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اکیم
تفسیر علمی که در عصر پستمدرنیسم دوران پختگی و کمال خود را تجربه مهیکنهد ،افهزون بهر رو شناسهی خهاص و

معیارهای معتبر ،به تناسب توسعه دانشهای بشری ،به ویژه در حوزه فلسفه علم ،نیازمند تبیین کهنشههای تاثیرگهیارترین

دیدگاههای نوین فلسفه علم بر حوزه مبانی و قواعد این شیوه تفسیری است.
دستاورد مقاله حاضر که به رو

توصیفی ،تحلیلی ،انتقادی و تطبیقی نگار

یافته ،پس از بررسی نقادانه نظریه «رئالیسهم

انتقادی» ایان باربور با محوریت مناظر آیتاهلل جوادی آملی ،تبیین چیستی کنشها و میزان سازواری نظریه وی با مبهانی و

قواعد تفسیر علمی به شرح ذی است:
همعر

دانستن خداوند با سایر پدیدههای هستی ،محدودسازی اص علیّت در حدّ پدیهدهههای طبیعیهت؛ تقهدّم معرفهت

تجربی بر معرفت دینی؛ یکسانپنداری رو شناسی علم با دین؛ اینکه هیچ «نظریه نههایی» را نمهیتهوان «حقیقهت غهایی»

دانست و حقیقت نهایی هیچ چیز قاب درک نیست؛ شکاکیت و سفسطه به عنوان نتیجه منطقی «نسبیت فهم»؛ دیدگاههایی
از ایان باربور است که در ناسازگاری با فلسفه دین و مبانی تفسیر علمی قرآن است؛ لیکن تال

وی در تهنشزدایهی بهین

علم و دین که زمینه مساعد وحدت علم و دین را در غرب تمهید نموده ،با مصالح دین و آموزههای قرآنی سازگار بوده،

پییر

واقعیات خارجی و جهانبینی علمی به عنوان واقعیتی مسلّم ،معتبر و اطمینانبخهش ،مهورد پهییر

فلسهفه دیهن و

سازگار با دیدگاه مفسران علمی قرآن مبنی بر جواز استناد قضایای طمأنینهبخش تجربی به قرآن در قالب «استناد احتمالی»

است.

کییمواژ ها :رئالیسم انتقادی ،ایان باربور ،تفسیر علمی ،جوادی آملی ،کنشها و سازواری.
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تفسیر علمی آیات قرآن کریم به مدد کشفیات علمی اعهم از «فرضهیه و تئهوری» و یها حهداکثر

«قانون تجربی» در میهان متقهدمان و متهأخران طرفهداران و دلبسهتگانی داشهته ،امها بلهوغ و اوا

گرایش به این شیوه تفسیری ،در قرن اخیر مشاهده مهیشهود .تفسهیر علمهی رو منهد و معتبهر،

دستاوردهای مثبتی همچون :اثبات اعجاز قرآن ،تحکیم ایمان مسلمانان ،گرایش غیهر مسهلمانان
به اسالم ،جلوگیری از پندار تعار

علم و دین در اسالم ،تعمیق فهمِ قرآن و ...را در پی دارد.

ت فسیر قرآن نیازمند مبانی و قواعهدی اسهت کهه غالبها مفسهران در مقدمهه تفاسهیر بهه آن اشهاره
نمودهاند .اما با بررسی تفاسیر موجود ،علیرغم اینکه اکثر مفسّران بهه آرای تجربهی دانشهمندان
عصر خود گرایش نموده اند ،لکن غالبا مفسّری کهه مبهانی و قواعهد خهود در زمینهه اسهتفاده از

یافتههای علوم بشری ،به ویژه در ارتباگ با دیدگاههای جدید و تأثیرگهیار فلسهفه علهم در قهرن
بیستم و پس از آن را به صورت منسجم و مدوّن بیان نموده باشهد ،یافهت نمهیشهود؛ لهیا بهرای

اعتبارسنجی «تفسیر علمی» غالبا معیار مشخصی وجود ندارد .بنابراین ضرورت دارد اوال مبانی و

قو اعد تفسیر علمیِ معتبر ،بررسی؛ ثانیا معیارهای مشخصی برای اعتبارسنجی این شیوه تفسهیری

ارایه شود؛ ثالثا رابطه و کنشهای اساسیترین آموزههای نوین فلسفه علم بر تفسیر علمی تقریر

شود تا قشر جوان و تحصی کرده امروزی که در برابر دستاوردهای نوین علهومِ بشهری ،حالهت
انفعال دارند ،از سردرگمی و دو راهیِ پییر

یافتههای علوم تجربی یا معارف دین رها شده و

با آزاداندیشی بتوانند آرای سره از ناسره را تشخیص دهند.

ی بشهر پهس از نیمهه دوم قهرن بیسهتم ،موجهب پیهدایش نظریهات
از سویی کاو ههای علمه ِ

جدیدی در فلسفه علم گردیده ،که در نتیجه آن طهردِ تقسهیمبنهدی علهوم تجربهی بهه دو قسهمِ:

نظریههای «اثباتنشده» و «قوانین اثباتشده» و مطرح شدن گفتمانهها و نظریهات چهارگانهه در
حوزه فلسفة علم به شرح ذی است:

تطبی
ربرسی قی میزان سا اری

- 0پوزیتویسم که در روایت عمدها

کنشاهی ان گار اهی نظرهی18 ...

یعنی :اصالت ظاهر و اصالت فیزیک ،مفاهیم ،نظریهها و

قوانین علمی را ملخّص و سادهسازی دادههای آزمایشگاهی دانسته و یا قائ به تحوی و ترجمه

همه گزارههای مفهومی به رویدادهای جهان خارا یا نتایج تجربی مستقیم است.

- 7نظریه وسیلهانگاری که نظریههای علمی را در درجه اول شیوه و شگردهایی برای

پیشبینیهای مفید و کارآمد میداند ،هرچند مجعول و افسانه باشند.

- 3نظریه ایدهآلیسم که انگارههای علوم و صورت و ساخت نظریهها را دادههای فراافکنده
ذهن انسان میداند .بنابراین نقش عمیقتری برای ذهن داننده در تحقیق حقیقت و علم قای
است.

- 8نظریه اصالت واقع یا رئالیسم که مفاهیم و دانشهای علمی را بازنمود حیات واقعی میداند
که از همکنشی متقاب

عالم و معلوم به دست میآید .هرچند برای عینِ معلوم سهم

تعیینکنندهتری قای است.

از سویی دیگر ،مساله کنکا

از نسبت علم و دین در سایه توسعه هر چه بیشتر علوم بشری،

ابتدا و با قدمتی طوالنی ،در غرب و س س در جهان اسالم ضرورتی روزافهزون یافتهه اسهت .بهه

طوری که پییر

دیدگاه خاص (= تعار  ،تداخ  ،تعام و )...در این حوزه تاثیر بنیادین در

حیات بشر و نحوه زیستن انسان در جهان دارد.

ایان کریم باربور 0فیزیکدان و فیلسوف مسیحی که در چین متولد شد و ضمن نظریهپردازی

علمی ،در عرصه دین فعالیهت گسهترده داشهته (نهک :فتحهیزاده ،0321 ،ص )75بنهابر دیهدگاه

برخی از بزرگترین فالسفه غربی« ،خداگرا» و شناختهشدهترین دانشمند مدرن در رابطه با علم

و دین است که نظریه رئالیسم انتقادی وی تحت تاثیر اندیشههای پسهت مهدرن معرفهتشناسهی

است و پیروان و طرفداران زیادی در غهرب دارد ( McGrath, 1999: 209; Charles, 2014:

 .)2تال

مقاله حاضر آن است که پس از ارایه تصویر مختصر و گویا از نظریهه «اصهالت واقهع

انتقادی» ایان باربور ،ضمن بررسی نقادانهه دیهدگاه وی بها محوریهت دیهدگاه آیهتاهلل جهوادی
_____________________________________________

1. Barbour, Ian G.
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آملی ،به چیستی کنشها و سازواری دیدگاه وی بر مبانی و قواعهد تفسهیر علمهی قهرآن کهریم

ب ردازد.

پژوهش نگارندگان در کتهب و مقهاالت مهرتبط نشهان مهیدههد ،علیهرغم عنهاوین متنهوع و

مشابهی که در آنها از فلسفه پویشی ایان باربور؛ رئالیسم انتقادی وی؛ تبیین رابطه علم و دین از
منظر فلسفه ایان باربور و نقادی آن از منظر استاد مرتضی مطهری و ...بحث شده است ،تا کنون

مقاله ای که در صدد تشریح صحت و سقم نظریه رئالیسم انتقادیِ ایان باربور بهه همهراه بررسهی

میزان کنشها و سازگاری آن با تفسیر علمیِ رو مند قرآن ،نگاشته شده باشد ،مشهاهده نشهده
است.

وش قاتیق
پژوهش حاضر ،تحقیقی کیفی ،و به روشی توصیفی ،تحلیلی ،انتقادی و تطبیقی و بها اسهتفاده از
رو

«مثلثسازی» 0است که در این رو

با کاربست شیوه توصهیف و تحلیه  ،از توصهیف و

ترکیب دادهها و منابع و به کارگیری رویکردهای متنوع ه که منجر به افزایش اعتبهار اطالعهات

میشود ه استفاده میشود ( .)Streubert, 2011: 5بنابراین در این پژوهش ،پس از تبیهین مبهانی

نظریِ ایان باربور ،مطالعات انجامشده در باب دیدگاههای وی تبیین شده ،آنگاه به نقادی آن با

محوریت دیدگاه آیت اهلل جوادی آملهی پرداختهه مهیشهود و پهس آنگهاه ،کهنشهها و میهزان
سازواری نظریه وی با تفسیر علمی رصد میشود.

امتبا سنجی قفسیر میری قران
تفسیر علمی ،گرایشی تفسیری برای یافتن ارتباگ بین اشارات اجمالی آیات قهرآن و یافتههههای

علوم بشری در راستای فهم بهتر و عمیقتر مفاد آیات و یافتن مصهادیق عصهری آن اسهت .ایهن

شیوه تفسیری حاص دغدغه دینداران در گیشته و به ویژه در دوران معاصر است کهه پهس از

پیمههایش فههراز و نشههیبهههایی اینههک دوران پختگههی و کمههال و رو منههدی خههویش را تجربههه
_____________________________________________
1. Trianglation Method.

تطبی
ربرسی قی میزان سا اری

کنشاهی ان گار اهی نظرهی10 ...

مههینمایههد .اهتمههام بههه علههوم تجربههی و پیههدایش رویکههرد علمههی بههه قههرآن ،متههأثر از رویکههرد
اثبات گرایانه حاکم بر علوم تجربی در دوره رنسانس علمی و صنعتی غرب است کهه بهه دنبهال

پیشرفتهای شگفت علمی ،نوعی خو بینی نسبت به علهوم تجربهی و آینهده بهه وجهود آمهده
است.

رو

تفسیر علمی در دوره معاصر به یک جریان تفسیری جدی تو م با نگاشتهههای متعهدد

تبدی شده است .این جریان تفسیری ،همواره موافقان و مخالفان سرسختی داشهته اسهت کهه از
جهات گوناگون بر استواری یا نااستواری آن پای فشردهاند .اما در این نزاع ،هر یک از طهرفین

کمتر به مبانی این رو

توجه داشتهاند .مفسّران علمی ،به «اشتراک قلمرو علوم تجربی و قهرآن

حداق در بخشی از آیات»» ،همسویی قرآن و علم در بیان اطالعات هستیشناختی»« ،پهرداز

استطرادی قرآن به علوم تجربی»« ،واقعنمایی زبان قرآن در گزارههای هستیشهناختی در مقابه

انگیزشی و عرفی دانستن زبان آن» و «ارایه فهم عمیقتر از مفاد آیات علمی قرآن» که ضرورت

این رو

تفسیری را به دنبال دارد ،باور دارند.

تفسیر علمی نیازمند «رو شناسی خاص»« ،رعایت معیارهای روشمند و معتبر»« ،اجتنهاب از

تحمی و تطبیقهای نابجای نظریهههای علمهی اثبهاتنشهده بهر ظهاهر قهرآن» و پرهیهز از «رو

استخراا علوم از قرآن» و در ادامه تبیهین رابطهه ،کهنشهها و سهازواری «دیهدگاهههای نهوین و
تاثیرگیار فالسفه علم در خصوص ارز

و منزلت علوم تجربی» بر تفسهیر علمهی و ...دارد کهه

متاسفانه برخی قرآنپژوهان قصوراً یا تقصیراً به این موضوعات و چالشها ن رداختهاند ،چنانکه

متقابال استفاده از علهوم تجربهی و تطبیهق آن بها آیهات و روایهات ،بهه ویهژه در قهرن اخیهر ،اوال

تعارضات بدوی موجود در آیات را رفع نموده و ثانیا تعمیقِ فهم آیات را کهه مفسهران گیشهته
در فهم آن دچار مشک بوده و برای رفهع مشهک بهه مجهاز و حتهی بهه تأویه ههای نهاروا روی

آوردهانههد ،در پههی داشههته اسههت (نههک :بابههایی ، 0352 ،ص353-375؛ معرفههت0812 ،ق،
ص877-881؛ رضایی اصفهانی ،0357 ،ص.)707-711
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قبیین دتمگا « ئالیسم اشتتادی» اتان با بز

- 0ایان باربور به نق از آلفرد نوث وایتهد مینویسد:

«وقتی تأم میکنیم که دین و علم چه ارا و اهمیتهی بهرای بشهر

دارند ،گزاف نیست اگهر بگهوییم سهیر آینهده تهاریخ بسهتگی بهه

معاملههة ایههن نسهه بهها مناسههبات و روابههط فیمههابین آن دو دارد»

(« .)Whitehead, 1925: 180سرنوشههت زمههین و سرنوشههت
تمام کسانی که در آن زندگی میکنند به ایهن وابسهته اسهت کهه
علم و دین را در عمه چگونهه بهه ههم پیونهد بهزنیم» (رولسهتون،

 ،0327ص.)083

 -7زبان علم و دین که مکم یکدیگرند ،از طریق فلسفه پویشی است ،هرچند گاه دین ادعای

شناسایی حقیقت (و واقعیات خارجی) را دارد (فتحیزاده ،0321 ،ص:)77-78
فلسفه پویشی باربور که در راستای مکمه بهودن علهم و دیهن تهال

مهیکنهد ،برخاسهته از

اندیشههای فیلسوف انگلیسی آلفرد نورث وایتهد (0270-0285م) و به این معنها اسهت کهه ههر
موجودی کانونی از خودجوشی و خودآفرینی دارد که به گونههای ممتهاز در جههان نقهش ایفها

میکند .خداوند نقش تعیینکننده و جبهری رویهدادها نیسهت و خهودآفرینیِ ههیچ موجهودی را

نقض نمیکند .نقطه آغازِ فلسفه پویشهی شهدن اسهت نهه بهودن (.)Barbour, 1966, p31-128

خداوند مستق از طبیعت و تعیین کننده جبری رویدادها نیست بلکه رابطه دو سویه بهین خهدا و

جهان ،تعاملی ،همبستگی و حلول متقابه اسهت ( Charles, 2014: 68-84; Barbour, 2002,

.)146

باربور معتقد است مقولههای طبیعی و مافوق طبعیت (خداوند) در ذات خهود دارای تغییهر و

تحول است ( )Barbour, 1969, 59در نهایت وی رابطه همه پدیدههای طبیعت را ارگانیستی و
در عر

یکدیگر میداند و معتقد است خداوند مانند هستیهای دیگر بالفع  ،در حال تکامه

و تاثیرگیاری و تاثیرپییری از اعیان و پدیدهها داشته و بها آنهها در یهک سهطح و رتبهه اسهت

تطبی
ربرسی قی میزان سا اری

کنشاهی ان گار اهی نظرهی1 ...

(Barbour, 2002, 33؛ مطهری ،0337 ،ا ،3ص .)771باربور معتقهد بهه رو شناسهی علهم در
فیزیک است و دین و الهیات را شبیه علم بررسی میکند و بر ایهن بهاور اسهت کهه نظریههههای

علمی از نوعی اعتمادپییری و اطمینانبخشی برخوردارند که به ندرت در زمینههههای پژوهشهی

وجود دارد (باربور ،0377 ،ص .)711-027وی قلمرو طبیعت و ماورای طبیعت را تابع قواعهد و
اصولی مشابه میداند ،به طوری که یافتههای فیزیهک را بهه متافیزیهک تعمهیم مهیدههد (ر.ک:

قنبری ،0325 ،ص .)50-82وی مدعی است دین نمیتواند همه معیارهای مورد پییر
ها ،هماهنگی و جامعیت را برآورد (.)Barbour, 1997, 115

با داده-

هرچند موضوع علم و دین با یکدیگر متفاوت است ،لیکن چون یک انسان و یک طبیعت و

یک جهان بیشتر نداریم ،وجوه مشترک و نقاگ اتفاق بین این دو رو

«علم و دیهن» و نگهر

آنها وجود دارد .علم و دین هر دو مبتنی بر تجربهاند ،هر دو متخیّ از تعبیراند (= دخالت ذهنیت

دانشمند) ،در هر دو حوزه عینیت محض (در برابر ذهنیت) ممکن نیست و دخالت آگاهیههای
انسان در هر دو حوزه ،ناگزیر و محرز است .جداانگاری مطلقِ دو حوزه علم و دین ،قابه دوام

نیست و به این بحث خواهیم رسید که امکانات معتنابهی برای همسخنی بین علم و دیهن وجهود

دارد .از جمله اینکه ،به نظر ما با وجود تفاوتهایی که بین دو حوزه علم و دین است ،تهوازی
و تقارنهای مهمی در رو

آنها موجود است .همانندیهایی در تاثیر متقاب بین تجربه و تعبیر

یا در کاربرد مدلها و مثالها ،همچنین در نقش جامعه پژوهنده ،در هر دو حوزه برقهرار اسهت.

از اینرو زبان علم و دین ،علیرغم وجوه اشتراک و افتراق آشکار ،نه بیارتباگ و ناسازگارند و

نه متعار

با یکدیگرند ،بلکه در تعام با هماند .نتیجه آنکهه :زبهان دینهی عهالوه بهر ورود بهه

حههوزه نیههایش و پرسههتش (= الهیههات) ،ادعههای شناسههایی حقیقههت را در کنههار علمیّههتِ غیههر

شناختاریا

دارد .چنانچه هدف از زبان علم نیز کشف حقیقت است .به نظر بسیاری از مهردم

امروز ،معارضهای که متوجه دین است ،ناشی از تعار
مسلّم گرفتن این فر

 ،0377ص8و.)072

است که رو

بین محتوای علم و دین نیست ،بلکه از

علمی تنها طریهق نیه بهه معرفهت اسهت (نهک :بهاربور،
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 -3اساسیترین قواعد کلی رو شناسی علم (= علوم تجربی و طبیعی) از منظر ایهان بهاربور بهه

شرح ذی است:

الف -اصول کلی علهم مسهتقیما سهاخته و پرداختهه واقعیهات مشههود نیسهت .تجربیهات علمهی،

انعکای عینیِ جهان واقع نیست و نظریهه ههای تجربهی هرگهز مسهتوفا و کامه نبهوده و المثنهای

واقعیت نیستند .زیرا:

* علوم تجربی ترکیبی از «تجربه» (= مشاهدات ،اطالعات و دادهها) و «تعبیر» (= شام مفاهیم،

نظریهها و قوانین) است ،اولی حاص جنبه تجربی علهم و دومهی برخاسهته از جنبهه نظهری علهم
است ،لیکن دو بخش تجربی و نظری علوم تجربی را نمیتوان به وضوح از هم جهدا یها تقطیهع

منطقی روشنی بین آنها قائ شد.

* در فیزیک نوین مسأله تاثیر مشاهدهگر بر موضوع مطالعهه یها دادههها و یافتههههای علمهی ،بهه
عنوان امری ناگزیر و مسلم پییرفته شده است.

* علم (= علوم تجربی) برخاسته از مشاهدات دقیق واقعیات نیست که نتیجه آن تشکی ناپییر (و

قطعی) باشد ،زیرا فعالیت های علمی صهرفا عبهارت از «گهردآوری همهه امهور واقهع» نیسهت ،و

داده های علم ،هرگز امور واقع یا بودههای محض نیستند و هیچ امر واقع (= بوده) تعبیرناشدهای
وجود ندارد که نیازمند به دخالت امور نظری و اندیشه پژوهشگر ،آزمایشگری معنادار ،مسهای

از پیش تنسیخشده و ...نباشند .در بعضی موارد ممکن است این دادهها از مشاهده و توصیف بهه

دست آیند و در موارد دیگر از آزمایشگری کنترلشده و معنیدار و انهدازهگیهریههای دقیهقِ

کمّی .همه اینها ،قابلیت تحقیق «یا تحقیقپییری عام» دارند .بنابراین در ههر مرحلهه از بحهث و

فحص علمی ،اجالتا بسیاری از اصول را مسلّم میگیریم و بدین ترتیب «همه دادهها ،گرانبهار از

نظریه هستند».

* حصر و حد فاص مطلقی بین «عینیت» و «ذهنیت» نیست ،چراکه هر «عالمی» سهم مهمهی در
هر نوع «معلومی» دارد.

تطبی
ربرسی قی میزان سا اری

کنشاهی ان گار اهی نظرهی1 ...

* نقش خالق ذهن انسان در ابداع مفاهیمی که طبعا با مشههدات علمهی تهالزم دارد ،نیهز مهورد
اذعان دانشمندان است .نظریههای فیزیکی عمیقا انتزاعی و کناییاند ،و غالبا فقط به طریقی بس
غیر مستقیم به آزمایش مربوگ میشوند (نک :همان ،ص 7-3و .)050-051

نتیجه آنکه :پژوهش علمی یک روند پیچیده است که بهرهههای تجربهی و نظهریا
تفکیکناپیری در هم تنیدهاند (همان ،ص.)028
ب -هههیچ رو

بهه نحهو

علمههی ثابههت و منحصههری وجههود نههدارد ،و هههیچگونههه قاعههده مشههک گشهها و

معجزنمای پنج مرحلهای که بیچون و چرا به کشفیات علمی منتهی شود ،در کار نیسهت .بلکهه
رو های متعددی هست که در مراح مختلف پژوهش و برحسب مقتضیات گوناگون ،به کار

میرود (همان ،ص.)051

ا -قوانین ممکن اسهت (الزامها) داللهت بهر روابهط علّهی بهین پدیهدههها نباشهد ،بهه طهوریکهه

دگرگونیهای یک متغیر ،علت دگرگونیهای متغیر دیگر باشد ،بلکه بسیاری از قهوانین بیهانگر
تغییر همزمان یا منوگ بودن یک عم به عم دیگرند (نک :همان ،ص.)053

د« -قوانین» عبارت از تضایف یها ههمبسهتگی ههای بهین دو مفههوم یها بیشهتر اسهت کهه ارتبهاگ
نزدیکتری با مشهودات دارند و در واقع نمایانگر نظم و نسق دستگاهمند تجربهها ،و کوششهی
در جهت توصیف مشاهدات بر وفق انگارههای منظماند .این ممکن است بهه صهورت نمهودار،

معادله ،یا بیان لفظی پیوستگیهای بین مفاهیم باشد و درجات متفاوتی از تجرید و تعمیم داشهته

باشد (همان ،ص.)057

هه -هدف اصلی و بالیات علم ،شناخت عقلی طبیعت ،جستجوی انگارهههای عقالنهی روابطهی

(روابط بین پدیدهها) و فهمپییری است ،نه کشف جریهان حهوادث و پهیشبینهی پدیهدههها .بهه
طوری که سلطه و تسلّط (بر پدیدهها ،و کارآمدی و پیشبینی حوادث) ،امری ثانوی و بالعر

(در علم) است (نک :همان ،ص.)028-027

و -زبان علم ،زبانی کنایی ،مجازی ،نمادین ،تمثیلی و مدلسازانه است.
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* قرنها پیش خصلت «کنایی یا نمادین زبان علمی» نادیده گرفته میشد و به این قائ بودند که

توصیف حقیقی (در مقاب مجازی ،کنایی یا نمادین) از جهان عینی به دست نمیدهد .به طوری

که یک تناظر یک به یک همشک وار بین هر خصیصه از یک نظریه و خصیصهه قرینهه چیهزی

که باز میآفریند یا «آیینهوار مینمایاند» برقرار است و بهدین ترتیهب مفهاهیم علمهی را المثنهای

دقیق و کام طبیعت –چنانچه در نفس االمر است -مهیانگاشهتند( ،لهیکن) امهروزه مفهاهیم را

همچون نشانهها یا نمادهایی در نظر میآورند که فقط به جنبههای معینی از پدیدهها میپهردازد

و وسیله نی به اهداف محدود و معینی است و غالب کسانی کهه بهه نحهوی بها علهم سهر و کهار

دارند ،سهم ذهن انسان را در ابداع مفاهیم ،و نقش تخیّه و خالقیهت را در تشهکّ نظریههههای

جدید ،قبول دارند .مفاهیم به صورت حاضر و آماده از طبیعت به دست ما نمیرسهد؛ بلکهه ههر

مفهومی عبارتست از اصطالح یا قراردادی در دستگاههای نمادسازی بشر( .به عنوان نمونه) در
حوزه فیزیک اتمی ،رابطه نماداندیشی علمی با واقعیتهی کهه مطهرح مهیشهود ،فهوقالعهاده غیهر

مستقیم است و «وانهادن تصویرپییری» یکی از ویژگیهای بس مهم فیزیک جدید است.

* زبان علم ،زبان تمثی و مدل سازی است و تنها توانایی برقراری شناخت مشهود یا معقهول دو
چیز ،دو امر را در بعضی از صفات آنها دارد ،نه همسانی در همه خصهائص ،لهیا خطاسهت کهه

چنین پنداشته شود چهون دو سیسهتم در بسهیاری از خهواص شهباهتههایی دارنهد پهس بایهد در

خاصیتهای دیگر هم شریک باشند.

مفاهیم علمی غالبا از به کارگیری «تمثی » به عنوان ابزار کمکی برای پهژوهش پدیهد مهیآینهد.

«تمثی » عبارت است از :انگهاره ههای رابطهه متّخهی از یهک حهوزه تجربهه ،بهه قصهد ههمآرایهی

سنخهای دیگری از تجربه« .تمثی » هرگز اینهمانی کام (بهین دو پدیهده) برقهرار نمهیکنهد و

توصیف جامع و مانع به دست نمیدهد ،بلکه قیاسی ساده بهین بعضهی از جنبههههای محهدود بهه

عم میآورد .نارسایی بعضی از انواع «تمثی » که پیشتر در «علم» غلبه داشته ،یعنهی مهدلههای

مکانیکی و تصویرپییر( ،اکنون) ثابت شده است (نک :همان ،ص.)027-027

تطبی
ربرسی قی میزان سا اری

کنشاهی ان گار اهی نظرهی1 ...

نتیجه آن که :زبان علمی مانند زبان هر جامعه پژوهشهی ،انتزاعهی و انتخهابی اسهت و جنبههههای
معینی از تجربههای پیچیده را با برساختههای نمادین و طرحهای نموداری ارائه میکنهد (نهک:

همان ،ص.)020

 -8ارز

منطقی مفاهیم ،نظریهها و قوانین علمی از دیدگاه ایان باربور:

الف -هرچند دانشمندان معموال اهه موشهکافی ههای فلسهفی نیسهتند ،بها ایهن وصهف مها بایهد
مقبوالت و مسلّمات رایج در زبان جامعه اه علم را جدی بگیریم.

ب -اکثر دانشمندان خود را مواجه با ماهیت حهوادث یها سهاخت رویهدادهای واقعهه در جههان

مییابند ،نه با «ملخّص دادهها (= نظریه پوزیتیسهم ،مبنهی بهر ایهنکهه مفهاهیم علمهی ،ملخّهص و
سهادهسهازی دادههههای آزمایشهگاهیانههد و بایهد صههرفا بها مشهههودات تنهاظر داشههته باشهند)» ،یهها

«مجعوالت مفید (نظریه وسیلهانگاری مبنی بر اینکه مفاهیم علمی ،افسهانه ،مجعهول و ابهداعات

بشری به هدف همآراییاند و ساختههای ذهنی در تعبیر هر تجربه دخالهت دارد و چنهان نیسهت
که نظریه ها ساخته و آماده در طبیعهت وجهود داشهته باشهند)» یها «برسهاختهههای ذهنهی (نظریهه

ایدئالیسم مبنی بر اینکه قوانین و فرضیات علمی چیزی جهز دادهههای فهرا افکنهده ذههن مها (=

صورت ذهنی) نیست)» .دانشمندان (وظیفه و هدف) علهم را راههی بهه سهوی درک و شهناخت

میبینند ،نه فقط ابزاری برای تصرف و پیشبینی و مهار حوادث.

ا -نظریه «اصالت واقع خام» که مفاهیم و نظریات را بازنمود جهان واقعی میدانهد نقهش ذههن

انسان را در آفرینش نظریههای علمهی و جایگهاه خالقیهت انسهان در تشهکّ مفهاهمی علمهی را

نادیده میگیرد.

د -در نظریه «اصالت واقع انتقادی» باید هم نقش ذهن و ظرف خالقیت (و تخیه ذههن) و ههم

وجود خارجی انگاره رویدادها را کهه آفریهده ذههن بشهر نیسهت ،پهییرفت .هرچنهد وی نقهش

«معلوم» را مهمتر از «عالم» میپندارد.
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هه -زبان علمی ،المثنایی از طبیعت نیست ،بلکه یک نظام نمادین ،کنایی (= سیستم سهمبلیک و

تمثیلی) میسازد که انتزاعی و انتخابی است و به جنبههای محدودی از مهورد (مشههودات) ،آن
هم برای مقاصدی خاص میپردازد.

و -باربور رابطه علم و دین را مبتنی بر عقالنیت «رئالیسهم انتقهادی» کهه از اندیشههههای پسهت-
مدرنیسم معرفتشناسی اسهت مهی دانهد ،ایهن مکتهب مبتنهی بهر نقهش تلفیهق و ترکیهب ذههن و

تخیّ ورزی آن را در شک یابی نظریهها میپییرد و این واقعیهت را کهه بعضهی از سهاختهههای
ذهن بهتر از بعضی دیگر با مشاهدات وفاق دارد و این صرفا بدان جهت است که رویدادها یک

انگاره عینی دارند ( .)Barbour, 1974, 34-38وی فلسفه پویشی را نمونهای از رئالیسم انتقادی

میداند (باربور ،0377 ،ص .)053و در رئالیسم انتقادی به انکار اص علیت نمیپردازد ولهی آن
نظری نمیپییرد ،بلکهه یهک مفههوم

را به عنوان یک اص کلی و منطقی و برخوردار از ارز

تجربی میداند .بنابراین وی مدل تجربی را مهمتر از امور دینی دانسته و اصه علیهت را جهدی

نمیگیرد (Barbour, 1997, 89؛ مطهری ،0375 ،ص.)05

ز -اگر هدف علم شناخت طبیعت است ،میتوانیم (= باید) اعتنها بهه آزمهون تجربهی را کهه در

پوزیتویسم معهود است ،با اعتنا به انسجام فکری-عقلی کهه مطلهوب ایهدهآلیسهم اسهت ،تلفیهق
کنیم ،به طوری که تنها آزمون رسایی یک مفهوم و نظریه در بهازنمود جههان عبهارت اسهت از

ترکیب معیارههای تجربهی (و مشهاهدهپهییری و آزمهایش) و عقلهی (صهورت ذهنهی مفهاهیم و

نظریهها) .مبالغه و توجه مفرگ به هر یهک از معیارههای تجربهی یها عقلهی ،فعالیهت علمهی را از

طبیعت خود میگرداند.

ح -مشغله علمی یک پدیده چند وجهی است و هنهر

دقیقها در ههمکنشهی (تعامه و تلفیهق)

مقولههای آزمایش و نظریه است (به طوری که هیچ یک بهه تنههایی علهم بهه بهار نمهیآورد) و

مستلزم در پیش گرفتن روندهای منطقی و نیز تخیّ خلّاقی است که از حدّ منطق فراتر مهیرود

(نک :همان ،ص.)701-715

تطبی
ربرسی قی میزان سا اری

کنشاهی ان گار اهی نظرهی1 ...

گ -صحت هیچ نظریهای را نمیتوان اثبهات کهرد (و در علهوم تجربهی هرگهز یقهین بهه دسهت

نمیآید) بلکه حداکثر چیزی که دربارة یک نظریه میتوان گفت این است که توافق بیشتری یا
بهتری با معلومات موجود دارد و در حال حاضر از نظریههههای بهدی جهامعتهر اسهت .چهه بسها

نظریه های دیگری باشند که در آینده با معیارهای گفته شده ،0موافق یها موافهقتهر در آیهد .ههر

ضابطهسازی ،مستعج (= آزمایشی و موقت) است و دستخو

بازبینی است .هرگز فقهط یهک

نظریه نیست که «توافق کام » با همه امور واقع مشهود دارد ،بلکه چندین نظریه در عهر

ههم

هستند که «توافق ناکام » با آن دارند و ما ناگزیریم «نظریه نهایی» را با مصالحه انتخهاب کنهیم،
البته نظریه نهایی باید توافق معتنابهی با واقعیت مشهود داشته باشد .در نتیجه هیچ «نظریه نههایی»

را نمیتهوان «حقیقهت غهایی» دانسهت و «حقیقهت نههاییِ» ههیچ چیهز قابه درک نیسهت ،زیهرا

نظریههایی که به این ترتیب حاص میشود ،هیچ تضمینی ندارد که آخرین کالم علهم باشهد و
ممکن است در آینده تصحیح و یا تعدی و یا در موارد نادری در یهک انقهالب علمهی بهزرگ

منسوخ شود ،ولی در عین حال نظریههای علمی نوعی «اطمینانبخشی» دارند و در نتیجه عُهرف

اه به اجماع دست مییابند ( .) Barbour, 1966: 181-182,210,298-300

ِ -وی معتقد است ،نظریه های علمهی از نهوعی اعتمادپهییری و اطمینهان برخوردارنهد کهه بهه
ندرت در دیگر زمینههای پژوهشی وجود دارد ( .)Ibid, 1966: 196-210باربور نمیگوید علم
از دین عقالنیتر است ،اما مدعی است دین نمیتواند با ارزیابی علمی مورد پییر
هماهنر بوده و جامعیت را برآورده سازد (.)Ibid, 1966: 115

با دادههها،

_____________________________________________

 «معیارهای ارزیابی نظریهها به نوبه خود عباتند از -0 :توافق نظریه با مشاهدات و دادهها ،به طوری که در عُرف اه علم قاببازسازی یا بازآفرینی باشد -7 .سازواری و انسجام میان مفاهیم موجود در ساخت درونی یک نظریه و بین آن مفاهیم و سایر
نظریههای معتبر موجود باشد -3 .سادگی ساخت صوری یک نظریه که برخاسته از هر چه کمتر بودن مفروضات مستق است ،در هر
نظریه مطلوب است -8 .جامعیت یک نظریه ،یعنی شمول اولیه یک نظریه که قدرت ارایه مضمر در پدیدههای ظاهرا مختلف را دارد.
بنابراین در ارزیابی نظریهها ،هم معیار تجربی «توافق با مشاهدات» و هم معیار «انسجام عقالیی» و «جامعیت (و مانعیت)» باید در نظر
گرفته شود» (نک :باربور.)052-055 :0377 ،
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شتادی شظرته « ئالیسم اشتتادی» اتوان بوا بز ق بوا ماز توت دتومگا اتوت اهلل

جزادی امیی

دیدگاههای آیت اهلل جوادی آملی در نقادی نظریه «اصالت واقع انتقادی» بهه شهرح ذیه تقریهر

میشود:

 -0فالسفه اسالمی ضمن آن که تصورات ابتدایی و رئالیسم خام و دیدگاههای حهسگرایانهه و
پوزیتویستی را نسبت به واقع مردود و ناصواب میشمارند ،با دقهتههای عمیقهی کهه نسهبت بهه
طبقات و انواع مختلف مفاهیم و ماهیات دارند ،هرگز همه مفاهیم را در حکایت نسبت به واقهع

صادق نمی دانند و حکایت یا ههدایت مفهاهیم صهادق را نیهز نسهبت بهه واقهع یکسهان و هماننهد

نمههیشههمارند و اسههتفادة از ابزارههها و رعایههت رو هههای خههاص را بههرای شههناخت هههر یههک از
بخش های واقعیت ،ضهروری و الزم مهیداننهد (نهک :جهوادی آملهی ،0328 ،ص .)32آنهان بها
پییر

«رئالیسم توحیدی» هم به واقعیت خارجی معتقدند و هم آن را قاب شناسهایی دانسهته و

مههالک صههدق را مطابقههت بهها واقههع مههیداننههد (نههک :زاهههدی ،0327 ،ص77؛ مطهههری،0328 ،

ص.)001

 -7همه فهمهای بشری در معر

زوال ،تحوّل و عصری شدن نیست:

الف -نسبیّت علوم گاه به این معنی است که گرچه واقعیتهای مطلق و ثابت در جههان خهارا
وجود دارند ،لیکن در دایرة علم بشر قرار نمیگیرند ،مگر به طور نسبی؛ زیرا اندیشه چیزی جز
حاص تأثیر و تأثّر عین و ذهن نبوده و نیست و هر پدیدة خارجی که از راه حوای بهه مجهاری

ادراکی راه پیدا میکند در سلسلة اعصاب اثر میگیارد و طبیعتا دستگاه عصبی نیهز بهر آن اثهر

خواهد گیاشت .مجموع تأثیر و تأثّر متقاب این دو «علم» نامیده مهیشهود .قههرا ههیچ کهس بهه

«واقع» آنگونه که است دسترسی ندارد ،مگر به نسبت دستگاه عصبی خهاص خهود (= پهییر

مادی بودن ادراک) .نسبیت علوم به این معنی ،مربوگ به حوزه شناختشناسی و هسهتیشناسهی
علم است ،که جامع هر دوی آنها فلسفه به معنای عام است و مربوگ به مسائ معرفهتشناسهی

نمیشود.

تطبی
ربرسی قی میزان سا اری

کنشاهی ان گار اهی نظرهی10 ...

ب -تحول در علوم برهانی مانند منطق ،فلسفه،ریاضی و بخشی از اخالق که خطوگ کلی آن به

اص عدم تناقض برمیگردد ،از آسیب هر سیلی مصون بوده و هست و تکام آنها ه بهه معنهای
ظهور چیزی که قبال مخفی بوده ه مایة زوال مسائ قبلی نمیشود ،بلکهه در ایهن مهوارد کشهف

یک الزم جدید ،مایة ظهور مسالهای تازه است ،نه سبب زوال مسأله قبلی.

ا -چگونگی تحول در علوم طبیعی (تحول در فهم طبیعت):

شناخت ههای حسهی مربهوگ بهه عهالم طبیعهت اسهت و هماننهد طبیعهت متحهول و متغیهر اسهت.

دانشهای حسی مانند آنچهه کهه از راه اسهتقرا بهه دسهت مهیآیهد و یها علهومی کهه مبتنهی بهر

پیشفر

های اثباتنشدهاند ،در معهر

تغییهر و تبهدل قهرار دارنهد .علهوم طبیعهی نوعها علهوم

استقرایی هستند و یا آنکه متکی بر فرضیه میباشند و چون استقرا و فرضیه چیزی بیش از ظهن

و گمان عاید انسان نمی کند ،رهاورد این علهوم نیهز از ایهن محهدوده خهارا نمهیشهود .امها در
مواردی که انسان متفکر از مرز استقرای (ناقص به مدد یک قیای خفی بدین مضمون کهه :امهر

اتفاقی نمیتواند دائمی یا اکثری باشد) فراتر رفته و تجربه مینماید ،آنچه که به دست میآیهد

دیگر امری طبیعی نیست ،بلکه سنت ثابت الهی است که بسته به زمان و مکهان نبهوده و ثابهت و

دایم میباشد .سنتهای الهیِ طبیعت علیرغم آن که طبیعت در سیالن و حرکت است ،از ثبهات
برخوردارند .بنابراین تولید یقین منطقی و قطع معرفتشناسانه در علوم تجربی بر اسهای تبهدی

استقرای ناقص به مجربات ،هرچند به ندرت اتفاق میافتد ،لکن ذاتا ممکن است (نک :جوادی

آملی ،0328 ،ص077-071و.)022

د -نحوه استناد علوم عملی و یا علوم کاربردی به دین :همانطور کهه نحهوه اسهتناد نظریههههای
اصول فقهی و مانند آن به دین ،تطوراتی را همراه دارد ،بحث در مورد شیوه استناد علوم تجربی

و مانند آن به دین نیز اطواری را در خصوص درجه علم و حد مخصوص آن «اسهتظهار مطلهب

(قطع ،ظن و احتمال مرجوح)» ،درجه «استناد به دین» و درجه «قداست» به همراه دارد .بدینسان

که اگر مطلب تجربی از حد فرضیه گیشته و مستدل شهده و نتیجهه آن بهه طهور قطهع مشهخص

گردد ،می توان به نحو قطعی به دین استناد داد و اگهر اسهتظهار مطلهب تجربهی در حهد مظنهه و
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گمان باشد ،استناد آن محتوا به دین به نحو ظن است نه قطع و همچنین درباره احتمال مرجهوح

و در هر صورت هراسی از تحول و استنادهای گوناگون به دین نیست ،چنانچه از تبدّل رای در

مسای تشهریعی و ارزشهی اسهتنادهای گونهاگون بهر اسهای اسهتظهارهای متفهاوت در درجهات

مختلف مظنه و مانند آن ،آسیبی به دین وارد نمیکند (نک :همان ،ص057و.)023-027

نتیجه آنکه :اوال :دسترسی به طبیعت ناب همچون نی به شریعت خالص ،ممکن بلکه بخشی از

آن قطعا واقع شده است .ثانیا :تحول فهم از طبیعهت ،ههم چهون تحهول فههم از شهریعت ،امهری
ممکن است ،هرچند ضروری نیست .زیرا ممکن است برخی از مبهانی عقلهی و علمهیِ فههم آن
هماره ثابت و مصون از هر گزندی باشد و بعض دیگهر دسهتخو

 ،0320ا ،0ص058و.)027

تحهول گهردد (نهک :همهو،

« -3رئالیسم انتقادی» هرچند با قبول «نسبیت فهم و شناخت» بر «بطالن نسبیت حقیقت و صدق»

اصرار میورزد ،لکن «نسبیت فهم» و شناخت و عصری بودن مطلهق فههمههای بشهری (بهه نحهو

موجبه کلیه نه موجبه جزئیه) منجر به «نسبیت حقیقت و صدق» و سرانجام منتهی به شهکاکیت و

سفسطه میشود:

ایشان نسبیت شناخت انسان و عصری بودن فهم را همان شک و سفسهطه پنههان دانسهته کهه بهر

اسای مبانی فلسفی مختلف و از آن جمله چهار مبنای فلسفی ذی  ،توجیه میشود:

بیان اول :انسان موجودی مادی است و اندیشه او نیز ،یهک واقعیهت مهادی اسهت کهه از طریهق
ابزارهای مادی خاص ،در یک داد و ستد متقاب با جهان خارا حاص میشود .دانش هر کس

نه دریافت بیواسطه واقعیت خارا و نه مفهوم مستقیم مقصود مهتکلم اسهت ،بلکهه برآینهدی از

کنشهای مادی مغز و پدیدههای خارجی است .هر پدیده در مسیر انتقال خود بهه مغهز ،درگیهر

صدها تاثیر و تاثّر متقابه مهیگهردد و از ایهن رهگهیر دچهار تبهدیالت و تغییهرات گونهاگونی

میشود که با شرایط مادی عنصر منتق شونده و محیط و مسیر حرکت آن متناسب است .آنچه

در حرکتهای علمی و در برخورد متقاب اندیشهها حاصه مهیشهود همهواره پدیهدهای نسهبی
است که تحت تاثیر محیط همجوار شک میگیرد .تغییهر دایمهی محهیط علمهی و عنصهر زمهان

تطبی
ربرسی قی میزان سا اری

کنشاهی ان گار اهی نظرهی1 ...

«خصلت عصری بودن» را نیز برای معرفت بهه ارمغهان مهیآورد« .نسهبی بهودن شهناخت» الزمهه
حتمی این مبنای فلسفی است .در این بیان از فع و انفعاالت مادیای کهه از زمهرة عله قهابلی
برای حدوث اندیشه در ذهن است ،برای اثبات مادی بودن و یها نسهبی و عصهری بهودن دانهش

استفاده میشود.

بیان دوم :در این بیان اندیشه بشری چیزی جز بسط و گستر

فرضیههای گیشته نیست .به ایهن

معنا که هر دریافت علمی جدید ،قب از آنکه در ظرف فهم درآید ،در قالب پهیشفهر

ههای

گیشته شک و سازمان مییابد .پس یافتههای علمی هرگز متن حقیقت خارجی نمیباشهد و بهه

عبارتی دیگر هرگز حقیقت خارجی آنچنان که هست و بدون آنکه در پوشش ذهنیهت سهابق

افراد در آید ،عریان به حضور ذهن نمیرسد.

بیان سوم :در این بیان علوم گیشته بشری همواره با دریافتهای دانهشههای جدیهد در معهر

دگرگونی قرار میگیرند ،بنابراین شناخت هر کس ،متناسب با مجهوالت فراوانی است کهه در
پیش دارد ،زیرا تبیین هر مجعول ،دانش های پیشین را در معر

تبدی و تغییر قهرار مهیدهنهد.

فهم مطلق هر واقعیت خارجی تنها آن زمان میسر است کهه تمهامی اسهرار جههان آشهکار شهده

باشند ،از اینرو مادام که جمیع مجهوالت برطرف نشده است به هیچ یک از علوم به طور مطلق

نمیتوان اعتماد کرد ،بلکه همواره با احتمال پیدایش دانهشههای نهوین در انتظهار دگرگهونی و
تغییر علوم پیشین نیز باید بود.

بیان چهارم :تقریر چهارم ،تلفیقی از بیان دوم و سوم است .به این معنا که هم معلومات پیشهین و
هم دانشهای پسین را مانع از دریافت مستقیم حقیقت و واقعیت میداند.

دیدگاه هایی که واقعیت را به طور مطلق انکار مینمایند و یا آنکه واقعیت را امهری محقهق در
ظرف نگاه انسان میدانند ،همچنین مناظری که جهان خارا را ظرف تحقق واقعیت میداند ،اما

راه فهم آن را صریحا منکر میگردد ،همه اینگونه انظار با انکار مستقیم یا غیر مستقیم واقعیهت

یا با قبول شکاکیت به سفسطه ختم میشود.
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توضیح آنکه :ایشان با طرح چهارده اشکال به نقادی نسبیت شناخت و عصری بودن فهم بشری

میپردازد .از جمله این که نسبی بودن فهم ،تمامی قضایایی را که بنیان اندیشه قائلین بهه نسهبیت
را شک میدهد ،در معر

تزلزل و شک قرار میدهد .از آنجمله اینکه ،چه دلیلی دارد ایهن

قضیه که «حقیقت و واقعیتی در خارا از ظرف ادراک انسان وجود دارد و انسان در نهایهت بهه

شهناخت آن نایه خواههد شههد» کهه بههدون شهک جزیههی از فههم بشههری اسهت ،بههدون تههأثیر از

فرضیههای پیشین و بدون احتمال دخ اندیشههای بعدی ،حکایهت از واقهع نمایهد ،و اگهر ایهن
قضیه نیز قضیه نسبی و عصری باشد ،پس راهی برای اثبات حقیقت در خارا از فهم بشر وجود

ندارد (نک :همو ،0328 ،ص.)721-751

 -8نظریه «رئالیسم انتقادی» ایان باربور هیچ ضابطه و معیار مشخصهی بهرای وصهول بهه حقیقهت
نهایی ارایه نمیکند (نک :همان ،ص.)81-32

کنشها و میزان سا وا ی شظرته « ئالیسم اشتتادی» اتان با بز بر مباشی و قزامم
قفسیر میری قران

با توجه به نقادی رئالیسم انتقادی ایان باربور ،کیفیت تاثیرگیاری و میزان سازواری اندیشهههای

وی بر مبانی و قواعد تفسیر علمی قرآن را میتوان به شرح ذی تقریر نمود:

- 0تال

علمی ایان باربور در تقریر و تقریب رو شناسی و تعامالت علم و دین ،رابطه

تنش زایی و رقابت بین علم و دین در غرب را کاست و زمینه مساعد نزدیکی و وحدت علم و

دین را در دنیای غرب به وجود آورد .به طوری که شایسته دریافت «جایزه تم لتون» در وحدت

علم و دین شد (نک :قنبری ،0325 ،ص .)02این در راستای مصالح دین و آموزههای قرآنی

است.

- 7علم و دین هم نزد باربور و هم فالسفه الهی مسلمان ،واقعیتی مسلّم ،معتبر ولی خطاپییر و

نسبیاند .به طوری که هرگز نمیتوان دستاورد آن دو را نادیده گرفت ،ولی فلسفه دین می-
گوید :دین میتواند جهانبینی حاکم بر محیطهای علمی را تغییر دهد و احوال انسانها را

کنترل کند و به زندگی معنا و مفهوم ببخشد و آن را از پوچی برهاند (قنبری ،0325 ،ص )72در

تطبی
ربرسی قی میزان سا اری

کنشاهی ان گار اهی نظرهی1 ...

حالی که دایره جهانبینی علمی ضمن معتبر بودن ،محدودیت دارد و از پاسخگویی به برخی

مسائ اساسی ،جهانشناسی که زیر بنای ایدئولوژی است ،قاصر است (مطهری -0375 ،الف،
ص.)00

- 3باربور اص علیت را در حدّ پدیدههای طبیعت میپییرد و نه یک اص کلی منطقی و
فلسفی .این نتیجه ناسازگار با نگاه فلسفی دین و منطق تفسیر قرآن است که اص علیّت را به
حوزه فیزیک و متافیزیک تسرّی میدهد (باربور ،0225 ،ص22؛ مطهری -0375 ،ب ،ص.)05

- 8وی معتقد است اطمینانبخشی نظریههای علمی به ندرت در زمینههای پژوهشی به وجود
میآید .در حالی که دین نمیتواند با همه معیارهای ارزیابی علمی مورد پییر

با دادهها

هماهنر بوده و جامعیت را برآورده سازد .بنابراین معرفت تجربی را مقدّم بر معرفت دینی

میداند .در حالی که از منظر فالسفه اسالمی ،جهانبینی علمی به دلی محدودیت در ابراز

فرضیه و آزمون ،پاسخگویِ برخی مسای جهانشناسی که ریشه و اسای ایدئولوژی جامع

انسانی است ،نمیباشد .این نیز ناسازگار با مبانی تفسیر قرآن است.

- 7باربور رو

علمی را کام ترین شیوه در تبیین واقعیات میداند ،لیا سعی میکند دین و

الهیات را شبیه با علم بررسی کند (نک :همان ،ص )05در حالی که فیزیک در زمره علوم

تجربی و طبیعی است ،ولی دین ،فلسفه و الهیات در محدوده علوم انسانی قرار دارند (همان).

- 7از منظر ایان باربور ،علم واقعیتی مسلّم و انکارناپییر است و علیرغم نسبی بودن ،اعتمادپییر
و اطمینانبخش است و هرگز نمیتوان دستاوردهای علمی را انکار کرد .این نتیجه به طور نسبی

(و نه به طور مطلق) مورد پییر

فلسفه دین و سازگار با تفسیر علمی قرآن است .به طوری که

از منظر مفسران علمی قرآن ،استناد قضایای تجربی ظنّی طمأنینهبخش که بر عرف جامعه علمی
غالب باشند و نظریه رقیب مهمی در برابرشان مطرح نباشد و با ظاهر و نصّ قرآن نیز سازگار

باشند ،به شک «استناد احتمالی» قاب کاربرد در تفسیر علمی قرآن است.

- 5از منظر باربور وظیفه و هدف علم گشودن راهی به سوی درک و شناخت حقیقت است .از

سویی ،زبان علمی ،المثنایی از حقیقت نیست و همانند زبان هر جامعه پژوهشی ،زبانی نمادین،

علم هش
 11د فصل اهم ی ژپ ی ژپ هش ای معرفت ش ا تی ،شمار

 ،ب ار اتبستان 011

کنایی ،تمثیلی ،انتزاعی و انتخابی است که فقط به جنبههای محدودی از مشهودات و

تجربههای پیچیده ،آن هم برای مقاصدی خاص میپردازد.

وی به وضوح بر این باور است که صحت هیچ نظریههای را نمهیتهوان اثبهات کهرد و در علهوم

تجربی هرگز یقین به دست نمیآید ،بلکه حداکثر چیزی که دربارة یک نظریه میتهوان گفهت
این است که توافق بیشتری یا بهتری با معلومات موجهود دارد و در حهال حاضهر از نظریههههای

بدی جامعتهر اسهت .از نظهر وی ههر ضهابطهسهازی ،مسهتعج (= آزمایشهی و موقهت) اسهت و

دستخو

بازبینی است .هرگز فقط یک نظریه نیست که «توافق کام » با همه امور واقع مشهود

دارد ،بلکه چندین نظریه در عر

هم هستند که «توافهق ناکامه » بها آن دارنهد و مها نهاگزیریم

«نظریه نهایی» را با مصالحه انتخاب کنیم ،البته نظریه نهایی باید توافق معتنابهی با واقعیت مشهود

داشته باشد .در نتیجه هیچ «نظریه نهایی» را نمیتوان «حقیقت غایی» دانست و «حقیقهت نههاییِ»

هیچ چیز قاب درک نیست.

نتیجه اندیشههای باربور آن است که :گزارههای تجربی هرگز ارز

معرفهتشهناختی نهدارد و

منجر به معرفت ،علم و یقین نمیشود ،بلکه حداکثر توافق ناکام با واقعیت دارد .به طوری که
هیچ نظریه و قانون علمی ،هرگز توان ایصال به «حقیقت غایی» را ندارد ،بلکه حداکثر بهه دلیه

دستیابی به اجماعِ عرف جامعه علمی« ،اطمینانبخش» است .بر این اسای استناد مفاهیم قطعی
علوم تجربی به مفاد آیات قرآن کریم ،مطلقا غیر مجاز خواهد بود .در حالی که فالسفه اسالمی

بر اسای مبانی عقلی و فلسفی پییرفته شده در دین:

اوال :فالسفه اسالمی در گرو رئالیستها و معتقد به واقعیت خارجیاند که قاب شناسایی است و

مالک صدق را مطابقت با واقع میدانند ولی برخالف باربور به رئالیست توحیهدی بهاور دارنهد

(زاهدی ،0327 ،ص.)77

ثانیا :دسترسی به طبیعت ناب ،همانند نی به شریعت خالص را هم ممکن و ههم بخشهی از آن را
قطعا واقع میدانند (نک :جوادی آملی ،0320 ،ا ،0ص.)027

تطبی
ربرسی قی میزان سا اری
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ثالثا :در فهم طبیعت همانند شریعت ،هم «ثبات» ممکن است و هم «تحول»؛ و «تحول» نیز گاهی
به استناد تبدّل ر ی عالمانه و مجتهدانه است و گاهی برخاسته از ههوای نفهس و دسیسهه شهیطان

(نک :همان ،ا ،0ص .)025-027توضیح آنکه :استنباگ مفاهیم تجربی از مبانی اصلی دین (از

جمله قرآن کریم) گاهی مطابق با واقع است و گاهی مخالف با آن ،ولی بدون کشف خهالف؛
و زمانی نیز مخالف با واقع میشود با انکشاف خالف .و کشف خالف یا به حوزه علوم تجربی

بر میگردد و یا به فهم مفسّر نه به وحی الهی .البته در استناد مطالب به قرآن کریم باید به مقدار

فهم مفسّر و نصاب دلیلی که در دست دارد و نحوه یقینی کهه در دل دارد (= مراحه اسهتظهار

مطلب اعم از قطع ،ظن و احتمال مرجوح) .همچنین شیوه استناد (اعم از قطعی و ظنی) ،همگهی

لحاِ شود .در نتیجه تحول فهم نیز گاهی به استناد تبدّل ر ی مجتهدانهه اسهت و گهاهی بهر اثهر
پیروزی اهریمن هوا بر فرشته هُدا (نک :همان ،ا ،0ص058و.)027

رابعا :یقین و قطع مقول به تشکیک است و شدت و ضعف و مراتهب و درجهات دارد .یقهین در

قضایای تجربی ضعیفتر از یقین در حوزه عرفانی ،فلسفی ،کالمی و ریاضی است.

توضیح آنکه :در علوم تجربی اگهر اسهتقرای نهاقص و مشهاهدات در یهک قیهای خفهی بهدین

مضمون که «امر اتفاقی نمیتواند دائمی و یا اکثری باشد» ضمیمه شد تبدی به امر یقینی از سنخ

مجرّبات میشود (و از استقراء جدا میشود) ،اما قوت و شدت این یقین هرگز به سهرحدّ یقهین

تولید شده از یهک برههان فلسهفی کالمهی ،منطقهی ،عرفهانی و ریاضهی (کهه در آن محمهول از
عوار

ذاتی و لوازم ضروری موضوع اسهت و انفکهاک از موضهوع محهال اسهت) نمهیرسهد

(نک :همان ،ا ،0ص050؛  ،0322ص.)72-75

خامسا :بر این باورند که قطع منطقی و معرفتشناسانه در حوزه علهوم تجربهی ،هرچنهد کمیهاب
است ،لیکن در صورت وقوع (= تبهدی اسهتقرا بهه تجربهه بهه دلیه همراههی بها قیهای خفهی)،

کاشفیت ذاتی ،ضروری و معصومانه از حقیقت دارد؛

سادسا :غالبا «قضایای تجربی» و «قضایای دینی» بر فر

تحقق قطع منطقهی در ثبهوت محمهول

برای موضوع ،هرگز داللت بر «ضهرورت و انحصهار محمهول در موضهوع» نهدارد .ازیهنرو در
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مواردی که محمول برای موضوع ثابت نشود ،مهوارد اسهتثنا ،حمه بهر مخصّهص یها مقیّهد ُلبّهی

میشود ،نه متناقض با دلی  .نتیجه این سخن آن است که در قضایای تجربی ،تحقق محمهول در

موضوع غیر مألوف ،مجاز است و امتناع عقلی و مخالفت با علم الزم نمیآید ،بلکهه بهه عنهوان

تخصیص یا تقیید قضیه اصلی محسوب میشود .همچنین در تفسیر آیه یا روایت به صرف قطهع
منطقی به یک مطلبِ تجربی نمیتوان مورد را نقیض آیه یا روایت محسوب کرد و از ظهاهر یها
نص آیه و حهدیث منصهرف شهد (نهک :همهو ،0322 ،ص002 ،007 ،50 ،72-75؛  ،0320ا،0

ص053-050و.)025-027

 -5حیرت زدگی ،شهکاکیت و سفسهطه کهه نتیجهه منطقهی «نسهبیت مطلهق فههم» و شهناخت در

رئالیسم انتقادی ایان باربور است ،مانع استنباگ هرگونه معرفت و شناخت قطعهی از آمهوزهههای

تجربی دین و از آن جمله آیات تجربی قرآن خواهد بود.

شتاتج متاله
تفسیر علمی که در عصر پست مدرنیسم دوران پختگی و کمال خود را تجربه میکند ،افزون بر

رو شناسی خاص و معیارهای معتبر ،به تناسب توسعه دانهشههای بشهری ،بهه ویهژه در حهوزه

فلسفه علم ،نیازمند تبیین کنشهای تاثیرگیارترین دیدگاههای نوین فلسفه علم بر حوزه مبانی و
قواعد این شیوه تفسیری است.

پژوهش حاضر پس از بررسی نقادانه نظریه «رئالیسم انتقهادی» ایهان بهاربور بها محوریهت منهاظر
آیتاهلل جوادی آملی ،چیستی کنش ها و میزان سازواری نظریه ایهان بهاربور بها مبهانی و قواعهد
تفسیر علمی قرآن را به شرح ذی تقریر مینماید:

 .0تال

علمی ایان باربور در تقریب رو شناسی و تعامالت علم و دین ،رابطه تنشزایی و

رقابت بین علم و دین در غرب را کاست .وی در کنار فالسفه اسالمی ،جهانبینی علمی و

واقعیت خارجی را میپییرد و به اص علیت فی الجمله و با تفاوت در وسعت و ضیق اذعان
دارد و این در راستای مصالح دین و آموزههای قرآنی است.

تطبی
ربرسی قی میزان سا اری

 .7همعر

کنشاهی ان گار اهی نظرهی1 ...

دانستن خداوند با سایر پدیدههای هستی بر اسای فلسفه پویشی ،به طوری که

خداوند مانند همه پدیدههای هستی در حال تکام و تاثیرگیاری و تاثیرپییری است و انکار

یک وجود مستق و بینیاز در هستی ،محدود شمردن اص علیت در حدّ پدیدههای طبیعت،

ناسازگار با نگاه فلسفی دین و منطق تفسیر قرآن است که اص علیّت را به حوزه فیزیک و

متافیزیک تسرّی میدهد.

 .3اینکه باربور معتقد است اطمینانبخشی نظریههای علمی به ندرت در زمینههای پژوهشی به

وجود میآید و معرفت تجربی را مقدّم بر معرفت دینی میداند نیز ناسازگار با مبانی تفسیر
قرآن است.

 .8یکسانپنداری رو شناسی علم با دین ،مورد پییر
علمی قرآن نیست.

فالسفه دین نبوده و موافق مبانی تفسیر

 .7اینکه «علم» واقعیتی مسلّم و غیر قاب انکار است ،به طور نسبی (و نه به طور مطلق) مورد
پییر

فلسفه دین و سازگار با تفسیر علمی قرآن است .به طوری که از منظر مفسران علمی

قرآن ،استناد قضایای تجربی ظنّی طمأنینهبخش که بر عرف جامعه علمی غالب باشند و نظریه

رقیب مهمی در برابرشان مطرح نباشد و با ظاهر و نصّ قرآن نیز سازگار باشند ،به شک «استناد

احتمالی» قاب کاربرد در تفسیر علمی قرآن است.

 .7اینکه وی بر این باور است که صحت هیچ نظریهای را نمیتوان اثبات کرد و در علوم

تجربی هرگز یقین به دست نمیآید ،بلکه حداکثر چیزی که دربارة یک نظریه میتوان گفت
این است که توافق بیشتری یا بهتری با معلومات موجود دارد و در حال حاضر از نظریههای

بدی جامعتر است .هرگز فقط یک نظریه نیست که «توافق کام » با همه امور واقع مشهود
دارد ،بلکه چندین نظریه در عر

هم هستند که «توافق ناکام » با آن دارند و ما ناگزیریم

«نظریه نهایی» را با مصالحه انتخاب کنیم .نتیجها

آن است که :گزارههای تجربی هرگز ارز

معرفتشناختی ندارند و منجر به معرفت ،علم و یقین نمیشوند ،بلکه حداکثر توافق ناکام با
واقعیت دارند .به طوری که هیچ نظریه و قانون علمی ،هرگز توان ایصال به «حقیقت غایی» را
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ندارد ،بلکه حداکثر به دلی دستیابی به اجماعِ عرف جامعه علمی« ،اطمینانبخش» است .بر
این اسای استناد مفاهیم قطعی علوم تجربی به مفاد آیات قرآن کریم ،مطلقا غیر مجاز خواهد

بود .در حالی که فالسفه اسالمی بر اسای مبانی عقلی و فلسفی پییرفته شده در دین:

اوال :فالسفه اسالمی در گرو رئالیستها و معتقد به واقعیت خارجیاند که قاب شناسایی است و
مالک صدق را مطابقت با واقع میدانند ولی برخالف باربور به رئالیست توحیهدی بهاور دارنهد
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ثانیا :دسترسی به طبیعت ناب ،همانند نی به شریعت خالص را هم ممکن و ههم بخشهی از آن را
قطعا واقع میدانند.

ثالثا :استنباگ مفاهیم تجربی از مبانی اصلی دین (از جمله قرآن کریم) گاهی مطابق با واقع است

و گاهی مخالف با آن ،ولی بدون کشف خالف؛ و زمانی نیز مخالف با واقع میشود با انکشاف

خالف .و کشف خالف یا به حوزه علوم تجربی بر میگردد و یا به فهم مفسّر نه به وحی الههی.

البته در استناد مطالب به قرآن کریم باید به مقدار فهم مفسّر و نصاب دلیلی که در دست دارد و

نحوه یقینی که در دل دارد (= مراح اسهتظهار مطلهب اعهم از قطهع ،ظهن و احتمهال مرجهوح).

همچنین شیوه استناد (اعم از قطعی و ظنی) ،همگی لحاِ شود .در نتیجه تحول فهم نیز گاهی به
استناد تبدّل ر ی مجتهدانه است و گاهی بر اثر پیروزی اهریمن هوا بر فرشته هُدا.

رابعا :یقین و قطع مقول به تشکیک است و شدت و ضعف و مراتهب و درجهات دارد .یقهین در

قضایای تجربی ضعیفتر از یقین در حوزه عرفانی ،فلسفی ،کالمی و ریاضی است.

رابعا :بر این باورند که قطع منطقی و معرفتشناسهانه در حهوزه علهوم تجربهی ،هرچنهد کمیهاب
است ،لیکن در صورت وقوع (= تبهدی اسهتقرا بهه تجربهه بهه دلیه همراههی بها قیهای خفهی)،

کاشفیت ذاتی ،ضروری و معصومانه از حقیقت دارد؛

خامسا :غالبا «قضایای تجربی» و «قضایای دینی» بر فر

تحقق قطع منطقهی در ثبهوت محمهول

برای موضوع ،هرگز داللت بر «ضهرورت و انحصهار محمهول در موضهوع» نهدارد .ازیهنرو در
مواردی که محمول برای موضوع ثابت نشود ،مهوارد اسهتثنا ،حمه بهر مخصّهص یها مقیّهد ُلبّهی
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میشود ،نه متناقض با دلی  .نتیجه این سخن آن است که در قضایای تجربی ،تحقق محمهول در
موضوع غیر مألوف ،مجاز است و امتناع عقلی و مخالفت با علم الزم نمیآید ،بلکهه بهه عنهوان

تخصیص یا تقیید قضیه اصلی محسوب میشود .همچنین در تفسیر آیه یا روایت به صرف قطهع
منطقی به یک مطلبِ تجربی نمیتوان مورد را نقیض آیه یا روایت محسوب کرد و از ظهاهر یها

نص آیه و حدیث منصرف شد.

 .5حیرتزدگی ،شکاکیت و سفسطه که نتیجه منطقی «نسبیت مطلق فهم» و شناخت در رئالیسم

انتقادی ایان باربور است ،مانع استنباگ هرگونه معرفت و شناخت قطعی از آموزههای تجربی

دین و از آن جمله آیات تجربی قرآن خواهد بود.

علم هش
 01د فصل اهم ی ژپ ی ژپ هش ای معرفت ش ا تی ،شمار
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