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علم دينی با رويکرد متافیزيکگرايانه :بررسی امکان و معناداری آن
چکیده

سید هدايت سجادی

هدف از این ناشتتار بررستی معناداری و امکان علم دینی از منظر ستازگاری میان متافیزیك دو
حازة علم و دین استت .ستعی شتده استت از دو روش تاریخی و تحلیل فلستفی به بررستی این پرستش
پرداخته شتاد که آیا علم دینی علیاالصتال امکانپذیر و معنادار استت در پاستا به این پرستش ضتمن
تمایز قائل شتدن میان ستاحت علام طبیعی از ستاحت تکنالاژی از یك طرف و نیز از علام انستانی و
اجتماعی ،خاد را صرفاً به حازة علم ماسام به طبیعی یا تتربی محدود نمادهام .بدین منظار در ابتدا
بته بررست تی دیتدگتاه دکتر گلشتتتنی بته عناان نظریتهپرداز و متدافع متدل متتافیزیتكگرایتانتة علم دینی
پرداختته و در مقتابتل بته مالحظتات انتقتادی دکتر پتایتا بته ویژه در حازة رابطتة میتان علم و متتافیزیتك
پرداخته شتده استت که به زعم وی علم دینی ناستازگار تلقی میشتاد .با استتناد به شتااهدی از تاریا
علم و آمازههایی برآمده از فلستفة علم ،نتیته میشتاد که علیاالصتال علم دینی از منظر ستازگاری
متتافیزیتكهتای دو حازه امکتانپتذیر استتتت ،هر چنتد علم غیر دینی و یتا ستتتایر انااع دیگر علمهتا نیز
امکانپذیر هستتتند .با این وصتتف امکان و تحقق علم دینی به رویکرد انتخابی ما در با علم و به
تعبیر دیگر به فلستفة علم ما بستتگی دارد .همچنین با تاجه به آنچه که از علم دینی مراد نمیشتاد
به نظر میرسد که بکاربردن اصطالح علم خداباورانه مناسبتر از علم دینی باشد.
واژگان کلیدی :علم دینی ،علم و دین ،رویکرد متافیزیکی ،گلشنی ،پایا.

 استادیار فلسفه علم و فناوری ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
hedayatsajadi@gmail.com
[تاريخ دريافت1397/۰7/۰1 :؛ تاريخ تأيید]1398/۰7/13 :
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مقدمه
در میان مستلمانان ،اندیشتمندان بزرگی همچان استماعیل فاروقی ،فلستطینیاالصتل
مقیم آمریکا ،ستید محمد نقیب العطاس مالزیایی ،ضتیاءالدین ستردار پاکستتانیاالصتل مقیم
انگلستتان و در ایران نیز چهرههای مشتهاری مانند مهدی گلشتنی ،ستید حستین نصتر و
خستتترو بتاقری بته نظریتهپردازی در زمینتة علم دینی پرداختتهانتد .البتته علم دینی منتقتدانی
جدی همچان عبدالکریم ستروش ،علی پایا و مصتطفی ملکیان نیز داشتته استت .در این
ناشتتار به دنبال پاستا این پرستش استاستی در حازة علم دینی هستتم که آیا اصتاالً علم
دینی با رویکرد متافیزیكگرایانه ممکن و معنادار استت در پاستا به این پرستش خاد را
به حازة علام طبیعی (فیزیکی و زیستتتتی) محدود نمادهام .از اینرو ،برای شتتتکلگیری
چارچا ماضتاع ،ناگزیر چند پیشفرض استاستی مفروض گرفته شتدهاند :نخستت ،در عین
حتال کته میتان علام تتربی و علام انستتتانی مشتتتابهتتهتایی وجاد دارد ،بتا این وصتتتف،
تمایزات و تفاوتهایی نیز وجاد دارد .دوم ،علم و تکنالاژی متمایز انگاشتتته شتتدهاند ،هر
چند در دنیای کنانی و در عمل تمایز آنها بسیار سخت شده است .سام ،در عرصة رابطة
علم و دین ،از میان انحای ممکن ارتباط میان این دو حازه ،نفی استقالل و تعارض میان
دو حازه پیشفرض گرفته شده است.
بته نظر میرستتتد بتا تاجته بته نقطتة عزیمتت دیتدگتاههتا در بتا علم دینی بتاان از دو
رویکرد کلی ستتخن راند :نخستتت ،برخی اندیشتتمندان از مبانی و آمازههای دینی و یا
فلستتفی و چارچا مفهامی دین آغاز کردهاند و مبتنی بر آن علم دینی و چارچا آن را
ترستتیم نمادهاند .العطاس نمانة بارزی از این رویکرد استتت که از مفهام انستتان کلی و
جهانی و انستان کامل شتروع میکند و به دانشتگاه استالمی میرستد (العطاسa 1374 ،؛
 .)b1374رویکرد دوم ،از شتناخت ستاختار علم آغاز نماده و با شتناخت کاستتیهای آن ،با
بهرهگیری از مبانی دینی به رفع کاستتیها برخاستته استت .مهدی گلشتنی را میتاان در
این نحله جای داد.
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از میتان انحتاء رویکردهتا بته علم دینی ،برخی از رویکردهتا ،بته نست تبتت میتان مبتانی
فلستفی علم و دین و بهطار خاص به نستبت میان مبانی متافیزیکی علم و متافیزیك دین
پرداختتهانتد؛ رویکردی کته در کتتا علم و دین ایتان بتاربار اتختاذ شتتتده استتتت .بتاربار در
مقتدمتة کتتا علم و دین خاد اذعتان میکنتد کته عیکی از هتدفهتای اصتتتلی این کتتا ،
برقراری پیاند بین فلستتفة دین و فلستتفة علم استتت ،یعنی بررستتی تطبیقی مستتائل
شتناختشتناستی ،متافیزیك و تحلیل زبانی در هر دو حازه( .باربار .)12 :1374 ،در این
میتان از حیتث ستتتازگتاری متتافیزیکی میتان دو حازه ،میتاان دیتدگتاهی در بتا علم دینی
پروراند که بر مبنای ستازگاری میان متافیزیك دو حازة علم و دین استت .این رویکرد را
میتاان رویکرد متافیزیكگرایانه به علم دینی نامید .دیدگاه مهدی گلشتنی را میتاان در
این نحله گنتاند که قائل به معناداری و تحقق علم دینی از این منظر استت .در ستالهای
اخیر هم در سطح بینالمللی و هم داخلی ،پژوهشهای متعددی دربارة آراء گلشنی انتام
گرفتته استتتت کته برخی مبتنی بر آراء وی یتا در دفتاع از دیتدگتاه ایشتتتان استتتت (ر.ک:
آزادگتان1391،؛ یغمتایی1394،؛ تقای )1397،و برخی دیگر بته نقتد و بررست تی دیتدگتاه وی
پرداختهاند (ر.ک :پایا1386،؛ باقری .)1396 ،در سطح بینالمللی هم میتاان از استنمارک
نام برد که با گلشتنی مقاالتی را در پاستا به همدیگر در متلة theology and science
منتشتر کرده اند ( .)Golshani, 2005; Stenmark, 2005a; 2005bدر واقع با تاجه به
تمایز رایشتنباخ میان مقام کشتف و مقام تاجیه و داوری ،استتنمارک نقش پیشفرضهای
دینی را در مقام داوری و تاجیه به چالش میکشد .از میان دیگر منتقدان وی ،باقری خاد
از طرفداران علم دینی استت و بر این باور استت که اتکای علم به متافیزیك را گلشتنی به
درستی اشاره کرده است؛ اما تبیین این رابطه را به خابی انتام نداده و نقش پیشفرضها
در علم را به نحا درستتت و دقیق ترس تیم ننماده استتت؛ زیرا به نظر گلشتتنی اگر داوری
تتربی نتاانستتت نقشتی قاطع در قبال یا رد نظریه بازی کند ،آنگاه به صتتارت پستینی
(پ از تتربته) و نیز افزودنی (برای پر کردن خألهتای علم) جتا برای پیشفرضهتای
دینی یتا غیر آن در علم بتاز می شتتتاد؛ از اینرو در برخی مااضتتتع ،وی در چتارچا

72

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،15شمارة  ،60زمستان 1398

پازیتیایستتی باقی مانده استت (باقری .)1396 ،استاس نقد وی بر دو نکته استتاار استت.
ع )1نقش پیشفرضها از مرحله پیشتینی آغاز میشتاد و در مرحلههای میانی و پستینی
نیز ادامه مییابد و  )2نقش پیشفرضها افزودنی و مکمل علم نیستت بلکه عتین با کار
علمی استت( .باقری .)1396:9،از دیگر منتقدان نظریة علم دینی گلشتنی ،علی پایا 1استت
که وی استتاستتاً از مخالفان امکان علم دینی 2و از قائلین به ناستتازگاری آن استتت (پایا،
 .)1386در ادامه با تفصیل بیشتر دیدگاه ایشان بیان می شاد.
اینك با این مقدمات و مفروضات ،پ از بررسی دو دیدگاه ماافق (گلشنی) و مخالف
علم دینی (پایا) ،با تمرکز بر علام طبیعت (تتربی (فیزیکی و زیستی)) و پرهیز از ورود به
ساحت علام انسانی و اجتماعی و نیز ساحت تکنالاژی ،به تحلیل ماضاع و بررسی امکان
و معناداری علم دینی با رویکرد متافیزیكگرایانه خااهم پرداخت.
 .1بررسی دو ديدگاه در باب علم دينی
بتا تاجته بته رویکرد متتافیزیتكگرایتانته در بتا معنتای علم دینی ،نخستتتت بته دیتدگتاه
گلشتتنی به عناان نظریهپرداز و مدافع علم دینی و ستتو به دیدگاه پایا به عناان منتقد
علم دینی خااهم پرداخت و به ویژه روی انتقتادات وی بر نست تبتت میتان علم و متتافیزیتك
متمرکز خااهم شد.
 .1-1علم دينی :مدل متافیزيکگرای گلشنی
گلشنی نظریهپرداز علم دینی و باورمند به تمایز آن از علم سکاالر ،اساس تاصیف
خاد از این دو اصطالح را به نسبت میان علم و جهانبینی (به مفهام تفسیر انسان از
جهان) برمیگرداند .اگر مطالعة طبیعت ،در چهارچا جهانبینی دینی (اسالمی) انتام
گیرد آن را علم دینی (اسالمی) و اگر فارغ از جهانبینی دینی صارت گیرد ،آن را علم
سکاالر می نامد (گلشنی .)8 :1385 ،وی چهار ویژگی اساسی علم دینی را اینگانه
برمیشمارد )1 :پنداشتن خداوند به مثابة خالق و نگهدارندة جهان؛  )2باور به فراتر بادن
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عالم وجاد از جهان مادی؛  )3غایتمند انگاشتن جهان و  )4پذیرش یك نظام اخالقی در
جهان ( .)Golshani, 2000b: 4وی این ویژگیها را مشترک بین ادیان ابراهیمی تلقی
میکند و از ویژگیهای کلی علم خداباور برمیشمارد؛ در حالیکه بینش سکاالر حاکی از
کنار نهادن خداوند ،انحصار کردن شانیت برای عالم ماده ،طرد هدفمندی جهان و فارغ از
ارزش بادن است (گلشنی .)3 :1385 ،به زعم ایشان تمایز اساسی میان علم دینی و علم
سکاالر در دو حازه خاد را نمایان میسازد :عنخست ،پیشفرضهای متافیزیکی علم که
اغلب میتاانند از جهانبینی دینی نشئت بگیرند و دوم ،دیدگاههای دینی که در جهتگیری
مناسب در کاربردهای علم ما ر واقع میشاند .)Golshani, 2000b: 5( .بهطار خالصه
علم دینی از دو جهت ظاهر میشاد :نخست به هنگام ساختن نظریههای جهانشمال با
استفاده از مفروضات متافیزیکی مختلف و دوم در جهتگیریهای کاربردی علم (گلشنی،
 .3)2 :1385گلشنی با استناد به شااهدی از حازة فیزیك ،کیهانشناسی و زیست شناسی
نشان میدهد که جهانبینی دانشمند چگانه در فرآیند نظریهپردازی ،انتخا نظریه و
ارزیابی آن نقش ایفا میکند .)Golshani, 2000b: 6-14( 4اگر بخااهیم چارچابی برای
علم دینی از منظر گلشنی به تصایر بکشیم میتاان از سه مفهام اساسی بهره گرفت:
تاحید (به مثابة یك اصل بنیادی ،بینش واحد و فراگیر الهی) ،طبیعت و جهان (به مثابة
صُنع الهی) ،علم (به مثابة دانشی فراگیر در با جهان و در جهت خشیت الهی).
 .2-1ناسازگاری مفهوم علم دينی :مالحظات نقادانه پايا در باب نسبت
متافیزيک و علم
به زعم پایا و از منظر فالسفة رئالیست و عقلگرا ،گزارههای علمی صادق ،گزارههایی
کلی و عام و دارای ذات و ماهیتی مستتقل از آدمیان هستتند .هدف همة علام از هر ستنا،
شتناخت واقعیتی مستتقل از آدمیان استت و در علم تالش میشتاد تا حد امکان در علم از
تأ یرات ناشی از نظامهای ارزشی و ایدئالاژیك احتراز شاد.
به زعم پایا در میان نایستتندگان نظریهپرداز علم دینی آراء دکتر گلشتتنی از دیگران
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دقیقتر استت (پایا .)71 :1386 ،وی دو نکته را در نظریة گلشنی برجسته میکند :نخست،
به زعم پایا ،گلشنی چیزی فراتر از این نمیگاید که متافیزیك علم در علم تأ یر میگذارد
و بنابراین وجاد یك متافیزیك دینی میتااند به علم محتاای دینی ببخشتتد .دوم ،تافیق
علم جدید را در یك زمینة خداباورانه بهتر میتاان تاضیح داد (همان .)71 :در با نسبت
میان متافیزیك و علم و ا رگذاری آنها بر همدیگر ،چند نکتة اساسی از محتاای جمالت
پایا قابل صارتبندی است و نقد خاد بر علم دینی را بر آن بنا میکند:
نخستت) آمازههای دینی و متافیزیکی میتاانند نقش الهامبخش و برانگیزاننده داشتته
باشت تنتد ،اما اتکتا به واقعیتت بیرونی و نیز شتتترط عینیت گزارههای علمی به مفهام درجة
نقدپذیری آنها در مصتتاف با واقعیت اقتضتتا میکند تا جایی که امکان داشتتته باشتتد
جنبههای شتتخصتتی ،فردی و ذهنی آنها را بکاهد .اما گزارههای علمی در هر حیطه و
قلمرویی که باشتتند رنگ انگیزاننده و محرک را به خاد نمیگیرند ،زیرا این گزارهها برای
علمی بادن باید تنها به یك امر ،واقعیت بیرونی ،متکی باشتتند .تالش مشتتفقانة محقق
میباید آن باشد که تا جایی که امکان دارد جنبههای شخصی و فردی و ذهنی گزارههای
علمی را بکاهد و بر عینیت آنها ،یعنی درجه نقد پذیریشتتان در مصتتاف با واقع ،بیفزاید
(همان.)69 :
دوم) صترف رابطة علم و متافیزیك ،ایتا نمیکند علام با متافیزیك ویژه ،رنگ آن
متتافیزیتك را بته خاد گیرد .بته زعم برخی متدافعتان علم دینی ،چان برخالف آنچته
پازیتیایستتتها مدعی بادهاند ،میان متافیزیك و علم رابطه برقرار استتت ،به این اعتبار با
بهرهگیری از آمازههتای معین ،علامی پتدیتد میآینتد کته رنتگ آن آمازههتای متتافیزیکی را
خااهند داشتت؛ اما این برداشتت ،در بهترین حالت ستادهانگارانه و در بدترین حالت نادرستت
استتت .آن دستتته از فیلستتافان علم که دربارة تأ یر متقابل آمازههای متافیزیکی و علمی
تحقیق کردهاند ،این نکته را روشتن ستاختهاند که هر متماعه از آمازههای متافیزیکی که
بر رویهم کل ستتازگاری را به وجاد آورند صتترفاً چارچابی بستتیار کلی برای یك جهان
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ممکن را پیش روی محقق قرار میدهند .چارچا های متافیزیکی بنا به اقتضتای ماهیت
خاد ،هیچ نکتة جزئی دربتارة روابط درونی اجزای این جهتانهتای ممکن ارائته نمیدهنتد.
کاوش در این زمینه بر عهدة نظریههای علمی استتت که میتاانند در درون این چارچا
ظاهر شتاند (همان .)66-67 :چارچا های متافیزیکی استالمی نیز نکتههای پیشتنهادی
جزئی ارائته نمیدهنتد .از این آمازههتای متتافیزیکی نمیتاان و نبتایتد انتظتار داشتتتت کته
محتااهای علمی ما را نیز مشخ سازند (همان.)68 :
سام) متافیزیكهای متفاوت از حیث میزان زایندگی و یاری رسانی به علم متفاوت
هستند .فیلسافان رئالیست علم در نقد دیدگاه پازیتیایستها روشن ساختهاند که نه تنها
هیچ یك از علام خالی از پیشفرضهای متافیزیکی نیست ،که در عین حال چنین نیست
که این پیشفرضهای متافیزیکی از حیث میزان زایندگی و کمك به رشد علامی که در
دامن آنها پرورش مییابند از یك درجه از تاانایی برخاردار باشند .فالسفة رئالیست در
آ ار مختلف نشان دادهاند که برخی از متافیزیكها (مثالً هگلی و هایدگری) متافیزیكهایی
هستند که نه تنها کمك چندانی به رشد معرفت علمی نمیکنند که حتی میتاانند ماانع
جدی در راه رشد آنها ایتاد کنند .برخی متافیزیكها (مثالً فیزیکالیستی) نیز از کمك
بهینه به رشد علم ناتاانند .نکتة مهمی که میتاان در قالب یك پرسش اساسی مرتبط با
این بحث مطرح ساخت آن است که کدام ناع از متافیزیكها می تاانند بیشترین کمك را
به علم ارائه دهند .وی همچنین استدالل می کند که یافتن متافیزیك مناسب برای علم
خاد معضلآفرین است( 5همان.)67-68 :
 .3-1چارچوب مناقشۀ گلشنی -پايا
بهطار خالصته ،استتدالل گلشتنی در بررستی امکان علم دینی از منظر ستازگاری مبانی
متتافیزیکی علم و متتافیزیتك دین ،امکتانپتذیری و معنتاداری آن ،بته مفهام بنتا نهتادن علم
بر مبانی متافیزیکی دینی ،مبتنی بر مقدمات زیر استتتت :نخستتتت ،علم نمیتااند فارغ از
نظریه و بهویژه نظریههای جهانشتمال باشتد .دوم ،در فرآیند ارائة نظریههای جهانشتمال،
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متافیزیك و باورهای متافیزیکی نقش ایفا میکنند .ستام ،دین متافیزیك خاصتی دارد که
میتاانتد مبتانی علم و نظریتههتای علمی را شت تکتل دهتد .چهتارم ،وجاد متتافیزیتك دینی،
میتااند علم دینی را شکل دهد.
در مقابل ،بنا به دیدگاه انتقادی پایا ،نخستت ،متافیزیك میتااند بر علم ا رگذار باشتد
و نقش منبع الهام برای آن داشتته باشتد ،اما متافیزیك دینی نمیتااند علم را دینی نماید؛
زیرا متاهیتت گزارههتای علمی و شتتترط انطبتاق و آزمان بتا تتربته و عینیتت آنهتا اینگانته
ایتتا میکنتد .دوم ،متتافیزیتك و الاقتل برخی متتافیزیتكهتا خاد میتااننتد نقش ستتتلبی
داشتته باشتند ،از اینرو یافتن متافیزیك متناستب با علم و در راستتای تافیق علمی خاد
محل مناقشته استت .ستام ،متافیزیك حاوی گزارهها و محتایاتی کلی استت و هنگامی که
در قالب جزئیات وارد شاند دیگر متافیزیك نیست.
اگر در چارچا مناقشات (با تمرکز بر امکان و معناداری علم دینی) بخااهیم ماضاع
را بررسی نماییم ،در قالب دو پرسش کلی میتاان به این ماضاع پرداخت :نخست ،نسبت
میان متافیزیك و علم چگانه است و دوم ،آیا متافیزیك دینی میتااند علم را دینی نماید
 .2بررسی امکان علم دينی :رويکرد متافیزيکگرا
در حالت کلی ،پاسا این پرسش که آیا علم دینی ممکن و معنادار است ،مستلزم
بررسی ماهیت و چیستی علم از یك طرف و چیستی دین ،حدود آن و انتظارات از آن از
طرف دیگر است .در این میان نسبت میان این دو ،در معناداری و امکان علم دینی حائز
اهمیت است .در اینجا با تاجه به رویکرد انتخابی ،بر تأ یر متافیزیك بر علم تمرکز خااهد
شد و امکان علم دینی مبتنی بر تأ یر پیشفرضهای دینی بر نظریههای علمی از مسیر
ا رگذاری متافیزیك بر علم بررسی خااهد شد و این مستلزم بررسی مراحل زیر است:
نسبت میان متافیزیك و علم از یك طرف و متافیزیك و دین از طرف دیگر.
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 .1-2نسبت میان متافیزيک و علم
در نستبت میان متافیزیك و علم ،نخستت ،میتاان پرستید که آیا استاستاً متافیزیك بر
علم میتاانتد ا رگتذار بتاشتتتد و تتأ یر آن ایتتابی یتا ستتتلبی استتتت و دوم ،آیتا آمازههتای
متافیزیکی میتاانند رنگ متافیزیکی خاصتتی به نظریه بدهند برای پاستتا به پرستتش
نخست از رویکرد فلسفی و نیز رویکرد تاریخی بهره خااهم گرفت:
فلس فی :آیا علم مستتعد ورود باورهای متافیزیکی استت (در چه مقامی و
رويکرد ا
چگانه ) علم از چند جهت مستعد ا رپذیری از باورهای متافیزیکی است.
نخس ت ،تعین ناقص در انتخاب نظريههای هم ارز تجربی :ادعا میشتاد
ا
کته علم در نهتایتت بتایتد بتا واقعیتات عینی و تتربی آزماده شتتتاد تتا نظریتهای علمی تلقی
شتاد .این دیدگاه پاپر در با علمی انگاشتتن نظریهها استت که پایا دیدگاه خاد در با
ناستتازگاری علم دینی را بر آن مبتنی نماده استتت .اما در علم اتفاق میافتد که تتربه و
آزمایش سترناشتتستازی وجاد ندارد که میان دو نظریة تعینی صتارت دهد و یکی را بر
دیگری ترجیح دهد .در این حالت ممکن استت نظریههای متفاوت ،مشتاهدات و دادههای
تتربی را به یکستان تاضتیح دهند .اصتطالحاً این نظریهها را میتاان همارز تتربی تلقی
نماد و به ستبب اینکه تتربه نمیتااند داور میان آن دو باشتد ،در این صتارت اصتطالحاً
در فلستفة علم ،آن دو نظریه را در حالت تعین ناق تلقی میکنند و این تعین ناق  ،به
بیان نیاتن استمیت ( ،)Smith, 2000بیان ضتعیف ،قای و قایتر دارد .وجه مشتترک این
بیتانهتا این استتتت کته تتربته در زمتان کنانی نمیتاانتد یکی را بر دیگری ترجیح دهتد .از
اینرو ارزشها و مزیتهای دیگری که فراتتربی هستتند همچان زیبایی و یا ستادگی در
این میان نقش ایفا میکنند و دانشتتتمندان در مقام تصتتتمیمگیری منتظر نمیشتتتاند تا
آزمایش سترناشتتستازی رخ دهد (ستتادی .)37 :1385 ،نمانههای متعددی در تاریا علم
وجاد دارد کته دو نظریتة همارز تتربی بادهانتد ،امتا ارزشهتای دیگری در تصتتتمیمگیری

78

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،15شمارة  ،60زمستان 1398

میتان آنهتا نقش ایفتا نمادهانتد .همچان نظریتة ماجی و ذرهای نار در یتك مقطع زمتانی
خاص و یا مکانیك کاانتمی کونهاگی و باهمی .انتخا نظریهها در حازة کیهانشتناستی
نیز از همین روال تبعیت نماده استت ،که دکترگلشتنی به چند مارد از آنها اشتاره نماده
استتت (ر.ک :گلشتتنی .)1385 ،به نظر میرستتد در کیهانشتتناس تی ناین باور به تقارن و
همگنی نشتتتئت گرفته از باورهای متافیزیکی باشتتتد .فرض تقارن و فرض همگن بادن
جهان ،چیزی نیستت که از تتربه برآمده باشتد ،هر چند نظریههای مبتنی بر این فرضها
مغایرتی با تتربه نداشتتته باشتتند .همینطار ،ایدههای زیبایی و ستتادگی ،جهانشتتمالی و
وحدت همگی بر متافیزیك خاصتی مبتنی هستتند که دانشتمندان از آنها بهره گرفتهاند و
نمانتة بتارز آنهتا اینشتتتتین استتتت کته بتا جملتة مشتتتهار خاد کته ختداونتد تتاس نمیریزد،
متتافیزیتك قطعیتتگرایتانتة خاد رابیتان میکنتد .مفهام زیبتایی برای دیراک هم از این قبیتل
استتت .دیراک ورود ریاضتتیات زشتتت ،به نظریة خاد را نشتتانهای بر نادرستتتی آن تلقی
مینماد .این مفتاهیم غیر تتربی در فرآینتد پتذیرش و انتختا نظریتههتا نقش ایفتا نمادهاند.
اگر به مفهام تعین ناق و بیانهای آن تاجه شتاد به خابی میتاان دریافت که در علم
ارزشهتای غیرمعرفتی و پیشفرضهتا بته واقع نقش تعیین کننتده خاد را در نباد آزمتایش
و مشتاهدة تتربی سترناشتتستاز ایفا میکنند؛ از اینرو ایراد باقری در پستینی و افزودنی
انگاشتتن پیشفرضهای دینی ،انتظاری فراتر از علم و ستاز و کار آن در عمل استت و با
واقعیت فعالیت علمی ناستازگار استت؛ زیرا پناه بردن به پیشفرضهای فراتتربی پ از
همارزی تتربی و مشتاهدتی ،بخشتی از ستاز وکار عمل علم و پدیدهای رایج در علم استت
(ر.ک :ستتادی .)1385 ،اگر ادعا شتاد که تعین ناق نمیتااند مبنایی برای امکان علم
دینی باشتتد ،ماضتتاع دیگری استتت که البته با دیدگاه باقری مغایر استتت (ر.ک :باقری،
 .)1379الاقتل میتاان گفتت در تعین نتاق گتذرا ،بته نحا علیاالصتتتال ارزشهتای
غیرمعرفتی ،همچان ارزشهتای دینی میتااننتد بته نحا غیرمستتتتقیم در ارزیتابی معرفتی
نظریهها و مدلهای معرفتی نقش ایفا کنند (یغمایی.)31 :1394 ،
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س م نظريهها :کاشتینگ یك نظریه را شتامل دو
دوم .تعبیر مفاهیم و فرمالی ا
جزء استاستی تلقی میکند :فرمالیستم و تعبیر ( .)Cushing, 1994: 9این تاصتیف دربارة
نظریته ،بر مکتانیتك کاانتامی قتابتل اعمتال استتتت .اگر چته نظریتة مکتانیتك کاانتامی،
فرمالیستم آن با مکانیك ماتریستی هایزنبرگ در ستال  1925شتروع و با مکانیك ماجی
شتترودینگر در  1926و نظریة تبدیل دیراک-یاردان در  1927نستتبتاً تکمیل شتتد ،اما به
تعبیر متاک یتامر آن هناز یتك نظریتة کتامتل نباد ،زیرا هناز تعبیری برای مفتاهیم منتدرج
در این فرمالیستتم ارائه نشتتده باد ( .)Jammer, 1989: 343در  1927و در کنگرة پنتم
ستالای تعبیر ماستام به کونهاگی مکانیك کاانتمی ارائه و از آن به بعد به تدریج در میان
فیزیکدانان مارد پذیرش واقع شتد ،اما آن منتقدانی جدی همچان اینشتتین داشتت که تا
آخر عمر خاد همچنتان این تعبیر را نتاق تلقی مینماد .این تعبیر ماستتتام بته کونهتاگی
حاصتل مشتاجرات میان دو گروه با باورهای فلستفی ابزارانگارانه و پازیتیایستتی در برابر
دیدگاههای رئالیستتی و ماجبیتگرا باد .عناصتر استاستی این تعبیر دو اصتل فیزیکی عدم
قطعیت و مکملیت و دیدگاههای فلستتفی احتماالتی ،ابزارانگارانه و پازیتیایستتتی در فهم
فرمالیستتم مکانیك کاانتمی استتت .این نظریة مکانیك کاانتمی با تعبیر کونهاگی،که به
عناان مکانیك کاانتمی استتاندارد پذیرفته شتد ،چه در حازة شتکلگیری آن و چه در مقام
تعبیر نظریه ،مبتنی بر باورهایی فلستتفی استتت که جزء الینفك نظریه هستتتند .دیدگاه
مختالفتان آن نیز مبتنی بر بتاورهتایی متتافیزیکی در بتا جهتان استتتت .از اینرو در حازة
نظریهستازی و در مقام تعبیر فرمالیستم نظریهها ،باورهای فلستفی و متافیزیکی میتاانند
وارد شاند.
مشاهدات :مشتاهدات استاس و اقت و عینیت علم را تضتمین
اس وم .نظريه باری ا
میکنند .اما مطالعات اخیر در حازة فلستتفة علم ،بر نظریه بار بادن مشتتاهدات نیز داللت
دارد .حتی اگر علمی مبتنی بر برخی مشتاهدات صترف هم بنا شتاد و به آن اکتفا شتاد ،این
مشتاهدات برای معنا بخشتی به زبان ،اصتطالحات و تعبیر آنها ،نیاز به یك نظریه دارند.
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نظریهای که خاد ممکن است حاوی اجزاء فراتتربی یا غیر تتربی و نظری باشد.
رويکرد تاريخی :آیا شتتااهد تاریخی نشتتانگر تأ یر آمازههای متافیزیکی بر علم
است و این تأ یر ایتابی باده است یا سلبی ماارد متعددی در تاریا علم میتاانند پاسا
این پرستتتشهتا را مشتتتخ نمتاینتد :تلقی ریتاضت تیتاتی در بتا جهتان بته مثتابتة یتك بتاور
متافیزیکی فیثاغار ی– افالطانی در شتکلگیری دوران اولیة علم مدرن نقشتی استاستی
ایفتا نماده استتتت ،بته گانتهای کته برخی از تتاریانگتاران از جملته وستتتتفتال یکی از علتل
شتتتکتلگیری علم متدرن را بتاور بته این نگرش متتافیزیکی تلقی نمادهانتد ( Westfall,
 .)1977: 1گالیله در کتا عیارستنج اذعان صتریح بر این باور متافیزیکی خاد را اینگانه
بیان میکند :کتا طبیعت به زبان ریاضتتیات ناشتتته شتتده استتت و برای فهم آن باید
ریاضتیات دانستت ( .)Galileo, 1960:183–4این نگرش نه تنها بر گالیله ،بلکه بر کولر و
بستیاری دیگر از دانشتمندان عصتر رنستان ا رگذار باده استت .همچنین باور به ماستیقی
افالک به مثابه یك باور متافیزیکی فیثاغار ی ،کولر را به ستتمت ارائة قانان ماستتام به
قانان ستتام کولر کشتتاند (برت)54 :1374 ،؛ یعنی یك باور متافیزیکی زمینه و انگیزه را
برای دستتتتیتابی بته یتك قتانان علمی فراهم نماد .امتا در عین حتال همااره اینگانته نباده
استت که باورهای متافیزیکی نقش مثبتی ایفا کنند .به عناان مثال کولر با تاستل به یك
باور نادرستتت متافیزیکی برای تاجیه کیهانشتتناستتی کورنیکی ،در فضتتای میان افالک
حامل سیارات ششگانه ،پنج چند وجهی منتظم اقلیدسی (افالطانی) را جای داده (فرضیه
ذات الحلق) و این تناستب را نشتانهای برای دستتیابی به کلید راز عالم می دانستت (رنان،
 .)468 :1366همچنین تیکا براهه از رصتدگران بستیار دقیق که کولر مبتنی بر رصتدهای
وی قاانین نتامی خاد را ارائه داد ،به ستتبب باورهای پروتستتتانی خاد مبنی بر تعارض
ن صتتتریح متن کتا مقدس با منظامه کورنیکی ،مدل خارشت تید مرکزی را نوذیرفت
(همتان .)466 :ارائتة مدل دو مرکزی تیکا براهه برای مصتتتالحتة میتان مدل زمین مرکزی
(مارد پتذیرش کتتا مقتدس) و متدل خارشت تیتد مرکزی (کورنیتك) ،نگتاه دینی ،ختداگانته و
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رازآلاد کولر بته جهتان و نقش آن در پتذیرش نظریته کورنیتك (برت ،)51 :1374 ،منتازعتات
نیاتن و دکتارت بته ست تبتب تفتاوت بتاورهتای دومینیکنهتا و ژوزئیتتهتا (پتایتا)55 :1386 ،
همگی نشتانگر تأ یر پیشفرضهای دینی و متافیزیکی بر علم هستتند .در قرن بیستتم نیز
این منازعات متافیزیکی نقش استتاستتی ایفا نماده اند .باور متافیزیکی اینشتتتین در با
علیت و ماجبیت که در قالب جمله مشتهار خداوند تاس نمیریزد خاد را نمایان میستازد،
نقشتتی استتاستتی در مخالفت وی با تعبیر کونهاگی مکانیك کاانتامی و عدم پذیرش آن
تاستط او داشتت .افزودن ابت کیهانشتناختی ،که اینشتتین در معادالت خاد انتام داد،
نمانتهای بتارز از ا رگتذاری بتاورهتای متتافیزیکی بر محتاای علم استتتت .همچنین بتاور بته
زیبابی و ستادگی نقشتی استاستی در پذیرش و یا طرد فرضتیهها در تاریا علم مُدرن داشتته
استتتت .بتهطار کلی ،از مطتالعته در بتا تتاریا علم ،میتاان استتتتنبتاط نماد کته بتاورهتای
متافیزیکی ،بهصارت ایتابی یا سلبی ،همااره بر علم ا رگذار بادهاند.
با تاجه به این استتدالالت ،میتاان استتنباط نماد که علم نه تنها از حیث ستاختاری و
از منظری فلستفی مستتعد ورود باورهای متافیزیکی استت بلکه در عمل و از حیث تاریخی
نیز این باورها نیز بر شتکلگیری علم ا رگذار بادهاند ،هر چند تأ یر آنها ایتابی یا ستلبی
باده باشد.
پرس ش دوم :آیا آمازههای متافیزیکی میتاانند رنگ متافیزیکی خاصتی به نظریه
ا
بدهند این پرستتتش را به دو پرستتتش دیگر میتاان تقلیل داد :آیا متافیزیك برای علم
گریزناپذیر استتت (مستتئلة گریزناپذیری متافیزیك برای علم) و دوم آیا متافیزیك از علم
انفکاکپذیر استتت (مستتئلة انفکاک(نا)پذیری متافیزیك از علم) پاستتا گلشتتنی به این
پرسش که آیا علم بدون متافیزیك ممکن است ،مثبت است .عالبته میتاان علم بیطرف
ستاخت اما آن متشتکل از دادههای جزئی خااهد باد و بیشتر به درد کاربردهای عملی علم
خااهد خارد ،ولی هرگز به نظریههای جهانشتمال منتهی نخااهد شتد ...؛ اما وقتی ستراغ
نظریههای جهانشتمال میرویم وضتعیت تغییر میکند .در آنتا استتفاده از مفروضتات فاق
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علمی ضتتروری میشتتاد( .گلشتتنی)180 :1385 ،؛ یعنی میتاان گفت که علیاالصتتال
میتاان علمی را بنا نهاد که فارغ از نظریههای جهانشتتتمال باشتتتد ،از این منظر ممکن
استت بتاان مقدمة نخستت استتدالل گلشتنی دربارة استتنتاج علم دینی را به چالش کشتید،
اما ماضتاع ضترورت و اهمیت آن از طرف دیگر وارد میشتاد 6.در واقع پروژة پازیتیایستی
در زمینة علم تا سته دهة اول قرن بیستتم که با کار پازیتیایستتهای منطقی حلقة وین به
اوج خاد رستید ،روند علم را به ستمت ارائة علم فارغ از متافیزیك ستاق داد و تا حدی در
این زمینه مافق شتتد .نظریههای شتتکل گرفته در اوایل قرن بیستتتم ،همچان مکانیك
کاانتمی با تعبیر کونهاگی آن ،از این رویکردهای پازیتیایستتتی متأ ر شتتد .پ میتاان
علم را بدون نظریههای جهانشتتمال و تهی از مفاهیم نظری هم تصتتار کرد .از اینرو،
علم حاوی نظریههای جهانشتمال و یا علمی که صترفاً بر دادهها و مشتاهدات بنا شتاد هر
دو ممکن هستتند و انتخا میان این دو ،بستتگی به دیدگاه ما در با علم و هدف ما از
علم و همچنین مربخشتی نظریهها خااهد داشتت .بهطار کلی پاستا این پرستش بستتگی
بته دیتدگتاهی دارد کته در بتا علم و نظریتههتای علمی اتختاذ میشتتتاد؛ یعنی نیتاز بته اتختاذ
نگرشتی متفاوت در حازة فلستفه علم وجاد دارد (ضترورت یك فلستفة علم ناین .)7ماارد
تاریخی نشتان میدهد که در علم نظریههایی که متافیزیکی خاص داشتته یا ستعی در طرد
متافیزیك داشتتتتهاند نیز امکانپذیر بادهاند .اما نظریههای جهانشتتتمال صتتترفاً حاوی
دادههای تتربی و مشتاهدتی نیستتند ،بلکه ،هم در حالت همارزی و تعین ناق و هم در
تعبیر فرمالیستم ،دادهها و مشتاهدات ،گاهی ناگزیر هستتیم که از فرضتیهها و دیدگاهها یا
ارزشهتای غیرتتربی بهره بگیریم ،کته بخشت تی از این ارزشهتا و آمازههتای فراتتربی،
متافیزیکی ،هستتتند .از اینرو میتاان نشتتان داد که مقدمة دوم استتتدالل گلشتتنی معتبر
است.
نکتة کلیتدی و بست تیتار مهم دیگر در پتاستتتا بته پرستتتش دوم ،بررست تی مستتتئلتة
انفکاک(نا)پذیری آمازههای متافیزیکی و دینی از علم استت .به زعم پایا با رویکرد مبتنی
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بر ابطتالپتذیری پاپر ،در مقتام ارزیتابی و داوری همتة آنچته از بتاورهتای متتافیزیکی و دیگر
نظام های فکری وارد شتتتدهاند ،کنار نهاده میشتتتاند .در این زمینه دیدگاه پایا متکی بر
تمایز میان ظرف و زمینة اکتشتتاف 8و ظرف و زمینة داوری و ارزیابی 9استتت .در ظرف و
زمینة اکتشتاف ،همة منابع از جملة نظامهای ایمانگانه اعم از ادیان ،ستنتهای تاریخی،
استتتطارههتا و  ....همته همارز تلقی میشتتتانتد .از این منظر نظتامهتای متتافیزیکی در علم
میتاانند دخیل باشتتند ،اما در نهایت در ظرف و زمینة ارزیابی و داوری ،محصتتال نهایی
باید با واقعیت داوری شتاد و داور نهایی چیزی جز واقعیت نیستت .وی از منظری پاپری،
علمی بادن فرض تیهها را مناط به ستتربلند برون آمدن فرضتتیه برستتاخته شتتده از آزمان
معیتارهتای عینی ارزیتابی (یعنی محتك تتربته و تحلیتل نظری) میدانتد و بته همین دلیتل
نمیتااند ستتتهمی تعیین کننده یا قاطع در محتاای تتربی و مفهامی یك نظریة علمی
برای منشتأ متافیزیکی و دینی نظریهها قائل شتاد .از طرف دیگر ،باقری بر این باور استت
که عتأ یرگذاری پیشفرضها ،محدود به مقام کشف نیست ،بلکه به دلیل حضار در مقام
کشتتتف ،به مقام داوری نیز راه مییابد .تتربه به منزلة داور ،شتتتااهد ماافق و مخالف را
پیش روی مینهتد ،امتا بته تفکیتك و طرد تتأ یرهتای نشتتتأت یتافتته از پیشفرضهتا
نمیپردازد( .باقری.)74 :1379 ،
در بتا مستتتئلتة انفکتاک(نتا)پتذیری بتاورهتای متتافیزیکی از محتاای علم و نظریتههتای
علمی ،میتاان به تمایزی اساسی میان دو اصطالح قائل شد که گاهی به جای هم بهکار
گرفتته میشتتتانتد :دو اصتتتطالح مبتانی علم و مبتادی علم .مفهامی کته از مبتادی 10مراد
نمادهام خاستتگاه ،منابع و ریشتههایی استت که در شتکلگیری نظریه نقش ایفا نمادهاند،
اما پ از شکلگیری از ساختار نظریه و قاانین علمی ممکن است یا میتاانند کنار نهاده
شتاند .مقصتاد از مبانی 11بخشهایی مفهامی از نظریة علمی استت که قاام نظریه مناط
به آن استت و تغییر آن ،به تغییر در ستاختار نظریه و یا تعبیر آن به مثابة بخشتی از نظریه
منتر میشتاد 12.اگر به تاریا و فلستفة علم رجاع شتاد باورهایی فلستفی و متافیزیکی را
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میبینیم کته ختاستتتتگتاه و از مبتادی قاانین و نظریتههتای علمی بادهانتد ،امتا پ از ارائتة
نظریه و یا قاانین دیگر از آنها منفك شتدهاند ،مثالً باورهای خارشتیدپرستتانة کولر ممکن
است در پذیرش منظامة کورنیکی نقش داشته باشند ،اما امروزه این نگرش متافیزیکی به
جهان ،دیگر بخشت تی از قاانین کولر نیستتتت .یا باور متافیزیکی برای جستتتتتای روابط
ماستتیقی افالک فیثاغار ی اینك بخشتتی از قانان ستتام کولر نیستتت .در طرف دیگر،
مااردی وجاد دارند که باورهایی متافیزیکی و فلستتفی جزء الینفکی از مبانی یك نظریه
تلقی میشتاند و انفکاک آن از نظریه به مفهام گذر از آن نظریه تلقی میشتاد .مثالً تعبیر
احتماالتی برای مکانیك کاانتمی استتتاندارد ،که مبتنی بر باورهای غیر ماجبیتی استتت
بخش الینفکی از نظریتة مکتانیتك کاانتمی بتا تعبیر کونهتاگی و در زمرة مبتانی آن تلقی
میشتتتاد .مبتنی بر ایتدة تفکیتك مبتادی و مبتانی علم از همتدیگر ،میتاان به هر دو انتقاد
متعارض پایا و باقری پاستا داد .استاس استتدالل پایا در با ناستازگاری علم دینی و عدم
امکتان آن بر این نکتة کلیتدی استتتتاار استتتت کته بنتا بته ویژگیهتایی از علم تتربی کته
آزمانپذیری و عینیت دو ویژگی آن هستتتند ،حتی با فرض تأ یر متافیزیك دینی بر علم
در زمینتة اکتشتتتاف ،در ظرف و زمینتة داوری و ارزیتابی ،رنتگ متتافیزیتك از علم زدوده
میشاد .مطابق آنچه که مبانی نظریه و جزء الینفك آن برشمرده شده است بخشهایی
متافیزیکی وجاد دارند که با نظریه عتین هستتند و از آن زدوده نمیشتاد .از طرف دیگر
با تاجه به اینکه برخی از پیشفرضها در زمرة خاستتگاه و مبادی تلقی میشتاند و قابل
انفکاک از نظریة علمی هستتند ،مبنای استتدالل باقری در نقد گلشتنی ،یعنی عتین بادن
پیشفرضها و غیر قابل انفکاک بادن آنها از نظریه زیر ستؤال میرود و اینگانه نیستت
که همة پیشفرضها از همان مقام کشتتتف حضتتتار یابند و دیگر قابل انفکاک از نظریه
نباشند.
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 .2-2نسبت میان متافیزيک و دين
یك گام دیگر در مطالعة علم دینی ،بررسی نسبت میان دین و متافیزیك و بهویژه
امکان تحقق متافیزیك دینی است .آیا متافیزیك خاد میتااند دینی و یا غیر دینی باشد
و اساساً نسبت میان این دو چگانه است از حیث تاریخی دورههایی در تاریا فلسفه و
متافیزیك وجاد دارد که طبیعت به عناان ماضاع مطالعه و بررسی مطرح باده است.
دانشمندانی همچان تال  ،امودوکل  ،و  ...به تدریج فلسفه را از چارچا تبیینهای
اسطارهای خارج نماده و ماضاع مطالعه را طبیعت گرفتهاند .اتمیستهای باستان هم
جهان را بدون غایت و هدف و فاقد عقالنیت تلقی میکردند (Lindberg, 2008: 31-
 .)32این دوره در تاریا اندیشه در مااردی دورة طبیعتگرایانه ،در مقابل دورة انسانگرایانه
پساسقراطی ،نامیده میشاد (دموییر .)1379 ،ویژگی این دوره این است که مطالعة فلسفه
از چارچا الههها و اسطارهها به تدریج خارج میشاد و فلسفه به سمت و سایی میرود
که تا اندازة زیادی فلسفهای غیردینی است ،اگر نام ضددینی بر آن نگذاریم .در میان
مسلمانان هم اینگانه مشهار است که امثال ابن رشد قائل به استقالل فلسفی و دینی
بادند .ولی بهطار کلی چارچا مطالعات فلسفی میان مسلمانان ،نظامی جامع باد که دین
و فلسفه در نظامی سازگار گرد هم آمده بادند یا سعی میکردند اینگانه نظامی را بورورانند؛
اگر چه در میان دانشمندان مسلمان کسانی همچان زکریای رازی بادند که مشهار است
دیدگاههای الحادی داشته و ادعا می شاد قائل به اتمیسم باده است .کسانی نیز همچان
ابنسینا بادهاند که در ماارد تعارض ،به صارت ماضعی دو ساحت را از هم متمایز نماده
و در باورهای فردی جانب دین را میگرفتند؛ همچان در مسئلة معاد جسمانی .اما در
متماع مسلمانان در شکلدهی یك نظام جامع سازگار متشکل از علم و دین و فلسفه
مافق عمل نمادند ،نظامی منستم که اروپای قرون وسطی را درناردید و تقریباً تا اوایل
عصر روشنگری هناز هم بر ذهنیت دانشمندانی بزرگ همچان نیاتن حکمفرما باد .در
واقع از حیث تاریخی میتاان نشان داد که متافیزیك میتااند دینی یا غیر دینی و یا حتی
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ضد دینی باشد .از اینرو ابتنای علم بر هر ناع از این متافیزیكهای دینی یا غیر دینی
امکانپذیر است .در اینتا مقدمة سام استدالل گلشنی برای هر دو طرف مناقشه
علیالسایه است .انتخا این امر هم به نگرش ما در با علم و هدف علم و نیز ماضاع
ضرورت ابتنا بر متافیزیك دینی بستگی پیدا خااهد کرد.
نکتة مهم دیگر در رابطة میان متافیزیك و دین این است که باید تمایز دقیقی میان
متافیزیك سازگار با دین و متافیزیك دینی قائل شد .یك متافیزیك سازگار با دین الزاماً
متافیزیکی دینی نیست .متافیزیك ارسطایی با دین سازگار شد و سالهای متمادی بر
افکار مسلمانان و مسیحیان حکمرانی میکرد .هدفمندی و غایتمندی از ویژگیهای باور
ارسطایی است که با آمازههای دینی سازگار است ،اما به مفهام دینی بادن آن نیست.
ایدههایی همچان وحدتگرایی در برابر کثرتگرایی که یکی از مسائل ماندگار متافیزیك
است (پاپکین و استرول .)1377 ،اگر چه با آمازههای دینی سازگار است اما فلسفه مبتنی
بر آن نمیتااند الزاماً دینی باشد .صرف باور به هدفمندی و غایتمندی طبیعت و رویکردهای
وحدتگرایانه الزاماً دینی نیستند ،هر چند با دین سازگار هستند؛ از اینرو در واقع میتاان
گفت متافیزیك سازگار با دین و متافیزیك مأخاذ از دین با هم تمایز دارند .ضمن اینکه
هر ناع متافیزیکی اعم از دینی و غیر دینی میتااند از مبانی علم و عتین با آن و یا از
مبادی آن و قابل تفکیك از علم باشد .این ماضاع مقدمة چهارم استدالل گلشنی را متأ ر
میکند .با این وصف علم مبتنی بر متافیزیك مأخاذ از دین به این بستگی دارد که مراد
از دینی بادن چیست
 .3معنای علم دينی :حدود و ثغور آن
اگر چه دیدگاههای متعددی در با علم دینی وجاد دارند که هر یك معنای خاصی
برای علم دینی قائل بادهاند ،13اما در رویکرد متافیزیكگرا به علم دینی ،مراد از علم دینی
بهرهگیری از متافیزیك مأخاذ از دین در جهت بنیاد نهادن مبانی ناینی برای علم است.

علم دينی با رويکرد متافیزيکگرايانه :بررسی امکان ( ...سید هدایت ستادی)

87

در این رویکرد ،مسئلة علم و دین و سازگاری میان این دو ساحت ،به سازگاری میان فلسفة
دین و فلسفة علم تحایلپذیر است .سازگار نمادن علم و دین و آمازههای این دو،
معضالتی به بار میآورد که از حیث روششناختی ممکن است با ساختار و ماهیت این دو،
هم علم و هم دین ،همخاانی نداشته باشد .درعلم همااره با فرضیهها و نظریههایی مااجه
هستیم که ماقتی 14هستند و حرف نهایی نیستند ،از اینرو همااره در معرض اصالح و
تتدید نظر با شااهد جدید هستند .از حیث زبانی هم ،زبان علم و گزارههای علمی با تاجه
به نظریه بار بادن معنای واژگان زبانی علم در حال تغییر است .در عین حال متافیزیك
علم هم تغییرپذیر است .اما زبان و روش دین ابت و متافیزیك آن هم البته تفسیر بردار
است .آنچه از دین تغییر میکند تفسیر دین و نظریههای متعلق به این حازه است.
نمانهای از ناکارآمدی سازگاری علم و دین این است که دانشمندان وادار شاند مثالً
به دلیل اینکه در قرآن از هفت آسمان نام برده شده است هر پدیدة سماوی را که هفت
در آن باشد مصداقی برای آن ببینیم .به عناان مثال هفت سیاره تاریخی را که پیشینیان
بدان باور داشتند و افالک هفتگانه مرباط به آنها را مصداقی برای آیة سبع السماات
تلقی کنیم .این رویکرد منتر به تغییرناپذیر دانستن آمازههای علمی و مقاومت سرسختانه
در برابر تغییر است؛ چیزی که با روش علمی و ماهیت گزارههای آن ناسازگار است .جالب
است که در میان منتمین مسلمان که باورهای دینی و علمی آنها در متماعهای منستم
در هم آمیخته باد ،این نگرش عماماً وجاد نداشته است .به عناان مثال ابامشعر بلخی که
هم سنتگرا باد و هم دیندار و در عین حال اخترشناس ماهری باد ،با آنکه سیارات
هفتگانه و فلك منتسب به آنها را باور داشت با این وصف به نه فلك قائل باد 15و نه
هفت فلك و اینگانه نباد که آیة سبع السماات را به مثابة تاجیهی برای یك باور علمی
هفت فلکی قرار دهد .این در حالی است که کولر در قرن هفدهم برای ماجه نمادن باور
خاد به فرضیه متافیزیکی ذاتالحلق (شبکه اجسام منتظم) پناه میبرد.

88

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،15شمارة  ،60زمستان 1398

اینك این پرسش قابل طرح است که اگر متافیزیك دین هم میتااند تفسیرهای
متفاوت داشته باشد و همانند متافیزیك علم تغییر کند پ چه بخشی از متافیزیك دینی
میتااند با متافیزیك علم سازگار شاد به تبع آن ،این پرسش مطرح میشاد که کدام باور
متافیزیکی را از منابع دینی باید اخذ نماد دین متافیزیك خاص خاد را دارد .جهان فراتر
از واقعیت مادی ،طبیعت و ماوراء طبیعت ،ارتباط میان جهان و خدا و وحدت میان اجزای
عالم بخشی از متافیزیك دین است .اما کدام بخش از این نگرش دینی میتااند نه تنها
مبنای علم واقع شاد ،بلکه برای علم مفید و مربخش باشد شاید یك راه برای آن ،تعیین
حدود و غار علم باشد و از طرف دیگر متافیزیك دربا طبیعت مد نظر قرار گیرد .نکتة
دیگر در این میان نقش و جایگاه دین در انتخا باورهای متافیزیکی است؛ اینکه آیا دین
به عناان داور و محك تلقی شاد یا منبع این باورهای متافیزیکی .به نظر میرسد این
تالشها در چارچا ضرورت علم دینی جای میگیرند.
شرعی بادن و انطباق با شرع و فقه ،انطباق با ارزشهای اخالقی دینی ،سازگار نمادن
ن صریح آیات کتا مقدس با گزارههای علمی ،فعالیت علمی به مثابة امری عبادی،
انطباق مبانی متافیزیکی علم با متافیزیك دین و  ...همگی میتاانند تعابیری برای علم
دینی تلقی شاند و اگر چه در حین کاربردهای عملی علم ارزشهای اخالقی و حتی شرعی
و فقهی ممکن است وارد کار شاند ،اما در علم دینی به مفهام متافیزیكگرای آن (رویکرد
سازگاری متافیزیكها) ،علم دینی به مفهام برساختهای است که در آن میان متافیزیك
دین و متافیزیك علم همخاانی و سازگاری ایتاد شده است .در این علم ماسام به دینی،
نگاه به جهان ،طبیعت و علم تغییر خااهد کرد و این نگاه ،از باورها در با خداوند و
جهانبینی تاحیدی نشأت میگیرند .در علم دینی ،تاحید به مثابة سنگ بنا و اصل بنیادینی
است که دیگر اصال از آن مشتق میشاند .در این راستا ،این بینش به هدف و غایت علم
شکل میدهد .هدف علم ،به معنای فراگیر آن که علام طبیعی بخشی از آن است ،شناخت
آیات و صنع الهی در نظام طبیعت است و حاصل آن در نگرش و زندگی فرد خشیت به
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مفهام قرآنی آن است و به مفهام عرفانی حیرت که پیامد آن از حیث اخالقی تااضع است.
در نگاه دینی ،علام تتربی بخشی از واقعیت را نمایان میسازد؛ زیرا از حیث متافیزیکی
جهان فراتر از طبیعت است و واقعیت فراتر از ماضاع علام تتربی و طبیعی است و صرفاً
بخشی از پرسشهای بشر در علم پاسا داده میشاند .از حیث معرفتشناختی نیز شناخت
این جهان از روشهای حسی و تتربی ،عقلی و شهادی امکانپذیر است .از اینرو علم
دینی روش علم تتربی را به رسمیت میشناسد ،اما بر این فرض استاار است که ،نگاه به
طبیعت و هدف از مطالعه و شناخت آن از یك جهانبینی تاحیدی نشئت گرفته است.
محصال این کاوش و بررسی ،تمایز در بینش و نگرش افراد ایتاد میکند.
در با علم دینی بسیار حائز اهمیت است که در کنار این پرسش که علم دینی چه
معنایی میدهد بیان شاد که چه معنایی هم نمیدهد .زیرا خاد دینی بادن معانی
گستردهای دارد که افزودن آن به علم به مثابة یك صفت میتااند کج فهمیهایی را در
بر داشته باشد .چند تلقی رایج از علم دینی که با رویکرد متافیزیكگرا ،مغایرت دارند از
این قرارند :نخست .علم دینی به این معنا که متان دینی به مثابة منبع محتاای علام
تتربی تلقی شاد؛ به بیان دیگر علام تتربی از متان دینی بیرون کشیده شاند .البته با
تاجه به تمایز میان مقام کشف و مقام داوری ایرادی ندارد که از هر منبعی الهام گرفته
شاد ،اما علم در مقام داوری روش خاص خاد را دارد؛ ضمن اینکه هیج ارجحیتی بر
آمازههای مأخاذ از دین بر سایر منابع الهام دیگر وجاد ندارد .هم گلشنی و هم پایا در این
قسمت اتفاق نظر دارند .دوم .علم دینی به مثابة تاجیه معتزات ،آیات متان مقدس و سایر
آمازههای دینی (مثالً روزه و مطهرات و  )...با علم عصری انگاشته شاد .پروژهای که
شخصیتهایی همچان یداهلل سحابی ،مهدی بازرگان و  ...در مقطعی از زمان بهدنبال آن
بادند 16.در رویکرد متافیزیكگرا ،مراد از علم دینی این نیست .سام .علم دینی به مثابة
بهکارگیری روشهایی غیر از روش استاندارد مطالعه علام طبیعی و تتربی تلقی شاد .به
بیان گلشنی عمعنای علم دینی این نیست که آزمایشگاه و نظریههای فیزیکی کنار گذاشته
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شاند یا به طریقی جدید دنبال شاند و این نیست که فرمالهای شیمی و فیزیك یا
کشفیات زیستشناسی را از قرآن و سنت استخراج کنیم ،بلکه منظار قرار دادن کلیت
قضایا در یك متن متافیزیکی دینی است( .گلشنی.)171 :1385 ،
با تاجه به برخی کج فهمیها و تعابیر ممکن و متعددی که از دینی انگاری علم
میتااند وجاد داشته باشد ،به نظر میرسد اصطالح علم خداباور 17را که در مااردی گلشنی
( )Golshani, 2000aهم استفاده کرده است مناسبتر از علم دینی باشد؛ زیرا نه تنها
دین تعابیر و تفاسیر متعددی از آن بیرون میآید بلکه خداوند وجه اشتراک همه ادیان
ابراهیمی است و نگاه تاحیدی و دیدگاه آنها در با طبیعت میتااند جهانشمال و نیز
اشتراکات بیشتری داشته باشد .البته کنار زدن صفت دینی هم میتااند گزینة معقالی باشد.
زیرا از نظر دینی واقعیت فراتر از طبیعت است و علام طبیعی و یا تتربی صرفاً بخشی از
واقعیت را پاشش میدهند و این علم خاص بخشی از علم به معنای عامتر است که ماضاع
آن واقعیت کلی و هستی است .از نظر دینی علم بر شناخت کل این واقعیت اطالق میشاد
و علام ماسام به طبیعی در چارچا یك کل بزرگتر معنی پیدا میکنند .بنابراین علم به
مفهام شناخت بخشی از واقعیت ،نیز دینی است ،مشروط به اینکه در بستری خداباورانه
و در راستای خشیت پروردگار باشد.
نتیجهگیری
با تاجه به آنچه گفته شد اوالً علم حاوی بار متافیزیکی است و آمازههای متافیزیکی
همااره بر رونتد و تاست تعتة علم و حتی محتاای آن ا رگتذار بادهانتد .دوم ،علم میتاانتد بر
مبانی متافیزیکی متعددی بنا شتاد که متافیزیك دینی یکی از انااع این متافیزیكهاستت.
ستام اینکه برخی آمازههای متافیزیکی همچان وحدتگرایی ،غایتمند انگاشتتن طبیعت
و  ...ممکن استت با آمازههای دینی ستازگار باشتند ،اما الزاما این ستازگاری به مفهام دینی
بادن آنها نیستتتت .چهتارم اینکه باورهای متافیزیکی ،اعم از باورهای متافیزیکی دینی،
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هم ممکن استت نقش مانع و ستلبی برای علم داشتته باشتند و هم نقش ایتابی .پنتم،
دین خاد متتافیزیتك ویژهای را معرفی میکنتد امتا وجته تمتایز بتاورهتای متتافیزیکی دینی بتا
غیر دینی بته مفهام ختداونتد برمیگردد و در ادیتان ابراهیمی بته ویژه استتتالم بته مفهام
کلیدی تاحید برمیگردد .شتتشتتم ،در ماضتتاع امکان علم دینی ،میتاان گفت علم دینی
مبتنی بر مبانی متافیزیکی دینی ممکن استت .هفتم ،علم دینی به صتارت عام به مفهام
علم خداباورانه و بهصتارت خاص در ادیان ابراهیمی بهویژه استالم مبتنی بر باور تاحیدی،
معنادار استت و به این معنا در ستاحت بینش و نگرش افراد تحققپذیر استت .ضتمن اینکه
واژة دینی ممکن استت معانی دیگری از آن اخذ شتاد که استاستاً با این معنای خداباورانه
ناسازگار باشند و کج فهمی ایتاد کند.
در واقع دینیانگاری علم با رویکرد ماستتام به ستتازگاری متافیزیكها ،علیاالصتتال
امکتانپتذیر استتتت؛ هر چنتد شتتتقهتای دیگری از علم ،مبتنی بر متتافیزیتكهتای دیگر نیز
امکانپذیر هستتند .این امکانپذیری بر استاس باور به جایگاه نظریههای جهانشتمال در
علم ،نقش باورهای متافیزیکی در علم به مثابة چهارچا  ،مبانی و معیارهای ارزشتتی در
انتخا فرضتیههای همارز تتربی و نیز تعبیر دادهها و فرمالیستمها استت .در برابر چالش
تفکیتكپتذیری متتافیزیتك از علم در مقتام ارزیتابی و داوری کته پتایتا مبتنی بر آن علم دینی
را ناستازگار تلقی میکند ،ایدة تمایز میان مبانی علم و مبادی علم میتااند راهگشتا باشتد.
برخی از باورهای متافیزیکی از اجزاء مقام یك نظریه میشتتاند و انفکاک آنها از نظریه
به منزله رفتن به ستتمت یك تعبیر دیگر برای آن نظریه استتت و ستتاختار نظریه را تغییر
میدهد.
اگر چته علم دینی بتا این بیتان معنتادار استتتت ،امتا بتا تاجته بته معنتاداری و امکتانپتذیری
شتقهای دیگری از علم ،ماضتاع ضترورت علم دینی هم حائز اهمیت استت .در واقع به
نظر میرستتد هم امکان علم دینی و هم ضتترورت آن ،به نگرش انتخابی در با علم و
بهطار کلی فلستتفة علم بستتتگی دارد .از اینرو برای باور به علم دینی تحال در فلستتفة
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علم نیز ممکن استتتت ضتتترورت داشت تتته بتاشتتتد .بته این مفهام کته متتافیزیتك علم،
معرفتشناسی و نیز ارزششناسی علم باید متحال شاند.
با این وصف با تاجه به تعابیر و برداشتهای متفاوتی که از دین میشاد و اینکه
دینیانگاری علم نیز معانی متعددی را به ذهن میتااند متبادر نماید ،از اینرو بسیار حائز
اهمیت باد که مشخ شاد مراد از علم دینی چیست و مراد از آن چه چیزی نیست .به
سبب اهمیت این ماضاع ،به نظر میرسد علم خداباورانه مناسبتر از علم دینی باشد .این
تعبیر ،ممکن است از چند جهت حائز اهمیت باشد :نخست خداوند به مثابة ایدهای عام در
میان همة ادیان ابراهیمی جاری و ساری است و دوم ،این واژه بیشتر از علم دینی میتااند
از ورود تعابیر نادرست ممانعت به عمل آورد؛ به عناان مثال سازگار نمادن ظاهر آیات با
گزارههای علمی کنانی .در این بیان از علم خداباورانه ،علم خاد میتااند بر زمینه و
چارچابی متافیزیکی در با جهان بنا نهاده شده باشد که معنی و مفهام خاد را از زمینهای
خداباورانه و از اصل تاحید گرفته باشد و هدف نهایی از این علم ماسام به دینی یا علم
خداباور ،شناخت طبیعت به مثابة آیات و صنع الهی و نیز خشیت و خضاع در برابر پروردگار
است که در ساحت بینش و نگرش فرد میتااند رخ دهد .گزینة معقال دیگر این است که
در انطباق با باور دینی ،علم به معنای عام آن ،تالشی دینی انگاشته شاد؛ یعنی ناعی
عبادت تلقی شاد؛ اگرچه با تاجه به این معنا ،علم دینی هم معنادار و هم ممکن است ،اما
پیش شرط تحقق آن دو ماضاع است :تغییر نگرش در با علم ،و به تعبیر دیگر تحال
در فلسفة علم و دیگری ا بات ضرورت علم دینی.
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عماحد ابطحی1391 ،؛ تقای..1391 ،
 2در این مقاله ضتترورت علم دینی بررستتی نمیشتتاد و عمدتاً بر امکان و معناداری آن
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context of discovery
context of justification
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foundations
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 12البتته در ترجمتة اصتتتطالحات در زبان فارست تی گاهی این دو به جای هم بهکار گرفته
میشتاند؛ مثالً عبدالکریم ستروش کتا برت ( )Burtt, 1932را مبادی مابعدالطبیعی
ترجمه کرده استتت در حالیکه برت از  foundationsاستتتفاده کرده استتت هر چند
محتاای کتا با تاجه به این تفکیك ،به مبادی نزدیكتر استتتت .کتا باترفیلد نیز با
عناان  ،the origins of modern scienceمبانی علم ناین ترجمه شتده استت
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