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ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺘﺪاری ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ؛
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ
ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﺪآﺑﺎدي

*

**

ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﺴﺄﻟﻪ »ﺟﻬﺘﺪاری ﻋﻠﻢ« را ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ در راﺳـﺘﺎی ﻗﺒـﻮل و ﯾـﺎ رد ﻣﺴـﺄﻟﻪ
»ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ« داﻧﺴﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺶ رو ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر از ﻧﮕﺎه ﺳﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﯾﻌﻨﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش و
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺒـﺎﻧﯽ و
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ ،ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﻬﺘﺪاری ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺒﺎﻧﯽای دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺘﺪاری ﻋﻠﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴـﺖ؛ از
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎد ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ و دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻬـﻢ ﻧﺴـﺒﯽ را رد ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑـﺮ
ﺧﻼف آﻗﺎی ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﻬﻮر از ﻋﻠﻢ را ﻧﻘﺪ و ﺳﺨﻦ از ﺣﻀﻮر ﻓـﺎﻋﻠﯽ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻓﻬـﻢ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺎن
آوردهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﺮاﺑﻂ ﻓﻬﻢ و اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺰ اﺳـﺘﺎد ﺟـﻮادی و دﮐﺘـﺮ ﺳـﺮوش
ﻓﻬﻢ را ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻓﻬﻢ ﺑﺪون اﺧﺘﯿـﺎر ﺷـﮑﻞ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ّ
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺘـﺪاری ﻋﻠـﻮم ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد ﺻـﺤﻪ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ در اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫـﺮ ﺳـﻪ،
ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ را در ﻋﻠﻢ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ و از ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺤـﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن او در ﻋﻠـﻢ ﺳـﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻗﺮی ،ﺳﺮوش ،ﻋﻠـﻢ ،ﻋﻠـﻢ دﯾﻨـﯽ ،ﺟﻬﺘـﺪاری ﻋﻠـﻢ ،ﻋﻠـﻮم ﺗﺠﺮﺑـﯽ ،اﻣـﻮر
ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ
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در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺶ رو ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﻠﻖ آﮔﺎﻫﯽ و ﻓﻬﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻠﻤـﯽ
ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ .ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑـﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺖﻫـﺎی ﺳـﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺎمﻣﻨـﺪ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘـﯽ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ
ّ
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای ﺳﺎزوار و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺟﻬـﺎن واﻗـﻊ ﻣـﺪﻧﻈﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ روش آن ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﻣﻌـﺎدل آن در زﺑـﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ «Science» ،اﺳﺖ.
در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮمﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ ،راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠـﻢ در ﺟﺮﯾـﺎن اﺳـﺖ .ﺑﺮﺧـﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﻠﻢ – از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ  -واﺣﺪ اﺳـﺖ و ﺗﻘﺴـﯿﻤﺎﺗﯽ ﭼـﻮن ﻏﺮﺑـﯽ و ﺷـﺮﻗﯽ ،ﻣﮑﺘﺒـﯽ و
ﻏﯿﺮﻣﮑﺘﺒﯽ ،دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ و  ...در آن راه ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬـﺎ واﻗـﻊ را آﻧﭽﻨـﺎن ﮐـﻪ ﻫﺴـﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧـﺪ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻋﻠﻢ از اﻣﻮر ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻋﻠﻢ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﻮری
ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﻟﺪ و رﺷﺪ ﻋﻠﻢ و  ...ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﺮوﺟﯽ ﻋﻠـﻢ
ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ِ

ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،از ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺟﻬﺘﺪاری ﻋﻠﻢ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﻮر ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ در ﻋﻠﻢ ،در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ را
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺤﺚ از ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ ﻗﺪﻣﺖ زﯾﺎدی ﻧـﺪارد و از دﯾـﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻣﺴـﺄﻟﻪ
اﺳﻼﻣﯽﺳﺎزی داﻧﺶ ،ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻘﯿﺐاﻟﻌﻄـﺎس ،ﻣـﻮدودی ،ﺳـﯿﺪ
اﺣﻤﺪﺧﺎن ﻫﻨﺪی و دﯾﮕﺮان آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮔﻠﺸﻨﯽ ،۱۳۸۵ ،ص  ،(۱۹اﻣﺎ ﺑﻌـﺪ از ﭘﯿـﺮوزی اﻧﻘـﻼب
ً
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺤﺚﻫـﺎی ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻋﻠـﻢ دﯾﻨـﯽ رﺷـﺪ ﭼﺸـﻢﮔﯿﺮی داﺷـﺘﻪ و
ﻣﺤﻘﻘﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺤـﺚ ﺟﻬﺘـﺪاری ﯾـﺎ ﻋـﺪم
ﺟﻬﺘﺪاری ﻋﻠﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ادﻋﺎی
اﻣﮑﺎن ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﺪون ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﻮر ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ در ﻋﻠﻢ ،اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶرو ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢ آراء ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﻣﻄـﺮح ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :آﯾﺖاﻟﻠـﻪ ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ ،دﮐﺘـﺮ ﺳـﺮوش و ﺣﺠﺖاﻻﺳـﻼم واﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ
ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ .آﯾﺖاﻟﻠـﻪ ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑـﺮ اﺻـﻮل ﻓﻠﺴـﻔﯽ و ﺟﻬـﺎنﺑﯿﻨﯽ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻔﺼـﻠﯽ ﺑﯿـﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ.

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

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﺧﺎص و ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﯾﮋه ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آراء و ﻧﻈﺮات وی در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،دﮐﺘﺮ ﺳـﺮوش
اﺳﺖ .دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ در ﺑﺎب ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﯿـﺎن ﻋﻠـﻢ و دﯾـﻦ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه دﯾـﺪﮔﺎه ﺟﺮﯾـﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻬﺘﺪاری ﻋﻠﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼـﻪﻫﺎی ﻣﺴـﺄﻟﻪ
ﺟﻬﺘﺪاری از ﻧﮕﺎه آﻧﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
.۱ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ
اﺳﺘﺎد ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻋﻠﻢ را اﻣﺮی ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن از ﺑﺎب ﺗﻨﺒﯿـﻪ،
ﻋﻠﻢ را »آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ و ﯾﺎ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺟﻮادی آﻣﻠـﯽ۱۳۸۶ ،ب،
ص .(۸۶ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈـﺮات اﯾﺸـﺎن ﭘﯿـﺪا اﺳـﺖ از دﯾـﺪﮔﺎه اﯾﺸـﺎن ﮐﺸـﻒ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻣﺮی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪی در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﻫـﻢ ﻋﻘﯿـﺪه اﺳـﺖ و در ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﻋﻠﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل »داﻧﺴﺘﻨﯽ« ﺑﻮده و ﻣﻌﻨﺎی ﺧـﺎص ﻋﻠـﻢ ﮐـﻪ ﻣﻌـﺎدل ﻣﻌﻨـﺎی
»ﺳﺎﯾﻨﺲ« اﺳﺖ ،ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ داﻧﺶﻫﺎ و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی راﺳﺘﯿﻦ ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن »ﻋﻠـﻢ« )(Science

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﮔﺎﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن را ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ﻫﺴـﺖ ﺑـﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻨـﺪ )ﺳـﺮوش،۱۳۷۲ ،
ص .(۷۹از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ وی ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،آﻗﺎی ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻢ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار داده ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ ﺑـﻪ »ﺣﻀـﻮر
ﻣﺠﺮد ﻧﺰد ﻣﺠﺮد« را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽداﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ وی در ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﻣﺘﻌـﺎرف ،ﻓﻬـﻢ ﺑـﻪ »ﺣﻀـﻮر ﻣﻘﯿـﺪ ﺑـﻪ
ﺗﺠﺮد« ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺑﺴﺎﻃﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدی ،ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﻌﻠﻮم ﺑـﻮدن از آﻧﻬـﺎ ﻧﻔـﯽ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺠﺮدات ،ﺣﻀﻮر ﺗﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و آﺛﺎر ﺧﻮد دارﻧـﺪ و ﻧـﻪ ﻣﺎدﯾـﺎت
 . ١ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن و ﺗﻔﮑﺮ آن ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪ ﻣﻨﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻟﻬﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ ،اﻣـﺎ ﭼـﻮن ﺑﺴـﯿﺎری از
ﻧﻈﺮات و آراء اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ آﻗﺎی ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،از اﯾﻦ
رو در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻧﻈﺮات آﻗﺎی ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻣﻄﻠﻘﺎ از اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺮوماﻧﺪ )ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ،۱۳۷۸ ،ص .(۲۰۰اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺟﺪﯾـﺪ از ﻋﻠـﻢ
آن را در ﻧﻈﺎم ﻓﺎﻋﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺪون اﺷﺮاف ،ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﻌﻨـﺎ ﻧـﺪارد )ﻣﯿﺮﺑـﺎﻗﺮی،
 ،۱۳۸۵ص .(۱۹۸از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺠﻪاﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ،ﺗﺠﺮد ،ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮف ﻣﺠـﺮد ﺑـﻮدن
در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﻬﻢ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ،ﻋﻨﺼـﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿـﺖ داﺧـﻞ ﺷـﻮد .ﯾﻌﻨـﯽ اﯾـﻦ
ﺣﻀﻮر »ﻓﺎﻋﻞ« ـ و ﻧﻪ ﺗﺠﺮد ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﯽآورد .از ﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن اﮔﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ و اﺷﺮاف ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر
ﺑﻮد ،ادراك ﻣﯽآﯾﺪ ،و اﮔﺮ اﺷﺮاف ﻧﺒﻮد ادراك ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺻﺮف ﺣﻀـﻮر ،ﺑـﺪون ﻣﺸـﺮف
ﺑﻮدن ،ﻣﻔﺴﺮ ادراك ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﺷﺮاف ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﻀﻮر ،ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﻻ اﺷﺮاف ﺑـﺪون ﺣﻀـﻮر
ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﺣﻀﻮر ﺑﺪون اﺷﺮاف ﻫﻢ ﻣﻔﺴﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻘـﻮم ﺣﻀـﻮر و
ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ادراك را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻘـﻮم ﺣﻀـﻮر و ﺗﺠـﺮد )ﻣﯿﺮﺑـﺎﻗﺮی ،۱۳۷۸ ،ص .(۱۴۲از
اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻢ در ﻧﻈﺎم ﻓﺎﻋﻠﯽ ،وی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪی ﻋﻠـﻮم
ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ).ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ،۱۳۹۱ ،ص (۶۸
 .۲راﺑﻄﻪ ﻓﻬﻢ و اﺧﺘﯿﺎر
اﺳﺘﺎد ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﻘﻞ ﺗﻮان ﮐﺸﻒ واﻗﻌﯿﺎت را دارد و از
ﻫﻤﯿﻦ رو دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﺑﺮﻫـﺎﻧﯽ و اﻃﻤﯿﻨـﺎن آور را ﺣﺠـﺖ ﻣﯽداﻧـﺪ )ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ۱۳۸۶ ،ج،
ص .(۷۰از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ و ﻧﻘﻠﯿﺎت ﺑﺮﺷﻤﺎرﻧﺪه دﻓﺘﺮ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ادراﮐﺎت
ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرﻧﺪه دﻓﺘﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻫﻤﺎن ،ص  .(۶۲-۶۱از ﻫﻤﯿﻦ رو اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷـﺎره
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮاﻫﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﻫﺎن اﻣﮑﺎن و وﺟﻮب ﯾﺎ ﺑﺮﻫﺎن ﺣﺪوث و ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻈﻢ و  ...ﺑـﺮ
ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﯿﻨﯽ در آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،۱۳۸۲ ،ص (۴۷
اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻓﻬﻢ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﺼـﻮل ﻋﻠـﻢ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻣـﻮری ﻧﻈﯿـﺮ
ﮔﻮشدادن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﻮری اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ؛ ّاﻣﺎ »ﻓﻬﻤﯿﺪن« ،اﻣـﺮ
اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﺷـﺪ ،ﺷـﺨﺺ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﮕﻮ ﯾـﺪ ﻣـﻦ آن
ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ .اﯾﺸﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺜﺎﻟﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄـﻪ اﻇﻬـﺎر ﻣـﯽدارد :درﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﻮر و ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﻧﮑﻨﺪ؛ ّاﻣﺎ ﭼـﻮن ﭼﺸـﻢ ﮔﺸـﻮد دﯾﮕـﺮ
ّ
ﻣﻀـﻄﺮ ﺑـﻪ ﻓﻬـﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮ ﯾﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮر را ﺑﺒﯿﻨﻢ .از ﻫﻤﯿﻦ رو اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎن،
ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ۱۳۸۶ ،ج  ،ص  .(۲۲-۲۰در ﻫﺮ ﺣﺎل از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤـﺎت دﯾﮕـﺮ
اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﻓﻬﻢ ،اﻣﺮی اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ واﻗـﻊ را ﻫﻤـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﻫﺴـﺖ ﺑﻔﻬﻤـﯿﻢ )ﺳـﺮوش،

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

 ،۱۳۷۲ص  .(۷۹از ﻣﻄﺎﻟﺐ وی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ ـ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺲ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫﺎ ،اﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،ﻣﺤﯿﻂ و  ...ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺿـﻮع ،روش و ﻏﺎﯾـﺖ ﻣﻌـﯿﻦ دارد )ﺳـﺮوش،۱۳۸۵ ،
ص (۲۱۲-۲۰۷و ﻧﯿﺰ دﯾﺪﮔﺎه وی در ﻣﻮرد ﺧﻠﻮص ﻣﻘﺎم داوری و ﻣﺬﻣﺖ دﺧﯿﻞ ﮐـﺮدن اﻣـﻮر ﭘﯿﺸـﯿﻨﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم )ﺳﺮوش ،۱۳۷۴ ،ص ۱۵۸-۱۵۶؛  ،۱۳۸۸ص (۹۴ -۹۳ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣـﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ اﯾﺸـﺎن
ﻓﻬﻢ را اﻣﺮی ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ،ﺣﺠﻪاﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻗﺮی در ﻣﻮرد ﻓﻬﻢ ،ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﮐﺸـﻒ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی
ﮐﺸﻒ ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ،۱۳۷۸ ،ص .(۲۰۰وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺪون اﺷﺮاف و ﺣﻀـﻮر
ﻓﺎﻋﻠﯽ ،ﻓﻬﻢ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﮐﯿﻒ اراده در ﻓﻬﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﻓـﺎﻋﻠﯽ در آن
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد )ﻣﯿﺮﺑـﺎﻗﺮی۱۳۸۷ ،اﻟـﻒ ،ص  .(۲۹۹اﯾﺸـﺎن ﻓﻬـﻢ را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺻـﺎﻟﺤﺎن ﻣﺘﻔـﺎوت
ﻣﯽداﻧﺪ و در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ارادهﻫـﺎ در ﻓﻬـﻢ اﺷـﺎره و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اراده اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻬﺖ اﯾﻦ اراده در آن داﻧﺶ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و
اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻮع ﻓﻬﻢ ﻓﺮد ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارادهاش ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ،ﺣﺘﯽ ﻓﻬﻢ از ﻧﻈﺎم
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی .(۱۳۹۰،آﻗﺎی ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ﺑﻪﺟـﺎی ﮐﺸـﻒ ﺗﻄـﺎﺑﻘﯽ ،ﻓﻬـﻢ
ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ و درﺟﻪ اﯾﻤﺎن ﺧـﻮد در ﻋـﺎﻟﻢ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻔﻬﻤﺪ )ﻣﯿﺮﺑـﺎﻗﺮی ،۱۳۷۸ ،ص .(۱۷۶از ﻫﻤـﯿﻦ رو اﯾﺸـﺎن ﻓﻬﻢﻫـﺎی ﺑﺮاﺑـﺮ را رد
ﮐﺮده و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻓﻬﻢﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ )ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ،۱۳۸۵ ،ص ۱۴۸؛  ،۱۳۷۸ص .(۱۱۸-۱۱۷اﻟﺒﺘﻪ
آﻗﺎی ﻣﯿﺮ ﺑﺎﻗﺮی ﺿﻤﻦ ّرد ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،از ﻓﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ رﺑﻮﺑﯽ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده اﻟﻬﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ـ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﻓﺎﻋﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ـ ﻣﺎﻧﻊ از ﻫﺮج و ﻣﺮج و
اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ورﻃﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ،۱۳۷۸ ،ص۶۱؛  .(۱۳۸۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻓـﻮق و
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت اﯾﺸﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ از دﯾﺪﮔﺎه وی اﺧﺘﯿﺎر و اراده ﺑﺮ ﻓﻬﻢ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
 .۳راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﻠﻢ
اﺳﺘﺎد ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪ را در ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽداﻧﺪ )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ۱۳۸۶ ،ج،
ص  (۸۸-۸۷و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ
و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ِ
َ
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ،ﻣﺒﺪء و ﻣﻌﺎد ﻋﺎﻟﻢ را در ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻫﻤـﯿﻦ راﺑﻄـﻪ از ﺑﮑـﺎر ﺑـﺮدن واژه

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  /س / ۱۹ش /۷۷زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

٩٨

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺠﺎی ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن ،ص ۱۳۰؛۱۳۵؛ .(۱۳۹از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﺗـﻮان اﺳـﺘﻔﺎده
ﻋﺎﻟﻢ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را در ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽداﻧﺪ.
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ِ

دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺎﻟﻢ را در ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣـﯽداﻧـﺪ .وی ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ وﻗﺘـﯽ ﯾـﮏ

ﻣﺘﻔﮑﺮ درﺑﺎره اﻣﺮی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم زواﯾﺎی ذﻫﻦ او و ﺗﻤﺎم اﺿﻼع ﺷﺨﺼﯿﺖ او در ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﻞ واﺣﺪ ﺑﺎ آن اﻣﺮ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و او ﻫﻤﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧـﻮد را در اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﺧـﻮد
ﻣﯽﮔﻨﺠﺎﻧـﺪ )ﺳـﺮوش ،۱۳۸۷ ،ص  .(۱۹۹وی دﺳـﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠـﻮب را در ﮔـﺮو
ﺳﺎﻣﺎندادن ﺷﺨﺼﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ،داﻧﺸﺠﻮ ،ﻣﺘﻌﻠﻢ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫـﺎ
ﻣﯿﻮه ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داوریﻫﺎ ﻋﺼﺎره ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ،داﻧﺸﺠﻮ و ﻣﺘﻌﻠﻢ و ﻋﺎﻟﻢ
را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﻣﺎن داد )ﻫﻤﺎن ،ص  .(۲۰۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ارزشﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ﻓﺮد
ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ در ﻋﻠـﻮم اﺷـﺎره ﮐـﺮده و ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺗـﺎﺑﻊ ارزشﻫـﺎ و اﯾﻤﺎنﻫـﺎی ﺑـﻪ
ِ

وﺟﻮدآورﻧﺪﮔﺎن آن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸـﺎن ﻣﻨﻄﻘـﺎ اﯾـﻦ ﻣﻼزﻣـﻪ را ﻗﺒـﻮل ﻧـﺪارد اﻣـﺎ در ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﻋﻠﻮم ﻣﻮﺟﻮد اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻫﻤﺎن ،ص(۱۷۲

ﺣﺠﻪاﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻋـﺎﻟﻢ و ارزشﻫـﺎ و اﻋﺘﻘـﺎدات او را در ﻋﻠـﻢ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬار
ﻋﺎﻟﻢ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﻘﺪم اﺳـﺖ و از
ﻣﯽداﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ از دﯾﺪﮔﺎه وی ،اراده و اﺧﺘﯿﺎر ِ
ﻫﻤﯿﻦ رو ﮐﯿﻒ اراده وی در ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻬﺘـﺪاری ﻋﻠـﻮم ﻣﻮﺟـﻮد ﻣﻌﺘﻘـﺪ

اﺳﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻠﻮم ﻣﺪرن و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﮑﻮﻻر در ﻏـﺮب ،ﻓﺮآﯾﻨـﺪی ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿـﺪه و
ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎم ارادهﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ،۱۳۷۸ ،ص(۲۰۳
 .۴راﺑﻄﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻠﻢ
اﺳﺘﺎد ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی اﻟﻬﯽ و اﻟﺤﺎدی در ﻋﻠﻮم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻠﺴـﻔﻪﻫﺎی
اﻟﻬﯽ ﯾﺎ اﻟﺤﺎدی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﻣﻀﺎف ﺷﺪه و ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم رﻧﮓ و ﺑﻮی اﻟﻬـﯽ ﯾـﺎ
اﻟﺤﺎدی ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ۱۳۸۶ ،ج  ،ص  .(۱۲۷اﯾﺸﺎن ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻋﻠﻢ ﺳﮑﻮﻻر و ﺑﯽ ﻃـﺮف را
ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﻠﻮم واﻣﺪار ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﻠﺴـﻔﯽ و ﺟﻬـﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺧـﺎص ﺧـﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧـﺎرج ﻧﯿﺴـﺖ :ﯾـﺎ اﻟﻬـﯽ اﺳـﺖ و ﯾـﺎ اﻟﺤـﺎدی )ﻫﻤـﺎن،
ص۱۲۷و  .(۱۶۷اﺳﺘﺎد ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﺰ ﯾـﮏ و ﺷـﯿﻤﯽ )ﻫﻤـﺎن،
ص (۱۲۹و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﻋﻠـﻢ ﺗـﺎرﯾﺦ )ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ،۱۳۷۸ ،
ص (۷۲۶ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﻣﻀﺎف و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐـﺮده و

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

ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم را ﺻﺮﯾﺤﺎ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﮔﺴﺘﺮه اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
ﻫﻤﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد و ﻫـﯿﭻ داﻧﺸـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ در ﯾﮑـﯽ از
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻟﻬﯽ و ﯾﺎ اﻟﺤﺎدی رﺷﺪ ﻧﮑﻨﺪ) .ﻫﻤﺎن ،ص(۱۶۹
دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ از ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در
ﻋﻠﻢ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی اوﻟﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش آن را در ﻋﻠﻮم ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽداﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻫﻤﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد را وامدار ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ
ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ،اﻣﻮری ﻧﻈﯿﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻮدن ﺟﻬـﺎن،
اﻋﺘﻘﺎد و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺧﺒﺮ دادن از ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ
در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻢ
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺿﻤﻦ ﺷﺒﮑﻪای از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ و از وراء ﻋﯿﻨﮑﯽ از آراء ﺟﻬـﺎنﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﻓﻬـﻢ اﺳـﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺎب اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕـﺮی
ﻧﯿﺰ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ دﺧﯿﻞ در ﻋﻠﻮم را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن ﺑﻪ »ﺣﻠﻘﻪ واﺳﻄﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾـﮏ و ﻋﻠـﻢ
ّ
را ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه ﻣﯽزﻧﺪ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﻮری ﻣﺜﻞ »ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﯿﺖ« و ﯾﺎ »ﻗﺎﻧﻮن اﻣﺘﻨﺎع ّ
ﺑﻼﻣـﺮﺟﺢ«
ﺗﺮﺟﺢ
را ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﺎم ﺑﺮد) .ﺳﺮوش ، ۱۳۸۷ ،ص (۱۲۲-۱۱۸
ﻋـﺎﻟﻢ را در ﻋﻠـﻢ ﺑﻮﺿـﻮح
از ﻧﮕﺎه ﺣﺠﻪاﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻠﺴـﻔﯽ ِ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ ،اﻣﺮی ارادی اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ اراده ﻓﺮد ﺑﺮ ﻋﻠﻢ وی ﺗـﺎﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد ،از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻓﺮدی در اﻣﻮر ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻟﻬﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺎه
و روﯾﮑﺮد ،در ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ .از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻨﻄـﻖ و
ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ،اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ از اﻣـﻮری
ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻨﺶ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ اﺳﺖ) .ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ،۱۳۷۸ ،ص(۲۶
 .۵راﺑﻄﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﻋﻠﻢ
اﺳﺘﺎد ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﯿﺰ در ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮای اﺷـﯿﺎء
ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺒﺪء و ﻣﻌﺎد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻮر را در ﯾﮏ ﺳﯿﺮ اﻓﻘـﯽ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ ﺗﺼـﺮﯾﺢ
ﻣﺴﻤﻮم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻌﯿﻮب از ﻋﻠﻢ ،ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺰ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی
ِ
ﻣﺸﺎﻫﺪهﭘﺬﯾﺮ ّ
ﻣﺎدی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺮﺗﺎﭘﺎی
ﮐﺎر او ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺴﺎط ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده و ﮐﺎرﮔﺮدان ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﻣـﯽﺷـﻮد
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اذن و اراده اوﺳﺖ) .ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ۱۳۸۶ ،ج  ،ص  .(۱۳۷-۱۳۶ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺘﺎد،

١٠٠

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  /س / ۱۹ش /۷۷زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻧﯿﺰ ﻣﺤﯿﻂ را در ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ ﻋﻠـﻮم در ﻫـﺮ ﺳـﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮو ﯾﻨﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ و ﻋﻄﺮ آن آﻏﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺳﺮوش ،۱۳۸۷ ،ص .(۱۹۴از ﻧﮕﺎه وی ،ﻧﻘـﺶ ﻣﺤـﯿﻂ
در ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻔﺎوت داﻧﺶﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ در اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ
رﯾﺸﻪ دارد .دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﯿﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﻋﻠـﻮم ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺑﻌـﺪ از
رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده و رﻣﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در اروﭘﺎ را در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﮔـﺮ
اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﺑﺴﺘﺮ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ) .ﻫﻤﺎن ،ص(۱۷۶
ﺣﺠﻪاﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺤﯿﻂ در ﻋﻠﻮم اﺳﺖ .وی ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻧﯿـﺎز در
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﯾﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺎدﯾـﺎت و ﻟﺬاﺋـﺬ ﻣـﺎدی
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮم ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از
اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻋﻬﺪهدار ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﯾﺸﺎن ارﺿـﺎء ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺧـﺎص ﺧـﻮد اﺳـﺖ
)ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ،۱۳۷۸ ،ص .(۲۶از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺤﯿﻂ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮم و ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑـﻪﺳـﺰاﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۶راﺑﻄﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﻋﻠﻢ
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ و ﻓﺮﺿﯿﺎت ،ﻗﻀﺎﯾﺎﯾﯽ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮ ﯾﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾـﺪ
)ﺑﺮت ،۱۳۷۴ ،ص  .(۳۸اﯾﻦ دو ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﻘـﺶ آﻧﻬـﺎ در ﻋﻠـﻮم ﺗﺠﺮﺑـﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺘﺎد ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ در ﻋﻠﻮم ،ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ
ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت اﯾﺸﺎن راﺟﻊ ﺑـﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﮔـﺬاری ﻧﮕـﺎه ﻋـﺎﻟﻢ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺪء و ﻣﻌـﺎد و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی واژه ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪﺟﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ )ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ۱۳۸۶ ،ج  ،ص  ۸۹-۸۷و
۱۳۰؛ ۱۳۸۶اﻟﻒ  ،ص (۱۰۹ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺿـﯿﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫﺎ را در ﻋﻠـﻢ
ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻘﻞ در ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮی از ﻋﻼﻣـﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ،ﺣﮑﻢ ﭘـﺎی ﺛﺎﺑـﺖ و آرام ﭘﺮﮔـﺎر را دارد و آن را ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ ﺗـﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺮﮔﺎر را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﯾﻢ .ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪمﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﺑﺮدارﻧﺪ
و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ در ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ را در ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ ﺣﺘﯽ در

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

ﺑﺮداﺷﺖ از واﻗﻌﯿﺎت اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ دو ﻧﻔـﺮ ﯾـﮏ واﻗﻌﯿـﺖ را ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﯽﻓﻬﻤﻨـﺪ و ﺗﻔﺴـﯿﺮ
ً
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﮕﺎه وی اﺳﺎﺳﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺿﯿﻪای ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿـﺮد
)ﺳﺮوش ،۱۳۷۱ ،ص  .(۲۱ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﺘﺎب ﻃﺒﯿﻌﺖ را از زاو ﯾﻪای ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺠﺮﺑـﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ را ﻣـﯽﯾﺎﺑﻨـﺪ.
)ﻫﻤﺎن ،ص (۲۴-۲۳
ﺣﺠﻪاﻻﺳﻼم ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫﺎ را در ﻋﻠـﻢ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺪاﻧـﺪ.
اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺎم ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ارادهﻫﺎ در ﻋﻠﻢ اﺳـﺖ و ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮی ارادهﻫـﺎ را در ﻋﻠـﻮم ﻣـﻮﺛﺮ
ﻣﯽداﻧﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ و ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺧﺎص را ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪه ﺑﺎﺷـﺪ اﯾـﻦ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ذﻫﻨـﯽ در
ﺧﺮوﺟﯽ ﻋﻠﻢ وی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻠـﻮم ﻏﺮﺑـﯽ ﺑﻌـﺪ از
رﻧﺴﺎﻧﺲ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫﺎی ﻣﺎدی و ﺟﻬﺘﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ،اﻋﻢ از ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﯾﻚ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و راﻧﺪﻣﺎن آﻧﻬـﺎ
ﻫﻢ ﯾﻚ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺴﯽ اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﮐﻪ ﭘـﺲ از اﻧﻘـﻼب ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ )ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی۱۳۸۷ ،ب ،ص  .(۱۴۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﮑـﺎت ﻓـﻮق ﻣـﯽﺗـﻮان
ﮔﻔﺖ وی ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ را در ﻋﻠﻮم ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻫـﻢ اﺧـﺘﻼف اﺳﺎﺳـﯽ
دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪوﺿﻮح دﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻣﻮر ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی
در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد دﺧﯿﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻓﯽاﻟﺠﻤﻠﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﻬﺘﺪاری ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد
و ﻟﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر آن اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ و دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧـﺘﻼف در ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺒـﺎﻧﯽ،
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم اﯾﺸﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻋﻠـﻢ ﻣﻄﻠـﻮب اﺳـﺖ و ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻬﺘﺪاری ﻋﻠﻢ دارد و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ إﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﻬﺘﺪاری ﻋﻠﻮم دارد .ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ،آن دﺳـﺘﻪ از ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ ﮐـﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻬﺘﺪاری ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻗـﻮل ﺑـﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﻬﺘﺪاری ﻓﯽاﻟﺠﻤﻠﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﻄﻠﻮب از ﻧﮕﺎه اﺳﺘﺎد ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ و دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎری دارد.

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  /س / ۱۹ش /۷۷زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

١٠٢
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﺮت ،آرﺗﻮر ادوﯾﻦ) ،(۱۳۷۴ﻣﺒﺎدی ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﯽ ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳـﺮوش ،ﺗﻬـﺮان،
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ) ،(۱۳۷۸ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻗﻢ ،اﺳﺮاء.
__________) ،(۱۳۸۲ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻗﻢ ،اﺳﺮاء.
__________ )۱۳۸۶اﻟﻒ( ،اﺳﻼم و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻗﻢ ،اﺳﺮاء.
__________ )۱۳۸۶ب( ،ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻗﺮآن .ﻗﻢ :اﺳﺮاء.
__________ )۱۳۸۶ج( ،ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻘﻞ در ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ .ﻗﻢ ،اﺳﺮاء.
ﺳﺮوش ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ) ،(۱۳۷۱ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺮاط.
__________ ) ،(۱۳۷۲ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺮاط.
__________ ) ،(۱۳۷۴درسﻫﺎﯾﯽ در ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﻋﻠـﻢ اﺟﺘﻤـﺎع؛ روش ﺗﻔﺴـﯿﺮ در ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
__________ ) ،(۱۳۸۵اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﻧﻘﺪی ﺑـﺮ دﯾﻨـﯽ ﮐـﺮدن ﻋﻠـﻢ ،ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه در:
ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺴﻨﯽ و دﯾﮕﺮان ،ﻋﻠﻢ دﯾﻨـﯽ؛ دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﻼﺣﻈـﺎت ،ﻗـﻢ،ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه ﺣـﻮزه و
داﻧﺸﮕﺎه.
__________ ) ،(۱۳۸۷ﺗﻔــﺮج ﺻــﻨﻊ؛ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در اﺧــﻼق و ﺻــﻨﻌﺖ و ﻋﻠــﻢ اﻧﺴــﺎﻧﯽ ،ﺗﻬ ـﺮان،
ﺻﺮاط.
__________ ) ،(۱۳۸۸ﻗﺒﺾ و ﺑﺴﻂ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺮاط.
ﮔﻠﺸﻨﯽ ،ﻣﻬﺪی) ،(۱۳۸۵از ﻋﻠﻢ ﺳﮑﻮﻻر ﺗﺎ ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﻣﯿﺮﺑﺎﻗﺮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی) ،(۱۳۷۸ﺟﻬﺘﺪاری ﻋﻠﻮم ازﻣﻨﻈـﺮ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻗـﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه
ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ.
__________ ) ،(۱۳۸۵ﺟﺰوه ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻓﻠﺴـﻔﻪ درﻋﯿﻨﯿـﺖ ،ﻗـﻢ ،ﻣﻮﺟـﻮد در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﮐﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ .۴۹۵۵
__________ )۱۳۸۷اﻟﻒ( ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی روش ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﻠـﻮم ،ﻗـﻢ ،دﻓﺘـﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺘﺎن ﻋﻠـﻮم
اﺳﻼﻣﯽ.
__________ )۱۳۸۷ب( ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻧﻬﻀﺖ؛ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﭼﺮاﯾﯽ ،ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻋﻠـﻢ

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

دﯾﻨﯽ ،ﻗﻢ ،ﻓﺠﺮ وﻻﯾﺖ.
__________ ) ،(۱۳۹۱ﻣﺮاد از ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ،ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺜﻠﺚ.۶۸ ،۱۲۹ ،
__________ ) ،(۱۳۸۴ﻗﺪمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪس.۱۱ ،
__________ ) ،(۱۳۹۰ﻋﻠﻢ دﯾﻨﯽ )ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻠﮑﯿﺎن و ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﻬـﺪی ﻣﯿﺮﺑـﺎﻗﺮی ﻗﺎﺑـﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ در.( http://www.foeac.ir :

١٠۴

روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  /س / ۱۹ش /۷۷زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

