
 

  
  
  
  

  چرا علم ديني؟
1٭مهدي گلشنی  

دهـد کـه در    خوبي نشان مي ههاي انساني در دوره پس از رنسانس ب  بررسي تحوالت علم و تعامل آن با عرصه        :چکيده
 .نيز به همراه داشته اسـت  هاي فراواني  آثار منفي و آسيب ،هاي مثبتي که براي بشر ايجاد کرده       ها و فرصت   کنار ويژگي 

ال راه حلي براي اين بدنه  موجب شد که متفکران ب،اين مسائل که گاهي به صورت بحران انساني نيز بروز کرده است           
 متفکران مسلمان ،در پاسخ به اين نياز .علم بوده استت به بها تغيير نگرش نس موضوع باشند که از جمله اين راه حل

 و کرده را بررسي هاي علم  از آثار منفي و آسيبٴ حاضر، شماريمقاله .اند  علم ديني را پيشنهاد کرده،هاي اخير در دهه
  .نهد پيش ميعلم ر براي تغيير نگرش درا نيز چارچوبي ديني 

  . متافيزيکي، ارزشهاي اخالقٰي،جهان بينيعلم ديني، علم سکوالر،مفروضات :کليدواژه ها
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠/١٠/٨٩: پذيرش ١/١٠/٨٩: ستاد دانشگاه صنعتي شريف؛ دريافت٭ ا
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 مقدمه

چـه در دوران   . است که طرح آن در نيم قرن گذشته رونق گرفته است       ي موضوع »ينيعلم د «
ـ  تکون علم جدي و چه در ابتدا   يتمدن درخشان اسالم   علـم  « موضـوعي تحـت عنـوان    ،دي

 محـسوب  ينـ يت ديالک فعي عالم خلقت ٴ مطالعهي زيرا به طور کلشايع نبوده است؛ » ينيد
 و  ي پيامدهاي بعضي تحـوالت نظـر      ،دليل مطرح شدن علم ديني در عصر ما       . شده است  يم

  .كنيم اشاره مين تحوالت ينجا به اهم ايا در. داد ن علم جديد رخ است كه پس از تكويعمل

   علم و دين پس از رنسانسٴرابطه
 است و تفـاوت  يران قرون وسطار متفاوت با جهان دويم، بسيکن ي مي که در آن زندگ  يجهان
ـ  و زيکيزي علوم فيها شرفتيپ.  نسبت دادي به علم و فناور    بسياريتوان تا حد     يرا م   يستي

طـور   نيهمـ . ر داده اسـت يير منتظره تغي غياز جهان به نحو را   شناخت ما    ،ريدر دو قرن اخ   
 و اذهان  يعي طب يروهاي ن يريکارگه   ب ي برا يادي علم به بشر توان ز     يها در کاربردها   شرفتيپ

ش داده و سـطح     ي بـشر را افـزا     يش جسمان ي و فناورانه آسا   يدانش علم . ها داده است   انسان
آثـار   اما تفكر حاكم بر فعاليت علمي در دو قـرن گذشـته،           . ار باال برده است   ي را بس  يزندگ

  :همراه داشته است؛ از جمله هز بي را نياديار زينامطلوب بس
ـ يـ ط زي محـ ي بـشر و آلـودگ  ي نابودي براي علم و فناور .١ کـار رفتـه و تعـداد    ه ست ب

ـ  يسـسات علمـ  ؤا ميـ  يسسات نظام ؤ در م  دانشمندان از   يروزافزون د يـ کـار تول ه  رسـمي ب
ـ اي در ا  منفعالنه هم نقشي علمٴسفانه جامعهأاند و مت   داشته  بشر اشتغال  ي نابود يابزارها ن ي

 ):اصرفيلسوف علم مع(به قول نيكوالي ماكسول . نه داشته استيزم
ف تحقق عاليق كـشورهاي ثروتمنـد   تحقيقات علمي و فناورانه بسياري صر 

 كه در فقـر محقرانـه    بشود به جاي آنكه صرف هزاران ميليون نفري   ؛شود مي
هـاي   عـالج بيمـاري    اول صـرف     ٴتحقيقات پزشكي در درجـه    . برند سر مي  هب

امي در كار  ظآميز تحقيقات ن    همچنين مسئلهٴ ننگ   .شود، نه فقرا   ثروتمندان مي 
قيقـات و   تحٴ درصـد بودجـه  ٥٠صـد و در آمريكـا     در ٣٠در انگليس   . است

  .شود توسعه، صرف امور نظامي مي
 و جنـگ  هـاي فـاحش، تنـازع    عـدالتي  ها و بي در دنياي ما كه دچار نابرابري    

 مين بهترين منـافع بـراي انـسانيت اسـت؟      أآيا اين مخارج در جهت ت      است،
 ايـن  ٴبـاره وامـع علمـي در صـحبت كـردن در    واني جآور نات   تعجب همچنين،
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  )Maxwell,2008,p.102(. مطلب است
 يد دو هدف بـرا يقبل از تکون علم جد . ر کرده است  ييار تغ ي بس يت علم يهدف فعال . ٢

 : بودمطرحکسب دانش 

عـت و اسـرار آن و   ي طبٴبـاره ي درحس کنجکـاو ي  ارضابراي را يت علمي فعال يبعضـ  
 يازهـا ي ني ارضـا ، پـاداش کـسب علـم    آناناز نظر   . کردند يبال م  نهفته در آن دن    يها ييبايز

 . انسان بوديشناخت ييباي و زيمعنو

ـ  فعالآنهـا  بود کـه از نظـر   يديان توحيدگاه اديگر، ديج ديدگاه رايدـ    ي بـرا يت علمـ ي
 ي افراد و جوامع انساني ضروريازهايطرف کردن نآنها و بر و اسرار يشناخت آثار صنع اله  

 .است

ز يـ ش قدرت و ثروت ني حاکم شد که در کسب دانش، افزا       يديستم نگرش جد  ي ب در قرن 
ـ  در مبه ويژهدگاه ين ديا. حساب آمد  هک عامل مهم ب   ي  ، قدرتمنـد جهـان  يهـا  ان حکومـت ي

 بـا مـديريت و پـشتيباني    يت علمـ ي از فعاليا يدا کرده است و چون بخش عمده    ت پ يحاکم
  . مشهود استيخوب ه آن ب نامطلوبد، آثارشو ي ميارذگ يهع بزرگ سرمايو صنا ها حکومت

عت داشتند و ي نسبت به مطالعه طب  يتر د، دانشمندان نگرش جامع   يقبل از تکون علم جد    
 يستي با، دانشيها تمام بخش. دست آورند ه از کل جهان ب يكسانير  يکه تصو   آن بودند  درپي
ـ  در م تـوان  يگونـه نگـرش را مـ       يـن ا. گرفت ينگرانه قرار م   چوب کل اريک چ در    يان تمـام ي

، ، کپلـر  لـه يگال(يد  گذاران علم جد   انيان بن ين در م  ي و همچن  يدانشمندان عصر تمدن اسالم   
ـ  يشتر متخصصاني شده دانشمندان ب،در عصر ما  اما  . مشاهده کرد ...) يوتن و ن  هاند که صرفاً ب

عت غفلـت  ينگرانه نسبت به طب  نگرش کلکي خودشان سرگرم هستند و از   ي تخصص ٴحوزه
 در ي و انساني فلسفيها اب دغدغهي غ،نگرشنوع ن يت ا ي حاکم يل عمده برا  يک دل ي. ددارن

ان عالمان بـوده اسـت     يانه در م  يانه و ابزارگرا  يگرا يک نگرش تجربه  وع  يان دانشمندان و ش   يم
وجود .  داشته باشنديت تجربي بنا کنند که صرفاً کفاهايي يهاند که نظر ين بودهشر دنبال ايکه ب
ـ  نظرمثـل  ـاند   هايي که در مقام عمل موفق بوده يه از نظري در بعضيت نظر مشکاليبعض ه ي

 .است ت کردهيدگاه را تقوين دياـ کوانتوم 

ـ  واقعي امـور  يکند و تنها برا    ي جلب م  يد دانشمندان را فقط به جهان ماد      يعلم جد  ت ي
ـ  ت آنهـا از نظر   . شه در حواس دارند   يقائل است که ر    ـ  أيي ا صـادر   ن حکـم ر   ي آخـر  ي،د تجرب

ـ ا قابـل تقل يشوند و   ي م ي تلق يقيحقيرا غ ي ي،ات معنو ين واقع يبنابرا .کند يم  کيـ زيل بـه ف ي
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 و علم و انجامد مي انسان ي به غفلت از خداوند و ابعاد معنو       كه در نهايت   نديآ يحساب م  هب
 يچ هـدف ي که هي به نحوكند؛ مي قانع ي مادٴها را به حوزه  انسان،فرهنگ را از هم جدا کرده   

  .ي خود نداشته باشند ماديازهاي نيجز ارضا
. و اخالق دو حـوزه مـستقل هـستند   ده جا افتاده است که علم      ين ا ي، ا يدر محافل علم  

ها يك امر ذهني و متكي بـه   كه ارزش گويند علم با واقعيات عيني سروكار دارد، در حالي  مي
 .استنتاج كرد »ها هست« را از »بايدها«توان  نميپس . اعتقادات شخصي هستند

  :ر استي قرار دارد که واجد مشخصات زيبه طور خالصه علم امروز در چارچوب
 بـه ايـن ترتيـب، متافيزيـك و معرفـت      .شه در حواس ندارد ي که ر  يگونه دانش ـ طرد هر  

 .شود مبتني بر وحي نفي مي

 .يده گرفتن سطوح باالتر هستينادـ 

 .ي در کار علمي اخالقيها ده گرفتن ارزشينادـ 

  .آثار تخريبي علمغفلت از ـ 
 .يهستعالم  نسبت به نگر يدگاه کلک ديغفلت از ـ 

 .هاي بنيادي انسان ـ نديدن دغدغه

 نياز به تغيير در نگرش به علم

. در پنجاه سال اخير به نحو روزافزون استدالل شده است که بايد نگرش به علم تغيير کنـد                  
 ،تيـ مـان و مرجع ي بر اين مبتني است و ديجرب بر شواهد تي علم صرفاً مبتن   گويند  مي نکهيا

  :يرا زنگري است؛ ساده
 يمـان ي را به صورت ا    ي امور يست و هر عالم   اعلم  از مجموعهٴ    مهم   يمان بخش يا. يك

 امـا  ؛مند و قابـل فهـم اسـت    ي نظامکيزيکنند که جهان ف   يدانان قبول م   کيزيمثال ف . رديپذ يم
 : استيماني اٴلهئک مسين ي گفته ايشتيننا طور که همان

هـستي  نکه نظـم نافـذ در جهـان    يمان به امکان ا  يا] ني د ٴحوزه[ن حوزه   يبه ا 
تـوانم   يمـن نمـ  .  عقل است، تعلـق دارد   ي قابل درک برا   يعني  است، يعقالن

  )Schilpp , p. 285( .ور کنمق تصيمان عمين اي را بدون ايدانشمند
ـ  از طريات علم ي از کشف  ياريبس. دو ـ ي(ه اسـت  رفتـ يق شـهود صـورت پذ  ي  بـدون  يعن

 روزگار، به نقـش شـهود در   ٴ از عالمان برجستهيو برخ) يا تجربها تعقّل يا شاهد  ياستنباط  
 يات علمـ  ين کشف يتر  از مهم  يقت معتقدند که بعض   ياند و در حق    ي اذعان کرده  ات علم يکشف
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 :) نوبل در فيزيکٴبرنده جايزه( تاونز به قول چارلز .رفته استيق صورت پذين طريبد
کـه دانـش     ي در حـال   ؛نديآ يدست م  هله الهامات ب  ي غالباً به وس   ينيات د يشفک

 که  ييها ي داده آور يا جمع  يق استنتاج منطق  ي، از طر  ي، در اذهان عموم   يعلم
ـ آ يدسـت مـ   هن برسند، بي به نام قوانييها يمشوند تا به تعم    يل م يتحل امـا  . دي

.  اسـت يمـر واقعـ  ز از ا  يآم ي سخره ري تعب يک کشف علم  يف  يگونه توص  ينا
ـ نـد و ب   يآ ميدست   ه کامال متفاوت ب   ي از طرق  يات علم ي از کشف  ياريبس شتر ي
ـ  ي کشف علمـ   ي برا  معموالً ن اصطالح يا] البته. [ه الهام هستند  يشب کـار  ه   ب
ـ  دٴ حـوزه يم که الهام را برايا ين عادت کرده را ما به ا   ي ز ؛رود ينم ـ ي کـار  ه ن ب
بـدون  و   [ي کشف تـصادف   ؛دشو ي صحبت از شهود م    يدر محافل علم  . ميبر

  )Townes, p. 307( . ...]مقدمه
ـ  قابـل اثبـات هـستند، بـه ا       ي علم يها شود گزاره  ينکه گفته م  يا ـ  نين سـادگ ي در . ستي

قـضيه   امـا  ؛ سـازگارند آنهـا م کـه  يکن يم و فرض م  يکن ي اصول شروع م   يات، با بعض  ياضير
 مجموعـه از اصـول را   کيـ  ي سازگاريتوان در حالت کل    ين است که نم   ي از ا  ي حاک گودل

شـود   يکـه گفتـه مـ   ينا همچنـين   .ميتر متوسـل شـو      بزرگ يستميثابت کرد، مگر آنکه به س     
بـه   علـم  ٴکه در فلـسفه     چنان ؛ستي قابل ابطال هستند، درست ن     ي به سادگ  ي علم يها هينظر

 .بر آن استدالل شده استكرات 

 در ت نيست؛ زيرا اوالدهد، درس علم به همه سؤاالت جواب ميشود   ينکه گفته م  يا. سه
 : مثال؛ پاسخ دهد به آنهاتواند ي وجود دارند که خود علم نمياالتؤ سعلم

  گيرند؟ ـ قوانين حاكم بر جهان خلقت از كجا نشأت مي
  گونه قوانين را بفهميم؟ توانيم اين ـ چرا ما مي

پاسـخ   ي انـسان يها  دغدغهٴتواند به همه  يج، به علت ظرفيت محدودش، نم     ي علم را  ثانيا
؟ ام مانند از كجـا آمـده     ( بشر   يادي بن يها  در مورد دغدغه   يزيتواند چ  يدهد، و مخصوصاً نم   

 روز نـه تنهـا ايـن    ديـدگاه حـاكم بـر علـمِ    .  بگويـد )روم؟ آمدنم بهر چه بود، و به كجا مي     
با اين بينش، زندگي معنـاي  . كند ، بلكه اعتبار آنها را نفي مي    گذارد ها را بي پاسخ مي     دغدغه

 و ايـن  انـد  رفـاه مـادي  فناوري و    تحت فشار  ،هاي امروزي   و انسان  دهد  مي را از دست     خود
 است كه توجه كنـيم    ، آن عالج اين مشكل   .شود  ميديده گرفتن سعادت معنوي بشر      باعث نا 

تر  عي وسيارچوب مسايل، به چدانش علمي تنها دانش معتبر نيست و براي پاسخگويي به اين          
 :گربه قول شرودين. از استين
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علم، اطالعـات   . تصوير علمي از جهان واقعي اطراف ما بسيار ناقص است         
كند، و به تمامي تجارب ما نظمي بسيار منـسجم           واقعي زيادي به ما ارائه مي     

دهد، اما به نحو وحشتناكي دربارهٴ همه آنچه واقعاً بـه قلـب مـا نزديـك                 مي
ي دربارهٴ قرمز و تواند چيز علم نمي. است و براي ما اهميت دارد ساكت است

چيزي دربارهٴ زيبـا و  . آبي، تلخ و شيرين، درد و لذت جسماني، به ما بگويد      
كند كه بـه     علم گاهي وانمود مي   . داند زشت، خوب يا بد، خدا و ابديت نمي       

قدر احمقانه  ها گاهي آن   گويد؛ اما پاسخ   ها پاسخ مي   سؤاالت ما در اين حوزه    
  )Wilber, p. 81(. جدي بگيريماست كه ما تمايلي نداريم آنها را 

بنابراين علم، آن چيزي نيست كه ما بـراي   «: )برنده جايزه نوبل پزشكي   (و به قول پيتر مداوار      
يافتن پاسخ مربوط به اشياي اول و آخر بايد به آن رجوع كنيم؛ بلكـه بايـد بـه متافيزيـك،             

  )Medawar, p. 66(» .ادبيات تخيلي و دين رجوع كرد
تواند به سؤاالت مربوط بـه موضـوعاتي نظيـر خـدا، سـطوح       علم نميبه طور خالصه،  

ل سـئواالت بـه   توضيح اين قبي. مختلف هستي، روح و جاوداني آن، و اختيار انسان بپردازد        
  .ارچوبي فراتر از علم تجربي نياز داردچ

توانـد   است، و بديهي است كه خود علم نمي       ازمند به توضيح    يق علم خود ن   ي توف .چهار
طـور كـه     خواهيم استدالل كنيم كه توفيق علم، همان       در اينجا مي  . فراهم كند ضيح را   اين تو 

بيني خداباورانه  ترين توجيه را در يك جهان  متذكر شده، طبيعي).Trigg , pp 83-80(راجر تريگ 
  :دارد؛ بدين شرح

. براي كار علمي بايد قبول كنيم كه جهاني كه علم با آن سروكار دارد، قانونمنـد اسـت                 
توان از خود علم استنتاج كرد، بلكه مستلزم بعضي مفروضـات فلـسفي اسـت؛          اين را نمي  

هـاي علـم در تمـام     نظير اينكه بخش ناشناخته جهان شبيه بخش شـناختهٴ آن اسـت و داده             
  .ها صادق است ها و مكان زمان

مـي  چرا بايـد عالي . رسد نظر مي آسا به كارآيي رياضيات در توضيح جهان فيزيكي معجزه 
 شود، براي توضيح اسرار جهان مناسب باشد؟ ها ابداع مي كه توسط انسان

اي بين ذهن انـسان و   رسد كه منطقي در ساختار جهان به كار رفته و نيز رابطه    به نظر مي  
شـود كـه چـرا     اكنون اين سؤال مطرح مي. سازد بقيه جهان هست كه فهم جهان را ميسر مي       

 است آنيك جواب . تواند آن را درك كند   ا ذهن انسان مي   ختار را دارد و چر    واقعيت اين سا  
شـمولي    به ما اطميناني در مـورد جهـان   پاسخ،اما اين.  است ٴ وجود اشيا  كه اين صرفاً نحوه   

 خداونـد دانـا و    نتيجـه تـدبير   مـسئله، تر اين است كه ايـن  هجواب قانع كنند . دهد علم نمي 
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  .تواناي مطلق است
 كه آن را طراحـي كـرده        ست ا ان مخلوق خداوند است و او      ديني، اين جه   بينيِ در جهان 

 ٴ چون اذهان ما و بقيـه .پي ببريم) سنن الهي(توانيم به قوانين حاكم در طبيعت  است و ما مي   
 .ست كه اين توانايي را به اذهان ما عطـا كـرده اسـت    ا و اواست مخلوق يك خالق    ،جهان

 توضيحي طبيعي و معقول دارد و ،انهخداباور) بيني جهان(پس توفيق علم در يك چارچوب    
  .دهد ب را وحي به بهترين وجه ارائه ميالبته اين چارچو

قرن بيستم، روشن شده كه ما بـا ذهـن     دوم ٴنيمه با رشد مكاتب مختلف فلسفه علم در      
دتاً عمـ (مـان    مـشاهدات مـا در پرتـو ذهنيـات قبلـي          شـويم و   رو نمي   ت روبه خالي با طبيع  

 مبتني بـر بعـضي اصـول        ، همچنين کار هر دانشمند    .شوند عبير مي ت) هاي فلسفي  فرض پيش
براي ديراك    يک معيار براي پذيرش آن بود و       ، سادگي نظريه  ،براي هايزنبرگ . ارشادي است 

 کـه دانـشمندان را در انتخـاب         انـد   هاي علمـي    فراتر از بايسته   ،اين قبيل معيارها  . زيبايي آن 
خواهم ايـن را آشـكار كـنم كـه مـا در             من مي  «:يسجرج ال به قول    .دهند  ياري مي  ها نظريه

ش بزرگي از كيهان شناسي معاصـر  بخ. بريم هايمان معيارهاي فلسفي به كار مي  دلانتخاب م 
  )Gibbs , p. 29(» .كوشد كه اين راز را پنهان دارد مي

يـک  . کنـد  به عالوه، نگرش فلسفي يک دانـشمند هـدف وي در تحقيـق را معـين مـي                 
دان بـا   کـه يـک فيزيـک    کند؛ در حالي ها اکتفا مي آوري داده را صرفاً به جمع  گ دانشمند تجربه 

 .خواهد طبيعت را بفهمد تر به اين هدف قانع نيست و مي نگرش جامع

كننـد و    يها را متعين نم    همچنين روشن شده است كه مشاهدات تجربي به تنهايي نظريه         
موارد  در اين .ندارز  كفايت تجربي همهستيم كه از لحاظرو  دي روبههاي متعد  گاهي با نظريه  

 اين امر باعـث شـده   .كند  تجربي به گزينش يك نظريه كمك ميتوسل به بعضي اصول فوق    
 علـم حـاكم بـر    ٴ خواستار تجديد نظر در فلـسفه ، كه بعضي از فيلسوفان علم معاصر   است

سوف لـ ، فينيكـوالي ماكـسول  . گرايي محض، بشوند اصر، يعني تجربههاي عالمي مع   محيط
، لـزوم  » علـم ٴنياز به يك انقالب در فلسفه«اي تحت عنوان    علم معاصر انگليسي، در مقاله    

 از نظـر او در  )Maxwell,2003, pp.381-408(. شـمارد  انقالب در فلسفهٴ علم را ضـروري مـي  يك 
نهايت نظريـه   توان بي هم كه موفق بوده باشد ـ همواره مي  اندازه هر  ـ  علميٴنظريه مقابل هر

هـاي    امـا در مـورد پديـده      نـد؛ ارز رفت كه از نظر تطبيـق بـا تجربـه هـم           قيب را در نظر گ    ر
نهايت زمان صبر كـرد      توان بي  بديهي است كه نمي   .  متفاوت دارند  هاي بيني نشده پيش  مشاهده
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هـا   پس اگر تنها آزمـايش معيـار گـزينش نظريـه    . هاي رقيب حذف شوند  تا به تدريج نظريه   
دهد، به خـاطر   اين كه در عمل اين قضيه رخ نمي.  نظريه سروكار داريمنهايت باشد، ما با بي  

هاي  عمدتاً فرض( بعضي مالحظات فوق علمي ،اين است كه ما عالوه بر مالحظات تجربي
اما با مالحظات نوع     .بريم به كار مي  ) بخشي، توان توضيح    نظير سادگي، وحدت   ؛متافيزيكي

دل هايي كـه از    فرضكنيم؛ هٴ سرشت جهان مطرح ميهاي مهمي را دربار اخير ما داريم فرض  
 .آيد  رايج بيرون نمي علمٴفلسفه

 :كنند، درست نيست؛ زيرا ها تلقي مي اينكه علم را فارغ از ارزش. ٣

هـا در سـطح    گيرد؛ بلكـه ارزش   فعاليت علمي در خأل انساني صورت نمي      اوال .۱ـ   ۳
شمندان در كار علمي خود همـواره بعـضي   در واقع دان  . شوند انساني وارد فعاليت علمي مي    

 زيـرا  . و عـدم تعـصب   صدرٴها، سعه صداقت در گزارش ؛ مانند   كنند ها را ملحوظ مي    ارزش
 و دانـشمند در فعاليـت علمـي خـود همـواره           دار اسـت      علمي يك فراينـد هـدف      فعاليت

جـدايي   بـه  هرغـم اينكـ    علـي پـوپر  لذا. كند ات ميهايي را مراع هايي را دنبال و ارزش  هدف
  :شود ها وارد مي ها معتقد است، اذعان دارد كه در كار علمي بعضي ارزش واقعيات از ارزش

تفاهم تواند اظهار نظري دربارهٴ اصول اخالقي بكند، اين سوء       اينكه علم نمي  
كـه در واقـع     در حـالي ؛را پيش آورده است كه چنين اصولي وجـود ندارنـد      

  )Popper, p. 141( .گيرد مفروض مياخالق را  كاوش براي حقيقت
 ٴتوانـد كليـه   كار دارد، اما نمـي چه علم با بخش مهمي از حيات انساني سرواگر. ۲ ـ  ۳

هـا،    همه تجارب انساني، از جمله در كار آوردن ارزشٴتوجيه. نساني را توجيه كند   اتجارب  
يگر را آنها و بعضي امور دمستلزم چارچوبي فراتر از علم است كه علم و اخالق و ارتباط            

  .گيردببر در 
 همواره در پرتو بعضي مالحظات ارزشي، از قبيل ،هاي علمي  انتخاب بين نظريه.۳ ـ  ۳

  .گيرد وزهٴ شمول و ثمرخيزي صورت مي، وحدت بخشي، حاجزاسازگاري 
 و توجـه  اسـت  فارغ  ،گذرد ي م ي که در علوم انسان    هايي اني از جر   کامالً ي علوم تجرب  .٤

 ٴ اما اگر قرار باشد علوم تجربي به وسـيله كند؛  نمي ي جوامع انسان  يع واق يازهايسته به ن  يشا
ـ  اني بكار رود، چگونه ميها و در جهت رفع نيازهاي جوامع انس        انسان د فـارغ از علـوم   توان

افزون بين تكنولوژي و نيازهاي انساني را   شكاف روز  «:فريمن دايسون به قول    د؟اشانساني ب 
 ».تر از سياسـت و اقتـصاد باشـد    تواند نيرويي قوي  اخالق مي .كردتوان پر    ق مي تنها با اخال  
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)Dyson, p. 12( 
يـاز بـه    ني و توجيه موفقيـت علـم،   انسانل مبتالبهي به کل مسايي پاسخگو ي برا بنابراين

ـ بر بگي را در  سطوح هستٴر که بتواند همهي فراگ ينيب يک جهان  است؛تر    جامع يارچوبچ رد ي
ه تري ب هاي وسيع ما بايد معيار  «: جورج اليس  به قول    .ح دهد ي را توض  ي تجارب انسان  ٴو همه 

 ٴبر بگيرد و نه فقط آن بخشي را كه بـه وسـيله         كه كل گسترهٴ تجارب انساني را در         كار بريم 
  )Ellis, p. 86(» .علم قابل توصيف است

  نتيجه گيري
 ، از سوي ديگراند ه بار آورده بشر بيم براي عظييها  برکت ي، اگرچه از يك سو    علم و فناور  

وحـشتناك   ي و ابزارهـا  يعـ ي منابع طب  يست، نابود يط ز يب مح يبشر در زمان حاضر با تخر     
م، يرو يش مينده پيطور که ما به طرف آ       و همان  ،رو است  ه روب  و فقدان معنويات    بشر ينابود

د کـه  يآ يش م ين سئوال پ  يشود و ا   يشتر م يشتر و ب  ي ب ي جوامع انسان  يروي  آثار علم و فناور   
 ا آنکـه الزم اسـت عوامـل   يـ ش بـرود،  ي پـ يتيگونه محدود چيد اجازه داد علم بدون ه   يا با يآ

 يدر کـار علمـ    اگـر ؛ن قابل حـصول اسـت     ينظر ما ا  ه  ب. مي شر را حذف کن    وجود آوردن   به
 بنا شود که يد علم در چارچوب جامعي بايعني ؛ ملحوظ گرددي و اخالقي ارزش يها دغدغه

 جهان سروکار دارد    يکيزي صرفاً با ابعاد ف    يعلم فعل ا متأسفانه   ها را بکند؛ ام    مراعات ارزش 
را بـه نمـايش     ت  يـ  محـدود از واقع    تـصويري   و  اسـت  ي فـوق حـس    يها تيو فارغ از واقع   

  مقرر کردهي بشرکه خداوند براهايي   بايد در خدمت برنامه    ، علم و محصوالت آن    .گذارد  مي
 .است، باشد

 ي چـارچوب يجو براو  و جستيف علم و فناور و هديريگ يير در جهت   تغ ،هيعالج قض 
  . را شامل شودي انساني جهات زندگهٴرد و هميبر بگيت را در است که همه سطوح واقع

توانـد يـك     ايـن چـارچوب مـي     . كنـد  علم همواره در يك چارچوب متافيزيكي كار مي       
راك دارنـد  البته آن دو در برخي عناصر اشت . متافيزيك ديني باشد يا يك متافيزيك غير ديني       

رسند؛ هم در سطح عملـي     مي ؛ اما در درازمدت به نتايج متفاوتي      )مثل تجربه يا كار نظري    (
  .بيني سكوالر را در علم جديد ديديم كه آثار نامطلوب جهان و هم در ساحت نظري؛ چنان

 که خدا را خالق و گيرد ميک چارچوب خداباورانه قرار ي علم در ي، اسالمينيب در جهان
ل يـ  جهـان هـدف قا     يکند، برا  ي محدود نم  ي ماد ٴداند، وجود را به حوزه     ينده جهان م  دار نگه
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ـ  راينيب ي و جهان   اسالم ينيب جهان. نهد يرا ارج م  ي   اخالق يها است و ارزش    بـه  هـر دو  ،جي
 در نگرش به خدا، جهان و     آنهاتفاوت  . نهند ي ارج م  ياستفاده از مشاهده، تجربه و کار نظر      

 و هـم در    شـود  يعلـم ظـاهر مـ     ي  ج کـاربرد  يدر نتـا  اين تفاوت، هم    ر  يت است و تأث   يانسان
ـ ، مـانع از ا    ي اسـالم  ينيب ، جهان نظران  صاحب برخيبر خالف    .هاي نظري از آن    برداشت ن ي

خ تمـدن   يتار.  سهم داشته باشند   يد علم جهان  يشود که دانشمندان مسلمان بتوانند در تول       يم
  .استن مدعا يا بر اي گوي شاهديدرخشان اسالم

 ،شـود  ي حاصـل مـ    يت را به آنچه از تجربه و کار نظر        يدانش واقع   اسالم از علم،   يتلقّ
 انـسان و    يکيزيجهات ف  هم  و الهام و شهود،    يوح با در نظر گرفتن     بلکه ؛کند يمحدود نم 

ش از آن است ين ادعا را دارد که جهان بي را و ايجهات معنو رد و هميگ يجهان را در نظر م
  .آيد  ميکه به چشم

بيني اسـالمي را بـر    ست كه به هويت اسالمي خويش بازگرديم و جهان        ا  ما هٴامروز وظيف 
نگر است و معرفت ديني و معرفت علمي را از           شناسي اسالمي كل   معرفت. م حاكم كنيم  وعل

ي، بـه  گرايـ  ختلف دانش وجـود دارد و تحويـل       سطوح م  ، در علم اسالمي   .كند  هم جدا نمي  
  . نيستآنها فيزيكي ٴ جنبهيي اشيا زيرا واقعيت نها؛استمعناي رايج آن، باطل 

كند و بايـد از ديـن مـدد جـست و           امروز ترويج اين فكر كه علم براي بشر كفايت نمي         
عـالج  : زم جهـاد فرهنگـي اسـت    ضروري اسـت، و آن مـستل     ،همچنين اصالح تفكر رايج   

بيين كند و حدود     وضعيت قضايا را ت    ،فكريقوي  ساالري رايج آن است كه يك جريان         علم
علم را مبرهن سازد و روشن كند كه علم و دين يك مبنـا دارنـد و علـمِ بـدون متافيزيـك             

هاي  گشاي همه چيز نيست و محدوديت  مشكل،همچنين روشن كند كه علم    . توجيهي ندارد 
 يتوان صـيد كـرد، و اشـيا        خاصّي را مي   يخودش را دارد، و با تور علوم تجربي فقط اشيا         

ـ . نـد ا  دسـترس علـوم تجربـي بيـرون     از تر  ظريف عـالوه، توجيـه خـود علـوم تجربـي و       هب
به عبارت ديگر، جهان ما يك جهان  .هاي آن نيازمند يك چارچوب متافيزيكي است موفقيت

 ،عـدي در جهـان چندب   . عدي نيست و بيش از يك راه براي نگاه كردن به آن وجود دارد             ب يك
 علم را بـه حـال    بنابراين نبايد.ديگرند  يكمكمل  منظرهاي مختلف ناسارگاز نيستند، بلكه      

  .سود جستشناسي ديني   معرفتسايهٴابزارهاي علم در از  بلكه بايد كرد؛خود رها 



ديني؟ علم چرا     
٢٥ 

 منابع

 
1. Dyson, Freeman,(1997), "Can Science Be Ethical?", Christian Ethics 

Today, Vol. 3, No. 5. 
2. Ellis, George (1993), Before the Beginning (London: Boyars Bowerdeam). 
3. Gibbs,W.W. (1995), “ Profile: George Ellis”, Scientific American , 

October. 
4. Maxwell , Nicolai (2002), “ The need for a revolution in the 

philosophy of science” , Journal for General Philosophy of Science 33.  
5. Maxwell , Nicolai (2008), “ Do we need a scientific revolution?”, 

Journal of Biological Physics and Chemistry 8. 
6. Medawar,P. (1984), The Limits of Science , Oxford: Oxford University 

Press. 
7. Popper. K. R.( 1987), “Natural Selection and the Emergence of Mind”, 

in Evolutionary Epistemology, Rationality and the Sociology of Knowledge, ed. 
Gerard Radnitzky & William W. Bartley, III ,La Sall, Ill.: Open Court. 

8. Schilpp , A.P.(1970), Albert Einstein, Philosopher-Scientist, La Salle, Ill. : 
Open Court. 

9. Townes ,C. H. (1966), “ The Convergence of Science and Religion”, 
Zygon ,Vol. 1 ,No. 3. 

10. Trigg, Roger,(1998),Rationality and Religion, Oxford: Blackwell 
Publishers. 

11. Wilber K. (1984), Quantum Questions , Shambhala: New Science 
Library. 

 
 


