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 چکیده

پرمـاجرا   یخیتار ،يو ماد یحیمناقشات برخاسته از آن در غرب مس و نیبحث از نسبت علم و د

ـ بر ابعاد مختلـف ح  يتفکر ماد د،یدر عصر جد نیرفتن د هیدارد. پس از تفوق علم و به حاش  اتی

بـه   یمنتهـ  اتیو ح یبه هست ي. غلبه نگرش مادافتیغلبه  یعلم ینیباز جمله بر جهان يبشر

ـ علـم جد  ،ی. به گمان برخبردیاز آن رنج م یشد که بشر کنون یگوناگون يهاظهور بحران در  دی

ـ رو يماد یبستر تفکر و نظام ارزش نـدارد. از   یاسـالم  یبـا تفکـر و نظـام ارزشـ     یو تناسـب  دهیی

مقاله بـا توجـه    نی. دراشودیطرح م یعلم اسالم دیتول ایعلم  يساز یکه بحث اسالم نجاستیا

ـ یو د ینزاع معرفـت علمـ   ،یدر تفکر اسالم یشناخت عرفتو اصول م یبه مبان بطـور اجمـال    ین

تا آنجـا کـه    دیاست. علم جد دهیطرح گرد دیمقبول در نحوه مواجهه با علم جد دگاهیو د یبررس

را  يو فرهنگ ماد ینیبجهان دیاست، اما نبا یرفتنیو موجه باشد پذ یعقالن يارهایمستند به مع
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 مقدمه 

دارد،  یسزائه اخت علم و دین اهمیت بندر ش که یاز مباحث نیبحث از نسبت علم و د

یی جدي در این زمینه مطرح است که نیـاز بـه تأمـل دارد.    هاو دغدغه ها. پرسشاست

 پرسش اساسی در این باب این است که اگر علم و دین هـردو نـاظر بـه کشـف واقـع     

 ؟دهد و چگونه باید این تعارض را حل نمودمیچرا گاه بین آنها تعارض روي  ،هستند

توان بین علم جدید که در بستر تفکر مادي غرب ظهوریافتـه  میاز سوي دیگر، چگونه 

و متأثر از آن است و تفکر و فرهنگ اسالمی جمع نمود؟ پروژه اسالمی سازي علم یـا  

غدغه در علوم رفت از این محذورات. این داي برونطرحی است بر ،تولید علم اسالمی

تري مطرح است، چرا که ارتباط این علوم با باورهاي دینی بیش از انسانی به نحو شدید

اي کـه در آن تولیـد   بینی و فرهنگ جامعهعلوم طبیعی است و تأثیرپذیري آنها از جهان

کرد ما به علم و مدیریت شود نیز بیش از علوم طبیعی است. تنقیح این بحث در رویمی

شود. براي ورود به میي نظري محسوب هاترین دغدغهعلمی در جامعه اسالمی از مهم

این بحث ناچاریم با اختصار مفاهیم علم و دین را توضیح دهیم و از آنجا که طرح این 

شناختی میسر نیسـت بایـد برخـی از اصـطالحات     بحث بدون ورود به مباحث معرفت

 معرفت شناسی را توضیح و به بعضی از مباحث آن بطور فشرده اشاره کنیم. 

 علم 

که هر نوع  1. مطلق دانش1کنیم: میعلم معانی گوناگون دارد که به برخی از آنها اشاره 
این بحث است.  این معنا از علم مرادف با معرفت در .شودمیدانایی و آگاهی را شامل 

مراد از معرفت در این بحث نیز همین دانستن و آگاهی است از هر راهـی کـه حاصـل    
که شامل همه علوم همچون فلسفه،  2. رشته علمی2شود و به هر چیزي که تعلق گیرد. 

کـه   3. علـوم تجربـی جدیـد   3شـود.  مـی ریاضیات، علوم طبیعی، ادبیات و علوم دینـی  
بـه   علـم . در مباحـث فقهـی گـاهی    4لوم  انسانی است. منحصر به علوم طبیعی و ع

یی کـه امـروزه   ها، ظن و شک. بحثاحتمال رود، در مقابلمیبکار  4معناي قطع و یقین
شود عمدتا حول محور علم به معناي علـوم تجربـی   میدرباره ارتباط علم و دین طرح 

.1 تر علم نیز مطرح است. جدید است، گرچه اصل بحث در معانی عام knowledge2 . discip line3. science4 . cert ainty
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 دین

مراد ما از دین مجموعه معارفی است کـه از طـرف خـداي متعـال توسـط انبیـا بـراي        
رستگاري بشر نازل شده و در متون مقدس مدون شده است. بنـابر ایـن، آنچـه درایـن     
بحث مورد نظر است دین منزل و حق است که منشأ الهی دارد، نه ادیان ساخته بشر. از 

ث اسالم است، زیرا اسالم تنها دینـی اسـت کـه    نظر مصداقی دین مورد نظر در این بح
کتاب آسمانی آن از تحریف مصون مانده است. عالوه بر این، اسالم دین خاتم است که 
با ظهور آن مدت اعتبار سایر ادیان به سر آمده است و مصدق و متضمن ادیان پیشین و 

دین مقبول الهی در این زمان اسالم است. 
و متوسط همچون  یانیاهداف م نیبشر است، گرچه د 1يرستگار ،نید ینهائ تیغا
شـود را  مـی  یمنته يکه به رستگار یدارد. نوع اعتقاد و زندگ زیعدل و قسط ن يبرقرار

ـ ، اخالق دیعبارتند از: عقا نید میدهد. اصول تعالمی میتعل نید و احکـام (باورهـا،    اتی
است، اما چون بـین حیـات   گرچه غایت نهائی دین رستگاري بشر ). نیقوان و هاارزش

سـامان   اخروي و نحوه زیستن انسان در دنیا ارتباط هسـت، دیـن زنـدگی دنیـا را نیـز     
 دهد.میدهد و سبک خاصی از زندگی فردي و اجتماعی را ارائه می

کنـد، امـا   مـی نیاز ي دیگر بیهاولوژيئاسالم ما را از ادیان و اید ،از دیدگاه نگارنده
مـا را   ،کند؛ بلکه اسـالم مینیاز ندیگر نیست و ما را از آنها بی جایگزین علوم و معارف

 کند. میبه کسب علوم دیگر تشویق 
ـ   معرفـت  يعلم به معنا قیاز مصاد زین نیمعارف د ـ از ا یهسـتند و حت معـارف   نی

علـوم   نیـ شده است، اما مراد از علـم در بحـث از علـم و د    دیهم تول یعلم يهارشته
اش مستقل یمعرفت يقوا ریاست که بشر با عقل و سا(به خصوص علوم تجربی)  يبشر
ـ ید بعاست کـه از منـا   یانیمعارف وحنیآورد و مراد از دمیبدست  نیاز د بدسـت   ین
اسـت.   نیابزار فهم است، اما منبع آن د يعقل بشر زین ینی. در استفاده از منابع دآیدمی

تـوان بـه   مـی اعتبار معرفـت را   نیاست. به ا ینیدمعرفت  ینیحاصل استفاده از منابع د
دو نـوع معرفـت و    نیا یستیکرد. موضوع بحث ما چ میتقس يبشر ای ینید ریو غ ینید

.1    آنهاست. نیبمناسبات  salvat ion
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 معرفت بدیهی و نظري 

معرفت از حیث وضوح و عدم آن یا نیاز به کسب و عدم آن به بدیهی و نظري تقسـیم  
هر انسان متعارفی براي پـذیرش و تصـدیق آن بـه چیـزي      شود. بدیهی آن است کهمی

تصور آن نیاز ندارد. به عبارت دیگر، براي قبول آَن نیازي بـه اسـتدالل نیسـت،     بیش از
. اما معرفت یا قضیه نظري آن است که 2+2= 4و  کل بزرگتر از جزء استمانند: 

استدالل نیاز است، مانند:  براي تصدیق و پذیرش آن عالوه بر تصور آن به تأمل، فکر و
رهاند و نیل به می. اعتقاد به معارف بدیهی ما را از شکاکیت مطلق روح موجود است

 .      ) 4، فصل 1965 ،نایابن س( .سازدمیمعرفت و تکامل آن را ممکن 

 معرفت حضوري و حصولی

گـاهی  ، و آ1معرفت حضوري یافت و آگاهی بی واسطه درونی است، مانند خودآَگـاهی 
هر کس از احوال درونی خود، مثل احساس غم یا شادي، که براي هر انسانی این نـوع  

مصباح ( اي استي با واسطه و گزارههاحاصل است. آگاهی حصولی شناخت هاآگاهی
ي حصولی است و بدون آن هامعرفت حضوري زمنیه معرفت .)13درس  ،1364 ،يزدی

معرفت حصولی ممکن نیست. معموال ادراکات حصولی را به حسـی، خیـالی و عقلـی    
ادراك حسی جزئی و ادراك عقلی کلی است. همه علوم از جمله علـوم  کنند.میتقسیم 

 ي حصولی هستند. هاتجربی از معرفت

 نظري و عملیمعرفت

و هـم   يهـم معـارف بشـر   شود. میمعرفت از جهت متعلقش به نظري و عملی تقسیم 
یـا   يزیو معـارف تجـو   ينظـر  ایـ  یفیبه معارف توص يبندمیتقس کیدر  ینیمعارف د

شـناختند؛  مـی االیام حکمت را با دو شاخه نظري و عملی از قدیم .ندامیقابل تقسعملی 
 2ي توصیفیهاعلم عرفان نیز دو بخش نظري و عملی دارد. در علوم جدید نیز از گزاره

 شـناخت نظـري  هـدف  «شود. به بیان ارسـطو  میسخن گفته  3ي هنجاريهاو گزاره
 )48ص  ،1366 ارسطو،( .»کنش است شناخت عملیحقیقت و هدف 

.1 ن،یـ اسـت کـه علـم، د    نیـ جهان؟ حـق ا  رییتغ ایجهان است  ریتفس یپ علم در ایآ self awareness2 . descr ipt iv e3. prescr ipt ive
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امـا عـالم    .جهـان و انسـان اسـت    ریتفس یدر پ دیگر يفلسفه و عرفان و هر نظام فکر
 ی. البته هدف اصلاست جهان و انسانمعموال عالوه بر فهم با کمک علم در صدد تغییر 

ـ  میجهان طرح  رییکه تغ ییانسان است و در جا رییتغ  يراشود از آن جهت است کـه ب
. بـه عبـارت   یدارند هم بعد عمل يمعارف هم بعد نظر نیانسان الزم است. همه ا رییتغ
خـود، و علـوم و معـارف     رییـ فهم جهان است و هم بـدنبال تغ  یانسان هم در پ گر،ید

 کند.میمنظور طلب  نیگوناگون را به ا

 ي معرفتهاراه

ش اقسام گونـاگونی دارد: حضـوري، حسـی، عقلـی،     اي پیدایشهامعرفت از جهت راه
ي مختلفی براي شناخت واقع دارد. حقایق هانقلی، شهودي، الهامی و وحیانی. انسان راه

تـوان از یـک طریـق و بـا یـک روش      مـی الم گوناگون هستند و همه حقایق را ناین ع
توان از راه حس و تجربه بدست آورد، میشناخت. مثال قوانین جهان شمول فلسفی را ن

ي هـا بلکه باید از راه تأمل نظري و عقالنـی بـه آن رسـید؛ چنانکـه خـواص و ویژگـی      
یق تأمل عقالنـی کشـف کـرد، بلکـه     توان صرفا از طرمیي محسوس مادي را نهاپدیده

براي فهم آنها به حس و تجربه نیازمندیم. علوم تجربی محصول همکاري حس و عقـل  
هستند. در این علوم هم مشاهده الزم است، هم تأمل و استنتاج عقلی. به عبارت دیگر، 

ـ میکند و از مشاهده استنتاج میعقل براي فهم و داوري از حس استفاده   رکند. عالوه ب
این، علم تجربی مبتنی بر برخی مفروضات فلسفی است. مثال پزشک در کشـف علـت   

گیـرد و در پـی آن بـدنبال علـت     مییک بیماري یا علت بهبودي، اصل علیت را فرض 
گردد. حقایق باطنی عالم و اسرار درونی آن را گاه از راه عقـل  میبیماري و راه بهبودي 

تزکیه نفس از راه شهود قلبی به آن رسید. و بـاالخره   توان دریافت، بلکه باید بامینیز ن
حقایقی در عالم هست که، به جهت محدودیت قواي ادراکی بشري، جـز از راه وحـی   

توان از چند طریق شناخت که در این میتوان به آن رسید. گاه یک واقعیت را میالهی ن
اي بـه آن  اویـه مؤید و مکمـل یکـدیگر خواهنـد بـود و هریـک از ز      هاصورت این راه

 خواهند نگریست.  
مـا   هاي معرفت توجه داشت. هیچیک از این راههاباید به محدودیت هر یک از راه

کند. معرفت مطلوب و جامع تنها از طریق استفاده از همه ایـن  مینیاز نرا از دیگري بی
ي یاد شده دعوت هاشود، چنانکه قرآن کریم ما را به استفاده از همه راهمیحاصل  هاراه
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ـ مبنا، تجربه نیگرا است. بر اکثرت یمعرفت شناس یقرآن یمعرفت شناس کند.می  یگرائ
دارنـد و   انهیانحصـارگرا  یکـه نگـاه   گرائی افراطیی، یا نصافراط یگرائعقل ای یافراط

 کنند مردودند.   می یمعرفت را نف گرید يهاراه

 خطاپذیري معرفت بشري 

ي حصـولی  هـا الجمله مصون از خطایند، اما معرفـت دیهی فیي حضوري و بهامعرفت
 نظري یا اکتسابی خطاپذیرند. 

در  هامعرفت دینی از حیث منبع یعنی وحی مصون از خطاست. به اعتقاد ما مسلمان
قرآن که کالم الهی است خطایی راه ندارد. سخنان معصومان نیز مصون از خطایند. امـا  

 ر ما از معارف دینی مصون از خطا نیست. و تفسی هافهم دینی ما انسان
ي بشري محـض و  هاباید توجه داشت که خطاپذیر بودن فهم بشري چه در معرفت

ي دینی به این معنا نیست که این معارف خطا هستند یا امکان رسـیدن  هاچه در معرفت
هست بشر  به یقین در آنها وجود ندارد؛ بلکه به این معناست که امکان وقوع خطا براي

توانـد بـه   مـی شود؛ چه اینکه در بسیاري از موارد هم میو گاهی هم بالفعل دچار خطا 
انسـان نبایـد شـکاکیت و    فهـم   بـودن پذیر فهم درست و یقینی حقایق راه یابد. از خطا

نسبیت معرفت را نتیجه گرفت. درسی کـه بایـد آموخـت تواضـع معرفتـی و کوشـش       
عـالمی نبایـد بـه علـم خـود مغـرور و در       دریغ براي نیل بـه حقیقـت اسـت. هـیچ     بی

اي کـه بـه علـوم و    یش متصلب باشد و خود را در اوج قله معرفت ببیند بگونـه هایافته
نیـاز از کسـب معرفـت جدیـد     ي دیگر نگاه تحقیرآمیز داشته باشد یا خود را بیهایافته

ـ بداند؛ بلکه همواره باید خود را متعلم بداند و راه بـازنگري و تجدیـد نظـر     روي ه را ب
 خود بازگذارد.

 تعارض علم و دین 

به دلیل محدودیت و خطاپذیري معرفـت بشـري گـاهی بـین معـارف مختلـف انسـان        
دهد. گاه در درون یک نوع معرفت و گـاه بـین دو نـوع    میتعارض و ناسازگاري روي 

معرفت ممکن است تعارض رخ دهـد. بـین دو ادراك حسـی، دو دریافـت عقلـی، دو      
دو معرفت دینی، یک معرفت شهودي و غیر شهودي و یـک معرفـت    معرفت شهودي،

دینی و غیر دینی ممکن است تعارض پیش آید. تعارض علـم و دیـن در جـایی طـرح     
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شود که علم و دین در باب موضوعی واحد احکام ناسازگار داشته باشـند. تعـارض   می
ي هـا رهنـگ در طـول تـاریخ و در ف  فهـم از دیـن   علم (به معناي عام دانش بشـري) و  

است. مثال علـت مخالفـت برخـی از متکلمـان اسـالمی بـا        رخ دادهگاهی گوناگون گه
ي هـا فلسفه یونانی این بود که به گمان آنها فلسفه یونانی یا برخی از اصول آن با آموزه

ي جدید غـرب بـا   هااسالمی در تعارض است، چنانکه چنین تعارضی بین برخی فلسفه
از کـرد   رد. اینکه غزالی فلسفه را طرد و فیلسـوفانی را تکفیـر  ي ادیان وجود داهاآموزه

 ي ناشی شده است.  اچنین تلقی
پس از رنسانس در غرب و طرح شدن نظریات علمی جدید، نزاع بین علوم طبیعـی  

اي با تلقـی  ي کلیسائی قوت گرفت و به ویژه کیهان شناسی کپرنیکی و گالیلههاو آموزه
ارض واقع شد. نمونه دیگر از منازعـه بـین نظریـات علمـی و     ارباب کلیسا از آن در تع

شناسی با تلقـی رایـج   در زیست 1باورهاي دینی، ناسازگاري نظریه تحول انواع داروین
منازعه و ناسازگاري بین علـم و   .)12فصل، 1362 باربور،( است 2دینی از خلقت انسان

زندگی نیز روي داده اسـت.  ي عملی هادین در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و عرصه
اي که بشر با استفاده از علوم انسانی موجود براي حیات فـردي و جمعـی خـود    نسخه

دهند در برخی از موارد میارائه  هاي دینی در این زمینههااي که آموزهپیچد با نسخهمی
ر، ناسازگار و غیر قابل جمعند. ارباب کلیسا پس از مدتی مقاومت در برابر علم سـکوال 

اي جز عقب نشینی ندیدند سرانجام  در هر دو عرصه علوم طبیعی و علوم انسانی چاره
یی که علم جدیـد در آن نظـر مخـالف دارد    هاو تا حد زیادي از دعاوي دینی در حوزه

دست برداشتند و بدینسان دین مداران در باب هستی به الهیات و در باب رفتار انسـان  
 شدند.به حوزه خصوصی و فردي قانع 

 منشأ تعارض ،جهل بشر

در عالم واقع تعارضی نیست. در علم و معرفت هم اگر همیشه کشف تام واقـع باشـد،   
تعارضی روي نخواهد داد. بین علم راستین و دین حقیقی نیز هیچگاه تعارضی نیسـت.  
هر جا تعارضی روي دهد پاي خطا و جهل در میان است. یـا تعـارض بـین دو جهـل     

.1دهد، فهمـی کـه   میو جهل. در واقع تعارض بین دو فهم بشري روي است یا بین علم  evolut ion2 . creat ion
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ي هـا ي غیر دینی بشر، هم بین معرفتهاچنانکه گفتیم، هم بین معرفت خطاپذیر است.
ي غیر دینی بشر ممکن است تعارض هاي دینی و معرفتهادینی بشر و هم بین معرفت

اسـت تعـارض باشـد،    ي دینی یک دین بـا دیـن دیگـر ممکـن     هارخ دهد. بین معرفت
ي آن هـا چنانکه بین دو معرفت از یک دین هم ممکن است تعارض رخ دهد که نمونـه 

در کالم، تفسیر و فقه بسیار است. باید توجه داشت که مراد این است که در فهم دینـی  
یش معصـوم  هادهد، نه در خود تعالیم دینی. اگر بشر در همه معرفتمیما تعارض رخ 

عارفش نخواهد بود، چنانکه  در علم خداوند که عالم به همه حقایق باشد تعارضی در م
آید. به این مینامتناهی است هیچ تعارضی نیست و بین انبیاء الهی هرگز اختالفی پدید ن

جهت وجود و وقوع تعارض در معرفت بشري امري طبیعی اسـت. آنچـه مهـم اسـت     
 کوشش براي حل و رفع تعارض است.   

 رفت از تعارضاتراه کلی در برون 

تواننـد هـر دو صـادق باشـند و ذهـن آدمـی       مـی قطعا دو گزاره متعارض و ناسازگار ن
ي ناسازگار را بپذیرد. اگر بخواهد یکی را برگیرد بناچار باید دیگـري  هاتواند گزارهمین

را وانهد. بدیهی است که در هر گزینشی به مرجحی نیاز است. قاعده کلی که مقتضـاي  
یی که ناظر بـه کشـف واقـع هسـتند آن کـه گمـان       هااست که در گزارهعقل است این 

رود به واقع نزدیک تر است یا شواهد قویتري بر صدق آن وجود دارد تـرجیح داده  می
شود. اگر بین یک معرفت یقینی و یک معرفت ظنی و احتمالی تعارض باشـد معرفـت   

اي عقلـی و علمـیِ   اگـر گـزاره   .)325، ص 1978صـدر،  (شـود  مـی یقینی مقدم داشته 
تـري از ظـاهر دینـی    اي دینی درصـورتی کـه از شـواهد صـدق قـوي     معارض با گزاره

شـود یـا در سـند آن تردیـد     مـی برخوردار باشد بر آن مقدم و فهم ما از ظاهر تصحیح 
 ،تري برخوردار باشـد اي دینی از شواهد صدق قويشود. اگر معناي مستفاد از گزارهمی

آن که به خیـر و مصـلحت و در مـورد     ،ي عملیهاشود. در گزارهمیگزاره دینی مقدم 
حـی  شود. در جایی که چنـین مرج میاخذ  ،تر استاحکام شرعی به حکم الهی نزدیک

در میان نباشد و دو طرف از این حیث مساوي باشند اگر توقف و تعلیق حکـم ممکـن   
یگري مثل توسل به حات غیر معرفتی دشود، در غیر این صورت به مرجمیباشد چنین 

و اسهل بودن) یا قرعه یا رأي  گی (اخفاصول عملیه در مسائل فقهی و حقوقی یا ساده
 شود. میاکثریت در مسائل اجتماعی توسل 
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هم علم و هم دین اصالت و ارزش  نگاه اسالمیدر شایان توجه است که از آنجا که 
یده گرفتن ارزش معرفتی آنهـا منـتج   دارند، راه حلی که به کنار نهادن یکی از آنها یا ناد

 شود نا تمام و بی اعتبار است.  
راه  تصور است که نیدر غرب او تعارض آنها  نید وعلم  ییجدا يهاشهیاز ر یکی

بر تعبـد محـض بـدون     یصرفا مبتندین از راه عقل و علم جداست و دینداري و ایمان 
، سـازد میشاهد است ندلیل و بر  یمبتندر پی معرفت و با علم که  نیمعرفت است و ا

که در تفکر اسالمی دین چیزي جز بیان حقیقت نیست و ایمانی ارزشمند است در حالی
که مبتنی بر معرفت باشد، بدین جهت بین عقل و دین و علم و ایمان هماهنگی برقـرار  

 است، نه تعارض.

 سرنوشت علم و دین در عصر جدید

شود. با این تحول انسان وارد میریخ بشر محسوب رنسانس در اروپا نقطه عطفی در تا
اي نو شد. رنسانس همراه بود با واکنشی علیه دنیاي سنتی پیشین که عنصر غالب مرحله

و حاکم بر آن، عنصر دینی مسیحی بود. با این تغییر رویکرد، تحـول عظیمـی در روش   
زنـدگی بشـر    کسب علوم و در پی آن در تفکر بشري، در علوم و فناوري و در سـبک 

ی، زمینه را براي نوعی یي کلیساهاروي داد. توفیق عملی علمِ رهایی یافته از محدودیت
گرایش مادي آماده کرد. گرچه ایمان دینی و نگاه معنوي به جهان هیچگاه از بین نرفت، 

ي علمی نادیده گرفته شـد و  هااما گرایش مادي غلبه یافت و باورهاي دینی در پژوهش
نوعی تفکر مادي در جامعه علمی غالب گردید. با اینکه پیشروان علم جدیـد و  تدریجا 

ي آن همچون کپلر و گالیله و نیوتن و اینشتین معنوي و مـؤمن بودنـد، امـا نگـاه     هاقله
معنوي بـه  غالب در فضاي آکادمی نگاه دینی نبود. بیشترین دوري از تفکر دینی و نگاه

داد. فلسفه مادي که در طول تاریخ بـویژه در دوره   که در فلسفه روي 1علمجهان نه در 
به شدت در حاشیه بود، در عصر جدید بیشـترین زمینـه را بـراي ظهـور و      قرون وسطا

بینی علمی را بروز یافت و به صورت پارادایم غالب در تفکر و پژوهش درآمد و جهان
        )6ص  ،1374 المرز،چ( شدیدا تحت تأثیر قرارداد.

.1 ،1363 کارنـاپ، (ارگیري مفاهیم کمی و مقـادیر عـددي   محدود شد به بکزبان علم  science
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ي دیگـر  هـا گرائـی طـرح شـد و راه   گرائـی و تجربـه  حس 1شناسیدر معرفت .)6فصل 
کـم  مادیگري و الحاد و دست 2اعتبار تلقی شد. در هستی شناسیمعرفت نادیده و یا بی

مناقشه واقـع شـد و اعتقـاد بـه     نادیده گرفتن خدا غلبه یافت. براهین خداشناسی مورد 
و  3جهان غیب و عالم فرامادي در مطالعات علمی نادیده گرفته شد. در انسـان شناسـی  

فلسفه ذهن مادیگري و انکار روح جاوید و محدود کردن انسان به بدن و نفی یا نادیده 
ـ    5و یگانه انگاري 4گرفتن حیات اخروي  بصورت نزاع دوگانه انگاري ه طـرح شـد و ب

و ارزش شناسـی   6یگانه انگاري و ارجاع ذهن به ماده و مغز منجر شد. در اخالقسود 
ي سنتی زیر سـوال رفـت و   هاهر نوع مرجعیت الهی و دینی نادیده گرفته شد و ارزش

ي مادي او مالك ارزش گردید. نتیجه چنین نگاهی این شد که آزادي هاانسان و خواسته
د. نکمیز جز آزادي دیگران آن را محدود نفردي ارزش مطلق یافت بطوري که هیچ چی

در پی این تحوالت، دین شناسی نیز دچار تحول گردید و پدیده دین و ایمان دینی بـه  
عوامل مادي (روانشناختی و جامعه شناختی) ارجاع داده شـد و در بهتـرین حالـت بـه     

 تقلیل یافت.  7عنوان امري خصوصی
منحصر به عالم ماده نیسـت، بلکـه بسـی    این در حالی است که از نگاه دینی هستی 

فراتر از عالم ماده است؛ راه معرفت منحصر به حس و تجربه نیست؛ انسـان تنهـا بـدن    
 هانیست و حیات منحصر به حیات مادي نیست، بلکه انسان حیات جاودانه دارد؛ ارزش

یش به اموري حقیقی و داراي منشأ الهی هستند؛ و دین منشأ وحیانی و الهی دارد و گرا
 دارد. هادین ریشه در فطرت انسان

 هاظهور بحران

تجربـی مرجعیـت بالمنـازع یافـت و     علم بینی مادي بر ذهن پژوهشگران، با غلبه جهان
تخصص گرائـی و   رقباي سنتی آن همچون فلسفه، دین و عرفان به حاشیه رانده شدند.

.1ر فاصـله بگیرنـد.    نگري در علوم موجب شد که عالمان از نگاه جامع و کلـی نگـ  جزئی epist emology2 . ontology3. philosophical anthropology4 . dualism5.monism6. eth ics7. pr ivate affair
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و  علـم زدگـی  بـا غلبـه   شـود. میتعبیر  1این پدیده چیزي است که از آن به علم زدگی
سیطره روزافزون فناوري همراه با انزواي دین، حکمت و سنت تـدریجا رو بـه ضـعف    
رفت. اخالق مادي رواج یافت. حرص و ولع سیري ناپذیر نسبت به مال و رفاه مـادي  

ی، لذت گرائی و شهوت رانی مدار زندگی شد، در حالیکـه  فزونی گرفت. مصرف گرائ
کننـد. خودخـواهی و   مـی انسان از فـرط گرسـنگی بـا مـرگ دسـت و پنجـه        هامیلیون

محوري و اصالت فرد جاي دگرخواهی و فداکاري و ایثار را گرفت. قدرت طلبـی  خود
رت و بشر او را به جهانگشائی و خونریزي مدرن واداشت. علم و صنعت در خدمت قد

ثروت قرار گرفت و راهی بـراي تولیـد ابـزار سـرکوب شـد و دانشـمندان و نوابـغ در        
ي ویرانگر و ابزارهـاي  هاي میلیتاریستی به ساخت سالحهااستخدام استیالطلبان و نطام

در  و اروپـا  کـا یدانشـمندان در آمر جمع  قابل تـوجهی از  قتل و ویرانی مشغول شدند. 
ي میکربـی و  هـا ي کشـتار جمعـی، سـالح   هاتولید سالحبا سالح هستند.  دیخدمت تول

اي تهدید شـد و  اي موجودیت بشریت بطور جدي و به نحو بی سابقهشیمیائی و هسته
علم و تکنولوژي تیغی شد در کف زنگی مست. خونریزي که بشر در قرن بیسـتم کـرد   

ن بحران ي گوناگون همچوهااز سوي دیگر، ظهور بحران در تاریخ بشر بی سابقه است.
محیط زیست حیات موجودات زنده و بشریت را به مخاطره افکند و بدین ترتیب کـره  
زمین که تنها مأواي شناخته شده مناسب براي زندگی بود به مکـانی نـاامن و نامناسـب    
براي زندگی تبدیل شد و بشر در کرات دیگر در جستجوي جایی براي زیستن گردیـد.  

ي اخالقی و اجتماعی تشدید یافت و با غیبت خدا از هابا فقدان دین و معنویت، بحران
اي از ابهـام قـرار گرفـت و ارزش حیـات بـه      لهها صحنه زندگی بشر معناي زندگی در

 مخاطره افتاد. 
و به حاشیه رفتن دین، حکمت، اخالق و عرفان، زمینـه بـروز چنـد     زدگیعلمغلبه 

 بحران اساسی جدید و بی سابقه شد: 
یا سردرگمی بشر در شناخت مبدأ و منتها و انسان و جهان که منتهی بحران معرفتی 

 به شکاکیت و نسبیت معرفت شد.
هـا و گـرایش بـه بـی بنیـادي و نسـبیت       بحران اخالقی و تردید در اصـالت ارزش 

.1 ي اخالقی همچون سستی بنیان خانواده.هاو ظهور ناهنجاري هاارزش scient ism
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اشی از دوري از معنویت و ایمـان و  بحران معنوي یا احساس پوچی و بی معنایی ن
 اعالم مرگ خدا. 

ي کشتار هابحران امنیت یا به مخاطره افتادن صلح و امنیت جهانی با گسترش سالح
 اي. جمعی، شیمیائی، میکربی و هسته

ي هاها، گونهمحیطی ناشی از آلودگی هوا، نابودي منابع طبیعی، جنگلبحران زیست
ي قطبی، گرم شدن کـره زمـین، آسـیب دیـدن الیـه      هاگیاهی و جانوري، آب شدن یخ

 اوزون با آلودگی ناشی از انرژي فسیلی و گازهاي گلخانه اي.
ي یادشـده گرفتـار   هـا کشورهاي غیر غربی ضـعیف عـالوه بـر اشـتراك در بحـران     

. از جمله بحران استعمار و سلطه همـه جانبـه (سیاسـی،    اندي دیگري نیز شدههابحران
ی، نظامی ...) غرب بر این کشـورها و بحـران وابسـتگی بـه غـرب و      اقتصادي،  فرهنگ

 نیافتگی در ابعاد مختلف.غرب زدگی و در نتیجه عقب ماندگی و توسعه

 ي تمدن جدیدهاواکنش در مقابل بحران

ي ناشی از خالء معنویت و اخالق کـه موجودیـت بشـر و معنـاي زنـدگی را      هابحران
بتواند در قبـال آن بـی تفـاوت باشـد. از ایـن رو،      کنند چیزي نیست که بشر میتهدید 

بسیاري برآن شدند که در راهی که بشر در عصر جدید رفته اسـت تجدیـد نظـر کننـد.     
و خطـرات   هاو آسیب هاتحقیق در باب چیستی علم و ماهیت تکنولوژي و محدودیت

فـت بـا   مخالآن بطور جدي مطرح شد. بسیاري از متفکران به نقد مدرنیتـه رو آوردنـد.   
از مردم قـوت   ییهاگروه انیدرم یسنت یمطرح شد و تفکر بازگشت به زندگ يتکنولوژ

(مثل هند،  یغرب ریغ يهادر جوامع و فرهنگ يعلم و فناور 1يسازیگرفت. بحث بوم
بینـی  نقد جنبه مادي و سـکوالر جهـان  دغدغه مطرح شد.   کیو ژاپن) به عنوان  نیچ

دوباره بـه متافیزیـک، معنویـت و دیـن در دسـتور کـار       علمی جدید آغاز شد و توجه 
  بسیاري از متفکران قرار گرفت.

 انیبه اد شیگرا ،ي یادشده صورت گرفتهایی که در مقابل بحرانهایکی از واکنش
کردن پر يبراشماري بی یشبه عرفان يهافرقهبود و در همین راستا  یشرق يهاو عرفان

.1ي شـبه عرفـانی   هاو فرقه یشرق يهاا از آنجا که عرفان. امافتندیبشر ظهور  يخأل معنو indigenizat ion
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 ياطرح قابـل عرضـه   يتمدن ساز یو بطور کل يعلم، فناور است،یدر باب سنوظهور 
آوردن بـه   ينجـات دهـد. رو   هـا تواند جامعه متجـدد را از بحـران  میامر ن نیندارند، ا

است که نه تنها  يگریکژراهه د زین شهیریب يهاو شبه عرفان دیجد يمعنو يهاجنبش
 .    دیافزامی گرید يهارا بر بحران يگریبلکه خود بحران د ،کندمیرا حل ن یبحران

 انقالب اسالمی و طرح راهی نو   

داننـد.  مـی گران بین المللی، انقالب اسالمی را واکنشی علیه مدرنیسم بسیاري از تحلیل
آن را به ایـن امـر فروکاسـت،     توانمیگرچه انقالب اسالمی پدیده ذوابعادي است که ن

ولی بی شک یکی از ابعاد انقالب اسالمی اعتراض علیه نظم نـوین جهـانی و سـاختار    
حاکم بر مناسبات بین المللی و سبک تفکر و زندگی مادي و سـکوالر مـدرن و مبـانی    

گران غربی انتظار داشـتند کـه بـا پیـروزي     معرفتی و فلسفی آن است. بسیاري از تحلیل
اسالمی جامعه ایرانی به دوره ماقبل مدرن برگردد و علـم و فنـاوري جدیـد را    انقالب 

بطور کلی نادیده بگیـرد. امـا آنچـه رخ داد خـالف ایـن امـر بـود.  نظـام اسـالمی در          
جستجوي راهی نو است. این نظام نه در صدد نفی علم و تکنولوژي جدید است و نـه  

ن نظـام در پـی آشـتی دادن بـین علـم و      پذیرد. ایـ میولوژي مدرن را ئبینی و ایدجهان
تکنولوژي و دستاوردهاي بشري جدید از یـک سـو و متافیزیـک، الهیـات، معنویـت و      

نقد تفکـر  است که بحث  دیگر است. در این ظرف و زمینهي اسالمی از سوي هاارزش
سازي علم، بازسازي علوم انسانی و تولید علـم دینـی طـرح    مادي و سکوالر و اسالمی

 شود. می
توان علم مـدرن و فنـاوري را   میاما آیا این پروژه قابلیت اجرائی و عملی دارد؟ آیا 

که در بستر مسیحی و سپس مادي و سکوالر غرب ظهـور کـرده و توسـعه یافتـه از آن     
بینـی و  ش بیرون آورد و در ظرف فرهنگ و جهـان اظرف فرهنگی، تاریخی و اجتماعی

انتظار کارایی و موفقیت از آن داشت؟ آیا بین این علم و نظام ارزشی اسالمی قرار داد و 
فناوري و فرهنگ غربی هماهنگی و سنخیت نیست؟ آیا اسالمی سازي علوم ممکـن و  

 مطلوب است؟ اگر آري معنا و حدود آن چیست؟ 
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 ي مختلف در مواجهه با علم جدیدهادیدگاه

ممکن است و نه مطلوب. علـم  دیدگاه نخست: برخی برآنند که اسالمی سازي علوم نه 
و روش آن تجربـی اسـت و بـه     1اعم از علوم طبیعی و علوم انسانی دانشی است عینی

  3ولوژي و مذهب در آن دخالتی ندارد.ئبینی و ایداست و جهان 2همین جهت جهانی
شود این است که اگر این سـخن دربـاره تعریـف    میپاسخی که به این دیدگاه داده 

تـوان نقـش   مـی بی شک درباره واقعیت عینی علم صادق نیست. آیـا  علم صادق باشد، 
، اهداف و غایـات و کـاربرد علـم    هافرضبینی و نظام ارزشی را در پیشفرهنگ، جهان

بینی و جهت گیري مادي است بـا عـالمی کـه    نادیده گرفت؟ آیا عالمی که داراي جهان
جهـان، انسـان، و جامعـه    بینی و جهت گیري الهی است نگاهی یکسان بـه  داراي جهان

شود مؤثر خواهد بود. در میدارند؟ قطعا نحوه نگرش به عالم و آدم در علمی که تولید 
بـراي عمـل طـرح    ايعلوم انسانی بویژه آنجا که سخن از باید و نبایـد و ارائـه نسـخه   

ـ را (نی و نظام ارزشی قابل انکـار نیسـت  بیشود تأثیر جهانمی  .)فصـل دهـم  ، 1376 ن،ی
ي انسان شناسی، اقتصاد، تعلیم هادر زمینه هاو راه حل ها، تئوريهابسیاري از پیشفرض

و تربیت و سیاست در علوم انسانی جدید مبتنی و متناسب با تفکر مادي اسـت کـه بـا    
د و تواند آنهـا را بپـذیر  میسازگار نیست و نظام اسالمی ن هابینش اسالمی در این زمینه

اي که با هر نوع تجدید نظر در علوم موجود این، نظریهباشد. بنابردر عین حال اسالمی 
مخالف است در اساس با تفکر دینی، فلسفه انقالب و نظام اسـالمی غیـر قابـل جمـع     

گرائـی  ي این نظریه، نفی دین یا تقلیل آن به حوزه خصوصی، تجربههافرضاست. پیش
 محض و برتري فرهنگ مادي غربی است.

کند. بر طبق این دیـدگاه چـون علـوم    میور کلی علوم جدید را رد دیدگاه دوم بط 
اند، در اساس با تفکـر و بیـنش معنـوي و    موجود در بستر تفکر مادي و الحادي روییده

و تغییرات جزئی و فرعی قابل اصـالح نیسـتند. بـه     هاالهی غیر قابل جمعند و با تعدیل
علوم کنار نهاده شوند و علومی دیگر  اعتقاد این گروه، راه حل اساسی این است که این

.1ي دینی تأسیس شود. به نظر برخـی همـه علـوم    هابجاي این علوم از نو براساس آموزه object ive2 . univer sal
هاي مختلف در باب نسبت علم و دین و امکان یا عدم امکان علم دینـی بنگریـد بـه: مهـدي     . براي اطالع از دیدگاه 3

 ، ترجمه بتول نجفی. تواند دین را نادیده بگیرد؟آیا علم میگلشنی، 
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 توان از منابع دینی استنباط و استخراج کرد.    میطبیعی و انسانی را 
ي بسـیاري  هـا واضح است که این نظریه حتی اگر درست باشد، در عمل دشـواري 

گویند علـم  میبراي تحقق آن به زمانی بسیار طوالنی نیاز است. برخی کم دارد و دست
اسالمی علمی است که براساس منطق دین بنا شود یا از منـابع دینـی اسـتخراج شـود.     
شکی نیست آنچه از منابع دینی در زمینه علوم استخراج شود مغتنم و ارزشی بی بـدیل  

که علوم بویژه علوم انسانی در جسـتجوي  دارد. اما آیا این کافی است؟ آیا همه آنچه را 
توان از منابع دینی استخراج کرد؟ آیا این امر مـا را از تحقیـق عقلـی و تجربـی     میآنند 

بینیم این نیسـت؛ بلکـه   میکند؟ منطق خود دین آن گونه که در قرآن میمستقل بی نیاز 
 کند.میقرآن ما را به استفاده از همه منابع ممکن شناخت دعوت 

ی در نقد علوم انسانی، تکنولوژي و بطور کلی تمدن جدید، بین عقل و تجربـه  برخ
کنند و عقل گرائـی و تجربـه گرائـی را    میاز یک سو و دین از سوي دیگر تقابل ایجاد 

کنند. در حالیکه اشکال علوم جدید در استفاده از عقل و تجربه میقلمداد  هامنشأ بحران
ن است؛ اشکال در نگاه انحصـاري بـه عقـل و نادیـده     نیست؛ این امتیاز و وجه مثبت آ

  )12فصل  ،1389 ،ياشکور یفنائ( گرفتن دین و معنویت است.
گویند علم جدید محدود به عالم مـادي اسـت و مراتـب دیگـر وجـود را نفـی       می

کند. اما حق این اسـت کـه   میکند؛ این علم فقط بعد کمی و ریاضی عالم را مطالعه می
پـردازد و مـانع   مـی به مراتب دیگر هستی ندارد و به نفی و اثبات آن نعلم جدید کاري 

ي دیگـر نیسـت.آري،   هـا شناخت مراتب دیگر و وجوه غیر کمی و ریاضی عـالم از راه 
کند، اما اینها بـیش از  میساینتیسم و پوزیتیویسم و نگاه مادي هستی را در ماده خالصه 

 م بر ذهن مدرن مرتبط هستند.  آن که به خود علم مربوط باشند به فلسفه حاک
در  دیـ که نشـان دهـد علـم جد    یبرهان د،یاز منتقدان علم جد يارغم اصرار پارهه ب

کـه طـرح    یشود. اشـکاالت مین هیداست د نیو د تیناسازگار با معنو ادشیاساس و بن
ـ آنان و  یعالمان، به نظام ارزش یعلم ریغ يهاو استنتاج ینیبشود معموال به جهانمی  ای

 یعلم يهاافتهیمتن  نکهیحق با آنان است. اما ا جهت نیبه کاربرد علم ناظر است و از ا
 ،ياشـکور  یفنـائ  ( دیـ آمیدر ن یمطلب محصل اناتیب نیدارند از ا یچه اشکال یتجرب

 اریعلوم بودند، منتها بسـ  نیاز علوم گذشتگان هم از سنخ هم ياریبس .)9 ، فصل1389
نـدارد. گذشـتگان در    یوجهـ  یدانستن همه علوم سنت یرو قدس نیعقب مانده تر؛ از ا
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 ایـ و بحث از کائنـات جـو از کتـاب و سـنت      واناتیح حیو تشر زحقوس و ق یبررس
نداشت، چنانکه  ینیمباحث صبغه د نگونهیکردند و امیاستفاده ن یکشف و شهود عرفان

ـ یبجهـان  زین هاهمه سنت ینیجهانب یهم نداشت. حت ینیالبته صبغه ضد د و  یقدسـ  ین
وجود داشـته اسـت،    شتههم در گذ تیو شکاک ینبود. شرك والحاد و بت پرست یمتعال

 بود.        يو معنو یگرچه نگاه غالب نگاه اله
رساند. اوال مین ییما را به جاهم آن  دآورندگانیپد يهازهینقد علم از راه نقد انگ  

 ایندارد. ثان یتیاهمپدیدآورندگان  زهیاشد انگموجود ب یابیارز يبرا ینیع اریمادام که مع
در طلب علم بوده و هستند. ثالثا طلب علـم   قتیکشف حق زهیاز عالمان به انگ ياریبس

. انسـان ناچـار اسـت    سـت ین ینفسـه امـر مـذموم    یهم ف يویو دن يرفاه ماد زهیبه انگ
هست که  ینیخود را با استفاده از دانش رفع کند. رابعا چه تضم یعیو طب يماد يازهاین

باشد. البتـه ارزش   اتیمصون از همه نفسان يا زهیانگ يو معنو ینیعلم د انیمدع زهیانگ
 . ستین نیلزوما چن يویاست، اما آثار دن تیتابع ن یهر عمل يو اخرو يمعنو

کشـف   نانیمتـد  يبـود؛ بـرا   عتیو فهم طب قتیکشف حق یانونانی يعلم برا تیغا
امروز کسـب   یتمدن غرب يبردن به اسرار خلقت و حکمت خالق؛ برا یو پ یاله اتیآ

 گـر ید یی. اشکال در جـا ستینفسه نامطلوب ن یهم ف تیغا نیا یثروت و قدرت. حت
ـ یباشد بد است. امروزه علم و صنعت در خـدمت اقل  يماد اتیالغا تیاست. اگر غا  یت
علم هم  طیشرا نیدر ا یما حت، ااست  یطانیاعمال مقاصد ش يبرا يا لهیمستکبر و وس

       . ستیمقصر ن
دیدگاه سوم، که دیدگاه مختار این مقاله است، دیـدگاهی معتـدل اسـت. نـه علـوم      

توان همه آنچه که به عنوان علـم  مید و نه برآن است که یکنمیموجود را بطور کلی رد 
ي هـا را یکجا و بدون بررسی و بازبینی پذیرفت. یافتهشود بویژه علوم انسانی میعرضه 

علمی بشر ارزشمند است و ما به آن محتاجیم، اما نباید همه آنچه را که تحت نام علـم  
شود یکپارچه بدون بررسی و نقادي بپذیریم. بر طبق این دیدگاه، علوم طبیعی میعرضه 

نـد و از ایـن حیـث علـم     و انسانی موجود تا آنجا که تجربی محض هستند مـورد قبول 
روش تجربی تعیین می شود جز  محتواي علوم طبیعی باجغرافیا و شناسنامه ندارد. اگر 

علمی کـه   .الزم نیست تر کردن و به مقتضاي روش علمی عمل کردن کار دیگريعلمی
اسـالم بـه   کـاري نـدارد.   با روش علمی معتبر بدست آید معتبر است و نیازي به دست
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رف نظر از محل تولید آن تأکید دارد. تاریخ اسالم سرشار از وارد کردن آموزي با صعلم
 ي دیگر است. هاعلوم از فرهنگ

 رییباشد به تغ ازیعلوم ن رییبه تغ نکهیاز ا شیمطلوب ب یبه فرهنک علم دنیرس يبرا
و نظـام   ینیاست که با کدام جهانب نیا نجایاست. پرسش در ا ازین ینیبجهان حیو تصح

آن مصون ماند؟ با  ئاتیبهرمند شد و از س يتوان از حسنات علم و تکنولوژمی یارزش
معنوي و  دگاهیو د یاله ینیبا جهان ب ای يمطلق فرد يادو آز يو اخالق ماد ینیبجهان

 ای ،ییگراو حرص و ولع و طمع و مصرف یو خودکامگ يبا فرهنگ خودمحور ؟ینید
از  ياریبسـ  م؟یمفـاه  نیمثبت ا يا به معناو زهد و قناعت و غن يبا فرهنگ خدا محور

 يمعنـو  کیـ زیو متاف نیکنند را دمیطرح  دیجد يکه منتقدان علم و تکنولوژ ییخألها
    .میکه علم را کنار بگذار ستین يازیکند و نمیرفع 

 علوم انسانی

ي تجربـی  هـا یافتـه  شـود صـرفاً  میحقیقت این است که همه آنچه که بنام علم عرضه 
ي تجربـی و  هـا ي غیـر تجربـی، یافتـه   هـا اي است از پیش فرضبلکه مجموعهنیست، 
هر آنچه که در حوزه برخی از علوم انسانی و اجتماعی عرضه . ي غیر تجربیهااستنتاج

بینی، فرهنگ و نظام ارزشی مـادي نیـز   شود حاصل تجربه محض نیست؛ بلکه جهانمی
و بازساي علم و پیراستن آن از ایـن   از این رو، بازنگري 1در این مجموعه حضور دارد.

بینی و نظام ارزشی دینی و اسـالمی از  فرهنگ و بینش و آراستن آن به فرهنگ و جهان
 ست.  هابایسته

 یروش همه علوم انسـان  نکهیادر هست.  یمناقشات یو روش علوم انسان یستیدر چ
دانند. مثال مین یرا تجرب ی. همه صاحب نظران علوم انسانستین یاجماع ،است یتجرب

و  یعـ یو متفاوت بـا علـوم طب   یخیتار -یتجرب ،يلتاید ،یرا استنتاج یعلوم انسان ،لیم
 داند. میشناسانه  دهیپدروش این علوم را  ،هوسرل

تجربـه   هـا حـوزه  ی. در برخـ ستندین یتجربزانیم کیبه  یشک همه علوم انسان یب
 ندارد. تیقاطع ید انسانتوجه داشت که تجربه محدو دیبا ینارساست و بطور کل

از  ي. عناصـر میکنـ  کیدانش و ارزش تفک نیالزم است ب یاز علوم انسان یدر برخ

 سروش.، ترجمه عبدالکریم مبادي مابعدالطبیعی علوم نوین. در این باره رجوع کنید به: ادوین آرتوربرت، 1
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جـاي ایـن   . ابـد یعلم ممکـن اسـت در آن علـم راه     کیکننده  دیجامعه تول يهاارزش
را  هـا ارزش ،علم است هیبرپا تشیریجامعه سکوالر که بنا بر ادعا مدپرسش هست که 

آنچـه بنـام   تواند مولـد ارزش باشـد.   میعلم تجربی طبیعی و انسانی نآورد؟ میاز کجا 
ـ از دمصـون  شـود  میعرضه  یعلوم انسان ـ ا يهـا و ارزش هـا دگاهی سـت.  نی کیولوژئدی

 یرا بر علوم انسـان  راتشانیتأث گرید مکاتباز  ياریو بس مسینیفم م،سیبرالیل م،سیمارکس
بـه   دنیدر علوم رس يماد يایاند. هدف دنهیتصف ازمندیعلوم ن نیا جهت نینهند. بدمی
ـ تعق زیرا ن يعالوه بر آن ارتقاء معنو یاسالم دگاهیاست، اما د يویو رفاه دن شیآسا  بی
 دارد.    ریهم تأث ایعنصر در نحوه سامان دادن به دن نیکند و امی

مثال  ؛ستندین کسانی یو نظام ارزش ینیبارتباط با جهان ثیمختلف از ح یعلوم انسان
ـ  تیـ و ترب میاقتصـاد و تعلـ   ،اسـت یس ،همچـون حقـوق   یعلـوم  مثـل   یاز علـوم  شیب
ـ یبـا معـارف د   خیو تار یو مردم شناس یو جامعه شناس یشناسروان و نقـاط   ونـد یپ ین

 مشترك دارند.   
از جهـات مختلـف دچـار ضـعف      رانیدر ا یعلوم انسان ،صاحب نظران به اعتقاد  

و مناسـبات تمـدن و فرهنـگ     اتیدن، متناسب با مقتضبودن، روزآمد نبو يدیاست. تقل
کم  برخوردار نبـودن  بودن و دست یاسالم میتعال ناسازگار با ينبودن، در موارد یرانیا

ـ ا يهـا ضـعف  ملـه مربوطه از ج يهانهیدر زم یاز معارف اسالم  نیـ علـوم اسـت. ا   نی
آنها  يو بازساز يرو بازنگر نیاست. از ا رانیعلوم در ا نیا يمسئول ناکارآمد هاضعف
  نباشد. يساز یاگر سخن از اسالم یاست حت يضرور

 دیـ رفع شود، امـا نبا  دیهست که با یمشکالت یدرعلوم انسان میشک چنانکه گفت یب
 يزیـ گر معنویـت است. تنها عامـل   یهمه مشکالت ما در علوم انسان شهیپنداشت که ر

لزوما انسـان را بـه    زیعلوم ن نیو خواندن ا ستین یعلوم انسان زین انیاز دانشگاه یبرخ
در  يزیـ گر معنویـت . سـت ین ریتـأث یب يارددهد، گرچه در مومیسوق ن ینیدیسمت ب

شـود،  مـی  دهیـ هـم د  یعلـوم انسـان   ریمشتغل به غ انیو دانشگاه انیدانشگاهریغ یبرخ
. سـت یهم کم ن یمشتغل به علوم انسان انیدانشگاه نیدر ب ينداریو د ییگرانیچنانکه د

. بایـد تأکیـد   جستجو کرد گرید يجاها ایدر جا  دیرا با يزیگرمعنویت  شهیر ،نیابنابر
 ایـ سـکوالر   یوجود ندارد علوم انسان یمناسب ینید تیو ترب میکه تعل ییجا ردکرد که 

 .  ردیگمیرا  ینیتفکر د يجا گرید يولوژئدیهر ا
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از  ياریمتأسفانه بسـ ین است که یکی از مشکالت در بحث تحول در علوم انسانی ا
ـ انـد  شرکت کرده رانیدر ا یعلوم انسان رامونیکه در مباحثه پ یکسان ـ اهل ای  یعلمـ  تی

ـ ، بلکـه آن را در حـد   اندحل مسئله نبوده ینگرفته و در پ يمسئله را جد ایندارند   کی
 توانچون  یعلوم انسان ياز منتقدان بازساز ياریاند. بسمنحط تنزل داده یاسیمنازعه س

غلـط از سـخنان    يرهایتفسـ  ایاند، به سخنان باطل شدن با اصل بحث را نداشته ریگدر
اند، چون حمله بـه  اند و با آب و تاب به رد آن پرداختهحمله کرده نهیزم نیدرست در ا

توهم کـه   نیمثل ا ؛به مطالعه و تفکر ندارد يازیسست آسان است و ن گونه سخنانِ نیا
و  خـت یر ایـ علوم را بـه در  نیا دی؛ بااندنیضد د اندمدهاز غرب آ نکهیعلوم به صرف ا

علـوم را   نیـ و پـژوهش در ا  سیتـدر  دیبا نکهیا ای ؛کرد بنا ینقل یآن علم اسالم يبجا
از  یمشـکالت  یدر علـوم انسـان  گوید میو معقول که  یاصل يکرد. اما نقد مدعا لیتعط

و بـا   سـت ین یانکار آسـ  رایخورد، زمیم شود کمتر به چشمی دهیشده د ادیسنخ موارد 
را  زیکه همه چ یندارد. کسان یاسیبرد و مصرف س شیتوان آن را پمین اهویشانتاژ و ه

جزنقش منفی در این باب ندارنـد و در  نگرند می یاسیس يتوز نهیو ک تیضد نکیبا ع
خـود   يرا بـه رو  قـت یراه فهم حق نانیچون استند،ین گونه مباحث نیمخاطب انتیجه 

و خـود چنـین    ننـد یبمـی  یمنفـ  یاسیغرض س یهر ادعا و استدالل ياند و در ورابسته
 شد.   دهیغرض آمد هنر پوش ون. چکنندمیاغراضی را تعقیب 

. مداخله ستین یگونه مباحث تخصص نیطرح ا يجا زین یخطابه عموم يهابونیتر
ـ از آنکه مف شیمباحث را ندارند ب نیدر ا تیکه اهل يو اظهار نظر افراد باشـد مضـر    دی

ـ یدر علوم د یتخصص کس یو حت ییصرف آشنا نیاست. همچن کـه   سـت ین یکـاف  ین
علم تمام خواهـد شـد.    انیبه ز هالتگونه دخا نینظر دهد. ا یانسان دیدرباره علوم جد

. دخالت رونیشود، نه از بمی جادیتحول در علم تنها از درون و توسط عالمان آن علم ا
که  یانجامد. کسمیآن  یعیطب رینها به توقف، رکود و انحراف علم از مست گریعوامل د

آشـنا باشـد.    نو فلسـفه آ  خیو تـار  دیجد یبا علوم انسان دیدهد بامینظر  نهیزم نیدر ا
ـ آکادم يمسـئله ا  یدر علوم انسان يبازنگر و بـا   یسـت یو ژورنال یاسـ یاسـت، نـه س   کی

صـرفا   یاست نه طرحـ  یعلم يا دغدغهتوان برد. مین شیاز پ يکار اهویسروصدا و ه
ـ بـه نظر  یگرچه حکومـت اسـالم   ،یحکومت چنانکـه   ؛اسـت  ازمنـد ین نـه یزم نیـ در ا هی

 کند.  میاستمداد  کیخود را از مراکز آکادم کیتئور یمبان یهرحکومت و نظام
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 ریهـم تـأث   یجامعه ما که در نحوه نگاه ما به علوم انسـان  یاز مشکالت فرهنگ یکی
غربند و  يدایو ش فتهیش یدرمورد غرب است. گروهو تفریطی  یافراط يهادگاهیدارد د

 نیکمتـر  دنیکـه بـا شـن    يکنند بطورمیخود محسوب  سیغرب را از مقدسات و نوام
آن انتقاد هم توسـط خـود    نکهیا مگر رند،یگمیشوند و گارد میانتقاد از غرب برآشفته 

شود نه نقـص  میم به حساب کمال غرب گذاشته صورت گرفته باشد که آن ه هایغرب
را ندارنـد. از طـرف    ياز فرهنگ خـود  یوجه مثبت چیه دنیآن، چنانکه تاب تحمل شن

دانند و میو نجاست هستند که غرب را مجسمه کفر و  شرارت و خباثت  یگروه گرید
منشـأ همـه مشـکالت و     نـان ینکته مثبت درباره غرب بشنوند. ا کی یحت ستندیحاظر ن

سـاختن تمـدن    يدانند. از آنجا که بـرا میغرب  زیما را ن يهایکمبودها و عقب ماندگ
در مقابل آن نداشت، تـا   یگرفت و موضع روشن دهیرا ناد یتوان تمدن غربمین یاسالم

سـرگردان   يواد نیـ نشـود همچنـان در ا   حیتصـح  یو افراطـ  هیکسـو ی يهادگاهید نیا
و منصفانه اسـت کـه هـم     نانهینگاه واقع ب میازمندیه ما به آن سخت نماند. آنچ میخواه

ـ یمثبت غرب را بب يدستاوردها ـ    يهـا و از تجربـه  مین و هـم   میسـودمند آن اسـتفاده کن
ـ یآن را بب يو خطاها یمنف يهاجنبه ـ   مین خـود را بـا    نـده یو راه آ میو ازآن اجتنـاب کن

 .میکن یط گرانید یمثبت و منف يهااستفاده از منابع فرهنگ خود و تجربه

 ي ضروريهاگام

 ي چندي باید برداشته شود:  هادر مواجهه با علم و فناوري جدید گام
و خألهـاي درونـی آن در ایـران را     هاباید از خود این علوم شروع کرد و ضعف .1

برطرف نمود. ترجمه دقیق متون، نقد نظریات و تدوین متون درسی مناسب و روزآمـد  
 ي ضروري هستند که قبل از هرچیز باید برداشته شوند.  هاه در علوم انسانی گامبویژ

. تجدید نظر در مبانی فلسفی علوم بویژه علوم انسانی بر پایه فلسفه الهی و تنقـیح  2
اسـالمی و   ، دین شناسی و ارزش شناسیانسان شناسی ،هستی شناسی، معرفت شناسی

در علم و نقـد دیـدگاه   نفی تفکر انحصارگرایانه و  اهي مادي در این زمینههانقد دیدگاه
 .داند ضروري استمیتنها راه یا برترین راه شناخت حقیقت  پوزیتیویستی که تجربه را

باید توجه داشت که گرچه روش تجربی مناسبترین روش در شـناخت طبیعـت و بعـد    
گري نیـز بـراي   ي دیهامادي انسان است، اما اوال تجربه تنها روش معرفت نیست و راه

معرفت هست؛ ثانیا روش تجربی مستقل از روش عقلی نیست بلکه متکی بر آن اسـت؛  
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یی از واقعیت هست که با روش تجربی قابل شناخت نیست، بلکه باید بـه  هاثالثا حوزه
 شناخته شود.روش استفاده از متون دینی روش عقالنی یا 

ظریـات علمـی و اسـتنتاجات    و تفکیک بـین ن  1. شناخت مرز بین علم و غیر علم3
فلسفی از علم بسیار مهم است. ازاین رو توجه به معرفت شناسی و فلسفه علـم بـراي   

و  هـا عالمان ضـروري اسـت. در علـوم انسـانی شـناخت ماهیـت ایـن علـوم و روش        
است و آموزش این علوم بدون آمـوزش فلسـفه    هارویکردهاي مختلف درآن از بایسته

ناتمام است. اگر تأسیس یا بازسازي علوم انسانی جدید محـل  علوم انسانی و اجتماعی 
 بحث باشد، تأمل در فلسفه علوم انسانی و بازسازي آن جاي بحث ندارد. 

منابع اسالمی گنجینه ارزشمندي را براي شناخت ابعاد مختلف انسان در اختیار  .4  
مند شد و به علـوم انسـانی غنـا    توان از آن بهرهمینهد که در تدوین علوم انسانی میما 

 کرد. و در جهت ایجاد هماهنگی بین علم و دین در این زمینه سیربخشید 
ـ هاو ارزشاخالق براساس  لم جویانتربیت دینی ع .5 اي گونـه ه ي انسانی و دینی ب

که علم را در خدمت اهداف متعالی انسانی و در جهت صالح مادي و معنوي بشـریت  
شود که میبه علوم انسانی تأثیرگذار است. این امر وقتی محقق  قرار دهد در شکل دهی

ي علمی اعمـال گـردد. اگـر    هانظام تعلیم و تربیت اسالمی تدوین و در جامعه و محیط
افراد معرفت و تربیت اسالمی داشته باشند آشنائی با علوم جدید مشکلی ایجاد نخواهد 

نظام تعلیم و تربیت مادي دارد  کرد. ضعف حکمت و معنویت و اخالق و دین ریشه در
 این زمینه مقصر نیست.      و علم بماهو علم در

حفظ محیط زیست و سالمت و توجه به ، خدماتدر فناوري و  هاارزشرعایت  .6
بکارگیري علم و فناوري اعم از طبیعی و بطور کلی اجتناب از پیامدهاي مخرب صنعت 

عـدم سـوء   کاستن از آالم بشـري و  نسانی و و انسانی در جهت تامین نیازهاي راستین ا
ي هـا ، از بسـیاري از بحـران  و زیـان بشـریت  طبیعت استفاده از علم در جهت تخریب 

  .یادشده پیشگیري خواهد کرد
ي حقیقی (اولویت هااولویتتعیین و  سنجیسیاست گذاري علمی بر اساس نیاز. 7

د علم و نظریه باید بـر اسـاس   ي الزم در این جهت است. تولیهااز دیگر گام علم انفع)
.1نیاز جامعه و متناسب با فرهنگ، مقتضیات و مناسبات بـومی باشـد. بنـا بـراین، بـومی       dimarcat ion
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سازي علم مربوط به استفاده مناسب از علم است، چنانکه علم جدید در غـرب بـومی   
است و از بومی سازي علم نباید نسبیت علم یا تأسیس علمی متفاوت را فهمیـد. نفـی   

رب در علم به معناي نفی علم یا حتی نفی علم تولید شده در غـرب نیسـت.   هژمونی غ
اگر مبناي بومی سازي بیگانه ستیزي، بیگانه هراسی، برتري طلبی نژادي و ناسیونالیسـم  
و مانند آن باشد مردود است. بومی سازي در همه علوم کاربردي مثل صـنعت، طـب و   

 ینیبمرتبط به جهانمی نیست، و لزوما کشاورزي مطرح است. علم بومی لزوما علم اسال
، بلکه از این جهت عام است. علم بومی علمی است که به مسـائل  ستین يولوژئدیو ا

کامال متفـاوت   یلزوما خلق علم يساز یوممرتبط و مورد نیاز یک جامعه توجه دارد. ب
علـم   نیو کارآمد کردن هم يمتناسب ساز ل،یتکم ح،یبلکه تصح ؛ستیبا علم موجود ن

اسـت کـه    یبلکه غرض علم ست،ین ياو منطقه یعلم محل دیموجود است. غرض تول
 جامعه است. کی طیو متناسب با مجموعه شرا ازهایناظر به ن

نظـام  اما در بعد  د،یرس یدرخشان يهايروزیبه پ یاسیدر بعد س یانقالب اسالم. 8
دارد که تنها با عزم  شیدراز و دشوار در پ یراه سازي، و تولید علم و فرهنگ مطلوب

 شـرفت یو پ یرسد. شکوفائمی جهیبه نت یجهاد مستمر علم کیدر  یهمگان يو همکار
ـ تول يبرا. ابدیمیتحقق  يعزم و جهاد نیتنها با چن یاسالم رانیا و  يعلـم و فنـاور   دی

و دور از  یفاضـله آرمـان   نهیمد جادیو نه ا یگذشته طالئ ياینه رؤ ،یخلق تمدن اسالم
ـ یبود و بـر اسـاس امکانـات ع    نیواقع ب دیمد نظر باشد.  با دیدسترس با و در نظـر   ین

 کرد.  یگرفتن موانع و مشکالت طراح

 حاصل کالم 

 ،يآنها عبارتنـد از: حـس ظـاهر    نیترمعرفت دارد که مهم يبرا یگوناگون يهابشر راه
 . یعقل، شهود و وح ،یحس باطن

مراد از علم معرفت برگرفته از راه حواس و عقـل   ن،یبحث از مناسبات علم و د در
 است.  یمعرفت برگرفته از وح نیاست و مراد از د

هرگـز ناسـازگار و متعـارض     يگـر یمعرفـت صـادق د   چیبا ه یمعرفت صادق چیه
راه دارد، و از  يو ضعف بشر خطا در معرفت بشر تیبه جهت محدود اما؛ نخواهد بود

 دهد.  يو تعارض رو يمعارف مختلف او ممکن است ناسازگار نیرو ب نیا
و  شتریکه رجحان داشته باشد و از شواهد صدق ب کیدو معرفت هر نیتعارض ب در



 دیدارانه با علوم جدنیمواجهه د

 شود. میمقدم  گریبرخوردار باشد بر معرفت د يبرتر
ـ   یرجحان گرید یبر معرفت یکه معرفت یهنگام در مقـام   ینداشته باشد موضـع عقالن

طرح  يگرید ياست و در مقام عمل به تناسب موضوع راهکارها يف در داورنظر توق
 شود.   می

است.  يغالب آن ماد يکه فضا کرده دایظهور و نمو پ يدر بستر یغرب دیجد علوم
، این علوم بیش رو نیا از ،است یعیاز علوم طب شیبیبر علوم انسان يفرهنگ ماد ریتأث

 باشند. میو اصالح  ينقاد ازمندین از علوم طبیعی
باشـد   دییـ همچون تجربه قابـل تأ  قالنیع يهااریعلم با مع کی يهاافتهیآنجا که  تا
 است. بازنگري ازمندیصورت ن نیا ریشود و در غمیاخذ 

 یو همـاهنگ  يبه سـازگار  دنیرس يعبارت است از اوال کوشش برا يساز یاسالم
در  یمنابع اسالممبانی و استفاده از  ای) و ثانحی(تصح یو معارف اسالم دیعلوم جد نیب

 علوم. قیبسط و تعم ،شبردیجهت پ
 علم است تا متناسب با يساز یبوم يدر هر کشور یعلم تیریمد فیاز وظا یکی

 شود. نهیهرکشور از آن استفاده به يازهایو ن طیشرا
. میکنـ  ياخذ، نقد و بازسـاز باید را  دیعلم جدجان کالم در این مقال این است که 

 مرحله دارد: ایکم چهار مؤلفه دست يروند بازساز
 ...)یانسان شناس ،یشناس یهست ،ی(معرفت شناس ينظر یمبان حیو تنق حی. تصحالف
 و اخالق تیو ترب میتعل يساز ی. اسالمب
 در مواردي که ممکن و الزم است.علوم  يساز یو بوم يساز ی. اسالمج
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