي متفـاوت الپـالس و هيـول اسـت       كنـد رويكر    فلسفي و متافيزيكي مختلف از علم ارائه مـي        
روشـن بـود كـه      . كـرد   الپالس حركت دقيق سيارات را با نظام مكانيستي حاكم بر جهان تحليل مي            

گونه استنادي بـه مبـادي الهـي نداشـته            هاي علمي خود را به سمتي سوق داد كه هيچ           الپالس تبيين 
ه آنكه كارهاي الپالس عمدتاً بر پايـة        ويژ  باشد ولي در انگلستان از رويكرد الپالس استقبال نشد به         

سـرانجام ويليـام هيـول      . آمـد فيزيك نيوتني استوار بود كه خود نيوتن فردي خداباور به شمار مـي            
(William Whewell)هاي علمـي را ـ كـه      فيلسوف كيمبريجي موفق شد تا همان شواهد و تبيين

برد ـ به صورت حاكميت طرح و تدبير   الپالس براي نشان دادن موجبيت حاكم بر جهان به كار مي
ترتيـب    بدين. بر جهان تعبير كند و موجبيت را به معناي نظم و هماهنگي طراحي شده تفسير نمايد               

يـابيم كـه اگرچـه در قـرن هجـدهم، متفكـران               هاي تاريخي انجام شده در مـي        با توجه به پژوهش   
ر و سرچشمة اين حركـت را در خـود          كردند اما نبايد موتو     سكوالر به دستاورهاي علمي استناد مي     

هـاي غيرسـكوالر    گيـري  ها و نتيجه علم جستجو كنيم چرا كه از همان دستاوردهاي علمي، برداشت  
  .آمد نيز به عمل مي

هاي تاريخي دربارة عـصر       كند كه با پژوهش     اش به اين نكتة مهم اشاره مي        بروك در پايان مقاله   
جانبـه و   ن دوره ارتباط ميان علم و الهيـات را نبايـد يـك            رسيم كه در اي     روشنگري به اين نتيجه مي    

طور يكسان تعميم دهيم بلكه بايد توجه داشته باشـيم            همگاني تفسير كنيم و آن را در همه موارد به         
هايي برخوردار بوده است بـه نحـوي كـه مـا را               كه ارتباط علم و الهيات در اين مقطع از پيچيدگي         

  .ها و شرايط متنوع ارزيابي كنيم به حسب زمينهدارد تا اين ارتباط را  مي وا
 در فصل بعدي به بيان ارتباط علم و الهيـات در قـرن نـوزدهم    (Claude Welch)كلود ولش 

ترين پيشرفت در قرن نوزدهم، انتقال از جستجو بـراي عينيـت همـه                او معتقد است مهم   . پردازد  مي
 در بيان تاريخ اين دوره، بر نقش ذهن انسان          او. ها و عقايد بود     جانبه، به سمت نسبي كردن فرهنگ     

به اعتقاد وي، ارتباط ميان الهيات و       . كند  شناسي، اخالق و دين تأكيد مي       در حيات فرهنگي، معرفت   
نبرد ميـان علـم و      «ولش به استعاره    . علم در اين دوره مستقيماً تحت تأثير همين نگرش بوده است          
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 (Andrew White) و انـدرو وايـت   (John Draper) ، كه در اين دوره از سوي جان دراپـر »دين
كند كه اين استعاره، بيش از آنكه بيانگر ارتباط علم و دين در اين      مطرح شد اشاره كرده و تأكيد مي      

پرداختنـد    هاي خاصي كـه آن دو بـدان مـي           دوره، از همه جهت باشد صرفاً اين تصوير را در زمينه          
آنچه در تقويت اين تـصوير، نقـش اساسـي         . شد   مربوط مي  دهد كه عمدتاً به علوم زيستي       نشان مي 

پردازد كـه   ولش، به تنوعي از ديدگاه در الهيات مي.  بودمنشأ انواع داشت چاپ كتاب داروين با نام       
تـوانيم آنهـا را    اي بودند كه نمـي  گونه ها به بسياري از اين ديدگاه. در قبال ديدگاه داروين مطرح شد 

لم قرار دهيم و اين بيش از پيش، پيچيدگي روابط تاريخي علم و دين را               به سادگي در تعارض با ع     
  .دهد ويژه در قرن نوزدهم نشان مي به

 Wesely)پردازد وسلي وايلدمن  فصل بعد به تفسير ارتباط علم و الهيات در دوران معاصر مي

Wildman)           آن را   بـه شـكلي  كـه امـروزه        » علـم و الهيـات    « با عنايت به اين واقعيت كـه حـوزة 
شناسيم در نيمة دوم قرن بيستم انسجام يافت بررسي موقعيت كنـوني تعامـل علـم و ديـن را از              مي

پردازد كه به تعامل گـسترده        ها و رخدادهايي مي     او به بيان ريشه   . داند  اهميت محوري برخوردار مي   
 شـايد يكـي از   المللي ميان دانشمندان، فيلسوفان و عالمان الهيات منجر شـد كـه بـه تعبيـر وي                  بين

فهم ما از تعامل علم و دين در دوران معاصـر، از گـستردگي و               . رخدادهاي بزرگ قرن بيستم باشد    
باشد  عمق بيشتري برخوردار شده است و امكان ارتباط سازنده ميان اين دو حوزه به قدري بارز مي      

زده   انـد شـگفت    كه ممكن است اگر بشنويم كساني در گذشته از نبرد ميان علم و دين سخن گفتـه                
هـاي متـافيزيكي و فلـسفي اسـت بلكـه در              محدودة تعامل علم و ديـن نـه فقـط در زمينـه            . شويم
تـرين    وايلـدمن، يكـي از مهـم      . شناسي نيز روبه رشد بـوده اسـت         هايي مانند اخالق و زيبايي      حوزه

 كنـد،   محورهاي جاري در مباحث علم و دين را فهم چگونگي فعل خداوند در طبيعت معرفي مـي                
ها و فرايندهاي طبيعي موجب شـده         پذيرش قانون عمومي عليت و سيطره قوانين طبيعت بر جريان         

طـور خـاص بـه صـورت يكـي از             طور عام و در مورد معجزات به        است تا جايگاه فعل خداوند به     
هـايي كـه در طـول         ها و ديـدگاه     او ضمن اشاره به روش    . موضوعات عميق و چالش برانگيز درآيد     

 بـا توجـه بـه     هايي كـه ـ    بيش دربارة اين موضوع ابراز شده است آن را به دليل پرسشو تاريخ كم 
هـاي   شمارد كه از ويژگي علوم جديد در اين باره قابل طرح است ـ يك موضوع زنده و جذاب مي 

هاي  ورزد لزوم نگرش از نكاتي كه وايلدمن بر آن تأكيد مي  . شود  جديد مباحث علم و دين تلقي مي      
ويژه اهميت تخصـصي كـردن    ريزي درسي در اين حوزه است و به زمينه آموزش و برنامه جديد در   

البته در اين راستا نبايد از لزوم ارائة مباحث علـم و ديـن در سـطحي كـه                   . حوزه علم و دين است    
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جستجو براي هماهنگي و نيز تالش براي رسـيدن بـه درك   . براي عموم قابل فهم باشد غفلت شود  
  .گيريِ اصلي مباحث آيندة علم و دين خواهد بود ان و جهان، جهتيكپارچه از انس

در پرتـو  » علم،  دين و آينده«اش با نام   در مقاله(Holmes Rolston III)سوم  هلمز رولستون
برداشتش از نحوة ارتباط علم و دين در دوران معاصر به ترسيم ارتباط علم و دين در قرن بيست و               

ـ به اعتقاد. پردازد يكم مي آينـد ـ بـه     شمار مي  كه از نهادهاي ضروري بشري به  وي، علم و الهيات 
هاي نظـري بـه     اي از معنا است كه علم را در جستجو براي تبيين            الهيات، گنجينه . يكديگر نيازمندند 

توانـد علـم را       دين مي   از ديد رولستون،    . راند  پيش مي » ارزش«و  » غايت«هايي دربارة     سوي پرسش 
بـين    او خـوش  . تواند دين را از آسيب خياالت موهوم و خرافات حفظ نمايد            علم مي ژرفا بخشد و    

تـاريخ  . هاي ديني منجر شود     است كه بسط علم در قرن بيستم به تعاملي مطلوب و مناسب با سنت             
هـاي   هاي الهياتي بـا نظريـه   به ما آموخته است كه بايد در ايجاد هرگونه ارتباط تنگاتنگ ميان گزاره            

رولستون عالوه بر مسائل و مباحث الهيات، مسائل مربوط به اخالق           . تاطانه برخورد كنيم  علمي، مح 
بـه عقيـدة وي الزم اسـت        . دانـد   هاي عملي بشر را در قرن بيست و يكم حايز اهميت مـي              و شيوه 

همچنـين ضـروري اسـت تـا     . ها و خرد طبيعي و فرهنگي هدايت شود       نيروي علم به وسيلة ارزش    
ها و    شناختي دربارة شباهت    هاي روش   پرسش. نداي سنتي اديان وحياني دميده شود     اي در     جان تازه 
ترين مسائلي است كه در مباحث علم و ديـن مطـرح      هاي الهيات و علم از مهم       هاي پژوهش   تفاوت

در اين  . پردازد  ترين مسائلي در اين زمينه مي       دوم اين كتاب به بررسي برخي از مهم         بخش  . باشد  مي
هاي علم و الهيات، طـي دو مرحلـه           هاي ارتباط ميان روش     دگاه مختلف دربارة نحوه   بخش چهاردي 

در مرحلة نخست، صاحبان هر ديدگاه، مواضع خود را دربارة اين موضـوع بـه طـور                 . شود  ارائه مي 
. پردازند ها مي كنند و در مرحلة دوم به طور مختصر به ارزيابي و نقد ساير ديدگاه مشخص تبيين مي

در مقـاالت  . تري از مسائل اين بخش نايل گردد     شود تا خواننده به درك عميق        موجب مي  اين شيوه 
ها و ساختارهاي عقالني در توجيه باورها در دو حوزة علم و               عالوه بر بررسي مشابهت     اين بخش، 

گيري   آنچه در اين بخش، بارز است بهره      . شود  دين به نقش تجربة ديني و جامعه ديني نيز توجه مي          
  .سندگان مقاالت از آراي اخير در حوزة فلسفة دين و فلسفة علم استنوي

الهيات و  با نام (Nicholas Wolterstorff)نخستين مقاله اين بخش از نيكوالس ولتراستورف 
شناختي ميـان الهيـات و علـوم طبيعـي            هاي روش   ، به تبيين پيوستگي   گوش سپردن به يكديگر   : علم
كنـد كـه در بردارنـده         ل از مقالة خود، مـدلي از علـم را تبيـين مـي             نويسنده در بخش او   . پردازد  مي

در مشغلة نظري .  است(control beliefs)ها و باورهاي كنترلي  ها، نظريه گانه ميانه داده تمايزي سه
  :توانيم عدم تعادل را به تعادل بازگردانيم هاي علمي از سه راه مي علم و در فرايند ارزيابي نظريه



  

 

143 

ن و
دي

علم
 

 :
ش

 رو
خ،
اري
ت

گو
گفت

 ،
  

  ها؛  تعديل در تفسير دادهتنظيم و) 1(
  اصالح يا در صورت لزوم، دست كشيدن از نظرية ناكارآمد؛) 2(
  ايجاد تغييرات الزم در يك باور كنترلي) 3(

هايي همچون اخالق و الهيات نيز كمـابيش همـين سـاختار بـه                به اعتقاد ولتراستورف در رشته    
هـا، مـشترك اسـت و از          ن حوزه وي مدعي است ساختارهاي بنيادي معرفت در اي       . خورد  چشم مي 

او ديدگاه تعارض علـم و      . هايي نامرتبط تلقي كنيم     رو، سزاوار نيست كه علم و الهيات را حوزه          اين
) 3(برداشـت نـاروا از علـم؛ يـا          ) 2(فهم غلط از ديـن؛      ) 1: (داند  دين را ناشي از اين سه عامل مي       

هنـد كـه علـم و ديـن تعارضـي بـا       كوشند تا نـشان د      نظران دو حوزه مي     صاحب. مجموع دو عامل  
. يكديگر ندارند و حتي برخي مسائل اين دو حوزه از نوعي ارتباط عميق و همپوشاني برخوردارند               

. طور بارز مـشاهده كننـد      توانند اين نكته را در مقاالت بخش سوم اين كتاب كامالً به             خوانندگان مي 
د نظر در برخي باورهاي مسيحي يا       از ديد ولتراستورف در صورت هرگونه تعارض احتمالي، تجدي        

گونـه    البتـه ايـن   . آيـد   هاي علمي راهكار مناسبي بـراي رفـع مـشكل بـه شـمار مـي                 برخي برداشت 
از . نگري آن را در معرض تزلزل قـرار دهـد           ها نبايد به نحوي باشد كه وثاقت دين يا واقع           بازنگري

در حـالي  . ل ميان آن دو بوده استديد نويسنده، يكي از عوامل تعارض در گذشته، قطع ارتباط كام      
هاي بـروز تعـارض       نظران اين دو حوزه اهميت دهيم زمينه        كه اگر به گفتگوي سازنده ميان صاحب      

ولتراستورف در اين ميان براي باورهاي كنترلي، نقش چشمگيري قايل          . رود  تدريج از ميان مي     نيز به 
  .است

دفاع از الهيات در دوران پست مدرن يـا  «اش با نام   در مقاله(Nancey Murphy)ننسي مرفي 
كوشد تا نشان دهد كه توجه به ارتباط علـم و             مي» چرا عالمان الهايت بايد علم را مدنظر قرار دهند        

او براسـاس نـوعي     . الهيات، عاملي تعيين كننده در دفاع از مبـاني الهيـات در دوران كنـوني اسـت                
هاي معرفتي الزم را براي برخي تجديـدنظرها در   ينهكند تا زم تالش مي» شناسيِ غير مبناگرا  معرفت«

ـ . مباني الهيات مسيحي فراهم كند ــ   گرايـي معرفتـي اسـت    كه نوعي انـسجام  براساس اين ديدگاه 
گيرند كه توجيه آنها تـا حـد زيـادي بـه              اي از باورها قرار مي      باورهاي مسيحي در چارچوب شبكه    

طبيعـي اسـت كـه در ايـن         . ي ايـن شـبكه بـستگي دارد       نحوه ارتباط و انسجام آنها با ديگر باورها       
تر، ارتباط باورهـاي علمـي و عقايـد دينـي از نقـش                رويكرد، ارتباط علم و الهيات يا به تعبير دقيق        

تـوانيم در     عقيده مرفي براي ارتباط منسجم ميان علم و الهيـات نمـي             به. اي برخوردار شوند    برجسته
شناسي پست مدرن     م بلكه بايد از دستاوردهاي معرفت     شناسي مدرن متوقف بماني     چارچوب معرفت 

او تـصريح   . ــ اسـتفاده كنـيم      گرايي اسـت    كه بارزترين ويژگي آن، نفي مبناگرايي و توجه به كل          ـ
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ريزي مبـاني الهيـات    كند كه مدافعان الهيات مسيحي نبايد به دنبال باورهاي ترديدناپذير براي پي  مي
توانند با ساير اجزاي شـبكة        خوبي مي   دهند كه باورهاي مسيحي به    باشند بلكه بايد بكوشند تا نشان       

هايي كه ميان علـم و الهيـات پيـشنهاد شـده              مرفي، ضمن بررسي انواع ارتباط    . باورها انسجام يابند  
كند تا در ايجاد ارتباط ميان        هاي علمي تأكيد كرده و توصيه مي        پذيريِ نظريه    تحول  است بر خصلت  

امالً با احتياط رفتار نماييم چرا كه در صورت پيوند تنگاتنـگ ميـان علـم و                 اين دو حوزة مستقل ك    
ناپذيري را براي الهيات و باورهاي        بيني  تواند پيامدهاي پيش    باورهاي ديني تحوالت سريع علمي مي     

گـوييم قطعـاً نبايـد بـه          بنابراين هنگامي كه از ارتباط علـم و الهيـات سـخن مـي             . ديني به بار آورد   
ها را در  گونه نظريه اند توجه كنيم و در واقع نبايد اين      ي كه هنوز به قدر كافي آزموده نشده       هاي  نظريه

معنا نيست كه راه بـراي تجديـدنظر در           البته سخنان مرفي بدين   . به رسميت بشناسيم  » شبكة باورها «
ود و  باورهاي ديني بسته است بلكه وي درصدد است تا دامنة اين تغييرات و تجديدنظرها را محـد                

  .معقول جلوه دهد
ــا همكــاري الــن راســل  (Mary Gerhart)مــري گرهــارت  ــه (Allan Russell) ب  در مقال
كنند كه ارتباط ميان الهيات و علوم          استدالل مي   »رياضيات، علم تجربي و دين    «مشتركشان با عنوان    

 بـراي نمونـه،     .طبيعي از دو جهت با نحوة ارتباط ميان علوم تجربي و رياضيات، قابل مقايسه است              
پـذير يـا روابطـي كـه          گيرد كه درنتيجه حوزه روابط محاسبه       هايي در رياضيات صورت مي      پيشرفت
اي   گونـه   بـه . شـود   يابد و امكانات جديدي را براي توصيفات علمي ارائه مـي            پذيرند بسط مي    تحليل

ر نظرهـاي   هايي را براي اظهـا      شود چارچوب   مشابه، دستاوردهايي كه در معرفت علمي، حاصل مي       
دهند كه عالمان الهيات خواهند كوشيد        هايي را به دست مي      كنند و زمينه    الهياتي در جهان مطرح مي    

از آنجا كه يكـي از نويـسندگان ايـن مقالـه عـالم              . پذير كنند   تا نظام الهيات را با توجه به آنها تبيين        
هـا  و      تفـاوت الهيات و ديگري، متخصص در فيزيـك اسـت حاصـل كـار مـشترك آنهـا در بيـان                     

  .آيد شمار مي هاي مهم ميان الهيات و علوم طبيعي، كمك موثري به شباهت
كوشند   مي(Steven Knapp) و استيون نپ (Philip Clayton)در مقالة بعدي، فيليپ كليتون 

به اعتقاد آنان، اتخاد ايـن  . شناسانه جاي دهند    تا مسئله ارتباط ميان علم و الهيات را در منظري مردم          
يكرد، نخستين گام براي فهم تمايز منطقي ميان علم و الهيـات و سـپس درك تعامـل ميـان آنهـا               رو

 و بـسياري از     (Rahner) رنـر     رويكرد كليتون و نپ در عقايد شالير مـاخر، بـارث، تيلـيخ،            . است
عالمان الهيات مدرن قابل پيگيري است هر چند در ميان عالمان الهيات معاصر چندان بـه صـورت                  

هـاي خـود    آنان معتقدند هنگامي كه يك عـالم الهيـات بـه پـژوهش         . شود   مسلم، تلقي نمي   يك امر 
 شخصي دربارة مسيحيت برخوردار است كه حالـت          پردازد از نوعي برداشت     دربارة عقايد ديني مي   
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توانيم بيابيم يعني يك دانشمند نيز وقتي به پـژوهش علمـي        مشابه آنها را در ميان دانشمندان نيز مي       
هـاي او تأثيرگـذار       ل است نوعي برداشت شخصي را نيز به همراه دارد كه كـامالً در فعاليـت               مشغو
اي از    هـاي علمـي يـا مجموعـه         توانيم با هيچ يـك از فرضـيه          ديد، مسيحيت را نمي     باشد از اين    مي

هـا ميـان      ها و تفاوت    هاي فردي يكسان تلقي كنيم هر چند امكان مقايسه و تشخيص شباهت             ارزش
هـا حـضور دارنـد كـامالً          هاي شخصي كه در اين عرصـه        ويژه با توجه به برداشت      الهيات به علم و   

  .فراهم است
گونه كه گفتيم مرحله دوم از بخش دوم اين كتاب در واقع به نقد و بررسـي آراي مطـرح                      همان

هـاي مزبـور كمـك        شده در مرحلة اول اختصاص دارد كه به نوبة خود در تبيين و تشريح ديـدگاه               
توانيم در چارچوب سه      ترين محورهاي محل بحث را مي       بندي اين آرا مهم     در جمع . كند  اني مي شاي

  .پرسش اساسي معرفي كنيم
  ـ الهيات مسيحي چگونه بايد فهميده شود؟1
هايي بايد به حفظ باورهاي مسيحي حـساسيت نـشان    ـ عالمان الهيات در چه زمان و موقعيت     2

  ه تجديدنظر و تأمل دوباره دربارة آنها بپردازند؟هايي بايد ب دهند و در چه موقعيت
ـ عالمان الهيات اصوالً با چه رويكردي بايد به نحوة تعامل با علم بينديشند و آيا در اين راستا 3

هايي بايـد برخـوردار    اتخاذ موضعي مدافعانه، ضروري است؟ و در صورت ضرورت از چه ويژگي           
  باشد؟

پردازد    بخش به بعضي مسائل مختص به الهيات مسيحي مي         با توجه به اينكه عمدة مباحث اين      
رو، از بيـان تفـصيلي محتـواي ايـن            و از كاربرد زيادي در جامعة علمي ما برخوردار نيست، از اين           

  .نظر كرديم بخش از كتاب صرف
ها  دهد ـ به بررسي حوزه  بخش سوم از كتاب ـ كه در واقع بيش از نيمي از كتاب را تشكيل مي 

نحوي كه در هر يك از مقاالت ايـن بخـش، ارتبـاط ميـان                 پردازد به   خاص علم و دين مي    و مسائل   
خوانندگان با مطالعة اين . گيرد هاي الهيات مدنظر قرار مي هاي خاص علمي و تنوعي از آموزه     نظريه

هـاي معاصـر علمـي و مباحـث مختلـف             هاي مختلفي را دربارة نحوة ارتباط نظريه        مقاالت، ديدگاه 
گيـرد كـه ضـمن آنهـا تعامـل            اين بخش، شش حوزة پژوهش را در بر مي        . كنند  مشاهده مي الهيات  
بـه ويـژه در سـنت الهيـات      هاي علمي از يك سو، و تأمالت نقادانـه دينـي ـ    اي ميان نظريه پيچيده

  .گيرد ـ مورد كندو كاو قرار مي مسيحي غرب
  :اند از هاي پژوهشي عبارت اين حوزه

  نششناسي و آفري كيهان) 1(
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   و فعل الهي(chaos)نظرية آشوب ) 2(
  شناسي  و مسيح(quantum complementarity)مكمليت كوانتومي ) 3(
  نظرية اطالعات و وحي) 4(
  شناسي ملكولي و اختيار انسان زيست) 5(
  ژنتيك اجتماعي و اخالق ديني) 6(

هـا نخـست      هشود كـه در هـر يـك از حـوز            در اين شش حوزه مجموعاً چهارده مقاله ارائه مي        
شود و سپس پيامدهاي فلسفي       هاي يك رشته علمي خاص ارائه مي        ترين دستاوردها و پيشرفت     مهم

نويسندگان اين مقاالت در برخي موارد با يكديگر اتفـاق          . گيرد  يا الهياتي آنها مورد بررسي قرار مي      
  .پردازند نظر دارند و در مواردي ديگر به نقد آراي يكديگر مي

هـاي كليـدي در فيزيـك و     پيشرفت: اش با عنوان  در مقاله(William Stoeger)ويليام استگر 
 به تشريح برخي تحـوالت اساسـي در فيزيـك قـرن بيـستم      هاي آن در قبال فلسفه و الهيات  چالش

محـور اول، نظريـة نـسبيت و كيهـان          . كنـد   او سه محور را براي بحث خود انتخاب مـي         . پردازد  مي
هاي اخير در زمينة نظرية نسبيت عام و خـاص            اي از پيشرفت    الصهشناسي است كه ضمن آن به خ      

شناسـي   هـاي جديـد در كيهـان     اينشتين و تأثير آن بر تصور ما از فضا و زمان و سپس بعضي نظريه              
شناسـي كوانتـومي    هـايي از كيهـان    و روايـت (Big Bang theory)ماننـد نظريـه انفجـار بـزرگ     

(quantum cosmology) كنـد  ر اين راستا به نقش مهم اخترشناسـي و اشـاره مـي   پردازد و د  مي .
محور بعدي، فيزيك كوانتوم و دستاوردهايي است كه فيزيك نظري در زمينة ذرات بنيادي بـه آنهـا     

هاي ديناميـك، نظريـة آشـوب، ترموديناميـك ناتعـادلي و       دست يافته است و محور سوم به سيستم  
جمله نكات مهمي كه در اين مقاله به آن اشاره شـده            از  . هاي پيچيده اختصاص دارد     فيزيك سيستم 

شناسـي جديـد در پـرداختن بـه      هاي اخترشناسي و كيهـان  هايي است كه در حوزه   است محدوديت 
استگر ضمن آنكه تعامل ميان علم و الهيات را كـامالً           . هاي مربوط به آغاز جهان وجود دارد        پرسش

ويژه  هاي فيزيكي به هاي عجوالنه و شتابزده از نظريه  شتكند اما دربارة بردا     مثبت و الزم ارزيابي مي    
هـاي   دهد براي نمونه، به اعتقاد وي، مسئله پيدايش جهان را نبايد با نظريـه               شناسي هشدار مي    كيهان

شـناختي هـر چنـد از         هـاي كيهـان     شناختي، بيش از حد پيوند بـزنيم چـرا كـه نظريـه              كنوني كيهان 
يـابيم كـه      كنند اما در تحليـل نهـايي درمـي          استفاده مي » ابتداي عالم  «و» آغاز زمان «هايي مانند     تعبير

هـاي    منظور آنان چيزي نيست كه يك فيلسوف يا عالم الهيات بتواند آن را به منزلة پاسخ به پرسش                 
نـوعي جـدايي علـم و الهيـات در            در واقع، استگر، به   . فلسفي ديرباز دربارة پيدايش عالَم تلقي كند      

  .كم در زمينة مسئلة آغاز جهان قايل است شناسي، دست ط به كيهانحوزة مباحث مربو
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 از نظـر  (t=0)آيا زمان صـفر  «اش با نام   در مقاله(Robert John Russell)رابرت جان راسل 
او نخـست شـرح     . دهـد   عمدتاً مقالة اسـتگر را مـورد نقـد قـرار مـي            » الهياتي، حايز اهميت است؟   

كنـد و    در آنها به آموزه آفرينش اشاره شـده اسـت ارائـه مـي    مختصري از منابع كتاب مقدس را كه  
پـس از ايـن مقدمـة    . پـردازد  سپس به بررسي نقاط عطف تاريخي در مسير تطـور ايـن آمـوزه مـي       

سازد و ارتباط علم و الهيات را در قرن بيـستم   تاريخي، او بحث خود را به دوران معاصر متوجه مي 
خصوص به ايـن پرسـش    راسل به. دهد هيات ـ مد نظر قرار مي شناسي و ال ويژه در حوزة كيهان ـ به

شناسي انفجار بزرگ به زمانِ صفر موسوم است بيانگر همان لحظـة              كه آيا آنچه اصطالحاً در كيهان     
طور كلـي، رويكردهـاي معاصـر را دربـارة ايـن              وي به . كند  نخست آفرينش جهان است، توجه مي     

 حمايت و تأييد مستقيم ـ كه پيروان اين رويكرد معتقدنـد   )1: (نمايد پرسش به سه طبقه تقسيم مي
بخـشد و مـستقيماً       نظرية انفجار بزرگ و زمانِ صفر، درواقع، مضمون آفرينش از عدم را تجسم مي             

اســتقالل؛ طرفــداران ايــن ديــدگاه بــه نــوعي جــدايي و اســتقالل ميــان ) 2. (كننــد را تأييــد مــي آن
گونه كه ديديم استگر ازجمله محققاني اسـت          همان. كنند  ميشناسي جديد و الهيات پافشاري        كيهان

از اين ديد، مفاد انفجار بزرگ دربارة آغاز عالم كامالً با آنچه در . كه همين رويكرد را برگزيده است
هـاي   راسل ضمن آنكه دربارة وجود تفـاوت . الهيات با نام آفرينش از عدم مطرح است تفاوت دارد 

پـذيرد و زمينـة       جانبه آنهـا را نمـي       و الهيات، ترديد ندارد اما جدايي همه      شناسي    اساسي ميان كيهان  
تعامل يـا ارتبـاط متقابـل راسـل در ايـن         ) 3. (داند  گفتگو و ارتباط سازنده ميان آن دو را ممكن مي         

مـولين، ساسـكيس،      مانند باربور، مـك   » علم و دين  «نظران حوزة     قسمت، ابتدا مواردي را از صاحب     
 مفهوم آفرينش در اديـان ابراهيمـي بـا           كند كه آنان ضمن آنكه به تفاوت        ن نقل مي  فاگ و ديگرا    مك

تـوانيم    كنند، توجه دارند امـا معتقدنـد مـا مـي            شناختي دربارة آغاز مطرح مي      هاي كيهان   آنچه نظريه 
مـثالً اگـر    . درباره هماهنگي يا ناهماهنگي مفاد ادعاهاي علمي و الهياتي به بحث و گفتگو بپردازيم             

عنوان آفرينش جهان در الهيات مطرح است مفهـومي زمـاني و تـاريخي باشـد آنگـاه                    اقعاً آنچه به  و
اما راسل معتقد است اگـر بخـواهيم        . توانيم بگوييم نظريه انفجار بزرگ چندان از آن دور نيست           مي

صـورت سيـستماتيك و روشـمند درآوريـم بايـد از              شناسي و الهيـات را بـه          هماهنگي ميان كيهان  
طـور عينـي    ها و حد و مرزهاي اين ارتبـاط را بـه           چوب مشخصي استفاده كنيم كه بتواند روش      چار
ـــ كــه از (Imre Lakatos) كنــد تــا از برنامــة اميــره الكــاتوش  او پيــشنهاد مــي. دســت دهــد بــه

در . آيد، براي اين منظور اسـتفاده كنـيم   شمار مي هاي برجسته فلسفة علم در قرن بيستم به        شخصيت
هـستة  «را    كنـيم و آن     شناختي تفسير مي    معناي وابستگي هستي    را به » آفرينش از عدم  «تقاد به   اينجا اع 

. شـود   هاي كمكي احاطه مـي      اي از فرضيه    اين هستة مركزي با مجموعه    . خوانيم  مي» پژوهش الهياتي 
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كارگيري اصطالحات فلسفي الكاتوش و تطبيق آنهـا بـا بحـث حاضـر، زمينـة                  كوشد با به  راسل مي 
  .شناسي معاصر و الهيات فراهم شود بي را فراهم كند تا ارتباط معقول ميان كيهانمناس

كـارل يانـگ در ايـن مقالـه ضـمن ارائـه             . مقاله بعدي درباره نظرية آشوب و فعل الهـي اسـت          
هـاي    از ديـد وي، سيـستم     . كند  را دنبال مي    گيري و بسط آن     مختصري از اين نظريه، تاريخچة شكل     

كنند به اين     پيروي مي » قوانين موجبيتي «نخست، آنها از    . ي اساسي برخوردارند  آشوبناك از دو ويژگ   
كـارگيري قـوانين    توانيم با توجه به شـرايط اوليـة آن و بـه      ها را مي    معنا كه هر حالتي از اين سيستم      

.  برخوردارنـد  (nonlinear)هـا از ويژگـي غيرخطـي          دوم، اين سيستم  . موجبيتي دقيقاً پيگيري كنيم   
صرفاً حاصل جمـع وضـعيت ايـن سيـستم در            t3آن است كه وضعيت يك سيستم در زمان         منظور  
يانـگ بـرخالف برخـي متفكـران ديگـر بـه دليـل حـضور بـارز ويژگـي                    .  نيست t2 و   t1هاي    زمان

البتـه  . ها، اهميت زيادي براي پيامدهاي الهياتي نظرية آشوب قايل نيـست            در اين سيستم  » موجبيتي«
بيني رفتـار     هاي آشوبناك آن است كه پيش       هاي بارز سيستم    ي ديگر از ويژگي   بايد توجه كنيم كه يك    

يانـگ بـا   . پذير باشند بيني االصول پيش ها در توان انسان نيست ـ هرچند علي  گونه سيستم نهايي اين
شـناختيِ مـا در قبـال         كنـد كـه آيـا موقعيـت معرفـت           عنايت به اين نكته اين پرسش را مطرح مـي         

منزلة تجسم بارز تفاوت ميان معرفت محدود انسان و علـم مطلـق               تواند به   ك مي هاي آشوبنا   سيستم
پردازد بحث    هاي علمي اين حوزه مي      الهي تلقي شود؟ مقالة يانگ كه درواقع عمدتاً به معرفي جنبه          

سـازي مكانيـك كوانتـومي و نظريـة آشـوب             هاي اخير براي يكپارچه     مختصري را نيز درباره تالش    
  .گيرد دربرمي
، فيزيكــدان و عــالم الهيــات، در مقالــه بعــدي (John Polkinghorne)هــورن  ن پوكينــگجــا

او با تكيـه    . كوشد تا در پرتو نظرية آشوب، تفسيري را از فعل خداوند در طبيعت به دست دهد                 مي
توانند بدان معرفت حاصل      توانند يا نمي    ها مي   بر برداشتي رئاليستي بر اين باور است كه آنچه انسان         

هـورن   بـر ايـن اسـاس، پوكينـگ    .  براي پي بردن به واقعيت و شؤون آن است          د، راهنمايي موثق  كنن
هاي آشوبناك    كند كه محدوديت معرفت بشري دربارة سيستم مكانيك كوانتومي و سيستم            اظهار مي 

پذيري در مـتن طبيعـت سـخن     و انعطاف» باز بودن«را بايد به منزلة شواهدي تلقي كنيم كه با ما از     
كند كه با ايمان مسيحي او هماهنگ باشد و در عـين حـال،             او از نوعي متافيزيك دفاع مي     . گويد  مي
هورن، موضع يانگ را مبنـي بـر          در اين راستا، پوكينگ   . هاي علمي را ناديده نگيرد      ها و بصيرت    داده
 كـه   طرحي. پذيرد  ، نمي »در نظرية آشوب، نوعي متافيزيك موجبيتي، مسلم فرض شده است         «: اينكه

كند آن است كه افعال خداونـد در طبيعـت، توسـط وارد               پيشنهاد مي » فعل خداوند «او براي تفسير    
توانيم از راه تجربـي و آزمايـشي          اين نوع اطالعات را نمي    . گيرد  نمودن اطالعات فعال، صورت مي    
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مـا را در   توانـد     مشخص كنيم بلكه يگانه طريق باور به آن، دل سپردن به ايمان است و اين باور مي                
گونه تفسير دربارة فعل خداوند، موجـب         البته اين . تفسير رخدادها و روندهاي طبيعي راهنمايي كند      

هورن وارد شـده      ازجمله نقدهاي فلسفي كه بر پوكينگ     . نقدهايي از سوي عالمان الهيات شده است      
 طبيعـت   در مـتن  » باز بـودن  «سوي وجود عدم تعين و        هاي معرفتي به    است جهش او از محدوديت    

االصـول، از عـدم موجبيـت سـخن           كـم علـي     توانيم در نظريه آشوب، دست      ويژه آنكه نمي    است، به 
  .بگوييم

شناسي   و مسيح » مكمليت كوانتومي «هاي ششگانه مذكور به مفهوم        حوزه پژوهش سوم از حوزه    
 تفـسيري   مكمليت در نظرية كوانتوم يكي از ابزارهـاي       . گيرد  اختصاص دارد كه سه مقاله را دربرمي      

با توجـه بـه آنكـه ذرات        . براي حل معضلي است كه از ابتداي ارائة نظرية كوانتوم رخ نموده است            
كننـد يكـي از     رفتـار مـي  ماننـد ذرات دهنـد و هـم         را نشان مي   وار  موجكوانتومي از خود هم رفتار      

گانگي مـوج   بندي و تفسير اين پديده آن است كه بگوييم ذرات كوانتومي از نوعي دو               هاي جمع   راه
به اين معنا كه براي ارائه تصويري جـامع         . ـ ذره برخوردارند كه هريك از آنها مكمل ديگري است         

نيلـز بـور    . را مكمل يكـديگر تلقـي كنـيم       » گونه  ذره«و  » وار  موج«از رفتار كوانتومي بايد تعبيرهاي      
(Niels Bohr)گونه تعبير از مكانيك  ن كه از پيشگامان ابداع نظرية كوانتوم بود پيامدهاي فلسفي اي

او تأكيـد  . هـاي غيرفيزيـك فـراهم كـرد     هاي بسط آن را در حـوزه  كوانتومي را بررسي كرد و زمينه     
توانيم حقيقت جهان را در      كرد كه مفهوم مكمليت درواقع، حاكي از اين واقعيت است كه ما نمي              مي

ــيم و    ــشري درك كن ــاني ب ــاهيم و مع ــبكه مف ــادي و ش ــان ع ــاريم از چــارچوب محــدود زب  ناچ
هـاي    نظران حـوزه    سخنان بور موجب شد تا صاحب     . نگري به وقايع جهان دست برداريم       بعدي  تك

برخـي  . براي حل معضالت ديربـاز خـود اسـتفاده كننـد          » مكمليت«مختلف غير از فيزيك از تعبير       
بـارة  ، معـضالتي را كـه در      »مفهـوم مكمليـت   «كـارگيري     اند تا با بـه      عالمان الهيات مسيحي كوشيده   

به اعتقاد آنان اگرچه ايـن      . اعتقادشان به وجود جنبة الوهي در حضرت مسيح وجود دارد حل كنند           
. توانيم اين تضاد را با مفهوم مكمليت، توجيه و برطرف كنيم رسند اما مي نظر مي دو جنبه، متضاد به 

  .هاي مربوط به آن اختصاص دارد مقاالت اين قسمت به بررسي اين مبحث و ديدگاه
حوزه پژوهشي چهارم، به موضوع نظرية اطالعات و وحي اختصاص دارد كـه در آن دو مقالـه                  

. ذكـر شـده اسـت   (Arthur Peacocke)  و آرتـور پيكـاك  (John Puddefoot) جان پاديفوت از 
آيـد امـا ابـزار رياضـي و گـاهي نيـز               نظرية اطالعات اگرچه يك رشتة علمي خاصي به شمار نمي         

برخي دانشمندان معتقدند كـه     . شود  كار گرفته مي     به  هاي علمي   اري از رشته  فلسفي است كه در بسي    
كـار بـرد امـا        نظرية اطالعات را نبايد در وراي حوزة اصلي آن كه عمدتاً علـوم زيـستي اسـت بـه                  
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كـارگيري نظريـة اطالعـات در         نويسندگان مقاالت اين بخش معتقدند كه هيچ مانع و اشكالي در به           
در . كنـد   ترين ويژگي نظرية اطالعات را بيان مي        پاديفوف مهم . ي وجود ندارد  مباحث مربوط به وح   

ها به يك سيستمِ طبيعـي،   كند كه از آنها ورود داده هايي را بررسي مي    بيان كلي، نظرية اطالعات، راه    
پاديفوت توجه ما را به شباهت ميان نظريـه    . تواند بر سازماندهي و رفتار آن سيستم تأثير بگذارد          مي

كند چراكه هر دوي آنها برپاية اين اصـل اسـتوارند كـه هـيچ                 ها جلب مي    اطالعات و نظرية سيستم   
از . ها جستجو كـرد  نيست زيرا معنا و هدف را بايد در ميان و وراي سيستم» خود ـ تفسيرگر «چيز، 
ر ويـژه د    گرايانـه را بـه      ترين پيامدهاي نظرية اطالعات آن اسـت كـه نـوعي ديـدگاه غيرتقليـل                مهم

تـوانيم در چـارچوب    ها را فقط مـي  ها و سلول كند كه درنتيجه كاركرد ژن شناسي ترغيب مي  زيست
  .ارتباطشان با يكديگر درك كنيم

پذيري و پويايي طبيعت بـه        اي را دربارة انعطاف     هاي تازه   افق. از ديد پاديفوت، نظرية اطالعات    
پذير است كه دربردارندة اطالعـات جديـد    از اين ديد، يك سيستم درصورتي انعطاف  . نماياند  ما مي 

كلمـه  «طور مختـصر دربـارة        در اين مقاله، همچنين به    . ها وفق دهد    باشد و بتواند خود را با آن داده       
  .گردد يا حكمت خداوند با استفاده از آنچه دربارة نظرية اطالعات گفته شد مباحثي ارائه مي» الهي

نبال كرده و تفـسير متفـاوتي را دربـارة اهميـت آن             آرتور پيكاك در مقاله بعد همين بحث را د        
كند   منزلة تزريق اطالعات به جهان طبيعت تلقي مي         او وحي را به   . كند  براي الهيات مسيحي ارائه مي    

بر اين اساس، تجلـي خداونـد و        . بيني علمي معاصر هماهنگ است      و معتقد است اين معنا با جهان      
هايي  در مقالة پيكاك به جنبه. د در طبيعت برخوردار استوحي او از هويتي يكپارچه با فعل خداون    

اند ـ ماننـد    برانگيز بوده شناسي كالسيك كه در طول تاريخ چالش ويژه مسيح از الهيات مسيحي و به
  .شود وجود پيشينيِ حضرت مسيح و سرشت دوگانة او ـ پرداخته مي

دو مقاله در اين    . ختصاص دارد شناسي ملكولي و اختيار انسان ا       حوزة پژوهشي پنجم، به زيست    
ــته   ــب نوش ــه ترتي ــولبخــش ب ــد ك ــون (David Cole) ديوي ــارك ريچاردس  Mark)  و م

Richardson)       هـاي   است كه هر دوي آنها بر ارتباط وثيق ميان مطالعه دربارة اختيار انسان و حـوزه
يـك از     تفا بـه هـيچ    آنان همچنين معتقدند كه نبايد بپنداريم با اك       . شناسي ملكولي تأكيد دارند     زيست

نكتـة ديگـري كـه در       . توانيم تصوير و تبيين جامعي از اختيار انسان به دست دهيم            ها مي   اين حوزه 
شـود و     خورد آن است كه به يكپارچگي و استقالل علوم طبيعي، توجه مـي              چشم مي   اين مقاالت به  

گرايـي    طـي يعنـي تقليـل     گرايـي افرا    گردد كـه اگرچـه از تقليـل         در اين راستا بر اين نكته تاكيد مي       
گرايـي    گرايي ماننـد تقليـل      شناختي بايد اجتناب كنيم اما امكان پذيرش انواع معتدلي از تقليل            هستي

اش سه ويژگي عمـومي را بـراي          ديويد كول در مقاله   . شناختي وجود دارد    گرايي روش   علي و تقليل  
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اركردها و ساختارهاي سـلولي     اند از انطباق سلولي، ك      كند كه عبارت    شناسي انسان مطرح مي     زيست
هـا آن اسـت كـه بـا آنكـه             جنبة مشترك در ايـن حـوزه      . شناسي عصبي   پذيري در زيست    و انعطاف 

دهـد    طور واقعي، رخ مـي      كنند اما آنچه به     اي از امكانات را از پيش تعيين مي         اطالعات ژنتيكي دامنه  
كول، دربارة نقـش    . ند وابسته است  اي از عواملي كه در درون و بيرون ارگانيزم قرار دار            به مجموعه 

هـايي را بـراي       كوشـد تـا زمينـه         كند و مي    و اهميت اين عوامل در فهم ما از اختيار انسان بحث مي           
  .توجيه اختيار انسان در چارچوب فهم ما از ساختار ژنتيكي بشر فراهم كند

هاي علمـي   دادهها و   اش درصدد است تا نشان دهد پيامدهاي نظريه         مارك ريچاردسون در مقاله   
تنها درصورتي در حوزة الهيات، قابل استفاده خواهند بود كه در يك چـارچوب سـنجيدة فلـسفي                  

ويژه به بحث اختيار انسان اشاره كرده و معتقـد اسـت              او در اين راستا به    . ارزيابي و گنجانده شوند   
ول اشاره شد به بهترين     براي آنكه الهيات مسيحي بتواند از دستاوردهايي كه پيش از اين در مقاله ك             

كه يك مسئلة ديرباز فلسفي است به نظرية جـامعي  » ذهن ـ مغز «نحو استفاده كند بايد براي ارتباط 
.  توجه اساسي مبذول شده باشـد      هاي شناختي،   ناپذيريِ ذهن و قابليت     دست يابد كه در آن بر تقليل      

هاي   كه در سال(emergent theory of mind)» نظرية نوخاستگيِ ذهن«ريچاردسون معتقد است 
هاي مرتبط به خود جلب نمـوده اسـت گزينـة            اخير، توجه فراواني را در فلسفة ذهن و ديگر حوزه         

  .آيد شمار مي مناسبي به
شـود بـه ژنتيـك اجتمـاعي و اخـالق دينـي                پژوهشي كه در اين كتاب مطرح مي        آخرين حوزة 

 Philip)  و فليپ هفنر(William Irons) رونز ويليام اياختصاص دارد كه دربردارندة دو مقاله از 

Hefner)  طور مشترك نگاشـته شـده اسـت         بندي است كه توسط همين دو نويسنده به         و يك جمع .
در . كوشد تا ارتباط علوم اجتماعي را با باورهاي ديني بيـان كنـد                ويژگي اين بخش آن است كه مي      

شناسي براي تبيـين   هاي تكاملي در زيست   ريه طبيعي است كه ادعاهايي را كه از سوي نظ         ،اين راستا 
اي است كه     ظهور ساختارهاي اجتماعي و اخالقيات ابراز شده است نبايد ناديده بگيريم و اين نكته             

  ادوارد ويلـسون ويـژه بـا الهـام از مقالـه      او به. خورد چشم مي خصوص در مقاله ايرونز كامالً به به

(Edward Wilson)هاي انسان را در چارچوب نظرية تكامل، توجيه كنـد؛  رفتار« است  كه كوشيده
مدلي تكاملي را براي فهم اخالقيات بشري با توجه به نقش تاريخي آنها در روند انتخـاب طبيعـت         

  .كند ارائه مي
كند تا در قبال مدلي كه ايرونز پيشنهاد كرده است چارچوبي را ارائه دهد                فيليپ هفنر تالش مي   
 مطرح شده توسط ايرونز، توجه شده اسـت امـا بـراي تبيـين اخالقيـات                 كه در آن اگرچه به نكات     

هـاي ايرونـز      هفنر بر اين باور است كـه در ديـدگاه         . كند  بشري به فراسوي نظرية تكامل عنايت مي      
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. بيني خاص او بوده و خالي از دغدغه نيست          اي وجود دارد كه مبتني بر جهان        هاي ناگفته   پيشداوري
براي تبيين اخالقيات و رفتارهاي ديني انسان بايد بكوشيم تا مدلي الهياتي را             كند كه     هفنر تأكيد مي  

هاي مباني الهيـاتي نيـز        هاي علمي متعارض نباشد اما در آن به توانايي          فراهم كنيم كه هرچند با داده     
 طور مختصر   عالوه بر اين، هفنر و ايرونز در مقاله مشتركشان نحوه تعاملشان را به            . توجه شده باشد  

هـا و     توانـد نمونـة سـودمندي از تعامـل          اند كه به اعتقـاد ويراسـتاران ايـن كتـاب مـي              توضيح داده 
  .شمار آيد به» علم و دين«گفتگوهاي مثبت در حوزة 

توانـد    هاي فـراوان نمـي      در پايان، تذكر اين نكته الزم است كه كتاب حاضر با وجود سودمندي            
هـا     مسيحي و تفكر اسالمي براي تدريس در دانشگاه        هاي اساسي ميان الهيات     بدون توجه به تفاوت   

 .و مراكز علمي استفاده شود




