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چکیده

سنتگ؛ایی ب عنوان یکی از ج؛یانیای نی؛ومند فک؛ی دنیای معاص؛ ،از ط؛یق نقد نشوان یای دنیوای جدیود و
نظام آموزشی و ف؛ینگی آن ،خوایان ایجاد نظم جدیدی در ع؛ص ف؛ینگ ،علم ،و آموز است .ای ج؛یوان،
ب پشتوان به؛همندی از یک سنت فک؛ی فلسفی و ع؛فانی ،توانست است در دی یای اخی؛ ذی یای بسویاری را
در کشوریا و ف؛ینگیای مختلف متوج خود کنود .بو؛ ایو اسواس ،ب؛رسوی ب؛نامو یای آموزشوی و علیوی
موردنظ؛ ج؛یان سنتگ؛ایی معاص؛ وو ک در ای؛ان بیش از ی؛کسی خود را مدیون اندیش یای سید حسوی نصو؛
میداند وو ام؛ی موج است .در ای مقال تال میشود با توج ب نقدیای ای ج؛یوان فکو؛ی ،بو ویوهه سوید
حسی نص؛ ،ب محتوا و ساختار علوم جدید و نظام علیی یمسو با آن ،پیشونهادیای جوایگزی در رویکو؛دی
میانرشت ای ب بحث گذاشت شود .ازایو رو بو کیک نگواه میانرشوت ای سونتگ؛ایان در نقود دنیوای معاصو؛
ازیکسو و پیشنهاد جایگزی آنیا مبنیب؛ بازگشت ب متافیزیک سنت و ن تنها دنیوای گذشوت از سووی دیگو؛،
مجالی ب؛ای فهم کلیت ای نظام اندیشگی ووو ک یمزمان از دانشیایی چون فلسوف  ،الهیوات ،ع؛فوان ،تواری ،
روانشناسی ،ین؛ ،سیاست و علوم دقیق ب؛خوردار است وو فو؛ایم میشوود .در یو؛ دو وجو  ،سونتگ؛ایان ،فهوم
درست و دقیق متافیزیک سنت را ،ش؛ط ی؛گون داوری و قضاوت درباره ضعفیا و تاریکییای عص؛ مودرن و
ض؛ورت گذر از آن ط؛ح ک؛دهاند .در ای نوشتار تال میکنیم آینده نظام علم را ب؛مبنوای نگواه انتقوادی سوید
حسی نص؛ ب نظام علیی موجود ک در متافیزیک وارون عص؛ مدرن ریش دارد ،مع؛فی و ب؛رسی کنیم.
کلیدواژهها :سنتگ؛ایی ،مدرنیت  ،آموز عالی ،ت؛بیت ،علم
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 .عضو ییئت علیی پهویشکده مطالعات ف؛ینگی و اجتیاعی وزارت علوم ،ته؛ان ،ای؛ان (نویسنده مسئول).



 .دانشجوی دکت؛ای اندیش سیاسی ،پهویشکده مطالعات ف؛ینگی و اجتیاعی وزارت علوم ،ته؛ان ،ای؛ان.
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نقد دنیای جدید و ارجاع مشکالت اجتیاعی ،سیاسی ،مع؛فتوی ،و انسانشوناختی بو ذات علووم
جدید ،مقول ای است ک بسیاری از جوامع غی؛غ؛بی در رویارویی با علووم و دنیوای جدیود غو؛ب
اتخاذ ک؛دهاند .نیون ای از ای رویارویی را میتوان در تیام جهان اسالم ،از جهان عو؛ب و بو ویهه
مص؛یان گ؛فت تا ای؛انیان و مسلیانان شب قاره یند ،مشایده ک؛د .سنتگ؛ایی ب عنوان ج؛یانی منتقد
در ب؛اب؛ تیام شئون دنیای جدید ،تال دارد راهحل را ن در اصالح جزئی علوم جدید ،بلک در نقد
تیامعیار آن و بازگشت ب متافیزیک سنت بیابد.
سنتگ؛ایان ب؛ ای باورند ک ب؛ای خو؛و از مشوکالت و آسوی یای دنیوای جدیود ،در گوام
نخست باید موقعیت زمانی جهان معاص؛ را بشناسیم و بدانیم ب لحاظ زمانی در چ دورهای ب سو؛
میب؛یم .ب؛ای ای کار باید بدانیم ای دوره تا چ اندازه ب؛ مبانی فلسفی ،جامع شناختی ،ریاضوی،
و علییای مبتنی است ک یی آن یا در بنیاد از بدیلشوان در متافیزیوک حقیقوی سونت ،متیوایز و
دورافتاده یستند و ییی دورافتادگی از سنت ،زمینو یای ضوعف و در پوی آن ،بو؛وز مشوکالت را
ف؛ایم ک؛ده است .ب عقیده سونتگ؛ایان ،در ف؛اینود ایو شوناخت ،ی؛چو بو میوزان فاصول مان از
متافیزیک سنت بیشت؛ آگاه شویم ،زمین بیشت؛ی ب؛ای نیل ب دنیای سنت از مج؛ای مع؛فت و علوم
حقیقی ف؛ایم آوردهایم؛ دنیایی ک در آن« ،علم قدسی» ب مثاب محصول و ب؛ونداد «سنت» ،شکل
متفاوتی از معنا و ارز را در زندگی آدمیان جاری میساخت (اسییت  .)650 ،8008 ،بوا ایو
داعی میتوان فهیید ک رویک؛د سنت گ؛ایان در نقد دنیای جدید و علم مدرن ،بیش از آنک نقودی
دروندورهای باشد ،نقدی تاریخی در معنای عام فلسفی است و ازای رو ب؛ای فهم و ب؛رسی آن باید
یم ب بینشی متافیزیکی و تاریخی و یم فلسفی ،جامع شناختی ،و مع؛فتشناختی و حتی سیاسی
و ب طورکلی میانرشت ای مجهز بود .در ای نگاه جامع ،سنت و متافیزیک آن ن ب معنای «رسم» و
«عادت» (گنون )886 ،6923 ،بلک ب موعنای احویای حقایق جاودان و الهی است ک ای حقایق
متافی؛یکی جاودان ،یم نیودی مع؛فتشناختی در ع؛ص علم و دانش دارد و یم نیوودی وجوودی
در یستی آدمی .سنتگ؛ایان ،بارزت؛ی تجلی ای حقیقت مقدس ف؛ابش؛ی را در ادیوان توحیودی و
ازجیل اسالم دنبال میکننود و ازایو رو بواط دیو اسوالم را حواوی حقیقوت متوافیزیکی سونت
دانست اند (اعوانی.)663 ،6922 ،
ای در قیود حیوات
سید حسی نص؛ ،ب عنوان یک ای؛انی و ییچنی ب عنوان بزرگت؛ی سنتگ؛ ِ
جهان وو ب اذعان پی؛وان ای جیاعت ووو یکی از کسانی است ک ضی آگایی از ذخی؛ه فک؛ی و علیی
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موجود در جهان اسالم و ب ویهه ای؛ان و به؛هگی؛ی از آن ،درصدد است نسخ ای عام و درعی حوال،
کارب؛دی ،ب؛ای آینده نظام علم و آموز  ،پس از پایان دوران تاریک جهان جدید و معاص؛ بپیچود؛
نسخ ای ک باید از ییی جا آغاز شود و مخاطبان را از نقودیا و ضوعفیای موجوود ازیوکسوو و
آیندهای روش از سوی دیگ؛ آگاه کند.
در ای راستا ،نص؛ ییچون پیشینیان خود ،یعنی گنون و شوان ،توال دارد بو لحواظ تواریخی
چگونگی انح؛اف از دنیای سنت ب دنیای جدید را از جنب یای بسیاری ازجیل تاریخی ،فلسوفی،
جامع شناختی ،ین؛ ،سیاسی ،علوم طبیعی و ...نشان دید و زمین یای وجودشناختی ،تواریخی ،و
مع؛فتی پدیدآیی علم عاری از قدسیت را مع؛فی کند .وی ب؛ایند کلی ای تغیی؛ تأسوفب؛انگیز را در
یک نگاه کلی ،در قالو «قداسوتزدایی علووم جدیود» خووانش کو؛ده و علووم جدیود را بو دلیل
مح؛ومیت از محتوای متافیزیک قدسی سنت ،علوم فقی؛ی خوانده است:
با ج؛یان دنیایی شدن زندگی بش؛ متجدد در غ؛ب ،ب تدریج فلسف و علم و قوانی اجتیاعی
و بسیاری از ین؛یا ،یکی پس از دیگ؛ی از قلی؛و حقیقت قدسی جدا شد و از دی و معنویت
و عالم باال استقالل خود را اعالن ک؛د .توصیف م؛اتو پیشو؛فت دنیواییگ؛ایی و تجودد در
غ؛ب ،جز ب؛شی؛دن م؛احل دور شدن جوان گوناگون حیوات آدموی از امو؛ قدسوی چیوزی
دیگ؛ نیست (نص؛.)1 ،6933 ،

ب؛ای اینک بدانیم مفهوم قدسیت در علوم ب چ معنا است و چ؛ا نص؛ و یاران وی علووم جدیود
را عاری از ای حقیقت عینی میدانند ،الزم است نخست ،چگونگی گست؛ واقعیت سنت ووو بنوا بو
ادعای سنتگ؛ایان وو در اندیش یای مع؛فتشناختی و علوم نظ؛ی و عیلی سنتی توضیح داده شوود
تا پس از آن ،درنتیجۀ مقایس علوم جدید با علوم سنتی ،رایکاریای اج؛ایی نصو؛ بو؛ای خو؛و از
وضعیت فعلی و ورود ب وضعیت آتی وو ک ییان بازگشت ب محتوای متافیزیکی سونت و اسوتفاده
بنیادی از آن در مت علوم و ام؛ آموز است وو ب؛رسی و مط؛ح شود.
 .1مبانی نظری

از دیدگاه سنت گ؛ایان ،م؛اد از علم مقدس ،علیی است ک در تعوالیم ادیوان ریشو دارد و گووی؛ و
ذات خود را از حقیقت اصلی و ذاتی جهان یستی ،یعنی ذات باریتعالی و ف؛مانیا و سنت الهوی
دریافت میکند (ب؛وج؛دی .)62 ،6921 ،با ای توضیح ،به؛هگی؛ی علوم از حقیقوت غی؛بشو؛ی و
درواقع ،الهی وو ب معنای دقیق موردنظ؛ سنتگ؛ایان وو مهمت؛ی شاخصی است کو دانشویند و ا و؛
علیی وی را ب دنیای سنت متصل میکند .نص؛ ب؛اساس ییی شاخص ،علم مقودس را از ِصو؛ف
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کتاب مقدس و یا گون خاصی از علم کالم و الهیات ف؛ات؛ ب؛ده و درونمایۀ اصلی ای علوم را معیار
مقدس و یا نامقدس خواندن آنیا دانست است:
اگ؛ تع؛یفی ک از علم مقدس شده است پذی؛فت شود ،آشکار خواید شد کو تیوام علووم
متداول در تیدن اسالمی از نقلیات تا عقلیات ،از قلی؛و ام؛ قدسی بی؛ون نیست و انسان
چ با قانون مسعودی بی؛ونی س؛وکار داشت باشد و چو بوا رسوال حسواب غیوا الودی
جیشید کاشانی و چ با شوایدال؛بوبی مالصودرا ،ییوواره در قلیو؛و علوم مقودس سوی؛
میکند .البت ییی آ ار را می توان از دیدگاه دنیاگ؛ا و الادری مورد مطالع ق؛ار داد و امو؛
قد سی را از آن زدود ،چنان ک ای کار در آ وار اکثو؛ مستشو؛قی و شواگ؛دان آنوان در بوی
مسلیانان انجام شده است (نص؛.)3 ،6933 ،
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ای حقیقت متافیزیکی چیست ک اگ؛ در علوم وو اعم از انسانی و غی؛انسانی وو وارد شود ،آنیوا را بو
علم مقدس ارتقا میدید و اگ؛ ییی حقیقت عینی از علوم یادشده کنار نهاده شود وو چنانک مستشو؛قان
در خوانش علوم تولیدشده در دنیای سنت ای گون عیل میکنند (بینای مطلوق )66 ،6925 ،ووو آن علووم
را ب علومی فقی؛ و مکانیکی و بیبه؛ه از آن حقیقت عینی ،تنزل میبخشد .شواید بو؛ای توضویح ایو
کیییای مع؛فتی بتوان از دو مفهوم ایینانس و ت؛انساندانس نزد سنتگ؛ایان کیک گ؛فت:
دو مفهوم کلیدی وجود دارد ک میتوان کل آیی متافیزیکی را در آن خالص ک؛د .ای دو مفهوم عبارتنود
از :ت؛انساندانس و ایینانس .ت؛انساندانس ب مطلقیت اصل اعال اشاره دارد و ایینانس بو حضوور اصول
اعال در یی م؛ات ظهور ،و نیادگ؛ایی ،شوایدی بو؛ ایو حضوور اسوت؛ بنواب؛ای  ،یو؛ آمووزه جوامع
متافیزیکی از تعادل و توازن بی ای دو اصل تشکیل شده است .نادیده انگاشت ایینانس ،ب قطع رابطوۀ
جهان با خداوند منج؛ میشود و غفلت از ت؛انساندانس ،کل واقعیت را در بهت؛ی حالوت ،بو طبیعوت
ص؛ف ف؛ومیکاید ...حال میتوانیم ب خوبی دریابیم کو چو؛ا آن دیودی از واقعیوت کو الهامگ؛فتو از
علمگ؛ایی است با آیی متافیزیکی آشتیناپذی؛ است ،زی؛ا دید علمگ؛ایوان ،محودود در اصول موضووعۀ
ا
آنیا است ک ب قامت جهان خار ب؛یوده شوده اسوت و ضو؛ورتا مفواییم اساسوی متافیزیوک ازقبیول
ایینانس و ت؛انساندانس را فاقد است (نص؛.)2 ،6933 ،

ب؛اساس عبارت باال ،حقیقت عینیای ک علوم را سنتی و مقدس میکند ،حضور اصل اعال در
محصوالت و یافت یای علیی دانشیندان است .ییی اصل اعال اسوت کو میوان خداونود و علوم
یادشده ارتباط ب؛ق؛ار ک؛ده و آن علم را ب دانش گشایندۀ راز تبدیل میکند؛ رازی ک با وجوود ییو
تال یا ،ییچنان راز باقی میماند و تنها در ییأت نیاد ،توضیح داده میشود .نص؛ ایو مقولو را
چنی توضیح داده است:

زبان علوم سنتی ،نیادی است ،یعنی واقعیتی را ،ورای واقعیتیوایی کو در دامنو علوم موردبحوث
میگنجند ،آشکار میسازد .واالت؛ی فایده علوم سنتی یییش ای بوده است ک ب عقول و ابزاریوای
ادراک ،کیک کنند تا جهان و درواقع ،تیام م؛ات وجوود را ،نو بو عنوان واقعیوات یوا اعیوان ،بلکو
ب عنوان نیاد یا آین یایی ببینند ک سییای معشوق را بازمیتابانند ،ک یی چیز از او نشئت گ؛فت و ب
او بازمیگ؛دد (نص؛.)62 ،6933 ،

نص؛ ،ای نکت را با تأکید ب؛ زبان نیادی علوم سنتی ای گون نیز بیان داشت است:
زبانی ک ب یاری آن ،علوم سنتی در طول اعصار بیان شدهاند ،یییش یکسوان نبووده اسوت .ب؛خوی
سن  ،س؛شتی اساطی؛ی دارند ،درحالیک سای؛ سن از زبانی انتزاعیت؛ ب؛ای بیان حقیقتی ک فیحد
ذات یگان است و در تیام سن میتوان یافت ،به؛ه میب؛ند .ییی تیایز را در علوم سنتی ،ک ب؛خوی
از آنیا ب زبان اسطورهای و ب؛خی دیگ؛ ب زبان ریاضی و انتزاعی بیان میشوند ،میتووان دیود .یو؛
ا
علم سنتی از نظ؛ مابعدالطبیعی معنادار اسوت ،دقیقوا بو ایو دلیول کو میتوانود از ریگوذر زبوان
نیادگ؛ایی ،ساحت ف؛وت؛ی از واقعیت را ب سطوح ف؛ات؛ی م؛تبط سازد (نص؛6930 ،ب.)36 ،

ب؛ ای اساس ،نیادگ؛ایی و زبان نیادی علم ب؛ای سنتگ؛ایان ارزشی انکارناپذی؛ دارد .در ایو
چارچوب ،ین؛ ب مثاب دانشی به؛همند از مع؛فت ب متافیزیک سنت مع؛فوی میشوود و نیوادگ؛ایی
ین؛ی ب ساحت سای؛ علوم تعییم داده میشود؛ تعیییی ک بیش از یی  ،گویوای وحودت علوم و
ین؛ در دنیای سنت و جدایی ای دو در دنیای جدید است (بورکهارت .)60-66 ،6923 ،درواقع،
ییانگون ک بورکهارت بیان داشت است ،ای نیادگ؛ایی در علووم سونتی ،بوا تی؛کوز بو؛ کیفیوت و
«صورت» اشیاء و متعلقات شناخت ،ما را از سطح ظای؛ی پدیداریا و طبیعت ،ب گوی؛ی درونوی
یا ییان ایینانسی ساری از حقیقت «سنت» در آنیا یدایت میکند .ای ازآنرو است کو عوالم،
تجلی خداوند است و دانشیند تال دارد در رازگشایییای خود ای کث؛تیا را ب اصل بازگ؛داند:
ی؛ مع؛فت جهانشناختی راستینی ب؛ جنب کیفی و ب عبارت دیگ؛ ،ب؛ «صورتیای» اشیاء بنوا شوده
است ،زی؛ا ای صورتیا ،نشان یایی از ذات اشیاء یستند .ب ای سب  ،جهانشناسی یم مسوتقیم
است و یم نظ؛ی ،زی؛ا یم کیفیتیای اشیاء را ب طور مستقیم درمییابد و دربارۀ آنیا ییچ شکی ب
خود راه نییدید و یم درعی حال ،ای کیفیات را از تعلقات خاصشان ریا میسازد تا ب؛رسی اشیاء
ب لحاظ م؛ات مختلف ظهورشان میک شود .ب ای سان ،عالم ،وحودت درونوی خوود را منکشوف
میسازد و در ییان حال ،طیف بیپایانی از وجوه و ابعاد خویش را آشکار میکند ....نگ؛ سونتی
ب امور ب ویهه «ایستا» و «طولی» است .ایستا است ،چوون بو کیفیوات ابوت و کلوی رجووع داده و
طولی است ،ب ای معنا ک اسفل را ب اعلی و فانی را ب باقی پیوند میدید .نگ؛ جدید ،ب عکس،
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ا
اساسا «پویا» و «ع؛ضی» است .در اینجا رمزگ؛ایی اشیاء ،محل توج نیسوت ،بلکو آنچو ایییوت
دارد ،روابط مادی و تاریخی اشیاء است» (بوکهارت.)68-69 ،6923 ،
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با ای بحثیا میتوان دریافت ک چو؛ا سونتگ؛ایان ،علووم جدیود را بو دلیل عواری شودن از
متافیزیک یادشده و ویهگی طولی و ع؛ضی موردنظ؛ دانشیندان سنتی و نیوادگ؛ایی ع؛ضو شوده در
جهانشناسی سنتی ،در قال «سویط؛ه کییوت» خووانش میکننود؛ ی؛چنود ایو عنووان بو معنای
بیارز بودن علوم جدید نیست .نص؛ در آ ار مختلف خود ،ب؛ ارزشویندی علووم جدیود تأکیود
ک؛ده و باریا گفت است« :مخالف علم جدید نیست ،اموا معتقود اسوت کو بایود آن را در جایگواه
شایست ا نشاند .ای جایگاه را مابعدالطبیع و جهوانشناسوی ،بو معنوی سونتی آنیوا مشوخص
میکنند .ب ویهه باید از ای ادعای تیامیتخوایان پ؛ییوز کو؛د کو علوم جدیود ،تنهوا راه مع؛فوت
شی؛ده شود» (نص؛ .)66 ،6933 ،واقعیت ای است ک ادعای تیامیتخوایانۀ علوم جدیود ،تنهوا
محدود ب بیاعتقادی و باور نداشت زندگی قدسی و اخ؛وی ب؛آمده از الهیات قدیم نیسوت ،بلکو
شامل فهم ،گست؛  ،ت؛ویج ،و درکی از علم ام؛وزی است ک در پی نفی قدسیت جهوان سونت و
نقد غی؛منصفان و انکارآمیز جدیت در علم سنتی است؛ اقدامی ک علوم جدید را ی؛چو بیشوت؛ از
«ابعاد مفهومی» متعلق ب شناخت ،مح؛وم میکند و ب جای آن ،با ف؛وکاست ساحتیای وجودی
طبیعت ب تنها یک ساحت ،ب؛ «خودمختاری مادی» اشویاء تأکیود مویورزد (بورکهوارت،6923 ،
 .)62-63کوماراسوامی ضی مقایس علوم قدیم و جدید ،ای مضیون را چنی بیان داشت است:
 ...اینک علم ،مجیوع ای از رشت یا است ک روح یک دیدگاه سازوکاری درباره واقعیت و مبتنیبو؛
روی ای استداللگ؛ایان و تحلیلی ،ک ب؛ پای دادهیای تج؛بی استوار اسوت ،در آن سواری و جواری
است .حال آنک ییی نام ،در میوان ییوۀ ف؛ینگیوای مغو؛بزموی  ،پویش از دوره رنسوانس و در
ا
مش؛قزمی  ،حتی تا ب ام؛وز جز در تعداد اندکی از میالک ای بخش ،معیوال ب منزلوۀ مجیوعو ای
از معارف استفاده میشده است (یا حتی ینوز یم استفاده میشود)؛ مجیوعو معوارفی کو اصوول
مابعدالطبیعی را در مورد حوزهیای خاص تحقیوق دربوارۀ کیهوان (رشوت کیهانشناسوی) و انسوان،
ییانند علوم طبیعی ،جغ؛افیا ،نجووم ،طبیعیوات ،ریاضویات ،کیییوا ،طو و انسانشناسوی بو کوار
میبندند .تفک؛ متجدد ،ای قسم علوم سنتی را ،علووم نوامعقول و معلوول جهول و خ؛افو دانسوت و
بیاعتبار ساخت است و تنها در بخشیای اندکی ،ای قسم علوم را عناص؛ ماقبل علیی و شهودیای
مبهم بسیطی ک مقدم ب؛ علم «راستی » محسوب میشووند ،تلقوی ک؛دهانود (بو نقول از :رحیتوی،
.)600 ،6938
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حووال« ،در جهووانی ک و چنووی علیووی را از دسووت داده و در توواریکی ،کورمووالکورمووال در پووی
جایگزی یای دروغی بسیاری است و از فقدان چنی علیی ب شدت رنوج میبو؛د ،و گوویی از علول
ای رنج ،در بیخب؛ی ب س؛ میب؛د ،درواقع نیاز عییقی ب چنی علیوی وجوود دارد» (نصو؛،6933 ،
 ،)89چ باید ک؛د و چگونو میتووان علووم جدیود را بوا پشوتوان یای بوزرگ ف؛ینگوی ،اقتصوادی ،و
ساختاری ،ب سیت مطلوب موردنظ؛ سنتگ؛ایان سوق داد .عقل وو استداللی وو در فط؛ت خود ،صووری
و در اعیال خود ،معتقد ب اصالت صورت است و از ط؛یق انعقادیوا ،از راه اختیوار یکوی از دو گونوۀ
متضاد یا توسط حقایق جزئی عیل میکند .ای عقل مانند عقل قدسی /شهودی ،نوری غی؛صووری و
سیال نیست .درست است ک اعتبار و ساز پذی؛ی خود را ب طورکلی از عقل مجو؛د میگیو؛د ،ولوی
تنها در پ؛تو نتایج وو ن از راه دیدیای بیواسط یا ذاتیا ووو تیاس مییابد .وجود آن ب؛ای بیوان درسوت
شفایی ،الزم است ،ولی مع؛فت مستقیم را ب؛عهده ندارد (شووان .)88 ،6918 ،وحی ،نووعی تعقول
شهودی در جهان کبی؛ است ،حال آنک تعقل شهودی ،نوعی وحوی در جهوان صوغی؛ اسوت؛ اوتواره،
عقل شهودی بی؛ونی است و عقل شهودی ،اوتارۀ درونی (الدمدو.)83 ،6923 ،
 .2احیای دوبارۀ متافیزیک سنت در علوم جدید

ا
ب عقیدۀ نص؛ ،از دیدگاه سنتی ییچ حوزه موج و معقولی وجود نودارد کو کوامال نامقودس تلقوی
شود .عالم ،مظه؛ اصل الهی است و ییچ قلی؛وی از واقعیت ،از آن اصل جدا نیست .حضوور در
قلی؛و حق و تعلق ب آنچ واقعی است ،ب معنای غوط ور شدن در اقیانوس امو؛ مقودس و از عطو؛
مقدس آ کنده شدن است .ب؛ ای اساس ،علوم مابعدالطبیعی و کیهانشناختی متعلق ب تیودنیای
سنتی ،ب طور قطعی علومی مقدس یستند ،زی؛ا ای علوم ،ظهور را نو ییچوون حجواب یوا مایوا،
بلک ب عنوان نیاد و «توشیح» ذات الهی مینگ؛نود و از آن ،پو؛ده ب؛میدارنود (راموی جهوانبگلو،
 .)613-630 ،6925ای ییان موضعی است ک نص؛ از آن ،ب نقد ساختاری علوم جدید پ؛داخت
و تال میکند بیآنک ارز تحقیقاتی علوم جدیود را انکوار کنود ،علووم یادشوده را از محتووای
درونی و گوی؛ی علوم سنتی یا ییان حقیقت عینی سنت ،به؛همند کند:
ک؛دن ن تنها علوم
کوشش ما در دوباره پیوند دادن دانشیا با عالم معنا و حقیقت قدسی است و زنده ِ
سنتی ،بلک بیان علم ب صورت امو؛وزی آن از دیودگاه امو؛ قدسوی .البتو در دنیوای فعلوی ،امکوان
ا
جایگزی ک؛دن علوم منقطع از ام؛ قدسی ،چنانک فعال متداول است ،با علوم مقدس وجود نودارد،
ا
ولی آنچ کامال امکانپذی؛ است ،شکست انحصاری است ک علووم جدیود بوا دیودگاه غی؛سونتی و
جداشده از عالم قدسی ب؛ای خود قائل است (ییان)3 :
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با ای توضیح ،موضع نص؛ و سنتگ؛ایان ،تح؛یم دنیای جدید و علوم و فناورییای نوی و یوا
ب؛خورد حزبی و ایدئولوژیک با مظای؛ عص؛ جدید نیست ،بلک شکست انحصار علوم نامقدس از
وجوه ف؛اوان ،ب منظور تولید دوباره علم مقدس با تکی ب؛ سنتیای پیشی است .ایو کوار در گوام
نخست از ط؛یق نقادی علوم جدید امکانپذی؛ است و ن پیچیدن نسوخ یایی چوون توألیف علووم
سنتی و مدرن؛ آنگون ک بسیاری از روشنفک؛ان دلسوز معاص؛ ،آن را ب عنوان نسخ ای شوفابخش
ب؛ای نجات جامعۀ عق افتاده خود ازیکسو و احیای علوم سنتی از سوی دیگ؛ ،تجویز ک؛دهانود.
نص؛ ،امکانناپذی؛ی ای پیشنهاد را بیش از ی؛چیزی ،ناشی از تفاوت بنیوادی میوان علوم سونتی و
علم مدرن یا ییان به؛همندی اولی از حقیقت سنت و بیبه؛ه بودن دومی از آن حقیقت میداند:
ت؛کی ف؛ینگ ش؛قی و علم غ؛بی ،از نظ؛ مابعدالطبیعی ،باطل و از نظو؛ معنووی ،خط؛نواک و
بیش از دی؛یمش؛ب ِی ساده ،مکار است .کاری ک ش؛قیان باید انجوام دینود ،ایو اسوت کو از
مابعدالطبیع و علوم سنتی خویش به؛ه جویند و آنچ از علوم جدید پذی؛فتنی بو نظو؛ میآیود،

ب؛گی؛ند و بقی را وانهند .در مقابل فناوری نیز ،با اتکا بو ف؛ینوگ و علووم خودشوان ،ی؛جوا کو
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

577

دوره نهم
شماره 2
بهار 6931

میک است ،فناوری بدیعی را ب کار گی؛ند (نص؛6930 ،الف.)33 ،

ب عقیده نص؛ و ییفک؛ان وی ،شکست انحصار علوم نامقدس و سنتزداییشدۀ جدیود ،تنهوا
از ط؛یق فهم جهانبینی حاکم ب؛ ای دست از علوم امکانپذی؛ است؛ بیآنک ای جهانبینی پذی؛فت
شود و مخاط  ،مقهور آن گ؛دد .وی ب عنوان مثال ،در مورد علوم پزشکی جدید ووو ک ب بواور بسویاری از
دانشیندان و مدی؛ان و اصحاب تصییمگی؛ی ،چارهای جز استفاده از آنیا نیسوت ووو مودعی اسوت کو
حتی «اگ؛ چارهای جز انتخاب پزشکی مدرن نداریم ،دستکم در تیام اوقاتی ک مشوغول احیوای
ط سنتی اسالمی یستیم ،باید ب نقایص ط مدرن آگایی داشت باشیم» (نص؛.)19 ،6930 ،
در اینجا ،فلسف و تاری علم میتواند دوستداران سنت آتی را از س؛شوت درونوی علووم جدیود
آگاه سازد و در ییانحال ،بنیانیای جهانبینی اسالمی و چگونگی حضور ایو جهوانبینی در علووم
سنتی قدییی را مع؛فی کند؛ بناب؛ای  ،نقد ساختاری علوم جدید در اندیش نص؛ ،ب معنای کنوار نهوادن
آنیا و یا مح؛وم ک؛دن خود از قابلیتیوا و ظ؛فیتیوای ایو دسوت از علووم نیسوت .آنچو در اینجوا
ایییت دارد ،در گام نخست ،آگایی و شناسایی دقیق تفاوت مایوی میوان ایو دو نووع علوم اسوت.
بناب؛ ای باور ،دانشیندان ،دانشجویان ،و پهویشگ؛ان طال سنت ،باید خود را ب سالح علوم جدیود
مسلح و از جهانبینی غ؛بوی آگواه سوازند ،ولوی متوأ ؛ و پایبنود بو سونت الهوی دینوی خوود باشوند
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .نیون ای از ای پیشنهادیا را می توان در اندیش یای اقبال و شو؛یعتی دنبوال کو؛د (در ایو موورد نوک :مواحوزی،6936 ،
.)896-810

(ب؛وج؛دی .)11 ،6921 ،نص؛ ،یکی از جنب یای آگایی ب سنت الهوی اسوالمی را کو دانشویندان
عص؛ حاض؛ باید ب آن توج داشت باشند تا بتوانند یم از تفاوت مایوی علم قدسی با علوم سوکوالر و
کییتزدۀ جدید آگاه شوند و یم در آینده خود چنی علومی را تولید کنند ،چنی توضیح داده است:
پدیدهیای طبیعی ب ش؛ط آنک ب عنوان حقایقی منفک از نظامات باالت؛ حقیقت ،دیوده نشوده و
چونان نیادیای آن باشند ،میتوانند و ارز آن را دارند ک مطالع شوند .ای نظم ،ییاینگی و
قوانی  ،آشکارکنندگان علم الیتنایی و قدرت مطلق و نیز یگانگی و حکیوت خداونود یسوتند.
پدیدهیا آیات الهی و حامل ای پیام یستند ک آدمی قادر ب خواندنشان است ب ش؛ط آنک پیوام
و معنای آیات دیگ؛ی را ک در ق؛آن ،نازل آمده ،قبول ک؛ده و بفهید .بو ییوی دلیول اسوت کو
یستی «ق؛آن تکوینی» نامیده شده است .ب فضل ق؛آن نوازل ،بو آدموی امکوان خوانودن موت
یستی و کشف «کلیات» و «ح؛وف» آن داده شده است (نص؛.)55 ،6930،

ب عقیده نص؛ ،خوانش مت یستی در چارچوب سنت ،تنها زمانی اتفاق میافتد ک متافیزیوک
سنت ب روشنی چ؛اغ راه ما ب؛ای دیدن پدیدهیا باشد .ای متافیزیک ،ک سنتگ؛ایان آن را از منظو؛
ا
حکیت جاوید ،حقیقتا «علم الهی» میدانند ،ام؛ی تنها ذینی نیست ک با ی؛ تغیی؛ی در راهورسم
ف؛ینگی زمان و یا با کشفیات جدید یک علم ،دگ؛گون شود .ای متافیزیک« ،کو تزکیو میکنود و
روشنگ؛ی میبخشد ،ییان ع؛فان ،یعنی مع؛فتی اسوت کو در قلو دیو نهفتو اسوت و معنوای
شعائ؛ ،آموزهیا ،و نیادیای دینی را روش میکند .ای ع؛فان ،کلید فهم ض؛ورت کث؛ت ادیان و راه
رسوخ ب عوالم دینی دیگ؛ را ب دست میدید ،بیآنک از ایییوت و ارز دینوی آنیوا بکایود ،یوا
تعهد و پایبندی ما را وو ک میخواییم ادیان دیگ؛ را مطالع کنیم ووو ب عالم دینویای کو بو آن وابسوت ایم،
تضعیف کند» (نص؛ 606 ،6933 ،و  .)605از دیدگاه نصو؛ ،خداونود از ط؛یوق پیوامب؛ان و ادیوان
الهی ،ای متافیزیک ع؛فانی را ب انسانیا ع؛ض ک؛ده است تا آدمیان بتوانند در پ؛تو بصی؛تی کو از
آن ب دست میآورند ،امور و پدیدهیای عالم را بنگ؛ند و خوانش کنند (نصو؛ .)602 ،6933 ،ایو
سخ ب معنای اندما تیام علوم در مت مقدسی چون قو؛آن نیسوت ،بلکو بویش از آن ،بو معنای
ارتباط ام؛ی جزئی در علوم یادشده با حقیقتی کلی در مت مقدس است .ییوی امو؛ سوب شوده
است ک علوم سنتی از مت مقدس ب؛کنار نباشند و از محتوای آن تغذی کنند:
ا
ا
در کیش یندو ،تیام مع؛فت اساسا در ودایا ،و در اسالم ،در ق؛آن گنجانده شده است .ای ام؛ ابدا

ب معنای محدود ک؛دن مع؛فت در ییچ حوزۀ خاصی از واقعیت نیست ،چنانکو بوا پیشو؛فتیای
چشیگی؛ نجوم و ریاضیات در یند ،یا ط و فیزیک و جب؛ در اسالم ا بات میشود؛ بلک بو ایو
معنا است ک مع؛فت جزئی یییش با ام؛ کلی م؛تبط است (نص؛.)663 ،6933 ،
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ای مع؛فت فط؛ی و وجودی ک خداوند در ذات آدمیان ب امانت گذاشت است ،در دوره جدید
وو ک دانشیا و علوم مدرن ،اجازۀ آشکارگی و فعالیت آن را نییدیند وو باید از ط؛یق آمووز متافیزیوک
سنت ،ین؛ سنتی ،و توضیح محتوای قدسی ساری در آ ار ینو؛ی ،مقایسو علووم جدیود و سونتی،
تع؛یف س؛فصلیای جدید آموز متافیزیک سنت در دانشگاهیا و مدارس و ...بازخوانی شود توا
مقدم یای خ؛و ما از دوره بح؛ان ب دوره آتی ف؛ایم آید.
 .3تحول در آموزش بهعنوان راه احیای سنت
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با توج ب توضیحات مط؛حشده ،توج ب کییت نباید ما را از پ؛داخت ب کیفیت بازدارد .کیفیوت،
در اینجا ییان حقیقت قدسی منعزل در علووم جدیود اسوت کو بوا شوعاریا و ب؛نامو یایی چوون
افسونزدایی از علوم ،اج؛ا شده است .ب؛ای نص؛ و یاران و ییفک؛ان وی ،بوازبینی در کیفیوت موواد
آموزشی ،س؛فصل یا ،نقد علوم جدید و ییچنوی تشوویق طوالب بو نووآوری در ییو زمینو یا،
میتواند مقدم یای احیای متافیزیک سنت و گذر ب دوره جدید را ف؛ایم کند.
باای حال ،ی؛چند از نظ؛ نص؛ « مسی؛ دسوتیابی بو علوم معتبو؛ اسوالمی ،رایوی دراز اسوت»
(دی پ؛ست )602 ،6929 ،اما اگ؛ وو ب گفت وی وو تاری ح؛کت جهان را ب دقت بشناسیم و ش؛ایط
فعلی خود را تشخیص دییم و ب درک بنیادیای از فقدان متافیزیک ع؛فانی سنت در علووم و فنوون
جدید ب؛سیم ،آنگاه بهت؛ میتوانیم ب؛ای خ؛و از ای دورۀ تاریخی ک ب اصطالح «دوران تاریکی»
نیز نام گ؛فت است ،ب؛نام ریزی کنیم .ازآنجاک  ،ییانگون ک گفت شد ،تنها وسویلۀ موجوود بو؛ای
ای کار ،آگایی و ب؛خورد علیی با دنیای جدید است ،بناب؛ای  ،الزم است ای آگایی یم معطوف
ب شناسایی عییق دنیای سنت و متافیزیک تس؛ییافتۀ آن در علوم جدید باشود و یوم معطووف بو
س؛شت حقیقی علوم جدید و ییچنی معطوف ب ب؛نام یای آتی م؛بوط ب نظام علم؛
پیشنهاد ما مهارت در علم مدرن ب بهت؛ی نحو ،در عی نقود مبوانی فلسوفی و نظو؛ی آن
بوده است و پوس از آن بوا سو؛آمدی در ایو دانشیوا ،کاویودن علوم اسوالمی در سوای
جهانبینی آن و تیایز آن از دادهیای علیی با تبیی یای فلسفی است ،مثل تکامل داروی
ک خود را چون مسلیات علیوی جلووه میدینود .موا ییچگواه بو موعظو گ؛ی جهالوت
ا
نپ؛داخت ایم؛ خصوصا ب؛ای دینی چون اسالم ک مبتنیب؛ دانش است و باید با ی؛ مکتو
فک؛ی ک ادعای ابتنای ب؛ علم حقیقی دارد ،روب رو شود» (نص؛ 626 ،6930 ،و .)625
نخستی گام ب؛ای ای کار ،ای است ک بار دیگ؛ از نهادیای آموز علووم سونتی ،کو خوود،
تولیدکنندۀ آن علوم بودهاند ،حیایت شود تا درنتیجۀ گفوتوگو میوان ایو دسوت از علووم بوا علووم

جدید ،تفاوتیا آشکار شده و گ؛ایش ب استفاده و ت؛ویج علووم جدیود بو قییوت سو؛کوب علووم
سنتی ،مهار شود:
باید ب جای تقلید از مؤسسات آموزشی غو؛ب ،کو در دو قو؛ن گذشوت از دوران سوید احیودخان و
دیگ؛ان انجام داده ایم ،ب تقویت نهادیای آموزشی سونتی خودموان بپو؛دازیم .متأسوفان در دو سوده
گذشت  ،ای نهادیا در جوامع اسالمی ،دارای دیدگاهیای تنگنظ؛ان بودهاند؛ ب؛ای مثال ت؛ک تدریس
فلسف و منطق ،عدم بحث درباره ریاضیات و نجوم در دوره آموز و( ...نص؛6930 ،الف.)15 ،

نص؛ ،ضی اشاره ب نشوان یایی از ایو اقودام موؤ ؛ در ایو؛ان ،راهانودازی و توسوع ای گونو
مؤسس یا در کشوریای غ؛بی را نیز خواستار شده است:
آموز یای اسالمی در غ؛ب ،اکنون باید از واحدیای کوچک ب واحدیای بوزرگ ،ح؛کوت کنود .اگو؛
شیا واحد کوچکی را با کیفیت بسیار باال با  80یا حوداکث؛  90دانشوجو داشوت باشوید کو تیوام آنیوا
مسلیان باشند و می؛ا راستی حیات عقلی اسالمی ،شامل علوم و ی؛چ در آن است ،چوون :فلسوف ،
منطق ،ریاضیات و ع؛فان ب آنیا منتقل شود ،در پایان کار آنیا نیز میتوانند دیگ؛انی را در ایو ع؛صو
آموز دیند .پس از بیست سال ،شیا صدیا استاد خوایید داشت ....در ای دانشوگاه نبایود مودرک و
درج اعطاء شود ،بلک باید م؛کزی ب؛ای دوره فوقدکت؛ا باشد؛ مثل م؛کز مطالعوات پیشو؛فت پ؛ینسوتون،
باید مکانی باشد ک مسلیانان متقی و خالصی ک کارشناسی ارشد یا دکت؛ا دارند و بو ایو موضووعات
عالق مندند ،در آن حضور یابند و آموز یا را ف؛اگی؛ند (نص؛6930 ،الف.)12 ،

ای مؤسس یا باید با یدف ف؛ایم ک؛دن زمین یای احیوای سونت در دوره آتوی تیودن بشو؛ی،
ب صورت بنیادی ب مواردی چون کیفیت مفاد آموزشی ،س؛فصلیا ،بوازخوانی علووم سونتی ،نقود
علوم جدید و ییچنی تشویق دانشجویان و طالب ب نوآوری در یی زمین یا توج داشت باشوند.
نص؛ ،اج؛ای ای روی را در جهان اسالم و ب ویهه ایو؛ان ،در سو گوام بنیوادی توضویح داده اسوت
(نص؛ 626 ،6930،و :)628
 .6گام ض؛وری نخست ،محو رویارویی پ؛ستشوار با علم و فناوری مدرن است ک ام؛وزه در
بسیاری از مناطق جهان اسالم شایع اسوت؛ ایو درحوالی اسوت کو بسویاری از فیزیوکدانوان و
فیلسوفان ب؛جست غ؛بی ،علمزدگی جایالن را ط؛د ک؛دهاند؛ بناب؛ای  ،الزم است ب جای علمزدگی،
تیام علم و فناوری مدرن ن از دید منفعالن وو چنانک قورباغ در چشم افعوی مینگو؛د ووو بلکو از دیود
جهانبینی مستقل اسالمی ک ریش یایش در وحی الهی است ،نگ؛یست شوود؛ ماننود عقوابی کو
افقیا را درمینوردد و ی؛ ح؛کت افعی را بیآنک از او ف؛ی بخوورد ،رصود میکنود .در افوق ایو
جهانبینی ،اندیش افول در تیدن اسالمی ،ب ویهه آنجاک ب علم م؛بوط است ،باید دوباره بازیوابی
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شود؛ بناب؛ای « ،غلب ب؛ عقده حقارتی ک در میان ب اصطالح متفک؛ان مسلیان گست؛ده شده ،تنها با
حضور در ساحت دیدگاه اصیل اسالمی میس؛ است .ب؛ ییی اساس اسوت کو میتووان زمینو را
ب؛ای آف؛ینش فعالیتیای علیی ییبست با جهانبینی اسالمی مهیا ک؛د».
 .8ب؛ای تنظیم و تبوی جهانبینی اسالمی و ب ویهه فهم اسالمی از طبیعوت و علووم طبیعوی،
الزم است منوابع سونتی اسوالم ،شوامل قو؛آن و حودیث و تیوام آ وار علیوی ،فلسوفی ،الهیواتی،
یستیشناختی ،ع؛فانی و ...ب دقت مطالع شوند .ای وظیفۀ دشوار و حیواتی بایود در قالو خوود
سنت عقالنی اسالم انجام گی؛د و چنان نباشد ک ب س؛اغ آی ای خاص از ق؛آن بو؛ویم و در فضوایی
ا
متفاوت از مت  ،با ذینی ک معیوال پوشیده از نظ؛ی یا ،مسائل ،و ایدئولوژییایی است کو بسویار
دور از اسالم یستند ،ب رأی خود آن را تفسی؛ کنیم .آدمیان اگ؛ تحت یودایت الهوی قو؛ار نگی؛نود،
میتوانند حتی در ق؛ائت ق؛آن ،راه ب خطا بب؛نود .تفسوی؛یای قو؛آن و حودیثی کو امو؛وزه در میوان
تعدادی از مسلیانان در غ؛ب شایع شده و نیز در میان مسلیانان مدرن جهان اسالم یست ،تا چو
حد ،عجی و بیمعنی است .تنها احیای جهانبینی سنتی اسالم است ک میتواند گزینوۀ معتبو؛ی
در ب؛اب؛ جهانبینی غ؛بی ق؛ار دید .بازیابی جهانبینی اصیل اسالمی ،ب ویوهه آنچو نظو؛ بو علووم
طبیعی دارد ،تحقیق عییق و فهم تاری علم اسالمی را ض؛وری میکند ک ی؛ علم اسالمی اصیلی
ک در آینده ایجاد میشود ،باید ب؛اسواس آن شوکل بگیو؛د توا شواخ ای توازه از درختوی شوود کو
ریش یای خود را در وحی اسالمی و تنۀ اصلی و شاخ یای اولی ک تواری چهوارده قو؛ن گذشوت
اسالمی را ب یم وصل میکند ،بتند.
 .9باید ع؛صوۀ ف؛اگیو؛ی علوم مودرن ،بو ویهه علووم پایو و محور در سوطوح عوالی ،بو؛ای
دانشجویان مسلیان بیشت؛ی ف؛ایم شود .تعداد مهندسان و دکت؛یا در دنیای اسالم بسویار بیشوت؛ از
کسانی است ک علوم محر و مبانی نظ؛ی علومی چون فیزیک ،شییی ،زیسوتشناسوی و علووم
مبنایی وو ک منشأ دگ؛گونیاند وو را آموخت اند .کسانیک با اشتیاق از ض؛ورت کس علم و فنواوری
سخ میگویند ،اغل درنیییابند ک آمووز دانشویندانی کو در دانشیوای دی؛بوازده فعالیوت
میکنند نیز ایییت دارد ،زی؛ا مسلیانان بدون آن دانشیا ،مص؛فکننودۀ نهوایی خواینود بوود کو
ب ناچار باید از خ؛دهریزهیایی ک از سف؛ه علم و فناوری غ؛بی ب دستشان میرسد ،راضی باشند.
نص؛ عالوهب؛ س پیشنهاد باال ب؛ای توسع ف؛ینگ توج ب علوم سنتی ،دو پیشنهاد دیگو؛ را نیوز
مط؛ح ک؛ده است ک ما در شیارهیای  6و  5ب آن اشاره میکنیم:
 .6گام مهوم دیگو؛ ،احیوای علووم سونتی اسوالمی در یو؛ زموان و مکوان میکو  ،بو ویهه در
ع؛ص یایی چون پزشکی ،داروسازی ،کشاورزی و معیاری است .چنوی عیلوی نو تنهوا موجو

اطیینان بیشت؛ مسلیانان بو ف؛ینوگ خودشوان میشوود ،بلکو پیامودیای اجتیواعی و اقتصوادی
میتازی یم دارد .عالوهب؛ ای  ،ادعایای انحصاری علم و فناوری غ؛بوی نیوز توا حودودی از میوان
ب؛داشت میشود .در ای ع؛ص  ،پاکستان و یند اسالمی ک ط اسالمی یا ب اصطالح ،یونوانی ،را
تا ام؛وز با مؤسس یای موفقی مانند م؛کز یمدرد در ک؛اچوی و دیلوی زنوده نگو داشوت انود ،بایود
ب عنوان الگوی دیگ؛ کشوریای اسالمی مط؛ح شوند (نص؛ 622 ،6930 ،و  .)623ب؛ای ای کوار،
عالوهب؛ آموز  ،الزم است ک دانشیندان مسلیان ،داشت یای علیی و ف؛ینگی نیاکوان خوود را بوا
افتخار در سییناریای بی الیللی مع؛فی کنند تا جهانیان از دیگ؛ رو یای علیی قابولاسوتفاده در
علوم یادشده نیز آگاه شوند.
 .5گام بنیادی دیگ؛ ب؛ای ساخت علم اصیل اسالمی ،یی؛اه ک؛دن دوباره علم و اخالق اسوت.
ای یی؛ایی باید از مسی؛ مبانی اولی نظ؛ی و فلسفی علم ،و ن از ط؛یق شخصویت دانشویند ،رخ
دید .ما ب علیی درباره یستی نیازمندیم ک سپه؛ معنایی یگان ای را بوا اصوول اخالقوی ،ییو؛اه و
مشت؛ک کند ک آن اصول در یی تیدنیا از درون ادیانی ب؛آمدهاند ک ایو تیودنیا را پای گوذاری
ک؛دهاند ..البت ای وظیف متکلیان ،فیلسوفان ،و علیای اخالق اسوالمی اسوت کو بایود بوا خوود
دانشیندان ب مشارکت نهاده شود .درحقیقت ،بنیانگذاری علوم معتبو؛ اسوالمی ،بودون پیونود بوا
اخالق اسالمی و فلسف آن ،میک نیست .بحث ای نیست کو دانشویندان ،شخصویت اخالقوی
داشت باشند ،بلک خود علم باید ب مبانی اخالقی پایبند باشد .با مط؛ح شدن پهویشیوای جدیود
در ع؛صۀ بیوپزشکی و بیومهندسی ک بنیاد یی اخالقیات دینی اعوم از اسوالمی و غی؛اسوالمی را
ب چالش میکشد ،لزوم شتاب بخشیدن ب ای مباحث ،صدچندان میشود.
پیشنهادیای پنجگان نص؛ و دیگ؛ سنتگ؛ایان (اولدمدو )663 ،6923 ،ازآنرو قابلتوج است
ک ب گفت خود وی ،بسیاری از کشوریای اسالمی و سنتی ،در رویارویی با دنیوای جدیود غو؛ب و
علوم و فنون جدید ،یکباره سنتیای خود را ف؛امو ک؛ده و ییچوون مس شودگان ،بوا گسوت؛
آموز و ریا ک؛دن پهویشیای بنیادی ب؛ای فهم دقیوق ماییوت علووم جدیود و سونتی ،بو دسوت
خویش ،زمین یای علم قدسی را ریش ک میکنند:
چ مای اندوه گنان است ک در بسیاری از کشوریای اسالمی ک قدرت سیاسی آنیا مدعی حیایوت
و پشتیبانی از علم مدرن است ،کیفیوت عیوومی آمووز در بسویاری از سواحتیا در قو؛ن بیسوتم
روب کایش نهاد ،چنانک نگاه ب وضعیت دانشگاهیای پنجاب ،علیگ؛ه ،و قای؛ه ،ای حقیقوت را بو
ما مینیایاند .فهم ،نقد ،کامل ک؛دن ،و تعالیبخشی ب ی؛ گونو ای از علوم ،بودون کسو مع؛فتوی
عییق از آن ،نامیک است .ییچ مقدار از شوعارزدگییا و فووران احساسوات نییتوانود جوایگزی
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دانشی شود ک در ق؛آن ک؛یم در آی « :آیا آنان ک میدانند با آنان ک نییدانند ،ب؛اب؛نود» بو؛ تقودم آن
تأکید شده است (نص؛6930 ،الف.)625 ،

ب عقیده وی ،امید است درنتیجۀ توج آگایان ب ای مبانی و با تالشی دوچنودان بو؛ای تولیود
علوم اسالمی ،دانشیندان مسلیان و خوایان سنت ،بار دیگ؛ یستی را از منظ؛ متافیزیوک ع؛فوانی
سنت نگ؛یست و میان ام؛ جزئی (علوم دقیق ) و ام؛ کلی (حقیقت سنت) ارتباط ب؛ق؛ار کنند:
کسی ک در آزمایشگاه شییی آلی کار میکند ،نییتواند ب جای دنبال روی از مبانی تع؛یفشودۀ
شییی توسط بویل  ،الویسی؛ ،و دیگ؛ شییی دانان مدرن ،قواعد علم اسوالمی را دنبوال کنود ،اموا
فیزیک دانان و شییی دانان متقی و محیط ب؛ یستی شناسی اسالمی ،توانایی تبدیل و تغیی؛ ای علم
در مسی؛ علم اسالمی را دارند؛ ییانگون ک شییی دانان ق؛ن یفدیم با گفتیوان جدیود مبتنیبو؛
ا
خ؛دگ؛ایی ،تج؛ب گ؛ایی ،و دنیاگ؛ایی ،شییی جدید را ب؛ جنازه الکیییای قدیم ،ساختند و اساسوا
معنای درونی آن را یم نفهییدند .در ی؛ صورت ،امید ب گشودن فصلی در تاری علم اسالمی ک
بتواند مسائل قابل اتخاذ علم غ؛بی را ،بدون م؛گ یستی شناسی اسالمی ،در خود جای دید ،باید
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ب؛ کسانی متکی باشد ک ریش ای عییق در جهان بینی اسالمی داشت و علوم مدرن را بدون غو؛ق
شدن در پیشف؛ض یای فلسفی و دیودگاه دنیاگ؛ایان شوان ،در عوالی ت؛ی م؛اتو بداننود (نصو؛،
 625 ،6930و .)621

ما ب؛ای ای کار ،ب ردهیای ف؛اوانی از دانشیندان و پهویشگ؛ان نیاز داریم؛ با ای توضیح کو ،
عالوهب؛ جیاعت دانشیندان درج اول ک در تال ب؛ای تولید علم قدسوی یسوتند ،رده دوموی از
ا
دانشیندان نیز ،با توج ب نگاه میانرشت ای و نسبتا جامعی ک ب حواشی علوم مختلف و توأ ی؛اتی
ک آن علوم ب؛ حوزهیایی چون اخالق ،رفتار ،محیط زیست ،ف؛ایند دگ؛گونییای علیی و ...دارند،
بسیاری از پیشزمین یا و پسزمین یای موردنظ؛ دانشیندان رده نخست را ف؛ایم کنند .ایو دسوت
می توانند از ط؛یق مع؛فی مبانی نظ؛ی علوم جدیود و سونتی نیوز ،دانشویندان دسوت نخسوت را در
انجام پهویشیا یاری کنند:
آن مسلیانانی ک در شعب یای مختلف علوم تخصص دارند ،اما در محدوده آن علوم فعوال نیسوتند،
دستکم میتوانند محدودیتیای نظ؛ی علوم ،خط؛یای علمزدگی ،جدایی حداکث؛ی علم مدرن از
اخالق ،بح؛انیایی ک از ب کارگی؛ی کورکوران شاخ یای علم مودرن در ارتبواط آدموی بوا طبیعوت
حاصل شده و نیز بح؛ان پدیدآمده در نظام طبیعت را مورد اشاره ق؛ار دیند .آنان ییچنی میتواننود
ب؛ یی پدیدهیا ب عنوان آیات الهی ک دارای معنایی ف؛ات؛ از حقیقت مادیشان یسوتند ،تأکیود کننود
(نص؛6930 ،الف.)621 ،

مجیوع ای مالحظات ،ما را متوج دو سطح از فعالیت علیوی بو؛ای تولیود علو ِوم به؛همنود از
مبانی متافیزیکی حقیقت قدسی میکند؛ نخست ،سطحی ک ب مبوانی نظو؛ی علووم توجو دارد و
دوم ،علومی ک متناس با حوزه تخصصی دانشیند ییان حوزه ،با تخصوصیای رقیو در علووم
ا
جدید ب گفتوگو و رقابت میپ؛دازد .از نظ؛ نص؛ ،ازآنجاکو سوطح نخسوت ،عیودتا از دانوش و
تخصص علیای علوم انسانی و علوم محر و نظ؛ی به؛ه میگی؛د ،لذا آینده نظام علم ،یومسوو بوا
آرمانیا و اصول متافیزیک سنت ،جز در پ؛تو توج جدی بو دانشویندان علووم انسوانی و محور
میس؛ نییشود؛ پدیدهای ک متأسفان در بسیاری از کشوریای سنتی درحوالتوسوع  ،از آن غفلوت
شده و نسبت ب علوم فنی و تج؛بی ،از ارزشی درج دوم و سوم ب؛خوردار است .ب؛ای ای کار ،سو
وزارتخانۀ آموز وپ؛ور  ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،و بهداشوت و درموان و آمووز پزشوکی
ب عنوان س متصدی بزرگ آموزشی و پهویشی کشور ،باید استفاده از می؛ا عظیم علیی اسوالمی
و ای؛انی را در دستورکار خود ق؛ار دینود .آنیوا بایود ابعواد متنووع سونت را کاویوده و در موورد آن
ب؛رسییا و پهویشیایی انجام دیند و نکت یای سودمند آن را وارد متون آموزشوی دانشآمووزان و
دانشجویان کنند .ای روی کیک میکند تا علم مقدس از درون سنت پیشی  ،رشد ک؛ده و توسوع
یابد (ب؛وج؛دی.)691 ،6921 ،
عالوهب؛ ای  ،ب عقیده نصو؛ ،بایود دانشآمووز ِان بااسوتعداد دبی؛سوتانی را در حووزه و دانشوگاه
ب سوی رشت یای علوم انسانی و محر یدایت ک؛د تا بتوانند در آینده ،نیاز ب پهویشیای بنیوادی
در زمین یایی چون فلسف  ،ع؛فان ،الهیات ،تاری  ،ین؛ ،ریاضویات ،مبوانی معیواری ،جبو؛ و ...را
ب؛ط؛ف کنند (نص؛.)628-629 ،6962 ،
نتیجهگیری

نگ؛ یای سنتگ؛ایان وو و در ای نوشتار ،نص؛ ووو دربارۀ علووم جدیود و پیشونهاد به؛هگیو؛ی از
پیش؛فت یای علیی معاص؛ در خدمت احیای تفک؛ قدسی در علوم و بازسازی محویط ف؛ینگوی
آتی انسان یا ب؛اساس ای حقیقت ،با توج ب گ؛ایش و عالق ای ک ب ای ج؛یان در کشور ای؛ان
وجو د دارد ،از چند جهت موضوعی میانرشت ای است؛ نخست از ای نظو؛ کو کلیوت دیودگاه
سنت گ؛ایان معاص؛ ،س؛شتی میانرشت ای دارد ،ب گون ای کو در آن ،فلسوف  ،ع؛فوان ،الهیوات،
تاری  ،دی  ،ین؛ ،ریاضیات ،یندس  ،روانشناسی ،و ...حضوور دارنود ،بی آنکو ایو تفکو؛ بو
ی؛یک از ای دانشیا قابل ف؛وکاست باشد .از سوی دیگ؛ ،نفس پیشنهاد سنت گ؛ایان ب؛ای آینده
نظام علم ،ویهگیای چندوجهی و میانرشت ای دارد ،زیو؛ا ایو علووم را جوز در پ؛توو ییکواری
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جیعی نسخ شناسان و مصححان و اصحاب علوم انسانی ،علوم محر و پایو  ،علووم دقیقو و
فنی ای ک ی؛کدام گوش ای از ای بار را ب؛ دو گ؛فت اند ،نیی تووان شوناخت و بازسوازی کو؛د.
ا
دقیقا ییی مالحظ است ک ض؛ورت علوم انسانی در کلیت آینده نظام علم نوزد سونتگ؛ایانی
چون نص؛ را موج میکن د؛ کلیتی ک تحقق و یا عدم تحقق آن ب تصیییی کالن توسط م؛اجوع
تصییم گی؛نده و تدارک زمین یای الزم بستگی دارد.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

579

دوره نهم
شماره 2
بهار 6931

منابع
اعوانی ،غالمرضا ( .)8811به سوی حقیقت .مجله خردنامه همشهری.881-811 ،88-83 ،
اولدمدو ،هری ( .)8813سنتگرایی :دین در پرتو فلسفه جاویدان (مترجم :رضا کورنگ بهشتی) .تهران :حکمت.
بروجردی ،مهرزاد ( .)8811روشنفکران ایرانی و غرب (مترجم :جمشید شیرازی) .تهران :فرزانروز.
بورکهارت ،تیتوس ( .)8813جهانشناسی سنتی و علم جدید (مترجم :حسن آذرکار) .تهران :حکمت.
بینای مطلق ،محمود ( .)8811نظم و راز .تهران :هرمس.
دینپرست ،منوچهر ( .)8818سیدحسین نصر دلباخته معنویت .تهران :کویر.
رحمتی ،انشااهلل ( .)8831کیمیای خرد .تهران :سوفیا.
شووان ،فریتیوف ( .)8811شناخت اسالم (مترجم :ضیاالدین دهشییری) .تهیران :مؤسسیه مطالعیات و تحقیقیات
فرهنگی.
جهانبگلو ،رامین ( .)8811در جست و جوی امر قدسی ،سید مصطفی شهرآیینی .تهران :نشر نی.
گنون ،رنه ( .)8813سیطره کمیت و عالئم آخر زمان (مترجم :علی محمد کاردان) .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
ماحوزی ،رضا ( .)8833تحلیلی بر مواجهه فرهنگ و معارف بیومی بیا فنیاوریهیای جدیید غیرب در اییران .در
مجموعه مطالعات اجتماعی فناوری؛ تأمالتی نظری و میانرشتهای .تهران :پژوهشیکده مطالعیات فرهنگیی و
اجتماعی.
نصر ،سیدحسین (8831الف) .اسالم ،علم ،مسلمانان و فناوری (مترجم :امیرحسین اصغری) .تهران :اطالعات.
نصر ،سیدحسین (8831ب) .دین و نظام طبیعت (مترجم :محمدحسن غفوری) .تهران :حکمت.
نصر ،سیدحسین ( .)8833نیاز به علم مقدس .قم :طه.
نصر ،سیدحسین ( .)8831معارف اسالمی در جهان معاصر .تهران :امیرکبیر.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

573
آینده علم و آموزش در
اندیشه ...

