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 علمبيني و جستاري در جهان
 **/ احمد كالته ساداتي *محمدتقي ايمان

 چكيده
شر سةة و وشر سةة بوهمع هةة عوميمةة ولووميةةهنو، مةة   بو معرةة و ةة و     همةةحوزه  

ه عوجّدعو ي نو يمفحوغة  وشر س و شخص و،س وكهولوو،ينو م   و ري لعبوتف  ت،و ش

ل گ  هو، گ وعو وو بو معر و  شر س ولوو يمفحوغ  ير و،سال  و جهلول،ول.و       وجه ن

تو  ل حهوعو،س وكهو عيجهو،ينول وخصيصهوسكهالويممو،س .و  و،ص ل ول،لنو هو ،ق ية 

گ للوكهوهمةه،و ولووزة توتييية وه ي و ر و  زم بوس ز وميمولوو، ديشهوغ  و  وسعهن

پةهپ و ةهو، خوخةهلو«وپةيي ع، ط ت»كههنو وگةا،و و«وپ و،ل،يم»،س .و،ينوتييي ولوو فههنو

شر سة و   خالفو،ص ل و ،ق ي ولوو، ديشهوغ  بو، ديشهو،سال  ول،و،عو  ووسد.و    

 ير بو،هللو،سة .ولوو،يةنوجهة نتهزيدعو،س وكهو،ص ل و  و ر  عو  ،و ،ي و زة و وسةر 

ه عوز صلو، و ش هد و وغهوولووك ئر تو وطمي  بو  يدو  وسطهحوم ل ولهحو حفةه وي  عه

و،وت ييةدوووي   وكررةد.و،گة و رة  عو،لهة وآنآنو،معم ،هللولوو ي نوگي،شعهوشه دو و، و وسر 

يةنو،ك ل دبوميمولير و هجهلوآ د و،س .ولووغي و،ينوصهوتبوميمو،س بو،  ولير و يمة .و

مچرةينو ق لهوتالشول،ولوت و  و گ ه و هوآو،عو، دشمرد،نبو خعص تو هقوو،و  وس وكرةد.وه

و ينو،سال  و ق يمهوكرد. وو،و  وخصيصحوميمولووجه نه عوميمولوو، ديشهوغ   يژگ 

وپيي عو ير بوميمبوپ ول،يمبو، ط تشر س وتهزيدعبوجه نه عوكييدع:و      ،ژ 
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 مقدمه
 اکنون که علوم انسانی مغرب زمينـی ممـح زـوزه زيـام  دمـی را درنورديـوه و هوانسـته

ان مشروعيت خود را بر ناخود گاه ذمن بشر در زوزه علم، هحميـ  کنـو، درم منازعـه ميـ

بينی اسالمی، يك ضرورم هاريخی است؛ ضـرورهی کـه عـوم انويشه مغرب زمين و جهان

مای فكری در علوم انسـانی اسـالمی شـوه اسـت. هوجه به  ن موجب بسياری از نابسامانی

بينی علـم شايو اکنون بهتر از مر زمان ديگری، بايو در ماميت فلسفی و سطوح عالی جهـان
بينی اسالمی پی بـرد. بـوون درم هفاوم ميان  ن با جهان در غرب هفحص کرد، ها بتوان به

 گيری علوم انسانی در جوامع اسالمی غيرممكن است.شك اين هفاوم، که و بنيادی است، 
فرايند تاريخي ايجاد و اثبات در حوزه علمي )اجتماعي(، يك منازعه دائمي استت كته در 

رب محتور، و در طترف دي،تر، شناختي مبتني بر هژموني غيك طرف آن فردگرايي روش

توحيدي از واقعيت در چارچوب اسالم قرار دارد. نظم مغرب زميني بته ححتا   بينيجهان

تاريخي و اصول موضوعه اش در تداوم و تمركزش، بر جهاني فردي شده استتوار استت. 

تمام ن،ر و كامل است كه از طريق فراينتد انجتام  بينيجهاندر حاحي كه، آيين اسالم يك 

هاي موجتود ش و مبتني بر توافق عام، با تأكيد بر محوريت دانش در بنياد جهان و نظامكن

 1گيرد.در آن، سرچشمه مي

نهفتـه  2مای بينادين انويشح غرب در فردمحوری )انسان محوری( و دوگانـه انگـاریهفاوم
شناختی و دوگانه انگـاری، ماميـت غيربابـ  هرديـو انويشـه غـرب فردگرايی روش»است. 

ای از خصوصـيام علـم غربـی چـون اصـالت عينيـت، ماميتی که موجب مجموعه 3«.ستا
هكثرگرايی و  نارشيسم شوه است. بر خـال  ايـن  شون علم، بن بست معرفتی علم،بشری

شناسـی هوزيـوی و شناختی و دوگانه انگاری، در انويشه اسـالمی، معرفتفردگرايی روش
خصيصه ذاهی علم و معرفت علمی است. علم  وزوانيت جهان، غايت داشتن مستی و علم،

اسـت. در ايـن چنـين  4در انويشه اسالمی، ماميتی بشری نوارد، بلكه مبتنی بـر بـانون الهـی
اصالت عينيت و  نارشيسـم مفهـوم خـود را از  شون،چشم انوازی بن بست معرفتی، دنيوی

ی مسـتی را درم نگرد که غايـت و معنـادمنو. انسان  ن گونه به سازت علم میدست می
پذير و ابنـا  کننـوه شناسی هوزيوی پاسـخگو، مسـلوليتکرده است. در اين مسير، معرفت

 است. 
بينی در انويشه اسـالمی کنو ها نقش فلسفه در انويشه غرب و جهاناين مقاله، هالش می

 را در هوسعه معرفت علمی بررسی نمايو.
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 5هاي علمفلسفة غرب و پارادايم
فح غرب از ابتوا مبتنی بر اصالت دادن به وابعيـت بنـا نهـاده اسـت. يكـی از الگومـای فلس

هرسـيم شـوه  1استقرائی ـ بياسی است که در شك  شماره  6فلسفی متكی بر انويشه ارسطو،

 است.

 
 7استقرائي ارسطو-: روش قياسي1شكل شماره 

کنو: انتقال از  گامی نسبت بـه هبيين علمی مطابق الگوی ارسطو را چنين هوصيف می 8الزی

( در نمودار باال، به  گامی نسبت به دالي  مربوط به  ن وابعيت )نقطـه 1يك وابعيت )نقطه 

ممان گونه که در الگوی منطقی فوق مشخص است در فلسفه غرب، وابعيـت و  نهـه  9(.3
اسـتقرايی، اصـول  ـ گيرد. در منطـق بياسـی ی هبيين علمی برار میشود، مبناکه مشاموه می

گيرنو. ايـن مسـلله هشـكي  دمنـوه اسـا  هبين کننوه، اصالت خود را از وابعيت عينی می

دمـو. بـر اسـا  ايـن منطـق، اصـالت بـا مشـاموه و فسلفه و علم در غـرب را شـك  می

دمنوه اصالت يافتن ماده است و زمانی که ماده اصالت پيوا کنو، محسوسام است، که نشان

نهو. شـوم پيوايش و بوام خود را بر مشاموام هجربی بنيان می بينی،جهانزوزه فلسفه و 
مای فلسفی غـرب متفـاوم اسـت، بـا ايـن و ضعف اصالت عينيت، اگر چه در انوا  نحله

 وجود، شاکله هفكر غرب بر اسا   ن نهاده شوه است.

نگـاری و دو مفهوم بنيادی هفكر غـرب را دوگانـه ا با برررسی انويشه غرب، 10چودماری

انگاری ريشه در اصالت عينيت دارد؛ چرا کـه بـا اصـالت دادن  11کنو.ذکر میفردمحوری  ن 
به عينيت و محسوسام، يك عنصر مهم شك  دمنوه زيام  دمـی يعنـی ذمنيـت، اصـالت 

 يـو کـه بـه هضـاد دمو. به هوريج، هضاد بين عينيت و ذمنيت پيش میخود را از دست می

انجامو. شك  نـوين ايـن نـو  هضـاد و در نهايـت، سـلطه لطبيعه میميان طبيعت و ماوراء ا

 (2) اصول تبيين كننده
 مشاهدات

 قياس

(1) 

(3) 

 استقراء
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عينيت بر ذمنيت در انويشه سكوالر ربم خورده است. انويشه سكوالر با ايجاد فاصله ميـان 

اين دو عنصر، بر جوايی عينيام از ذمنيام هأکيو زيادی دارد. در نهايت، مسلله را بـه نفـع 

شـود کـه وی شون و سكوالريسـم زمـانی عملـی میکنو. دنيعينيام و زوزه ماده همام می

شونو. انسـان بـه مـر  نهـه اطلبيعه از زوزه زيام  دمی زدوده میذمنيام و مسائ  ماوراء

کنو. اين منطق دوگانه انگاری، اسا  فرديت محوری انويشه غرب را بينو، ايمان پيوا میمی
 دمو.شك  می

است. در اين منطق، نبـردی دائمـی ميـان  12اسا  اين فرد محوری، منطق دوگانه انگارانه

انسان و خوا، زمين و  سمان، سـوهه و ابـ،ه، دنيـا و  خـرم و در نهايـت، دنيـای مـادی و 

ما را بـه دو دسـته رو، دوگانه انگاری يعنی اينكه همامی پويـوهمتافيزيك وجود دارد. از اين

عرفی کردن. ايـن ادبيـام ناسوهی و الموهی هقسيم کردن و امور الموهی را غير باب  درم م
مای ای بر سكوالريسم است که در  ن، انسان به مود عق  خود بنياد، فارغ از انويشـهمقومه

 13پردازنو. سمانی در زمينه مادی به ساخت و ساز می

هـرين هفسـير از وبـايع اجتمـاعی اسـت، بـر با اصالت يافتن عينيت، فلسفه کـه انتزاعی

اصـالت خـود را از  بوين هرهيب، مبانی فلسفی در غرب، شود.وابعيام محسو  استوار می
کننو. محسوسام که هغيير کنو، عق   دمی به مسائ  جويـوی محسوسام عينی دريافت می

کنو. مر چنو انسان به نـوعی مای فلسفی نيز هغيير میکنو. بوين هرهيب، بنياندست پيوا می

مـا را محسوسام مسـتنو کـه ذمنيتشود، با اين وجود، اين با ذمنيت وارد محسوسام می

 يـو، مفـاميم انتزاعـی فلسـفی نيـز هغييـر دمنو و با هغييراهی که در  نها بوجود میهغيير می

هرين هفسير وابعيت در انويشه غـرب، رو بـه کنو. بر اين اسا ، فلسفه به عنوان انتزاعیمی
مـای فلسـفی و کنـو. جن سمت وابعيت دارد. و اصالت خـود را از وابعيـت دريافـت می

پيونونـو و فلسـفه و پـارادايمی پيـروز هضارب  رای پارادايمی در سطوح علم به وبـو  می

بينی کنو. بنابراين، مـر است که بهتر هوانسته باشو وابعيام محسو  را درم، هبيين و پيش

چنو در انويشه غرب، فلسفه به عنوان زيربنـای هوليـو و بازهوليـو معرفـت علمـی بلمـواد 

مای هوانمنوی ، اما اين بنياد فلسفی بر وابعيام مشهود استوار است ها بتوانو به مولشودمی
بينی دست پيوا کنو. در فلسفح غرب اگر چه فلسفه زيربنـا اسـت و در رابطه با هبيين و پيش

شـود. مويت علم متكی بر فلسفه است، ولی اعتباريابی علم از وابعيت هجربـی زاصـ  می
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اسـتقرايی بـا  ـ ای وجود دارد که فراينو بياسـی ابعيت يك رابطه مرهبهبين علم، فلسفه و و

کننـو. رجـو  شـود بـه يكويگر به شك  گيری، ارزيابی و  زمون پذيری يكويگر کمك می

 .2نمودار شماره 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 14سلسله مراتب معرفتي در توضيح واقعيت 1شکل شماره، 

شـان ن، مر چنو فلسفه زيربنای هوسعه معرفتی در مر پـارادايم علمـی را 2در شك  شماره 

علمـی وابسـته بـه وابعيـت ر نظام فلسـفی و پـارادايم چشم انواز م دمو، با اين وجود،می
گيری نظام فلسفی در ابتوای امر مبتنی بر نگـاه خـا  هجربی است. به عبارم ديگر، شك 

گيری يـك گيری چهارچوب نظری خا  از وابعيت و در نهايت، شك به وابعيت و شك 

نظام فلسفی خا  است. اثبـاهگرايی، مارکسيسـم و هفسـيرگرايی سـه پـارادايم خـا  از 

مـای فلسـفی انو. اين نظاممای فلسفی خاصی بنا شوهمستنو که مبتنی بر نظامانويشه غرب 

 انو.صرفاً با اصالت عينيت، مشاموه و وابعيت هجربی شك  گرفته

مای معرفتی و هوسعه معرفت را است. به عبـارم در انويشح غربی، فلسفه زيربنای نظام

انـو، گونـاگون انسـانی را طـرح کردهمای گوناگون در انويشه غربی، که علوم ديگر پارادايم

 فلسفه

 ايمپاراد

 نظريه

 مدل

 واقعيت

معرفت فلسفي 

 از واقعيت

پارادايمي از  معرفت

 واقعيت

معرفت علمي از 

 (عام) واقعيت

علمي از  معرفت

 اص()ختيواقع
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مبتنی بر سطوح فلسفی متفاوهی مستنو؛ سـطوح فلسـفی، کـه گـاه در هنـابض و هضـاد بـا 

گيرنو. اين مسلله از  ن جهت اسـت کـه در انويشـه غـرب، شـرو  بسـته يكويگر برار می

بـه  ای که بورم پارادايم سـازی، هوليـو علـم و نهايتـاً ورودمعرفتی از فلسفه است، فلسفه

وابعيت هجربی را داشته باشو. مر گونه سطح باالهر از فلسفه، که بار انتزاعی و غيردنيوی را 

زم  نمايو، غيرمعتبر و صرفاً در بسته معرفت عامه يا دانش پست بابـ  رديـابی اسـت. از 

مای غيرمادی و غيرالهی در سلسله مراهب دانش بشـری کـه بينی و ايوئولوهیرو، جهاناين

ما جهت هعالی معنوی داشـته زضور فعّال در وابعيت هجربی و دنيای اجتماعی انسانانتظار 

باشو، جايگامی نوارد. چودماری نيز معتقو است که انويشه غربی صرفاً انويشـه پـاردايمی 

ثبـاهی و وابعيـت انويشـح غربـی مبتنـی بـر بی 15گيـرد،بينی برار نمیاست و در سطح جهان

هوانـو مبتنـی اسـت، نمی 16ای که موام در زال انتقال پـاردايمیيشهمواری است. بنابراين، انو

مای الهی اسـت کـه در  ن انتقـال بينی وي،ه انويشهبينی باشو. جهانبر سطوح اليتغير جهان

بينی پارادايمی وجود نوارد. هغيير زوزه علم به معنای رجو  علـم بـه سـطوح عـالی جهـان

بـه کـار « بينیجهان»لبته پاهن پارادايم را در معنای مای جويو است. ابرای پاسخ به وابعيت

کنـو. علـوم انسـانی در انويشـه ولی اين واهه، جايگامی جهت متافيزيك ايجـاد نمی 17بردمی

غربی، مبتنی بر مبانی فلسفی و پارادايمی خاصی برار گرفتـه اسـت کـه مـر کـوام از ايـن 

هرين مسـائ  در ايـن سـ هر فلسـفی، مای فلسفی مستنو که عمـوهما مبتنی بر ريشهپارادايم

جهان و علم است. با پی بـردن بـه هعـاريف گونـاگون از ايـن سـه مفهـوم، ماميت انسان، 

مای گوناگون علمی و با چشم انوازمای گوناگون علمی  گاه خواميم شـو. بـه طـور زوزه

کلی، علم در انويشح غـرب مبتنـی بـر دو مفهـوم بنيـادی اسـت: فـرد محـوری و دوگانـه 

 18نگاری.ا

در سلسله مراهب معرفتی موجود، موبعيتی که مـوايتگر دانـش علمـی اسـت، پـارادايم 

 19است. پارادايم در ديوگاه کومن، انتقال ناگهانی علـم بهنجـار بـه وضـعيتی انقالبـی اسـت.

مای جويـو در جوامـع گيری وضـعيتپارادايم با دو موضو  اساسی مـرهب  اسـت: شـك 
شـناختی، انسانی و هالش يك پارادايم بـرای پاسـخ بـه مشـكالم جويـو و مبـانی معرفت

شناختی و ارزش شناختی مر چشم انواز علمی نسبت به ماميت انسان، جهان و علـم مستی

با فهم دبيق اصالت عينيـت در انويشـه غربـی،  شناسی علمی است.که خود زير بنای روش
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مفهوم پارادايم در ديوگاه کومن بهتر درم خوامو شو. انسان بـا مسـائ  جويـو در زيـام 

شود. برای پاسخ به اين سؤاالم از يك نظام فلسفی خـا  کـه اجتماعی خويش روبرو می

ابراين، انويشـه بـرد. بنـبا هكيه بر ممين وابعيام و عينيـام سـاخته شـوه اسـت، بهـره می

پارادايمی مبتنی بر اصالت دادن به عينيت است. از سوی ديگـر، انويشـه پـارادايمی بيـانگر 

هاريخ سراسر هالطم انويشه فكری است که انسـان بـرای پاسـخ بـه سـؤاالهش از پـارادايم 
جوامع  برد. بنابراين،شود، پناه میبهنجار موجود، به دامن پارادايم انقالبی، نابهنجار هلقی می

 انسانی ناگزير از پناه بردن به دامن انقالب پارادايمی برای پاسخ به سؤاالم جويو مستنو. 
هالش دارد ها پاسخی به اين نگـاه پـارادايمی  20«گریفقر هاريخی»( در کتاب 1961پوپر )

کنو ها به جای هأکيو يا پذيرش ديوگاه هاريخی در زـوزه علـم، کومن بومو. وی هالش می
 21علم هأکيو کنو. بـرای يـك چنـين امـری، پيشـنهاد پـوپر بـر ايـوه ابطـال پـذيری بر منطق
مای علمی است. در اين رويكرد، علم نتيجح فراينو فرض و ابطال است. زـوزه علـم گزاره
ای است که موام در زال ايجاد و بازهوليو اين فراينو دائمی است. وی در کتاب منطق زوزه

بواعو روش هجربی بايو به طريقـی طرازـی شـونو کـه از  ممح»نويسو: می 22اکتشا  علمی
ای علمـی گـزاره 23«.ميچ زكمی در علم که در معرض ابطال شون برار دارد، زمايت نكننـو

است که خصلت ابطال پذيری داشته باشو و بوين هرهيب، علم نتيجه هكاپوی هالش انسـان 
ر زال ابطال مستنو. نظريه مای جويوی که موام دبرای پاسخ به سؤاالم جويو است. پاسخ

ای است که موام در معرض ابطال پذيری اسـت. در ايـن رويكـرد، وابعيـام علمی، نظريه
 ورد و انسان برای پاسخ به  نها از فرضيام جويو استفاده جويو، سؤاالم جويو بوجود می

پـذيری اسـت. بـوين ای که دارنو، خصلت ابطالهرين خصيصهکنو. فرضيام جويو مهممی
مـای علمـی را کنو، هبيين هاريخی کومن از علـم و پارادايمهرهيب، مر چنو پوپر هالش می

که زير سؤال ببرد، اما رويكرد وی، به نوعی پذيرش هاريخ در رونو هوليو علم است. بطوری
هر از پـاراديم کـومن هعريـف هاريخ در ديوگاه منطقی پوپر، در معنای زمـانی بسـيار کوهـاه

ی هشابه پوپر و کومن از اين زيث را به خوبی هشريح کـرده اسـت. ايـن شود. چودمارمی
در همــامی ايــن ســرگردانی »کنــو. هشــابه را در ماميــت و ذام فلســفه غــرب مشــاموه می

مای شناختی ناشی از هفكر غرب، مفهوم پارادايم و ابطال پذيری بـه عنـوان فرضـيهمعرفت
گانـه انگـاری و هأکيـو بـر ادراکـام زسـی، دو 25«.شونوهلقی می 24هنوی از دواليسم و ادرام

 دمو.ماميت انويشه پوپر و کومن و در سطح کالن، فلسفه غرب را هشكي  می
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اي و عصتري بودنتد، تبتديل بته هاي علمي در انديشه كتوهن، كته دورهبنابراين، انقالب

يته شوند. پتوپر تتالش دارد تتا نظرهاي دائم و بدون سرانجام، در انديشه پوپر ميانقالب

پارادايمي كوهن را با تعريف جديدي از گزاره ي علمي جاي،زين كند. از آنجايي كه تغيير 

شرايط دائمي و ححظه به ححظه است، تغيير پارادايم نياز به دوره يا عصر جديتدي نتدارد، 

 26دهد.بلكه در هر ححظه از حيات انساني، رخ مي

 باشو:ذي  می مای انويشه غرب به شرحهرين وي،گیبوين هرهيب، مهم
در انويشه غربی  نهه اصالت دارد، مشاموه است که  . اصاحت عينيت و ادراكات حسي:1

بر اسا  ادراکام زسی بنا شوه است. عينيت نـه هنهـا اصـالت دارد، بلكـه اصـ  و منشـأ 
مای موجود و در نتيجه، هوليو علم است. علم متكی پذيری گزارههغييرام پارادايمی و ابطال

بلكه مر چيز ديگری خارج از يام، نه هنها شك  دمنوه زيام اجتماعی انسان است، بر وابع
بينی غيرالهی برداشـت انسـانی از بواعـو بر اين اسا ، در جهان»اين اسلوب فابو اصالت است. 

عقالنی اين بواعو در بالب فلسـفه )ماننـو فلسـفه اثبـاهی، هفسـيری يـا  -مستی و هوضيح منطقی
ما، نيازمنو طرازـی مسـير علمـی ذير است. صحت و درستی اين برداشتانتقادی( امكان پ

بر فلسفه است. وظيفه علم شناسايی، هعريف و در نهايت ز  مسـائلی اسـت کـه در  متكی
مای دمنو. اينكه علم ها چه زو بادر است به مسائ  و سؤاالم پاسخاجتماعی رخ می دنيای

دايم و نهايتـاً فلسـفه اسـت. بنـابراين، اصـالت معتبر و درست دمو، نشانه اعتبار علم، پـارا
پارادايم و فلسفه در انويشه غرب به اصالت علم مربـوط اسـت؛ علمـی کـه هوسـ  انسـان 

 27شود و مو   ن ورود به وابعيت هجربی برای کالبو شكافی دبيق  ن است.ساخته می
 ه پـذير وبا اصالت دادن بـه وابعيـت مـادی و مشـامو. دوگانه ان،اري و سكوالريسم: 2
مای فلسفی و پارادايمی جويو بر اسا  اين مفاميم،  نهه که اصـالت پيـوا گيری نظامشك 
ناپـذير بـرای زـذ  الطبيعه است. بوين هرهيب، انسان درگيـر نبـردی پايانکنو، ماوراءنمی

کنو سكوالريسم و دنيوی شـون را بـر اطبيعه از زوزه علم است. نبردی که هالش میماوراء
 انسانی زاکم کنو. در چنين رويكـردی، دوگانـه انگـاری اسـا  و منشـاء هـاريخیجوامع 

مـايی علمـی مسـتنو کـه ما و گزارهپويـوه دنيوی شون است. در انويشـه غـرب مفـاميم،
ــت،  ــام اس ــا محسوس ــالت ب ــه اص ــايی ک ــنو. از  ن ج ــذير باش ــاموه پ ــو  و مش محس

ك يـهرهيب، انسان درگيـر بـا غيرمحسوسام بايو از زوزه زيام  دمی زدوده شونو. بوين 
 جهان هقسيم شوه به دو زوزه است که بايو به سمت جهان مادی زرکت کنو.

در اين منطق نبردي دائمي ميان انسان و خدا، زمين و آسمان، سوژه و ابژه، دنيا و آخرت و 
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در نهايت دنياي مادي و متافيزيك وجود دارد. حذا دوگانته ان،تاري يعنتي اينكته تمتامي 

ها را به دو دسته ناسوتي و الهوتي تقسيم كردن و امور الهتوتي را غيتر قابتل در  پديده

است كه در آن انسان به مدد عقل ختود  سكوالريسماي بر معرفي كردن. اين ادبيات مقدمه

پردازنتد. حتذا انستان هاي آسماني در زمينه مادي به ساخت و ساز ميبنياد، فارغ از انديشه

ه كل ن،ر ديني رها كند تا شايسته رسيدن به مدينه فاضتله شتود. در بايد خود را از ديدگا

نياز شتود  ايتن در حتاحي انديشه غربي انسان بايد خود را بشناسد تا از خداي خويش بي

 28است كه در انديشه اسالمي، شناخت خويش مقدمه شناخت خداي خويش است.

زال هغييـر مسـتنو، و اصـالت بـا  از  نجايی که وابعيام مادی در. پلوراحيزم و آنارشيسم: 3
هكثـر و در نهايـت، مـرج و مـرج فكـری زاييـوه  وابعيام مشاموه پذير و در زال هغيير اسـت،

انوازی انسان درگيـر بـا جهـانی سرشـار از فـرض و ابطـال و انويشه غرب است. در چنين چشم
ثبـاهی فكـری ز بیگذر از يك پارادايم و ورود به پارادايمی جويو است. چنين وضعيتی زكايت ا

کنـو ثباهی در زوزه علم، در نهايت، به زوزه اجتما  نيز سرايت میکنو. اين بیو علمی انسان می
مای خود را بر جامعه هحمي  کنو. ايـن در زـالی اسـت کنو ها مفاميم و اسلوبو علم هالش می

مـای پـيش فرضدر زوزه علـوم انسـانی بـا برخـورداری از مای علمی غالب غرب، که پارادايم
مـای غالـب در متضاد و متنابض به دنبال طرح رويكردمای علمـی متفـاوم مسـتنو. در پارادايم

باشـنو و جهان متفام از يكويگر و زتی در هضاد با مـم می انويشه غرب هعريف علم، انسان
 29مای فكری اين سه پارادايم مستيم.شامو همايزام و هفاوم 3که در جوول شماره 

 انتقادی هفسيری اثبام گرايی اساسیاالم ؤس
واقعيت از طريق حواس قابل در   ماهيت واقعيت

عيني و نظم يافته است. مستقل . است
و خارج از انسان است و بر انسان 

 .شودتحميل مي

واقعيت در درون آگاهي انسان نهفته 
است. به ححا  ذهني و دروني تجربه 

شود. واقعيت امري ذهني است و مي
 ذهن كنش،ران است.ساخته 

اي تاريخي، واقعيت خصيصه
دوسطحي و خارج از انسان دارد كه 
سطح زيرين آن مهم است و بايد با 

 هاي تاريخي كشف شود. تكيه بر سنت
ها ذاتاً منفعت طلب، حذت جو و انسان ماهيت انسان

منطقي هستند. رفتار انسان تحت تأثير 
نيروهاي اجتماعي خارج از اشخاص 

 شود.ميتعيين 

خالق، آزاد و  انسان موجودي آگاه،
داراي تجارب با معنا است. انسان 
وابسته و تحت جبريت محيط نيست، 

 سازد.بلكه خود محيط خود را مي

اي براي هاي باحقوهها قدرتانسان
تغيير دارند كه بايد با دادن آگاهي به 
آنها سطوح آگاهي كاذب آنها را 
در شكست تا به وضعيت انقالبي 

 بيايند
ماهيت علم و 
هدف از 

 تحقيقات علمي

علم در فرايندي كامالً سازمان يافته، 
منظم و خاحي از پيش داوري بوجود 

آيد. دانش عامه دانشي پست و مي
غيرقابل بررسي است. دين، جادو و 
خرافه همه جزء دانش عامه به حساب 

آيند كه قابليت بررسي علمي مي
قبل ساخته  ندارند. نظريه اجتماعي از

 و پرداخته شده است.

زندگي روزمره مردم، نه بر اساس 
قوانين منظم و از پيش تعيين شده كه 
اساسا متكي بر دانش عامه آنها شكل 

ترين عنصر گيرد. دانش عامه مهممي
ها است. خلق و آفرينندگي انسان

نظريه در متن زندگي اجتماعي نهفته 
 است كه بايد استخراج شود.

ه آگاهي كاذب است. اما دانش عام
نبايد آن را كنار گذاشت. مردم با علم 
انتقادي قادر خواهند بود بر اين آگاهي 
كاذب غلبه كنند و با تكيه بر دانش 
آگاهي يافته براي تغيير و تحوالت 

 ريزي منسجمي انجام دهند.برنامه

 30شناختيشناختي و هستيهاي پارادايمي غاحب به سؤاالت اساسي معرفت، پاسخ نظام3جدول شماره 
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گـردد. در سـازت علـم غربـی، ممـه چيـز بـه ادرام انسـان بـر می 31. علم انسان ستاخته:4

دانو که با خود دوگانه انگاری را به ممراه چودماری ادرام را خصيصح وي،ه هفكر غربی می

ادرام انسان از وابعيام محوود، مبتنی بـر  زمـون و خطـا و ممـواره در زـال هغييـر  32دارد.

کنـو. مـر  ن ای بشری پيـوا میاست. با هأکيو و اعتبار دادن به ادرام انسانی، علم خصيصه

گيـرد. ديـن و لقـب می« علـم»چيزی که انسان فكر کنـو و فـرض و ابطـالش را بيازمايـو 
از دايـره علـم خـارج ر چون خصيصه ابطـال پـذيری نوارنـو، مای دينی، به زعم پوپگزاره

مايی کامالً بشری برای ساختن خود و جامعـه خـويش مستنو. بوين هرهيب، انسان از گزاره

سـعادم، ديـن، عـوالت،  زادی و ... يـا از  کنو. مفاميمی چـون ارزش، اخـالق،استفاده می

شونو و يا هعريفـی ايـن جهـانی و شونو و به زاشيه رانوه میزوزه زيام  دمی زذ  می

کننو. از  ن جايی که ذمن بشر محوود است و دنيوی، که ساخته هفكر انسانی است، پيوا می
دلي  بر اين محووديت ذمن انسان مستنو، جوامع بشـری « پذيریابطال»و « پارادايم»مفهوم 

رو، مر . از اينشونوعرضه می« علم»شونو که هحت عنوان مايی محوود ساخته میبا ساخته

هر کارکنـو، بيانويشـو و جامعـه اش را بسـازد، خـود را بيشـتر چه انسان هالش کنو علمی

محوود کرده است؛ چون علم يعنی انقالب پارادايمی جويو که مبتنی بر ابطال پذيری است. 
 شـود. بـوينهر از مفاميمی که به  نها هكيه کرده و ابطال شوه میروز سرخوردهانسان روزبه

مای انسـانی مای بشری علم، ناهوانی خود را در پاسخ دادن به بسياری از نيازهرهيب، ساخته

کنـو. عـوم شـانه خـالی می 33روز از زير بار مسلوليت اجتماعیدمنو. علم روز بهاز دست می

مای جبران ناپذيری بر انسـان و جوامـع انسـان و ما و خسارممسلوليت پذيری علم، زيان

سانی وارد  ورده است. عق  محوود نتوانسته پاسـخ درخـوری بـه سـازت محي  زيست ان
شود،  نهه کـه نامحوود انسان بومو. بوين هرهيب، بن بست معرفتی بر زوزه علم غالب می

 34کنو.ياد می« شناختیسرگيجه معرفت»چودماری از  ن به عنوان 

بـه زـوزه علـم، : نسبی گرايی ماميت انويشـه غـرب اسـت کـه در علم 35. نسبي گرائي4

سرايت کرده است. مفهوم پارادايمی کومن و منطق علمی ابطـال پـذيری در ديـوگاه پـوپر، 

مبتنی بر نگاه نسبی گرايانه به علم است. علت اصلی اين نسبی گرايـی در اصـالت دادن بـه 
عينيت نهفته است. زمانی که مشاموام و محسوسام، اصالت داشته باشنو، هغييـر  نهـا بـه 

شود. بوين هرهيب سازت علم مای جويو علمی منجر میرادايم علم و ايجاد فرضيههغيير پا
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مـای اثبـام مای پارادايمی و منازعام بين  نها و منازعه ميـان فرضسرشار است از چالش

کشنو و ابطال بـودن  ن را مای بويمی را به چالش میمای جويوی که فرضيهشوه با فرضيه

ين نسبيت، در محوود بودن ذمن انسان و هوانايی وی در پاسـخ کننو. علت ديگر ااعالم می

به سؤاالم است. ذمن محوود انسان، با هكيه بر محسوسـام، بـه ورطـه خطاپـذيری دائـم 

درمی غلطو و ايوة پوپری برای برائت از يك چنين وضعيتی است. به ممين دليـ ، نسـبيت 
علـم در انويشـه غـرب را بـه  گرايیشود. پوپر بـه خـوبی نسـبیخصيصه بالمناز  علم می

 هصوير کشيوه است. وی معتقو است:

« مطلـق»گرايی[ مبنای هجربی معرفت علمی عينـی دارای مشخصـه به اين اعتبار ]نسبی

نيست. علم هجربی بر يك مبنای خل  ناپذير و مستحكم ممهـون يـك صـخره بنـا نشـوه 

بـاهالق سـردرمی  ورد. مای  ن، بـه عبـارهی از درون يـك است. ساختار جسـورانه نظريـه
ما به درون باهالق رانوه ما استوار است. ستوانساختمان علم ممهون يك بنا بر روی ستون

رونو و مـا ما به اعماق هر  میبرار نوارنو. زمانی که ستون« معينی»شونو و بر ميچ پايه می

لي  است که ما کنيم، به دلي  سختی زمين نيست، بلكه هوبف کار به اين دکار را متوبف می

ما به انوازه کـافی بادرنـو وزن سـاختمان روی ايم که ستوندر اين مقطع از زمان بانع شوه
انو کـه مای نااستوار علم، مطابق نظر پوپر در باهالبی بنيـاد شـوهستون 36خود را هحم  کننو.

ی بزودی در زال فروپاشی است ها ستون ديگری استوار گردد. بوين هرهيب، مر گـزاه علمـ

ای متكی بر مفاميم پذيرد و علم مقولهای جويو، ابطال میماستواری موبتی دارد که با گزاره

مای علم و رابطه ميان  ن بـا مطلق نيست، بلكه اساساً بايو نسبی باشو. با شرح اين خصيصه

ای رويم ها بتوانيم بـه مقايسـهزوزه و پارادايم در انويشه غرب، به سراغ انويشه اسالمی می
 هطبيقی ميان اين دو زوزه فكری دست پيوا کنيم.

 بيني اسالمي و علمجهان
بينی مای گوناگون متفاوم است. اينكه جهـانبينیمای و جهانبينی در ديوگاههعريف جهان

بينی در انويشه غرب است. با در ديوگاه اسالمی چه مفهومی دارد، متفاوم از هعريف جهان

بينی به عنوان سطح عالی در زوزه علم شـناخته شـوه ، جهاناين وجود، در انويشه اسالمی
است. به عبارم ديگر، يكی از مسائ  مهم در زوزة فلسفه علـم، بررسـی شـناخت ممـين 

گيـرد مفاميم بنيادی است. مر زوزه علمی از  بشخور فلسفی و پارادايمی خاصی نشام می
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« بينش کلی در باره  نهه وجود دارد»ا بينی رناميم. جهان ن علم می« بينیجهان»که ما  ن را 

 37است.« شناسیشناسی و راهانسانشناسی، مستی»بينی را است و مسائلی اصلی جهان

ای متفاوم از فلسفه و يا پارادايم است. چشم انواز، مفاميم و مقوالهی بينی، زوزهجهان

اکم است کـه ی معرفتی زبينی، س هرکنو. در جهانمتفاوم از فلسفه و پارادايم را دنبال می

 اين س هر معرفتی، شك  دمنوه نوعی وزـوانيت بـر ماميـت انسـان، جهـان، وابعيـت و در

 نهايت، علم شوه است.
بيني احهتي، ستاختار بيني اساساٌ متفاوت از پارادايم استت. در جهتانبنابراين، مفهوم جهان

بيني ي موجتود در جهتانهاي علمي كوهن، بوسيله قانون احهعلّيت محور در نظريه انقالب

ش كامتل، واحتد و غيرقابتل شود. قانوني احهي كه اصول موضوعه ااسالمي، جاي،زين مي

تغيير در رابطه با واقعيت اجتماعي است. در اينجا شناخت آفترينش و رستيدن بته دانتش 

اصيل، محور و هدف است و اين مسئله ابزاري است جهت اثبات مباني اصيل در فرايندي 

 38و ارزيابي اين فرايند با سنت احهي در نظام آفرينش.وحداني 

شناسـی را در برمـی گيـرد متفـاوم از شناسی و مستیبينی که سطحی از معرفتاگر جهان
پاردايم و فلسفه غربی باشو، بنابراين علم در انويشه اسالمی نيز متفاوم از علم در انويشـه 

 39غربی است.

اسـت. منظـور  40بينی و لوح محفـو عالی جهان علم در انويشه اسالمی مبتنی بر سطوح

، دانش اليتنامی الهی است که انسان با دستيابی به مر مقوار از  ن، علـم و «لوح محفو »از 

پـذيری در انتهاست. ابطالای بیگردد. ممهنين اين دانش اليتنامی ذخيرهدانشش افزون می

، يعنی مسيری که ما را بادر کنو به  ن جايی نوارد. بنابراين، روش علمی در انويشه اسالمی

اهلل بـرار دارد. از انوکی از مفاميم گنجانوه شوه در لوح  شنا کنو. لوح محفو  در کنار سنت

اهلل نه هنهـا مسـير را  ن جايی که، سنت الهی هغيير ناپذير است مفاميم لوح محفو  و سنت

عبارم است از اينكه اين جهان ای اساسی زكايت دارنو و  ن دمنو، بلكه از مسللهنشان می

کنـو، نـه مـر علـم دارای غايت و مو  است که غايت و مو   ن را سنت الهی هعيين می

بينی، و نه با وابعيام مشـاموه بينی اسالمی اصالت با سطح جهانديگری. بنابراين، در جهان

م، مطابق شوه در زال هغيير است. بر خال  منطق ارسطويی، منطق بيا  و استقراء در اسال

 است. 4نمودار شماره 
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 بيني اسالميقياسي در جهان-ستقرائيا-: منطق قياسي4نمودار شماره 

بينی خـا  ـ جهـان بينی بـا چهـارچوب نظـریمحقق از سطح جهان 4در نمودار شماره 
شـود، بـه مشـاموه فعـال اسالمی و از طريـق بيـا  خلّابانـه، وارد وابعيـت اجتمـاعی می

کنو و از طريق استقراء خلّابانه به مول، نظريـه و پردازد و در وابعيت دخ  و هصر  میمی
کنو. در ايـن سـطح معرفـت، از طريـق بيـا  عقالنـی وارد زكمت اسالمی دست پيوا می

ريزی در جامعـه بـر شود. ورود به وابعيت هجربی، برای مر گونه برنامـهربی میوابعيت هج
شود. نظريام هوليـو شـوه، بـرای اعتباريـابی بـه سـطح بينی اسالمی انجام میاسا  جهان

بينی مول  نها را معتبر دانست، ما به يك نظريه اسـالمی کنو، اگر جهانبينی رجو  میجهان
مای اجتماعی اسالم کمـك کنـو. هوانو ما را در دستيابی به  رماندست پيوا کرده ايم که می

مول فوق، دو پيش فرض اساسی دارد: يكی اينكه وابعيت در زال هغييـر اسـت. اگـر مبنـا 
ايم و ثانياً، عق  انسـانی محـوود اسـت و خطاپـذير و مـا بـادر وابعيت باشو، به خطا رفته

وا کنيم. برای اينكه ببينيم مقوار دستيابی مـا نيستيم با کمك عق ، به همامی وابعيت دست پي
کنيم و به اعتباريـابی بينی رجو  میدرست است يا اشتباه، به مفاميم موجود در سطح جهان

بايو گفت: مسير هحقيـق و ورود بـه علـم در  5با هوجه به نمودار شماره  41زنيم. ن دست می
سـالمی، مبتنـی بـر وزـوانيت و انويشه اسالمی، متفاوم از انويشه غرب اسـت. انويشـه ا

کنو کـه متفـاوم بـا هوزيو است. اين انويشه وزوانی، مسيری را برای هوليو علم طرح می
انويشه غرب است. بر خال  انويشه غرب، که با اصالت وابعيت، چشم انـوازمای فلسـفی 

عيـت انوازما، مبانی پارادايمی و نظری خود را برای ورود بـه وابشو و اين چشمساخته می
اهلل، وارد وابعيـت کردنو، در انويشه اسالمی، ما با چشم انواز لوح محفو  و سـنتطرح می

شويم. اين چشم انواز اوالً، هقلي  پذير به زيام مـادی نيسـت، ثانيـاً، اليتغيـر اجتماعی می
 است و ثالثاً، پاسخگوی ممه مسائ  انسان است. 

 اعتباريابي

 (1يا جهان بيني ) اصول تبيين كننده

 ده فعالمشاه

 قياس خالقانه و عقالني

(2) 

(3) 
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 42علم در جهان بيني اسالمي: روش شناسي 5نمودار شماره 

بينی اسـالمی، ابتـوا بايـو از ، برای هوليو معرفت علمی در مطابق جهـان5در نمودار شماره 
بينی اسالمی وارد وابعيت شويم. ورود به وابعيت، متضمن نوعی بيـا  سطوح عالی جهان

مـت گيری مـول، نظريـه و فلسـفه يـا زكو استقراء خالبانه است که زمينه را برای شـك 
کنو. در اينجا علم و هوليو معرفـت، متكـی بـر منـابع فراروايـی وزـی و اسالمی فرامم می

کنو. نكته باب  هوجه اين است کـه در اهلل است، بنابراين، از نوعی وزوانيت هبعيت میسنت
رهيـب، اين فراينو هوليو علم، کنشگر ممواره در زال اعتباريابی علمی خود اسـت. بـوين ه

مای خود را با زواب  خطای ممكن اعالم کنـو. مطـابق ايـن ش دارد گزارهعلم اسالمی هال
 باشو:ذي  می بينی اسالمی به شرحمول، مختصام علم در جهان

شناسـی هوزيـوی علـم در اسـالم بـر معرفت. وحدانيت مسير توحيد علم و ماهيت آن: 1

در اينجـا شـناخت »کنـو. به عبارم ديگر، علم اسالمی بـر هوزيـو هأکيـو می 43استوار است.

 فرينش و رسيون به دانش اصي ، محور و مو  است. اين مسلله ابزاری برای اثبام مبانی 
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بـا  44«.اصي  در فراينوی وزوانی و ارزيابی اين فراينو با سنت الهی در نظـام  فـرينش اسـت

اهلل، کـه ريشـه در شناسی هوزيوی و منابع فراروايی وزـی و سـنتاصالت دادن به معرفت

دمـو. و  اليتغير الهی دارد، نوعی نگرش هوزيوی، زوزه علم را زير چتر خود برار میبام

ــوان داده ــه عن ــايج زاصــ  از  ن ب ــه نت ــوی نگرشــی ک ــاميم هوزي ــز مف ــی، ني ــای علم م

بينی هوزيوی از بوانين الهی، که در بر ن بـا صـفت هوزيـو )يگـانگی خـوا و جهان»دارنو.
ابتصـادی  -شود، در شكلی از انگاره اجتمـاعیمیبوانين الهی و وزوانيت دانش( مشخص 

بايسـت بـا منـابع بنابراين، نتايج زاص  از غور در وابعيـت می 45«.عمومی باب  هوضيح است

شناسی فراروايی اعتباريابی شونو ها مفهوم وزوانيت علمی عملی گردد. به طور کلی، روش

از  نجا کـه لـوح محفـو  و  46.بينی اسالمی بر موار لوح محفو  استعلم در اسالم و جهان

نَّةِ اللَّنهِ »سنت الهی، منابعی اليتغير مستنو:  سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن  قَْْن ُ لَلَن  ََِِندَ لِةنُ
فـتح: «.)سنت الهی از پيش ممين بوده و در سنت الهی مرگز هغييری نخوامی يافـت؛ َِْْدِي ً

کننـو کـه نتـايج مسـيری هوزيـوی را طـی میشناسی و هوليوام زاص  از  ن، (؛ روش23

زاص  از  ن افزايش شون شناخت خواونو، کائنام و مستی است که در عم  صالح انسان 

 شود.مؤمن نمايان می
ی بـه دو دليـ ، بـا اصـالت سـطح در علم اسـالماهلل: بيني، وحي و سنت. اصاحت جهان2

، وابعيت ممواره در زال هغييـر صالت وابعيت محسو : اوالًبينی روبرو مستيم و نه اجهان

وانـب است و دوم اينكه، عق  انسان خطاپذير است و بادر نيست در  ن وازو، به همامی ج

رو، علم متكی بر عق  انسانی بـا وابعيت وارد شود و همامی سطوح  ن را کشف کنو. از اين

، چـون علـم از باشو. بر خال  ايوه پوپری، در انويشه اسـالمیخطامای فراوانی روبرو می
کنو، زواب  خطا را دارد و  ن مقوار خطای انـوم نيـز سطوح عالی فراروايی اعتباريابی می

 ناشی از ضعف انسانی است و نه ضعف منابع فراروايی:

مای بينی اسالمی، وابعيتبر خال  انويشه غرب، که اصالت با وابعيت است، در جهان

، سنت اليتغير الهی است. بر اين اسـا  اسـت اجتماعی اصالت نوارنو و  نهه اصالت دارد

بينی اسالمی، يعنی که هغيير نظريه در جهان غرب، يعنی هغيير پاردايم، در زالی که در جهان
نگامی جويو و متعالی به جهان برای ز  مشكالم  ن و با هكيه بر سـنت الهـی. بنـابراين، 

شناسی، انسـان و اين روش شناسی اسالمی اين است که دريكی از مسائ  اساسی در روش
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رو، از  ن گيرنو. از اينمای اجتماعی اطرا  او اصالت خود را از منابع فراروايی میوابعيت

شناختی در مسير کسب علم و دانـش خـود هوانو دچار خطایجايی که انسان مر لحظه می

. بنـابراين، در بينی بادر خوامو بود او را به مسير اصلی برگردانوگردد، بازبينی هوس  جهان

شناسی الهی، اصالت با منابع فراروايی و سنت الهی است. انسـان بـرای دوری از مـر روش

شناختی در مسير کسب دانش، ناگزير از پناه بردن به يك منبع اليتنامی از دانش گونه اشتباه
بـا اصـالت دادن  47و شناخت است. اين منبع وزی است که  لوده به خطامای انسانی نيست.

گيرد که در انويشه غرب وجود نوارد: خصلت دينی بينی، علم دو خصيصه مهم میه جهانب

پيوا کردن و به زواب  رسـيون خطامـای  ن. علـت ظهـور علـم دينـی ايـن اسـت کـه در 

اگر مطالعـه طبيعـت، جامعـه و انسـان در »بينی اسالمی هوليو شوه است. چهارچوب جهان

خـوانيم و می« اسالمی« »علم دينی» ن را نجام گيرد، بينی دينی )اسالمی( اچهارچوب جهان
مسـلم اسـت  48«.نـاميممی« علـم سـكوالر»بينی دينی صورم گيـرد،  ن را اگر فارغ از جهان

مای معتبـری بـه اهلل و لوح محفو  هكيه کرده اسـت، پاسـخعلمی که دينی شوه و بر سنت

نهـو. در ايـن صـورم، بنيان می دمو ها علمی که اصالت خود را بر وابعيت مادیانسان می

 رسو.خطامای انسانی در سازت علم به زواب  ممكن می
مـر چنـو مارکسيسـم و نظـام ليبـرال سـرمايه داری . غايت داشتن و هدفمندي تاريخ: 3

و  49ی کمونيسم نهايی مـارک ای برای موفمنوی هاريخ ارائه کننو و ايوههالش دارنو ها ايوه

بر اين اسا  طرح گرديو، اما ماده گرايی و علم خطاپذير، مبتنـی بـر ، 50پايان هاريخ فوکوياما

اصالت دادن به وابعيت، موجب شكست اين دو پـروهه شـبه غايـت مـوار غربـی شـو. بـا 

فروپاشی کمونيسم شوروی، فوکوياما هالش زيادی کرد ها ايوه پايان هاريخ خود را به عنوان 
« پـ  از پايـان هـاريخ»ای با عنوان ود، وی در مقالهبا اين وج 51ای هحقق يافته ارائه کنو،ايوه

در ايـن شـراي  ايـوه اسـالم،  52بر باط  بودن ايوه خود در مورد پايان هاريخ صحه گذاشت.

پاسخی اساسی بر اين فرض در نويشه غرب در مورد پايـان هـاريخ اسـت؛ چـرا کـه ايـوه 

نوعی نگاه کالن « بينیجهان»اسالمی پايان هاريخ مبتنی بر سنت الهی طرازی شوه است. بر 

و مبتنی بر فلسفح خاصی از هاريخ زاکم است که در  ن، خوا محـوری مبتنـی بـر هوزيـو، 
دمو و انسان در هواوم زكمـت و اراده الهـی هعريـف شناسی را هشكي  میزيربنای معرفت

ادما و شود. اين نظام معرفتی، نه هنها نگامی منسجم نسبت به جهان دارد، بلكه همامی نهمی
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شـود. در علـم مای معرفتـی  ن سـيراب میمای موجـود در  ن، از سرچشـمهخرده سيستم

مای علمی ورود به وابعيت اجتماعی است و ما و روشبينی، هعيين کننوه دانشدينی، جهان

 گيرد.بر خال  نگاه دوگانه انگار غربی، از مبانی هوزيوی نشام می
كند و انستان بته ستمتي سمت خداوند حركت مي بيني توحيدي، جهان بهبر اساس جهان

رود كه هدفش نزديك شدن به خدا و تحقق عبوديت كامل است. در اين مسير، همواره مي

 53دو جريان حق و باطل يعني نيروهاي احهي و نيروهاي شيطاني وجود دارد.

هی طی که هاريخ دارای غايت و موفمنوی است و مبتنی بر سنت الممهنان. تكاملي بودن: 4
ه کنو، علم نيز مسيری موفمنو و هكاملی را پيش رو دارد. هكام  در ديوگاه الهی بـمسير می

ای به مرزله ديگر و در جهت کامـ  شـون انسـان و جامعـه معنای زرکت هاريخ از مرزله

هرين خصيصه هكاملی بودن، جهانی شون فرمن  اسالم در انسانی است. در اين مسير، مهم

ا ربه طوريكه کنشگران انسانی با فهـم و درم عميقـی مفـاميم اسـالمی  نظر و عم  است.

 مای فردی و اجتماعی اسـالم گـردنپذيرفته باشنو )بصيرم( و با اختيار هام به دستورالعم 
ای ايـن بنهنو. رسيون به اين مرزله، مرزله به مرزله است. مر چنو ممكن است در مرزله

خلـ   عنای متوبف مانون سنت الهی نيست. سنت الهیفراينو هاريخی متوبف شود، اما به م

ت، ناپذير است و مسير هكام  بايستی پيموده شود. اين مسير هكمـالی، خـ  مسـتقيم نيسـ

و  بلكه مبتنی بر هكام  مرزله به مرزله است که مر مرزله بـه نسـبت مرزلـه ببـ ، رشـو
 هكام  بيشتری بر جامعه انسانی مستولی شوه است. 

علم اسالمی، علمی معتبر در مر شـراي  زمـانی و مكـانی اسـت. از علم:  . معتبر بودن5

کنـو و اعتبـار خـود را از ايـن اهلل هأکيـو می نجايی که علم در اسالم، بر منابع اليتغير سنت

گيرد، پاسخ  ن شايسته اعتماد است. ميزان خطای علم در مر مقطـع زمـانی سطوح عالی می

انو. البتـه بـا بـرار ققان زوزه علم اسالمی مرهكب شـوهناشی از ميزان خطايی است که مح
شـود. بـوين هرهيـب، در گرفتن در مسير هكام ، به هـوريج ازايـن ميـزان خطـا کاسـته می

بينی اسالمی، علم معتبر، علم نافع نيز مست که همامی نتايج  ن به نفع انسان و جامعه جهان

برد  ن اسـت می عالمی که از علمش بهره به ابوذر فرمود: نشانه پيامبر اکرمانسانی است. 

ابتهال و هضر  مـم  کنو، بلكه در پيشگاه خواکه منگام خوانون بر ن نه هنها در  ن هوبر می

ينفـع اللهمّ إنی أعوذ بـك مـن علـم ال »که:  اين است دعای رسول اکرم، روايندارد. از 
شـود. شو، علم باصر شـناخته میاگر علمی برای انسان و جوامع انسانی خطر فرين با 54«.و...
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رو، علـم نـافع اين علم از نظر اسالم مردود است؛ چرا که مسـلوليت پـذير نيسـت. از ايـن

جامعيـت و خاهميـت اسـالم »شـود. کنو. علم دينـی مینسبت با دين و سنت الهی پيوا می

اسـت، کنو که مر علم مفيو و نافعی را که برای جامعه اسـالمی الزم و ضـروری ابتضاء می

 55«.علم دينی بخوانيم

بينی اسالمی، مسـلول اسـت م در جهانعلپذيري و نافع بودن علم در اسالم: . مسئوحيت6
 بينی انجـامهوزيوی عم  کنو، به اين معنا که اعتبار يابی علم، بايستی بر اسا  سطح جهان

ستی بـر محـور شناسی، بلكه در اعتباريابی خود نيز بايشود. علم نه هنها در هعاريف و روش

نهـايی هوزيو باشو. علم بايو در نظر داشته باشو که زوا  انسان خطاپـذير مسـتنو و بـه ه

سالم، لمی در ابادر به هوليو و بازهوليو دانش انسانی نيست. بوين هرهيب، منابع اعتباريابی ع

و  شود و نه منابع زمينی ممهون زسيام و يا عق  انسانی که محووداز فراروايت هأمين می
ابی، خطاپذير مستنو. بر ن و سنت الهی و سنت پيامبر، بـه عنـوان زجـت و منـابع اعتباريـ

ــی، عمــ  می ــم در کشــفيام عقل ــه انســان اســت. عل ــم مســلول پاســخگويی ب ــو. عل کنن

اص  از هحقيـق خـود، زشناسی و نتايج شناسی، روششناسی، ارزششناسی، مستیمعرفت

ومی، اين معنا که علـم در همـامی ايـن ابعـاد مفهـبايستی پاسخگو عم  کنو. پاسخگويی به 
ما منتق  نمايو. بصيرهی که به عم  صالح ختم شود روش و نتايج خود، بصيرم را به انسان

م شـود. علـ و از طريق  ن، عوالت و هعالی را برای انسان و جامعه انسانی، به ارمغان  ورده

 کنو.ینافع و مسلول در انويشه اسالمی مطابق شك  زير عم  م

 

 
 

 
 

 ظم در چهارچوب جهان بيني اسالمي )از كنش،ر مسلمان به كنش،ر مومن(گيري مشاهده منمسير تكاملي شكل ،6نمودار شماره 
 

بينـی مسلوليت علم در نمودار فوق، به معنای مشاموه فعال در کائنام در چهارچوب جهان

رسو و علم بايستی مسلوليت میاسالمی است. در يك چنين مسيری، خطای علم به زواب  
 خويش را در ايجاد عم  صالح در افراد به انجام برسانو.
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 گيرينتيجه
دی است کـه ايـن شام  مفاميمی بنيااين نوشتار معنايی را اراده کرده است که  بينیجهاناز 

مای علمـی مايی در مورد چگونگی ظهور يك علـم و شـاخصمفاميم هشكي  دمنوه گزاره

بينی شناسی خا   ن جهـانبينی در معرفتاميمی بنيادی موجود در سطح جهانمستنو. مف

هرين  نهـا هرين و بنيـادیشناسی نيـز دارای مفـاميمی اسـت کـه عمـوهنهفته است. معرفت

م چيستی و چگونگی ماميت انسان، جهان و علم است. بر اسا  اين هعـاريف بنيـادی، علـ
مـا نيـز هـأثير گيـرد. ايـن پارادايموناگون شك  میمای گمعرفتی است که بر اسا  پارادايم

شناسـی علمـی کـه گذازنو. بوين هرهيب، روششناسی مر علمی به جا میخود را در روش

م علت هوليو و هوسعه معرفت علمی است، ريشه در مفـاميم اساسـی دارد. يكـی از مفـامي

. اينكـه عناصـر صالت عناصـر علـم اسـتااست، چگونگی  اساسی در رابطه با ماميت علم

 گيرنو و يا از مفاميم غيرمادی هـأثير بسـزايی در رويكـردعلمی، اصالت خود را از ماده می
شناسی مر زوزه علمی دارد. اصالت دادن بـه مفـاميم فلسفی، پارادايمی و در نهايت، روش

 ای دارنو.بينی در مر انويشهمادی و غيرمادی نيز ريشه در مفاميم سطوح عالی جهان

شود. اين ماده گرايی، چشم  غاز میح غرب در سطح کالن با اصالت دادن به ماده، فلسف

انوازمای گوناگون فلسفی و  بشخورمای متفاوم پارادايمی ايجاد کرده است که هأثير خود 
مای گوناگون پارادايمی غرب به جا گذاشته است. بر اين اسـا ، مـر چنـو در را بر زوزه

امـا چشـم انـوازمای فلسـفی وم انسانی غرب، فلسفه زيربنا است، مای گوناگون علپارادايم

گيرنو. هغيير در وابعيت و عـوم هوانـايی عقـ  متفاوم، اصالت خود را از وابعيت عينی می

ثبـام انسان در دريافت دبيق از وابعيت موجب شوه که علم در انويشـح غربـی مـاميتی بی

مای پـذيری، فراينـومی کـومن و مفهـوم ابطالثباهی در انويشـه پـارادايداشته باشو. اين بی
علمی پوپر، به جا گذاشته شوه است. پارادايم در انويشه کومن، يعنی چشم انواز جويـوی 

به وابعيت که هالش دارد مسائ  جويو را پاسخگو باشو. بر اين اسا  هاريخ علم، مبتنی بر 

شـود. در مای علمی ايجاد میبزرکت از پارادايم فعلی، به پارادايم جويو است که با انقال

مـای علم مازص  فرض و ابطال است. ابطال پذيری خصيصه مبنايی گزارهانويشه پوپر نيز 
علم در انويشه غرب دچار علمی است. بوين هرهيب، مطابق اين دو رويكرد نسبت به علم، 

سـت. همـامی  نارشيسم، پلوراليسم، دوگانه انگاری، فردمحوری و در نهايت اومانيسم شوه ا
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ثباهی علم و شك در ماميت علم در انويشه غرب منتهی شوه است کـه ما، به بیاين وي،گی

 ما و نظريه پردازان ضوروش به ظهور پيوسته است.در نگاه پست مورنيست

بينی اسالمی، اصـالت بـا منـابع فراروايـی و فرامـادی بر خال  انويشه غربی، در جهان

بينی اسالمی، علم نتيجه غور و مشاموه فعّال در کائنـام و ناهلل است. در جهاوزی و سنت

گيرد. با هوجه به خطاپـذيری عقـ  بينی انجام میطبيعت است که در چهارچوب اين جهان
که  بايست به منابع اليتغيری پناه ببردانسان و هغيير مستمر وابعيام و محسوسام، انسان می

 ود. بوين هرهيب، علـم اسـالمی از يـك سـوبتوانو پاسخگوی وی در همامی طول هاريخ ش

کنو که ايـن مسـلله در هقابـ  بـا انويشـه اهلل میهكيه بر منابع غيرباب  خطای وزی و سنت

شناختی انويشه اسالمی، بر هوزيوی بودن مسير نظام  فرينش و غربی است. مفاميم معرفت

يـر الهـی در ت اليتغکنـو. سـنکائنام، وابعيت انسان و در نهايت، علـم اسـالمی هأکيـو می
کنو که علم اسالمی، به دنبال دستيابی بـه مفـاميمی اسـت کـه مسيری هوزيوی زرکت می

ازت رامگشای انسان در اين مسير باشو. بوين هرهيب، دوگانه انگاری و فردمحـوری از سـ

گيرد. بـا اصـالت شود و زرکت بر مسير هوزيو، مبنای هوليو علم برار میعلم دينی دور می

مای موجود در سنت الهی و لوح محفو ، علم در انويشه اسالمی زواب  به فراروايتدادن 
نـه  وخطا را دارد. اين زواب  خطا ناشی از ضعف و ناهوانی در عق  و خرد انسانی اسـت 

مای رو  علم در انويشه اسالمی، دارای وي،گیای علم يعنی لوح محفو . از اينمنابع ريشه

 ،ه منابع فراروايی، هوزيـوی بـودن مسـير علـم و هوسـعه معرفـتزير است: اصالت دادن ب

موفمنوی و غايت داشتن و در نهايت، مسيری هكـاملی اسـت کـه همـامی ايـن پاسخگويی،

 بينی اسالمی است.مای جهانما ناشی از خصيصهوي،گی
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