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  نقد كتاب
  علم و دين در غرب ةرابط

  *عبداله محمدي

  چكيده
هاي معاصر اسـت كـه آثـار متنـوعي       انگيز پژوهش  علم و دين از نقاط چالش ةرابط ةمسئل
علـم و ديـن در    ةرابطـ ها منتشر شده است. كتـاب    آن به زبان فارسي و ديگر زبان ةدربار
ده است. ايـن  شاز اين دسته آثار است كه توسط محمدعلي رضايي اصفهاني تأليف  غرب

ولي كتاب درسي نيست. ادبيـات روان، حجـم    ،كتاب براي مخاطب دانشجو نگاشته شده
و پرهيز از اصطالحات تخصصي از امتيازات اين كتاب است. ناهماهنگي ميان حجـم   ،كم

هـا از انسـجام اثـر      فصول و نيز عدم ارتباط منطقي ميان عناوين اصلي و فرعي در بخـش 
تـرين اشـكاالت محتـوايي ايـن كتـاب، ناهمـاهنگي ميـان عنـوان و           كاسته است. از مهـم 

هاي مختلف ارتباط علم و دين نيست، بلكه   گونه ةمحتواست. مباحث اين كتاب دربردارند
تر  هاي رواني و اجتماعي آن متمركز شده و بيش  فقط بر تعارض علم و دين، آن هم زمينه

است. مؤلف در برخي مـوارد بـراي حـل    علل مخالفت كليسا با گاليله بحث كرده  ةدربار
شناسي پوپر و كانت بهره جسته است كه اين كار ارزش معرفتي   تعارض، از معرفت ةمسئل
  كند.  هاي ديني را از جهات پرشمار ديگري تهديد مي  گزاره

  شناسي، محمد رضايي اصفهاني.  علم و دين، غرب، معرفت :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
از تأليفات محمـدعلي رضـايي اسـت كـه توسـط كـانون        غرب در نيد علم و ةرابطكتاب 
 1389كه دومين چاپ آن در سال  ،اين كتاب جوان در قطع رقعي منتشر شده است. ةانديش

صـفحه دارد. بخـش نخسـت     132نسخه انتشار يافته است، سه بخش و  2500با شمارگان 
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تـرين حجـم    بـيش  ةدربردارند» ها و علل تعارض  زمينه«كليات و بخش دوم با عنوان  ةدربار
نـد از:  ا تـرين محورهـاي ايـن فصـول عبـارت       كتاب است. اين بخش پنج فصل دارد. مهم

شـناختي تعـارض، علـل و      هـاي جامعـه    شناختي تعارض علم و دين، زمينه هاي روان زمينه
هـاي موجـود در دانشـمندان علـوم       هاي موجود در كشيشان مسيحي، علـل و زمينـه   زمينه

 علم و دين. ازنظر مؤلـف ايـن پـنج    ةو سرانجام نارسايي پژوهشي موجود در حوزتجربي 
هاي مختلف تعارض علم و دين يا تقابل عالمان ديـن و    محور درحقيقت عوامل و زمينه

ــمندان ــت      دانش ــدهم رخ داده اس ــانزدهم و هف ــرن ش ــه در ق ــت ك ــي اس ــوم تجرب  عل
اصلي كتاب نيز به تحليل اين عوامل و نقـش   ةروي بدن ازاين .)15 :1389اصفهاني   (رضايي

هاي جلوگيري از   يافت هركدام در تعارض علم و دين اختصاص دارد. در بخش سوم نيز ره
تعارض  ةعلم و دين در اسالم بررسي شده است. نويسنده پديد ةتعارض علم و دين و رابط

ن تطبيق و تحليل كرده و در حركت زمي ةگاليله و كليسا دربار ةتر با مقابل علم و دين را بيش
  .(همان) هاي اين تقابل است  دنبال كشف زمينه اين اثر به

جوان است و براي مخاطبان دانشجوي كارداني  ةآثار كانون انديش  اين كتاب از مجموعه
هـدف اصـلي و    .)11 :(همـان  سال نگاشته شده است 26تا  18سني  ةيا كارشناسي و با رد
تـوان انتظـارات شـكلي و      بنابراين نبايد و نمي ،ي درسي نبوده استمتن ةاولي اين كتاب تهي

  جو كرد.و محتوايي يك متن درسي را در آن جست
  
  معرفي نويسنده 1.1

و  ةيالعالم يالمصطف ةجامعش و عضو هيئت علمي  1341محمدعلي رضايي اصفهاني متولد 
در چهـار  علمي سـطح   ةتفسير و علوم قرآني است. او موفق به اخذ رتب ةمتخصص در رشت

دكتري در دانشگاه علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي شده اسـت.   ةعلميه و درج ةحوز
كنـد.    پژوهشي او بيش از پنجاه كتاب و شصت مقاله توجه را به خود جلب مـي  ةدر كارنام

  آثاري ازجمله:
 ؛)جلد 22( مهر قرآن تفسير  ـ
 ؛جلد) (دو قرآن علمي اعجاز در پژوهشي  ـ
 ؛(سه جلد) قرآن تفسير منطق  ـ
 .جلد) 12( جوانان قرآني هاي  پاسخ و ها  پرسش  ـ

  ها در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تدريس كرده است.  وي سال
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  تحليل ابعاد شكلي اثر .2
  امتيازات شكلي 1.2

اعالم و آيات اسـت. حجـم    ةنماي و گفتار ناشر و مؤلف از امتيازات اين اثر دربرداشتن پيش
چيني و طرح جلد   است. حروف كردهتر   آن را براي مخاطب دانشجو ساده ةكتاب مطالع مك

 ةدر وضع مطلوبي است. طرح جلد كتاب شامل تصوير گاليله و طرحـي قـديمي از منظومـ   
كنـد. تـالش     حركت زمـين را تـداعي مـي    ةشمسي است كه نزاع معروف او با كليسا دربار

هـاي دشـوار     سازي انديشـه   نويسي و روان  وان بر سادهج ةكانون انديش ةنويسندگان مجموع
  است. اين اثر نيز نثري روان و ساده دارد.

  
  هاي شكلي كاستي 2.2

دليل درج نامناسب كاركرد اصلي خويش را از دسـت داده اسـت.    فهرست تفصيلي كتاب به
، يافتن 115 ةتا صفح 25 ةويژه عناوين صفح به ،درپي عناوين و صفحات  نگارش افقي و پي

  است. كردهبه آن را براي خواننده دشوار  يرس مطالب و دست
و پنجم فاقد عنوان اصلي است و  ،هاي اول، دوم، سوم  در بخش دوم، فصل ،براين افزون

  مطالب مستقيماً با زيرعنوان آغاز شده است.
لم افتاده از ق ها حال تصحيح برخي اشتباه اغالط تايپي در اين كتاب زياد نيست، اما بااين

چنـين در   ؛ هـم »عوال«صحيح است نه » عوامل«سطر اول،  37 ةاست. براي نمونه در صفح
زايد دارد. نيـز   ةدرج شده است كه فاصل» كليسا ييان«اشتباه  به» كليساييان«عنوان  32 ةصفح

  درج شده است. 27اشتباه  نخست به نوشتپا 38 ةدر صفح
طوالني و مبهم در  هاي ملهشده است. ج اصول نگارش و ويرايش تاحد مطلوبي رعايت

  برخي نكات ويرايشي رعايت نشده است. براي نمونه: اينمتن زياد نيست، ولي باوجود
سـان نيسـت. اگرچـه نـام التـين       مؤلـف در درج نـام التـين اشـخاص يـك      ةشـيو   ـ

آمده است، در شمار زيادي از اعالم، اين اصل رعايت نشده  نوشتها در پا شخصيت
، 80، 64، 62، 60، 44، 42، 40، 32، 31 ،30، 28، 26، 19، 18 صـفحات  مانند ،است

چنين طبق اصول نگارشي، بايد معادل التين در نخستين كاربرد بيايد  و ... هم ،89، 84
 18 ةنـام گاليلـه در صـفح    ،ولي در مواردي از اين نكته غفلت شده است. براي مثال

درج شـده   25 ةبعـدي ماننـد صـفح    ولي معادل التين آن در كاربردهاي ،آمده است
 26 ةكار رفته است. مثالً در صـفح  است. گاهي نيز معادل التين در جاي نامناسب به
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نام التين نيوتن  ،»وقتي نيوتن در قرن هفدهم قوانين نوين خود را ارائه كرد« ةدر جمل
 ».نيوتن«آمده است نه نام » قوانين نوين«زير 

لحـاظ ويرايشـي    بـه .» .دانشمندان علوم تجربي .« ةپاراگراف دوم جمل 73 ةدر صفح  ـ
صحيح » دين مسيحيت«تركيب  53 ةچنين در صفح غلط و نيازمند تصحيح است. هم

 ».دين مسيح«نه  ،است
انتهاي متن است. طبق قواعد رايج، در  ةنام  هاي شكلي كتاب در كتاب  يكي ديگر از كاستي

مشخصات كامل نويسنده، نام ناشـر، محـل و تـاريخ    كم نام كتاب،  بايست دست  نامه مي  كتاب
دو  فقـط شـده،   اثر معرفـي  52موجود از ميان  ةنام و نوبت چاپ بيان شود. ولي در كتاب ،نشر

شناختي كاملي دارند. در ده كتاب، حتي نام نويسنده نيز نيامده اسـت و    كتاب مشخصات كتاب
  شود:  نه به برخي موارد ناقص اشاره ميند. براي نموا شكلي ناقص ديگر منابع نيز هركدام به

و تـاريخ نشـر قيـد     ،(نام نويسنده يا مترجم، محل نشر مذاهب يدايشپ ةانگيزكتاب   ـ
 .نشده است)

 .و تاريخ نشر قيد نشده است) ،(نام نويسنده، محل نشر البرهان تفسيركتاب   ـ
و  ،محل نشـر (نام نويسنده يا مترجم،  سياست و اخالقيات در انساني اجتماعكتاب   ـ

 .تاريخ نشر قيد نشده است)
 .و تاريخ نشر قيد نشده است) ،(نام نويسنده يا مترجم، محل نشر راسل افكاركتاب   ـ
 .و تاريخ نشر قيد نشده است) ،(نام نويسنده يا مترجم، محل نشر نمونه تفسيركتاب   ـ
(محـل نشــر و تـاريخ نشــر قيــد    از عباسـعلي ســرفرازي  يــنعلـم و د  ةرابطــكتـاب    ـ

 .است)  نشده
نشـر قيـد   كـوب (محـل نشـر و تـاريخ       از عبدالحسـين زريـن   اسالم ةكارنامكتاب   ـ

  .)است  نشده
نامـه   ها در كتاب ولي نام آن ،عنوان منبع ارجاع شده است ها در متن به  نيز به برخي كتاب

  نيامده است مانند كتاب موريس بوكاي.
  

  ابعاد محتوايي اثر .3
  امتيازات محتوايي 1.3

علـم و ديـن    ةرابط ةموضوع است. مسئل ةازجمله نقاط مثبت اين تحقيق انتخاب هوشمندان
هاي علمي   پيشرفت ةدر غرب ذهن دانشجويان را به خود درگير كرده است. ازسويي مشاهد
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 ديگـر  علم و دين شده و ازسوي ةساز پرسش از رابط  داري در غرب جديد زمينه و افول دين
تعارض علم و دين در محافل علمي پرسش از چيستي و چرايي اين تعـارض   ةتكرار مسئل

  كند.  تر مي را بيش
كند براي   نويسنده شعار جدايي علم و دين را امري مسلّم تلقي نكرده است و تالش مي

عـالوه   بـه  شـود.   عدم تعارض اين دو استدالل كند و اين امر از امتيازات اين اثر شمرده مـي 
هاي فرهنگي و اجتماعي اديان و جوامع مختلف تفكيك كند   ؤلف توانسته است ميان زمينهم

درستي معتقد شده است ماهيت علـم   ديگر بررسي كند. او به و احكام هركدام را جدا از يك
هاي ديگري در پيـدايش و تشـديد ايـن ناسـازگاري       با ماهيت دين ناسازگار نيست و زمينه

اسالم با علم متفاوت  ةمسيحيت با علم با مواجه ةبر اين مسئله كه مواجهاو  اند.  نقش داشته
  است تأكيد دارد.

 توضـيح داده شـده اسـت    نوشـت كاررفتـه در مـتن در پا   برخي از اصطالحات علمي به
  .)89، 59 :1389(رضايي اصفهاني 

  
  هاي محتوايي  كاستي 2.3

  ساختاري) عدم انسجام منطقي (نقد درون 1.2.3
كل اثـر   انسجام در ةتوان در دو شاخ  پيوستگي در مطالب يك تحقيق علمي را مي انسجام و

جـو كـرد. برخـي انتقادهـا نسـبت بـه       و ها) جسـت   ها و بخش  و انسجام درون اجزا (فصل
نشدن نظم منطقي و پيوستگي مطالب و عناوين در هر دو بخش قابـل طـرح اسـت،     رعايت
  ازجمله:

ارتباط منطقـي ندارنـد. كتـاب سـه بخـش كلـي دارد:        ديگر ها با يك  عناوين كلي فصل
ها. ميان عناوين اين سه بخـش و حجـم مطالـب      يافت ها و علل تعارض، و ره  كليات، زمينه

هـا و علـل تعـارض      صفحه، زمينه دهها هماهنگي نيست. براي مثال حجم مطالب كليات  آن
خش دوم را در قالب دو يـا  صفحه است. بهتر بود نويسنده ب ششها   يافت و ره ،صفحه نود

  كردند تا توازن فصول رعايت شود.  تر ارائه مي  سه بخش جزئي
اصلي كتـاب اسـت، ارتبـاط منطقـي نيسـت. يعنـي        ةكه بدن ،درميان عناوين بخش دوم

گون بـا بقيـه هسـتند. بـراي      ديگر نيستند. برخي عناوين رها و برخي ناهم عناوين قسيم يك
). زيرعنـوان نخسـت ايـن فصـل     25 :آغاز شده اسـت (همـان  مثال، فصل اول بدون عنوان 

هـاي    اسـالم و زمينـه   ـ  ب« است كه قسيم آن چنين اسـت: » شناختي هاي روان  زمينه ـ  الف«
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قسـيم  » شـناختي تعـارض   هـاي روان   اسـالم و زمينـه  «كـه    درحـالي » شناختي تعـارض  روان
خـاص بحثـي اسـت. مؤلـف     هـا عـام و    آن ةبلكـه رابطـ   ،نيست» شناختي هاي روان زمينه«

به همـين   قرار دهد.» شناختي  هاي جامعه  زمينه«را » شناختي هاي روان  زمينه«بايست قسيم  مي
ترتيب فصل پنجم و فصل سوم اين بخش نيز فاقد عنوان هستند. نخستين زيرعنوان فصـل  

لكـن ايـن    .)49 :(همـان  اسـت » هاي موجود در كشيشان مسـيحي   الف. علل و زمينه«سوم 
هـاي    زمينـه «يـا  » هـاي روانـي    زمينـه «هاي قبـل يعنـي     توانست ذيل مطالب فصل  نوان ميع

هاي رواني   ههاي موجود در كشيشان چيزي جداي از زمين  بيايد. چون علل و زمينه» اجتماعي
  نيست.  هاي اجتماعي  و زمينه

  ناهماهنگي ميان عنوان و محتواي تحقيق 2.2.3
ترين اشكال محتوايي اين اثر عدم انطباق ميان عنوان كتاب و محتواي مطالـب آن اسـت.     مهم

 ةولي در متن كتاب تنها به يكي از اقسام رابطـ  ،است در غرب ينعلم و د ةرابطعنوان كتاب 
ممكن و محقق ميان علـم و   ةپرداخته شده است. گويي تنها رابط» تعارض«علم و دين يعني 

كه درميان متفكران غربي اقسام ديگري از ارتباط ميان علم و  . درحاليدين تعارض بوده است
علم و ديـن معتقـد    ةهاي مختلفي به تمايز دو حوز  دين بررسي شده است. براي نمونه گروه

بر زبان متعارف  هاي مبتني  و فلسفه ،شدند. جريان نوارتدوكسي، اگزيستانسياليسم، پوزيتيويسم
واحدي دست يافتند كه ميان علم و دين تباين وجود  ةن اما به نتيجهاي گوناگو  هرچند از راه
كارل بارت به نمايندگي از جريان نوارتدوكسي موضوع الهيـات   .)366 :1383 دارد (پترسون

باور او روش انحصاري  داند. به  را تجلي خداوند در مسيح و موضوع علم را جهان طبيعت مي
  .(همان) ش شناخت طبيعت عقل بشريولي رو ،شناخت خدا تجلي او بر ماست

دار تفكر اگزيستانسياليستي معرفت علمي را معرفتي عيني و غيرشخصـي   كركگور پرچم
(غيرعيني). او موضوع علم  كرد و معرفت ديني را معرفتي عميقاً شخصي و ذهني  قلمداد مي

  .)367 :هاي شخصي و اخالقي (همان  دانست و موضوع دين را واقعيت  مادي مي يرا اشيا
داننـد.    ديگـر مـي   تنها مرتبط كه مكمل يـك  دربرابر اين ديدگاه، كساني علم و دين را نه

و كـارل هـايم معتقدنـد     ،جورج شلزينگر، آلفرد وايتهد، دوناد مـك كـي، چـارلز كولسـون    
  .)396 - 371: همان( ديگرند يك كنندةنوعي تأييد هاي علمي و ديني به گزاره

كننـد.    علم و دين را تحليل مـي  ةتر رابط  يئطور جز ودند كه بههاي ديگر نيز موج  ديدگاه
) يا تالقي 37 :1385تلفيق علم و دين (هات  ةديدگاه تعارض و تمايز، به نظري ايشان غير از

  اند.  ) گرايش يافته50 :) يا تأييد علم و دين (همان44 :علم و دين (همان
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گوييم، نبايد اين رابطه را فقـط بـه     ميعلم و دين در غرب سخن  ةبنابراين وقتي از رابط
تنهـا بـه تعـارض علـم و ديـن       تعارض علم و دين محدود سازيم. اما مطالب اين كتاب نـه 

هاي اجتماعي و رواني تعارض توجـه    محدود شده است، كه در اين زمينه نيز فقط به زمينه
گـو  و گفـت  كه حتي در موضوع تعارض نيز مسائل جدي ديگري قابـل   كرده است. درحالي

  :است مانند
 .)47 :1392 نژاد  آيا تعارض علم و دين واقعي است يا ظاهري؟ (مهدوي  ـ
 شناختي؟  شناختي دارد يا معرفت  آيا تعارض يادشده مبناي زبان  ـ
 هاي رفع تعارض چيست؟  حل راه  ـ
ها و مبـاني، تعـارض در     فرض  (تعارض در پيش اقسام تعارض علم و دين چيست؟  ـ

 .تعارض در نتايج و لوازم، ...)نظريات، 

علم و ديـن را در تعـارض    ةگرايانه مسير رابط  كه مؤلف با رويكردي تحويل خالصه آن
گـو  و هاي رواني و اجتمـاعي آن گفـت    محدود ساخته است و در تعارض نيز فقط از ريشه

كرده است و حتي در اين موضوع خاص نيز تمركز اصلي او بـر شخصـيت گاليلـه اسـت.     
شناختي تعارض كه پـس از رنسـانس بـه اوج      شناختي و روش  هاي معرفت  كه زمينه  ليدرحا

محور اصلي شواهد « گويد:  مي 15 ةرسيده است اصولي غيرقابل انكارند. نويسنده در صفح
نزاع گاليله با كليسا درخصـوص حركـت زمـين اسـت. زيـرا ايـن مطلـب         ةها مسئل  و مثال
 ةاگرچه مسـئل  .»شود  موردتعارض علم و دين شمرده مي ةترين و پرسروصداترين مسئل مهم

 ةترين آن نيست. مسئل  شود، مهم  گاليله يكي از نقاط چالشي در تاريخ علم و دين شمرده مي
 عقلنيز كانون توجه نظريات در تعارض علم و دين بوده است. كتاب مشهور » تكامل انواع«
 تعارض علـم و ديـن چـالش مـذكور را مثـال زده اسـت       ةدر توصيف نظري ديني اعتقاد و

هاي كپرنيك آغاز و   تاريخ انقالب علمي در قرن هفدهم نيز با تالش .)362 :1383 (پترسون
 دو در ترسيم مناسـبات علـم و ديـن بسـيار مـؤثر بـود       هاي اين  يافت به نيوتن انجاميد و ره

تعارض علـم و ديـن را    ةتوان مسئل  دهد نمي  اين شواهد نشان مي .)155 :1363(هلزي هال 
  به گاليله منحصر ساخت.

اسـالم و علـم نيـز     ةنگري و عدم بررسي جامع در اين كتـاب در توصـيف رابطـ    جزء
 ةهـاي صدسـال    راهي اسالم با علم تنها به فعاليـت  شود. نويسنده براي اثبات هم  مشاهده مي

آوايـي اسـالم و     كه هـم   درحالي .)48 - 46 :1389 (رضايي اصفهاني اخير اشاره كرده است
گيـر    اي بسيار طوالني دارد. رشد علمي مسلمين قبل از قرن هشتم بسيار چشـم   علم ديرينه
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 ةهـاي تجربـي خـويش در زمينـ      برد كه مسلمين دانـش   دورانت از دوراني نام مي  بود. ويل
 كردنـد   ر مـي و ... بـه اروپـا صـاد    ،هـا   شناسي، خواص گياهان و شربت  طب، شيمي، ستاره

  .)433 - 432 :1373(دورانت 

  ضعف در تحليل و نقد محتوا 3.2.3
شـده   تحليل و نقد مسـتندات و اطالعـات گـردآوري    ةازجمله نكات مهم هر پژوهش شيو

است. در كتاب موردبحث نيز مؤلف تالش كرده است مدعاي خويش را با استناد به داليل 
گيري وي در برخي موارد كامل نيست.   ل و نتيجهتحلي ةمنطقي و تاريخي اثبات كند. اما شيو

  شود:  شماري از مصاديق اين نقد اشاره مي  درادامه به

1.3.2.3  
نظـري كليسـا     شكلي نقل كرده است كه گـويي تنـگ   مؤلف جريان مخالفت گاليله را به

نظري بـا تغييـر رهبـران كليسـا تغييـر كـرده و         يگانه عامل مخالفت او بوده است. اين تنگ
اما نبايد  .)29 - 25 :1389سان نبود (رضايي اصفهاني  درنتيجه مخالف كليسا و گاليله نيز يك

نظـري رهبـران كليسـا نبـود.       فراموش كرد تقابل كليسـا و گاليلـه صـرفاً برخاسـته از تنـگ     
شواهدي بر  گردهاخوابزد. كوستلر در   هاي اخالقي گاليله نيز بر اين تقابل دامن مي ويژگي

نظـري او بـود     طلبي و تنگ  برخي از رفتارهاي گاليله شهرت ةكند كه انگيز  ذكر مي اين مدعا
 ةدركنار اين عوامل روحي و گرايشي، برخي ابعاد غيرالهيـاتي نظريـ   .)526 :1390(كوستلر 

خـويش،   ةگاليله نيز در اين مخالفت نقش جدي داشت. براي نمونه گاليله درضـمن نظريـ  
مـدهاي غيرالهيـاتي   آ ) به جهان را تـرويج كـرد و ايـن امـر پـي     وار  نگرش مكانيكي (ماشين

هـاي صـرفاً     شناختي كنـار نهـاده و تبيـين     هاي غايت  تبيين در اين نگرش، گوناگوني داشت.
شناختي جايي براي بحث از هـدف    گزيني تحليل غايت گزين آن شد. با جاي توصيفي جاي

و نقش خالق در آفرينش نخواهد مانـد. گاليلـه    ،مندي جهان خلقت، چرايي آفرينش، هدف
كند. تنها پرسش او چگـونگي    ديگر از چرايي سقوط اشيا و نقش آن در هستي پرسش نمي

انسان نيز همانند ديگر اشيا موجودي اسـت كـه در جهـان     سقوط اشياست. در اين ديدگاه،
سـاز آن بـود كـه      هاين ديـدگاه زمينـ   .)41 - 39 :1384(باربور  ذرات متحرك رها شده است

يافته از جهان مكانيكي را ارائه كند كه در آن، طبيعت متشـكل از ذرات   نيوتن تصوير توسعه
متحركي است كه هركدام سرعت و خواص ذاتي جرم را دارند. طبيعـت نيـز ماننـد ديگـر     

 و ديگـر نيـازي بـه تـدبير الهـي نخواهـد بـود        شـود   ها با قوانين ثابت مديريت مـي   ماشين
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تالش گاليله اين نظريه را همـوار سـاخت كـه خداونـد      .)43 همان:ساز الهوتي) ( (ساعت
نياز از خداوند است. به   هاست و طبيعت پس از خلقت خويش، بي  اصلي اتم ةصرفاً آفرينند

كلـي از خداونـد    همين دليل برخي از معاصران گاليله نگران آن بودند كـه اعتنـاي بشـر بـه    
هـاي    جا منتهي شد كه آمـوزه  ديدگاه گاليله به آن. )37 :(همان سوي طبيعت دگرگون شود به

  .)36 :(همان شد نه برعكس  علم جديد تفسير مي يكتاب مقدس در پرتو
هاي گاليله و الهيات مسيحي نيز در مخالفت كليسـا بـا او     ها ميان آموزه  اين دست تقابل

خويش را به متألهاني آزادانديش نظران كليسا جاي   كه اگر تنگ  طوري نقش جدي داشت، به
  .يافت  دادند نيز نقد گاليله خاتمه نمي  از بستر مسيحيت مي

2.3.2.3  
تعصب و ناآگاهي كشيشـان از دانـش جديـد سـبب     « :گويد  مي 86 ةنويسنده در صفح

گـر    و دلسـوزي يـك پـژوهش    ،ايمـان، تعهـد  «يـا  » شد  درگيري دو حوزه يا تشديد آن مي
ايـن دو  » وران دو حوزه را به هم نزديك كند تواند نظرهاي دانش  ميعلوم تجربي  ةبرجست

كنند كه ازنظر مؤلف، رأي موافقـان تعـارض علـم و      عبارت اين معنا را به ذهن متبادر مي
راهي علـم و ديـن، ناشـي از ايمـان ايشـان       داران هم دين، برخاسته از تعصب و نظر طرف

نظر و ناآگـاه    كنند لزوماً افرادي تنگ  دفاع مي تعارض علم و دين ةاست. كساني كه از نظري
كنند افرادي باايمـان    راهي علم و دين دفاع مي از علم جديدند و برعكس كساني كه از هم

 سوز هستند. و متعهد و دل
اما اوالً نويسنده هيچ دليلي بر اين مدعا نياورده است. او در كتاب خويش مصـاديقي از  

را  اي را بيان كرده است. بـا ذكـر چنـد نمونـه، هـيچ اصـل كلـي        نظري مخالفان گاليله  تنگ
ن اين ادعا نيز شواهد و مصاديقي بـراي نظـر خـود    ااثبات كرد. ممكن است مخالفتوان  نمي

  كه چنين شواهدي در تاريخ علم ارائه شده است. اين بياورند، گو
كلسـيا تعـارض    يكساني كه ميـان علـم تجربـي و آرا    ةثانياً اين ادعا غلط است. آيا هم

نظـر مؤلـف    هاي كتاب مقدس (كه بـه   آيا درميان گزاره هايي متعصب هستند؟  بينند انسان مي
سـتيز و خـالف علـم تجربـي نيسـت؟        هاي علـم   اين كتاب نيز تحريف شده است)، آموزه

داران تعـارض   توان ديدگاه طـرف   طور مي هستيز در كتاب مقدس، چ  هاي علم  باوجود گزاره
  ايماني ايشان نهاد.  ين را به پاي بيعلم و د
تعارض يا توافق علم و دين  ةنظري ةترين ريش  ازنظر مؤلف، مهم ،طوركه اشاره شد همان

بسياري از دانشمندان موافق  ةكه مسئل  هاي رواني و اجتماعي است. درحالي  منحصر به زمينه
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شـناختي،    بـاني معرفـت  هاي بينشي و شـناختي ماننـد م    يا مخالف تعارض علم و دين ريشه
شناختي بوده است. نگارش متن كتـاب مقـدس نـه توسـط حضـرت        و دين ،شناختي  روش
خـوش    شاگردان و دوستان او سامان يافت و درطـول تـاريخ دسـت    ةوسيل (ع) كه به عيسي

مانند  ،ستيز نيز فراوان است  هاي عقل  هاي فراوان شد. در اين كتاب گزاره  حوادث و تحريف
جـا نيـز    توانـد آن   نجات انحصاري مسيحيان. آيا مؤلف مـي و وار عيسي،  تثليث، مرگ فديه

  نظري ايشان است؟  هاي كتاب مقدس تنگ  گرايان با آموزه  مدعي شود كه دليل مخالفت عقل
ثالثاً اين تحليل نويسنده كه خطاهاي روشي و معرفتي گاليله را ناديده گرفته و مخالفـت  

كنـد كـه     شمارد، اين شائبه را به ذهـن متبـادر مـي     ه او را برآمده از تعصب ديني ميبا ديدگا
دنبـال يـافتن    فرض تلقي كـرده و بـه    محترم اصل عدم تعارض علم و دين را پيش ةنويسند

  نيست. هنگاهمطرفي علمي،   شواهدي بر آن است. اين سبك نگارش با رعايت اصل بي

3.3.2.3  
ــه اســتگف 82 ةنويســنده در صــفح ــ« :ت ــه ةنظري ــارك ب ــل تحجــر و تعصــب  الم دلي

اما روشن نشده است كه دليل ايـن ادعـا   » شناسان نتوانست بر ثبات انواع پيروز شود زيست
تواند داليل مختلف علمي يا غيرعلمـي    المارك مي ةچيست؟ انكار يك نظريه ازجمله نظري

دليل، تنها يك طرف را برجسـته كـرده اسـت. ايشـان      ةداشته باشد. لكن نويسنده بدون ارائ
شناسـان    المارك را تحجر و تعصب زيست ةبدون ذكر هيچ استداللي، تنها دليل ناكامي نظري

تـوان آن را بـا فشـار و      نمي ،اي دچار نقص دروني نباشد  كه اگر نظريه دانسته است، درحالي
  ها فراموشاند.  تعصب بيروني براي هميشه از ذهن

4.3.2.3  
كه اسـالم بـه    قصد دارد شواهدي ارائه كند دال بر اين 35 - 33 ةمؤلف محترم در صفح

كار به احاديث و آيـاتي اسـتناد    دانش تجربي و دانشمندان اين علم بها داده است. براي اين
شمارند. اگرچـه ايـن متـون بـا       و دروغ را ناپسند مي ،جويي  كند كه غيبت، بدبيني، عيب  مي

هاي مخالفـت بـا دانشـمندان تجربـي را از بـين ببرنـد،         توانند زمينه  ايي طوالني ميه  واسطه
جسـت. ايـن     تري بهره مي  تر و نزديك  محترم از آيات و روايات روشن ةشايسته بود نويسند
كننـد. برخـي از     هاي شناختي و بينشي نيز توجـه مـي    هاي رواني، بر زمينه  متون غير از زمينه

  ند از:ا ين متون عبارتهاي ا  سرفصل
 دانند.  متوني كه برخالف نگرش مسيحيت، تفسير طبيعت را منحصر به وحي نمي  ـ
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كنند و جهـان تجربـه را     خلقت و زمين دعوت مي ةها را به مطالع  آيات پرشماري انسان
  ها تأمل كنند. دانند كه شايسته است دانشمندان در آن  هاي خداشناسي مي  نشانه
 1.الْأَرضِ و السماوات في ذا ما انْظُرُوا قُلِ ـ
 2.الْخَلْقَ بدأَ كَيف فَانْظُرُوا الْأَرضِ في سيرُوا قُلْ ـ
 لĤَيـات  ذلـك   فـي  إِنَّ أَلْوانكُم و أَلْسنَتكُم اخْتالف و الْأَرضِ و السماوات خَلْقُ آياته منْ و ـ

 3 .للْعالمين
 كنند.  مسلمانان را به فراگيري علوم تجربي تشويق مي متوني كهـ 

داري، شناخت  كاري، عمران زمين، دام  براي نمونه امام صادق (ع) علم كشاورزي، درخت
حركت در درياها و فـرورفتن در   ةگياهان براي درمان بيماري، شناسايي معادن، شناخت نحو

وحشي و پرندگان و ماهيـان، تـدبير   هاي مختلف صيد حيوانات   ها، شناخت روش اعماق آن
دانـد كـه صـالح كـار دنيـوي انسـان بـه          صنايع گوناگون و انواع بازرگاني را از علومي مـي 

  .)83- 82 ق: 1404(مجلسي  كند  ها دعوت مي آن ةهاست و مفضل را به تفكر دربار آن
 يدراهي دين و دستاوردهاي تجربي هستند؛ مانند حركت خورش گر هم متوني كه بيان  ـ

 و )؛22 (حجـر:  )؛ لقـاح گياهـان  89 (نحـل:  ها و زمـين   )؛ حركت كوه41 - 38 (يس:
 .)384 - 383 :1390(خسروپناه  )173 (بقره: زوجيت گياهان

5.3.2.3  
هاي رواني تعارض علم و دين بيان شده است   در بخش اول كتاب، شواهدي براي زمينه

برخوردهاي «شناختي؛ براي مثال  نه روانشناختي هستند   هاي جامعه  كه حقيقتاً مصداق زمينه
گـر   ) بيـان 31ة (صفح» كليسا ةزد  برخوردهاي شتاب«) و 32ة (صفح »تند و تكفيرآميز كليسا

طلبي عناصـر ضـددين و     قدرت« ،ديگر فضاي اجتماعي كليسا در قبال گاليله هستند. ازسوي
كـه ايـن موضـوع     رحـالي شناختي بيان شده است، د  جامعه ةعنوان زمين ) به38ة (صفح» علم
  شناختي نيز دارد.  هاي روان  زمينه
شـناختي    شـناختي و روان   هاي جامعه  طور كلي در چنين مواردي مرزبندي دقيق زمينه به

يـا  » هـاي غيرشـناختي    زمينه«ها را ذيل عنوان   اين مثال ةآسان نيست و بهتر است مؤلف هم
  مطرح كند.» هاي گرايشي  زمينه«

  هاي نظريات  فرض  هي به مباني و پيشتوج بي 4.2.3
هاي چند ساحت از دانـش    فرض  علم و دين متوقف بر آگاهي از مباني و پيش ةتحليل رابط

شناختي گره خورده است. مسائلي چـون امكـان     سو با مباني معرفت است. اين مسئله ازيك
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هاي   شناختي گزاره  معرفتنمايي مفاهيم، تفاوت عقل و حس، اعتبار   يابي به يقين، واقع دست
بودن زبان دين در تحليل اين مسـئله اثرگذارنـد.    نمايي يا نمادين  ديني، مراتب معرفت، واقع

هاي تجربي،   هاي گوناگون در سرشت گزاره  چون ديدگاه علم هم ةمباني فلسف ،ديگر ازسوي
هاي رواني در   گيزهفرض در مشاهده، سهم ان  نمايي تجربه، ارزش مشاهده، جايگاه پيش  واقع

كننـد. سـرانجام، آشـنايي بـا       علم و دين را تدقيق مـي  ةو ... نگرش محقق به مسئل ،مشاهده
هـاي    هـا و مخالفـت    شناسي معرفت نيـز در ارزيـابي موافقـت     شناسي معرفت و روان  جامعه

  دانشمندان مؤثر است.
به منـابع معتبـر، فهـم    شود باوجود مراجعه   مبنايي به اين مباحث موجب مي ةعدم احاط

خورد كه ناشي از عدم توجـه    چشم مي در اين اثر نيز اشكاالتي به دقيقي از مدعا پديد نيايد.
  كافي به مباني است؛ براي نمونه:

1.4.2.3  
 ةمنزل كند اين نظريه را صحيح و به  پذيري پوپر تالش مي  ابطال ةنويسنده در دفاع از نظري

  نشان دهد:حل تعارض علم و دين  راه
ـ  ةاگر كسي در فضاي علمي نيم پـذيري    ابطـال  ةدوم قرن بيستم قرار گيرد و با نظري

 ةهاي مفيدي هستند كـه فقـط جنبـ     هاي علمي، افسانه  داند كه تئوري  آشنا باشد، مي
 جـدي كننـد   ةابزاري و كاربردي دارند و قـادر نيسـتند بـا نصـوص دينـي معارضـ      

  .)51 -50 :1389(رضايي اصفهاني 
گرايي معتقد   تري كند. پوپر به واقع مؤلف گرامي بايد در گزارش ديدگاه پوپر دقت بيش

 .)228 :1374(پوپر  علم را تبيين كرد ةتوان وظيف  گرايي نمي  و بر اين باور بود كه بدون واقع
خواند اي   ترين بيماري فيلسوفان حرفه  بيني و شايع  گرايي را نوعي خودبزرگ  پوپر انكار واقع

جـاي   گرايي روي آورد كـه تجربـه را بـه     گرايي به ابطال  جاي اثبات لكن وي به .)47 :(همان
تري كند بـه   اي كه مقاومت بيش  گيريم و هر نظريه كار مي ها به اثبات نظريات براي ابطال آن

 پذيري پوپر  حال بايد توجه داشت كه ابطال (تقرب به حقيقت) بااين تر است  حقيقت نزديك
تر از آن نيست. در اين نظريـه    اشكال  شود، كم  اگرچه نقدي بر پوزيتيويسم منطقي شمرده مي

رسي به واقعيت جاي خود را بـه   نيز امكان دفاع از مباني مابعدالطبيعي آسان نيست و دست
دار اصلي معرفت هستند. آيـا در چنـين     هاي پياپي ميدان  دهد. حدس  نزديكي به واقعيت مي

توان از اعتبار دين و مباني آن سخن گفت؟ مباني متافيزيكي و ديني در تفكـر    مي دستگاهي
  شدند.  معنا تلقي مي  پوپر به همان اندازه دچار مشكل هستند كه در پوزيتيويسم منطقي بي
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داند،   اي مفيد مي  هاي علمي را افسانه  كه مؤلف محترم معتقد است پوپر گزاره گونه اگر آن
هـا   خواند. زيرا هيچ راهي براي ابطـال آن   نما مي  هاي ديني را نيز غيرواقع  گزاره طريق اولي به

هاي تجربي بپـذيريم و آن    گزاره ةگرايي پوپر را دربار  توانيم مبناي ابطال  وجود ندارد. ما نمي
تعـارض   ةهاي ديني ومابعدالطبيعي انكار كنيم. مؤلف محترم براي حل مسئل  گزاره ةرا دربار

گذارد چه رسد   گرا باقي نمي  اي پناه برده است كه جايي براي دين واقع  علم و دين، به نظريه
  هاي آن با علم تجربي.  به حل تعارض

تـوان از    هـايي مفيدنـد، ديگـر نمـي      هاي علمي افسانه  كه اگر حقيقتًا گزاره ديگر آن ةنكت
شـمردن   معنـاي افسـانه   دو بـه  ستن ايـن دان سنگ  راهي علم و دين اسالم سخن گفت. هم هم

نمايي اسـالم را عالمـت     هاي دين است. فيلسوفان و متكلمان مسلمان عقالني و واقع  آموزه
كـه اتكـا بـه      داننـد، درحـالي    ستيز مسيحيت و ديگر اديـان مـي    هاي عقل  برتري آن بر آموزه

  د.گذار  فاعي از اصل دين باقي نميپذيري راهي براي چنين د ابطال

2.4.2.3  
هاي علمي و اصـرار در    نما پنداشتن نظريه  قطعي و واقع« 76 - 75 نويسنده در صفحات

 ةپـس از سـد  « :گويد  كند و مي  هاي تعارض مطرح مي  را يكي از ريشه» ها بر دين تحميل آن
يك از دستاوردهاي بشر  هجدهم و ظهور شكاكيت هيوم و مقوالت كانت، اين باور كه هيچ

هـاي حسـي     نما نيست و ذهن انسان اموري مانند زمان و مكان را بـه داده   كامل واقعطور  به
هـاي    پنداشتند كه قـانون   افزايد، موردپذيرش فرهيختگان قرار گرفت، ولي هنوز چنان مي  مي

 .»علمي حاكم بر نظام طبيعت وجود دارد ةشد ثابت
نمـايي و    كنـد واقـع    ش مـي كانت و هيـوم تـال   ةمؤلف در اين عبارت با استناد به نظري

گرا را متهم به ناآشنايي از نظريات   هاي تجربي را انكار و دانشمندان واقع  بودن گزاره قطعي
كه پذيرش مباني كانـت و هيـوم راه رسـيدن بـه واقـع را بـر كـل         جديد كند. غافل از اين

ديدگاه كانتي تفكـر   ترين قربانيان پذيرش  هاي تجربي. از مهم  فقط گزاره بندد نه  معرفت مي
الطرفين خواهد بود. زيـرا در ديـدگاه كانـت،     كانت، امري جدلي ةديني است كه طبق نظري

ها از مفهوم خداپديداري حسي ندارند، زيرا اين مفهوم از قالب زمان و مكـان عبـور    انسان
شـود و سـرانجام هـيچ      نكرده است و درنتيجه احكام مقوالت فاهمه نيز بر آن جاري نمي

اگرچـه   .)210 - 207 :1384توان داشت (كانت   اين امور نمي ةكم ايجابي يا سلبي دربارح
گزيني عقل عملي، مسـير خـداباوري را حفـظ كنـد، انتقـادات و       كانت تالش كرد با جاي

بودن مباحث دينـي را   الطرفين  اشكاالت پرشماري كه برمبناي اخير او وارد شد شعار جدلي
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دهد كه كامالً مخـالف بـا     سمت شكاكيتي پنهان سوق مي شر را بهحل ب تثبيت كرد. اين راه
جويي اسـتوار اسـت. ايـن نگـاه در ظـاهر       مفاد دين است. زيرا بنيان دين براساس حقيقت

كنـد. شـگفت     ولي بنيان عقالني دين را ويران مي ،علم و دين را حل كند ةقصد دارد مسئل
ستگاه فلسفي غرب ازجملـه كانـت و   ضعف د ةدربار 108- 107فحة كه نويسنده در ص آن

  گويد.  هيوم سخن مي

3.4.2.3  
و جاي خـدا را  «ديني نداشت  ةنويسنده معتقد است ديدگاه نيوتن هيچ تعارضي با نظري

نگـاه   ةامـا تـأثيرات باواسـط    .)87: 1389 (رضايي اصفهاني »اش باز گذاشت  در نظام كيهاني
ديدگاه نيوتن جهان را چونان ماشـيني پيچيـده    نبايد فراموش كرد. نيوتني بر جريان الحاد را

بيني بود. اين   كردند كه هر جزء آن قابل پيش  ترسيم كرد كه از قوانيني تغييرناپذير پيروي مي
) برت در توصيف نتايج نگرش 43 :1384 (باربور نگرش مبناي جبرگرايي و ماترياليسم شد

يت يافته بود به جهاني سـخت، سـرد،   حق اهم جهان خارج كه به گويد:  نيوتني به جهان مي
 ةمحاسب اش قابل  ؛ جهان حركاتي كه نظم ماشينيتبديل شد جهان كميتو صدا،   رنگ، بي بي

عنوان سـازنده   نيوتن اعتقاد به خداوند صرفاً به ةرهاورد ديگر نظري .)44 :رياضي بود (همان
ايـن   .سـاز الهـوتي)    تو معمار جهان بود كه نقشي در تدبير و كنترل طبيعت نـدارد (سـاع  

كـرد.    معماري بازنشسته يا خـدايي بـدون عمـل ترسـيم مـي      ةكم خدا را در جام  ديدگاه كم
نيوتن خداوند را از تدبير هستي بازداشـت و وي را بـه تماشـاگري كـه      ةنظري .)52 :(همان
كنـد تنـزل داد. خـدايي كـه تـدبيري در عـالم نـدارد، حـق           خود را صرفاً تماشا مي ةساخت

گذاري براي آن هم نخواهد داشت. رهاشدگي انسان مدرن در جهان و قطع ارتباط آن  نونقا
كرد در جاهـايي كـه     با غايت، از دستاوردهاي نگرش نيوتني به عالم است. نيوتن تالش مي

ها نداشت (مانند مسير گردش سـيارات)،    اي براي توجيه برخي پديده  كننده  تبيين علمي قانع
را به ميان كشيده و با فرض دخالت او نقص نظرياتش را جبران كند. چنين  دوباره پاي خدا

ناميده شد. اين تلقي نيوتن با انتقاد اليب نيتـز مواجـه شـد كـه     » پوش  خداي رخنه«خدايي 
 گاه داشته باشـد  به گفت خداوند كامل نبايد دستگاهي ناقص آفريده باشد كه به تصحيح گاه

  .)52 - 51 همان:(
قرن شكاكيت و الحاد معرفي و ايـن پرسـش را مطـرح     منزلة هجدهم را بهاستيس قرن 

كردنـد، چـه تـأثيري در ايـن       كند كه نظريات علمي كه مستقيماً خدا را نفي يا اثبات نمي  مي
هـاي يـك     ها سرچشمه دهد حذف خداي مدبر از زندگي انسان  الحاد داشتند؟ وي پاسخ مي
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داند كـه    ديدگاه نيوتن و گاليله را تصويري از خدا مي ةجكلي خشكاند. او نتي دين زنده را به
چيز هست ولي اكنون از حـوادث زنـدگي مـا     بعيد و قديم است. خدايي كه در ابتداي همه
اي براي تبيـين چگـونگي آغـاز      عنوان فرضيه دور است. يك اعتقاد عقلي صرف كه شايد به

چنين تصوير خيالي از خدايي بعيد «خلقت ضروري باشد، لكن در زندگي ما اهميتي ندارد. 
سـاز الحـاد قـرن      استيس اين تلقي از خدا را زمينه .»بار است و قديم، براي ديني زنده، مرگ

  .)117 - 116 :1390 (استيس داند  هجدهم مي
توانيم و نبايد نسبت بـه تـأثير نظريـات علمـي در خـداباوري بـا         كه ما نمي خالصه اين

كـردن   ي اگر نيوتن و گاليله از نتـايج ديـدگاه خـود در سسـت    نگري رفتار كنيم. حت  سطحي
  توان اين تأثير را انكار كرد.  خداباوري ناخرسند باشند نيز نمي

4.4.2.3  
ميان ضعف مبـاني فلسـفي غـرب و رشـد      ةكتاب رابط 107 ةمحترم در صفح ةنويسند

 گويد:  تعارض علم و دين را بررسي كرده و مي ةمسئل
رو   ناپـذير روبـه    هـايي جبـران    علوم تجربي، علم و فلسفه را بـا زيـان  دخالت فلسفه در «

ربي و ركود اين بخـش از  كارگيري روش قياسي در علوم تج ها به  ساخت. يكي از اين زيان
 .»دانش بود

روش اسـتقرايي از   زمان به دو نكته توجه كند: نخست تفكيك قلمـرو  نويسنده بايد هم
علـوم ازجملـه علـوم تجربـي بـه فلسـفه. اشـكال جريـان         دوم احتياج تمام  روش عقلي و

ارسطويي در رويارويي با طبيعت آن بود كه ميان روش اسـتقرايي و روش عقلـي و قلمـرو    
هاي مشـاهدتي    ها تفكيك نكرد. امور حسي و تجربي قبل از هرچيز بايد با روش فعاليت آن

اسـازي فلسـفه از دانـش    معناي ضـرورت جد  بررسي شوند، نه روش قياسي. اما اين امر به
هاي تجربـي بـدون اسـتمداد از      نياز از فلسفه نيست. يافته  زيرا هيچ علمي بي ،تجربي نيست

سازي ندارند. بدون متافيزيـك هـيچ علـم و معرفتـي سـامان        متافيزيك امكان تعميم و كلي
ـ    ةاين، نتيج بر عالوه. )52 :1388(سروش  نخواهد يافت ي جداسازي فلسـفه از دانـش تجرب

همان مدعاي پوزيتويسم منطقي است كه فلسفه را از جايگاه علمـي سـاقط كـرد و عنـوان     
خادم علوم به وي اطالق شد. با اين نگرش، دخالت مباني فلسفي در علوم تجربـي تخطئـه   

نيازهاي عقلي خـود ماننـد سرشـت معرفـت،       خواهد شد و دانشمند تجربي در تحليل پيش
. بايد از روش تجربي بهـره جويـد كـه همـان نتـايج نـاگوار       و .. ،ماهيت انسان، قلمرو دين

داران پوزيتيويسم منطقي نيز بر جدايي متافيزيك از علـم   دنبال دارد. طرف پوزيتويستي را به
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 تجربي تأكيد كردند و درنهايت جايگاه فلسفه را درحد اسطوره و خرافـه تنـزل بخشـيدند.   
اين متافيزيـك كـه همـواره جامـه عـوض      چنان در پس و پشت  همان محتواي اساطير هم«

  .)50 :1389(كارناپ  »كند قابل تشخيص است مي

5.4.2.3  
هاي تجربـي را    نتايج كالمي ديدگاه 116و  81 نويسنده حداقل در دو جا يعني صفحات

كند از   ساز تعارض علم و دين دانسته است و درنتيجه دانشمندان تجربي را موظف مي  زمينه
جـا بايـد بـه چنـد نكتـه توجـه        خويش نتايج كالمي نگيرند. لكن در ايـن  هاي علمي  گزاره
 داشت:  زمان هم

  علوم تجربي و الهيات هركدام قلمرو مختص به خود را دارند.  ـ
 روشي تحقيق در الهيات و علوم تجربي متفاوت است.  ـ

 ةمعناي آن نيست كه دانشمند تجربي از مشاهدات خويش هيچ نتيج لكن اين دو اصل به
هاي كالمي و   هاي تجربي مؤيد ديدگاه  نبايد فراموش كرد كه بسياري از گزاره مي نگيرد.كال

گر ديدگاه موافق دانشمندان تجربي با وجود خدا و ...  هايي كه بيان  الهياتي است. شمار كتاب
هاي تجربـي مـتهم     گرفتن از گزاره كالمي ةتوان ايشان را نيز به نتيج  هست كم نيست. آيا مي

راهي علم و دين باشـد نيـز    نفع هم ديدگاه تجربي به ةآيا نويسنده در مواردي كه نتيج رد؟ك
  كند؟  اين ادعا را تكرار مي

6.4.2.3  
براي تبيين انواع تعارض علم و دين، متون دينـي را   54 - 53مؤلف محترم در صفحات 

و متشابه. در تعريف ظاهر  ،بخشي به چند دسته تقسيم كرده است: نص، ظاهر  ازنظر معرفت
كند، ولي ممكن است مراد گوينده معنـاي    عباراتي كه يك معنا را بيان مي«گفته شده است: 
در تعريف متشابه  .»شود  هاي عقلي يا نقلي به مخاطب القا مي  قرينه ةوسيل ديگري باشد كه به
 ةوسيل سازد و بايد به  يتنهايي مراد گوينده را مشخص نم هايي كه به  عبارت«گفته شده است: 

  .)54 :1389 رضايي اصفهاني»(هاي ديگر معنا شود  آيات و قرينه
ترين نكات   بودن از برجسته ها در يقيني و غيريقيني توجه به انواع متن ديني و تفاوت آن

تعارض علم و دين است. اما برخي از عبارات مؤلف در تعريف ايـن متـون    ةدر حل مسئل
يـدنظر دارد. بـراي مثـال وي متشـابه را قسـيم ظـاهر دانسـته اسـت.         جاي مالحظه و تجد

  كه چنين نيست، زيرا متشابه نيز يكي از اقسام ظاهر است. درحالي
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7.4.2.3  
اسـالم تجسـس در امـور ديگـران را حـرام      « :كتاب گفته است 110ة نويسنده در صفح

فت و با دانشمندان شمرده است، بدين سبب در جهان اسالم، دادگاه تفتيش عقايد شكل نگر
 .»سبب كشفيات يا عقايدشان برخورد نشد تجربي به

سـبب كشفياتشـان    هرچند اسالم تجسس را حرام دانسته و با دانشمندان تجربي نيـز بـه  
چنـين نيسـت كـه علـت      علّي نيست، اين ةبرخورد نكرده است، ميان اين دو موضوع رابط

كـه   گونه بودن تجسس باشد، همان  رامآزادي عمل دانشمندان تجربي در جهان اسالم فقط ح
تجسـس ربـط    ةمخالفت با كشفيات دانشمندان تجربي در مسـيحيت نيـز لزومـاً بـه مسـئل     

چه سبب پذيرش رأي دانشمندان در اسـالم و نابردبـاري كليسـا     يابد. سهم زيادي از آن نمي
مانند تأكيد اسـالم بـر ارزش معرفـت،     ،كند  شده بود به مباني روشي و معرفتي بازگشت مي

منددانستن علوم تجربي و دربرابر، منحصردانستن مرجعيت  طبيعت، ارزش ةتشويق به مطالع
اعتنايي ايشـان بـه مطالعـات تجربـي، تأكيـد بـيش از انـدازه بـر           كليسا در فهم واقعيت، كم

  .هاي مدرسي)  (فلسفه هاي مبين مسيحيت فلسفه
شود كه بـدانيم بسـياري از     تر مي  تجسس زماني روشن ةع با مسئلارتباطي اين موضو  بي
حـال   هاي دانشمندان تجربي اموري آشكار است كه نيازي به تجسس ندارد، ولي بااين  يافته

بنـابراين   ازسوي دانشمندان مسيحي موردنقد و ازطرف مسلمانان موردحمايـت واقـع شـد.   
  تواند دخيل باشد.  نميشمردن تجسس در نفي يا پذيرش اين امور  حرام

  ضعف در مراجعه به منابع دست اول و نو 5.2.3
هاسـت.   روزتـرين آن   ترين منـابع و بـه    مند، استفاده از مهم هاي تحقيق روش  ازجمله ويژگي

ها كتاب دقيق و مرجع  علمي نيست. ده ةموضوع علم و دين موضوعي فاقد ادبيات و پيشين
علم و دين در غرب اساساً به  ةرابط ةكه مسئل جود ايندر اين موضوع موجود است. لكن باو

استفاده نشـده اسـت.    يشود، در اين كتاب، از هيچ منبع التين  خاستگاه مسيحيت مربوط مي
  شود.  درميان منابع فارسي نيز تنوع در منابع ديده نمي

اثر  دين و علماثر كوستلر و گاه كتاب  گردها خوابنويسنده به كتاب  ةترين مراجع بيش
تري دارد. هرچند اين دو  سهم بيش گردها خوابآيان باربور بوده است و درميان اين دو نيز 

علم و دين در غـرب، نيـاز بـه منـابع      ةكتاب بسيار مهم و مشهور هستند، تأليف اثري دربار
 تري دارد كه اين امر رعايت نشده است.  تر و گسترده  متنوع
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عبـارتي   33ة منابع دست اول نيستند، مثالً در صفحبرخي از ارجاعات اين كتاب نيز به 
كـه   آقاي محمدرضا كاشفي ارجاع شده است. درحالي ةاز استاد مطهري نقل شده كه به مقال

  ها آسان است. رسي و ارجاع به آن مطهري موجود و دست آثار استاد
  برخي از ارجاعات نيز در منبع اصلي يافت نشد؛ ازجمله:

ولـي   ،) آدرس داده شده است41ة باربور صفح دين و علم(به كتاب  26 ةدر صفح  ـ
 چنين مطلبي در اين آدرس موجود نيست.

ولـي   ،) آدرس داده شـده اسـت  601 ةصـفح  گردها خواببه كتاب ( 26 ةدر صفح  ـ
 چنين مطلبي در اين آدرس موجود نيست.

ولي  ،) آدرس داده شده است121 ةباربور صفح دين و علمبه كتاب ( 52 ةدر صفح  ـ
 .چنين مطلبي در اين آدرس نيست

هـاي    نـام كتـاب   46 ةصـفح  نوشتبرخي ارجاعات نيز ناقص است. ازجمله در پا
كـدام ذكـر    هـيچ  ةصفح ةولي شمار ،عنوان منبع آمده به پوپرو  علمي اكتشافات منطق

  نشده است.

  هاي مستقيم و طوالني  قول نقل 6.2.3
توانـد    پژوهش است كه تنها در شرايط خاصـي مـي  قول مستقيم يكي از اصول  پرهيز از نقل

قـول مسـتقيم و طـوالني     نقض شود. اما متأسفانه در اين متن كوتاه موارد پرشماري از نقـل 
، 95، 87، 77، 75، 65، 60، 53، 52، 45 ،44، 33، 30خورد. ازجملـه صـفحات     چشم مي به

  .106 و ،105 ،102، 99، 98 ،97 ،96
  

  ادهاي كاربردينه گيري و پيش نتيجه .4
توان انتظـار    با هدف متن درسي نگاشته نشده است و نمي در غرب ينعلم و د ةرابطكتاب 

مند بـه ايـن مباحـث     هچنين متني از آن را داشت. اين كتاب براي مخاطب دانشجو اما عالق
  تأليف شده است و ازنظر رواني قلم و حجم اندك امتياز خوبي دارد.

نبودن عنوان اثر با محتـواي آن اسـت. كتـاب از     تحقيق منطبق ترين آسيب اين  اما روشن
تعارض تمركز كرده است و در ايـن   ةعلم و دين، فقط بر مسئل ةميان اشكال گوناگون رابط
هاي غيرشناختي بررسي شـده اسـت.     هم ريشه  هاي تعارض و آن  موضوع نيز منحصراً ريشه

  يدگاه گاليله بوده است.نويسنده بر رويارويي كليسا با د ةترين تكي بيش
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علـوم   ةتالش نويسنده بر تفكيك اسالم از مسيحيت و نوع رويارويي هريك به مسـئل 
و  ،شـناختي، فلسـفي    الزم بـر مبـاني معرفـت    ةعدم احاط ،حال تجربي ستودني است، بااين

علم و ديـن، نتـايج    ةعلم سبب شده است بسياري از دفاعيات وي از رابط ةنظريات فلسف
پوپر و كانت از اين قبيل اسـت. ايـن    ةبردن به فلسف بارتري داشته باشد. پناه  و زيان تر  باطل

هـاي پوزيتيويسـتي امتـداد يافتـه اسـت كـه         جريـان  ينوايي با برخـي آرا   مسئله گاه تا هم
صورت اعتباري براي دين باقي نخواهد ماند تـا بخـواهيم از سـازگاري آن بـا علـم       دراين

  سخن بگوييم.
مـثالً   ،شود مؤلف نـام كتـاب را متنـاظر بـا مباحـث فعلـي آن تغييـر دهـد          مي نهاد پيش

چنين براي پرهيز از عدم تـداخل   ؛ هم»هاي رواني و اجتماعي مخالفت كليسا با گاليله ريشه«
شود مؤلف بخش دوم را به دو فصل كلي   نهاد مي و نيز حفظ پيوستگي منطقي مباحث پيش

تقسـيم كنـد و   » ها و علل غيرشـناختي تعـارض    زمينه«و » ها و علل شناختي تعارض  زمينه«
  مطالب فعلي ذيل اين دو فصل اصلي قرار گيرند.

  تر بحث به منابع پژوهشي ديگري نيز مراجعه شود. چنين براي اتقان بيش هم
  ند از:ا برخي از منابع مفيد در موضوع علم و دين به زبان فارسي عبارت

بتول نجفي، قـم، كتـاب    ة، جان اف هات، ترجمگووگفت تا تعارض از دين و علم  ـ
 .1382طه، 

همـايون همتـي، پژوهشـگاه     ة، رابرت راسـل و ...، ترجمـ  ياتو اله ،فلسفه فيزيك،  ـ
 .1386اسالمي،  ةفرهنگ و انديش

 .1393جوان،  ة، تهران، كانون انديشگلشني مهدي با گووو فلسفه، گفت ،دين علم،  ـ
بتـول نجفـي، تهـران،     ةمهدي گلشني، ترجم ،بگيرد؟ يدهناد را دين تواند  مي علم آيا  ـ

 .1387پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
، مهدي گلشني، تهران، پژوهشـگاه  ويكميستقرن ب ةآستان در معنويت و دين و علم  ـ

 .1379علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
 ةعبدالرحيم گواهي، تهـران، مؤسسـ   ة، ماري ميجلي، ترجمعلم بخشي  نجات ةافسان  ـ

 .1390فرهنگي انتشاراتي تبيان، 
  

  ها نوشت پي
 

 .»بگو بنگريد به موجودات گوناگون در آسمان و زمين«، 101 يونس: .1
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 .»بگو در زمين سير كنيد و ببينيد كه خداوند چگونه خلقت را آغاز كرد«، 20 عنكبوت: .2
هاي شما آدميـان   ها و رنگ ها و زمين و اختالف زبان هاي الهي، خلقت آسمان  از نشانه«، 22 روم: .3

  .»براي دانشمندان هست هايي  است كه در اين امر نشانه
  
  نامه كتاب

مصـطفي ملكيـان،    ستةاحمدرضا جليلي، ويرا ة، ترجمدين و نگرش نوين ،)1390( استيس، والتر ترنس
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