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چکیده

این تحقیق با هدف بررسی و تحلیل دید گاه الوین پالنتینگـا در حـوزه علـم و دیـن و
رفع تراد ادعایی میان آنها با روش پژوهش کتابخانه ای و از نوع توصـیفی و تحلیـل محتـوا
انجام شده است .اهمیت نسبت بین علم و دین موجب شده است دانشمندان زیـادی در ایـن
با ورود پیداکند که از جمله آنها« آلوین کارل پالنتینگـا» مـی باشـد یافتـه هـای پـژوهش
نشان می دهد که مهم ترین موارد ادعایی در تراد بین علم و دین در زمینـه خلقـت انسـان،
عمر زمین و نظریه تکاملی داروین اتفاق افتاده است .از نظر پالنتینگا ایـن تعارضـات واقعـی
نبوده و سطحی است که با نگاه عمیق تر تراد بین آنها دیده نمـی شـود .ایـن نـوع تفکـر در
برخی از اندیشمندان مسلمان نیز دیده می شود.پالنتینگا شواهدی از کتا مقدس برای حـل
تعارض ارائه نمی دهد و تمرکز وی بر محور ایمان و مؤمنان و خدا باورانه اسـت .در برخـی
موارد دید گاه وی در حل تعارض با متون اسالمی هم خـوانی نـدارد در حالکـه وی مـدعی
حل تعارض در تمام ادیان است .دیدگاه پالنتینگا با واقعیت های بیرونی نیز همخوانی ندارد.
در نتیجه وی در حل تعارض بین علم و دین راه جدیـد و متفـاوت از دیگـر اندیشـمندان در
این زمینه ارائه نکرده است.
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طرح مسأله
انگاره تعارض علم و دین که امروز در جهان مسیحی غر و در سایر جوامـع متجـدهد
به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است ،مولود یک سلسله عوامل فرهنگی ،اجتمـاعی و
سیاسی است که طی چند قرن ،کشورهای مسیحی غر  ،آن ها را تجربه کرده انـد( ،شـبلی
نعمانی  ،1386،ج ،2ص  )123تعمیم تعارض بر خواسته از جهان غر در بـاره علـم و دیـن
به جوامع اسالمی ،یک تفکر انحرافی است .زیرا در طول قرن ها هیچ گاه در کتا آسمانی
اسالم ،به عنوان منبع معرفتی بشر تعارضی بین علم و دین پدید نیامده است امـا بعـد از دوره
رنسانس که تاریخ جدید علم از آن آغاز می شود تحول عظـیم فرهنگـی و شـکوفائی علـم
که در اواخر قرن چهاردهم میالدی آغاز شد بسیاری از فیلسـوفان و دانشـمندان ،علـم را در
تعارض با آموزه های دین و به ویژه مسیحیت می دیدند .در نتیجه علم به عنـوان تنهـا روش
کشل حقیقت و دین به عنوان نیروی معنا ساز زندگی تعریل گردید .ادیان نیز اعتبـار علـم
به عنوان کشل حقیقت را انکار کردند به این ترتیب ،علم ،منکر معنا بخشی و ارزش دهـی
دیــن اســت .دیــن نیــز متقــابالً از اقــرار بــه اهمیــت و واقعیــت علــم اســتنکاف ورزیــد.
(ویلبر2000،ص  )188ریشة بحث رابطة علم و دین ,به تعامل اربا کلیسـا و دیـدگاه آنـان
دربارة دانش های جدید بشری و نحوة تعامل با دانشمندان برمی گردد؛ اما پیامد های تعامـل
غیر سازندة آنان ,پرسش ها و چالش های را فراروی دانشمندان مسلمان نیز قرار داده اسـت؛
به طوری که امروزه بحث رابطة علم و دیـن ,در حـوزة معرفتـی جهـان اسـالم نیـز از مسـائل
جدید کالمی و از مسائل مورد مناقشه محسو مـی شـود و افکـار دانشـمندان زیـادی را بـه
خود معطوف سـاخته و درصـدد پاسـخگویی مـتقن بـه چـالش هـایی ادعـایی نمـوده اسـت.
(رضانیا شیرازی  ،حمید)1394،
به موازات گسترش روزافزون علم جدید و طرح ادعای تعارض میان یافته های جدیـد
علمی و تعالیم دینی ،این بحث اهمیتی روزافزون یافت .در این بین اگر تعـارض جـدی بـین
علم و دین وجود داشته باشد ،نتیجه آن دست کم شک و تردید نسـبت بـه باورهـایی اسـت
که با علم ناسازگار است .لذا متفکران بسیاری برای پاسخگویی و رفع این تعارضات به ایـن
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مباحث پرداخته اند .از جمله آنها «آلوین کارل پالنتینگا  »1است .هدف از پـژوهش بررسـی
تحلیل دیدگاه های پلنتیگاه در با تعـارض علـم و دیـن بـا رویکـرد اسـالمی اسـت .روش
پژوهش کتابخانه ای و از نوع توصیفی و تحلیل محتوا می باشد.
زندگی نامه
فیلسوف معروف معاصر الوین پالنتینگا از سال ( )1991با نگارش کتا (وقتی ایمان
و عقل به منازعه برمیخیزند )2وارد این قلمرو شده است و تا سال ( )2011سه اثر دیگر منتشر
کرده است :مباحث «معرفت شناختی در منازعـه میـان واقعگرایـی و نـا واقعگرایـی علمـی»3
(« )1993علم و دین :آیا علم و دیـن بـا یکـدیگر سـازگارند؟ )2010( » 4و « جـای تعـارض
واقعی؛ علم ،دیـن و طبیعـت بـاوری ( )2011( »5پـور محمـدی، 1392 ،ص  )97-79آلـوین
کارل پالنتینگا ( 6متولد  )1932فیلسوف تحلیلی 7آمریکایی است کـه در زمینـه هـای فلسـفه
دین ،8معرفت شناسی 9فعالیت مـی کـرد .از سـال  1963تـا 1982بـه عنـوان اسـتاد فلسـفه در
دانشگاه نوتردام 10و دانشگاه کالوین 11تدریس می کرد .بعد از مدتی دارای کرسی تـدریس
در زمینه فلسفهی این دانشگاه شد.او از سال  1983تا  1986به عنوان رئیس انجمن فیلسـوفان
مسیحی فعالیت داشت .پالنتینگا سی امین نویسنده معاصر پر استناد در دائرة المعارف فلسـفه
استنفورد 12بود .هم چنین وی یکی از اعرای آکادمی علوم و هنر آمریکـا 13بـود .برخـی از
تیثیرگذارترین آثار پالنتینگا شامل «خدا و ذهن های دیگر ، )1967( 14طبیعـت ضـرورت
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( )1974خــدا  ،آزادی و شــر ، ) 1974( 1شــناخت خــدا  ،) 2008(2علــم ودی ـن )2010 ( 3و
دارای چند کتا دیگر در باره معرفت شناسی است اندیشه اصلی زندگی و کار وی فلسـفه
مبتنی بر دفاع از اعتقاد مسیحی است( .عظیمی،حسن1383،ص )25
پیشینه تحقیق
مبینی شورکی ،علی محمد  . 1383 ،عقالنیت باور دینی از دیدگاه پالنتینگا  ،مؤسسـه
آموزشی پژوهشی امام خمینی .این اثر در باره معرفت و بـاور دینـی ونقـد آن در بـاره آرای
پالنتینگا است که تنها بخشی از دید گاه وی را نسبت به علم دین بررسی کرده است.
مقاله ای با عنوان «علم دینـی از دیـدگاه پالنتینگـا » از دکتـر محسـن جـوادی در سـال
 1387در مجله فصل نامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی شماره 1387، 57
مرضیه فقیهی فاضل ( )1396الهیات طبیعـی و رابطـه علـم و دیـن از منظـر پالنتینگـا ،
پژوهش نامه فلسفه دین (نامه حکمت)پاییز وز مستان  1296شماره 30
شکوهی پور ،مطهره و محمد ،کیوانفر ،1398،بررسی استدالل تکاملی پالنتینگـا علیـه
طبیعت باوری و نقد سوسا و پاسخ پالنتینگا  ،فصلنامه اندیشه دینـی دانشـگاه شـیراز دوره 19
،شماره ، 2تابستان 1398
رسولی پور ،رسول و جلو خانی ،روح انگیـز ،پالنتینگـا و مسـیله تعـارض میـان و علـم
دین ،مجله اشارات ،شماره  3بهار و تابستان 1394
مقری ،محسن ،تحلیلی انتقادی بر علم دینی پالنتینگا  ،فصلنامه اندیشـه دینـی دانشـگاه
شیراز دوره ، 15شماره، 4زمستان 1394
رضانیا شیرازی  ،حمید  ،باز خوانش فرضیه ثبوت (فیکسیسم) بـا فرضـیه تکامـل انـواع
(ترانسفورمیسم) و ارتبـاش آن بـا رویکـرد قـرآن کـریم  ،فصـلنامه مطالعـات قرآنـی ،پـاییز،
1399هش؛
رضانیاشیرازی  ،حمید  ،واکاوی مناسبات علم و دین در نگاه هانس کونگ  ،فصـلنامه
پزوهشهای اعتقادی  -کالمی  ،بهار  1394،ه ش؛
1. God, Freedom, and Evil
2. Knowledge of God
3. Science and Religion
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رضانیاشیرازی  ،حمید « ،قرآن و نظریه فرگشت ارزیابی نظریه کالرک بر پایه دیدگاه
عالمه طباطبایی و استاد جوادی آملـی»  ،فصـلنامه علـوم قـران و تفسـیر معـارج  ،زمسـتان ه
ش؛1396
میر بابا پور ،سید مصطفی ،رابطه علم و دین در دیـدگاه اول پالنتینگـا  ،مجلـه معرفـت
کالمی،سال هشتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1396
جوادی ،محسن ،در مقاله «الوین پالنتینگا و معرفت شناسی اصالح شده» ،پژوهشـهای
فلســفی-کالم ـی ،بهــار ،1381شــمارهی  ،11-12در بــاره چیســتی معرفــت از دی ـد گــاه وی
پرداخت.
عظیمی ،سید حسن،پایان نامـه ای بـا عنـوان «معرفـت شناسـی بـاور دینـی از دیـد گـاه
پالنتینگا با راهنمایی محمد لگنهاوزن در سال  1383به بررسـی دیـد گـاه هـای وی در بـاره
رابطه باور دینی و شناخت پرداخت.
در سالهای اخیر مقاالت محدودی د باره دید گاه پالنتینگا در با تعارض علم ودیـن
در زبان فارسی منتشر شده است است.
براون ،کالین )1375( ،1در«فلسفه و ایمان مسیحی »2به مترجمی «طاطـه میکائیلیـان» بـه
نقد بخشی از دید گاه های پالنتینگا اشاره کرده است .اینکه پالنتینگـا مـی گویـد قسـمت
اعظم آننه در علوم ،به ویژه در علوم انسانی از جمله اقتصـاد ،روانشناسـی ،جامعـه شناسـی،
جریان دارد ،با فرض نوعی طبیعت گرایی متافیزیکی دنبال میشود بـه دلیـل ایـن اسـت کـه
چون پالنتینگا در یک خانواده مذهبی مسـیحی پـرورش یافتـه اسـت پـیش فرضـهای دیـن
گرایانه اش را به علوم سرایت داده است .زیرا مسیحیت اولیه در ابتدا عقـل و فلسـفه و حتـی
علم را به رسمیت نمیشناخت( .براون ،کالین1375( ،ص )34
اهمیت بحث از تعارض میان علم و دین در دید گاه پالنتینگا
به عقیده پالنتینگا این درست نیست که کسی بگوید برای مـا مومنـان وجـود تعـارض
میان علم و دین اهمیتی ندارد ،چرا که ایمان ما به علم جدید یا قدیم متکی نیسـت .پالنتینگـا
1. Brown, Colin
2. Christian Philosophy and Faith
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دو دلیل ذکر میکند که تعارض میان علم و دین مسلله مهمی است و باید جدی گرفته شـود.
تبیین رابطه علم و دین نزد بسیاری از اندیشمندان از اهمیت خاصی برخوردار اسـت؛ گرچـه
بسیاری از نزاع ها فقـط دامـن گیـر مسـیحیت اسـت  ،ولـی پـاره ای از دسـتاوردهای علمـی
باورهای مشترک سایر ادیان را نیز به چالش خوانده اسـت .ماننـد مـدعیات دارویـن دربـاره
خلقت انسان که منشی او را نه از خاک ،بلکه از حیـوان انسـان نمـا مـی دانـد و تقریبـا فراینـد
خلقت را کامال به شکلی دیگـر تقسـیر مـی نمابـد مـی توانـد چالشـی بـرای ادیـان آسـمانی
محسو گردد (.رضانیا شیرازی)1399،
دلیل اول

علم و دستاوردهای آن در طول قرون متمادی مورد پذیرش گسترده عموم مردم بـوده
است .اساسا اگر منصفانه بنگریم شاید بـا شـکوهترین دسـتاورد تالشـهای فکـری بشـری در
روی کره زمین محسو بشود.
بنابراین ،هر نظرگاه و عقیدهای کـه در تعـارض جـدی بـا علـم باشـد نیازمنـد تبیـین و
توجیه است .اینکه چرا کسانی گاهی نظـر مخـالل علـم اتخـاذ میکننـد حتمـا نیازمنـد دلیـل
است؛ ضمن اینکه ،نادیده گرفتن این حقیقت در واقع به معنایی شکسـت در افکـار عمـومی
خواهد بود(.پالنتینگا  2011،ص ) 4-3
چنان که مالحظه می کنید این دلیل مبتنی بر واقعیت تاریخی و اجتماعی اسـت ،یعنـی
بر اساس جایگاه و موقعیت علم در نزد بشر بـر اهمیـت آن اسـتناد شـده اسـت .امـا پالنتینگـا
دلیلی الهیاتی هم میآورد که بالطبع برای مومنان جایگاه مهمتری دارد.
دلیل دوم

یکی از آموزههای اساسی یهودی و مسیحی که مورد پذیرش برخـی از جریـان هـای
فکری اسالمی به ویژه جریآنهای عرفانی است انسان موجودی است که بـر اسـاس تصـویر

1

االهی خلق شده 2بخش بزرگی از این شـباهت بـه تصـویر االهـی بـه ایـن برمیگـردد کـه مـا
انسآنها دارای عقل خـدا دادی هسـتیم کـه ثمرهـا یـش شـناخت و معرفـت اسـت .در واقـع،
1. Imago dei

« . 2پس خدا انسان را در صورت به مانند خود آفرید» کتا مقدس ،سفر پیدایش»27 – 26 ،
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فعالیت علمی انسان یکی از باز نمود های ذات خداوند است ،هر چند باز نمـودی محـدود و
واجد خطاست(.پالنتینگا  2011،ص  ) 5-4بنابراین ،علم جدید در واقع به نـوعی بازتـا و
تجلی ذات خداوند در ما انسان است و نمیتوان آن را دستکم گرفـت .بـر ایـن اسـاس ،نـزاع
میان علم و دین که هر دو بیـانگر وجهـی از وجـوه خداونـد هسـتند کـه عجیـب و پرسـش
برانگیز خواهد بود.
علم دینی از دید گاه پالنتینگا
مسیحیان اولیه معتقد بودند که حقیقت در تعالیم دین مسیح نهفته است و بـدین جهـت
تفکر در کلمات مسـیح و عبـادت در پیشـگاه خداونـدی را تمـام تـالش خـویش قـرار داده
بودند .این مسائل موجب باالگرفتن بحث عقل و حدود دخالت عقل در قلمرو دین و رابطـه
میان این دو گردید(.براون ،کالین 1375ص )54
1

پالنتینگا در مقالهی «طبیعـت گرایـی روش شـناختی؟ » بـا مثـالی از دانـش معاصـر در
رابطه با نظریه ی تکاملی حیات ،مفهوم علم دینی را بیان مـی کنـد و مـیگویـد کـه « :طبـق
نظریه تکامل ،حیات زنده به طور طبیعی و تنهـا توسـط قـوانین بنیـادین فیزیـک و شـیمی ،از
مادهی غیر زنده به وجود آمده اسـت و تمـامی موجـودات زنـدهی دیگـر از طریـق انتخـا
طبعی و جهش های ژنتیکی تصادفی ،از موجودات زندهی اولیه پدیدار گشته اند.
برخی مانند «رینارد داوکینز »2این مسلله را نه تنهـا یـک نظریـه ،بلکـه حقیقتـی یقینـی
پنداشته اند و از آن نتیجه گرفته اند که روند تکاملی حیات کامالً تصادفی بـوده و نیـازی بـه
وجود ا خدا در آن نیست .2اما تجربه خود علم نشان داده است نظریاتی که زمانی به منزلهی
حقیقت نهایی پنداشته میشده اند چطور زبر بار نقد و نقض رفته و اغلب طرفـداران خـود را
از دســت داده انــد نظریــات نجــوم بطلمیوســی و فیزیــک نیــوتنی نمونــه آنهــا اســت اســت.
(پالنتینگا، 1996 ،ص 16 :به نقل از :مقری1394،ص  )119امـا در حقیقـت چنـین پنداشـتی

1. Methodological Naturalism
2. Richard Dawkins

رینارد داوکینز زیست شناس تکاملی انگلیسی است که از منتقدان بزرگ خلقت گرایی و هرگونه خدا باوری به
شمار میرود و آثار و فعالیتهای اجتماعی متعددی را در طرفداری از خدانا باوری به انجام رسانده است.
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کامالً سازگار با وجود خدا است ،به طوری که خداونـد حیـات را از طریـق قـوانین طبیعـت
خلق کرده و توسط انتخا طبیعی و جهش های ژنتیکـی تصـادفی مسـیر تکامـل را بـه ایـن
ترتیب ایجاد نماید که هیچ منافاتی با روش علم ندارد .نا دیـده گـرفتن خـدا در ایـن مـوارد
فقط ناشی از پیش فرض الحادی طبیعت گرایی است( .پالنتینگا 1996،ص)147 :
دلیلی که پالنتینگا بر این مدعا می آورد آن است که فرد مسیحی ایـن آزادی را دارد
تا نتایج طبیعت گرایی را کنار بگـذارد و نتیجـه ای را برگیـرد کـه شـواهد خـاص خـودش،
شامل گفته های کتا مقدس ،او را به آن سمت می کشاند .گزینه ی دیگـری کـه مسـیحی
خدا باور در کنار تکامل قرار می دهد از نظر پالنتینگا  ،خلقت مستقیم خداوند است( .همان
به نقل از مقری1394،ص )120
آننه از بررسی های دیدگاه رایج در چند قرن اخیر در بـاره علـم و دیـن آشـکار مـی
شود این است که علم فعالیتی است عینی ،عمومی ،تییید پذیر ،که فقـط یافتـه هـای عقـل و
حس را شایسته عنوان علم پنداشته است .اما دین در این دیدگاه ها ،تجربـه ای خصوصـی و
درونی تلقی شده ،که از فردی به فرد دیگر متفاوت است در حالی که ذات علم در همه جـا
یکسان است و لذا نمی تواند آغازی برای فعالیت علمی باشد .در این خصـوص بایـد گفـت
که البته ذات علم در همه جا یکسان است اما درک و دریافت علم نیز از فردی با فرد دیگـر
متفاوت است همانطور که ذات دین نیز در همه جا یک سان است اما درک آن از فردی بـه
فردی متفاوت است و در این مورد تفاوتی بین علم و دین نمی باشد.
به عقیده ی پالنتینگا  ،دید گاه غالب در خصوص علـم و دیـن ،ریشـه در مبنـا گرایـی
«دکــارت 1و جــان الک )»2دارد کــه بارهــا بــه زیـر بــار نقــد و نقــض رفتــه اســت (پالنتینگــا
1996ص.)198 – 195 :
تعارض علم و دین
شاید اولین تنش جدی بین علم جدید و دین بـه قـرن هفـدهم مـیالدی و قرـیه گالیلـه
برمیگردد .در آن زمان تعارض ادعایی میـان ایـن دو در حـوزه سـتاره شناسـی بـود .البتـه بـه
1. René Descartes
2. John Locke
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عقیده پالنتینگا اینکه این تنش را صرفا مخالفت با کلیسا بـدانیم سـاده اندیشـی اسـت ،بلکـه
دیدگاه گالیله به نوعی موضعگیری در برابر دیدگاه ارسطویی مسلط زمانه بود؛ نوعی تقابـل
میان نگاه کلیسا و علم در تبیین جهان .اما تلقی عمومی از این جریان این بـود کـه مخالفـان
گالیله کشیشها ،کاردینالها و اسقفهای اعظم بودنـد .بـه همـین دلیـل قرـیه گالیلـه تبـدیل بـه
نمادی در اعتراض به کلیسا شد(.پالنتینگا ه2011،ص )6
در واقع کلیسا خود را حامی دیدگاه ارسطویی مـیدانسـت و آن را بـه عنـوان دیـدگاه
رسمی کلیسا به رسمیت شناخته بود .در ایـن میـان برخـی از تفسـیرهایی کـه از مـتن کتـا
مقدس میشد هم دخیل در کار بود .مثال اینکه در کتـا یوشـع آمـده اسـت کـه یوشـع بـه
خورشید دسـتور توقـل مـی دهـد ،کـه بـه نـوعی تـرجیح سیسـتم بطلیموسـی بـر کپرنیکـی
است(.همان ص )7
بعد از این تنش جدی تعارضـات میـان علـم و دیـن بـه مـوازات رشـد علـم مـدرن بـه
حوزههای دیگری هم گسترش پیدا کـرد .فهرسـت مفصـلی از ایـن تعارضـات را میتـوان در
کتا

وایت 1دید (باربور ،1392 ،ص  .) 69-53در میانه قـرن نـوزدهم مـیالدی یـک تـنش

جدی دیگر رخ داد و آن تنشی بود که از ناحیه نظریه تکامل داروین مطـرح شـد .اتفاقـا بـاز
هم این بنیاد گرایان مسیحی و انجیل گرایان بودند که بر تعـارض دیـدگاه دارویـن و کتـا
مقدس پای فشردند .خود داروین چندان وارد این نزاع نشد.

2

پالنتینگا با توجه به این پیش زمینه و نیز فرای امروز مباحث علم و دیـن بـه برخـی از
موارد تعارض بیشتر پرداخته است .او معتقد است که تعارض های میان علم و دین  ،تعارض
های ادعایی و تعارض های سطحی اند دسته اول تعارض هایی هستند که صرفا ظـاهری انـد
و تعارض های واقعی نیستند بلکه فقط ادعای تعـارض اسـت .در مـورد دسـته دوم او وجـود
اصل تعارض را می پذیرد اما این تعارض هـا را سـطحی میدانـد .مـراد از سـطحی بـودن در
دیدگاه او این اسـت کـه ایـن تعارضـات بـه درجـه ای نیسـت کـه ابطـال کننـده بـرای دیـن
محسو شود .استدالل پالنتینگا در باره سطحی بودن تعارض بـین علـم و دیـن در نظریـه
1. White
2. Johnson, P. E. Darwin on Trial, InterVarsity press, 1991
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تکامل است که می گوید نظریه تکامل با باورهای خدا پرستانه ناسازگار نیست زیرا نظریـه
تکامل از مقدمات نادرست آنها بر می خیزد حتی اگر نظریـه تکامـل یـا نظریـه هـای علمـی
دیگر در علم معاصر با باور خدا پرستانه ناسازگار باشند ،به این معنا نیسـت کـه آمـوزه هـای
دینی غیر عقالنی یا ترمین نشده اند (پالنتینگا ه2011،ص )9
ناسازگاری بین تکامل علمی و دین دربرگیرنده چند ادعا است:
الل .زمین دارای عمر کهنی حدود چهار و نیم میلیارد سال است؛ این نظریه را زمـین
کهن سال می نامند.

1

بسیاری از بنیادگر ها یا انجیل گرایان مسیحی قائل به تفسیری تحـت الفظـی از روایتـی
خلقت هستند که در دو فصل اول سفر پیدایش آمده است .بر اساس این تفسیر ،آنها اینطـور
فکر میکنند که سن زمین و در واقع جهان خیلی کمتر از میلیاردها سـالی اسـت کـه توسـط
علم مدرن فعلی بیان میشود( .پالنتینگا ه2011،ص  )10از نظر آنها خدا در شـش تـا ده هـزار
سال پیش زمین را آفرید ،آن هم به صورت کامل ،نه به صورت ناقصی که مثالً بر اثر فرایند
تکامل یا هر فرایند دیگری به صورت کنونی درآمده باشد .این در واقع یـک نـوع تعـارض
صریح علم با باورهای برآمده از متن مقدس است .در واقـع بـا توجـه بـه سـخنان آگوسـتین
( ) 430- 354مسیحیان در مورد اینکه مراد از روزهای خلقت که در متن مقدس آمده دقیقـاً
مطابق با 24ساعت فعلی باشد تردید داشتند(.همان)
 .حیات از شکل های نسبتاً ساده به شکل های نسبتاً پینیده تبـدیل شـده اسـت؛ ایـن
نظریه به نظریه پیشرفت مشهور است.

2

ج .تنوع حیات امروزین ریشه در تغییرات و دگرگونی های ظریل نسـبت بـه اصـل و
منشی موجودات دارد؛ نظریه توارث همراه با اصالحات و تغییر

3

د .زندگی از یـک مکـان در زمـین نشـات گرفتـه اسـت و تکامـل یافتـه انـد کـه همـه
ارگانیسم های زنده به لحاظ تبارشناسـی بـه آن پیونـد دارنـد .ایـن نظریـه فـرض نیـاز هـایی

1. the ancient earth.
2. the progress thesis.
3. the thesis of descent with modification.
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مشترک 1نامیده می شود
هـ .توارث همراه با اصالح و دگرگونی بر اساس یک مکانیسـم طبیعـی اسـت معمـوالً
این مکانیسم همان فرایند انتخا طبیعی است که بر اساس جهش ژنتیکی تصادفی عمل مـی
کند ،این دیدگاه به نام داروینیسم 2خوانده میشود و حیات فی نفسه از یک ماده غیـر زنـده
و بدون هیچ فعالیت خالقانه خاصی از طرف خدا بسـط و گسـترش پیـدا کـرده اسـت ،تنهـا
فرآیندهای که در آن کاربرد دارد فرآینـد هـایی اسـت کـه توسـط قـوانین رایـج فیزیـک و
شیمی توصیل می شوند؛ که فرض منشی طبیعی 3نامیده میشود.
پالنتینگا عنوان می کند که در خصوص تراد دین و علم در مسـللة آفـرینش (خلقـت
دفعی و تدریجی) به شیوهای خاص ،می توان گفت هم علم و هم دین درسـت مـی گوینـد.
پالنتینگا یک مثال می زند تا نشان دهد که می شود هر دو نظریـه را پـذیرفت؛ مثـال دربـارة
نور است :برخی گفته اند که نور ذره است و برخی گفته اند که موج اسـت .یکـی از نظریـه
پردازان مکانیک کوانتوم ،که برداشتی کپنهاگی از این نظریه داشت ،میگویـد نـور هـم ذره
است و هم موج است .پلنتینگا میگویـد ایـن درسـت اسـت و او مـی توانـد چنـین اسـتداللی
بکند؛ زیرا او دانش کافی دارد .دربارة دین و علم هم می توان چنین چیزی گفت که هر دو
دربارة مسللة خلقت درست میگویند (قراملکی 1373 ،ص )41وی می گویـد نظریـة تکامـل
به هینوجه بیطرف نیست و چقدر احتمال دارد که نظریة تکاملی درست باشـد روشـنفکران
و دانشگاهیان مسیحی بایـد در ایـن زمینـه بـه پاسـخ بدهنـد کـه آیـا روش تکـاملی از رونـد
آزمایشی واقعی برخوردار بوده است یا آنهم بر اساس مقدمات نظـری صـرف پایـه گـذاری
شده است(. .پالنتینگا ه  ،1991 ،ص  )16او عنوان میدارد که طبق افسانه ای کـه امـروزه بـه
آن اعتقاد دارند ،طبیعت همه علم است و هیچ مذهب و خدایی وجود ندارد .پالنتینگا با ایـن
عقیده کامالً مخالل است و می گوید که این یک جنگ سه جانبه است .از یکسـو دیـدگاه
طبیعت گرایی همیشگی وجود دارد که میگوید خدایی وجود ندارد؛ طبیعت همین اسـت و
بشر بخشی از این طبیعت است( .قراملکی 1373 ،ص.)63
1. the common ancestry thesis.
2. darwinism
3. the naturalistic origins thesis
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هماهنگی بین علم و دین به جای تعارض
مسلله پالنتینگا این است که چگونه میتوان از دستاوردهای علم در تایید خدا باوری
بهره گرفت؟ وی تالش دارد که میان علم و دیـن بـه رغـم مخالفـت هـا همـاهنگی و سـاز
گاری نشان دهد .زیرا اساس تـالش پالنتینگـا ایـن نکتـه اسـت کـه علـم جدیـد در دامـان
مسیحیت ریشه دواند ،بالیـد و شـکوفا شـد و ایـن واقعیـت کـه بسـیاری از بنیانگـذاران علـم
جدید(نیکوالس کپرنیک ،گالیله ،ایزاک نیوتن ،رابـرت بویـل ،و )...از خـدا بـاوران جـدی
بودند .از این جهت علم مدرن در دید گاه پالنتینگا میراثی از مسیحیت تلقی شده است.
پالنتینگا تالش میکند با طرح سواالتی مثل «چه شرایطی بـرای توفیـق یـک علـم الزم
است؟» «چه اموری در رشد علـم نقـش دارد؟» «اساسـا شـروش الزم و کـافی پیشـرفت علـم
چیست؟» پاسخ آن را در هماهنگی میان علم و خداباوری بیابد .او برای اینکه به این پرسشها
پاسخ دهد این پرسش بنیادیتر را مطرح میکند که «ماهیت علم چیسـت؟» او بـا کنـدوکاو در
ماهیت علم و خصوصیات اصلی آن نشان میدهد که میان علم و دیـن همـاهنگی عمیقـی در
مبانی وجود  2دارد و اساسا علم جدید ،مبانی خود را مدیون خـدا بـاوری اسـت( .پالنتینگـا
 2011،ص  ) 266-265پال نتینگا بر آن اسـت کـه احتمـال نظریـة تکامـل بـر اسـاس طبیعـت
گرایی بسیار متفاوت با احتمال آن بر اساس خدا باوری مسیحی و شواهد تجربی است؛ زیـرا
یک داللت ضمنی میان تکامل و طبیعت گرایی وجود دارد .بر اساس مبانی طبیعت گرایـی،
تنها نظریه ای کـه توجیـه کننـدة چگـونگی بـه وجـود آمـدن نظـم و تنـوع عظـیم گیـاهی و
جانوری است ،نظریة تکامل است؛ اما پالنتینگا بر آن است که جمع میـان طبیعـت گرایـی و
تکامل خود متناقض بوده و غیرعقالنی است (پالنتینگا )18: 1380 ،به نظر او ،تکامـل عمیقـاً
ریشه در دین دارد و راهی است برای اینکه به خودمـان بگـوییم اینجـا چـه میکنـیم ،از کجـا
آمدهایم و به کجاخواهیم رفت.
تحلیل دید گاه پالنتینگا
پالتنینگا هیچ گاه نمونه های برای هماهنگی علم و دیـن از کتـا مقـدس نمـی آورد
بلکه تنها به نقش پدیده خدا باوری در علم می پردازد کـه آنهـم رویکـرد عقلـی و فلسـفی
دارد .شاید به این دلیل باشد که چون کتا مقدس اساسـا کتـا علمـی نیسـت و رویکـرد
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هدایت گرایانه دارد بلنتینگا نیز تمام تالشش این است که خدا باوری با روح علم نه تنهـا در
تراد نیست بلکه هماهنگی دارد و نمونه هایش را از بیرون دین مقـدس مـی اورد .وقتـی در
قران به این مسلله نگاه می اندازیم می بینیم که قران کریم هم از علم استفاده کـرده وهـم در
علم تآثیر گذاشته نمونه آنها اعجاز علمی قران در باره مراحل خلقـت انسـان ،مراحـل رشـد
انسان و سیر تحول خورشید(سوره تکـویر) اسـت .بنـا بـر ایـن دیـد گـاه پالنتینگـا در بـاره
هماهنگی علم ودین بسیار محدود است در رویکرد اسالمی به علـم ودیـن مـی تـوان بسـیار
فراتر از دید گاه وی این گون هماهنگی را در یافت.
دیدگاه های مختلفی درباره ماهیت علم وجـود دارد :دیـد گـاه «واقعگرایـی »1علـم را
تالشی برای شناخت حقیقت درباره جهان میداند .دیدگاه «ابزار گرایی »2کـه ارزش علـم را
در توانایی اش برای کمک به ما جهـت زنـدگی کـردن در ایـن جهـان و حـل مشـکالت و
مسائل پیش رو میداند؛ «تجربه گرایی سازنده »3که هدف اصلی علـم را تولیـد نظریـه هـای
تجربی مناسب میداند( .پورمحمدی1392،ص )138
از نظر پالنتینگا آننه خصوصیت اصلی علم را میسازد تالش بـرای کشـل حقیقـت
است ،لذا واقعگرایی نظریهای نزدیکتر به حقیقت علم است .اگر ماهیت علم را واقعگرایی و
حقیقت جویی بدانیم این خدا باوری است که میتواند تبیین درستی از امکان تحقـق علـم و
واقع نمایی و کارایی ابزار و روشهای علمـی بـرای کشـل حقیقـت ارائـه دهـد ،نـه طبیعـت
باوری(.پلنتگاه2011 ،ص  )34او برای تبیـین نظریـه اش بـار دیگـر بـه انسـان شناسـی ادیـان
ابراهیمی متوسل میشود و نظریه خلقت انسان بر اساس تصویر االهی را پیش میکشد.
از نظر مسیحیت ،یهودیت و برخی از افکار اسالمی خـدا دارای اوصـاف و جنبـه هـای
مختلل است ،از جمله علم مطلق ،توان مطلق ،خوبی مطلق و ...اگر انسان بر اسـاس تصـویر
االهی خلق شده است پس الجرم او نیز باید علم یا توانـایی آمـوختن داشـته باشـد .پـس مـا
انسآنها باید توانایی و قوای شناختی داشته باشیم .این قـوای شـناختی بایـد بـا جهـان اطـراف

1. Realism
2. instrumentalism
3. Constructive empiricism
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هماهنگ باشد تا ما بتوانیم آن را بشناسیم( .پالنتینگـا 1996 ،ص  )32علـم چنـان کـه (نـوام
چامسکی )1هم میگوید از هماهنگی میان حقیقـت و توانـایی علـم سـازی انسـان بـه وجـود
میآید .در واقع ،علم از راه به کارگیری قوای شناختی متعـارف انسـانی مثـل ادراک حسـی،
حافظه ،بینش پیشین ،فرایند استقرا و از این دست قوا و فرآیندهای متعارف شـناختی حاصـل
میشود .حتی ابزارهای پیشرفته که به شناخت ما عمق می بخشند نیـز بـر اسـاس و بـه کمـک
همین قوای اساسی شناختی به وجود آمده اند .پس خداوند قوای شناختی ما را بـه گونـه ای
آفریده که با آن میتوانیم جهان اطراف را بشناسیم و با اعتماد به آن علم ایجـاد کنـیم .بنـا بـر
ایـن خــدا بــاوری بــه راحتـی منبــع علــم و قابــل اعتمــاد بــودن آن را توجیـه میکند(مهــدوی
نژاد،1384،ص )34
پالنتینگا معتقد است که بین خدا باوری دینـی و علـم همـاهنگی وجـود دارد .بـرای
مثال ،گالیله 2دست به آزمایشی زد تا بفهمد سخن ارسطو در اینکه جسـم سـنگین سـریعتر از
جسم سبک به زمین میرسد درست است یا نه .وقتـی او از بـرج پیـزا 3دو تـا سـنگ سـبک و
سنگین را رها کرد و مشاهده کرد که همزمان به زمین میرسـند ،نتیجـه ای کـه عایـدش شـد
فقط این نبود که ارسطو در آن روز اشتباه میکـرد یـا آزمـایش مـا فقـط در آن روز درسـت
است و اکنون بعد از دو هزار سال ممکن است چیزهای سنگین زودتر از چیزهای سـبک بـه
زمین برسند ،بلکه نتیجه ای که گرفته می شود این است نظریه ارسطو به طور کلی نادرسـت
است .یا وقتی ما با آزمایشاتی به صحت نظریه جاذبه نیـوتن میرسـیم آن را فقـط بـرای دوره
زمانی خاص یا مکانی خاص معتبر نمیدانیم بلکه آن را به نحو کلی تعمیم میدهیم .نتیجه این
است که خدا ما انسآنها را طـوری آفریـده اسـت کـه از اسـتقرا اسـتفاده میکنـیم و جهـان را
طوری آفریده که استدالل استقرایی در آن موفق است از ایـن جهـت میـان لـوازم ضـروری
علم جدید و خدا باوری هماهنگی عمیق وجود دارد(.پالنتینگا 2011 ،ص )296

1. Noam Chomsky
2. Galileo
3. Torre pendente di Pisa
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بر اساس آننه بیان شد ،دیدگاه الوین پالنتینگـا دربـاره رابطـه علـم و دیـن همـاهنگی
بین آنها خصوصیتی که پالنتینگا درباره ماهیت علم برمی شمرد واقع گرایـی اسـت .از نظـر
او علم به دنبال کشل حقیقت است و دین نیز از روش دیگر به کشل حقیقت مـی پـردازد.
وی دیدگاه های دیگری را که درباره ماهیت علم وجود دارد فقط نام برده و چندان آنهـا را
توضیح نمی دهد؛ آنها را نظریه هایی میداند که ماهیت و هـدف اصـلی علـم را دنبـال نمـی
کنند .توضیحا تش درباره واقع گرایـی در ایـن حـد اسـت کـه خصـلت اصـلی علـم صـدق
محوری و حقیقت جویی است و برای تایید دیدگاهش نقل قول هایی از بزرگان علـم ذکـر
میکند .ادعای پالنتینگا در اینجا این است که خدا باوری همراهی بیشتری بـا ایـن خصـلت
علم دارد تا طبیعت باوری .شاید مهم تـرین عامـل بـرای تحقـق خصـلت واقـع گرایانـه علـم
وجود قابلیت و توانایی رسیدن به واقعیت در انسان باشد که به باور پالنتینگا خدا بـاوری بـه
بهترین نحوی بر این ویژگی انسانی تاکید دارد .از جملـه دیگـر خصوصـیات علـم قانونمنـد
بودن و پیشبینی پذیر بودن آن است که از نظر پالنتینگـا بـه بهتـرین وجهـی بـر اسـاس خـدا
باوری تبیین میشود .این جا است که پالنتینگا از کتا مقدس بیـرون آمـده اسـت و دلیـل
های عقلی خودش را به متون دینی نسبت می دهد و نمی توانـد از متـون دینـی بـرای اثبـات
نظریه خودش استفاده کند.
پالنتینگا تعدادی از نظریات علمی را بررسی میکند که برخـی دانشـمندان و فالسـفه
آنها را ناقض هایی برای باورهای دینی به شمار میآورند؛ نظریاتی از قبیل تکامل داروینـی،
فیزیک نیوتنی ،مکانیک کوانتومی و برخی نظریات روانشناسی تکاملی .در بررسی دقیقِ هـر
یک از این نظرها ،پالنتینگـا نشـان میدهـد بخشـی از ایـن آرا ،کـه بـر ضـد بـاور بـه وجـود
خداست ،صرفاً افزون های متـافیزیکی و غیرعلمـی اسـت ،کـه ریشـه طـوالنی در پیشـفرض
الحاد و طبیعت گرایی دارد.
پالنتینگا  ،در خصوص طبیعت گرایان همی گوید آنها نادرسـتی باورهـای دینـی را در
پایه ی شواهد خود قرار میدهند و سپس نظریات علمی خـود را پـیش میبرنـد .بـا ایـن روش،
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جای شگفتی نیست که علم الحـادی خـود را ناسـازگار بـا باورهـای دینـی بیابنـد .در آخـر،
پالنتینگا چنین نتیجه میگیرد که نادرستی و نـامعقول بـودن باورهـای دینـی در نظـر طبیعـت
گرایان ،مستقیماً متیثر از پیشفرض عدم وجود خدا است ،که فلسفهی طبیعت گرایـی بـه آن
پایبند است .تیمل در گفتـه هـای پالنتینگـا نشـان مـیدهـد کـه وی بـیش از آنکـه سـودای
بازسازی علوم تجربی را بر اساس آموزههای دینی داشته باشـد ،نگـران نفـوذ الحـاد در زیـر
پرچم علم جدیـد اسـت .از نظـر وی اگـر پـژوهش علمـی در چـارچو تجربـهی محـض
صورت گیرد ،بدون نیاز به آموزه های دینی ،حقیقت مورد نظر را می نمایاند .اما اشـکال در
این است که وفا داری به چنـین روشـی ،در عمـل مشـکل اسـت و بسـیاری از دانشـمندان از
پیش فرضهای الحادی برای تقویت فرضیه های خود اسـتفاده مـیکننـد؛ در چنـین وضـعیتی
است که وی توصیه میکند عالمان دینی نیز از دانسته های دینی خود بـه جـای پـیش فـرض
های الحادی استفاده کنند .یعنی نوعی مقابله بـه مثـل کننـد در نتیجـه هـیچ روش جـایگزین
برای مسلله علم و دین در دید گاه وی وجود ندارد .این در حالی است که در منابع اسـالمی
به وفور می توان یافت که از روش علمی استفاده شده است .بعری دانشمندان معتقدند کـه
دخالت باورهای دینی ،یقیناً به تنازع می انجامد و احتمال دارد که تنش میان ایمان و عقل را
به حداکثر برساند؛ زیرا مؤمن در جستوجوی شکاف های مورد انتظار در تبیین علمـی اسـت
مثال طـرح نظریـه خلقـت دینـی در برابـر نظریـه تکامـل ،کشـمکش دائمـی را میـان مؤمنـان
طرفداران ن نظریه تکامل به دنبال دارد( .مک مولین1339 ،ص .)70
پاسخ پالنتینگا این است که کتا مقدس منبعـی اسـت کـه خداونـد از طریـق آن بـا
انسآنها سخن گفته است و مطالـب بسـیار بـرای گفـتن دارد .کتـا مقـدس در بـارة منشـی و
هدف حیات سخن میگوید و علم نمی تواند در این زمینه با آن درگیر شود و دلیل تکامـل
در حدی نبست که بتواند دلیل خلقت دینی را شکست دهد (پلنتینگا1991 ،ص) 32
بنابراین نمیتوان گفت که دخالت باورهای دینی اساساً تنازع ایمان و عقل را افـزایش
میدهد .تعارض میان ایمان و عقل یقیناً ممکن است روی دهد؛ اما احتمال وقوع آن کمتـر از
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هنگامی است که بررسی علمی را از احکام ایمانی جـدا کنـیم و بگـذاریم کـه بطـور دلخـوا
خود گسترش یابد (پالنتینگا)1396 ،
در دید گاه پالنتینگا بیش از آنکه به مسلله علم و دین از نوع خود متون دینی پرداختـه
شود به رابطه مؤمنان و علم پرداخته شده است وی بیشتر نگران الحاد در مؤمنان اسـت تـا در
متون دینی این در حالی است که در متون دینی مقدس تعارضات آشـکار بـین علـم و دیـن
وجود دارد که پالنتینگا به آنها اشاره نکرده است یا الاقل تـوجیهی بـرای آنهـا بیـان نکـرده
است.
مسلله دیگر این است که اگر موضوع علم و دین را از نظر اسالم بررسی کنیم مستقیما
می توانیم به متون ان به جای مؤمنان بررسی کنیم که وجه تمایز ایـن متـون نسـبت بـه کتـب
دینی مسیحی است که نه تنها تعارض بین متون دین اسالمی بـا علـم نمـی تـوان یافـت بلکـه
راهکارهای معقول در صورت بروز تعارض در آنها یافت که بررسی آنها در جـای خـودش
می طلبد و از عهده این تحقیق خارج است.
انتقاد دیگر این است که وی به علم خدا باورانه پایبند است و آن را در همـة زمینـه هـا
ساری و جاری میداند ،در حالی که علم باید جهانشمول باشد و برای همـه درهـای گشـوده
داشته باشد؛ مانند جامعه شناسی .در نظـر او ،علـم خـدا باورانـه هـم بـرای همـه (صـرفنظر از
هندوبودن یا ادیان دیگر) درهای گشوده دارد .این علم می خواهد پدیده ها را از منظر خـدا
باورانه تبیین کند و اگر بی خدایان نخواهند ایـن نـوع تبیـین علمـی را قبـول کننـد ،بـاز هـم
جهانشمول خواهد بود  .بنابر این علم پالنتینگا ه متکی به خدا است و بدون خدا علمـی هـم
اگر باشد بدون فایده است در حالیکه در واقعیت اینطور نخواهد بود.
حال از پالنتینگا باید پرسید که این همه تنوع در زندگی بر روی کیهان از کجـا آمـده
است؟ پالنتینگا با این استدالل که در ورای پدیده هایی مثـل بـاد و زمـین لـرزه و  ...قـدرتی
الهی وجود دارد ،نظریة تکامل را که برای این پدیـده هـا قائـل بـه یـک خاسـتگاه طبیعـی و
فیزیکی است ،رد می کند .انتقاد اینجاست که ایـن نظریـه تبیینـی طبیعـی بـرای پدیـده هـای
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میآورد که در یک صورت دیگر می توان آن را عمل خدا دانست .این نظریه ها فقـط مثـال
هایی از پدیده های طبیعی میآورند؛ پدیده هایی که برخی مردم بـرای آنهـا قـدرت مـافوقی
متصور می شوند .در نتیجه ،این مسلله نمی تواند موجب رد یک نظریة علمی شود.
شاید بتوانیم بگوییم که علم اغلب با مشاهده و آزمایش و بـا پـیش بینـی هـای آزمـون
پذیر سروکار دارد ،اما هیچ یک از اینها برای ماهیت علم ضروری نیست .زیـرا اگـر علـم را
به منزله ی فعالیتی نظام مند بنگریم که حقیقت را جستوجو می کنـد ،معقـول اسـت کـه هـر
کسی در چنین فعالیتی از تمامی دانسته های خود یاری بجوید .در این صورت ،او می پرسـد
که چرا علمی را که از یافته های قطعی دین بر خواسته است در کشل حقایق دیگر به کـار
نبرند.
بنابر این تجربه شخصی و نفسی انگاشتن علم دینی نسبت به علم تجربـی تلقـی بـدون
دلیل خواهد بود .این در حـالی اسـت کـه در قـران بیشـترین تاکیـد بـرای دریافـت حقیقـت
استفاده از علم است که در آیات قران به چشم می خورد« .قُلْ هَلْ یَسبـتَوِی الْـیَعبمَى وَالْبَصِـیرُ
مَمب هَلْ تَسبتَوِی الظُتلُمَاتُ وَالنُتورُ» (رعد )16 :در این جا قران نیز برای روشن شـدن علـم دینـی
از مثال استفاده می کند و مسلله علم را به بینا و نابینا تشبیه می کند و از آن به ماننـد تـاریکی
و روشنایی تعبیر می کند .موضوع آیه فوق استفاده از علم به معنی رایـج و اسـتفاده از ابـزار
حسی است .کارکرد آیه نیز ترغیب به استفاده از این ابزار برای کشل حقیقت است .نتیجـه
اینکه بینا و نابینا در دریافت حقیقت مساوی نیست قطعـا بینـا بـا اسـتفاده از ابـزار حـس برتـر
است همین طور در مقایسه روشـنایی و تـاریکی قطعـا روشـنایی ( بـا هـر تفسـیر) مـی توانـد
حقیقت را بهتر نمایان کند .در این جا مهـم ایـن اسـت کـه ایـن گونـه آیـات قـران از روش
تجربی برای روشن شدن حقیقت استفاده می کند .یعنی آیه در فحوای خـود عـالوه بـر ایـن
مثال ظاهری از روش تجربی برخوردار است به این معنی که اگر ایـن مثـال را قبـول نداریـد
بروید تجربه کنید وبا علم تجربی فرق اینها را دریابد.
آیات دیگر «قُلْ سِیرُوا فِی الْیَربضِ فَانْظُرُوا کَیبلَ بَدَمَ الْخَلْـقَ» (عنکبـوت  )20و «انْظُـرُوا
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مَاذَا فِی السَتمَاوَاتِ وَالْیَربضِ»( یونس  )101ناظر به استفاده از ابزار علمی برای کشل حقیقت
است.
نتیجه اینکه تفاوت بین علم دینی مسیحی پالنتینگـا و علـم دینـی اسـالمی در اسـتفاده
قرآن از روش های علمی است .پالنتینگا به جای تبیین علوم تجربی بـر اسـاس آمـوزه هـای
دینی به نفوذ الحاد در علم پرداخته است .در نظر او چناننـه پـژوهش علمـی در چـارچو
تجربهی محض صورت گیرد ،بدون نیاز بـه آمـوزه هـای دینـی ،حقیقـت مـورد نظـر را مـی
نمایاند .به عقیده او اشکال در این است که چنین روشی ،از پیش فرض هـای الحـادی بـرای
تقویت فرضیه های خود استفاده میکند؛ در چنین وضـعیتی اسـت کـه وی توصـیه مـیکنـد
عالمان دینی نیز از دانسته های دینی خود به جای پیش فـرض هـای الحـادی اسـتفاده کننـد.
وی اصل را بر این گذاشته است که روند معمولی ساختار ادراکـی آدمـی اذعـان بـه وجـود
خدا را در پی دارد؛ اما سوء فهم ها منشی الحاد می شود .همانطور که در آیاتی چند بـه طـور
نمونه بیان شد ،علم دینی بر اسـاس متـون اسـالمی خـود از روش هـای علمـی بـرای کشـل
حقیقت استفاده می کند در نتیجه دچار چنین مشکالتی در آن به وجود نخواهد آمـد و ایـن
تفاوت بین علم دینی پالنتینگا و علم دینی اسالمی است.
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نتیجه گیری
تعارض علم و دین که امروز در جهـان مسـیحی غـر و در سـایر جوامـع متجـدهد بـه
عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است .تنش جدی بین علم و دین با قریه گالیله برجسـته
شد که تعارض میان این دو در حوزه ستاره شناسی رخ داد  .دیدگاه گالیلـه بـه نـوعی تقابـل
میان نگاه کلیسا و علم در تلقی عمومی از این جریان این بود وبا نظریه تکـاملی دارویـن بـه
اوج خود رسید .پالنتینگا معتقد است که این تعارضات نه واقعی بلکـه سـطحی اسـت .زیـرا
نظریه تکامل دارای مقدمات و پیش فرضهای نادرسـت اسـت .حتـی اگـر نظریـه تکامـل یـا
نظریه های علمی دیگر در علم معاصر با باور خدا پرستانه ناسازگار باشند ،به این معنا نیسـت
که آموزه های دینی غیر عقالنی یا ترمین نشده اند (پالنتینگا2011،ص  )9تعارضـات مهـم
در زمینه یافته های علوم تجربی در زمینه عمر زمین  ،منشی حیات ،تنوع حیات ،خلقت انسـان
و روند تکامل بوده است .پالنتینگا در خصوص تراد دین و علم در مسللة آفرینش (خلقـت
دفعی و تدریجی) معتقد است که این گونه موارد تعارض را به اثبات نمی رسـاند زیـرا داده
های تجربی در ایـن زمینـه هـا بـا قطعیـت و شـواهد کـافی همـراه نیسـت و حتـی خـود ایـن
اندیشمندان نیز در باره آنها اختالف دارند پالنتینگا یک مثال می زند تا نشان دهـد کـه مـی
شود هر دو نظریه را پذیرفت .برخی گفته اند که نور ذره است و برخی گفتـه انـد کـه مـوج
است .نظریه پردازان کوانتوم ،میگویند نور هم ذره اسـت و هـم مـوج اسـت  .در بـاره سـایر
تراد های ادعایی بین علم و دین هم همنیطور است .در نظر پالنتینگا با دالیلی که بیـان شـد
نه تنها بین علم و دین ترادی نیست بلکه هماهنگی نیز وجود دارد .مشکل پالنتینگا در حـل
تعارض این است که هیچ گاه نمونه های را برای همـاهنگی علـم و دیـن از کتـا مقـدس
نمی آورد بلکه تنها به نقش پدیده خدا باوری در علم می پردازد که آنهم رویکرد عقلـی و
فلسفی دارد .به همین جهت دریافت های پالنتینگا از دین محدود بوده و فقط نگـاه فلسـفی
به خدا باوری دارد .اگرچه وی مدعی حل تراد علم و دین در تمام ادیان است اما مطالعات
وی در زمینه اسالم نیز اندک اسـت کـه بـا آن همخـوانی نـدارد ..زیـرا در اسـالم مـی تـوان
مستقیم از داده های وحیانی به جای دخالت مؤمنان از متن سود جست.
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