
  
  
  
  

  اصطالحات
  
 Science  and  Religion , Methodologies     هاي علم و دين  شناسي روش

يكي از مباحث اصلي و اولية تحقيقات جديد در باب دين و علـم ايـن اسـت كـه ايـن دو                       
 هاي زيادي در اين باره وجود  از نظر تاريخي نظريه. حوزه دقيقاً چه نسبتي با يكديگر دارند  

هـاي   هـا در حـوزه    ها و نظريه     اكنون نيز اهميت بسيار دارد و با رشد ديدگاه          اين مسئله . دارد
هـاي مهـم در       يكي از بحـث   . دين و علم حتي بر اهميت آن بيش از پيش افزوده شده است            

هاي جديد    شناسي روش. شناسي آن دو است     باب نسبت بين دين و علم، بحث دربارة روش        
شناسـي مربـوط بـه علـم و           نخست، هر روش  : كوشند كار انجام دهند    دين و علم عموما مي    

دين تقريباً ناگزير است كه هم ماهيت علم را بيان كند هم ماهيت دين را؛ و اين بـدان معنـا           
هايي را كـه ديـن و علـم، هـر كـدام، توصـيف                 شناسي بايد هم واقعيت     است كه اين روش   

. رفت در هر يك از دو حوزه را نيز بيان كند          كنند تبيين كند و هم اينكه نحوة اكتساب مع          مي
شناسي كه به علم و دين بپردازد بايد بتواند توضيح دهد كـه نـسبت حقـايق                   دوم، هر روش  

شناسي رايج در بـاب ديـن و    بسياري از روش . موجود در هر يك از آنها با يكديگر چيست        
در بـسياري   . ا انجام دهند  كوشند آنها ر    علم اين دو وظيفه را كم و بيش بر عهده دارند و مي            

شـوند علـوم فيزيكـي و         شناسي علم و ديـن، علـومي كـه بررسـي مـي              از آثار مربوط روش   
شود در حقيقـت مـدعيات        شناختي هستند، در حالي كه آنچه از دين بيشتر بحث مي            زيست

  .كالمي و مابعدالطبيعي دين است
  استقالل و عدم وابستگي

اري از فيلسوفان و متكلمان علـم و ديـن را دو رشـتة              در سدة بيستم، اگر نگوييم همه، بسي      
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كردند كه هر يك در جاي خود ضروري و الزم است اما هر يـك                 كامالً از يكديگر تلقي مي    
  .كنند هاي كامالً متفاوت تجربه را توصيف مي از آنها حوزه

، كه مـتكلم سويـسي كـارل بـارت     )neo - orthodoxy(جنبش كالمي نوراست كيشي 
يكي از نمايندگان برجستة آن است، چنين اعتقادي را مطرح كـرد و ايـن               ) 1886 - 1968(

طرفداران اين جنـبش    . اعتقاد بعدها در اروپا و اياالت متحده نيز به طور گسترده عرضه شد            
دانستند و معتقد بودند كـه وحـي از همـة انـواع               وحي را اصلي ترين منشأ معرفت خدا مي       

و رودلف ) 1886 ـ  1965(يستانسياليست مانند پل تيليش متكلمان اگز. معرفت متمايز است
كالم و الهيات را در بين علوم از اين حيـث كـه مبتنـي بـر وحـي      ) 1813 ـ  1855(بولتمان 
  .دانستند نظير مي است بي

توسعة فلسفة زبان در نيمة سدة بيستم، كه عمدتاً حاصل كارهاي لودويگ ويتگنـشتاين              
گفـت كـه گفتـار و         ويتگنـشتاين مـي   . از پيش تقويت كـرد    بود، جدايي علم و دين را بيش        

ناپذير تلقي كرد كه هر بـازي   هاي زباني جدا و قياس توان همچون بازي    معرفت انسان را مي   
ها بر پاية همين تعليم ويتگنـشتاين بـر آن            بعضي. زباني واژگان و منطق خاص خود را دارد       

آنها گفتند كه هر دو     . ها  ن دربارة ارزش  گويد، و دي    ها سخن مي    شدند كه علم دربارة واقعيت    
. شـود   به يك اندازه مشروع است اما هر يك به حوزة كامالً متفاوتي از زندگي محـدود مـي                 

اي پيدا شدند و با بـه         عده: ديدگاه جدايي و استقالل بعدها از ناحية ديگري نيز حمايت شد          
ذ كرده بودند از جـدايي و       كار بستن اصل مكمليت كه از تفسير كپنهاگي فيزيك كوانتوم اخ          

اين اصل در حقيقت اصلي بود كـه نيلـز          . شناختي دين و علم حمايت كردند      استقالل روش 
. هاي فيزيك كوانتوم در پيش نهاده بـود  براي تفسير داده) 1885 ـ  Niels Bohr 1962(بور 

گفتند همان طور كه فيزيك مجبور شـده اسـت ذرات اتمـي و                طرفداران اصل مكمليت مي   
يادي را به نحو بديل هم ذره و هم موج توصيف كند، به اين معنا كه آنها يـا اوصـاف ذره             بن

توانند در عين حال هم ذره باشند و هم           دهند يا اوصاف موج را، اما نمي        را از خود نشان مي    
هاي متمايز  توان دين و علم را مكمل يكديگر اما در عين حال تبيين        موج ؛ به همين سان مي     

پس يك بار ديگر اين نتيجه به حاصل آمد كه ديـن و علـم، هـر كـدام،                   . قي كرد واقعيت تل 
  .تحقيق مشروعي است اما هر يك از آنها از ديگري كامالً جدا است
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تأكيد نوراست  . اشكال مختلف ديدگاه جدايي و استقالل امروز حاميان بسيار يافته است          
بـر مـتكلم انگليـسي تـامس        ) آنيعنـي وحيـاني بـودن       (كيشي بر ويژگي كامالً متمايز دين       

تأثيري عميق بر جاي گذاشت، و در ايـن اواخـر آليـستير    ) Thomas  Torrance(تورنس 
. نيز به شدت تحت تأثير ايـن ديـدگاه واقـع شـده اسـت     ) Alistiair McGrath(مك گرا 
 ـ  Stephan  Jay Gould ، 2002(شناسي و نويسنده دربارة علم استفان جي گولـد    ديرين
به رغم اين گونه    .  نيز كوشيد روايت جدايي بر پاية فلسفة زبان را دوباره زنده سازد              )1941
  .ها، ديدگاه استقالل و جدايي اكنون به داليلي ديدگاه اقليت است تالش

انـد ايـن اسـت كـه طرفـداران آن             يكي از ايرادهايي كه ديدگاه جدايي و استقالل گرفته        
علم تمايزي آشكار قائل شد، به اين معنا كـه يـا ديـن              توان بين دين و       كنند كه مي   تصور مي 

هـاي علـم كـامالً از     هاي دين و واقعيت هاي جهان ندارد يا اينكه واقعيت       ارتباطي با واقعيت  
دانيم كه از نظر تاريخي وضـع چنـين نبـوده اسـت، و بـسياري از                   اما مي . يكديگر متمايزند 

پوشـاني   اي از موارد مهم هـم       م در پاره  متكلمان جديد بر اين باورند كه دين و علم دست ك          
كردنـد، و بـه       اي كه از اين ديدگاه حمايـت مـي          عالوه بر اين، مباني فلسفي و كالمي      . دارند

ويژه فلسفة زبان و نوراست كيشي، ديگر آن رونق گذشته را ندارند و بنابراين اين نتيجه بـه        
  .خورد  نميآيد كه مدعات آنها در باب نسبت دين و علم به درد حاصل مي

  فرض گرايي انتقادي به مثابه ديدگاه پيش واقع

تـرين آنهـا     گرايي انتقادي شايع    هاي رايج در باب نسبت بين دين و علم، واقع           در بين ديدگاه  
نظران   ترين صاحب   هاي سه نفر از مهم      شيوع اين ديدگاه تا اندازة زيادي مديون تالش       . است

، ) Arthur  Peacocke(ان بـاربور، آتـور پيكـاك    اي: حوزه علم و دين است كه عبارتند از
؛ هر سه نفر در اصل در حوزة علم تخصص ) John  Polkinghorne(هورن  جان پوكينگ

گرايي انتقادي، علم و دين، هـر         بر پاية ديدگاه واقع   . اند  دارند و بعدها به علم و دين پرداخته       
ين احكام ديـن و علـم و جهـان          كنند، و بنابراين ب     دو، جهان را چنان كه هست توصيف مي       

گرايي انتقـادي     البته واقع . هايي وجود دارد    كنند ارتباط   واقع كه اين احكام آن را توصيف مي       
داوري را    گرايي خام از اين جهت فرق دارد كه اولي امكان خطـا و تعـصب و پـيش                   با واقع 

. داند نـه كليـه      كند و بنابراين توصيفات به حاصل آمده را به طور جزئيه صادق مي              حفظ مي 
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هـاي روشـن    ايان باربور بيش از ديگران از اين ديدگاه در باب علم و دين با بيان و استدالل    
) 1922 ـ  Thomas Kuhn ، 1996(او با تكيه بر فلسفة علم تامس كوهن . دفاع كرده است

هايـشان در بـاب       و ديگران استدالل مي كند كه هم علم و هم دين، هـر دو، در الگوسـازي                
انـد امـا      ها بر شواهد متكي     به عقيدة او، درست است كه نظريه      . اند  ن داراي عناصر ذهني   جها

به اين ترتيـب، فراينـد      . سازند  ها به نحوي سازگار خود اين شواهد را معين مي           همين نظريه 
 هرگز حاصل تأييدپذيري يا ابطال پذيري ساده نيست بلكه شـامل معيارهـاي               انتخاب نظريه 

ها متكي است اما در عـين حـال    بنابر اين، نظريه بر داده    . حتي زيبايي است  انسجام و فهم و     
توانـد نظريـه را بـه صـورتي درآورد كـه              عوامل ذهني و عوامل ديگري در كار است كه مي         

كنـد و بـه طـور         بتوان گفت كه نظريه جهان را بيشتر بـه نحـو غيـر مـستقيم توصـيف مـي                  
گرايان انتقادي هم علم هم ديـن دربـارة           ه واقع از ديدگا . گويد  غيرمستقيم از جهان سخن مي    

اي از    هايي كه ممكـن اسـت در بـاب پـاره           آورند، ديدگاه   هاي جزئي فراهم مي     جهان ديدگاه 
آرتور پيكاك هرمي را تـصور كـرده اسـت كـه فيزيـك              . پوشاني داشته باشند   ها هم   موضوع

ترين واقعيات     با اساسي  دهد؛ يعني فيزيك    قاعدة آن و كالم و الهيات رأس آن را تشكيل مي          
  .ترين آنها در رأس قرار دارد در قاعده و دين با كلي

از آنجا كه بين علم و دين درباب موضوعات جزئي از قبيل منشأ كيهان و ماهيت انسان                 
گرايـي انتقـادي متعهـد شـده اسـت كـه              پوشـاني وجـود داشـته باشـد، واقـع          تـوان هـم     مي

امـا توجـه   .  كه قادر به هماهنگي با علم جديد باشنداي را فراهم آورد     اندازهاي كالمي  چشم
گرايي انتقـادي در حـوزة علـم و ديـن             به اين نكته ضروري است كه درست است كه واقع         

ديدگاهي مؤثر واقع شده است، با اين همه خود اين ديدگاه در معرض انتقادهاي بسيار مهم            
يي انتقادي اين است كه ايـن ديـدگاه         گرا  هاي وارد بر ديدگاه واقع     يكي از انتقادي  . قرار دارد 

از اين حيث به شدت قابل مناقشه است كه هرگز چگونگي ارتباط الگوهاي علمي و دينـي                 
هاي جهـان   دهد و فقط مدعي است كه هم دين و هم علم واقعيت   را توضيح نمي    با واقعيت 

توان   يروشن است كه به صرف توصيف دو رشته از واقعيات جهان نم           . كنند  را توصيف مي  
اي از موضوعات بررسي هـر رشـته هـم            ادعا كرد كه در بين خود آن دو رشته از حيث پاره           

گرايـان   پوشاني تبييني كـه مـورد ادعـاي واقـع          ما در اينجا بر هم    . پوشاني تبييني وجود دارد   
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اي اسـت كـه بـسيار فراتـر از            گوييم كه ايـن نتيجـه       كنيم و مي    انتقادي است كامالً تأكيد مي    
عالوه بر اين، در فلسفة علم جديد امري مسلم اسـت           . گرايان انتقادي مي رود     واقعمقدمات  

گرايي نظريه    كه هرچه وجود عناصر انتقادي را در نظريه بپذيريم به همان اندازه بايد از واقع              
توانند معتقد باشند كـه       اند چگونه مي    حال باربور و كساني كه با او هم عقيده        . دست برداريم 
كند مگر اينكه  ناصر انتقادي است و در عين حال واقعيت جهان را توصيف مي  دين حاوي ع  

اين ادعا به معناي دست برداشتن از صدق كلي و تأييد، در بهترين صـورت، صـدق جزئـي     
گرايان انتقادي ديگر باشـد بـا روح    دين باشد، كه البته اين معنا اگر در مد نظر باربور و واقع   

توانند با نشستن بـر ارابـة فلـسفة علـم تـامس               رايان انتقادي نمي  گ  واقع. دين ناسازگار است  
آنهـا چـون دربرابـر ايـن گونـه انتقادهـا پاسـخ              . كوهن به سرزمين ادغام علم و دين بروند       

روند و     پيوسته به تحليل رفته مي     1990گيرند از دهه      سرراستي ندارند و آنها را سرسري مي      
  .رود شان رو به افول مي ديدگاه
  هاي بديل از حوزة فلسفة علم سيشنا روش

هايي دارد كه چند سالي اسـت ايـن ديـدگاه را         ها و نقص    گرايي انتقادي عيب    گفتيم كه واقع  
ها، از حيث اين      ها و نقص    با اين همه، اين ديدگاه، به رغم اين گونه عيب         . برند  به تحليل مي  

هاي مشابهي براي  روش) مو به ويژه الهيات و كال(اش مؤثر بوده است كه علم و دين         آموزه
بندند و بنابراين مبنا و اساسي براي تحقق گفتگو بين اين دو حوزة          كشف واقعيت به كار مي    

خيـزد   گرايي انتقادي برمـي  داليل اين ادعا نه تنها از خودديدگاه واقع       . آورند  تجربه فراهم مي  
گيرد، نيـز   ا سرچشمه ميگرايي انتقادي از آنه هاي علمي كه، خود ديدگاه واقع    بلكه از فلسفه  
به اين ترتيب فلسفة علم از تبيين نسبت بين دين و علم به طور گـسترده                . آيد  به حاصل مي  

هاي علم را بـراي تبيـين نـسبت           حمايت مي كند، به اين معنا كه نتايج حاصل از اين فلسفه           
هاي علم  گيرد كه خود آن فلسفه بندند، و اين در حالي صورت مي       بين دين و علم به كار مي      

به طور مثال، ايان باربور، همان گونه كه گفتـيم، از           . هاي بسيار قرار دارند     در معرض مناقشه  
تر   گرايانة تامس كوهن متأثر است، يا ولفهارت پاننبرگ از فلسفة علم قديم            فلسفة علم نسبي  

كوشد نسبت بين ديـن و علـم را براسـاس     جويد و مي سود مي) 1902 ـ  1994(كارل پوپر 
هاي پوپر توضيح دهد؛ و در اين راستا عين سخن پوپر در باب مدعيات علمي را در                   دگاهدي
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گفت كه مـدعيات علمـي بايـد          كند و همان طور كه پوپر مي        باب مدعيات كالمي تكرار مي    
گويـد كـه مـدعيات كالمـي هـم بايـد        پذير باشند پاننبرگ، كه متكلم آلماني است، مي    ابطال
ي ديگر تعدادي از متكلمان و فيلسوفان دين، از جمله فيليپ هفنـر             از سو . پذير باشند   ابطال

)Philip  Hefner (   و نانـسي مـورفي)Nancey Murphy (   و فيليـپ كليتـون)Philip  

Clayton (هايشان را برا پايـة عقايـد فيلـسوف علـم مجارسـتاني، ايمـره الكـاتوش              ديدگاه
او . ر عقايد پوپر و تامس كـوهن بـود  خود الكاتوش تحت تأثي. اند بنا كرده) 1922 ـ  1974(

هـاي پژوهـشي رقيـب نگريـسته شـود،            تحت تأثير اين دو معتقد بود كه علـم بايـد برنامـه            
ناپـذيري دارد كـه البتـه در طـول زمـان پيـشرفت                هايي كه هر كدام يك هستة ابطـال         برنامه
  .شده استهاي پژوهشي رقيب تشكيل  كند؛ بنابراين ساختمان علم از اين گونه برنامه مي

نكتة قابل توجه در اين رويكردها اين اسـت كـه ايـن گونـه رويكردهـاي فلـسفة علـم                    
گرايي مابعدالطبيعي را ، كه براي تبيين ماهيت علم و ديـن قطعـاً ضـرورت دارد، كنـار                     واقع
براي نمونه بهتر است به خاطر داشـته باشـيم كـه       . خيال هستند   گذارند و نسبت به آن بي      مي

گرايـي را بـه طـور     ، واقـع ) 1908 ـ  2000( پيروي از فلسفة ويالرد كـواين  خود مورفي، با
كند كه مبناگرايي     گرايانة كواين پيروي مي     او از اين ديدگاه نسبي    . كند  صريح و آشكار رد مي    

هاي واضح و بديهي متكي باشـد         كه مدعي است معرفت بايد به نحو قياسي بر مباني و پايه           
پذيرفتـه  ) webs  of  belief(هاي بـاور   ه جاي آن ديدگاه شبكهبايد كنار گذاشته شود، و ب

اند، و بين     اي با يكديگر مرتبط     شود، به اين معنا كه كل باورهاي انسان به نحو بسيار پيچيده           
تقدم و اولويت فقط به معناي بسيار ضـعيف آن ممكـن اسـت              ) اگر اصالً باشد  (اين باورها   

اي از    طور مبهم از وجود معياري بـراي تـرجيح پـاره          او در عين حال به      . وجود داشته باشد  
چنـين اسـت وضـع      . گويـد   هـا ديگـر سـخن مـي         ها دربرابر باورها و نظريه      باورها و نظريه  

دهد   اين نشان مي  . هاي علم جديد نوع كارآمدي آنها در مباحث مربوط به علم و دين              فلسفه
علـم و ديـن را بـه نحـو         تواننـد نـسبت بـين         هـا در فلـسفة علـم نمـي          كه اين گونه نظريـه    

  .بخشي حل كنند و به ماهيت راستين آن دست بيابند رضايت
  فلسفة علم و پست مدرنيسم

هايي است كه اكنون پست       گرايي عناصر اصلي و مهم جنبش       كنار گذاشتن مبناگرايي و واقع    
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هـاي پـست مـدرن        بـه ايـن ترتيـب ، ويژگـي عـام و كلـي جنـبش               . شوند  مدرن ناميده مي  
  .زافزون درباب قطعيت معرفت و مسئلة يقين به ويژه در حوزة علم استگرايي رو شك

هاي پنهان در مـدعيان       ئولوژي  هاي پست مدرن با آگاهي عميق از ايد         اين ويژگي جنبش  
دهـد،    علم ظاهراً عيني، كه روابط قدرت در نژاد و طبقات و جنسيت را تحت تأثير قرار مي                

ماننـد سـاندرا    ) feminist( طرفدار حقـوق زن      فيلسوفان علم . به شدت پيوند خورده است    
خاطرنـشان  ) Evelyn Fox Keller(و اولين فـوكس كلـر   ) Sandra Harding(هاردينگ 

.  و روال معمول علـم سـايه افكنـد          تواند بر نظريه    هاي جنسي مي    اند كه چگونه گرايش     كرده
سـي علـم بـه ايـن     شنا هاي جامعـه  در حوزة برنامه) Steve Fuller(كساني مثل استيو فولر 

است در ميان   ) discourse(اند كه علم هيچ اساس عيني ندارد و صرفاً سخني             نتيجه رسيده 
اي امكـان علـم را از    ها و عقايد، همان گونه كه هرگونه زمينه اين گونه نظريه. سخنان ديگر  

ر ميـان   با اين همـه، حتـي د      . سازد  برد، هرگونه گفتگو بين دين و علم را نيز تباه مي            بين مي 
اند نسبت بين علم و دين        ها هم كساني هتند كه به درجات مختلف كوشيده          پست مدرنيست 
  J.Wentzel  van(تـوان از جـي ونـسل فـن هويـستين       براي نمونه مي. را روشن سازند

Huyssteen (      او ضـمن پـيش آوردن نقـدهاي پـست مـدرني و             . كه متكلم است نـام بـرد
كند كه علم و دين، هـر دو،          يي در عين حال هنوز اظهار مي      نقدهاي مبتني بر گذر از مبناگرا     

هـايي كـه آشـكارا از منظـر      انـدازها و ديـدگاه      هاي عقالني مـشروع هـستند، چـشم         كوشش
اند براي ورود در تحقيقات مربوط به دين و علـم چنـدان    طرفداري از حقوق زن پديد آمده   

ماننـد كنارگذاشـتن    (قـوق زن    اند، هرچند تعدادي از عناصر طرفـداري از ح          فرصت نداشته 
اكنون به طور گسترده مورد پذيرش      ) ئولوژيكي  ثنويت، رد مبناگرايي، قبول گرايش هاي ايد      

  .است
الهـام گرفتـه،   ) 1861 ـ  1947(الهيات پويشي ، كه نخست از فلسفة آلفرد نورث وايتهد 

 نوعي ديـدگاه    هاي پست مدرن دارند     اندازهايي كه در واقع ويژگي      در برابر تعدادي از چشم    
هاي فلسفة علـم بـر چـشم          الهيات پويشي به جاي تكيه بر آموزه      . بديل در پيش نهاده است    

ديويـد راي   . شـود   كند كه علم و دين را شامل مـي          تري تكيه مي    اندازه مابعدالطبيعي گسترده  
گرايي را به طـور   كه متكلم است فهم جديدي از طبيعت)  David Ray Griffin(گريفين 
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از . كنـد   رح كرده است كه برالهيات پويشي مبتني است و خدا را هم اسـتثنا نمـي               مفصل مط 
گيـرد بنـابراين انـواع        آنجا كه الهيات پويشي مابعدالطبيعه را ملزم است و آن را ناديده نمـي             

آورد، بلكـه بـرعكس بـه         پـذيرد و از آنهـا سـردرنمي         هاي پست مدرني را نمـي       شك گرايي 
هان و، بنابراين، درباب ديـن و علـم اطمينـان دارد و در              حصول معرفتي مستحكم درباب ج    

  .كند هايش اين اطمينان را منتقل مي بحث
  دورنماها

شناختي دين و علم بسيار بحث شد، با           درباب موضوعات روش   1990 و   1980هاي    در دهه 
اين همه بسياري از مسائل مربوطه به نسبت بين دين و علم هنوز هم مـبهم و حـل ناشـده                     

رود كه فلسفه علم به ايفاي نقـشي مهـم در بـاب پـژوهش      چنين اميد مي. انده است   باقي م 
هاي فلسفة علم     شناختي ادامه دهد، به ويژه اين كه آنچه در اين نوشته درباب پژوهش              روش

در ميـان  .  مربـوط بـود  1980شناختي دين و علم گفته شد به پـيش از       در باب مسائل روش   
ن باب نقش داشته باشـند يكـي نگرشـي اسـت كـه روال               هايي كه ممكن است در اي       نگرش

داند، و ديگـري نگرشـي اسـت كـه بـر              معمول علم را مبتني بر استنتاج به بهترين تبيين مي         
  .نظرية اطالعات و احتماالت مبتني است

تـوان    ها در حوزة دين و علم مطرح نشد؛ از اين ميان مي             اي از نگرش    در اين نوشته پاره   
) 1839 ـ  1914(اشاره كرد كه چارلز سندرس پِرس ) pragmatism (گرايي به جنبش عمل
گذاشتند و اكنون در اياالت متحـده بـه نحـو گـسترده      بنيان) 1842 ـ  1910(و ويليام جيمز 
تر از گذشته بررسـي      مدرنيسم نيز بايد دقيق     تر پست   همچنين اشكال بنيادي  . رايج شده است  

آور ديگـري در بـاب          ن امروز خود عامـل الـزام      رشد و توسعة بعضي از اديان در جها       . شود
رود كـه نقـش چنـين عامـل           تعيين نسبت بين دين و علم خواهد بود و اسـالم اكنـون مـي              

  .آور را بر عهده بگيرد الزام
  




