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 چکیده
مقالۀ حاضر بر آن است تا راهکار الهیات پویشی را برای رفع تعارض موجود میان علم و               

، خـدا انگـاری  همه در  ۀ مؤلفـۀ گرایی حداقلی و بر سدین که عبارت است از طبیعت    
رغـم   تکیه دارد، ارائه نماید؛ راهکـاري کـه بـه     اصالت تجربۀ فراگیر   و   نظریۀ دریافت 
توان به مـوارد زیـر اشـاره    روست که از آن جمله ميای از اشکاالت روبه  مزایایش، با پاره  

تر کردن رابطۀ خدا و جهان، علم و دین را در عرض هم قـرار دادن، نفـی                  پیچیده: نمود
چنین اشکاالتی  ... . گرایی و حداقلی شدن نقش خدا در جهان و          هالطبیعهر گونه ماوراء  

ویژه از سوی پیروان ادیان توحیدی با حاکی از این است که مقبولیت چنین راهکاری به      
توان مدلی یافت کـه بـه جمـع         حال پرسش این است که آیا می      . شودرو می تردید روبه 

و ) مثابـه پـویش و تحـول      عـت بـه   با تأکیـد بـر جهـان طبی       (گرایی حداقلی   بین طبیعت 
بینجامـد  ) با تأکید بر نقش و حضور فراگیر خدا در جهـان          (گرایی معتدل   الطبیعه ماوراء

که هم دغدغۀ اهل علم را تأمین کند و هـم دغدغـۀ اهـل دیـن؟ مقالـۀ حاضـر تـالش                       
شناسـانه  تـوان در چـارچوب نظـام جهـان         نشان دهد که چنین مدلی را مـی        کند تا  می

 و )الحقیقــهویــژه آمــوزۀ بــسیطهبــه (، خداشناســانه)مــوزۀ حرکــت جــوهریویــژه آ بــه(
  . صدرایی یافتۀ مبتنی بر حکمت متعالی)ویژه نفی اصالت حسبه (شناسانه معرفت

گرایـی   صـدرایی، طبیعـت  ۀ  الهیات پویشی، تعارض علـم و دیـن، حکمـت متعالیـ           :ها  کلید واژه 
 .گراییالطبیعهوراءگرایی حداقلی، علم و دین، و ماحداکثری، طبیعت
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  مقدمهـ ١
یابیم که  با نظر به سیر تاریخی مباحث مربوط به رابطۀ علم و دین در عصر جدید، درمی               

 یکی از متغیرهای اساسی این مباحث، تصدیق وجود تعـارض یـا نبـود آن بـین ایـن دو                   
بـر  رخدادهایی مانند محاکمۀ گالیله از سوي کلیسا در اوایل عصر جدید و مجادله              . است

) که تا به امروز هم ادامه داشته(سر نظریۀ تکامل و پیامدهای کالمی آن در قرن نوزدهم        
ای بـرای دامـن زدن بـه وجـود      آیند که گاه دستاویز عده    های بارزی به شمار می    از نمونه 

ــوده اســت  ــن ب ــم و دی ــین عل ــده . تعــارض ب ــرن حاضــر هــم ع ــه در ق ــا توســل ب ای ب
اند تا بر طبـل ایـن       ، تالش کرده  »شناختیگرایی هستی طبیعت«ویژه  ، به »١گرایی طبیعت«

 آنهـا   ۀهای مختلفی وجود دارد کـه عمـد       گرایی، روایت از طبیعت . تضاد یا تعارض بکوبند   
گیـری از   بهـره  شناختی است که یگانه شیوۀ تبیـین طبیعـت را         گرایی روش یکی طبیعت 

طبیعـی فاقـد هرگونـه      کند و مدعی است که علل فرا      علل و عوامل علّی طبیعی تلقی می      
روایـت  . های علمی را ندارند   کننده است یا دست کم توانایی رقابت با تبیین        ارزش تبیین 

کند جهان منحصر به طبیعت است      شناختی است که ادعا مي    گرایی هستی دیگر، طبیعت 
گرایـی  این روایت اخیـر کـه گـاه بـه طبیعـت           . و بس و قلمرویی فراتر از آن وجود ندارد        

گرایـی علمـی شـده کـه سـر از الحـادگرایی             م شهرت دارد، متهم بـه مـاده       حداکثری ه 
اکنـون حکـم بـه نـسبت همـاهنگی یـا            ؛ بنابراین هر رویکردی کـه هـم       ]١٥[آورد   درمی

شناختی یـا   گرایی هستی گرایی، طبیعت ناچار با طبیعت  مکملیت بین علم و دین دهد، به      
 .حداکثری،  مواجه است

دارد، ) ١٩٤٧ــ ١٨٦١(٢آلفردنورث وایتهـد  لسفۀ پویشی   الهیات پویشی که ریشه در ف     
های الهیاتی مسیحی معاصر، رویکردی را در باب علم و          در مقام یکی از مشهورترین مدل     

ایـن مـدل    . شـهرت دارد  » رویکرد مکملیت یـا همـاهنگی     «گیرد که به    دین در پیش می   
ۀ در پـیش  شناسی و خداشناسـی پویـشی، مـدعی اسـت کـه الزمـ      الهیاتی بر پایۀ جهان   

شایستگی از عهدۀ تبیین رابطۀ علم و دین برآید، این است           گرفتن رویکردی که بتواند به    
که جایگاه علم و دین را در منظومۀ معرفت بشری معلوم سـازیم و چنـین امـری هـم از               

                                                                                                                             
1. naturalism 
2. Alfred north Whitehead 



  ٤٩  )گریفینهای بر اندیشه با تأکید (رفت از تعارض بین علم و دین تحلیل و بررسی راه حل الهیات پویشی در برون
  

طریق یک نظام مابعدالطبیعی جامع و فراگیری میسر است که کل تجارب بشری اعم از               
مطـابق بـا ایـن رویکـرد،        . معتبـر تلقـی شـود     ... شناختی و  زیبایی علمی، اخالقی، دینی،  

وار بـا ابعـاد و سـطوح    منزلۀ ارگانیسم یا یک نظام اندام    شود که اوالً جهان به    استدالل می 
متعدد است و هریک از تجارب فوق ناظر بر بخشی از آن است؛ ثانیاً فهم عمیق و جـامع                   

صورت یکپارچه بنگـریم و ثالثـاً   این تجارب را بهوار در گرو آن است که       این واقعیت اندام  
آورنـد  علم و دین تجـاربی از وجـوه مختلـف ایـن واقعیـت را بـرای مـا بـه ارمغـان مـی                        

]30,P185[               ؛ بنابراین در چهارچوب یک نظام مابعدالطبیعی پویشی، علم و دیـن در هـم
. دهنـد کیل مـی  ای یکپارچه و هماهنگ را تش     اند و با سایر تجارب بشری، مجموعه      تنیده

کنند، اما هر دو نـاظر بـر        اینجاست که علم و دین هرچند از تجارب مختلفی حکایت می          
توانند تفسیری جامع از واقعیـت ارائـه کننـد؛          یک واقعیت هستند و در کنار یکدیگر می       

اي هستند که ریـشه در       سو عقاید و باورهای دینی بیانگر تجربۀ دینی        که از یک  طوری به
ان با حقیقتی ثابت و الیتغیر در پسِ جهان سراسر متحول دارد و از دیگر سو مواجهۀ انس 

بدین ترتیب علـم و     . ای است که آدمی از جهان طبیعت دارد       نظریات علمی بیانگر تجربه   
دین نه سر تضاد ذاتی دارند و نه به دو قلمرو کامالً مستقل تعلق دارند؛ بلکه مکمل هـم                   

از متفکران پویـشی     (دیوید ری گریفین  ویژه در آثار    ه به بر اساس این رویکرد، ک    . هستند
تواند از رابطـۀ تـضاد   ای پیدا کرده است، رابطۀ بین علم و دین می ، نمود برجسته  )معاصر

اگـر  : به رابطۀ هماهنگی و مکملیت تغییر کند، البته اگـر و تنهـا اگـر دو چیـز رخ دهـد                    
گرایی خداباورانـه و توحیـدی رهـا        یعتگرایی را به نفع طب    اجتماعات دینی ماوراءالطبیعه  

گرایـی حـداقلی    اش را به نفع طبیعت    گرایی حداکثری کنند؛ و اگر جامعۀ علمی، طبیعت     
بینی پویشی، الزمۀ رسیدن بـه      به سخن دیگر، بنا به قرائت گریفین، در جهان        . ترک کند 

 بـر   گرایی حـداکثری کـه تکیـه      هماهنگی و تعامل بین علم و دین این است که طبیعت          
گرایـی  بـاوری علمـی دارد، جـای خـودش را بـه طبیعـت             گرایی، الحادگرایی و ماده   حس

حداقلی یا معتدل بدهد که تکیه بر نظریۀ دریافتی ادراک، همه در خـداگرایی و اصـالت                 
 ]. PP138-137,25؛ PP,24 17-18[تجربۀ فراگیر دارد 
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  طرح مسئلهـ ١ـ١
، تحلیلـی  )١با تأکید بر آثار گریفین(ر الهیات پویشی نوشتار حاضر بر آن است که اوالً از منظ       

ویـژه راهکـار    ارائه کند از اقسام تضاد موجود بین علم و دیـن؛ تـضادي کـه ریـشۀ آن و بـه                    
گرایی حداکثری و در مقابـل در پـیش         پیشنهادی براي رفعش مبتنی بر کنار نهادن طبیعت       

ای اشکاالت وارده ی آن پرداخته و پارهثانیاً به نقد و بررس. گرایی حداقلی استگرفتن طبیعت
 صدرایی نشان دهد که بر خالف گمان ۀویژه با نظر به حکمت متعالیبر آن را آشکار کند و به

شناسـی، خداشناسـی و      توان طبق مدل جهـان    الخصوص گریفین، می  متفکران پویشی، علی  
یـی حـداقلی یـا      گراطبیعت«شناسی صدرایی چهارچوبی را برای جمع سازگاری بین         معرفت
یافت که علم و دین در قالب آن بگنجند و » گرایی حداقلی یا معتدلماوراءالطبیعه«و » معتدل

 . هم دغدغۀ اهل ایمان تأمین گردد و هم دغدغۀ اهل علم
 
 ۀ تحقیق پیشینـ٢ـ١

، ضـمن   ٤، ویلیـام کینـگ    ٣، لـسلی مـوری    ٢جـان کـاب   کسانی مانند دیوید ری گریفین،      
اند تا طبق الهیات پویشی، تبیینـی از        ایی حداقلی، تالش کرده   گرپذیرش ضمنی طبیعت  

چگونگی رفع تعارض بین علم و دین ارائه کنند که از این میان، گریفین شهرت بیشتری          

                                                                                                                             
1. David ray Griffin 

ترین نماینـدگان   جسته، استاد بازنشستۀ الهیات و فلسفه، از بر       )میالدی ١٩٣٩متولد  ( دیوید ری گریفین  
  آن را بـسط      چارلز هارتشورن  بنیان نهاد و     آلفرد نورث وایتهد  کنونی فلسفه و الهیات پویشی است که        

 ۀمـیالدی، دکتـری خـویش را از دانـشگاه کلرمونـت اخـذ کـرد، عمـد                  ١٩٧٠او پس از آنکـه در       . داد
شناسـی و الهیـات در      مـسیح های خویش را متمرکز بر الهیات پویشی با تأکید بر عدل الهـی،               پژوهش

شایان ذکـر اسـت     . مقاله در این حوزه تألیف نمود      ١٨٨کتاب و    ٢٠عصر پسامدرن ساخت و قریب به       
ویژه پس از حادثۀ یازده سـپتامبر، آثـاری انتقـادی    مند گشت و بهکه او بعدها به مسائل سیاسی عالقه    

جان فزون بر این آثار تحقیقاتی، به همراه ا. در این زمینه به نگارش درآورد که مورد توجه قرار گرفتند          
کـانون جهـان    «را در دانـشگاه کلرمونـت تأسـیس کـرد و بنیانگـذار              » مرکـز مطالعـات پویـشی     «،  کاب

 .ستکالیفرنیا ای باربا سانتادر » پسامدرن
2. John Cobb 
3. Leslie Muray 
4. William King 



  ٥١  )گریفینهای بر اندیشه با تأکید (رفت از تعارض بین علم و دین تحلیل و بررسی راه حل الهیات پویشی در برون
  

گرایی، چندین رویکرد دیگر قابل     افزون بر این در مواجهه با طبیعت      . و آثار متعددی دارد   
: ترین آنهـا عبارتنـد از     اند و مهم   پیش گرفته  اشاره است که رویکردی له یا علیه آن را در         

انـد و   مطـرح سـاخته  ٣ فیلیپ جانـسون  و ٢آلوین پلنتینگاکه  ١، نظریۀ علم توحیدی اول
مدعی هستند که علم به معنای دقیق کلمه مستلزم نفی فاعلیت الهی یا ماورای طبیعی               

ه عقالنـی دارنـد،     از نظر پلنتینگا، به دلیل اینکـه باورهـای دینـی قابلیـت توجیـ              . نیست
به بیان دیگر، از آنجا که اعتبـار قـوای شـناختی            . توان به علمی توحیدی دست یافت      می

گرایـی، امـری نـامعقول      شرط هر باور موجهی است، اساساً پیروی از طبیعـت         آدمی پیش 
گرایانه، کسانی مانند شناسانه در چهارچوبی ماوراءالطبیعه گرایی روش ، طبیعت دوم. است

 با تکیـه بـر آن مـدعی هـستند کـه             ٦ هوارد فان تیل   و ٥ارنان مک مولین   ٤اسکرویلیام ه 
گرایانـه آن هـم در چهـارچوبی        هماهنگی بین علم و دین بر اسـاس سـاختاری طبیعـت           

این دیدگاه با تمایز قائل شدن بین علت اولیـه کـه            . پذیر است گرایانه امکان ماوراءالطبیعه
دارد که خداونـد از      طبیعی هستند، اظهار می    همان خداست و علل ثانویه که همان علل       

حال چون فاعلیـت الهـی و مخلوقـات در          . رهگذر این علل ثانویه در عالم تأثیرگذار است       
کـه در سـطوح علـل ثانویـه عمـل           (دهند، تعارضی هم بین علـم       سطوح مختلفی رخ می   

یـن بـا    ، مطابقـت د   سـوم . رخ نخواهد داد  ) که ناظر بر علت اولیه است     (و دین   ) کند می
 مدعی هستند الزمۀ هماهنگی بـین       ٧ویلم دریس گرایی حداکثری، کسانی مانند     طبیعت

بینی علمی معاصر جرح و تعـدیل       علم و دین این است که باورهای دینی مطابق با جهان          
 توان در زمرۀ نگرشی ابزارانگارانه در بـاب دیـن تلقـی کـرد             چنین دیدگاهی را می   . گردد

]24, pp47-70.[ 
طور خاص منبعی یافت نشد کـه       که نگارنده بررسی کرده در زبان فارسی به       تا جایی   

ویژه نقـد آن از     حل رفع تعارض بین علم و دین و به        به رویکرد الهیات پویشی در باب راه      

                                                                                                                             
1. theistic science 
2. Alvin Plantinga 
3. Philip Johnson 
4. Willliam Hasker 
5. Ernan McMulin 
6. Howard Van Till  
7. Willem Dree 
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  ایان باربور و نیـز مقالـۀ  ۀشدمنظر حکمت متعالیه پرداخته باشد، هر چند در آثار ترجمه  
اثـر  »  فعـل خـدا در طبیعـت از دیـدگاه ایـان بـاربور       خدا و تکامل، بررسی پـنج الگـوی       «

 . یابیمامیرعباس علیزمانی به اجمال مباحثی را می
 

  اقسام تضاد بین علم و دینـ٢
 :که عبارتند از] pp12-17,24[ از نظر گریفین، بین علم و دین چهار قسم تضاد وجود دارد

کم بـر دیـن اسـت و     کـه حـا   گرایانهتضاد ناشی از جهان بینی ماوراءالطبیعه      ـ١
 . اش، اعتقاد به خدایی قادر مطلق و خالق از عدم استعمده مشخصه

دهـد کـه    رخ مـی    کـه در جـایی     گرایی معرفتی ماوراءالطبیعه تضاد ناشی از   ــ ٢
تـوان   برای نمونه می   ؛اجتماع دینی پایبند به عقایدی است که علم مدعی ابطال آنهاست          

ـ کتاب از کتـب پـنج     به نظریۀ زمین مرکزی و نگارش اولین          ۀوسـیل بـه  عهـد عتیـق      ۀگان
 . چنین باورهایی ریشه در خطاناپذیری وحی دارند. حضرت موسی اشاره کرد

کـه بـر اندیـشۀ علمـی قـرن          گرایانۀ حداکثری   تضاد ناشی از نگرش طبیعت    ـ  ٣
 و  ٢، الحـادگرایی  ١گرایـی حـس : نوزدهم به بعد حاکم گشت و بر سه رکـن اسـتوار اسـت             

 . ٣یباوری علم ماده
دهـد کـه   کـه در جـایی رخ مـی   تضاد ناشی از فراتر رفتن از شواهد تاریخی   ـ  ٤

آنکه بر شواهدی ناظر بـر واقـع تکیـه    بی ـ گرایی حداکثریدانشمندان بر اساس طبیعت
کنند که در تضاد با باورهای دینی احکامی را در باب رویدادهای خاصی صادر میـ  کنند
ندان مدعی شـوند کـه خاسـتگاه و سرمنـشأ جهـان             برای مثال ممکن است دانشم    . است

نمونۀ دیگر،  . متأثر از خالقی الهی نیست، ادعایی که متکی بر هیچ شاهد محکمی نیست            
طـور اعـم و ظهـور و پیـدایش          این ادعاست که خالق الهی بر ظهور و پیدایش حیات بـه           

ورای شواهد  گویی در چنین مواردی دانشمندان      . طور اخص تأثیر نگذاشته است    انسان به 
 .روند تا ادعای خویش را ثابت کنند که با روش علمی سازگاری نداردتاریخی می
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3. scientific materialism 



  ٥٣  )گریفینهای بر اندیشه با تأکید (رفت از تعارض بین علم و دین تحلیل و بررسی راه حل الهیات پویشی در برون
  

بینی حـاکم بـر     توان به تضاد در سطح جهان     با توجه به اینکه تضاد اول و سوم را می         
هـا یـا بـه تعبیـری        علم و دین برگرداند و تضاد دوم و چهارم را به تضاد در سطح گـزاره               

بینی اول در سطح جهان: توان این تضادها را در دو سطح مطرح نمودمحتوا برگرداند، مي
گرایـی  آیـد و طـی آن، طبیعـت       حاکم بر علم و دین که تضادی بنیـادی بـه شـمار مـی              

ــا جهــان ــه، الحــادی و مــادهبینــی حــسحــداکثری ب ــاوریگرایان ــا جهــانب بینــی اش ب
ها که در مقایـسه بـا       طح گزاره دوم تضاد در س   . شودمیگرایانه دینی مواجه     الطبیعه ماوراء

توان در مواجهـۀ بـین نظریـۀ        آید و نمونۀ بارز آن را می      تضاد نوع اول، فرعی به شمار می      
براساس قرائتی ظاهرگرایانه از سفر تکـوین کـه         (نوداروینی تکامل و اصالت خلقت علمی       

اهمیـت  با نظر به    . سراغ گرفت ) اند زمین تنها چند هزار سال قبل خلق شده است         مدعی
اش و پیامـدهایش بـرای تعـارض نـوع دوم،           تعارض نوع اول و راهکار حل آن، گستردگی       

بینـی  اوالً به چگونگی طرح تعارض در سطح جهان       : نوشتار حاضر محدود به دو امر است      
گونه که در آثار دیویـد      ویژه آن علم و دین و ثانیاً ارائۀ راهکاری از منظر الهیات پویشی به           

 . استری گریفین آمده
 

 بینی  تضاد در سطح جهانـ٣
 گرایانۀ حداکثری علمبینی طبیعت جهانـ٣ـ١

تـوان  ترین صحنۀ تضاد بین علـم و دیـن را مـی      ترین و برجسته  از دیدگاه گریفین، جدی   
سـوی ایـن صـحنه، علـم تکیـه بـر        در یـک    . ها دانـست  بینیهمان تضاد در سطح جهان    

و  ز سـه مؤلفـۀ اصـالت حـس، الحـادگرایی      دارد کـه متـشکل ا  گرایی حـداکثری طبیعت
 .باوری است ماده

شناسانه دارد و بر اساس آن ما هیچ  این رکن وجهی معرفت:رکن اول، اصالت حس
کند کـه   این آموزه هم تجربۀ دینی توحیدی را نفی می        . ادراکی نداریم مگر ادراک حسی    

قــی و واســطۀ فــرد از امــر قدســی اســت و هــم منکــر تجربــۀ اخال حاصــل شــهود بــی
هـای  هـا یـا ارزش    منزلـۀ ادراک غیـر حـسی مـستقیم آرمـان          شناسانه است که به    زیبایی

شود که بر اسـاس آن      گرایی منجر می  ای به نسبیت  چنین اندیشه . شودهنجاری تلقی می  



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاهمادیان و عرفان، سال  ٥٤

. های ارزشی چیزی نیستند مگر ترجیحات ذهنی که قابلیت صدق و کذب ندارند            قضاوت
ای را بـرای خـود علـم هـم پدیـد       حس، مشکالت عمـده از نظر گریفین، اصالت دادن به     

سو علم مبتنی بـر علیـت و اسـتقراء اسـت و از              اول اینکه از یک     : آورد که عبارتند از    می
واسطۀ ادراک حسی قابل درک باشد؛ همچنـین خـود          دیگر سو علیت امری نیست که به      

ن ریاضی در فیزیک    دوم اینکه، اعیا  . گرددصحت استقراء هم با توسل به علیت معلوم می        
سوم اینکه شـاهد هـستیم   . ای در ادراک حسی ندارند و اصول منطقی اساساً هیچ شالوده     

ای مـورد قبـول     شناسـانه که در قلمرو علم، آن دسته از اصول اخالقی، شناختی و زیبایی           
هستند که با مفروض گرفتن اصالت حس، بدون تبیین خواهند بود؛ برای مثـال مفهـوم                

ه ما آدمیان در جستجوی حقیقت هستیم، امر خطیري است که برآمده از             حقیقت و اینک  
 ].p37 ,24 [ادراک حسی نیست

های بنیادین   از دیدگاه گریفین با اینکه الحادگرایی از مؤلفه        :رکن دوم، الحادگرایی  
شود فرد سـرانجام  گرایی حداکثری موجب میآید، اما اعتقاد به طبیعتعلم به شمار نمی 

تواند وجـود داشـته باشـد       دگرایی دربیاورد که مطابق با آن، واقعیت الهی نمی        سر از الحا  
چنین نگرشی افزون بر انکار هر گونه . چرا که عالمی ورای این طبیعت مادی وجود ندارد

 در پیوند است تا عقیدۀ خلـق الهـی          ١گراییسرمنشأ متعالی برای تجربۀ دینی، با تحویل      
ویژه هنگـامی کـه بـا    این الحادگرایی به . هان را رد کند   جهان و حتی هر تأثیر الهی در ج       

آورد که به تبع آن زندگی      انگاری درمی گرایی و هیچ  گرایی همراه شود، سر از پوچ     نسبیت
ای افـزون بـر اینهـا، بـا فـرض الحـادگرایی، پـاره             ]. p37,24[اي نـدارد    هیچ معنای غایی  

تکامـل، ظهـور و بـروز       خصوصیات جهان مانند نظـم جهـان، میـل و گـرایش صـعودی               
هـایی اخالقـی و منطقـی، بـدون         ای نو در جهان، زیبایی چشمگیر، عینیت آرمـان         پدیده

 . تبیین خواهند بود
 بدین معناست که ماهیت و سرشت اشیا چیـزی جـز مـاده              :باوریرکن سوم، ماده  
ای که در عمق وجـودش، ثابـت و ایـستا و تهـی از هرگونـه ارزش و                   نیست، آن هم ماده   

 جدید قـرار گرفتـه،      ۀشناسي دور مایۀ این جهان  از آنجا که چنین نگرشی بن      . است غایت
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  ٥٥  )گریفینهای بر اندیشه با تأکید (رفت از تعارض بین علم و دین تحلیل و بررسی راه حل الهیات پویشی در برون
  

-یکی هـستی : کند که بر دو رکن استوار استباوری علمی تعبیر می از آن به ماده    وایتهد
طبق رکن اول، ماده، گوهر و مؤلفۀ اساسی واقعیت به          . شناسانهشناسانه و دیگری معرفت   

مطابق بـا   . اقعیت چیزی جز ماده و فعل و انفعاالت آن نیست         که و طوریآید؛ به شمار می 
بر اساس این دو رکن است      . رکن دوم، روش علمی، یگانه روش دستیابی به معرفت است         

پـردازد،  باوران علمی معتقدند که اوالً فقط موجودات و عللی که علم به آنها مـی              که ماده 
 ؛p11,19[ از سرشت واقعیت پرده بـردارد  تواندواقعیت دارند و ثانیاً تنها علم است که می 

گاه محکم و استواري    تواند تکیه از نظر متفکران پویشی چنین نگرشی نمي      ]. ١٩٣، ص   ٤
از ( اتـم  ۀ موجي نور، نظریـ ۀنظری«زیرا . براي فهم واقعیت، آن هم براي بشر امروزي باشد  

گرایـي،  سترش گـ  ۀ بقاي نیـرو و نظریـ      ۀ، نظری )شناسي منتقل شده  هنگامي که به زیست   
 ۀسرانجام ایـن فلـسف  . شکننداند که قالب ماتریالیسم را در هم ميحقایقي را کشف کرده   

گریفین به  ]. ١٨٥ـ٦، صص   ٥[»  کوانتوم کامالً ناممکن شده است     ۀ نظری ۀوسیلسطحي به 
بـاوری، مغـز    بنـا بـه مـاده     ــ   ١: کند که عبارتنـد از    باوری اشاره می  ای مشکالت ماده  پاره

نوبـۀ خودشـان قابـل تحویـل بـه          های منفرد است که آنها بـه      ها عصب میلیونمتشکل از   
وحـدت  «باوران عاجز از تبیـین      عناصر اتمی یا زیراتمی هستند، لذا با چنین فرضی، ماده         

ای یکپارچـه  هستند؛ بدین معنا که ما آدمیان واجد آگـاهی یـا تجربـه         ] p52,22[ »تجربه
تـوان  رات مادی منفرد باشد پـس چگونـه مـی          اگر آدمی یکسره متشکل از ذ      ـ٢هستیم؛  

توانـد در آنِ واحـد      را تبیین کرد، یعنی بدن مـا مـی        ] p52,22[ »مانوحدت رفتار بدنی  «
درگیر چندین عمل باشد، برای مثال ممکن است در حالی که به تایـپ متنـی مـشغول                  

زی نباشد  اگر مرک . کنیم، به موسیقی هم گوش دهیم     میهستیم و به صفحۀ کامپیوتر نگاه       
که این مجموعه ادراکات حسی در آنجا جمع شوند، چگونه چنین هماهنگی میسر اسـت؟               

بـاوری متـضمن     مـاده  ــ ٤گـردد؛    یکی گرفتن مغز با ذهن، منجر بـه نفـی اختیـار مـی              ـ٣
توان به مقوالت علمی ماننـد زمـان، علیـت و وجـود             شناسی است که بنا به آن نمی       معرفت

 ؛ ]p139,26[ آینـد اهیم بنیـادین عقـل سـلیم بـه شـمار مـی            بالفعل دست یافت که از مفـ      
گرایانـۀ حـداکثری پیونـدی تنگاتنـگ بـا          بینی طبیعـت  باوری نهفته در پسِ جهان     ماده ـ  ٥

انگـاری دارد و بـه      نگرش سازوکارانه به عالم و نفی علیت غایتمند و اساسـاً هرگونـه غایـت              
 .شودفعال بشری منجر میگرایی و نفی اختیار و آزادی حتی در حوزۀ اتعّین



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، اول، شماره پنجاهمادیان و عرفان، سال  ٥٦

  دینیۀگرایانالطبیعهبینی ماوراء جهانـ٣ـ٢
کند که  بینی، جامعۀ دینی، خداوند را وجودی بیرون از جهان تصور می          بر اساس این جهان   

تواند به نحو مافوق طبیعی در جهان دخالت کند و مانع از تأثیرگـذاری نیروهـای علّـی                  می
 ١شناسـانه گرایـی هـستی   ین ایـن بـاور را ماوراءالطبیعـه       گـریف . مربوط به عالم خلقت گردد    

 .  حاکم بر جوامع علمی دو قرن اخیر در تضاد استۀگرایانبینی طبیعتنامد که با جهان می
 :گرایانهالطبیعهماوراء بینیاز نظر گریفین در جهان

ایـن  شـود؛ بلکـه   عنوان یک رابطۀ طبیعی پذیرفته نمیاوالً رابطۀ بین خدا و جهان به  
سویه و بنا بـر ارادۀ الهـی بنـا شـده            طور یک ای است یکسره اختیاری که به     رابطهرابطه،  
وجـه وجـود    جهان از عدم یعنی نیستی مطلق آفریده شده است؛ بنابراین به هـیچ            . است

ازلی ندارد، نه حتی به این معنا که از جریان جاودانۀ رویدادهای متنـاهی آفریـده شـده                  
 ].١٢٩، ص١٦[ باشد
ای در آراي کـسانی ماننـد دکـارت         طور که از آغاز مدرنیته چنین اندیـشه       نیاً همان ثا

ای گونـه کرد تا به طبیعت به    ظهور و بروز یافت، تأکید بر قدرت مطلق خداوند ایجاب می          
. نگریسته شود که منفعل محض اسـت و مـاده هـم عـاری از هـر گونـه خـودانگیختگی                    

یکی قلمرو جوهری کـه  : گرددبه دو پاره تقسیم میترتیب در پرتو این نگرش، عالم   بدین
از جان یا نفس برخوردار است و واجد ارزش ذاتی که همان عالم انسانی است و دیگـری                  

آیـد و   قلمرو جوهر ممتدی که ماهیتش کمیت است و همان عالم طبیعت به شـمار مـی               
 . فاقد ارزش ذاتی

یایی فاقـد احـساس و شـعور یـا      ثالثاً بنا به چنین نگرشی، وقتی طبیعت مرکب از اش         
عنـوان  بـه (تـوان از نقـش تأثیرگـذار خداونـد          متمایز از ذهن و نفس باشـد، دیگـر نمـی          

. های علّی رایـج در طبیعـت سـخن بـه میـان آورد             در میان کنش و واکنش    ) القدس روح
تواند از رهگذر طبیعـت صـورت گیـرد، بلکـه           اینجاست که تأثیر قدرت علّی خداوند نمی      

یکـی اینکـه    : ای ماوراءالطبیعی باشد که محدود به دو صورت خواهد بـود          گونهبایستی به 
های حرکت را بر آن تحمیـل کـرد و دوم           خداوند در آغاز ماده را آفرید و حرکت و قانون         
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  ٥٧  )گریفینهای بر اندیشه با تأکید (رفت از تعارض بین علم و دین تحلیل و بررسی راه حل الهیات پویشی در برون
  

را از » طبیعـی «هـای  طبیعی، این قـانون  های ماورای اینکه خداوند بنا به اقتضا و با معجزه       
 ].١٣٠، ص١٦[اندازد عمل می
های سنتی مسیحی که بنا به اندیشۀ متفکران پویـشی، حـاکی از             هایی از آموزه  نمونه

منزلـۀ  اعتقاد بـه وقـوع معجـزه کـه بـه          : گرایانه است، عبارتند از   این جهان ماوراءالطبیعه  
منظور از معجزه در اینجا، . شودهای مافوق طبیعی روابط علّی ـ معلولی تلقی می گسست

آنکه هـیچ عامـل طبیعـی       مه و مستقیماً معلول خداوند است، بی      تمارویدادی است که به   
شناسـی سـنتی بـه دسـت        هـا کـه مـسیح     نمونۀ دیگر از این آموزه    . دخالتی داشته باشد  

لحـاظ مابعـدالطبیعی    دهد، این است که فعالیت خدا یا حضور در عیـسی مـسیح بـه               می
ـ . هاسـت متفاوت از فعالیت خداوند یا حضورش در دیگر انـسان          ۀ مهـم دیگـری کـه       نمون

برانگیز بوده، خطاناپذیری وحی است که مطابق با آن علیت الهی، فرایند طبیعـی              مجادله
نمایـد کـه موجـب انتقـال از         رو مهم می   اخیر از آن   ۀاین نمون . کندتفکر بشر را نقض می    

ر گردد که ب  شناسانه می گرایی معرفت شناسانه به ماوراءالطبیعه  گرایی هستی ماوراءالطبیعه
شـان، بلکـه صـرفاً      دلیل مزیـت ذاتـی    ها را باید پذیرفت نه به     ای از اندیشه  اساس آن، پاره  
  .الظاهر ریشه در وحی خطاناپذیر دارندعلیبدین دلیل که 

تـوان از آن بـه      مـی (بینی دارد    طرف، علمي تکیه بر جهان     خالصۀ کالم اینکه در یک    
شناسـانه مـاده را یگانـه گـوهر و          لحاظ هستی که اوالً به  ) باوری علمی هم تعبیر کرد    ماده
کند و منکر هرگونه عـالمی ورای طبیعـت اسـت؛ ثانیـاً              بنیادی واقعیت معرفی می    ۀمؤلف
شناسانه، موضعی لحاظ روشدهد؛ و ثالثاً بهشناسانه، اصالت را به حس میلحاظ معرفت به

ر بشر منحصر است    گیرد که مطابق با آن معرفت یقینی و معتب        پوزیتویستی در پیش می   
در طـرف دیگـر، دیـن تکیـه بـر           . به معرفت علمی که قابلیت اثبات تجربی داشته باشـد         

اش اعتقاد به یک خدای قادر مطلـق اسـت کـه خواسـت و          اي دارد که شالوده   بینیجهان
بینی اوالً  این جهان . زندسویه هر رویدادی را در عالم رقم می       ارادۀ مطلق او به نحوي یک     

انجامد که هستی اصیل و حقیقی را به عالم ماورای طبیعـت نـسبت              انگاری می به دوگانه 
کند و ثانیاً فعل خدا و تأثیرگذاری او در         دهد و طبیعت را فاقد حیات و جان تلقی می         می

آغاز خلقت عبارت است از خلق ماده از عدم و به حرکت درآوردن آن و پس از خلق عالم 
اینجاسـت کـه از دیـدگاه       . شی هـر از گـاهی در جهـان        پوهم صرفاً عبارت است از رخنه     

 . آورندهایی سر از تعارض درمیبینیگریفین علم و دین بر بنیان چنین جهان
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بینی پویشی چه راهکاری بـرای رفـع ایـن          حال باید دید که گریفین بر اساس جهان       
 کند؟تعارض ارائه می

 
 ینیب راهکار  الهیات پویشی در حل تعارض در سطح جهانـ٤

تواند از رابطۀ تـضاد بـه رابطـۀ         گریفین مدعی است که رابطۀ موجود بین علم و دین می          
اگـر  : هماهنگی یا به بیان دیگر مکملیت تغییر کند، اگـر و تنهـا اگـر دو چیـز رخ دهـد                    

گرایی خداباورانه و توحیـدی رهـا       گرایی را به نفع طبیعت    اجتماعات دینی، ماوراءالطبیعه  
گرایـی حـداقلی    اش را به نفع طبیعـت     گرایی حداکثری لمی، طبیعت کنند و اگر جامعۀ ع    

ـ بینـی طبیعـت   اکنون ایـن جهـان    . ترک کند   حـداقلی کـه مـدعی اسـت بنیـانی           ۀگرایان
آنکـه تـن    دهد که مقبول جامعۀ علمی واقع شود، بی       تر برای علم به دست می     کننده قانع

خـوانی  خدا و نقش او در طبیعت همباوری علمی دهد؛ و از جانب دیگر، با باور به         به ماده 
 هایی استوار است؟داشته و برای اهل ایمان قابل قبول خواهد بود بر چه پایه

 جـایگزین   ١گرایی حداقلي مورد نظر گریفین، اوالً نظریـۀ دریـافتی ادراک          در طبیعت 
شود؛ یعني ادراک به معناي دقیق را دریافتي غیر حـسي تلقـي کـردن،               اصالت حس مي  

نـشیند و ثالثـاً اصـالت تجربـۀ فراگیـر            به جـای الحـادگرایی مـي       ٢درخداگراییمهثانیاً ه 
 ].p168,25[شود گرایی میجانشین ماده

 مطابق با این نظریه، اوالً نه تنهـا ادراک حـسی،            :رکن اول، نظریۀ دریافتی ادراک    
مـام  یگانه شیوۀ ادراک نیست بلکه ادراک به معنای واقعی امری غیر حسی است و ثانیاً ت               

های بالفعل از آن برخوردار هستند هر چند شدت و ضعفش متفاوت است؛ بـدین               هستی
های بالفعل در فرایند صیرورت و شـدن، نـه تنهـا از حیـث               ها یا موقعیت  معنا که هستی  

هنگـامی کـه یـک      . ای تنگاتنگ با یکدیگر هـستند     بیرونی بلکه از حیث درونی در رابطه      
هـای  کنـد، موقعیـت    درونی با دیگری ارتباط برقرار می      رویداد یا موقعیت واقعی از حیث     

به این ترتیـب هـر      .  هستند های ذاتی موقعیت کنونی، سهیم و شریک      گذشته در ویژگی  
 گذشته را در خودش دارد که در اندیـشۀ پویـشی از آن              ۀموقعیت واقعی، چکیده و عصار    
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واسطه امی یا به نحو بیهای واقعی انضم این موقعیت].p32,29[شود به دریافت تعبیر می
 .های خاص یک تجربه و یا به نحو باواسطهعنوان دادهحضور دارند، یعنی به

های حسی داشته باشـد،     توان گفت که هر فردی، خواه اندام      در توضیح این نظریه می    
کند، به این معنا کـه از اشـیای دیگـر متـأثر             خواه نداشته باشد، محیط خود را درک می       

رویـم را ببیـنم، الزم      برای آنکه اشیای روبـه    . جربۀ ما اصوالً حسی نیست    حتی ت . شودمی
هایی را کـه  ترتیب، دادههای مغزی مرا درک کرده باشد و بدین است که نفس من سلول 

های مغزی خود   من سلول . از عصب بینایی منتقل شده است از جهان خارج دریافت کند          
ولی مـن بـرای     . شوندسی من را نیز شامل می     ها ادراک دستگاه ح   بینم؛ این سلول  را نمی 

رسند، بایـد آنهـا را بـه نحـوی غیـر      هایی را دریافت کنم که از جهان خارج می    آنکه داده 
های حسی، نورون به نورون تا عـصب        ای از ادراک  ها با سلسله  این داده . حسی درک کنم  
سـازد کـه     را برمی  ادراک حسی، سنخ خاص و عالی مرتبۀ ادراک       . یابندبینایی انتقال می  

مـا و   . ممکن است صورت بگیرد یا نگیرد و وجود ادراک غیر حسی فرض مقدم آن است              
ها گرفتـه تـا نفـوس حیـوانی، همـواره از ادراک غیـر حـسی                 همۀ افراد دیگر، از الکترون    

 ].١٦٠، ص ١٦[برخورداریم 
 : این رکن بر این باور است که:درخداانگاریرکن دوم، همه

 ؛ و مستقل از جهان استخداوند جداـ ١
 ؛جهان در خداستـ ٢
 ؛خداوند برای جهان حضور داردـ ٣
 ؛خداوند متضمن جهان استـ ٤
 پذیرد؛خداوند از جهان تأثیر میـ ٥
 گیرد؛افعال خداوند در جهان و از طریق جهان صورت میـ ٦
 جهان، مقدس است؛ـ ٧
 خداوند در جهان، سریان دارد؛ـ ٨
 ت؛خداوند اساس جهان اسـ ٩

 منزلۀ بدن خداست؛جهان بهـ ١٠
 باشد؛گونه که کل شامل جزء میخداوند شامل جهان است همانـ ١١
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 ناپذیری با هم عجین هستند؛خداوند و جهان به نحو جداییـ ١٢
 خداوند وابسته به جهان است؛ـ ١٣
 ].p636-7,20[ خداوند دوقطبی استـ ١٤

یکسره مستقل و متعالی از جهـان و        مطابق با چنین دیدگاهی خداوند نه وجودی است         
طرف وجود خداونـد بالـضروره مـستلزم وجـود جهـان            از یک   . نه اینکه با جهان یکی است     

 وحدت وجود است و از طرف دیگر خداونـد و جهـان             ۀاست که از این حیث شبیه به نظری       
ـ     گونه سو خدا و جهان به     گویی از یک  . متمایز از یکدیگر هستند    د و از   ای با هم وحدت دارن

از آنجا که خداوند تمام موجودات عالم را تجربه یا درک           . ای تمایز و استقالل   دیگر سو گونه  
 . روندمنزلۀ تجارب خدا همواره در او حضور دارند و هرگز از بین نمیکند، کل جهان بهمی

 رأی است در انکار کردن اینکه جهانِ صـرفاً          هم ١خداانگاریدرخداانگاری با همه   همه
توانست جـدای از ایـن جهـان یـا هـر جهـان               باشد که می   الوجود، مخلوق خدایی  ممکن

در عوض با اظهـار اینکـه رابطـه داشـتن بـا جهـان در ذات و                . دیگری وجود داشته باشد   
درخداانگاری متضمن این نکته است کـه اگرچـه جهانمـان امـری             سرشت خداست، همه  

 . استست، از اینرو غیر قابل نقض االوجود است، اصول بنیادی آن ضروریممکن
زند بر این فرض کـه اصـول علّـی بنیـادین     درخداانگاری مهر تأیید می   بدینسان، همه 

نظـران علمـی، آن را      جهان قابـل گسـست نیـستند و بـه زعـم گـریفین عمـوم صـاحب                 
ـ پذیرد، این تأثیر به   درخداانگاری تأثیر الهی در جهان را می      اگرچه همه . اند پذیرفته ۀ منزل

مند مثابه یکی از وجوه قاعده    شود، بلکه به  نقض فرایندهای علّی متعارف جهان تلقی نمی      
کنـد بـر سرمنـشأ      درخـداانگاری غلبـه مـی     بدین نحو، از نظر گریفین، همـه      . جهان است 

  ].27[ اساسی تضاد تصورشده بین مجامع علمی و دینی
بدون خدا، جهـان    .  است از دیدگاه فلسفۀ پویشی، خداوند برای جهان بالفعل ضروری        

چیزی نخواهد بود جز وجودی ایستا، الیتغیر و فاقد هر نظم پایداری که اساساً با جهـان                 
) ذات ازلـی و ذات تبعـی      (دوقطبـی بـودن خداونـد       . ما متفاوت است   ۀبالفعل مورد تجرب  

. کند که گویی دعوتی است به سمت تغییـر و تحـول  هایی را برای جهان فراهم می   امکان
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هاست؛ اما اگر فقط خداوند ابدی باشد،       مثابه ذاتی ازلی، سرمنشأ بالفعل این امکان      بهخدا  
های مذکور ربطی به جهان بالفعل که اکنون وجـود دارد، نخواهنـد             در این صورت امکان   

کنند که جهان باید در خدا حضور داشته باشـد           تصور می  هارتشورن و   وایتهدداشت؛ لذا   
 الزمـۀ ]. p273,28 [ ندشوند، مرتبط با جهان باشـ ر به تحول میهایی را که منجتا امکان

حضور جهان در خدا این است که خدا برای جهان حضور داشته باشد و جهـان بـر خـدا                    
خـداانگاری تلقـی   منزلۀ نوعی همـه تواند بهاگر چه حضور جهان در خدا می      . تأثیر بگذارد 

ان از انحـالل یکـی در دیگـری         شود، فلسفۀ پویشی از طریق حفظ تمایز بین خدا و جهـ           
ای آزاد  این تمایز خودش را در ابدیت خدا، حـدوث جهـان و واجـد گونـه               . کندپرهیز می 

هـایی را   اگرچه خداوند فراروی موجودات، امکـان     . دهدبودن رویدادها در جهان نشان می     
هـا را  گیرد که چگونـه ایـن امکـان   دهد، ولي باز هر موجودی خودش تصمیم می       قرار می 

ای را برای تفکر پویـشی      بخشی الهی، شیوه  آزادی موجودات و فقدان تعین    . علیت بخشد ف
 . کند تا از خدایی که سرمنشأ شر باشد، پرهیز کندفراهم می

ای که طبق آن، همـۀ اجزایـی کـه عـالم     نظریه: ١رکن سوم، اصالت تجربه فراگیر
تـودۀ انبـوهی از اجزاسـت؛       نامیم معمـوالً    آنچه ماده می  . متشکل از آنهاست، تجربه است    

میلیاردها اتمی که در یک صخره وجود دارد یا میلیاردهـا سـلولی کـه در بـدن حیـوان                    
ای هم کـه از بیـرون نگریـسته         اندیشیم، دربارۀ توده  می» ماده«وقتی دربارۀ   . موجود است 

ها هستند؛ همچنان که مـن از بیـرون فقـط        ولی از درون، تجربه   . اندیشیمشده است، مي  
: این نکته به تمامی موجودات قابل تعمیم اسـت        . ه هستم، ولی از درون تجربه هستم      ماد

 ].٦٠، ص ١٦[ها و ذرات بنیادی ها، آمیبها، تمساحمیمون
های بالفعل که تار و     هنگامی که از منظر اصالت تجربۀ فراگیر به عالم بنگریم، هستی          

ناپذیر هستند و از دیگر سـو       تجزیه مثابه ذرات  سو به  دهند، از یک  پود عالم را تشکیل می    
به سخن  . پویا، متحول، برخوردار از احساس و دریافت و اساساً رشحاتی از تجربه هستند            

ها گرفته تا انسان و حتی خدا در حال تجربه کردن           دیگر، همۀ موجودات عالم از الکترون     
ویی معنوی  اینجاست که گویی در بطن و متن کل موجودات، نیر         . یا تجربه شدن هستند   

 .ای خنثی و منفعل استو خالقانه وجود دارد که فراتر از ماده
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ـ بینـی طبیعـت   پیوند این سه رکن یا سـه آمـوزه، شـالودۀ جهـان              حـداقلی را    ۀگرایان
شمول و فراگیری وجـود دارنـد کـه         کنند که مطابق با آن، اصول علّی جهان       ریزی می  پی

اوالً هم بر فعل خدا و هم فعل سایر موجودات حاکم است؛ ثانیاً این اصول غیر قابل نقض 
. جانبه در این اصول گسستی ایجاد کند      طور یک تواند به که خداوند نمی  طوریهستند، به 

با از یـک    گرایی حداقلی گریفین در تقابل است       گردد که طبیعت  اینجاست که روشن می   
منظور نظم بخشیدن هر    گرایی دینی که بر این باور است که خداوند به         الطبیعهسو ماوراء 

از گاهی به عالم بایست قوانین حاکم بر جهان را نقض کند و از مجاری ماوراءالطبیعی در 
عالم دخل و تصرف کند که چنین امری برای دانشمندان مجامع علمـی غیرقابـل قبـول                 

آفرینی خـدا بـاقی   گرایی حداکثری که جایی برای نقش   از دیگر سو با طبیعت    نماید و   می
 ای تنگاتنـگ بـا   شـود کـه رابطـه   ای منفعل و ایستا ختم می  ماند و همه چیز به ماده     نمی
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 نقد و بررسیـ ٥
منظور حل تعارض بین علم و ویژه در آثار گریفین، بهت پویشی و بهرویکردی که در الهیا

کنـد و   گرایی حـداکثری عبـور مـی       رو که از طبیعت    شود، از آن  دین در پیش گرفته می    
سازد، درخور توجـه و     آشکار می ) باوریاصالت حس، الحادگرایی و ماده    (پیامدهای آن را    

اش این بوده   ی از این است که عمده دغدغه      بررسی آثار او در این زمینه حاک      . تأمل است 
ها و تحقیقات علمـی     حلی ارائه کند که با نگرش     بینی پویشی، راه  که در چهارچوب جهان   

همین دغدغه موجب شده دست بـه تفـسیری از          . اخیر مطابقت و هماهنگی داشته باشد     
رو  جـدی روبـه    حل او را با ابهامـاتی     خدا، رابطۀ خدا و جهان و گوهر دین بزند که هم راه           

 .سازد و هم اینکه پذیرش آن را از سوی عموم پیروان ادیان توحیدی دشوار سازد
 منظـور درخداانگاری است که بر اسـاس آن بـه    حل گریفین، همه  یکی از ارکان راه   ـ  ١

تـر شـدن ایـن      گردد که نه تنها بـه روشـن       تبیین رابطۀ خدا و جهان، تحلیلی عرضه می       
در پـیش   . گـردد تـر هـم مـی     شود، بلکه برعکس پیچیـده    یموضوع بس پیچیده منجر نم    

ای نکات از قبیل ادعای واجد اختیار یـا آزادی بـودن تمـام اجـزاي جهـان،                  کشیدن پاره 
و   گرایانـه کنندگی برای تمام موجودات عالم قائـل شـدن در روابطـی کـل    خصلت تجربه



  ٦٣  )گریفینهای بر اندیشه با تأکید (رفت از تعارض بین علم و دین تحلیل و بررسی راه حل الهیات پویشی در برون
  

خـود مـسئلۀ    خودبـه کـه   (مثابه رابطۀ نفس و بدن تلقـی کـردن          رابطۀ خدا و جهان را به     
 ].21[انجامد به ابهامات فراوانی می )آوردجنسیت را به میان می

درخداانگاری قرار باشد که کل جهان در خدا حضور داشته باشـد و             اگر بنا به همه   ـ  ٢
 زمانی یا معیت رویدادها در تجربۀ الهـی خدا دائماً در حال تجربۀ جهان باشد، رابطۀ هم

 چگونه قابل تبیین است؟) شده   در الهیات پویشی پذیرفتهکه(با اصل نسبیت زمان  
در . مثابه گوهر دین تلقی شـود     حل گریفین این است که تجربۀ دینی به       الزمۀ راه ـ  ٣

بدین معنا که تنها برای گروه انـدکی        . گرایانه است این صورت اوالً این نظریه عمدتاً نخبه      
اگـر گروهـی از     . کنـد موضوعیت پیـدا مـی    اند، دین   از مؤمنان که واجد تجربۀ دینی بوده      

ویژه ادیان توحیدی، نتوانند به هر علتی یـا دلیلـی واجـد تجربـۀ دینـی                 پیروان ادیان، به  
، ١٧[اند با خداوند وارد رابطـه شـوند و ایـن یعنـی فقـدان ایمـان                  شوند، گویی نتوانسته  

ریعت کـه بخـش     گاه ش و ثانیاً چنانچه تجربۀ دینی، گوهر دین به شمار آید، آن          ] ١٥٢ص
در حاشـیه و حتـی    دهـد، الخصوص اسالم را تشکیل مـی ای از ادیان توحیدی علیعمده

 .گیردخارج از گوهر دین قرار می
 بینـی علمـی بـا     برای رفع تعارض موجود میان جهـان      گریفین رسد که می نظر بهـ  ٤
 طبیعـت  در را ماوراءالطبیعـه  دخالـت  اگـر  کـه  گذاشته بر این  را فرضبینی دینی   جهان

علل طبیعی باشـند و هـم اینکـه      عرض در باید هم ماوراءالطبیعی و مجرد علل بپذیریم،
گرایی مانع از قبـول چنـین   یکسان و مشابه؛ در حالی که طبیعت هر دو مشمول قوانینی

توان گفت که به گفتۀ حکما، علل مجـرد و مـاورای   در پاسخ گریفین می .شودفرضی می
علوم از علل طبیعی یک پدیده      . ی قرار دارند نه در عرض آنها      طبیعی در طول علل طبیع    

افزون بر این، شناخت ما از      . دارند نه از علل مابعدالطبیعی آن     کنند و پرده برمی   بحث می 
در . کنـد نیاز نمـی  علل فاعلی یک پدیده ما را از شناخت علت غایی و تبیین غایی آن بی              

اند از نگاه فلسفی و بر اساس بینش دینی و          واقع خود قوانین طبیعی که موضوعات علوم        
با این بیان   . شوندالهی معقول ثانی فلسفی هستند و از فعل خداوند در طبیعت انتزاع می            

 .]٣٠٧، ص٢[توان نشان داد که خداوند مشیتش در طبیعت همچنان نافذ است می
پذیرد و از   میباورانه باشد، ن   که مبتنی بر نگرشی ماده      را  سو علمی  گریفین از یک  ـ  ٥

شدۀ او راهکار ارائه. کندآن سو دینی را که مبتنی بر نگرش ماوراءالطبیعی باشد، طرد می      
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گرایی حداقلی گنجانده شـود کـه       این است که هم علم و هم دین در چهارچوب طبیعت          
حال آنکـه   .های علمی اخیر است تا از بروز تعارض بین آنها جلوگیری شودمقبول نگرش
شود  موجب می  ماوراءالطبیعی نگران این مطلب بود که پذیرش دخالت امور          گریفین، که 

بینـی  قرار دادن جهـان    عرض هم قرار گیرند، با    ماوراءالطبیعی و علل طبیعی هم    که علل   
رود کـه   گرایی حداقلی، عمالً به این سـمت مـی        بینی دینی تحت طبیعت   علمی و  جهان   

ر علل واحدی باشند و در عـرض یکـدیگر قـرار    های علمی ناظر بهای دینی و گزاره   گزاره
 یـک پدیـده خبـر       مـاوراءالطبیعی هـای دینـی عمـدتاً از علـل          گزاره، در حالی که     گیرند

دهند و علوم تجربی از علل مباشر  و با چنـین تفکیکـی گـام اول در جهـت تعـارض               می
 ].٣٠٨، ص٢[ شودبینی دینی برداشته میبینی علمی با جهانجهان
در خداونـد   گیـرد کـه     سو مانند دیگر متفکران پویشی مسلم مـی       ز یک   گریفین ا ـ  ٦

 دو قطب و دو جنبه دارد؛ یکي قطب ذهني و عقلي کـه همـان                ١ هستي بالفعل  مقام یک 
خداوند از این جهـت مـشمول   . و گویی متعالی از جهان طبیعت خداوند است٢ذات ازلي

اسـت    خداوند٤مان ذات تبعي یا ه٣دیگري قطب فیزیکي گیرد وتغییر و تحول قرار نمی
بـر ایـن     .واسطۀ آن در تعامل با جهان اسـت       شود و به  که مشمول تغییر و تحول واقع می      

اساس حضور و تأثیرگذاری خداوند در جهان یا به تعبیر دیگر وجه فعلیـت او بـه جنبـۀ                   
گردد که اوالً الزمۀ آن پیروی کردن از اصول حاکم بر جهـان و در عـرض                 اش برمی تبعی

ایر موجودات قرار گرفتن است؛ و دیگر نه علم او علمی مطلق است که به آینـده علـم                   س
.  سـایر موجـودات  ۀای در طول ارادداشته باشد، نه قدرتش قدرتی مطلق، نه صاحب اراده       

 از. گـردد رنگ شدن تعالی خداوند تا جایی که تبدیل به امری انتزاعی مـی          ثانیاً بسیار کم  
 تمـام موجـودات عـالم از خداونـد گرفتـه تـا ذراتـی ماننـد                   مدعی است کـه    او دیگر سو 
بـر  . شان دارنـد  کنندگی هستند که ریشه در خالقیت ذاتی       واجد قدرت تجربه   ٥ها کوارک

یـاد   هـا این اساس او از تأثیر فعل خالقانۀ خداوند بر تمام عالم حتی ذراتی مانند کوارک

                                                                                                                             
1. actual entity 
2. primordial  nature 
3. physical pole 
4. consequent nature 
5. Quarks 



  ٦٥  )گریفینهای بر اندیشه با تأکید (رفت از تعارض بین علم و دین تحلیل و بررسی راه حل الهیات پویشی در برون
  

حـال خـدا در مقـام خـالق         . تندکنندگی هس کند، چرا که آنها هم واجد قدرت تجربه       می
شان از اراده و قصد الهی تأثیر بگذارد آن هم با ترغیب بایست بر موجودات از طریق تجربهمی

در ایـن شـرایط   ]. p143 25,[برای اینکه خودشان را با دخالت الهی تطبیق دهند  موجودات
یـا نفـی گـردد،      دکنار گذاشـته شـو  ) بنا به ادعای گریفین( اگر دخالت ماوراءالطبیعی الهی

گریفین منکر این امـر   افزون بر این، تواند هر امر نوظهوری را تجربه کند؟خداوند چگونه می
. است که خداوند در مقام شخص بتواند یا عمالً هر گاه که اراده کرد، در طبیعت دخالت کند

کـن اسـت   چنین انکاری مم. نامداو چنین دیدگاهی را نگرش ماوراءالطبیعی در باب خدا می      
کننـدۀ ذات   تواند توجیـه  ماند می  رو کند که آیا آنچه باقی می      خداباوران را با این پرسش روبه     

 گونه که در متون مقدس آمده است؟مثابه شخص باشد، آنخدا به
ـ پرسش مهم دیگری که در برابر این تببین طبیعـت         ـ  ٧  گـریفین قابـل طـرح       ۀگرایان

مثابه پویش و تحول ارائـه کـرد و در          از طبیعت به  توان تبیینی   است، این است که آیا می     
عین حال به دخالت ماوراءالطبیعه در همین جهان طبیعت باور داشت؟ به سـخن دیگـر                

گرایـی حـداقلی، نفـی هرگونـه     طبیعـت  کنـد الزمـۀ  گونه که گـریفین گمـان مـی   آیا آن
رد کـه بـا جهـان       گرایی وجـود نـدا    گرایی است؟ آیا قرائتی از ماوراءالطبیعه     ماوراءالطبیعه

 و ناگزیر نباشیم بـرای خـدا        سراسر متحول و در سیالن و جریان دایمی قابل جمع باشد          
قائل شویم و خدا را در عرض سایر موجودات قرار          ) تعالی و حلول  ( ازلی و تبعی     ۀدو جنب 

 ؟دهیم؛ در عین آنکه به جمع تعالی و حضور هم دست یابیم
ــام   ــارچوب نظ ــه در چه ــت ک ــد گف ــخ بای ــاندر پاس ــانه و  جه ــانه، خداشناس  شناس

گرایـی   صدرایی، قرائتی از جمـع بـین طبیعـت         ۀشناسانۀ مبتنی بر حکمت متعالی    معرفت
 .شودبه اجمال بدان اشاره میگرایی معتدل قابل ارائه است که حداقلی و ماوراءالطبیعه

 هایای خصوصیات است که هم با دغدغه صدرایی واجد پارهۀشناسانمدل جهان .الف
علمی مدرن و هم با رویکرد پویشی گریفین و سایر متفکران این عرصـه، قابـل مقایـسه                  

یکی تحول و پویش درونی و بیرونی  :گردداست و از میان آنها به دو خصوصیت اشاره می
وار کـه در آن تمـام   مثابه شبکۀ سیستمی یا اندام دوم جهان به  ؛  یا ذاتی و عَرَضی طبیعت    
 .م هستندموجودات در تعامل با ه

کنـد کـه   مثابه موتـور محرکـی عمـل مـی    ، حرکت جوهری به  خصوصیت اول بنا به   
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لحظه، زایـل و    به ذرات جهان، لحظه   ۀجهان طبیعت را زیر و زبر ساخته و به مدد آن هم           
شوند و این زوال و حدوث، نه تنها حاالت و عوارض اشیا، بلکه تمـام هویـت و                  حادث می 

شود و جهـان نـویی      یعنی در هر لحظه جهانی نیست می      . شودموجودیتشان را شامل می   
طور پیوسته، یک هویـت واحـد   ها، بهنشیند، در حالی که این نوها و کهنهبر جای آن می  
 های منفصل و بیگانه از هم بر جـای هـم بنـشینند   که جهاندهند، نه اینرا تشکیل می

شـود کـه بـا جهـانی        یشناسانه در انداختـه مـ     به بیان دیگر، طرحی جهان     .]٢٦، ص ١٠[
-ای آرام و قـرار نـدارد و لحظـه         که لحظـه  طوریرو هستیم؛ به  سراسر پویا و متحول روبه    

 .گیردشود و طبیعت چهرۀ نوینی به خود میلحظه، صورت جدیدی خلق می به
در این مدل مبتنی بر حرکت جوهری، هر موجود مادی، در اثـر تحـول درونـی، هـر                   

این تفاوت، یـک تفـاوت      . ه با هویت پیشین آن تفاوت دارد      یابد ک لحظه هویت نوینی می   
به سخن دیگر، هـر موجـود       . است) عمودی(، بلکه اختالفی وجودی     نیست) افقی(زمانی  

ایـن نوپدیـدی و     . نهد، نه پشت سـر    در هر لحظه، موجودیت پیشین خویش را زیر پا می         
 کـه  و مـشهور دارد جایی و همگـانی بـودنش، دو نمـود بـارز           تجدد هویت، در عین همه    

در ایـن   . کننـد گو می وهای فیزیکی و شیمیایی که علوم از آن گفت        دگرگونی: عبارتند از 
ای رخ شـود و  موجـود تـازه    نوینی به روی جهان کهنه باز می ۀها همواره دریچ  دگرگونی

 ۀکند تا به آستان   نمود دوم، وقتی است که حرکت جوهری، ماده را یاری می           و   نمایاندمی
 نـشین موجـودی مجـرد گـردد       ان مفارقات برسد و هوش روحانی بیابد و حامل و هم          جه

 ].٢٦، ص١٠[
 در  یـابیم کـه   شناسی مالصدرا و دستاوردهای فیزیک معاصر، درمـی        جهان ۀبا مقایس 
  به  وابسته  دیگر   جرم  هم   زیراتمي  عالم در   د و  و متغیّر دارن    پویا  سرشتياشیا   این فیزیک، 

 د، باشـ    مادي   از آنکه   و بیش  آید  شمار مي ه   ب   از انرژي   اي  گونه  بلکه ،  ستنی  مادي  جوهري
  رقـص  یـا    حرکت جوهری در نگاه صدرایی از این نکته بـه         . دارد »فرایندگونه«  سرشتي
 خود    با عالم    مطابق  اي  گونهه ب   هستي   از مراتب   اي  در هر مرتبه  شود که    تعبیر می   کیهاني

   جـوهري    از نظـر مالصـدرا حرکـت       ،گـردد    مـي    اطالق   ماده   آن   به  کهکند، آنجا      مي  عمل
طـور  ه و ب  باالتر تجدّد امثال نماید و در مراتب  مي  تضمین را با دیگر مراتب   آن  همبستگي

   عـالم   هـاي    از پدیـده    اي   در هر پدیده     مبدأ فیاض    به   وابستگي   عشق   و جریان    سریان  کلي
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 .]١٩٥، ص٧ [ دهد  مي  را نشان  غیر بودن  و در جهت  غیر زیستن ي برا اي گونهه ب هستي
 کوانتـوم،   ۀ نظریـ  شناسـی پویـشی و     در جهـان   طور که ، همان خصوصیت دوم بنا به   

ای از پیوندهای میان اجزای یـک کـل         ای از اشیای فیزیکی بلکه شبکه     جهان نه مجموعه  
ــه   اســت ــافتی ک ــده از رویدادهاســت، ب ــافتی پیچی ــه ب ــان ب ــاطو جه  هــای  در آن ارتب
 شـوند و بافـت کـل را ایجـاد     گیرنـد یـا ترکیـب مـی    گون بر روی یکدیگر قـرار مـی      گونه
 هــای هــستی در قلمــرو وجــود رابــط خــود را از نظــر مالصــدرا هــم، پدیــده. کننــدمــي
 ۀدهند و جز از این طریق هـیچ پدیـد    صورت شبکه مرتبط و همبستگی کلی نشان می       به

تمام ممکنات به خاطر نیاز و وابستگی و به         . انایی باشندگی را ندارد   امکانی و محتملي، تو   
جهت اینکه موجودیتشان برای غیر بودن و تعلق به غیر داشتن است، تعـین خـود را در                  

 هستی خود را در صرف همبستگی       ۀعدم تعین و اقتضای خویش را در عدم اقتضا و نشان          
 ].194ـ١٨٩، صص٧[یابند می ...به او که فیاض است

   کـه   هـایي  با ویژگـي     مقایسه شناسی خویش و در   جهان اینجاست که اوالً مالصدرا در    
  هـاي   پدیـده   و هویّـت   ماده  جدید دارد، براي  اتمي   در منظر فیزیک     آن  هاي   و پدیده   ماده
ـ       شـده    قائـل  يتـر و پویـاتر       گـسترده    واالتر و همبستگي     تشخّصي  ،آن    نگـرش   ۀ و بـا ارائ

  ۀمرتب حدّ در  خودآگاهي  و شعور ،  حیات  نوعي ،  ماده  براي خود   شناسي تي هس  سیستمي
و ثانیاً از رهگذر طبیعت به مـاورای طبیعـت راه     ]١٨٤ ص،٧[  است  پذیرفته  آن  وجودي
 جـامع و    ۀ لقـب یـک نظریـ      ۀحـق شایـست    حرکـت جـوهری، بـه      ۀکنیم و نظریـ   پیدا می 
، غیب و شهود، آغاز و انجام، روح و بدن،          طبیعتبخش است که طبیعت و ماورای        وحدت

حرکت و تکامل، و آفرینش و حیات، همـه را یکجـا و بـر اسـاس بینـشي نـوین تفـسیر                       
 .]٣٦،ص١٠[دهد  اینها تصویری طبیعی و دلپذیر به دست میۀکند و از هم می

 :توان به جمع تعالی و حضور دست یافـت        در خداشناسی صدرایی از دو منظر می       .ب
تـرین  نظر وحدت تشکیکی که بر اساس آن خداونـد بـه حـسب ذات، در عـالی                یکی از م  

لحاظ سنخ هستی و     مراتب و خالق دیگر مراتب است، اما به        ۀ هستی و مقدم بر هم     ۀمرتب
دوم از منظر وحدت شخصی که مطابق بـا   و   کماالت وجودی در دیگر مراتب حضور دارد      

قدم بر وجـودات رابـط و تجلیـات         آن، خداوند به حسب ذات، وجود مستقل، منحصر و م         
  تجلیـات و شـئون حـضور دارد   ۀلحاظ ظهور و تجلی در همبوده و مُظهر آنهاست؛ اما به
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در پرتو چنین جمع بین تعالی و حضور است کـه از دیـدگاه مالصـدرا، فعـل           .)فرشایان(
واسـطه صـادر     الهی کـه از او بـی       ۀیکی فعل مطلق و ویژ    : حق از جهتی بر دو قسم است      

دوم، فعل عام و منحل در کثرات که        . شود، این فعل غایتی جز ذات باری تعالی ندارد        می
در . آیـد و در طـول آن قـرار دارد         های آن فعل مطلق و ویژه به شمار مـی         مثابه معلول به

 مندی وجود دارد و قابل تعلیل به اهداف و اغراضتمامی مراتب این دسته از افعال، غایت

الدوام او که ر طبیعت عبارت است از همین فعل اخیر یا فیض علی          حضور خدا د  . هستند 
لحظۀ جهان ساری و جاری است و به تعبیری همان عشق و شور فراگیری است در لحظه

طالـب  ] واسـطۀ آن بـه [و تمـامی موجـودات   ... که بر سراسر جهان هستی حکمفرماسـت  
ـ                کمال ه ذات مقـدس او     های الیق خود هستند و در جهت کـسب ایـن کمـاالت تـشبه ب
سـوی او مـشتاقانه در      جویند و هر یک به قدر استعداد و ظرفیـت وجـودی خـود بـه                می

که این چنین اشتیاقی ارادی و اختیـاری باشـد یـا طبیعـی و     ند؛ اعم از اینهست حرکت
 .]٨[نهفته در ذات اشیا 

و لـیس   االشیاء  الحقیقه کل بسیطه«افزون بر این، در این خداشناسی، بر اساس قاعدۀ          
به ایـن معنـا کـه سـعۀ          ؛توان از حضور تمام اشیا در محضر خدا یاد کرد         می» بشیء منها 

وجودی خداوند چنان گسترده است که واجد تمام کماالت و حقایق است و تمام اشیا با                
البته باید متذکر شد کـه اوالً       . وجود جمعی و کامل خویش در بسیط مطلق حضور دارند         

که محمول بـا کمـال و       (الحقیقه نه از قبیل حمل شایع صناعی        این حمل اشیا بر بسیطه    
بلکه از سنخ حمل حقیقـه و رقیقـه اسـت کـه              ،)گرددنقص خویش بر موضوع حمل می     

ثانیاً  از آنجا که خداوند در کنه    . گرددمحمول صرفاً از حیث کماالت بر موضوع حمل می        
ات در این ذات مشاهده     ذات خویش مظهر جمیع صفات و اسماست، لذا صور کلیۀ ممکن          

آنکه کثرتی در ذات خدا راه پیدا کند و این صور در ذات الهی حلـول پیـدا            گردند، بی می
 .]١١٤ـ١٠٨، صص١؛ ١٣[ کنند
هـا بـا    ای شـباهت  شناسی صدرایی از جهت نفی اصالت حـس واجـد پـاره           معرفت .ج
 :شودشناسی پویشی وایتهدی است که به آنها اشاره میمعرفت
 . دو، ادراک و علم یکی هستند در هرـ١
تواند عـین   های مادی، معلوم واقعی نمی    بنا بر پویشی بودن و سیالنی بودن پدیده        ـ٢
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بنابراین هر دو در مسئلۀ شناخت، وحدت را شرط هر نـوع ادراک  . های مادی باشد پدیده
های مختلف به خالقیـت ذهـن در        دانند و بر اساس ساختارهای فلسفی خود به شیوه        می

 .تولید کثرات و تکثیر وحدات تأکید دارند
در هر دو، اجزاي عالم ماده، پراکنده و متمایز و مستقل از یکدیگر نیستند و آنهـا بـا                    ـ٣

گیـری از تعـابیر     کنند؛ به بیان وایتهد با بهـره      دخالت و فاعلیت ذهن با یکدیگر ربط پیدا می        
تنیـده تـصور   پیوسـته و درهـم  هـای  صـورت تـوده  ریاضی و احتماالت و بر اساس نسبیت به      

توانند جـز در     طور اخص نمی  طور اعم و عالم ماده به     شوند و به تعبیر صدرا عالم امکان به        می
مراتب وجـود،   به همین جهت صدرا با توجه به سلسله    . پرتو وجود ربطی موجود تلقی گردند     

م متصل به وجود    وجود ربطی عالم امکان را با وسایط و مراتب وجود طولی و عمودی سرانجا             
ها را به عالم ماورای ماده       پویشی خود این وابستگی پدیده     ۀوایتهد نیز در فلسف   . داندحق می 

 .داند ثبات قوانین را فرازمانی میۀکند و همچنین جنبمربوط می
استمراء، امتـداد نـه اجـزا و        : کنیم، عبارتند از   در هر دو، آنچه مستقیماً ادراک می       ـ٤

صـورت مـرتبط و      وحدت به  ۀتوضیح که از نظر مالصدرا ما اجزا را در سای         لحظات، با این    
 . نگریم و از نظر وایتهد بخشی از یک سیستمصورت وجود ربطی میبه بیان دیگر، به

تـوان خطـی را تـشخیص داد کـه بـه نـوعی بـه بیـنش          صدرا مـی ۀاز فراز فلسف ـ٥
عـال و امـر مثـالی رهنمـون         متافیزیکی شهودی و به نوعی به نگرش متافیزیکی تخیل ف         

بینی و شهود در شناخت این است کـه بـه کمـک             از نظر وایتهد نیز نقش درون     . شودمی
 ،٧[ کنـد آمیزد و به اصول متافیزیکی تبدیل مـی تعمیم تخیلی وجوه خاص را در هم می

 .]٤٨١ـ٤٨٥ صص
 دآور میـان  به سخن رویکردی ازتوان   صدرایی می  ۀحکمت متعالی بر اساس   بدینسان  

 شناسـی مبتنـی بـر نفـی     لحـاظ جهـان  گرایـی حـداقلی بـه    طبیعـت  مانند  سو یک از که
لحاظ دینی هم بر نفی الحـادگرایی مبتنـي         باوری و نفی نگرش سازوکارنه است و به       ماده

از دیگـر سـو، بـه       . شناسی مبتنـی اسـت بـر نفـی اصـالت حـس            است و از حیث معرفت    
ـ      ماوراءالطبیعه گونـه کـه    اش، آن ه از گونـۀ افراطـی و حـداکثری        گرایی هم باور دارد اما ن

کند، یعنی نگرشی که بنا به آن خدا گویی هر گـاه اراده کنـد در                گریفین بدان حمله می   
گیرد و ارادۀ آدمی هـم    کند و طبیعت در انفعالی محض قرار می       جهان دخل و تصرف می    
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رایی معتدل است کـه     گبلکه نوعی ماوراءالطبیعه   چندان نقشی در رویدادهای عالم ندارد؛     
 اینجاست که چهارچوبی مابعدالطبیعی برای سازگاری     . انجامدبه جمع حضور و تعالی می     

کــه شــناخت (و دیــن ) کــه شــناخت طبیعــت را بــرای مــا بــه ارمغــان دارد(بــین علــم 
 .قابل حصول است) سازدماوراءالطبیعه را برای ما میسر می

 
 گیرینتیجه

ـ      از   ین علـم و دیـن را بایـد بـیش از هـر چیـز در جـایی                   نظر گریفین، تعارض موجـود ب
گرایی حداکثری تکیه داشته باشـد      سو علم بر طبیعت   وجو کرد که در آنجا از یک         جست

گیـرد و از دیگـر سـو        ای را در پیش می    باورانهگرایانه، الحادی و ماده   بینی حس که جهان 
اش اعتقـاد بـه خـدایی       الودهگرایانه است و ش   الطبیعهبینی ماوراء دین که مبتنی بر جهان    

سویه هر رویدادی را در عـالم       قادر مطلق است که خواست و ارادۀ مطلق او به نحوي یک           
 .زندرقم می

 کند، عبارت اسـت از موضـع      راهکاری که گریفین برای خروج از این تعارض ارائه می         
م مقبول در پیش گرفتن که ه) شناسی پویشیبر اساس جهان( حداقلی را ۀگرایانطبیعت

 :گرایی حداقلیدر این طبیعت. جامعۀ علمی قرار گیرد و هم  مقبول جامعۀ دینی
خداانگاری و نظریۀ دریافت، در عین نفی هرگونـه دخالـت     در ۀ با تکیه بر هم    نخست

عنوان یکی از عوامل مؤثر در جهان آفرینی او بهالطبیعی، فعل خدا و نقشیا کنشی ماوراء
والً اگرچه خداوند یگانه موجود جاودانـه و فناناپـذیر اسـت، بـین     شود؛ یعنی ا تصدیق می 

ای متقابـل وجـود دارد کـه بـر هـم تأثیرگذارنـد؛ ثانیـاً خداونـد در                   خدا و جهان رابطـه    
لحظۀ جهان حضوری مطلق دارد و بر همـۀ موجـودات از حیـث درونـی تـأثیری          به لحظه

 از سنخ ترغیب و اقناع است و لذا         این تأثیرگذاری یا فعل، خدا عمدتاً     . گذاردمستقیم می 
با توجه به خالقیت ذاتی تمام موجودات است        . شودخودآفرینی هیچ موجودی نقض نمی    

کنـد بلکـه همـراه بـا سـایر علـل در فراینـد               که خداوند در مقام یگانه علت عمـل نمـی         
آنجـا  از  . برانگیز اسـت  شود و ثالثاً فعل خداوند واکنش     گیری رویدادها مؤثر واقع می     شکل

که توانایی انسان در ابراز واکنش، بسیار فراتر از سایر موجودات است، تـأثیر خداونـد در                 
ویـژه در   تر، به در سطوح نازل  . ترین شکلش اِعمال شود   تواند به کامل  حیات انسان نیز می   
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فعل خداوند تقریباً به طور کامـل  بـه حفـظ نظمـی منحـصر اسـت کـه                     جان،جهان بی 
از قضا چنین   ]. ٦٥٤ص ،٤[است   دقت از سوی دانشمندان مطالعه شده     های آن به  انتظام

برداشتی در تفکر پویشی از فعل خداوند با مقبوالت علمی سازگاری وجود دارد، زیـرا در                
هایی که هیچ تبیین علمی برای آنها در دست نبـود           گذشته برای توضیح تنوعی از پدیده     

 ۀوسـیل هـا، یکـی پـس از دیگـری، بـه          نـه شد؛ البته با پر شـدن رخ      به خداوند توسل می   
داد؛ امـا در    هـا موقعیـت خـود را از دسـت مـی           دستاوردهای جدید علمی، خداوند رخنه    

کند، بلکه در تمام رویدادها   دیدگاه وایتهد، خداوند در نقاطی مجزا و پیوسته دخالت نمی         
 ].٦٥٣ص ،٤[با ایفای نقشی متفاوت با علل طبیعی حضور دارد 

تکیه بر اصالت تجربۀ فراگیر، ضمن نفـی اصـالت بخـشیدن بـه مـاده و                اینکه با    دوم
 کند که اوالً به دنبال موجبیت علّـی        انگاری علّی، زمینه را برای علمی فراهم می       موجبیت

شناسی پویشی از آنجا که تمام افراد واجـد قـدرت           نگر نیست، زیرا بنا به جهان     بینیپیش
ای باالتر قـرار    که هر چه افراد در مرتبه     طوری، به بخشی هستند خودانگیختگی یا خود تعین   

داشته باشند، به همان میزان قدرت خودانگیختگی بـاالتری دارنـد و بـر عکـس، بنـابراین                  
هایی دنبـال    ها و رایانه  ها، سیاره ها، سنگ ههایی مانند کو  موجبیت علّی را فقط باید در توده      

بدینسان مفهوم تأثیر خداوند بـه      . تفی است کرد که در آنها قدرت خودانگیختگی تقریباً من       
خالف گـرا نیـست، زیـرا بـر       گرا یا تحویـل   ثانیاً تقلیل . گرددناپذیری رد نمی  بینیدلیل پیش 

دهد و علیت را منحصر     اش تقلیل می  گرایی حداکثری که هر کل را به اجزای مادی        طبیعت
 کـل بـه نحـو صـعودی      یعنی علیت را از سمت اجزا به سمت       (سازد  می» علیت صعودی «به  

، این دیدگاه هم بـا      )تلقی کردن و نفی علیت نزولی که عبارت باشد از علیت از کل به جزء              
توجه به اینکه معتقد است هر یک از افراد اصیلی که در سطوح مختلف حضور دارند، واجد                 

و ای آزادی یا خودمختاری هستند که بر سطوح دیگر تأثیرات علّی قابل توجهی دارند               گونه
 درخداانگاری که مطابق آن خدا گویی جان جهان است، نه تنهـا علیـت               ۀهم با نظر به هم    

تأثیر الهی، مـصداق نهـایی      «بدین ترتیب   . کند صعودی بلکه علیت نزولی را هم تصدیق می       
را » تبیـین علمـی   «و ثالثاً انگـارۀ     ] ١٤٣، ص ١٦ [»تأثیر کل بر اجزای نسبتاً خودمختار است      

که انواع تأثیر علّی را از جمله عقاید دینی را که اساساً از حیطۀ علـم                دهد  چندان بسط می  
 ].١٤٣، ص١٦[ »جدید بیرون مانده بود، در بر بگیرد
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تر شـدن رابطـۀ     تر و مبهم  اما در مواجهه با چنین راهکاری باید گفت که اوالً هم به پیچیده            
ی کردن، از دیگر وجوه و ابعاد گردد و هم با گوهر دین را تجربۀ دینی تلقخدا و جهان منجر می

گرایی حداقلی قرار دادن و آنها را مشمول        ثانیاً، علم و دین را تحت طبیعت      . کنددین غفلت می  
آورد که علم و دین در عرض هـم         شناسانۀ پویشی دانستن، سر از این نتیجه درمی       اصول جهان 

 مـاوراءالطبیعی ی دینی از علـل  هاکه گزارهقرار گیرند و از علل واحدی حکایت کنند، در حالی          
 ۀدهند و علوم تجربی از علل مباشر و ثالثاً بر اساس قرائتی از حکمت متعالی              یک پدیده خبر می   

گرایی معتدل دست یافت    ماوراءالطبیعه و   گرایی حداقلی  طبیعتتوان به جمع بین     صدرایی، می 
 . استکه چهارچوبی مابعدالطبیعی مناسبی برای سازگاری بین علم و دین

 
 منابع

 ۀ ج اول، مؤسـس  اسـالمی، ۀ قواعـد کلـی در فلـسف   ).١٣٦٥(ابراهیمی دینـانی، غالمحـسین      ]١[
 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی

 .   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیانتظار بشر از دین،). ١٣٨٦(احمدی، محمدامین ] ٢[
 .ءاالدین خرمشاهي، نشر دانشگاهي ترجمۀ بهاعلم و دین، ).١٣٦٢(، ایان باربور] ٣[
 پیـروز فطـورچی، انتـشارات پژوهـشگاه فرهنـگ و            ۀ، ترجمـ   دین و علم   ).١٣٩٢ (ـــــــــ] ٤[

 . اسالمیۀاندیش
، )شـرف (الـدین خراسـانی    شـرف  ۀ ترجمـ   معاصـر اروپـایی،    ۀ فلسف ).١٣٧٩(ام   .ا بوخنسکی،] ٥[

 .انتشارات علمی و فرهنگی
 ترجمـۀ احمـد نراقـي و ابـراهیم          عقل و اعتقـاد دینـي،     ). ١٣٧٦(پترسون، مایکل و دیگران     ] ٦[

 .سلطاني، انتشارات طرح نو
شناسی مالصـدرا و    شناسی و شناخت   پژوهشی تطبیقی در هستی    ).١٣٨٦( دهباشی، مهدی    ]٧[

 .نشر علمفیلسوفان مشهور پویشی، :وایتهد
ق تعـالی در نظـام      صدرالمتألهین شیرازی و نحوۀ فاعلیت ح     «). ١٣٨٣(محمد  ساجدی، علی ] ٨[

 دینی دانشگاه شـیراز،     ۀ اندیش ۀ فصلنام ،»آفرینش؛ رابطۀ خدا و جهان از نظر صدرای شیرازی        
 .٤١ـ٦٢، صص١٣٨٣بهار ) ١٠پیاپی ( اولۀشمار:  اول جدیدۀدور

 ۀ خردنام ،» مالصدرا ۀتعالی و حلول در فلسف    «). ١٣٨٨(فر  مهر، محمد و شهناز شایان    سعیدی] ٩[
 .٦٤ـ٧٧، صص١٣٨٨هار ، ب٥١ ۀصدرا، شمار



  ٧٣  )گریفینهای بر اندیشه با تأکید (رفت از تعارض بین علم و دین تحلیل و بررسی راه حل الهیات پویشی در برون
  
 . فرهنگی صراطۀ، مؤسسنهاد ناآرام جهان). ١٣٧٨(سروش، عبدالکریم ] ١٠[
 انتـشارات پژوهـشگاه علـوم        پویشی وایتهد،  ۀخداوند در اندیش  ). ١٣٩٠(شامحمدی،رستم  ] ١١[

 .انسانی و مطالعات فرهنگی
، »شی گـریفین  تحلیل و بررسـی نظریـۀ عـدل الهـی پویـ           «). ١٣٩٥( و علي سنایی     ـــــــ] ١٢[

 .١٤٦ـ١١٧ ۀ، صفح٩٥، تابستان ٨٠ ۀ، شمار٢١ ۀقبسات، دور
بررسی تطبیقی مسألۀ رابطۀ وجـودی دوسـویۀ   «). ١٣٩٥( صلواتی، عبدهللا و زینب اختري    ]١٣[

 ۀشناختی، سال پنجم، شمار   پژوهشهای هستی  ،»خدا و جهان از دیدگاه هارتشورن و مالصدرا       
 .٦٩ـ٥١، صص١٣٩٥، بهار و تابستان ٩

خدا و تکامل، بررسی پنج الگوی فعل خـدا در طبیعـت از             «). ١٣٨٦( علیزمانی، امیرعباس    ]١٤[
 سـوم و چهـارم،   ۀهـای فلـسفی ـ کالمـی، سـال هـشتم، شـمار        پژوهش،»دیدگاه ایان باربور

 .١٢٧ـ١٦٢صص
هـای   پژوهش،»گرایی دینی گرایی علمی و فراطبیعت   طبیعت«). ١٣٩٢(زاده، مرتضی    فتحی ]١٥[

 .٢٨ـ١١، صص١٣٩٢ دوم، پاییز و زمستان ۀو دین، سال چهارم، شمارعلم 
اللهـي،          ترجمۀ حمیدرضا آیتخدا و دین در جهان پسامدرن، ).١٣٨٨(، دیوید ري گریفین] ١٦[

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  . نو، انتشارات طرح رسالۀ دین شناخت).١٣٧٨(نراقی، احمد  ]١٧[
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