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  دهیچک

 مسـألهمعرفـت شناسـانه در راسـتای قبـول و یـا رد مبانی ترین از مهم توانمی را» جهتداری علم« مسأله

  رود.می دانست و از همین رو موضوعی پر اهمیت به شمار» علم دینی«

مذکور از نگاه سه اندیشمند معاصر؛ یعنی آیت الله جوادی آملی، دکتر سروش و  مسألهدر نوشتار پیش رو، 

بررسی قرار گرفته است و سـعی شـده تـا بـا تکیـه بـر مبـانی و حجت االسالم و المسلمین میرباقری مورد 

  جهتداری تبیین شود. مسألهتصریحات هر یک، نظر ایشان در 

با موضوع جهتداری علم سازگار نیسـت؛ از در نگاه اول ای دارند که برخی از اندیشمندان مذکور، مبانی    

بـر  ،کننـدمـی علم هستند و فهـم نسـبی را ردجمله استاد جوادی آملی و دکتر سروش قائل به واقع نمایی 

خالف آقای میرباقری که تعریف مشهور از علم را نقد و سخن از حضور فـاعلی در فراینـد فهـم بـه میـان 

اند و به نوعی قائل به نسبیت فهم هستند. در ترابط فهم و اختیار نیز اسـتاد جـوادی و دکتـر سـروش آورده

تقد است فهم بدون اختیـار شـکل حجت االسالم میرباقری مع ،مقابل دانند و درمی فهم را غیر اختیاری

  گیرد.نمی

صـّحه  موجـود یعلـوم تجربـ از این گذشته ظاهرا سایر مبانی این سه شخصیت، بر موضوع جهتـداری    

م هستند. همچنین هـر سـه، وعلن یاکند. از جمله همگی قائل به تاثیر فلسفه در می گذاشته و آن را تایید

ها را در علم مؤثر دانسته و از نقش شخصیت عالم و محـیط پیرامـون او در علـم سـخن ها و نظریهفرضیه

  اند.گفته
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  مقدمه

 یعلمـ از تنها بلکه ست؛ین نظر مد فهم و یآگاه مطلق یعنی علم هگسترد یمعنادر نوشتار پیش رو 

 منـدنظامیافته و سـامان یهـامعرفت ،یتجربـ علوم. است موسوم یتجرب علوم به که شودمی بحث

 بـر مشـتمل یمعرفتـ همجموعـ گـرید عبـارت بـه. است مطرح داور عنوان به آنها در تجربه که بوده

نظر واقـع جهـان بر ناظر و سازوار یامنظومه
ّ

 زبـان در آن معـادل و تجربـه آن روش کـه اسـت مـد

  .است »Science« ،یسیانگل

 یان اسـت. برخـیـن علـم در جری، راجع به همین مباحث علمیتراز گرم یکی یدر زمان کنون

و  ی، مکتبـیو شـرق یغربـتقسـیماتی چـون واحد اسـت و  -از جمله علم تجربی  – ند علممعتقد

انـد. در ینمایتنهـا واقـع را آنچنـان کـه هسـت مو  در آن راه نداردو ...  ینیردیو غ ینی، دیرمکتبیغ

 یر اموریتأثتحت  ،رد و ماحصل علمیپذیر میتأث ینیشیگر معتقدند علم از امور پید یامقابل، عده

علـم  یرد و خروجیگیط تولد و رشد علم و ... قرار میت عاِلم، محی، شخصینیبمثل فلسفه، جهان

  .شودمی ادی »علم یجهتدار« عنوان با دوم هینظر از تار،نوش نیا در. گرددین امور میمتأثر از ا

در علم، در مباحث مربـوط بـه  ینیشیر امور پیتأث یبررس یعنین بحث، ین آثار ایتراز مهم یکی

ت موضـوع مـورد بحـث را یـتواند اهممی ن نکتهیبروز و ظهور خواهد داشت که تنها هم ینیعلم د

 هلأن مسـامحققـاز  یبرخـدگاه یـاز دنـدارد و  یادیمت زقد ینیعلم دبحث از نشان دهد. هر چند 

د ی، سـیالعطـاس، مـودودبیگذشته، توسـط نق هاست که از چند ده یدانش، تالش یسازیاسالم

انقـالب  یروزیـاما بعـد از پ ،)۱۹ص  ،۱۳۸۵ ،(گلشنی گران آغاز شده استیو د یخان هنداحمد

 در سالیاسالم
ً
داشـته و  یریگرشـد چشـم ینـین علـم درامـویپ یهـابحث ،ریاخ یها، مخصوصا

ا عـدم یـ یاسـت کـه بحـث جهتـدار ین در حـالیـرا به خود مشغول کرده است. ا یادین زامحقق

؛ زیرا ادعای گرددیمطرح م ینیاست که در مورد علم د ین مباحثیتریادیاز بن یکی ،علم یجهتدار

  رسد. یار مشکل به نظر میامکان علم دینی بدون پذیرش تاثیر امور پیشینی در علم، امری بس

پرداختـه  مطـرح معاصـرشـمندان یح آراء سه نفر از اندیو توض یرو تنها به بررسشیق پیدر تحق

ن یالمسـلماالسـالم ودکتـر سـروش و حجت ،یآملـ یاللـه جـوادتیشده اسـت کـه عبارتنـد از: آ

  .یرباقریم

از  یآملـ یاللـه جـوادتیت اسـت. آیـحـائز اهم یک از جهاتین سه نفر، هر ینظرات ا یبررس

 ینیبو جهـان یه بـر اصـول فلسـفیمعتقد است با تک ،هیحکمت متعالبزرگ معاصر لسوفان یجمله ف

. انـدنمودهان یـب ین مـورد مباحـث مفصـلیـدا کرد و در ایح دست پیتوان به علوم صحیم یاسالم
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  .  است تیاهم ه حائزیژه بر حکمت متعالید ویبا توجه به نگاه خاص و تاک شانینظر ا یبررس

 در مورد موضوع این تحقیق پرداخته شده، دکتر سـروش یکه به آراء و نظرات و یگریشخص د

دگاه ایشان نیز به عنوان نماینده جریان روشنفکری دینی در باب نسـبت میـان علـم و دیـن یاست. د

  مورد توجه است. 

ان یـدگاه جریـنـده دینما بـه عنـوان یرباقرین میاالسالم والمسلمنظر حجت یان به بررسیدر پا

  1.علم پرداخته شده است یدر مورد جهتدار یفرهنگستان علوم اسالم

 مسـألهی هاتـرین شاخصـهابتدا با استناد به بیانات و مطالب اساتید مذکور، مهمدر این نوشتار 

  .ه استبررسی شده و سپس نتایج این بررسی ارائه شدآنان جهتداری از نگاه 

  علم تعریف.۱

داند، با این حال ایشان از باب تنبیـه، وادی آملی، علم را امری بدیهی و غیر قابل تعریف میاستاد ج

 ب،۱۳۸۶ ،(جوادی آملـیکنند می تعریف» تیواقع به کردن دایپ راه ای و تیواقع به یآگاه«علم را 

ایشـان کشـف دگاه یـاز دهمان گونه که از این تعریف و سایر نظـرات ایشـان پیـدا اسـت  .)۸۶ص

  قعیت بیرونی امری امکان پذیر است.وا

و در تعریـف  اسـت عقیـده سروش نیز تا حدی در تعریف علم با استاد جوادی آملی هـم دکتر

و معنای خـاص علـم کـه معـادل معنـای  بوده »دانستنی«معنای عام علم که معادل ه علم با اشاره ب

) Science(» علـم«ه همـان ن کـیراست یهایها و آگاهکند دانشمی ، صریحا بیاناست» ساینس«

 ،۱۳۷۲ ،(سـروشاننـد ینمایت جهان را چنانکـه هسـت بـاز میهستند که واقع هایییباشند، آگاه

  ز قائل به واقع نمایی علوم است.نی گفت ویتوان ن رو مییاز ا .)۷۹ص

حضـور « علم بـه تعریفقرار داده، نقد مورد آقای میرباقری تعریف مصطلح علم را  ،در مقابل

 بـه دیـمق حضـور« بـه فهـم متعـارف، فلسـفه در از نظر ویداند. می را مخدوش» نزد مجردمجرد 

 شـده ینفـ آنهـا از بـودن معلوم و عالم ،یماد موجودات بساطت عدم لیدل به و شده ریتفس »تجرد

 اتیـماد نـه و دارنـد خود آثار و خود به نسبت تام حضور مجردات، این در حالی است که نه. است

                                            
گذار فرهنگستان و تفکر آن مرحوم حجت االسالم و المسلمین سید منیرالدین حسینی الهاشمی است، امـا چـون بسـیاری از . هرچند بنیان ١

اند، از این تری بیان نمودهشان را به نحو گستردهیگر سو آقای میرباقری نظرات اینظرات و آراء ایشان به صورت مکتوب در دسترس نبود و از د

  رو در این نوشتار، نظرات آقای میرباقری به عنوان نماینده تفکر فرهنگستان مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. 
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ایشان با ارائه تعریفی جدیـد از علـم  .)۲۰۰ص ،۱۳۷۸ ،(میرباقری اندمحروم حضور نیا از مطلقا

 ،(میربـاقری هیچ علمـی معنـا نـدارد ،بدون اشرافاست  تحلیل کرده و معتقد آن را در نظام فاعلی

 بـودن مجـرد صرف و ستین فهم یمبنا تجرد، رباقری،یاالسالم مدگاه حجهیز دا. )۱۹۸ص ،۱۳۸۵

 نیـا یعنـی. شـود داخـل تیـفاعل عنصـر ان،یـم نیا در دیبا بلکه ،کندینم تیکفا فهم، حیتوض در

 حضـور بـه اشراف و تیفاعل اگر شانیا نگاه از. آوردیم فهم که است ـ تجرد نه و ـ »فاعل« حضور

 مشـرف بـدون حضـور، صرف ،گرید عبارت به. دیآینم ادراك نبود اشراف اگر و د،یآیم ادراك بود،

 حضـور بـدون اشراف اال و است یضرور حضور، عالوه به اشراف یعنی. ستین راكاد مفسر بودن،

 و حضـور تقـوم کـه کنـدمی حیتصر یو. ستین علم مفسر هم اشراف بدون حضور و معناست یب

از  .)۱۴۲ص ،۱۳۷۸ ،یربـاقریم( تجـرد و حضـور تقـوم نه کندیم ریتفس را ادراك که است تیفاعل

علـوم ی قائل به واقع نمایی صد در صدی ولیل علم در نظام فاعلی، ین رو با توجه به تعریف و تحا

  )۶۸ ص ،۱۳۹۱ ،(میرباقرینبوده و به نوعی فهم نسبی و متناسب با واقع معتقد است.

  اریو اخت فهمرابطه . ۲

ات را دارد و از یعقل توان کشف واقع است ست و معتقدافهم  یتمخالف با نسب ستاد جوادی آملیا

 ج،۱۳۸۶ ،(جـوادی آملـیدانـد انی و اطمینـان آور را حجـت میعقل برهـ هایردن رو دستاویهم

ادراکات  رشمارنده دفتر تشریع الهی هستند،ات بینقل و نقلکه شان همان گونه یادگاه یاز د .)۷۰ص

. از همین رو ایشان با اشـاره )۶۲-۶۱ ص همان،( باشندعقلی نیز بر شمارنده دفتر تکوین الهی می

بـر  ... و نظم برهان و حدوث برهان ای وجوب و امکان برهانر ینظ یو کالم ین فلسفیبراه یبرخبه 

  )۴۷، ص ۱۳۸۲ ،(جوادی آملی. کندمی دیدر آنها تاک ینیقت عیکشف حق

 ریـنظ یامـور شـامل کـه علـم حصـول مقدمات لیتحص هرچندشان در مورد فهم قائلند که یا

 امـر ،»دنیفهم« اّما است؛ یاریاخت یامور شود،یم یبررس و نقد و کردن فکر مطالعه، دادن،گوش

 آن مـن دیـبگو توانـدینمـ شـخص شـد، اقامه یمطلب بر یقطع برهان که یهنگام .ستین یاریاخت

 ماننـد درسـت دارد:یاظهـار مـ ن رابطـهیدر هم یشان در قالب مثالیا. بفهمم خواهمینم را مطلب

 گـرید گشـود چشـم چـون اّما نکند؛ باز چشم یکس است ممکن شد روشن چراغ و نور یوقت نکهیا

 فهـم بـه مضـطّر  ،برهان با مواجهه درها از همین رو انسان. نمیبب را نور خواهمینم دیبگو تواندینم

دیگـر  کلمـات یبرخ این کلمات و در هر حال از .)۲۲-۲۰ ص ج ،۱۳۸۶ ،(جوادی آملی ندهست

  .ستین یاریاخت یشان فهم، امریشود که از نگاه امی استفاده ایشان نیز

 ،(سـروشم یم واقـع را همـان گونـه کـه هسـت بفهمـیتـوانمی ما است ز معتقدیسروش ن دکتر
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به این معنـا کـه هـر کـس ـ ی شود که با فهم نسبمی ن استفادهیچن ویاز مطالب  .)۷۹ ص ،۱۳۷۲

مخالف  ها، اصول موضوعه، محیط و ... فهم متفاوتی داشته باشد ـمتناسب شخصیت، پیش فرض

 ،۱۳۸۵ (سـروش،ن دارد یت معـیـن که هر علم موضـوع، روش  و غاید بر ایاز تاک همچنینت. سا

 ینیشـیل کـردن امـور پیو مذمت دخ یدر مورد خلوص مقام داوردگاه وی یز دینو  )۲۱۲-۲۰۷ص

شـان ید کـه ایـآمـی ن بریچن )۹۴ -۹۳ص ،۱۳۸۸؛ ۱۵۸-۱۵۶ ص ،۱۳۷۴ ،(سروشن مقام یدر ا

  .داندمیی اریر اختیغ یفهم را امر

 یه کشـف بـه معنـایـنظردر مورد فهم،  یر باقریم االسالمگونه که مالحظه شد، حجهاما همان

بدون اشراف و حضـور  است معتقد وی. )۲۰۰ص ،۱۳۷۸ (میرباقری، کندمی را رد یکشف تطابق

در آن  یرگذار است و جهت فـاعلیف اراده در فهم تاثین رو کیشود و از هم یفهم محقق نم ی،فاعل

ن متفـاوت اشـان فهـم را در جامعـه صـالحیا .)۲۹۹ ص الـف،۱۳۸۷ ،(میربـاقری گذاردمی ریتاث

کنـد مـی در فهـم اشـاره و تاکیـد هـاداند و در توضیح این مطلب به همان مبنای حاکمیت ارادهیم

 کنـد ومـی نقش مهمی ایفا دانش، اراده در آن اینشود جهت می دانشی که بر پایه اراده انسانی تولید

 نظام از حتی فهم ن،اصالح جامعه در نیبنابرا. شودمی اشمتناسب جهت اراده ،اساسا نوع فهم فرد

، فهـم یکشـف تطـابق یجـاهب . آقای میرباقری)۱۳۹۰،(میرباقری شودیم متحول هم عالم یعیطب

 خـود در عـالم،و درجه ایمان هر کس متناسب جهت پرستش  ی را مطرح کرده و معتقد استتناسب

برابـر را رد  هـایشـان فهمیااز همـین رو  .)۱۷۶ص ،۱۳۷۸ ،(میربـاقری را بفهمد یواند مطالبتمی

البته  .)۱۱۸-۱۱۷ص ،۱۳۷۸ ؛۱۴۸ص  ،۱۳۸۵ ،(میرباقری ستاهماهنگ  هایکرده و قائل به فهم

 یوجود فاعل ربوب است کند و معتقدمی دفاع یاز فهم نسب ،ت مطلقینسبضمن رّد  یر باقریم یآقا

گر است ـ مانع از هرج و مرج و ید هایدر عالم ـ که هماهنگ کننده همه فاعل یاله هاراد تیحاکم

با توجه به نکات فـوق و . )۱۳۸۴ ؛۶۱ص ،۱۳۷۸ ،(میرباقریشود می ت مطلقیافتادن به ورطه نسب

  ار و اراده بر فهم مقدم است.یاختدگاه وی یتوان گفت از دیمشان، یحات ایر تصریسا

  

  ت عالم و علم یرابطه شخص. ۳

 ج،۱۳۸۶ ،(جوادی آملیداند یمگذار یرت عالم و دانشمند را در علم تاثیشخص یآمل یاستاد جواد

ن یکند که در صورت نبودن امی حیشخص عالم، تصر یبرا هاییژگید بر ویو با تاک )۸۸-۸۷ ص

د یعاِلم با ستا معتقد ویوب است. یا اگر علم باشد معیست و یا علم نی یینها ی، خروجهایژگیو

 یدر تحق
َ
ن رابطـه از بکـار بـردن واژه یم را در نظر داشـته باشـد و در همـقات خود، مبدء و معاد عال
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تـوان اسـتفاده می ن مطالبیاز ا. )۱۳۹؛۱۳۵؛ ۱۳۰ص همان،(کند می خلقت انتقاد یعت بجایطب

  داند.می گذاریرت عاِلم و پژوهشگر را در علم تاثیشان شخصیکرد که ا

وقتـی  یـک  اسـت معتقـد ویدانـد. مـی ر گذاریت عالم را در علم تاثیز شخصیروش ندکتر س

کند تمام زوایای ذهن او و تمام اضالع شخصیت او در همکاری نزدیک امری فکر می همتفکر دربار

خـود  ههویت خـود را در اندیشـ هشوند و او همبا هم و به صورت یک کل واحد با آن امر روبرو می

دسـت یـافتن بـه علـوم انسـانی مطلـوب را در گـرو  . وی)۱۹۹ص  ،۱۳۸۷ ،وش(سـر گنجانـدمی

هـا العملکند عکسیح میداند و تصریمتعلم و عالم م دادن شخصیت دانش آموز، دانشجو،نساما

سروش معتقد دکتر هاست. ها و ایدئولوژیبینیجهان هها عصارها و همچنین داوریشخصیت همیو

وم انسانی مطلوب، باید شخصیت دانش آموز، دانشجو و متعلم و عالم است برای دست یافتن به عل

ک فرد یدئولوژیا یهاشان به نقش ارزشین ایهمچن. )۲۰۱ ص ،(همانرا به نحو خاصی سامان داد 

هـای بـه هـا و ایمانکنـد علـوم انسـانی تـابع ارزشیمـح یز در علـوم اشـاره کـرده و تصـریعاِلم ن

ن یـد امـا در هـر حـال بـه ایـن مالزمـه را قبـول نـدارشـان منطقـا ایاآورندگان آن است. البته وجود

  )۱۷۲ص ،(همان کند.می در علوم موجود اذعان یگذاریرتاث

 ر گـذاریهـا و اعتقـادات او را در علـم تـاثت عـالم و ارزشیز شخصـین یباقریرم االسالمحجه

ژوهشگر بر علوم مقدم اسـت و از ار عاِلم و پیاراده و اخت دگاه وی،یز دان شد ایگونه بد. هماندانمی

 علـوم موجـود معتقـد ید بر جهتـداریشان با تأکیرگذار است. ایدر علم تاث یف اراده وین رو کیهم

ده و یـچیار پیبسـ ینـدیفرآد و سکوالر در غـرب، یت جدیش علوم مدرن و عقالنیدایند پیفرآ است

  )۲۰۳ص ،۱۳۷۸ ،یرباقری(مها در جهت پرستش ایشان بوده است. تابع عملکرد نظام اراده

  و علم فلسفهرابطه . ۴

 هاید فلسـفهکنمی حیدر علوم تصر یو الحاد یاله هاید بر نقش فلسفهیبا تاک یآمل یاستاد جواد

ا یـ یالهـ یواسطه آنها به علوم رنگ و بوهمضاف شده و ب هاید فلسفهیمنجر به تول یا الحادی یاله

طـرف را  یحا علم سکوالر و بیشان صریا. )۱۲۷ ص ج ،۱۳۸۶ ،(جوادی آملی بخشندی میالحاد

خـاص خـود هسـتند و در  ینیبو جهـان ینه فلسـفیشیکند علوم وامدار پید میداند و تأکیمعنا میب

 همـان،(ی ا الحـادیـاسـت و  یا الهـیـ :سـتیکند که علم از دو حالت خـارج نیح میت تصرینها

 ،(همـانی میک و شـیـزیر فینظ یعلوم تجرب یبا اشاره به برخ ی آملیاستاد جواد. )۱۶۷و ۱۲۷ص

 ،۱۳۷۸ ،(جـوادی آملـی  خیو علـم تـار یماننـد جامعـه شناسـ ین علوم انسانیو همچن )۱۲۹ص

د کـرده و یـمطلق تاک هایت فلسفهیمضاف و در نها هاین علوم به فلسفهیا یبر وابستگ  )۷۲۶ص
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کنـد مـی حیز تصرین یرگذاریثأن تیدر مورد گستره ا یشانا کند.می حا ردین علوم را صریا یطرف یب

از  یکـیسـت کـه در ین یچ دانشـیهـ و ردیـگیمـ شکل ینیبجهان بستر در  یعلم هایشهیهمه اند

  )۱۶۹ص ،(همان رشد نکند. یا الحادیو  یفلسفه اله هایبستر

کـه در  نـدکیمفلسفه در علوم به سه معنا از فلسفه اشاره  یرگذاریز با اشاره به تاثیدکتر سروش ن

داند این است کـه می رگذاریسروش آن را در علوم تاث دکتراز فلسفه که  یعلم مؤثر است. معنای اول

 آنهافلسفی هستند که پشت سر  دار مفاهیممعنای خود را وام ،قضایا و مطالب و مفاهیم علمی ههم

بودن جهـان، ر اعتقاد به منطق، اعتقاد به قابل شناخت ینظ یامور ،فلسفه ین معناینهفته است. دوم

که همه و همه  است اعتقاد و اتکا به تجربه در خبر دادن از جهان خارج، اعتقاد به قانونمندی جهان

کند که نه تنهـا علـم می حیتصر وید. یآیبه حساب م یفلسف یشود و از باورهایدر فلسفه بحث م

تی قابـل فهـم اسـت، شـناخای از تفاسیر فلسفی و از وراء عینکی از آراء جهـانموجود، ضمن شبکه

 یگـرید یبلکه خود تولد علم هم، منوط به یک رشته باورهای فلسفی ناب است. دکتر سروش معنا

ای که متافیزیـک و علـم واسطه هحلق«کند و از آن به یان میل در علوم را بیدخ یز از مباحث فلسفین

» انون امتناع ترّجح بالمـرّجحق«و یا » قانون علیت«مثل  یکند. اموریر میتعب» زندیرا به هم گره م

 )۱۲۲-۱۱۸ ص ، ۱۳۸۷  ،(سروش ن امور نام برد.یا هتوان از جملیرا م

های فلسـفی عـاِلم را در علـم بوضـوح توان تـاثیر پیشـینهمیرباقری نیز می االسالمحجهاز نگاه 

وی تـاثیر مشاهده کرد. از آنجا که وی معتقد است علم، امری ارادی است و جهت اراده فرد بر علم 

ن رو اگر فردی در امور فلسفی نگاهی الهی و یا برعکس مادی داشته باشد، این نگاه یگذارد، از امی

توانـد مـوثر باشـد. از جملـه منطـق و کنـد میو رویکرد، در علومی که فرد آنها را تولید یا قبول می

هـا نیـز از امـوری رضی خود، این پیش فهایی است که به نوبهمتدولوژی علم مبتنی بر پیش فرض

    )۲۶ص ،۱۳۷۸ ،(میرباقرینظیر بینش فلسفی جامعه متاثر است. 

  و علم محیطرابطه . ۵

اء یاشـ یکه بـرا یطیشان با اشاره به محید. ادانمی رگذاریز در علم تاثیط را نیمح یآمل یاستاد جواد

 حیلعـه قـرار دهنـد تصـرمـورد مطا یر افقـیک سیمبدء و معاد قائل نباشند و تنها امور را در  ،عالم

 اسباب و علل جز عتیطب در کندیم تنفس علم، از وبیمع یتلق مسموِم  یفضا در که یکند کسمی

 یسـرتاپا کـه یمیحک مبدأ که ستین نکته نیا فهم به قادر ن رویاز هم ند،یبینم یمادّ  ریپذمشاهده

 شـودیمـ واقع آنچه و است یهست صحنه کارگردان و کرده برپا را عالم بساط است، مانهیحک او کار

ن مطلب استاد، یبا توجه به ا .)۱۳۷-۱۳۶ ص ج ،۱۳۸۶ ،(جوادی آملی. اوست اراده و اذن به همه
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  ر بگذارد.یتواند در علم تاثمی زیط نیمح

کـه  ینیعلـوم در هـر سـرزم اسـت داند و معتقدمی رگذاریط را در علم تاثیز محیسروش ن دکتر

ط ینقـش محـ ،ویاز نگاه . )۱۹۴ص ،۱۳۸۷، (سروشته خواهد شد ند به رنگ و عطر آن آغشیبرو

ن نکتـه یـدر ا ین و جوامع غربیمسلم یهاتفاوت دانش یشه اصلیمهم است که ر یدر علم به حد

د شـده بعـد از یـسیاسـی در علـوم تول -شه دارد. دکتر سروش به نقش محیط و عوامل اجتمـاعییر

داند و معتقد است اگـر می ن ارتباطیلوم در اروپا را در همن عید ایز اشاره کرده و رمز تولیرنسانس ن

  )۱۷۶ص ،(همان آمد.می بوجود یشد محصول متفاوتمی دیتول یگرین علوم در بستر دیا

از در یـن اسـت معتقـد ویست. اط در علوم یمح یرگذاریز قائل به تاثین یرباقریم االسالمحجه

 یات و لذائـذ مـادیـت مادیبا محور هکه در جامع یزایمان شکل گرفته با نیکه بر محور ا یاجامعه

به علوم  یابیدست یرا برا یمتفاوت هایزهیمتفاوت انگ هایازین نیشکل گرفته، قطعا متفاوت است و ا

ک از یـد علوم متفاوت خواهد شد که هـر یمتفاوت منجر به تول هایزهیکند و انگمی دیاز تولیمورد ن

 متناسـب خـاص خـود اسـت هـایازیشان ارضـاء نیر ایا به تعبیو  دار بر طرف کردنن علوم عهدهیا

یی سـزاهبه آنها نقش بـ یدهد علوم و جهتیط در تولین رو محیاز هم .)۲۶ص ،۱۳۷۸ ،(میرباقری

  تواند داشته باشد.می

  و علم هاهیو نظر هافرضیهرابطه . ۶

 یـد آین علمی به حساب میس قوانینوشیپ هاند که به منزلاثبات نشده ییایات، قضایها و فرضهینظر

نیز از جمله مواردی هستند که بایـد نقـش آنهـا در علـوم تجربـی  این دو .)۳۸ ص ،۱۳۷۴ ،(برت

  بررسی شود.

م یرا به صـورت مسـتق یمطلب ،در علوم هاهیو نظر هاهیر فرضیدر رابطه با تاث یآمل یاستاد جواد

نگـاه عـالم بـه مبـدء و معـاد و  یر گـذاریع بـه تـاثشان راجیاما با توجه به نکات ا است ان نکردهیب

و  ۸۹-۸۷ ص ج ،۱۳۸۶ ،(جـوادی آملـیعت یطب یجاهواژه خلقت ب یرید بر بکارگین تاکیهمچن

در علـم را  هاهیـو نظر هاهیشان نقش فرضـیتوان برداشت کرد که امی )۱۰۹ص الف ،۱۳۸۶ ؛۱۳۰

از عالمـه  یریـبا اشاره به تعب ه معرفت دینیمنزلت عقل در هندسشان در کتاب یداند. انمی ریتاثیب

م تـا یکنـمـی ثابـت و آرام پرگـار را دارد و آن را مسـتقر یه، حکم پـایکند که فرضمی انیب ییطباطبا

را بردارند  یبعد هاینهند تا بتوانند قدممی ه را بنایم. فرضیگر پرگار را به حرکت درآورید یم پایبتوان

  در علم موثرند. هاهیو نظر هاهیتوان گفت فرضه میان شدیتوجه مطالب ب انا به علم برسند. بایو اح

در  یها حتهیفرض است معتقد ویداند. می را در علم موثر هاهیو نظر هاهیز فرضیدکتر سروش ن
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ر یفهمنـد و تفسـیت را متفـاوت میـک واقعیـکـه دو نفـر  یاگونهات اثر گذاشته بهیبرداشت از واقع

 تحق ویاه کنند. از نگیم
ً
 ردیـگیشکل م یاهیشه به دنبال فرضیاست که هم یامر یقات علمیاساسا

بـر  یند و افراد مختلـف، مبتنـیبیم یاهیعت را از زاویهر کس کتاب طب .)۲۱ ص ،۱۳۷۱ ،(سروش

 ابنـد.ییرا مـ یج متفـاوتیجـه نتـایمتفـاوت و در نت یعلمـ یها، تجربـهیعلم یهاهیا فرضیه یفرض

  )۲۴-۲۳ ص ،(همان

در علـم مـوثر بدانـد. را  هاهیـو نظر هاهید فرضیخود، با یز بنا بر مبناین یرباقریم االسالمحجه

 را در علـوم مـوثر هـااراده یریـو جهـت گ اسـتدر علم  هار ارادهیقائل به تاث یدر نظام فاعلایشان 

در  یذهنـ هنیشـیپن یـده باشـد ایخاص را برگز یاهیه و نظریداند. حال اگر عالم و دانشمند فرضمی

بعـد از  ینکه همه علـوم غربـید بر ایبا تأک یرباقریاستاد مر خواهد گذاشت. یتاث یعلم و یخروج

 علوم از اعم کند همه این علوم،ید میو جهتدار هستند تأک یماد یهاش فرضیبر پ یرنسانس، مبتن

 آنهـا راندمان و کنندیم هیتک یحس یهافرضشیپ بر که هستند یعلوم كی هر یانسان ریغ و یانسان

 شـده دیـتول یصـنعت انقـالب از پـس که علوم نیا مطلق و از همین رو است یحس راندمان كی هم

تـوان . با توجـه بـه نکـات فـوق مـی)۱۴۵ ص ب،۱۳۸۷ ،(میرباقری است استفاده قابل ریغ است،

  داند.می را در علوم موثر هاهیو نظر هاهیز فرضین ویگفت 

  هشپژو اینج ینتا یبرخ

 یبـا هـم اخـتالف اساسـ یمبـان یقرار گرفتند در برخـ یق مورد بررسین تحقیکه در ا یشمندانیاند

 د.یوضوح دهشان بیان ایتوان سه نگاه متفاوت را در ممی ف علمینکه درباره تعریدارند از جمله ا

 یه نحـورا بـ ینیشیم هر سه نفر امور پیرسمی جهین نتیشمندان مذکور به اینظرات اند یبا بررس

 موجود یتجرب موعل یقائل به بحث جهتدارالجمله و فیدانند میل یدخی موجود علمهای رشتهدر 

 .گر دارندیکدیبا  یگرچه در حدود و ثغور آن اختالفات اساس هستند یو لو به صورت اجمال

، یاز مبـان یاریسروش با وجود اخـتالف در بسـ دکترو  یآمل یت الله جوادید بتوان گفت آیشا

ناظر به علـم مطلـوب اسـت و بـه  یشان راجع به علم، گاهین مطلب مشترک هستند که کالم ایدر ا

موجود است که  یتجرب موناظر به عل یعلم دارد و گاه یمخالفت با جهتدار ین جهت رنگ و بویا

علوم دارد. با نظر بـه ایـن مطلـب، آن دسـته از مطـالبی کـه  یجهتدار مسألهشعار به إن جهت یاز ا

قـول بـه  شود، درمی ط ایشان در مخالفت با جهتداری علم بیان شده یا مخالفت از آن برداشتتوس

کند. البته همان گونه که نمی ایجاد موجود خللی یتجرب موعلهای الجمله رشتهمسأله جهتداری فی

 گذشت علم مطلوب از نگاه استاد جوادی آملی و دکتر سروش تفاوت بسیاری دارد. 



  ۱۳۹۲ زمستان/۷۷/ ش  ۱۹شناسی علوم انسانی / سروش  ١٠٢

  منابع

 ،تهـران ،ترجمه عبد الکریم سـروش، مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین ،)۱۳۷۴آرتور ادوین( ،برت

 شرکت انتشارات علمی فرهنگی.

  قم، اسراء. تسنیم،)، ۱۳۷۸جوادی آملی، عبدالله(

  قم، اسراء. سرچشمه اندیشه،)، ۱۳۸۲(__________

  قم، اسراء. اسالم و محیط زیست،الف)، ۱۳۸۶(__________ 

  قم: اسراء. شناسی در قرآن.معرفتب)، ۱۳۸۶(__ ________

  قم، اسراء. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی.ج)، ۱۳۸۶(__________ 

  تهران، صراط. علم چیست؟ فلسفه چیست؟،)، ۱۳۷۱م(یسروش، عبدالکر

  تهران، صراط. تر از ایدئولوژی،فربه)، ۱۳۷۲(__________ 

علـم اجتمـاع؛ روش تفسـیر در علـوم اجتمـاعی، هایی در فلسـفه درس)، ۱۳۷۴(__________ 

  تهران، نشر نی.

منتشـر شـده در: اسالم و علوم اجتماعی؛ نقدی بـر دینـی کـردن علـم، )، ۱۳۸۵(__________ 

پژوهشـگاه حـوزه و ها و مالحظـات، قـم،سیدحمیدرضا حسنی و دیگران، علم دینـی؛ دیـدگاه

  دانشگاه.

تهــران،  در اخــالق و صــنعت و علــم انســانی، هاییتفــرج صــنع؛گفتار)، ۱۳۸۷(__________ 

  صراط.

  تهران، صراط. قبض و بسط تئوریک شریعت،)، ۱۳۸۸(__________ 

تهران، پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات  از علم سکوالر تا علم دینی،)، ۱۳۸۵گلشنی، مهدی(

  فرهنگی.

قـم، پژوهشـگاه  جهتداری علوم ازمنظـر معرفـت شـناختی،)، ۱۳۷۸د محمدمهدی(یمیرباقری، س

  علوم و فرهنگ اسالمی.

قـم، موجـود در  های پژوهشی پیرامـون فلسـفه درعینیـت،جزوه نشست)، ۱۳۸۵(__________ 

  .۴۹۵۵کتابخانه فرهنگستان علوم با کد پژوهشی 

قـم، دفتـر فرهنگسـتان علـوم  مبانی نظری روش طبقه بندی علـوم،الف)، ۱۳۸۷(__________ 

  اسالمی.

هایی در چرایی، چیستی و چگـونگی علـم مبانی نظری نهضت؛گفتار، ب)۱۳۸۷(__________ 



    ...بررسی جهتداری علوم تجربی از منظر برخی اندیشمندان معاصر

 

  قم، فجر والیت. دینی،

  .۶۸، ۱۲۹هفته نامه مثلث، ، مراد از علم دینی چیست؟)، ۱۳۹۱(__________ 

  .۱۱، روزنامه قدس، هایی که باید برداشته شودقدم)، ۱۳۸۴(__________ 

قابـل لکیان و محمـد مهـدی میربـاقری (گفتگوی مصطفی م علم دینی)، ۱۳۹۰(__________ 

  ). http://www.foeac.ir دسترسی در:
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