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 اسالم جهان در علم گانۀسه هایدیدگاه
 نیکقائمی محمدرضاترجمۀ    کالین ابراهیمنوشتۀ  

 

 اشاره

زارت خارجۀ ای که در وکالین که مدرکِ دکتری خودش را از دانشگاه جورج واشنگتن امریکا دریافت کرده، فارغ از منصب سیاسیابراهیم ویسندة مقاله، ن

قم دارد، فراتر از صحت یا سیری بیان میگطور که او در این مقاله در نتیجهشود. همانترکیه بر عهده دارد، از هواداران دیدگاه سید حسن نصر محسوب می

های اسالم در سرتاسر جهان اسالمی، از جمله در میان متفکران ایرانی تولید ادبیاتی که پیرامون تولید یا احیاء علم اسالمی و نسبت علم مدرن با آموزهمجموعه

های لشکوشد بر چامی هاآنهایی که از طریقِ اش و از سوی دیگر شیوهمیشود، از یک سو آگاهی روزافزونِ جهان اسالم در ارتباط با سنت علو تکثیر می

شود. به همین جهت، کالین، پیش از آنکه به بررسی سه دیدگاه موردنظرش اتفاقات تاریخ معاصر در جهان اسالم محسوب می ترینمهمعلم غربی فائق آید، از 

های فیمابین ارنست رنان و سید پردازد و به بحث و جدلیخی در مواجهۀ مسلمین با علم مدرن میدر مورد رابطۀ اسالم و علم مدرن بپردازد، به سیری تار

که دیدگاه اخالقی نسبت به علم مدرن است، با بررسی آراء  اما دیدگاه اول ؛کمال اشاراتی داردالدین افغانی )اسدآبادی( و برخی دیگر نظیر نامیکجمال

های علم مدرن و آیات قرآن ارتباط برقرار سازند و در مقابل پیامدهای کوشند تا میان یافتهنورسی و شاگردانش، می گیرد. سعیدسعید نورسی صورت می

ه تحلیل شناختی به علم مدرن است، عمدتاً بیابند. دیدگاه دوم که دیدگاه معرفتناگوار علم مدرن، تعبیۀ بعدی اخالقی در مسیر پیشرفت علم را راهگشا می

دهد. در ادبیات تولیدشده پیرامون علم اسالمی در جهان اسالم توجه نشان می هاآنلسوفان علم معاصری نظیر پوپر، کوهن، فوکو، فایرابند و نظایر تأثیر فی

صر، ، سید حسین نرنه گنونسردار از جمله این آثار است. دیدگاه سوم که کالین همراهی بیشتری با آن دارد، در آراء افرادی مانند  ضیاءالدین اتاجمالی

کند. کالین گذاری میشناختی نامرا دیدگاه متافیزیکی/هستیجنس بیان شده است و کالین آنلپ ارسالن آکیگنقیب العطاس، عثمان بکّار، مهدیِ گلشنی و آ

ی و ه هر سه دیدگاه در میان متفکرین ایراندانیم ککند. میسازد و با دیدگاه سوم، همراهی بیشتری میتری مطرح مینسبت به دو دیدگاه اول، نقدهای جدی

های جزئی، آثار افرادی مانند مهدی بازرگان در دیدگاه اول، آثار و آراء شود. با اندکی اغماض نسبت به تفاوتبه زبان فارسی دیده می هاآن تولیدشدةآثار 

های از دیدگاه اهلل جوادی آملی و شاگردان ایشان که متأثرفکرینی مانند آیتمتفکرینی مانند سعید زیباکالم و حسین کچویان نزدیک به دیدگاه دوم و آراء مت

که  ددهمیهای نظری در محافل فکری ایران، نشان بحث ارزشگنجد. خواندن این مقاله، فارغ از نشان دادن مالصدرای شیرازی هستند، در دیدگاه سوم می

 نماید.ها را بیشتر میحث روز دنیا در این زمینه ندارد، بلکه امکان پیشگامی آنای با مباهای رایج در ایران، نه تنها فاصلهبحث
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از  ،آزاردهنده باشد. جهان اسالمتی و معاصر، حیا مدرن برای جهان اسالمیِ اندازة مسئلۀ علمِ بهتوان موضوعی را یافت که ندرت میبه

مدرن در  مدرن در قرون هجده و نوزده، به دالیل نظری و عملی با علم سروکار داشته است. علمِ اش با علم غربیِزمان اولین مواجهه

گرفته است.  ارمورد توجه قر ،و دفاع از کشورهای مسلمان در زمینۀ تکنولوژی نظامی 1ناگزیرپیشرفت  عنوانِسطح نیازهای عملی، به

د های اروپایی قرار داشت، متقاعد شده بوهای جهان اسالمی، در مواجهۀ مستقیم با قدرتکه برخالف دیگر بخش سیاسی عثمانیبدنۀ 

 های اروپایی بوده است. برای جبران چنینارتشدر برابر  ،مناسب های دفاعیِواسطۀ فقدان مکانیسماش بهکه افول نظامی و سیاسی

ان و ای جدید از افسربه اجراء درآمد و طبقه اصالحاتی توسط محمود دومه امید متوقف کردنِ افول سریع این امپراتوری، ضعفی، ب

ای مشابه پروژه 2های نظامی شکل گرفتند که در خط مقدم تقابل میان جهان سنتی اسالم و غرب سکوالر مدرن قرار داشتند.بوروکرات

 فضاییدر مصر مطرح شد که آرزوهایش، بعداً توسط طه حسین و نسل او، « محمد علی»از آن، توسط تر ای موفقو در واقع، پروژه

تا ود ببود: جهان مسلمین، نیازمند قدرت، مخصوصاً قدرت نظامی  گراییعمل نهایتِایجاد نمود. گفتار تکرارشوندة این دوره، جدید 

مفهوم مدرن  3.آن بودندراه تملک اند، تنها کار گرفته شدهط علم مدرن بههای جدیدی که توسپایش بایستد و تکنولوژیرویِ بتواند 

                                                             
1 Sine qua non 

به پاریس رفت و تبدیل به یکی از اولین  1720عنوان فرستادة دولت عثمانی در عنوان عامالن شناساییِ جهان اسالم به اروپا فرستاده شدند. او بهبود که به هاییآناز  ،دیافن چلبیِمحمد  2

، مقایسه پا، نظیر اِولیا چلبیهای مسافران مسلمانِ قبل از او به اروهای او را با روایتدادند. وقتی گزارش و نامه، مخصوصاً فرانسه می«مدرن»ِ اولی از اروپای هایی شد که گزارش دستعثمانی

شده است.  یعنی اروپای کافر، تکه تکه« فرنگ»کنندة رن هجدهم را شاهد هستیم: روح مسلمان مغروری که میان شکوه تاریخش و پیشرفت خیرهشناسی قکنیم، سبکی روشن از روانمی

امۀ او توسط جولین گاالند، نارتمنتشر شده، تبدیل به مجموعۀ کوچکی شد که الگوی فرستادگان سیاسی بعدی عثمانی قرار گرفت. همچنین سفنامه سفارتگزارش محمد چلبی که با عنوان 

 با عنوان زیر منتشر شده است:

relation de l`embassade de Mehmet Effendi a la cour de France en 1721 ecrite par lui meme et traduit par Julien Galland 
(Constantinople and Paris, 1757). 

 نگلیسی، بنگرید به:برای روایتی مختصر از کار محمدچلبی در زبان ا

Bernard Lewis, The Muslim Dictionary of Europe (New York: W.W. Norton & Company, 1982), 114-116. 
 در میان دیگر کارها، بنگرید به: 3

Lewis, The Muslim Dictionary of Europe, 221-238; and H.A.R. Gibb and Harold Bowen (eds), vol 1, parts 1 and 2 of Islamic Society 
and the West: A study of the Important of Western Civilization on Moslem Culture in the Near East( Oxford: Oxford University 
Press,1957). 
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بایستی تأثیر عمیقی بر روابط میان جهان مسلمین و علم مدرن داشته باشد که تاکنون با تکنولوژی، عنوان وسیلۀ قدرت، میعلم، به

 وده است.ها در جهان اسالمی بنون رایج در میان تودهشده است؛ این الگو، الگوی درک تاکپیشرفت، قدرت و کامیابی یکسان فرض می

ه درک از کبود چیزی  ترینمهمسطح ماهیت نظری با تبعاتِ پایدار، یعنی سطح دوم مواجهه میان باورهای سنتی و علم مدرن،  

عنوان به 2،«رک از خودد»گیری از تحلیل هوسرل در مورد با بهره 1«فون گرونباوم»داد. مجدداً شکل می ،خود را در جهان اسالم

 نِعنوان نقطۀ عطفی در نگریستن به خودِ تمد، پذیرش علم مدرن را به«انسان غربی»شناسی هوسرل دربارة اصطالحی کلیدی در انسان

 رهایبار رخ داده در این حادثۀ تاریخی، یعنی ناسازگاری باویکی از موضوعات چند 3کند.اسالمی و رویکردش به تاریخ اتخاذ می سنتیِ

های ی از ضرورتاکه به اندازهانگذار ترکیۀ مدرن( بیان شد علم مدرن، قویاً در یک سخنرانی توسط آتاتورکی )بنیقضایای سنتی با 

 مشغول خلق هویتی جدید برای مردم ترکیه گردید: ،مابعد استقالل ترکیه آگاه بود که عاشقانه عملی جنگِ

را در ذهن عضوی از ملت قرار خواهیم داد. برای علم و برای معرفت، هیچ  هاآنباشند، خواهیم گرفت و ما علم و معرفت را از هر جایی که شاید 

ورزد، هیچ بنیان منطقی ندارند، اصرار میکه  ای از سنن و باورهاییمحدودیت و هیچ شرطی وجود ندارد. پیشرفت، برای ملتی که بر سر حفظ دسته

 4بسیار مشکل و حتی شاید غیرممکن است.

ارنست[ ]بینی اسالمی سنتی، با انتشار سخنرانی معروف علم مدرن و جهان تر، برخورد میان مفروضات سکوالرِدر سطحی نسبتاً کوچک

دوباره مطرح ساخت.  6در سوربن ارائه داد، بحث را برای بسیاری از روشنفکران مسلمان 1833که در  5«گرایی و علماسالم»نان با عنوان رِ

ان به ننژادپرستانۀ رِ شبهکند. امروزه حملۀ مسلمین برای تولید علم استدالل می دی و عجزرَخِدر مورد بیشدیداً خنرانی، او در این س

                                                             
1 Von Grunbaum 

2 Selbstverstandnis 

3 G. E Von Grunbaum, Modern Islam: the search for cultural Identity (Connecticut: Greenwood Press, 1962), 103-111. 

4 Ataturkun Soylev ve demecleri (Ankara,1952), II, 44, from a speech given in October 27, 1922; quoted in Von Grunbaum, 

Modern Islam, 104. 
5 L'islamisme et la science 

6 Muslim intellectuals 
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طبقۀ  همعنایی ندارد. با این وجود، آن مسئله، چشمی بازتر ب ،عنوان دین جدید جهان مدرنایمان اسالمی و معرفی ناپختۀ پوزیتیویسم به

 غانیالدین افکه در آن، دستاوردهای علم غربی مدرن معرفی شده بود. مردان مسلمانی که توسط جمالراهی داد برای دیدن روشنفکر 

 دو مسئلهگویی نسبت به شدند، خودشان را موظف به پاسخمیدر امپراتوری عثمانی رهبری  1در ایران و نامیک کمال ]اسدآبادی[

توسط برخی فیلسوفان ضد دین مطرح  ز علم مدرن مورد توجه قرار داد ونوان انحرافی اعبه راآنبایستی ، چیزی که ]اول[دیدند: می

های شانی ناشی از دورهبا همۀ شوق و پری، ِ توجهی در مورد علم مدرنگفتمان قابلآنچه که منجر به تولید  ،[دومشد و ]می

کوشد تا ذهنیت عصر خودش را مجسم کند یان دیگران، میهمانطور که در ادامه خواهیم دید، افغانی، در م 2شده بود. ،شپرسروصدای

میان دین و  تضادیهیچ فرض که این پیشکند: گذاری میچنین مسائلی پایهدر مورد را نان رِدر برابر اش تاریخیدفاعیۀ که او در آن، 

یل علم اسالمی غیر از حقیقت اصرن، چیزی بهسنتی یا مدرن باشد و اینکه علم غربی مدعلم، توانست وجود داشته باشد یا اینکه علم، نمی

یچ چیزِ هبا توجه به این مسئله، اساساً در مواجهه با علم مدرن، نیست. بازگشته، رنسانس و روشنگری به جهان اسالمی که از طریق 

 3.شده استعلم نامیده -دینقرار دارد که مجادلۀ ای از علم است که در قلب مجادله گرایانهمادی تعبیریآن، و اشتباهی وجود ندارد 

با افغانی همراه شده است و در آن، بر دستاوردهای علمی اعراب،  4«ای علیه رناندفاعیه»کتاب در  ،خودش یۀبا تکذیبنامیک کمال، 

ینی بر جهانمسلمانی که در پیِ قرار دادن علم مدرن در بست این روشفکرانِ در مقابلِ 5شود.گذشته متمرکز میدر کشورهای مسلمان یعنی 

                                                             
1 Namik kemal 

شمارد رد و ابطال اصلی را بر می 12دیوغلو، اند. داکان کانشده نوشتهها نیز الدین افغانی و نامیک کمال است، تعدادی از دیگر تکذیبیهها به رنان، متعلق به جمالاگر چه مشهورترین واکنش 2

این  رزنده دراون و محمد حمیداهلل است. برای پژوهشی نیماسی ر علی، رشیدرضا، سالل نوری، لوئیسید امی هایی مانندمسلمانان است. این لیست دربردارندة ناممتعلق به  هاآنتا از  10که 

 موضوع، بنگرید به:

Ducan Cundioglu, Ernest Renan ve “Reddiyeler” Baglaminda Islam-Bilim Tartismalarina Bibliyografik Bir Katki, in vol.2, Divan 
(Istanbul, 1996), 1-94. 

 زیر ترجمه شده است: باعنوان، توسط نیکی کدی «sRefutation of the materialist» باعنوانمتن کامل ردیۀ افغانی،  3

An Islamic Response to Imperialism, political and religious Writings of Sayyid Jamal al-din al-afghani (Berkeley: University of 
California Press, 1983), 130-174. 
4 Renan mudafanamesi 

 طور خاص، بنگرید به:به( apology) دفاعیه طور کلی ور از اندیشۀ سیاسی، بهبارها به زبان ترکی منتشر شده است. برای روایتی مختص ،نامیک کمال دفاعیۀ 5

Serif Mardin, The Genesi of Young Ottoman Yhought: A Study in the Modernization of Turkish political Ideas (Syracuse University 
Press,2000; originally published in 1962), 283-336. 
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(، 1916(، شبلی شمیل )متوفی،1914مشهور در جهان عرب، شامل جورجی زیدان )متوفی، اسالمی بودند، تعدادی از نویسندگان مسیحیِ

ای از الحاق به مسیر مثابه شیوهانداز علم مدرن، بهشروع به حمایت از چشم(، 1927( و یعقوب صروف )متوفی،1922فرح آنتوان )متوفی،

 1میان دین و علم اتخاذ کردند. پیشِ رو را در مورد بحثِ ایفلسفیاصوالً موضع سکوالر و رو مدرنیزاسیون نمودند؛ از این اروپایی

های جهان اسالمی را در رابطۀ و نیز شکستها بلندپروازیهنوز هم با ما هستند و همچنان ادامه دارند تا  ،تا امروزه این دو موضع

ها دالر برای انتقال تکنولوژی، آموزش علوم و بیلیون با علم مدرن بازگو نمایند. کشورهای اسالمی، هر ساله آمیزش در مواجههطفره

کنند. هدفی که توسط عثمانی در قرن نوزده ترسیم شد، کمابیش به همان صورت باقی است: کسب قدرت های تحقیقاتی خرج میبرنامه

در  قپیوند مالی میان علم و تکنولوژی که با انقالب صنعتی آغاز شد، کار را برای تحقین، افزون بر ای از طریقِ پیشرفت تکنولوژیکی.

برای مسلمین و نیز جهان غربی، بیش از آنکه در سطح علم باشد، در سطح تکنولوژی قرار  هاحداقلو  تر نمودسخت« علم محض»مورد 

نیزاسیون از طریقِ انتقال تکنولوژی، بُعد فلسفیِ مسئله را مورد گرفت. رضایت و میل کشورهای اسالمی برای شرکت در جریان مدر

 اختصار تشریح خواهیم کرد.را بهانگارانه و فروکاسته گردید که ما آنغفلت قرار داد و منجر به نوعی از تفکر ساده

تیویسم و نِ نوساناتِ پوزیتوان گفت که این مسئله، علیرغم کم شدندرت میبا توجه به چالش مطرح شده توسط علم مدرن، به 

کاسته یا محو شده است. در اینجا، موضعی عجیب در ظهور فیلسوفان جدید علم با توجه به توسعۀ کارشان پیمانانش در میان علما، هم

ود ه شده است، وجگسترد گراییگرایی فیزیک تا علم فیزیک کوانتوم و ضدواقعدر تحقیق علمی که از خلع یدِ پوزیتیویسم و مادی

عنوان ود. بهعلمی احساس شتواند بسیار فراتر از میدان مدرنیسم، اطمینان ما به علم را متزلزل ساخته و تأثیرات موّاج، میدارد. موج پست

 دچار ،و فایرابند نگرایانۀ کوهگرایانه و ضدواقعجوان مسلمان، در پذیرش مواضع نسبیروشنفکران نتیجۀ اولیه، بسیاری از دانشجویان و 

؛ حقیقت چیزی توانند با یکدیگر سخن بگویندکه دین و علم، اکنون می ن سدِ علم مدرن، چنین فرض شده. با شکستهیچ مشکلی نیستند

                                                             
 برای پوزیتیویسم رادیکال شمیل، بنگرید به: 1

Albert Hiurani, Arabic Thought in the Liberal Age: 1798-1939 (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 245-259; Hisham 
Sharabi, Arab Intellectuals and the west: the Formative Years 1875-1941 (Washigton DC: The John Hopkins Press, 1970). See also 
Osman Bakar`s “Muslim intellectual Response to Modern Sience” in his Tawhid and Science: Essays on the History and Philosophy 
of Islamic Scince (Kuala Lumpur: Secretariat for Islamic Philosophy and Science, 1991), 205-207. 
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شان مشتق یارزش گرای زمانۀ ما، از حقیقتِگرا و ضدواقع، توسط فیلسوفان نسبیهاآناست که شکل ثابت استواری ندارد، زیرا هر دو 

ن ار موضوع و نیز تاریخ طوالنی آن در میاطبیعت فرّ ر بههای معمول فلسفۀ علم در کشورهای اسالمی، مشعِحثمحبوبیت ب اند.شده

 1مسلمان است.روشنفکران 

نظر متمایز ههای این دو نقطمعنای مطول کردن کالم نیست که بگوییم جهان اسالمی معاصر، توسط چالشاشاره به این مسئله، به 

ها ، حکومتاز یک سوگیرد. متعدد، شکل می های اساسیِشیوه بهفراگرفته شده است؛ جهانی که درکش از علم، ، و در عین حال مرتبط

دانند که از را مراقبت از مسیر جهانی نوآوری تکنولوژیکی می هایشاناولویت ترینمهمکشورهای اسالمی، یکی از در و نخبگان حاکم 

ای در عنوان بیانیهبراهین مخالف، به 2ای ادامه دارد.صنایع تسلیحاتی و تکنولوژی ماهواره وسایل ارتباط جمعی و مهندسی پزشکی تا

یان شوند تا اینکه حداقل ]این مسائل[ را بافتادگی، محسوب میمنظور عقبجهت مقاومت در مقابل فرایند ناگزیر مدرنیزاسیون یا به

هایی که ینهمدرن در زمعلوم طبیعی و تبدیل شده است که پیامدهای کاربرد کنند. از سوی دیگر، این مسئله به خِرد جمعی مشترکی 

له با مورد توجه قرار گیرند. این مسئ ، قبل از طرح تهدیدات جدی برای محیط و زندگی بشریانداندازی قرار نگرفتههرگز، مورد دست

ۀ آن، دین مجبور به قرار گرفتن در حاشیۀ جوامع وسیلتهدید علم مدرن که در حال تبدیل شدن به مذهب دروغین عصر ماست و به

گاهانۀ آگردد. این مسئله، تضاد شود، ممزوج میکم تبدیل شدن به موضوعی برای انتخاب شخصی و اخالق اجتماعی میمدرن یا دست

ن کتاب عنوادن طبیعت بهجهانی، میان باور و دقت علمی و میان دیدر ذهن مسلمین، یعنی تضادی میان امر مقدس و قدرت این تلخی را

 کند.ایجاد میشناختی خدا و دیدن طبیعت همچون منبع استثمار و استیال کیهان

                                                             
راتر از دیگر ن ترک، بسیار فهای بومی پژوهشگراهای اروپایی و مشارکتهایی از زبانعلم در زبان ترکی، با ترجمه ۀنظر است. رشد ادبیات دربارة فلسفترکیه یک مورد در این نقطه 1

 را یعتو میراث علوم اسالمی در باب طب اندکردهعمل  ، در این بحث، بیشتر شفاهیتوجه جالبِنحوی کامالً به ،های اسالمی، هم در کیفیت و هم در کمیت است. روشنفکران مسلمانزبان

تحت  ،قبل هاشود که سالای فلسفی، اکنون کاری جدی در مورد تاریخ علم اسالمی، باالخص سنت عثمانی انجام میهاند. عالوه بر بحثاز گفتمان رایج در باب علم برده مرکزهمان به 

 دانشگاه استانبول، آغاز شده بود.اغلو، رئیس دپارتمان تاریخ علم عثمانی در الدین احسانمدیریت اکمل
 بنگرید به توضیحاتِ عبدالسالم در منبع زیر: 2

C. H. Lai, ed, ideals and Realities: Selected Essays of Abdus Salam (Singapore: World Scientific, 1987). 
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هرکدام با مدعیات و بینیم که می را ینگریم، گرایشات و مواضعگفتمان رایجِ علم در جهان اسالمی می زمانی که ما به

 ،ه عنوانتوانند تحت این سوانمودکردن به اینکه جامع و فراگیر هستند، می بدون هاآنهای خودشان در حال رقابت با یکدیگرند. حلراه

ترین ه رایجک لم. دیدگاه اخالقی/پیوریتنیِ علمشناختی/متافیزیکی به عشناختی و هستیهای اخالقی، معرفتبندی شوند: دیدگاهدسته

، بدون افزودن طبیعت ، به این معنا که به کتابِو عینی باشدطرف بینش در جهان اسالم است، معتقد است که علم مدرن باید اساساً بی

، هاآنگرایی و نظایر بپردازد. مسائلی مانند بحران محیط زیست، پوزیتیویسم، مادی ،عناصر فلسفی یا ایدئولوژیک و همانگونه که هست

ع قی به عمل یا آموزش علم، حل شوند. موضتوانند از طریق افزودن بُعدی اخالهمگی مسائلی هستند که به یک نحو یا نحوی دیگر، می

یقت، در باب حق هاآنمعرفتی علوم فیزیکی مدرن، مدعیات  شناختی نامیدم، اصوالً مرتبط با وضعیتِدوم که من دیدگاه معرفت

ن یک اعنوشناختی، با اتخاذ علم بهمکتب معرفتبرای جامعه در مقیاس بزرگ است.  هاآنهای کسب معرفت ژرف و کارکرد روش

تقالی جالب شناختی/متافیزیکی علم، انعلم دارد. در نهایت اینکه دیدگاه هستی شناسیِساخت اجتماعی، تأکید خاصی بر تاریخ و جامعه

علوم فیزیکی کی شناختی و متافیزیبر تحلیل بنیادهای هستی پافشاری ادعایش در ترینمهمدارد. از فلسفه به متافیزیک علم را بیان می

نطور که در ادامه خواهیم دید، چیزی که در این مکتب، در میان چیزهای دیگر، توسط متفکران مسلمانی نظیر سید حسین است. هما

 ردرگمیسگردد که بر حجم زیادی از مباحث و نیز نصر و نقیب العطاس بیان شده، این است که مفهوم علوم اسالمی، به مفهومی بر می

 ارد.های فکری اسالمی داللت ددر چرخه

 اجتماعی یاتعلم، همچون خادم خدا: بُعد اخالق

ای از کشف اسرار از عالئم خدا جهان طبیعت، یعنی شیوه 1در مطالعۀ عینی ترین بینش مقارن به علم در جهان اسالمی را بایستیمومیع

کنند و به کار گرفته شده، کشف میهای االهی را که در ساخت کیهان، توسط خالقش علوم طبیعی، نشانهدید.  2در کتاب کیهانی عالَم

 ارکردهایکدر پرتو این دیدگاه، رسانند. های خلقت خداوند، یاری میزده نسبت به شگفتینیز در پرداختن به آن، به معتقدان حیرت

                                                             
1 Objective 

2 Cosmic book of the universe 
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قیناً زبانی ان، یهعنوان امری رمزگشا از زبان مقدس کیشود. تصویر علم، بهعلم در یک چارچوب دینی، البته آشکارا ساده، فهمیده می

ها، ، نه فقط یافتن جهت قبله یا زمان نماز، بلکه همچنین فهم واقعیت چیزهدفشانگردد که علوم سنتی اسالمی باز می قدیمی است که به

کران د. در این چارچوب بود که روشنفشعنوان اقدامی شریف محسوب میبهعلمی که چنین ساخته شده است، آنگونه که هستند، بود. 

( را مترادف 2)صیغۀ جمع آن، علوم 1«علم»ن، وقتی با عمارت مدرن علم در قرون هجده و نوزده مواجه شدند، مردد نبودند که واژة مسلما

 4به معنای علوم فیزیکی مدرن ترجمه کنند. 3«ساینس»با 

ترین عنوان ضروریعلم را بهئلۀ که مس هاییآنمدرنیسم اسالمی، مخصوصاً در میان  دارانِتواند در میان طالیهاین بینش می

عنی در کتاب ، ی«گرایانمادی»الدین افغانی در حملۀ مشهورش به بهترین بینش به نظر برسد. جمالکردند، جهان اسالم، قلمداد می مسئلۀ

ای ازعهده است، در منبه عربی ترجمه ش« الرد علی الدهریون» باعنوان، که توسط محمد عبده« و بیان حال نیچریان نچریحقیقت مذهب »

اریخ ای را هم از تبرای تأیید حرفش، چنین منازعهشود؛ وی ها مینجات علم از دستان پوزیتیویستمشغول خود مطرح شده،  از پیشِ

 در پاسخ مشهورش به رنان، چنین بگوید:بود مجبور علم اسالمی و هم از تاریخ علم مدرن استنتاج کرد. او 

توان قطعاً تصدیق کرد این مانع، در نهایت، روزی محو نخواهد شد؟ از ، مانعی برای توسعۀ علوم است، آیا مییمسلماناگر درست باشد که دین 

عنی آن ، یاند. دین مسیحیوة خودشان، متعصباز دینی به ادیان دیگر تفاوت یابد؟ همۀ ادیان، هر کدام به شی اناین منظر، چگونه دین مسلمان

                                                             
1 Ilm 

2 ulum 

3 Science 

شد، نمایندگی می رازقو عبدال هی قرن نوزده که توسط افغانی، عبداسالم ترین پیشگام مدرنیسمو راست رُکهای معروف روشنفکری مصر در قرن گذشته و شاید عثمان امین، یکی از چهره 4

علم و  ۀوسعبودن با تاسالم، متهم به مخالف»کند: ن میچنین بیا ه،فت )علم( تفسیر نمود. او در ادامعنوانِ تالشی واقعی برای احیاء مفهوم سنتی معردر موردِ علم مدرن را به هدیدگاه عبد

قلید کند و لذا تورزانه وجود ندارد. اسالم، برای جستجوی حقیقت، دالیلی را تجویز میزده یا غرضهای شتابداوریتر از چنین پیش، هیچ چیزی غلطهدر نظر عبدفرهنگ شده است. 

ی بر توان اسالم و چنین ایمانی که مبتنکند. پس چگونه میمیسازند، سرزنش را که خودشان را بدون بصیرت به عادات و آراء آبائشان ملزم می هاییآننماید و کورکورانه را محکوم می

های تکردنِ درخواسآورد، در راضیدلیل می فهمشانکردنِ و کامل معرفتکند و برای توسعۀ با ایمانش را ترغیب به پرسش می طبیعت و خردِ انسانی است و خودش، افرادِهای خواست

 بر افزونک پژوهشگر ی ]قلمِ[ ارزش جوهرِ»کند که شک دینی که بیان میبی«... را در چین بیابیدعلم را بجویید ولو اینکه آن»امبر اسالم چنین نگفت: علم و فرهنگ ناتوان باشد؟ ... آیا پی

 «.اش گردداتیماهیت ذاندیشی در تواند متهم به تاریک، نمی«خون شهیدان است

Osman Amin, Lights on Contemporary Moslem Philosophy (The Renaissance Bookshop: Cairo, 1958), 140-141; cf. 105-106. 
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اره بدان اش قطعاً که من ایاز اولین دورهی ]که از آن داریم[ شکل یافته است، کند و در تصویرهایش تبعیت میت و آموزهای که از الهاماجامعه

مسلمین  که جامعۀدر حالی ،بهبود یافته آزادی و استقالل، سریعاً در جادة پیشرفت و علم،رسد که نظر میبه پسام، ظهور کرده است؛ از آن کرده

هر قدر هم این واقعیت محقق باشد که دین مسیحی، در جهان، در قرون متعدد، جلوتر از دین قیمومیت دین رها نکرده است. را از خودش هنوز 

توانم از امید ورزیدن به این مسئله خودداری کنم که ]آیا[ جامعۀ محمدی، روزی موفق به شکستن زنجیرهایش خواهد شد و مسلمین بوده، من نمی

د، توانم تصدیق کنم که بایستی منکر این امیمن نمی نه شدن بعد از راهی که جامعۀ غربی ]طی کرده[، قدم خواهد گذاشت؟ر متمدنمصمانه در مسی

 1برای اسالم شد.

هایی نظیر محمد عبده، سید احمد خان، رشید رضا، محمد اقبال ]الهوری[، محمدآکیف الدین[ افغانی که از طریق چهرهصدای ]جمال

، بلکه ستدرن چیزی نیبود: علم م زمانهای از احساسات خالصهیافت، نامیک کمال، سعید نورسی و فرید وجدی استمرار می ،ارسوی

گر، عبارت دیگردد. به، به جهان اسالمی باز میهای رنسانس اروپایی و روشنگریاز طریقِ ورودیای است که عقبۀ آن، علم اسالمی

 است: را به شیوة زیر بیان داشتههر تمدنی نیست. افغانی آن فردمنحصربهویژگی عنوان مثال، هیک اقدام مشخص فرهنگی و بعلم 

نامند. اند. یک بخش را علم مسلمین و دیگری را علم اروپایی میعلمای ما این روزها، علم را به دو بخش تقسیم کردهترین چیز، این است که عجیب

فهمند که علم، آن چیز شریفی است که ارتباطی با هیچ نمی هاآندارند. سودمند باز می موزش برخی از علومِدیگران را از آ هاآنبه این دلیل که 

ه مشهور شود و هر ملتی کشود، توسط علم دانسته میشود. بلکه هر چیزی که دانسته میملتی ندارد و توسط هیچ چیزی االً خودش، تمیز داده نمی

 ... ها، بایستی با علم مرتبط باشند نه علم با انسانهاانسانشود. شود، از طریق علم مشهور میمی

ت که مانع علم و معرف هاییآنباشد و دلیل حقیقت، جایی است که  ارسطو است نه گالیله.]متعلق به[ نه دلیل و  2دلیلپدر و مادر علم، 

ست به علم و معرفت ا ادیان ترینِاند. دین اسالمی نزدیکدشمنان آن دین اند، در واقع،شوند و بر این باورند که در حال محافظت از دین اسالمیمی

 3ای میان علم و معرفت و مبانی ایمان اسالمی وجود ندارد.و هیچ ناسازگاری

                                                             
 الدین افغانی، اولین بار در این اثر منتشر شده است:از جمال« هایی به رناننامه» 1

Journal de debats (May 18, 1883), translated in kiddi, AN Islamic Response to Imperialism, 183. 
2 Proof 

3 Afghani, “Lecture on Teaching and Learning” in keddie, AN Islamic Response to Imperialism,107. 
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های غربی قابل تمایز است و فرض اصولی موجود در ز ارزشطور قطع، اوضوح و بهعلم غربی برای این نسل از متفکران مسلمان، به

زیربناهای  رو، وظیفه این نیست کهکند. از اینای به ساختار و عملکرد علوم طبیعی نمیحملهگونه بینی سکوالر مدرن غربی، هیچهانج

؛ فرهنگ نماییمآید، وارد ای که از فرهنگ غربی میرا بدون عنصر اخالقیفلسفیِ علم مدرن را آشکار کنیم، بلکه این است که آن

کر مشهور ، روشنفه آداب و رسوم اسالمی، بیگانه است. بهترین مثال از این بینش، توسط محمد آکیف ارسویای که نسبت بغربی

هایی از کرد که امپراتوری عثمانی و بخشامپراتوری عثمانی و شاعر سرود ملی ترکیه، ارائه شده است. آکیف که در زمانی زندگی می

گرفتند، تمایزی روشن میان علم مدرن و های اروپایی مورد حمله قرار میوسط قدرتجهان اسالمی، در حال تجزیه بودند و شدیداً ت

ربی عیار علم غشد، به پذیرفتن تمامها و آداب تمدن اروپایی را منکر میو در عین حال که منش سبک زندگی اروپایی ایجاد کرد

 کرد.دعوت می

وکالی علم در جهان  نشی است که تا هم اکنون با ماست. اغلبِبی ،ایدة قرار دادنِ علم مدرن در چارچوب اخالق اسالمی 

ه، سلطه، طرفیِ ذاتی علوم فیزیکی هستند؛ بنابراین مسائل توجیدانان، معتقد به بیدانان و فیزیکاسالمی، مثالً مهندسان، دکترها، شیمی

های میان سنن علمی ام فارغ از ارزش است، تفاوتآید. از آنجایی که علم، یک اقدبر نمی هاآنسادگی از ، بههاآنکنترل و نظایر 

ه مسلمان چبنابراین وقتی یک دانشمند،  ؛دهدمختلف، اگر اصالً چنین چیزی مجاز باشد، در سطح توجیه و نه آزمایش و عملکرد رخ می

اصر و عنبیند، در همان مجموعهچیز را می نگرد، یکباشد و چه هندو یا حتی غیرمعتقد ]به ادیان[، به اجزاء شیمیایی مواد معدنی می

ها ا در زمینههاین چنین کاری، کابرد عملی این یافتهرسد. میمتناسب کند و احتماالً به همان نتایج مل میعَ ،شرایطتحت همان مجموعه

 کند.ایجاد می -اگر تفاوتی باشد-هیثمی و فرانسیس بیکنی الگوهای بطلمیوسی، ابنهایی است که تفاوت را، میان و تکنولوژی

موجود به  ترین بینشرایجاین دیدگاه که این دشوار نیست که تصویرسازی از مشعل علم را در این دیدگاه، ذاتی بینگاریم. 

های رو به پیشرفتی از اکتشافات و ترقی عنوان مسیر خطیِتاریخ علم را بهمی و هم در جهان غربی است، تاریخ علم، هم در جهان اسال

شاره به پیشرفت انتقال یافته است، ا ورة تاریخی به دورة تاریخی دیگر،بیند. مشعل علم که از ملتی به ملتی دیگر، از یک دابتکاری می

ای از به مجموعهرا های فلسفی و/یا زیربنای اجتماعی های دینی، مفروضهمحکومیت مانندهایی دائمی تحقیق علمی دارد و واقعیت



 

 

12 

 

 

 اسالم جهان در علم گانۀسه هایدیدگاه
 نیکقائمی محمدرضاترجمۀ    کالین ابراهیمنوشتۀ  

 

بنابراین تنها تفاوت میان علم در قرن سیزده میالدی در جهان  ؛کندمنتسب میرفت علم ضروری است، شرایط مقدماتی که برای پیش

گردد. می باز جهان فیزیکیتخصص بیشتر معرفت علمیِ انباشت و در چارچوب آن،  اسالم و علم در قرن نوزده اروپا، به کمّی بودنِ

بلکه در ابزارهای  مند به طبیعت و معنای تحقیق علمی،عالقه نسان مدرنِانقالبی نه در افق اانقالب علمی قرون هفده و هجده، 

لوم چگونه اکثریت روشنفکران قرن نوزده، تاریخ علم و ظهور عشرح فوق بیان این است که های علوم طبیعی بود. شناختی و بنیانروش

 1شود.ر مدارسِ جهان اسالمی، آموزش داده میکردند و اینکه این موضوع، هنوز هم تا به امروز، دطبیعی مدرن را تفسیر می

ورة ایمان اسالمی است. در د در بابهایی أییدیهعنوان تهای علمی بهنتیجۀ منطقی این دیدگاه در باب علم، مشارکت یافته

« علمی»انش رآنی را موضوع خوآیات قدید که ضروری نمیقدر و منزلت داشت، هیچ دانشمندی،  ،بینی دینیمدرن، وقتی جهانپیشا

ا این وجود، ب داد.مییا مبنای دینی تحقیق علمی را نشان داشت میدین یک به  شایمانامیدی به تقویت قرار دهد و از این طریق )شاید(، 

؛ جستندیمرا از علوم  شانباورهای دینی دیان و مذاهب متفاوت، امکان تأییدیک ویژگی دورة مدرن آن است که بسیاری از معتقدان به ا

ین رویکرد خوب از اپوزیتیویسم دفاع کند. مثالی  کهژمونیحملۀ و هم از مقدس حقیقت ارزشی کتاب از هم است،  که امید تأییدهایی

در ترکیه  2گذار جنبش نورکومشهور، فعال ]اجتماعی[ و بنیان (، پژوهشگر1960-1877در جهان اسالم، بدون شک، سعید نورسی )

 است.

میالدی،  1900بندی شد که پوزیتیویسم حادّ اواخر دهۀ سی در مورد رابطۀ ایمان و علم، در زمانی صورتهای سعید نوردیدگاه

ایدئولوژی رسمی، با عنوان تأسیس جمهوری ترکی را ساخته بود. نورسی برخالف بسیاری از معاصرانش، شناخت قابل توجهی از 

فتن سخن گجای بود: او به مؤثرم غربی، یک روش ساده و در عین حال، خیلی اش داشت. روش او در مواجهه با علهای علمی زمانهیافته

                                                             
است. افغانی شهور )علم کالم جدید( م« االهیات جدید»خاطر انکار کامل تصورات سنتی از طبیعت، به نامِ تر، سید احمد خان است که بهترین استثناء، اگرچه به معنایی منفیشاید برجسته 1

اسخ افغانی، نامید. برای پگرا میمعنای طبیعت، به«نچری»را  هاآنقرار دهد که « گرایانیمادی»احمد خان را در زمرة د و بنابراین تردید نداشت که سیدنظر مطلع بوخوبی از خطرِ این نقطهبه

 بنگرید به منبع زیر:

“The Materialistr in India” in al-urwa al-wuthqa (August 28,1884), translated in keddie, An Islamic Response to Imperialism, 175-
180. 
2 Nurcu movement 
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دین را نمود و بنابراین، هر گونه تقابل جدی میان علم و ترکیب می 1خداپرستانه اندازیچشم هایش را درونیافته آن، مخالفِ از موضعِ

سترگ  طور که ما در کارلوم طبیعی مدرن آگاه بود و همانبه زیرکی از قدرت ع -نظیر بسیاری از معاصرانش–. نورسی کردمیقبضه 

قرآن، با عینک علوم فیزیکی مدرن آیات در نظر او، خواندن  3کشفیاتش بود.فراگیر بینیم، او یقیناً معتقد به عینیت می 2«رسالۀ نور» ،او

رار نوسانات پوزیتیویسم و امپریسیسم قرن نوزده قبرای حفاظت کردن از ایمان جوانی دارد که تحت تأثیر  ایابزارگونهنه تنها ارزش 

انی قرآن در کیهآیات و خواندن علوم مدرن  اتیقینیبخشیدن به ایمان اسالمی بر مبنای گرفت، بلکه آغازگر روشی نو از تجسممی

 ماتریس کشفیات علمی بود.

سنتی  شناسیِاز اختالف آشکار میان کیهان خوبی در علوم سنتی اسالمی ریشه داشت،عنوان پژوهشگری دینی که بهنورسی به

ی بود و نیز از تصویر نیوتنی از جهان که مشتمل بر هیچ اصطالح دینی نبود، آگاهکه توسط فیلسوفان و صوفیان مسلمان تشریح شده 

طرح  از 4مالکبراهین  کیهان که توسط علم مدرن ارائه شده بود، تناظری جالب میان آن و جای ردِ دیدگاه مکانیستیِداشت. نورسی به

ه مقدار بکه توسط متفکران مسلمان و مسیحی، به یک شکل،  –در نظر او، براهین کالسیک از طرح عالَم دید. برقرار می 5]عالَم[ )نظام(

 برگرایی نیوتنیج ان که مثالً مثلدر بافت کیهتوسط خالقِ الهی شده تأیید نظم ابدی و هماهنگی ساختهدر  -اندکار گرفته شدهبه یفراوان

، هیچ لحاظ علمیاز عالَم، تصویری از جهان ارائه دهد که بهکند، اشتراک دارند. اگر دیدگاه مکانیستی متناقض عمل نمی صورتِبه

یهان دراین هنگام، این مسئله آفرینش اتفاقی کمحسوب شود، گری االهی از صنعت غیرچیزی  ،چیزآنچیزی از قلم نیفتد، مگر اینکه 

                                                             
1 theistic 

2Resale-I Nur 

نورِ »کند: )فنون مدنیه( تعبیر می« م تمدن مدرنعلو»عنوان اما او خِرد )عقل در عربی( را به ؛کندکید میأنوری در کلمات قصار کوتاهش، بر اهمیت وحدت دل و خِرد برای آیندة بشریت ت 3

جدا از یکدیگرند، اولی سبب دگماتیسم و دومی  هاآنیابد. وقتی که نور خِرد، علوم مدرن است. حقیقت در ترکیبی از این دو ظهور میدل )وجدان در عربی( علوم دینی هستند در حالی

 بنگرید به:«. گرددمنجر به اغفال و بدگمانی می

Said Nursi, Munazarat (Istanbul: Tenvir Nesryat, 1978), 81. 
4 kalam 

5 nizam 
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یک ماشین یا ساعت، یعنی دو نماد مثابه بنابراین تعاریف عالَم، به 1هوشمند است.خلقِ آن توسط عاملی مؤیدِ کند، بلکه یید نمیأترا 

، برعکسه کند کنورسی از صمیم دل، استدالل میسازد. مدعیات خداپرستانۀ آفرینش را ملغی نمیهای قرن نوزده، دئیستبرگزیده از 

یدگاه مکانیکی دبنابراین  ؛کیهان قرار دارددر مورد در قلب دیدگاه دینی کننده بینیو پیش کنندهامر هماهنگقاعده،  عنوانبهعقالنیت، 

هیچ تهدیدی شد، بر دین اعالم می 2وچرای خِردچونعنوان پیروزی بیهای قرن نوزده بهاز عالَم که توسط سکوالرها و پوزیتیویست

 ود وب مؤثریار شود، این بینش، در میان پیروان نورسی بسمتذکر می 3«ماردین»کند. همانطور که مطرح نمی علیه فهم خداپرستانه از عالم

بنابراین جهان فیزیکی  ؛دایرة لغاتی که از ترمودینامیک و الکتریسیته قرن نوزده گرفتند، تبدیل به اصطالحات بومی جنبش نورکو گردید

[ ]فرودکار بلندمرتبۀ عالَم  ماشینی از آینده است که از میزِ ،(؛ که زندگی287 ص آالر،)لم شودتوصیف می 4«کارخانۀ عالم»همچون 

هایی ماشین»گوید، از الزمان، وقتی که از کار شاگردان سخن می(. صبری، یکی از اولین شاگردان بدیع371 ص ،آالرآمده است )لم

 5کنند.لید میتو« آورد که الکتریسیته را از کارخانۀ نورسخن به میان می

                                                             
گر کامل و بزرگ )صنیع مطلق( عالَم است. عنوان صنعتکامالً سرشار از اجاعاتی به خداوند، به ZLERÖS (Istanbul: Sinan Matbaasi,1958)کارهای نورسی، مخصوصاً  1

تنها نبود. در واقع، این وضعیت، یک وضعیت عمومی در میان  ،نورسی، در نزدیکی به عالَمِ جبرگرایانه و منظم علم مدرن از این نقط نظر خاص این مسئله بدون گفتن، روشن است که

لکواکبی بن احمد االسکندرانی، سید عبدالرحمن ا، محمدهشود که شامل محمد عبدنامیده می )تفسیر العلمی یا تفسیر الفنی(« روش علمی اظهار نظر دربارة قرآن»چیزی بود که داران آنطالیه

د، شناختی قرآن و در برخی موارهای علمیِ علوم فیزیکی قرن نوزده با آیات کیهاندادنِ یافتهها مانند نورسی، از روی شور و غیرت، مشغول آشتیشود. این چهرهو محمد عبداهلل دراز می

 ، بنگرید به:معاصر علمیتصور ها و رای این چهرهبودند. ب)ص( منقوالت )احادیث( پیامبر اسالم 

Ahmad Umar Abu Hijr, al-tafsir al-Ilmi lil-quran fil-mizan (Beirut, 1991) and Muhammad Husayn al-Dhahbi, al-Tafsir wal-
mufassirun, 2 vols (Beirut, 1976). 
2 reason 

3 Mardin 

4 A fabrika-I kainat (factory of universe) 

5 Serif Mardin, Religion and Social Change in Turkey: The Case of Bediuzzaman Said Nursi (New York: SUNY press, 1989), 214. 

 دارد:میعربی ارائه شده است، بیان وفی که مخصوصاً توسط ابنصشناسی ای نورسی با کیهاندوجنبهماردین همچنین اظهاراتِ جالبی را در مورد رابطۀ 

Mardin, Religion and Social Change, 203-212. 
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اش با قابلهم متضادی تفسیر شده است. کسانی هستند که هایهای متفاوت و گاه، سبکرویکرد نورسی به علم مدرن، به گونه

 1بینند.مییوتنی زبان فیزیک، شیمی و نجوم ناستفاده از توسط علم  متافیزیکیمدعیات شکنی عنوان یک شیوة قدرتمند از شالودهعلم را به

ه تأثیری مشهود ک شود که تمایل دارند تا بر تأثیر علم مدرن و پوزیتیویسم بر نورسیمطرح می هاییآنخالف این مجادله، توسط سمت م

احتی ناسازگاری روشنِ رکید کنند. حتی اگر کسی بتواند بهأدر سرتاسر نسل پژوهشگران، روشنفکران و فعاالن مسلمان قرن نوزده بود، ت

را نشان دهد، ممکن  3از آن ساخته بودندبیان دارد و آنچه پیروانش  2اش« تفسیر علمی»داشته توسط باصطالح  قصدمیان آنچه نورسی 

این افی است تا ، کهاییاندک مثال 6ش وجود دارد.5«رسالۀ نور»نهایتاً در  4اشگرایی خداپرستانههای علماست مدعی شود که ریشه

 بحث در باب معجزاتی از انبیاء که در قرآن بیان شده است، دو دلیل اصلی برای تقدیرشان دیدگاه را به تصویر بکشیم. نورسی در حین

ار که با یک حقیقت غیرقابل انکاست  هاییآنکند. دلیل اول، مربوط به صداقت انبیاء خدا، یعنی توسط اقتدار االهی مشخص می

اشاره به آن دارد که در اینجا نیز مورد نظر ماست، دوم که انند. دلیل اند تا مردم را به کلمۀ ابدی خداوند فراخوفرستاده شده 7)برهان(

 یۀآ سلیمان نبی )ع( که در قرآن بیان شده است )سبع،داستان مثالً تمدن بشری را در بر دارند.  های آیندةشبذر گستر ،معجزات نبوی

                                                             
 ای با پوزیتیویسم هستند. برای دفاع از این موضع، بنگرید به:شوند که منکر هرگونه رابطهبدون استثناء، همۀ پیروان نورسی به این دیدگاه اول، متوسل می 1

Yamin B. Mermer, “The Hermeneutical Dimension of Science: A critical Analysis Based in Said Nursi`s Risale-i Nur”, in The Muslim 
World vol.LXXXIX, Nos. 3-4 (July-October, 1999): 270-296. Mermer`s essay is also interesting for making a case for occasionalism 
on the basis of nursi`s views. 
2 Tafsir al-ilmi 

کید قرار گیرد. أ، مورد تامگذارِ دکتر علی مِرمِر و یامین بی.مرمر هستم که البته شاید بایستی بیش از آنچه من در اینجا بدان پرداختهناسازگاری، سپاساین بخاطرِ برگرداندنِ توجهم به من  3

 ام.ای دیگر، پرداختهمن به موضع نورسی در مورد علم، با جزئیات بیشتر در مطالعه
4 Theistic scientism 

5 Risale-i Nur 

Lahikasi (Ankara:  Kastamanu درای جالب به تصویر کشیده شده که نورسی، اگر بخواهیم با عبارت بهتری بیان کنیم، ابهام موضع نورسی در مورد علم مدرن، توسط واقعه 6

Dogus Matbaasi, 1958), p.179 حاکم اسم»ش نقشبندی، یعنی یکی از اعضاء دستۀ نقشبندیه، بخشی از رسالۀ نور، در معنای کشد. بر طبق این داستان، یک درویبه تصویر می »

سی در نور«. دپردازشناسان میها( به موضوعات علمی مانند دانشمندان و کیهانرساله)این آثار »گیرد که می نتیجهپردازد و خواند که به خورشید و منظومۀ شمسی می)نام الهی قاضی( را می

عنوانِ یک عمل انحصاری روایت پذیرد. این واقعه توسط نورسی، بهخواند در حالی که درویش فهم نادرستش را می)وهم(، همان رساله را برای او در حضورش، می« توهم»واکنش به این 

 نورسی را از روش علوم فیزیکی مدرن متمایز سازد.« تفسیر علمی»شود تا می
7 Burhan 
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ا تحت کند، این واقعیت که خداوند، باد ررا تفسیر میآنطور که نورسی کند. همانبینی میهای هوایی مدرن را پیش(، اختراع سیستم12

یما طور عام و اختراع هواپسافرت در هوا بهوتاهی طی کند، بیانگر امکان مهای طوالنی را در زمان کسلیمان قرار داد تا مسافتفرمان 

جزة موسی نبی )ع( است که وقتی او و ( ذکر شده، مع60 آیۀ مثالی دیگر که در قرآن )بقره، 1طور خاص در آینده است.)طیاره( به

حفاری  های مدرنتوسعۀ تکنیک ،نظر نورسی، این واقعهاصحابش در جستجوی آب در میان صحرا بودند، آب را از زمین خارج کرد. به

نبال همان خط دهبکنند. نورسی، مواد ضروریِ صنعت مدرن نظیر نفت، آب معدنی و گاز طبیعی را استخراج میکند که بینی میرا پیش

ای از اهمیت عنوان نشانهرا به (10 آیۀ )سبع،« اش برای داوودشدهحالت نرم»نسلش، اشارة آهن و تفکر خیلی معمولی مفسران قرآن هم

 مشغول تفسیر علمیمثال قابل توجه دیگر از اینکه چگونه نورسی، عمیقاً  2کند.آیندة آهن و شاید، استیل برای صنعت مدرن تبیین می

یان اند. در مسینا و غزالی در مورد آن، تفاسیری نوشتههای بزرگی از تاریخ اسالم، نظیر ابنچهرهاست که  3ود، تفسیرش از آیۀ نورب

یسیته اختراع الکترکنند، تشریح می« نوری از سماوات و ارض»بسیاری از دیگر معانی عمیق و باطنی از آیۀ نور که خداوند را همچون 

 4شود.س مییاق، ه در این آیه بیان شدهک« نورٌ علی نور»انتشار مستمر نور با تعبیر قرآنی بر اساس آن، که بیش نیست ای هدر آینده، کنای

ایت از تبعیت حکشوند، بر اساس آن مرتب می هاآنسبکی که تکثیر یابد و راحتی تواند بهتعدادی است که میبهاین امثله، 

 «معجزة آموختن اسماء االهی به آدم»این سبک را او  سی با قدرت کامل، پذیرفت و با دقت شرح داد.که نور بود یایدة ریاست از هاآن

 که فرشتگان از ترسِ–اش بر روی زمین خلیفهعنوان گوید که خداوند، پس از خلق آدم، بهبه ما می 31در سورة بقره، آیۀ نامید. قرآن 

ه در (. این آی«نام همۀ اشیاء»مطابق با برخی روایات دیگر، )را به او آموخت « ۀ اسماءهم» -فسادِ وی بر روی زمین اعتراض کرده بودند

فسیر قرار گرفته تر، مورد تهای باطنیهای لفظی گرفته تا خوانششماری، از ترجمههای متفاوت بیسرتاسر تاریخ فکری اسالم، به شیوه

                                                             
1 Nursi, Sozler (Istanbul: Sinan Matbaasi, 1958), p.265; and Isharat al-ijaz fi mazannil-ijaz (Istanbul: Sinan Matbaasi 1994), p.311. 

2 Nursi, Sozler, 266. 

ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ یضِیهَا تُیادُ زَکیۀٍ یۀٍ وَلَا غَرْبِیتُونِۀٍ لَّا شَرْقِیۀٍ زَکوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَی یبٌ دُرِّکوْکأَنَّهَا کۀٍ الزُّجَاجَۀُ زُجَاجَ یمِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِ هافیاةٍ کمِشْکاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ  3

 م-(35 آیۀ مٌ )نور،یءٍ عَلِیلِّ شَکالْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِ ضْرِبُ اللَّهُیشَاءُ وَیاللَّهُ لِنُورِهِ مَن  یهْدِینُورٍ  ینَارٌ نُّورٌ عَلَ

4 Ibid, 263; cf. Sikke-i Tasdik-i Gaybi (Istanbul: Sinan Matbaasi 1958), p.76. 
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زات تمام تر از دیگر معجتر و کاملای عظیمعنوان معجزهیعنی پدر بشریت را به جسورانه، نورسی این معجزة آدم )ع(، تعبیریبه است.

هایی ل انسانکُلِ پیشرفت و تکام»نظر نورسی( این معجزه، دربرگیرنده و متضمن حالت کامل زیرا )به ،کندپس از او تلقی می پیامبرانِ

« رقیانهمت»مسئله اساساً متکی بر این اصل است که نورسی، تفسیر علمی و این  1«.شوندبدان نائل می تاریخشاناست که همواره در مسیر 

ان ر سنتی در مورد قرآن یا در میتواند در تفاسیکند. در حقیقت، تفاسیری از این نوع، میاز آیات گوناگون قرآن را توجیه می اش

درن یم چنین نامی را در اینجا استفاده کنیم، زمینۀ ماگر بتواننورسی عجیب است،  وفیان یافت شود. آنچه در مورد هرمنوتیک جدیدِص

 و علمی است که بیان شده و به عمل در آمده است.

علمی  هایهای یک به یک میان یافتهاش، مواجهۀ سعید نورسی با علم مدرن، منتهی به سیلی از تطابقشدهدر نسخۀ عوامانه

یعی، همچون رمزگشایی از زبان مقدس طبیعت را ایجاد کرد که تمام نسل به علوم طبای سابقهعلقۀ بیشد که جدید و آیات قرآن 

رار داد. زبان قالعمل نسبت به خارج از جهان ترکیاز خود متأثر ساخت و مردم را در وضعیت عکسرا ای دانشجویان و اساتید ترکیه

های علوم هکردن یافتتوانند روش نورسی را در یکیمیو موفق هستند  ،امروزه پیروان او، شدیداً در موضوعات مرتبط با علوم و مهندسی

گراید، های فلسفی موضوع میوقتی مسئله به جنبه هاآنبا این حال، یان ابراهیمی ادامه دهند. تانۀ ادانداز خداپرسفیزیک مدرن با چشم

با  3هِ آن، سرچشمشود و نسخۀ انگلیسیکه توسط پیروان نورسی در ترکیه منتشر می 2بسیار فقیر و خام هستند. صفحات مجلۀ سیزینتی

دید نشان شناختی قرآن و اکتشافات علمی جهایی میان آیات کیهانکوشند تا معجزه آفرینش را از طریقِ قیاسشود که میمقاالتی پر می

این معنا،  به قرآن است.دلیل دیگری برای معجزه و اعتبار آور، در عین حال، نحوی شگفتنظر، بههر کشف جدیدی از این نقطهدهند. 

از طریقِ  آندر جهان اسالم بنامیم. ایدة تأیید آیات کیهانی قر 4«سملیبوکائی»را که ممکن است ما آنهستند اوالد نورسی، پدر آن چیزی 

اقعیت وابد. غلبه ی هاآنجه شده و بر های علم سکوالر مدرن موابینشی بسیار مدرن است که امید است تا با چالشعلم روز، در مداقه 

                                                             
1 Nursi, Sozler, 272-273; Nursi, Isharat, 310. 

2 Sizinti 

3 Fountain 

4 bucaillism 
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 کار روند و بر این اساس، کامالً نتایج متفاوت وتوانند در بسترهای توجیهی متفاوتی بهمی ،های علمیدادههمان مجموعه کهاین است 

توجه قرار ورد را م بینی علم مدرنطبیعت سکوالر جهانآشکارا چرا که ، نکنندعنوان یک مسئله ظهور به و دندهناپذیری به دست سیاق

ترین نتیجۀ شود و زنندهحل دیده میعنوان راهغفلت عمدی از این مسئله، بهتا تهدیدی برای دیدگاه دینی طبیعت و عالم باشند. دهند نمی

خوانند، اما تصورشان از علم تا حد ای از دانشمندان و مهندسان مسلمانی است که پنج نوبت در روز نماز میظهور طبقه ،این رویکرد

 بینی علمی مدرن تعیّن یافته است.ط اصول موضوعۀ جهانزیادی توس

هان که توسط علم مدرن بر جبازداشته شوند شود که هوادارانِ این دیدگاه از دیدن مسائلی باعث نمیبا این وجود، این مسئله 

انواع مار شبیسریع  محیطی، خطرات مهندسی ژنتیک، آلودگی هوا، نابودیبحرانِ زیستشود. تحمیل میطبیعت و زندگی انسان 

عالج اند. در عین حال، بپردازیم، تأیید شده هاآنعنوان مسائلی که ما بایستی به همگی بهای، تهو صنایع تسلیحاتی شیمیایی و هس]جاندار[ 

ل نکند، ح محیطی و اجتماعی، مسائل مطرح شده را اگر کامالًاست: تعبیۀ یک بُعد از اخالق زیست شدهبینی پیشنهادی، عالجی پیش

بنابراین،  ؛قرار گیرد 1انقیاد اخالقعبارت دیگر، علم بایستی در سطح تصمیمات سیاسی، تحت به ]دستکم[ تحت کنترل قرار خواهد داد.

ا توجه به بهای پیشرفته در مهندسی محیط زیست بر مسائل مذبور در مورد علم مدرن غلبه یافت. توان توسط مدیریت بهتر و تکنیکمی

ئله در حل مسداند، این دیدگاه در جستجوی راهای ناقص میرا پروژهیادماندنی هابرماس از پروژة مدرنیته که او در عین حال، آنبهدفاع 

علم مدرن  زیستی و همۀ مسائلی که باهای جدیدی از کنترل بحران محیطها و تحقیق علمی، روشخود آن است: بهبود بیشتر تکنولوژی

 داریم. انحرافاتکند. مختصر آنکه ما نیاز به علم بیشتر برای غلبه بر یجاد میرا اسروکار دارد 

که ما فقط  اندشریکبخش قابلِ توجهی از مردم در جهان اسالمی و نیز جهان غرب، در مقاصد دیدگاه فوق در باب علم، 

چیزی چارچوبی اخالقی در آنضرورت حفظ  به های زندگی، معتقدحوزهای از آن را ارائه کردیم. بسیاری از مردم از همۀ خالصه

دارد که توسط  ایاین مسئله یقیناً الزامات سیاسی مهمی برای تحقیق علمیهستند که تحقیق علمی بایستی انجام دهد و کنترل شود. 

ه وجود، این نقط با اینگیرد. گذاری قرار میمورد سرمایه ،های جهانهای بازرگانی در بسیاری از بخشهای فدرال و شرکتحکومت

                                                             
1 Ethics 
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یات برای محدود کردن اخالق به اجرائ سازی سیاسی است.یر در سطح تصمیمتر از داشتن تأثاست، بسیار وخیم ماندهکه ناچاراً مبهم 

اش در برابر های سیاسی و مالیآزادینماییم که تبدیل  ایرا به موضوعی با اولویت شخصی برای اجتماع علمیبایستی آن ،سیاسی

انسانی و  1سازیشبیهمؤیدِ  واقعیت این است که دانشمندانِ .استساز مسئلهتا حد زیادی  های سترگبنگاه ها وآن دولتهای[ دی]آزا

فوق، بدان  آگاهی که ما در سطوحتضاد  دهد.خداپرستانه، مسیر علم مدرن را تغییر نمیتحول تکاملیِ معتقدند که ، دگرگونیِ ژنتیک

که به فرامین ادیان مربوط به خودشان گره خورده، در حالی احساسشانو  قلبگیرد که نجا در قالب مردمی شکل میاشاره کردیم، در ای

 خالی از دیدگاه دینی نسبت به عالَم است. هاآناذهان 

 علم: برضد و برای روش شناختیِدیدگاه معرفت

لسفۀ ف]مسیر[ ستم، از طریقِ آن، با شرایط علم مدرن مواجه شده، جهان اسالم معاصر، مخصوصاً در سه دهۀ اخیر قرن بیسیر مهمی که م

نقد فیزیک  شناختی پوزیتیویسم قرن نوزده کههژمونی معرفت شکستنِ شالودةعلم، آنگونه که در غرب بسط یافته، بوده است. تأثیر 

سای انرژیِ آآور بوده و مسبب رهایی سیلتآورد، بر جهان اسالم، بهگرایی علمی را گردِ یکدیگر میگرایی و واقعنیوتن و عینیت

وهن، فایرابند، پوپر هایی نظیر کهای مرتبط با نامفکری در میان دانشجویان و روشنفکران بوده است. نیازی به گفتن نیست که نفوذ ایده

ستِ جدی رسیده، ببه بن رسد کهمی نظردر مورد علم، بهرغم این واقعیت که تفکر پسا ضدِ رئالیستی هب، اغلب هاآن معاصر و دانشجویان

کردن ال تجربهکماکان در حکنند، گیری میفرو ننشسته است. بسیاری از دانشجویان و روشنفکران مسلمانِ موجودی که این بحث را پی

یش از پهستند.  کاملشانلزاماتِ ستکردنِ احال مقایسهدر  -همانطور که مختصراً خواهیم دید–ها، علیرغم موفقیت اندکش این ایده

شدنِ دامنۀ ای برای روشنکردن تحقیق رایج موجودی که توسط دانشجویان و روشنفکران مسلمان انجام شده است، چند کلمهتحلیل

 گوییم.سخن میکنونی میدان فلسفۀ علم 

                                                             
1 Cloning 
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شاهده، تمایز م-ظریهگانگی ناعتبارِ مدعیات علوم طبیعی مدرن، یا فقدان آن است. دو نهادن لقۀ اصلیِ فلسفۀ علم معاصر بناعُ 

عنوان به ،در میان چیزهای دیگر ،ای از مسائل دیگرعلم و دسته شناسیِعلمی، تاریخ و جامعه آزمایش، عینیت، اجتماعِارزش، -واقعیت

ا این حال، د. ببرجسته هستنکند، را رها نمینخورده ای از اقدامات علمی دستهیچ جنبهای که مسائل این زمینه، یعنی زمینه ترینمهم

شناختی تیهرگونه براهین متافیزیکی یا هسباستثنای شناسی به ما مربوط است، تأکید در فلسفۀ علم بر روی معرفتمورد آنچه در این

ادعای که اند یر کردهعنوان ساختاری معرفتی تفسعلم را اصوالً بهاکثر فیلسوفان علم، مانند پیشگامانی نظیر کوهن، پوپر و فایرابند، است. 

گرایی، جربهگرایی، ابزارانگاری و تگرایی علمی، ضدواقعواقعفردِ روش علمی را دارد. تبیین نظم واقعیت فیزیکی در چارچوب منحصربه

لسفۀ معاصر فاند. ی تعریف شدهبا استلزاماتِ عمیق، هم برای علوم طبیعی و هم برای علوم انسانهمگی، با تصورات متفاوتی از دانش 

اشته شود. در شناسی علم برابر انگتواند با معرفتمیمورد بحثش معلوم است،  فردش نسبت به ادعاهای معرفتیِکه عقلۀ منحصربهعلم 

و لوازم  غیر از شناخت موضوعمفهومی بههیچ ، زیرا از فلسفۀ مدرن استقابل مالحظه دیدگاه معرفتی علم، یقیناً دیدگاهی این زمینه، 

 می مناسب از جهان نیست.ی برای فهبنیادآن، 

ست که ا زبان هایدگر، عبارت برجسته و مهم فلسفۀ مدرنشود، به یبا نظر به اینکه چگونه شناخته م 1هستی راجع به مسئلۀتفکر 

 یِرمحوانسانبرای عنوانِ یک صفت بهرا  سوژهما شناخت چه اینکه  2.شودمیگرایی گرایی و تجربهعقلیعنی  ،اشعمدهشامل مخالفان 

کند که ما در مسیرهایی را قطع میبه سرعت دهیم که ای مورد توجه قرار میشکنیگرا، ساختارگرا یا معتقد به شالودهگرا، تجربهعقل

را درک کنیم، چگونه با آن واکنش نشان دهیم و چگونه موضع خودمان در مقابل دیگر  پیرامونمانیافتیم که چگونه جهان ها، در میآن

همیشگی  پارادوکسیدر این مورد،  کنیم، تعیین نماییم.میشریک مان جهانرا در فضای ارادی و فیزیکی زیست هاآنیی که ما هاانسان

                                                             
1 being 

 اند در:این مقاالت منتشر شده«. عصر تصویر جهان»و « تکنولوژیاز پرسش »دارد: اش را در دو مقالۀ مشهورش بیان میهایدگر دعوی 2

The Question Concerning Technology and Other Essay, trans. William Lowitt (New York: Harper Colophon Books, 1977). See also, 
in the same collection of essays, his “Science and reflection”, 155-182. 

 شوند:این مقاالت به فارسی نیز در این منابع یافت می

 ؛1پرسش از تکنولوژی، ترجمۀ شاپور اعتماد، نشریۀ ارغنون، شمارة 

 .1، شمارة 1379زاده، فصلنامۀ فلسفۀ دانشگاه تهران، حمید طالب؛ و ترجمۀ 12و  11علی اباذری، نشریۀ ارغنون، شمارة عصر تصویر جهان، ترجمۀ یوسف
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جهانی که آن زن یا آن مرد، قرار دادن سوژه، در پیشِ روی برای های سوبژکتیو در حال روشن شدن است: شناسیدر مورد همۀ معرفت

گفته شد  نحوی متفاوتبه تر از دایره باشد.باید بزرگ ،است در داخل دایرهکه  یمدعی شد که مربع بخشی از آن جهان است، بایستی

اساً چیزی که اسجای هر چیزی بیرون از سوژه، همچون یا به شناخت سوژهاستداللیِ های ساختجهان در  قابلیت فهمِایجادِ که برای 

 شناسی مدرن است،تنی بر مقدمات معرفتنقد مسلمین از علم مدرن که مب 1را دید. است، بایستی جهان ذاتی تهی از معنا و قابلیت فهم

اروقی و فراجی که اسماعیل بینیم را میای ادبیاتِ ستودنی که در مقابل،کننده نظر ندارند، در حالیبه این واقعیت تعیینمعموالً 

 اند.نامیم( تولید کردهمی IIITالمللی اندیشۀ اسالمی )که از این پس شاگردانش در موسسۀ بین

از ای عاریتی پشتوانهعنوانِ توانند بهمین 2،نماییکوهنی یا مفهوم پوپریِ راست گراییِضدواقعنباید منکر این واقعیت شد که 

ا این بد. بار و برای همیشه معنادارنبرای تخریبِ آن ]هژمونی[، یک هاآنبرعکس، هژمونی معرفتی علم مدرن مورد توجه قرار گیرد. 

ل دارد تا تمایاست که  ایشناخت سوژهکار، این کند: را تقویت میمحور تصویر انساناین ، هاآناضع وجود، عنصر ضدرئالیستی مو

من معتقدم این جنبه از فلسفۀ علم معاصر، آن چیزی  4متوسل شود. 3اش را منکر شود و به اعتبارعلم، عینیت از جانب خود ادعا شده

                                                             
های سازد که در آن، ما اساساً در حال پاسخ دادن به شیوه( است که ما را انسان ذاتاً خودبیانگر میexpressionآیا این بیان )»کند: چارلز تیلور این مسئله را به شیوة زیر مطرح می 1

به تجربۀ ما از آن  پذیرتقلیل ای هستیم که البتهآوریم؟ یا اینکه ما در حال واکنش به این واقعیت هستیم که ما آغازگر و دربرگیرندة دورهرا به بیان میآن احساس/آزمودن جهان هستیم و

 بنگرید به:« نیست؟

Charles Taylor, Human Agency and Language: philosophical papers, vol.1 (Cambridge: Cambridge University press, 1985), 238. 
2 verisimilitude 

3 Credibility 

ریاضیاتیِ -آنچه برای توسعۀ آن، ]یعنی توسعۀ فیزیکی»فیزیکی ساخته شده است: -نامد که طبیعت جهان، از طریقِ موضوع اصلیِ علوم ریاضی( میprojection« )فرافکنی»را هایدگر این 4

ه طبیعت، نرمال؛ بلکه بیشتر در سبکی قرار دارد ک فرایندهایریاضیات در تعیین ویژگی « کاربرد»قرار دارد و نه در « واقعیات»د به نفس نسبتاً باال در مشاهدة آن[، قطعی است نه در اعتما

ا نگریستن به آن ب شود برای اینکه شایدوده میشود و افقی گشچیزی دائماً دمِ دست )جوهر(، در پیشِ رو، مکشوف می ،شود. در این فرافکنیلحاظ ریاضیاتی در آن فرافکنی میخودش به

، هر چیزی است دهشطبیعتی که به این صورت فرافکنی « در پرتو»، نیرو، مکان و زمان(. تنها حرکتپذیرند )لحاظ کمی، تعیندهنده، به سوی آن، هدایت شود؛ اقالمی که بهاقالم تشکیل

ل ممکن است که تنها بدان دلی« علم وابسته به واقع» « ِبنانهادن»شده و در چارچوب این فرافکنی محدود شده باشد. اندازی کرد که تنظیمد و آزمایشی را راهتواند یافته شومی ،«واقعیت»مانند 

های روشِ آن، کند، تدبیر شده است، گرهنچه ما را هدایت می( توسط آbeing) وجود ندارد. ... وقتی تصورات بنیادینِ فهم ما از هستی« واقعیت عریانی»محققان دریافتند که در اصل، هیچ 

ای یوهشوند، الگویی که برای ما در حال ترکیب است و ش، ایجاد شده و تأیید میهاآنهایی که اشیاء در ساختار شیوة آن در درک اشیاء، امکان حقیقت و یقینی که متعلق به آن است، شیوه

 @)اگزیستانسیل( کاملی از علم ایجاد کرده است. اند. کلیتِ این اقالم، درکی وجودیِین شدهتعی هااینکه ابالغ شده است، همۀ 

Being and Time, trans. J. MAcquarrie and E.Robinson (Oxford: Basil Blackwell, 1978), 413-4. 
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تاب یا توانیم با کندرت میاشتباه بوده و توسط هوادارانش در جهان اسالم مورد اغماض قرار گرفته است. ما امروزه بهرفته ِ همکه روی

به فوکو، کوهن، فایرابند یا لیوتارد ارجاع نداده مواجه شویم که  1شده به انگلیسی، عربی، ترکی یا به زبان باهاسای مالزیاییۀ نوشتهمقال

 نامهایی بها نوشتهمسلمان تکارشناسی  دانشجویانِ دانشگاهیِ 2زیربنای فلسفیِ علم مدرن را محکوم نکرده باشند. از مقاالتباشد تا 

طرف از طریقِ این ادبیات، این طرف و آن بشماری علمِ های فیلسوفانِشوند، نامسردار هدایت می ضیاءالدینتوسط که  3«اتاجمالی»

شاسی عرفتز حد بر ما بیشمسئله منجر به تأکید این تر، عبارتی مالیمبهنظر اسالمی هستند. های بومی و نقطهافزوده شوند و دربردارندةمی

اند و یا ک شدهرشناسی و متافیزیک، یا تَکه مسائل هستیشود در حالیشناسی در میان متفکران مسلمان و پژوهشگران جوان میو روش

که مضمونِ شده  متمرکزشدة سست، شناسی تعریفگراگردِ یک معرفت علم اسالمی، مفهومِنظر، ز این نقطهااند. مسلم فرض گرفته شده

یک که ه شده چیزی یکی گرفتبا های مختلف، سازی علوم طبیعی و اجتماعی، به شیوهایدة اسالمیبایستی تعیّن یابد. در عین حال، آن، 

این بنابراین  ؛ندکبنامیم تولید می شناختیِ فلسفۀ مدرنمغالطۀ معرفتتوان می که آنچه درون را شناسیو روشدانش فاوت از تمساختار 

که بدونِ –شناسی شناسی و روشبرای فروکاستنِ مفهومِ علم اسالمی به مالحظاتِ معرفتماند: نخورده باقی می دستکننده، مسئلۀ تعیین

نظر اسالمی، درون و نه بیرون از چارچوب فلسفۀ مدرن ناگزیر هستیم فضایی را برای نقطه -اندشک، در جایگاه خودشان ضروری

 م.جستجو کنی

ای خوب از این است که چگونه ایدة روش یا شود، نمونهشاخته می« سازی معرفتاسالمی»کار اسماعیل فاروقی که با عنوان 

واژگان در توضیح این دیدگاه هستند(  بسامدترینشناسی که پر های عربیِ روش و روش، معادل«منهاجیه»و « منهاج)»شناسی روش

کردنِ صوَرِ میبرای اسال حتی اگر پروژة فاروقی،های رایج علم مطرح هستند. تری را بپوشاند که در بحثتواند مسائل فلسفیِ عمیقمی

نخورده باقی دست ،ت علمیمعرف، تمرکز او منحصراً بر علوم انسانی بوده و واقعاً ، پیشنهاد گرددشودمعرفتی که از غرب وارد میموجود 

که خنثی  نستدای میاز علوم طبیعی مدرنگرفته سرچشمه این عقیدة راسخش بود که بدنۀ دانش راواسطۀ بهاین مسئله یحتمل  ماند.می

                                                             
1 bahasa malaysia 

2 paper 

3 ijmalis 



 

 

23 

 

 

 اسالم جهان در علم گانۀسه هایدیدگاه
 نیکقائمی محمدرضاترجمۀ    کالین ابراهیمنوشتۀ  

 

 1یتی متمرکز شد.لوم اجتماعی و ترببر عبعد از مرگش،  ،بنابراین کار فاروقی و موسسۀ او ؛نیازمند هیچ توجه خاصی نیستندمثالً و هستند 

سازی، شاگردانش را مهیایِ چارچوبی نمود که در آن، این مسئله، دو پیامد در بر داشت. اول اینکه کار مهم فاروقی در مورد اسالمی

توانیم بگوییم میایان بخشید. پ 3گراییشناسیشد و بنابراین به نوعی از جامعهمی اجتماعی برابر انگاشته های علم، با رشته)العلم( 2دانش

استنثاء دوم اینکه  کند.تفویض حکم می 4علم سنتی یعنی عالِمکمِ احهمچون  مدرنی است که دانشمند اجتماعیِپروژة فاروقی،  الگوی

 بینی علمی مدرنثرِ جهانکردنِ اکار، حداقل، برای اسالمیمسامحههای سازی، منجر به روشکردنِ معرفت علمی مدرن از حوزة اسالمی

اینکه چگونه با  ای راجع بههیچ نشانهسازی را بدونِ برنامۀ اسالمی 6ن و نمونۀ آرمانیدانشمندان اجتماعی مسلما ،این مسئله 5شده است.

 کند.کند، سروکله بزنیم، رها میمسائلی که معرفت علمی مدرن مطرح می

 سانی وعلوم طبیعی و ان ندوگانگی میاشدید با ت هاآنهای فلسفیِ مدرن و اعطاء در اتخاذ بنیانعلوم طبیعی،  بر اینون افز

نماید، میصوَرِ معرفتِ بیرونِ از قلمرو علوم فیزیکی مدرن ایجاد  7هایی جدی برای اعتبارچالش شان،استمرارکه یی دوگانگیِ پیامدها

 8برابر هستند.

                                                             
 بنگرید به: 1

Ismail R. al-Faruqi, Islamization of knowledge: General Principles and Work plan (Washington DC: international Institute of 
Islamic Thought, 1982). 

 است. المللی اندیشۀ اسالمی، بسط یافتهتوسط گروهی از پژوهشگران مرتبط با مؤسسۀ بین 1989این کتاب تا حد زیادی مورد تجدید نظر قرار گرفته و در ویرایش 

2 knowledge 

3 sociologism 

4 alim 

سازی معرفت و نقش موسسۀ مذکور اش، در مورد اسالمیرسانی( در مقالۀ اطالع28 صبار )تنها یک (،IIITالمللی اندیشۀ اسالمی )بین ۀسجمال برزینجی، یکی از اعضاء خانوادگی مؤس 5

 اثر او با این عنوان:در توسعۀ آن، به علوم طبیعی اشاره کرده است. بنگرید به 

“History of Islamization of knowledge and Contributions of the International Institute of Islamic Thought” in Muslims and 
Islamization in North America: Problems & Prospects, ed. Amber Haque (Maryland: Amana Publications, 1999), 13-31. 
6 Ideal-type 

7 validity 

 سازی، بنگرید به:از کار فاروقی در مورد اسالمیآموزنده  برای تحلیل 8
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ه او های مرتبط و نزدیک ببرخی پژوهشو سردار  ضیاءالدینبایستی در کارهای  های مهم رافاوتبه، با برخی تموضعی مشا

توان ندرت میبهد، ننامیده شو« صرفاً کوهنی»د که با عنوان نپذیرنمی اتاجمالیهرچند شود، یافت. شناخته می« اتاجمالی»که با عنوان 

تعریف سردار  1م مدرن غربی ناکام ماند.عل نقددر  -که مبتنی بر کوهن، فایرابند و دیگران است– هاآندر دیدنِ مفهوم ضمنیِ گفتمان 

ساسی ابزار ا» ،شریک است. در نظر او، علم ،علمدر موردِ گرایی کوهنی از علم، با بخش زیادی از تعریف ابزارانگارانه و روح ضدواقع

دم و اسی مراش را حفظ کند یا نیازهای اساعیتواند ساختار سیاسی و اجتمنمیحل مسئله در هر تمدنی است. یک تمدن بدون آن، 

دارد که  3، یقیناً اشاره به عنصری مهم از فعالیت علمی، یعنی زمینۀ اجتماعیاتاجمالیاجتماعی -نظرِ فرهنگینقطه 2«.ساختارش را ببیند

شی در این حوزه ا هر فعالیت پژوهعلوم فیزیکی یواگذاریِ متذکر شد که کنند. با این وجود، بایستی علوم در آن انباشته و رشد و نمو می

طور مانه مشروعیت فلسفیِ علوم مورد توجه قرار گیرد.حدی که تا  استپیامدهایی جدی به عنایت به به سودِ ]علوم[ اجتماعی، ملزم 

عی گرایی است؛ موض، متضمن تمایلی شدید به سمت ضدواقعتعریف ابزارانگارانه از علم بینیم،می« کوهن»و  4«فن فراسن»که ما در مورد 

 اش با مفهوم علوم اسالمی مورد توجه قرار گیرد.پذیریکه بایستی در عین حال، سازش

ائه کند: را اینگونه ارترین نقد علم مدرن کوشیده تا آنشایعپارادوکس پیچیدة دیگری نیز در اینجا مطرح است.  همهبا این 

افیِ روز در جهان رّترین حشایعبه لحاظ فرهنگی مشروط با مدعیات جهانشمولی و عینیت. الگوی فلسفیِ کوهن که و به تالشی تاریخی

اند تا ته شدهنحوی مسرفانه به کار گرفهمگی به ،اسالم تبدیل شده و دفاع فایرابند از جامعه در برابر علم و ابزارانگاری علمی فن فراسن

بیت علم مدرن را نشان دهند. از آنجایی که هر فعالیت علمی و انسانی، از طریقِ بسط و گسترش، در جایگاهی گرایی مطلق و نستاریخ

سئله شان سخن بگوییم. این متاریخی-نظر از شرایط اجتماعیتوانیم از علوم، با صرففرهنگی و تاریخی جاسازی شده، دیگر نمی

                                                             
Leif Stenberg, The Islamization of Science: Four Muslim Positions Developing an Islamic Modernity (Lund: Lund Studies in History 
of Religions, 1996), 153-219. 
1 Ziauddin Sardar, Explorations in Islamic Science (London: Mansell Publishing Ltd, 1989), 155. 

 :برای بحث ما در اینجا کارگر است کلیخودش، به ،این انکار مؤکد
2 Z. Sardar, Islamic Future (London: Mansell Publishing Ltd, 1989), 157. 

3 Social setting 

4 Van Frassen 
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کن علم مم شناسیِجامعه تر از آن،باشد و خواه اسالمی، بدون تاریخ و حتی مهم متضمن آن است که هیچ روایتی از علم، خواه غربی

 ، تقریباًاین رویکردعلوم را مورد ساختارشکنی قرار دهد. افزون بر این،  1بندی تاریخی و تبارشناسیای که بایستی صورتنیست، وظیفه

برای علوم  ،شناسی اسالمی مفروض گرفته شدهعنی علم و روشدر جایگاه خودش، یچیزی که  الزاماتبه نسبت کامل  توجهیِبیبا 

 کار گرفته شده است.انسانی ]نیز به اشتباه[ به

علوم فیزیکی  جهانشمول و عینیت دربه اعتبار  گونه توسلشود و هرشناسیِ علم یکی گرفته میاز این منظر، فلسفۀ علم با جامعه

عنوان ات بهحتی اگر این اصطالحدر این علوم، رد شده است.  هااینگیری فرهنگی و نظایر گرایی مطلق، ایدئولوژی و سوتاریخبر مبنای 

از  فاعشاندندرت در به هاآناصطالحات خانوادگی، توسط کتابت و اندیشۀ بسیاری از مسلمین در باب علم مدرن به کار رفته باشد، 

تعلق به فرهنگ مشود. اگر علم، یگزین برای مفاهیم غربی علم پیشنهاد میعنوان یک گزینۀ جاای که به؛ دفاعیهشودعلم اسالمی ظاهر می

رسد مدافعانِ این دیدگاه بدان اشاره دارند، پس نظر میشمول است، همانطور که بهخاص بدون هیچ حقی برای کاربرد فراگیر و جهان

ین اشد و خواه در قرن بیستم در سوئد، صادق باشد. بایستی برای هرگونه فعالیت علمی، خواه در قرن یازده در سمرقند رخ داده با

صورت دهندگانِ اصلی فلسفۀ علم منظور شده است. اگر علم سکوالر مدرن بهوضوح بیان شده و توسط همۀ توضیحچیزی است که بهآن

ستی تبیین کند بای -شودآنگونه که توسط این گروه از پژوهشگران فهمیده می–فرهنگی و تاریخی، ساخته شده است، پس علم اسالمی 

ه استحکام منطقی مختصری خواهد داشت ک. پذیری جهانشمول داشته باشدبار و کاربستداند که اعتکه چگونه و چرا خود را محق می

 های کوهن، ابزاری کافی برای تبیین تاریخ غربی و نه علم اسالمی است.بگوییم زبان پارادایم

کند، جای یک مکتب یگانۀ تفکر اخذ میشدت رایج را بهام که شکلی از گرایش بهیدهآنچه که من دیدگاه معرفتی علم نام

داشتن یک مطالعۀ علمی در باب طبیعت که  را ارتقا داده و در بحث رایج در باب امکانِیقیناً آگاهی جهان اسالمی در مورد علم مدرن 

ام بمانیم، این دیدگاه ناکتوانیم در دیدن تضادهای ل، ما به ندرت میبا این حا شرکت کرده است.باشد، مبتنی بر آداب و رسوم اسالمی 

شناسی ردن هستیشناسی و اسثتناء کبر معرفتشناسی مدرن باشد. تأکید های معرفتپذیرترین مسئله برای وسوسهباالخص وقتی آسیب

                                                             
1 genealogy 
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ظر، ندلیل است که ما در میان هواداران این نقطهتراشد و این بدان و متافیزیک، پیامدهای ]ناگواری[ را برای هرتصوری از علم می

های علمی، علیرغم مقاومتی عمدی نسبت به این رشتهافزون بر این، بینیم. شناسی را نمیگونه مطالعۀ جدی فلسفه، متافیزیک یا کیهانهیچ

اند. شدهه میلمی و ایمان دینی به کار گرفتای میان معرفت ععنوان دریچهبهو فلسفۀ اسالمی سنتی،  متافیزیکاین واقعیت وجود دارد که 

این نکته خواه دیده شود یا نشود، هواداران دیدگاه معرفتی به علم، خواهند توانست بر سفسطۀ سوبژکتیویستی فلسفۀ در هر صورت، 

 شناسی کافی غلبه یابند.ک و هستیشناسی بدون بیان متافیزیمدرن، یعنی ساختن معرفت

 مر سکوالر: متافیزیک علمامر مقدس در برابر ا

توانیم در اینجا صرفاً مختصری از آن ارائه دهیم، با تأکیدش بر متافیزیک و نقد فلسفیِ علم که می خرین موضع اصلیِ در باب علمآ

ب یمدرن، از دو موضع دیگر متمایز شده است. دیدگاه متافیزیکی که عمدتاً توسط متفکرینی مانند رنه گنون، سید حسین نصر، نق

 متافیزیکی در چارچوبعملیاتی  جنس بیان شده است، هرگونۀ فعالیت علمیِگلشنی و آلپ ارسالن آکیگ العطاس، عثمان بکّار، مهدیِ

های نابجای وحی االهی سرچشمه گرفته است. متافیزیک علم در تقابلِ با فلسفه و دهد که اصولش از آموزهرا مورد توجه قرار می

از این منظر، دیدگاه  1کنند.آورد که درون آن کار میشناسی فراهم میوم را با تصور مقدسی از طبیعت و کیهانعلشناسیِ علم، جامعه

فیزیکی و همۀ  کردنِ علومبندی و عملیاتینسبت به صورتشود که ای آموخته میمقدس در باب طبیعت، از طریق سنن باستانی و دینی

بر اصولی  مبتنی هاآنشوند، انباشته می هاآنهای جغرافیایی و تاریخی که علوم در ظر از زمینهنصرفدارند. ای عمدهتعهد  ،علوم سنتی

بیعت و کیهان که قداست طای را تولید کنند، در حالیهای بسیار پیشرفتههای علمی و تکنیکسازد تا رشتهرا قادر می هاآنهستند که 

 2لت وجودیشان بلکه عشناسیو روش اخالقکار و ه علوم طبیعی سنتی، نه تنها کنند کنصر و دیگران استدالل میکنند. را حفظ می

                                                             
( یا existenceعنوان مبدأ وجود )(، بهbeingاگر هستی )»شناسی و هم االهیات است: کند که هم دربردارندة هستیعنوان علم فراگیر به مبدأ الهی استفاده میبه ،نصر از واژة متافیزیک 1

ی واسطۀ ایجادِ صورتش تخلیه نشده است. هستی، اولین اراده از مبدئی متعالیکی گرفته شود، زیرا این مبدأ، بهعنوان،  همینتواند با مبدأ با همۀ آنچه که هست، در ذهن مجسم شود، پس نمی

 «.ناقص استند، کان معنای تعریف شده در ذهن مجسم همعنوان هستی، بهشود و تا زمانی که مبدأ را صرفاً بهشناسی، تنها ]معطوف به[ بخشی از متافیزیک میسوی تجلی است و هستیبه

Knowledge and the Sacred (New York: SUNY press, 1989), 136. 
2 raison d'être 
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آن،  دارند که بر اساس ریشهدر مفهومی از معرفت  هاآنمشتق شده است زیرا  ،از اصول وحی االهی شانمتافیزیکیشناختی و هستی

گردد؛ خداوندی که همچون وحدتی د آشکار میشود که از طریق خداونمعرفت به جهان، توسط انسان و معرفت مقدسی کسب می

برای  -ق آییمکوشیم بر آن فائکه امروزه می –شناختی علوم طبیعی و انسانی بحرانِ معرفت ،عنوان یک نتیجهبه یگانه دیده شده است.

 ید.و برعکس نما آزمایشی علمی انجامِقربانیِ  اش راجبور شود باورهای دینیتا مدانشمند سنتی مطرح نبود 

متافیزیک سنتی غربی، مدعی است که واقعیت، ساختاری چندالیه با سطوح و درجات معنایی متفاوت است. تقارن میان اصل 

یش از این زیرا پ ،کندمراتبی از عالَم را آشکار میشود، دیدگاه سلسلهش ترجمه میبه خدا و آفرینش ،زبانِ االهیاتآن که به  1و ظهورِ

 ولِعالوه بر این، از آنجایی که واقعیت، چیزی است که معلتر بود. پاییناش دارندهنگه از واقعیت بود که از اصلِ ظهور، متضمنِ قلمرویی

طور یهان، همانکمورد توجه قرار گیرد. در مقابل، اتفاقی حوادثِ یک سری عنوانِ بازیچه یا محصولی از تواند بهطبیعت االهی است، نمی

 طبیعت که توسط علمِِ توجهی است. قابل 2نظم و قصدمندیِ شناختی است که بیانگرغایتسراسر، نه معتقدند، که دانشمندان سنتی قاطعا

ا حفظِ ب ثبات و تداوممنزلی از  دربازسازی خودش هرگز در و تصادف ترسیم شده است، از تغییر جریان دائمی عنوان یک مدرن به

سطوح  هیچ یک از اینتواند بهنمیپرتو این نگاه، موضوع اصلیِ علوم فیزیکی است، طبیعت که در  3ماند.اصل و نسب خود ناکام نمی

مراتب، ظیر سلسلهکنند که با اصطالحاتی نگرایی، از زبانی استفاده میگونه تقلیلهای سنتی علم، بدون هیچمتافیزیکفروکاسته شود. 

وم سنتی در شناسیِ عل، برای ساختار و روشاین کیفیاتشده است. ارتباط، ایزومورفیسم )تناظر(، وحدت و پیچیدگی ساخته  4غایت،

و سکوالر مدرن  های مقدسای به کار گرفته شوند که در میانۀ یکی از سرحداتِ دیدگاهگونهتوانند بهاند که میباب طبیعت ساخته شده

                                                             
1 manifestation 

2 purposiveness 

الطبیعه( لسفۀ طبیعی )علمبخش ف الجوهریه( یافت شود. بنگرید بهترین تفسیر از این ایده، در تصور مالصدرا از طبیعت )طبیعه( و حرکت جوهری )الحرکهترین و منسجمشاید سیستماتیک 3

 بع زیر:ندر م

Al-Hikmat al-muta aliyah fil-asfar al-arbaat al-aqliyyah, ed. M. RIda al-Muzaffar (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1981), vol. 
3, part. 1. 

 باشد.عربی قابل قیاس میدر تاریخ اسالم، صرفاً با کار ابن اش مهم است کهشدهخوبی بیانشناسی بهکار صدرا همچنین برای بیان کیهان
4 telos 
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 ایجاد یا احیاءِ علوم اسالمی سنتی در باب طبیعت، بدونبنابراین بعید است که هواداران این دیدگاه، نسبت به  1در باب علم قرار گیرند.

لحاظ انداز بهشناسی اسالمی به چشماش اصرار بورزند. هرگونه کوششی برای پیوند اخالق و معرفتاولین بیانِ چارچوب متافیزیکی

 .انجامدعلم مدرن، ناگزیر به شکست میمتافیزیکی کور 

اند. شتق شدهاز اصول متافیزیکی اسالم مکه توسط نصر، العطاس و دیگران تعریف شده، زیربناهای فلسفیِ علم اسالمی، آنگونه 

و  همچنین به فهم آن از محیط طبیعیکند، مسلمین را تعیین میتمدن قطعاً همانگونه که وحی اسالمی، زندگی هنرمندانه و اجتماعیِ 

کند و در قلمرو علوم را تأیید میگارة دین اسالم، وحدتِ مبدأ الهی ترین اناساسی 3،نظریۀ توحید 2دهد.اش نیز جهت میمطالعۀ علمی

تواند ی میدارد که بنابراین یک علم، وقتجِنِس بیان میآکیگشود. مطرح می نظم طبیعیروابط متقابل عنوان وحدت ذاتی و طبیعی به

 4بینی اسالمی را منعکس نماید.اصول اصلیِ جهان کند، بسط دهد ونوایی میرا که با آن هم چیزیعلمی اسالمی تعریف شود که آن

ی و دورة شناختی باستانتر، سخن گفتن از علوم کیهانطور کلیو به –هدف همۀ علوم اسالمی »ای مشابه، نصر اصرار دارد که شیوهبه

حدت انسان شاید با اندیشیدن در و ، برای اینکهی باشد که وجود داردهایبایستی نشان دادنِ وحدت و روابط متقابل همۀ آن چیز -میانه

 ی در باب طبیعت، کارکردی مضاعفبنابراین علوم اسالم 5«.کیهان به وحدت مبدأ الهی برسد که وحدت طبیعت تصویری از آن است

ای واسطه هانآنگرند. دوم اینکه هایی که مرتبط با یکدیگرند، میبه طبیعت، همچون وحدتی بسیط با همۀ بخش هاآندارند. اول اینکه 

ظر نصر، در نعنوان محصول مصنوعیِ خداوند تأمل نمایند. که در طبیعت، به یت دانشمند و هم هدایت شخص غریبههستند هم برای هدا

                                                             
 نظرِ سنتی، بنگرید به:، از نقطههاآنبرای تحلیل مفاهیمی مانندِ کیفیت، کمیت، وحدت، سادگی، قاعده و نظایر  1

Rene Guenon, The Reign of Quantity and the Signs of the Times (London, 1953), especially, pp. 19-100. 
2 S. H. Nasr, Islamic Science: An Illustrated Study (kent: World of Islam Festival Publishing Company Ltd, 1976), 3-9. 

Naquib al-Attas, “Islam and the Philosophy of Science” in his prolegomena to the Metaphysics of Islam: An exposition of the 
Fundamental Elements of the Worldview of Islam (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995). 
--------------------, Islam and Secularism (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1978). 
3 tawhid 

از آن،  هایلحاقیاعنوان زیست مفهومی اسالمی تلقی شود(؛ بلکه بهعنوانِ محیطتواند همچنین بهی )که اکنون میبینی اسالمدرون جهان ،علم اسالمی آن فعالیت علمی است که سرانجام» 4

 «.عنوان بستر اسالمی علوم تعریف شود( محقق گرددتواند همچنین بهمستقیماً درون طرح مفهومی علمی اسالمی )که می

Alparslan Acikgenc, Islamic Science: Toward a Definition (Kuala Lumpur: ISTAC, 1996), 38. 
5 S. H. Nasr, Science and Civilization in Islam (New York: Barnes and Noble Books, 1992), 22. 
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رتبط با کارکرد نفسه باشد، متکی بر متافیزیک و وحی است، مفی یش از آنکه مبتنی بر علوم فیزیکیِصوفیان که ب مقدس شناسیِکیهان

ه جنبۀ مهم را بما این مسئله کند زیرا مبتنی بر معنای نمادین کیهان است. را حفظ میطبیعی است و حتی امروزه، اعتبار آندومِ علوم 

 کند.هدایت می هاآنای اندیشهسالمی در باب طبیعت، یعنی کارکرد دیگر علوم ا

« اندیشه»داللت ضمنیِ واژگان است.  2مرتبط با تأمل برد که معادل با چیزیاش به کار میمعنای سنتیرا به 1«اندیشه» واژة نصر،

اش است. نصر با انکار از مضمونِ متافیزیکی و عرفانی هاآنکردنِ نتیجۀ خالی 4،عنوان تحلیل منطقی یا تفکر برهانی، به3«ایاندیشه»و 

 است. نآدِ سنتی و مربوط به دورة میانۀ عنوان تحلیل یا احساسی انتزاعی، در جستجویِ بازیافتنِ کاربربه« اندیشه»کاربرد واژة 

ا امور تأملی هرگونه ارتباطی برت، ندبهدیگر  هاآنشوند که یکی گرفته می ،با کاربردِ تحلیلی ذهن دقیقاً، امروزه «ایاندیشه»و « اندیشه»

نوزده بایستی  های اوایل قرنتا سال تهنگرشی که این واژگان، بر اساس آن، به طبیعت داللت دارند، بینشی است که گو کنند.را تقبل می

ینش، ذاتاً یابد. مختصر آنکه این بمفاهیم، تسلط می یکند و توسط نیروکند، تسخیر میآن بینشی که حل می –برای آن دلسوزی کند 

ییم رابطۀ ایزی قدیمی، بگوبنابراین ما بایستی، از طریقِ ایجاد کردنِ تم ؛انتزاعی است در حالی که معرفت تأملی، کامالً انضمامی است

 6است که نه انتزاعی است، نه تحلیلی و نه صرفاً احساسی. 5هگونای[ اندیشهوستیکی با طبیعت، ]رابطهگن

دانند. جنبۀ علوم اسالمی در باب طبیعت، آنگونه که تعریف شد، خودشان را مدیون به ابزاری برای کسب قدرت و سلطه بر طبیعت نمی

ر، را از یک سو به متافیزیک و از سوی دیگ هاآنسنتی ریشه دارد،  شناسیکیهانهای قرآنی طبیعت و نیز در در آموزهکه  هاآنتأملیِ 

 سازد.به هنر مرتبط می

                                                             
1 intellect 

2 Contemplation 

3 intellectual 

4 Discursive thinking 

5 intellective 

6 Ibid, 24. 
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 هایی شود که توسط علوم طبیعی تولیدتواند محدود به وجود یک مفسرِ صرف از دادهدر همین راستا، کارکرد فلسفه نمی 

ا نهادنِ که فلسفه را به خادمِ فیزیک نیوتنی مبدل ساخت، نقشی مهم به فلسفه در بن ادی حاد با مفهوم کانتیِ فلسفهتضدر نصر، شوند. می

ه دوم از تدریج به تحلیلی درجورة پساکانتی، بهفلسفه در ددهد. ای هماهنگ میان مسلمات دین و تقاضاهای تحقیقات علمی میرابطه

صر در برابر این نای کامالً متفاوت محول کرد. اشتغال فلسفه را به وظیفه ،ی فروکاسته شد و این مسئلههای درجه اول علوم فیزیکواقعیت

کنیم، از یجهانی که ما در آن زندگی م-زیستفلسفه از یک سو، مرتبط با مُصِر است.  ،رسالت جدید، بر معنا و کارکرد سنتی فلسفه

دقیقاً یگر، تفاوت باشد. از سوی دتواند نسبت به فهم حقیقیِ عالَم و کیهان بی، نمیعنوان مثالجمله محیط زیست فیزیکی است و به

ابطۀ میان است که رای از علوم فیزیکی فروکاسته شود. در واقع، این مسئله تواند به شاخهاست و مثالً نمی 1مرتبط با متافیزیک و حکمت

ند و ای است. دانشمو هم در جهان اسالمی، بنا شده بود، چگونه رابطه بندی کالسیک معرفت، هم در غربفلسفه و علم که در طبقه

دارد بینیم، در یک شخص و شخصیت یکسان وحدت یافتند و این مسئله بیان میسینا میطور که در مورد ارسطو و ابنفیلسوف، همان

عالوة متافیزیک به– نصر از علم، فلسفه ن در تصورِبنابرای ؛توانست به تحلیل کمّی علوم طبیعی محوَل شودنمی ،که میدان تفکر فلسفی

عالوه بر این، علوم طبیعت،  3توانند توسط هیچ علم دیگری برعهده گرفته شوند.کننده دارند که نمینقشی تعیین -2شناسیو زیبایی

لمه، بیان معنای سنتی کسفه بهشناسی کارکرد دارند که اصوالً و ذاتاً توسط فلشناسی و کیهانهمیشه در چارچوب محدودی از هستی

 ناپذیر از مفهوم متافیزیکی علم در نظر نصر است.شود. این بدان دلیل است که فلسفه، بخشی جداییمی

مدرنی  ت؛ علماقد آن اسپردازد که علم مدرن فای[ میگونههای سنتی به طبیعت و مطالعۀ علمیِ آن، ]بهدیدگاه متافیزیکی تمدن 

که اهند داشت خوگردد. نصر و دیگران، اصرار اش باز میهای سنتیاش، به گسست تاریخی تفکر غرب از آموزهفیهای فلسکه بنیان

                                                             
1 wisdom 

2 aesthetics 

 برای تصور نصر از فلسفه، بنگرید به: 3

“The meaning and Concept of Philosophy in Islam” and “The Qur`an and the Hadith as Source and Inspiration of Islamic 
Philosophy” in History of Islamic Philosophy, 2 vols, eds. S. H. Nasr and O. Leaman (London: Routledge,1996), 21-39. 
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بلکه برعکس، نتیجۀ  1گیری و محاسبه نبود.اندازه های علمیِهای پیشگامانه در روشحقیقتاً معلول برخی پیشرفت ظهور علم مدرن،

، پنج اصل هانآاست که در میان  شدهانداز توسط تعدادی مقدمات بیان این چشمبه عالَم بود.  انداز بشری مربوطتغییری بنیادین در چشم

کند. اصل است که در نظم طبیعت، هیچ جایی را برای الوهیت، تعبیه نمیدیدگاه سکوالر نسبت به عالَم اول، زیر، اهمیت خاصی دارند. 

فسیر مقدرشده ت پیشرا همچون ماشینی خودپاینده یا/و ساعتی از  کیهانده و که علم مدرن ارائه داتصویر مکانیستی از جهان دوم، 

اب دکارتی انشعچهارمین اصل، بر تصورات رایج از طبیعت است. گرایی گرایی و تجربهشناختی عقلهژمونی معرفتکند. سوم، می

 مییان ب 3مادة جسمانیو  2اندیشیدن دربارة است که بر اساس تمایز قطعی دکارت میان

مقدمۀ  خود قلمداد شود. اصل پنجم و شناختی در شناخت سوژه از ابژة معرفتِعنوانِ ازخودبیگانگی هستیتواند بهشود که همچنین می

و سلطۀ منبع قدرت  عنوانزیست بهاستثمار محیطعنوان نتیجۀ پایانی نکات قبلی انگاشته شود، تواند بهبینی علم مدرن که میآخر جهان

                                                             
 این مسئله توسط بسیاری از مورخان غربیِ علم اشاره شده است. برای مثال بنگرید به: 1

Edwin Arthur Burtt, The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science (New York: Doubleday Anchor Books, 1932). 
Wolfgang Smith, Cosmos and Transcendence:breaking Through the Barrier of Scientific Belief (Illinois: Sherwood Sugden and 
Company, 1984). 

 برای انتقال این مفهوم از طبیعت در سنت غربی، بنگرید به:

R. G. Collingwood, The Idea of Nature (Oxford: Oxford University Press, 1972), especially 133-177. 
 قالب علمی، بنگرید به:نای کامل در مورد بحث پیشِ رو در مورد معنای العهبرای مطا

H. Floris Cohen, The Scientific Revolution: A Historiographic Inquiry (Chicago: The University of Chicago Press, 1994). 
 ط با انقالب علمی دارد.( در مورد علم اسالمی در ارتبا417-348کتاب کوهن همچنین بخشی سودمند )

2 Res cogitans 

3 Res extensa 
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غیر از آنچه که در بستر شود و ]لذا[ هیچ تصوری از حقیقت و معرفت را بهاین مسئله با غرور علم مدرن ممزوج می 1است.ی جهان

 پذیرد.پذیر باشد را نمیرو محدود، تحقیق، تکنیکی و از اینتخصصیشدیداً  2ابزارهای تأییدِ

ای اندیشههای علم اشاره داشت، این هدف را در بنیان به متافیزیکِ ِ توجه از فلسفهدیدگاه متافیزیکی علم که به انتقالی جالب

ل علوم شناسی مبتنی بر اصوتعریفی خوب از فلسفۀ طبیعت و کیهانعلم مدرن اخذ کرد و برخالف دو دیدگاه دیگر در باب علم، 

[ او هانآای محدود نشد که ]بر اساس ختیشنااسالمی سنتی را پیشنهاد نمود. نقدش از علم مدرن به مالحظات اخالقی یا ضمائم روش

بندی ت، آنگونه که توسط نصر و دیگران صوردر این زمینه، دیدگاه متافیزیکیِ علممدعیِ بازسازی دیدگاه دینی نسبت به عالَم شود. 

 تلقی شود. ک انشعابعلم بایستی صرفاً یبینی متجددانه است که در آن، شکنی جهانشالوده ترِای عظیمشده است، بخشی از پروژه

 گیرینتیجه

الم است. هان اسوضعیتِ کنونیِ جگانۀ علم که در اینجا مطرح شد، مؤیدِ نوسانِ بحثی در حال پیشرفت در مورد علم در های سهیدگاهد

عنوان بخشی به یهای زیادی از این بحث وجود دارد و موارد مرزی و نقاط متقاطع زیادی هستند که بایستنیازی به گفتن نیست که جنبه

-علم، هم در معنای مدرنِ غربی و هم در معنای سنتی شوند تا به شرایط مواجهه با مسئلۀپذیرفته از مجادلۀ مستمر جهان مسلمین 

اش و از سوی دیگر قطعی است که از یک سو رشد آگاهی جهان اسالمی در ارتباط با سنت علمیبا این حال،  اش برسند.اسالمی

شود. های علم غربی مدرن کنار بیاید، از اتفاقات مهم تاریخ اسالم معاصر محسوب میکوشد تا با چالشمی هاآناز طریقِ که هایی شیوه

سیر آیندة ممورد توجه قرار گیرد. تا انتها باقی خواهد بود تا  نوعی از عمل متقابل، میان سه موضعی که در باال مورد تحلیل قرار گرفت

                                                             
تر ، انسان و طبیعت: بحران معنوی انسان مدرن است. من به تصور نصر از علم با جزئیات بیشاشاولیهدر کتاب دین و نظم طبیعت ارائه کرده که دنبالۀ کار را نصر روایت کامل از این فرایند  1

 ام:در مقالۀ زیر پرداخته

“The Saced Versus the Secular: Nasr on Science” in The Philosophy of Seyyed Hossein Nasr, ed. Lewis Hahn, R.E. Auxier, and L.W. 
Stone (Chicago: Open Court, 2001), 445-462. 
S. H. Nasr, Religion and the Order of Nature (Oxford: Oxford University Press, 1997). 
-------------, Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man (Chicago: ABS International, 1999). 
2 Means of verification 
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، ادامه هایشانوعدهها و توسط این مواضع با همۀ بلندپروازی احتمال زیادبهاید باشد، آنطور که بان اسالمی، بحث در باب علم در جه

 یابد.

 


