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  رابطه علم و فرهنگ، زيرساخت نظري تمدن اسالمي
  *عباس جهانبخش

پژوهشگر دوره دكتري معماري اسالمي، دانشگاه هنر 
  اصفهان

   حسن شيخ العراقين زاده
 فرهنگستان علوم يشناس پژوهشگر گروه منطق و روش

  اسالمي
  چكيده

تعريف كرده و علـم را مبـرا از تـأثرات           تعاريف پوزيتيويستي از علم، رابطه فرهنگ و علم را يك رابطه بيروني             
ـ        دانستند، اما تح    فرهنگي مي  شناسـي و فلـسفه علـم انجـام شـده              جامعـه  ةقيقات و تأمالت متعـددي كـه درزمين

مـدرن بـا      هاي پست   پارادايم. دهنده حضور مؤثر فرهنگ در محتواي علوم حتي در علوم فني و دقيقه است               نشان
اي رابطـه علـم و فرهنـگ را تـشريح          گونـه    دانـسته و  بـه      ياي فرهنگ   مقولهپذيرش چنين تأثيري، علم را اساساً       

مقالـه پـيش رو نـشان داده      . شود  كنند كه منجر به نسبيت مطلق معرفتي و توليد جبري علم تحت فرهنگ مي               مي
. تمعناس  عنوان ابزار ساخت تمدن اسالمي بي       است كه بر اساس هر دو پارادايم، تالش براي نيل به علم ديني به             

هاي فكري نيل به علم ديني را منـوط بـه تحقـق عـالم و جامعـه اسـالمي دانـسته و                          از سوي ديگر برخي نحله    
امـا  . دانند  عنوان ابزار تحقق تمدن اسالمي را به دليل دوران غلبه مدرنيته غيرممكن مي              يابي به علم ديني به      دست

شود و برخالف پـارادايم   ف نگاه اثباتي، پذيرفته ميبر اساس فلسفه نظام واليت، اوالً تأثير فرهنگ بر علم برخال  
مدرن، داراي معيار تشخيص فرهنگ حق از باطل است؛ بر اين اسـاس، توليـد علـم، فراينـدي تـاريخي و                        پست

اي   در چنـين زمينـه    . يابد  هاي واليت تاريخي اجتماعي، محتوايي متفاوت مي        امري اجتماعي است كه تحت نظام     
انـد  و جامعـه را از          گرفتـه   را علومي دانست كه تحت تأثير فرهنگ اسـالمي شـكل          ) المياس(توان علوم ديني    مي

منتقـل نمـوده و منجـر بـه تحقـق تمـدن اسـالمي               ) تر اسـت    كه اسالمي (وضع موجود به سمت وضع مطلوب       
 شود كه علمي كه خود به ميزاني تحت تـأثير فرهنـگ     با چنين تعريفي زمينه طرح اين سؤال مطرح مي        . شوند  مي

تر كند؟ و مكـانيزم تـأثير علـم بـر           تواند محيط حاكم بر خود را اسالمي        گرفته چگونه مي    اجتماعي التقاطي شكل  
روي فرهنگ اجتماعي چيست؟ مقاله حاضر با روش اسنادي و استدالل منطقي و در چهـارچوب فلـسفه نظـام                    

رداخته و در نهايت توضيحي فرايندي       رابطه علم و فرهنگ پ     ةهاي رايج درزمين    تطبيقي پارادايم واليت به بررسي    
  .از نحوه تأثير و تأثر اين دو ارائه داده است

  
   .رابطه علم و فرهنگ، علم ديني، تمدن اسالمي :واژگان كليدي
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  مقدمه
پـذيرش و يـا عـدم       . رابطه فرهنگ و علم از نكات كليدي در توصيف ماهيت تمدن اسالمي است            

. خوش تغيير گـردد     شود كه معناي تمدن اسالمي دست        مي پذيرش تأثيرگذاري فرهنگ بر علم، موجب     
عنوان امري ذاتي كه در همه        بر علم تأثير نگذارد، علم به     ) ها  عنوان محمل جريان ارزش     به(اگر فرهنگ   

گردد   شود و درنتيجه تمدني كه بر مبناي اين علم ايجاد مي            كسان دارد، تعريف مي   يجوامع يك كيفيت    
مي و غير اسالمي كرد؛ بلكه عامل اسالميت و غير اسـالميت تمـدن، امـري       توان متصف به اسال     را نمي 

تبع آن تمدن از اين منظر، به اسالمي          اما اگر فرهنگ بر علم تأثيرگذار باشد، علم و به         . ديگر خواهد بود  
  . تقسيم خواهد بود و غير اسالمي قابل

  :ريف گردندقبل از بررسي نسبت بين علم و فرهنگ الزم است اين دو مفهوم تع
ش مشخص يوب هاي تفكر، احساس و عمل است كه كم اي از شيوه  فرهنگ، مجموعه به هم پيوسته    «

ها مشترك اسـت و بـه دو شـيوه عينـي و               شود و بين آن     است و توسط تعداد زيادي افراد فراگرفته مي       
روشـه،  (» . شود تا اين اشخاص را به يك جمع خاص و متمـايز مبـدل سـازد                 متمايز به كار گرفته مي    

هنجار بـه امـوري گفتـه       . شود  هاي هنجار يافته در جامعه معنا مي        فرهنگ، به پذيرش  ) 123،ص  1367
اي كه مخالفت با آن امري ناپـسند و مـورد             گونه  گذاري در جامعه واقع شود؛ به       شود كه مبدأ ارزش     مي

ر فرهنـگ  و بـه تعبيـر ديگـ   ) 147،ص1392پيروزمنـد،  . (شـود  كراهـت و نفـرت جامعـه قلمـداد مـي     
. گرفتـه اسـت     هاي جامعه شكل    مندي اجتماعي حاكم بر يك جامعه است كه تابع نظام حساسيت            قاعده

توان   هاي جامعه است و مي      به همين دليل فرهنگ، محمل جريان ارزش      ) الف1371حسيني الهاشمي،   (
  .از فرهنگ اسالمي و غير اسالمي در جوامع سخن گفت

توان تعـاريف فـوق را واجـد نـوعي             ارائه شده است اما مي     تعاريف مختلفي و متنوعي از فرهنگ     
شـود تـا بـه        در مقدمه مقاله بـراي تعريـف علـم تـالش مـي            .  نظران دانست   اجماع نسبي بين صاحب   

  :هاي علم يا معرفت اكتفا گردد قدرمتيقني از ويژگي
 دارد و داراي   اي واقعيت   به اين است كه پديده    ) يا ظن قوي  (هاي علم يا معرفت اطمينان        از ويژگي 

منظور از واقعيـت  . كه موضوع معرفت قرار گرفته است )2، ص 1967برگر، (خصوصياتي ويژه است 
  . در اين توضيح، هر چيزي است كه بقاي آن صرفاً به اراده فاعل شناسا وابسته نيست
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بدون . تالذكر اسمندي بين واقعيات فوق      رابطه، هماهنگي و قاعده    ينوع  ويژگي دوم علم، اذعان به    
اي در هرلحظـه ممكـن اسـت     توان از هر علتي انتظار داشـت و هـر پديـده            مندي هر اثري را مي      قاعده

منظور از علـم در ايـن مقالـه         . ويژگي متفاوتي داشته باشد و  شرط پيدايش علم وجود نخواهد داشت           
. رشـد اسـت   به اين معنا علـم داراي امكـان خطـا و            . بشري است ) ديسيپلين(مند جمعي     معرفت نظام 

توانـد    برخالف معاني ديگري از علم كه علم الهي و علـم معـصوم را هـم شـامل شـده و طبعـاً نمـي                        
خطاپذير باشد و هر شناخت غير مطابق با علم الهي را نيز تحت عنوان جهل از دامنـه تعريـف خـارج            

  .كند مي
اما دقـت   .  بود توان برشمرد كه خاص هر نحله فكري خواهد         هاي ديگري نيز مي     براي علم ويژگي  

فـرض عمـل كـرده و     فلسفي و بر اساس يك مكتب خاص در تعريف مفهوم علم، در نقش يك پـيش    
بـه  .  يابـد   درنتيجه  امكان تفاهم حول آن كاهش مي       . شود  اش بافرهنگ از قبل مشخص مي       حكم رابطه 

انست؛ زيرا هاي گوناگون د توان دو ويژگي نخست را انكارناپذير و مشترك بين نگرش رسد مي   نظر مي 
  . ها باشد بايد از خود اين دو ويژگي استفاده كند كسي كه درصدد انكار آن

  ها از رابطه علم و فرهنگ ترين تحليل رايج
رابطه و نسبت علم و فرهنگ در رويكردهاي زير به نحوي متفاوتي تبيين شده و درنتيجـه معنـاي                   

  :آورد تفصيلي متفاوتي را نيز پديد مي

  )يتيويستيپوز (ي اثباتيكردو فرهنگ در رو رابطه علم تحليل
) اثبـات (گرايان، علم عبارتست از معرفتي كه صحت آن بوسيله شواهد تجربي، تحـصيل               نزد اثبات 

تواند و نه شايسته است كـه تحـت تـأثير عوامـل            نه مي ) اي  شده  اثبات(اين معرفت محصل    . شده است 
زمان موجـب پيـشرفت    خ نيز انباشت حقايق بيو در طول تاري   . غيرمعرفتي همچون فرهنگ قرار بگيرد    

. رسـد   خـصوص در حلقـه ويـن بـه اوج مـي             اين رويكـرد بـه    ) 92،ص1970الكاتوش،  . (شود  علم مي 
 بـه دنبـال   -هـاي متـافيزيكي    ويژه گزاره   به-معنا دانستن عناصر فرهنگي       هاي منطقي، با بي     پوزيتيويست

 به دور بوده و دامن علم را از نفـوذ فرهنـگ مبـرا               هاي زبان عرفي    زباني براي علم بودند كه از كژتابي      
جاي تأسف است كه زبان ما داراي چنين ابهامي است كه منـشأ             : نويسد  كارناپ در اين زمينه مي    . دارد

  ابتناي دستگاه علمي صرفاً بر شواهد تجربي       ) 18،ص  1378كارناپ،  . (بسياري از سوء تفاهمات است    
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ها اشـاره كـرده       پردازان حلقه وين نيز به برخي از اين نقص          نظريههاي منطقي بود كه خود        داراي نقص 
  : بودند
 بنيادترين قوانين فيزيك فقـط بـر اسـاس تعـداد محـدودي               بينيم كه قوي    اگر خوب فكر كنيم مي    «

. هميشه اين امكان وجود دارد كه فردا موردي متنـاقض آن كـشف شـود              . مشاهدات تدوين شده است   
در واقـع اگـر منظورمـان از واژه         .  به تحقق كامل يك قـانون نائـل شـويم          وجه ممكن نيست كه     هيچ  به
برقراري قاطعانه حقيقت است، نبايد سخني به ميان آورد، بلكـه بايـد تنهـا بـه اسـتعمال واژه                    » تحقق«
جالب اينجاست كه اگرچه هيچ راهي براي اثبات تحقق قانوني وجود نـدارد، اثبـات               . اكتفا كرد » تأييد«

البتـه  . تنها كافي است كه يك مورد متنـاقض قـانون را كـشف كنـيم              . اي است   سيار ساده سقم آن كار ب   
ممكن است در مشاهده خطايي داشته يا به        . تواند مورد شك باشد     دانستن يك مورد متناقض، خود مي     

توان به تأييد يك قانون رسـيد؟ اگـر مـوارد مثبـت بـسيار                 پس چطور مي  ... خورده باشيم   بينحوي فر 
اينكـه قـدرت ايـن    . شـود   مشاهده كنيم ولي مورد نقض پيدا نشود؛ آنگاه قانون قوياً تأييد مي     زيادي را 

تواند به شكل يك عـدد بيـان شـود، هنـوز در فلـسفه علـم سـؤالي اسـت                       تأييد چقدر است و آيا مي     
  ) 44،ص 1378كارناپ، (» .آميز مجادله

ته و يـا آن را قابـل برطـرف كـردن            اهميـت انگاشـ     شان را كـم     اما تأثير منطقي آن بر دستگاه علمي      
  : دانستند مي

خواهيم اين نكته را روشن كنيم كه اولين اقدام در تأييـد يـك قـانون، آزمـايش                    در اينجا فقط مي   «
  ».كردن موارد مثبت و منفي آن است

هاي اثبـاتي در      ويژه پوپر بود كه موجب افول نگاه        ها از سوي ساير محققين به       پيگيري همين نقص  
  :لم شدفلسفه ع

. سازي متافيزيك، علوم تجربي را هم به ورطه نـابودي انداختنـد             ها در گيرودار نابود     پوزيتيويست«
شان  كند كه آن قوانين طبيعي را هم كه اينشتين جستجوي     داري ويتگنشتاين ايجاب مي     قبول معيار معني  

 قـوانين طبيعـي را نيـز    چراكـه ايـن  . معني اعالم كنـيم   دانست، بي   دان مي   ترين رسالت فيزيك    را شريف 
 هـم   يداري پوزيتيوسيتي كه مبتني بر هيچ دليل        حكم معني .  دانست يهاي اصيل يا حقيق     توان گزاره   نمي

در ... شود  نيست، معياري است كه منطق استقرائي براي تمييز علم از غير علم، الجرم به آن متشبث مي                
» .منطقـاً محـال اسـت     » انـد   ات تجربي رسـيده   به اثب «هاي شخصي كه      ها از گزاره    حاليكه استنتاج نظريه  

  ) 55،ص 1388پوپر، (
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كـون  ي ال   ياالتفـاق «هايي نظير اصل عليت، يا يكنـواختي عـالم يـا              فرض  ها يا پيش    چراكه بر گزاره  
معنـي    هـا بايـد بـي       اثبات تجربي نبوده و درنتيجه از ديـد آن          مبتني است كه خود قابل    » ايا وال اكثر  يدائم

ها اشاره كرد و تـالش        فلسفي در آراي پوزيتيوسيت   - پوپر به اين نقص منطقي     هرچند. محسوب شوند 
پذيري آن را جبران كند، اما الكاتوش با بسط اين واقعيت             جاي اثبات   پذيري به   كرد با طرح نظريه ابطال    

هـاي    شـوند، مفهـوم برنامـه       ك فرضيه علمي نمـي    يراحتي موجب ابطال      كه حتي شواهد مخالف نيز به     
الـف،  1968الكـاتوش  . (گرايـي نمـود    جايگزين مفـاهيم انباشـت تـدريجي علـم و ابطـال      پژوهشي را 

  )ب1968
گرايي، عدم توجه به شواهد تـاريخ علـم در كتـاب تأثيرگـذار كـوهن،                  تر به نگاه اثبات     ضربه قوي 
 با تحليل تاريخي عملكرد دانشمندان، زمينه را بـراي پيـدايش          يو. هاي علمي ارائه شد     ساختار انقالب 

  )1965و1962كوهن، . (گرا آماده نمود هاي نسبي ارادايمپ
  :توان به شرح زير ذكر نمود طور خالصه مي گرايي را به تحليل رابطه علم و فرهنگ در نگاه اثبات

ها و مفاهيمي هـستند       ها، حب و بغض     هاي ارزشي، آرمان    اي از نگاه    ها داراي مجموعه    همه فرهنگ 
دوراز اين عناصر دانـسته و     اما چون علم در نگاه پوزيتيويستي به      . ستندكه داراي قابليت تأييد تجربي ني     

در ايـن رويكـرد فـرض       . شده است، لذا ارتباط علم بافرهنگ، يك ارتباط بيروني خواهد بـود             خواسته
ولـي يـك    . شود  پذيرد؛ بلكه اين فرهنگ است كه از علم متأثر مي           شود كه علم از فرهنگ تأثير نمي        مي

 آغوش خود را بر روي تمـامي يـا بخـشي از علـم بگـشايد و از كاربردهـاي آن                      فرهنگ ممكن است  
اما رابطـه ايـن دو همـواره        . مند گردد و يا كالً از ورود يافته علمي به فرهنگ خود جلوگيري كند               بهره

 : ماند باقي مي» بيروني«

ت همـواره   ر از علـم اسـ     يـ هايي از فرهنگ كـه غ       تأثيرات فرهنگ بر علم و تأثيرات علم بر بخش        «
كنـد و معـارف غيرعلمـي        ت و شكل خود را همواره حفظ مـى        ين معنا كه علم، هو    يرونى است، به ا   يب

  )58،ص 1387پارسانيا، (» .كنند دا نمىيتى علمى پيز هرگز هويدرونى فرهنگ ن
عنوان امري غيرقابل تأييد تجربي، امكـان         هاي ديني به    گرايي ارزش   با اين توصيف در ديدگاه اثبات     

عنوان فرهنگ ياد شود نيز نسبت        ها به   همچنين چنانچه از اين ارزش    . ر در محتواي علم را ندارند     حضو
تـوان از     درنتيجـه نمـي   . توانند بر محتواي علم تأثيرگـذار باشـند         ابند و بنابراين نمي   ي بيروني با علم مي   

 دينـي بـردار نيـست و        شمول كه   عنوان امري جهان    توان از علم به     مفهوم علم ديني دفاع كرد و تنها مي       
  .شود، سخن گفت ها نمي متأثر از ارزش
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   از رابطه علم و فرهنگمدرن پست هاي تحليل
نـسبت  » چيـز اسـت     انسان معيار همـه   «گرايي به جمله معرف پروتاگوراس كه         ريشه تاريخي نسبي  

وري به اين معنـا كـه علـم، معيـار حقانيـت فرازمـاني و مطلـق نداشـته و فقـط بـا دا                        . شده است   داده
رغم اين تـاريخ طـوالني،    گرايي، علي نسبي) 259،ص 1389محمدپور، . (ابدي هاست كه اعتبار مي  انسان

اما در قـرن    . گرايي، از سوي جامعه طرد شده بود        گرايي و اثبات    در دوران روشنگري و با سلطه عينيت      
-1864(ن به شـلر     توا  از پيشگامان اين موضع مي    . بيستم، شاهد آغاز گسترش مجدد اين موضع هستيم       

توان   اشاره نمود كه اعتقاد داشت روش و محتواي علم، محصول ذهن تفكر انسان است و نمي               ) 1937
ازنظـر ديلتـاي نيـز    . گرايان، معيار حقيقي و واقعي براي علم، در جهان بيروني يافـت      طبق تصور اثبات  

اما يكـي از  ) 260،ص1389دپور، محم.(كنند اند، زندگي مي هاي معنايي كه خود تنيده     ها در شبكه    انسان
) 1962(» هاي علمي ساختار انقالب«وسيله كوهن و كتاب  گرايي به هاي اثبات ها به نگاه مؤثرترين ضربه

لذا برتري . دارد كه هيچ معياري باالتر از موافقت جامعه علمي وجود ندارد كوهن بيان مي. وي زده شد
چـالمرز  . (هنگـي و تـاريخي جامعـه تغييـر خواهـد كـرد            نظريه بر نظريه ديگر با توجه به خاستگاه فر        

چنين نگاهي باعث تنزل جايگاه علم در اجتمـاع شـده اسـت تـا جـايي كـه فايرابنـد                     ) 130،ص1390
  )1975فايرابند، . (داند  رسالت خود را دفاع از جامعه در برابر سلطه علم مي

انفعـالي ذهـن او   » كـشف « نه اينكه شود مي» ساخته«از ديدگاه تفسيري، معنا با فعاليت مؤثر انسان         
. هـاي نظـم يافتـه و بازتفـسير شـده دانـش عامـه نيـست         جز صورت در اين نگاه علم، چيزي به . باشد

در تقريري افراطي از ساخت انگـاري، واقعيـت عينـي خـارج از فعاليـت                ) 338،ص1389محمدپور،  (
خنـدان و فـدايي،     . (اسـت هـايي اجتمـاعي       )ديـسكورس (ذهني انكار شده و واقعيت، حاصل گفتمان        

شوند كه ذاتـاً از سـاير    فرد به نام علم مي     اي منحصربه   گرايان منكر وجود حوزه     لذا نسبي ) 18،ص1388
هـاي دانـشمندان      شـود بـا تـصميمات و انتخـاب          آنچـه علـم خوانـده مـي       . اشكال معرفت، برتر باشد   

بايد به دنبال چيزي باشيم كه      دهد،    هايي كه دانشمندي خاص انجام مي       شده و براي فهم گزينش      ساخته
  . شناختي است شناختي و جامعه هاي روان نزد وي داراي ارزش و ارج است و اين امر نيازمند پژوهش

سـوي غلبـه اراده بـر آگـاهي در            مدرن، با ايجاد ترديد در بعد كاشفيت علـم، بـه            هاي پست   ديدگاه
از ) 287،ص1391پارسـانيا،   . (اند  داشتهمقياس فردي و غلبه فرهنگ بر علم در مقياس اجتماعي گام بر           

  اين . بندي يك فهم عملي پيشين از عالم مشترك         صورت«نگاه اگزيستانسياليسم، اطالع عبارت است از       
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مان همواره واجد  ما در افعال. كنيم صورت گفتار يا نوشتار بيان مي   پيش فهم، ضمني است و ما آن را به        
ـ دار بـودن ي  بـرا  نشده كشف امكان ازي  مشترك نهيزم و ميا شده Informپيش فهميم؛ يعني از قبل       » .مي

  )168 ،ص1388 خندان،(
به تعبيري علم رنگ هـر    . پذيرد  در اين رويكرد، علم در درون فرهنگ محاط بوده و از آن تأثير مي             

انـد را    گرفتـه   هـاي مختلـف شـكل       هـا و پـارادايم      فرهنگ را خواهد گرفت و علومي كه در دل فرهنگ         
  .باهم مقايسه نمودتوان  نمي

ـ رغـم اختالفـاتى كـه دارنـد، در هو           دا به يوتار و در  يا، ل ير فوكو، بورد  يمدرن نظ   فيلسوفان پست  ت ي
 تـاريخى و تمـدنى دارد و   -تى فرهنگىين رويكرد، علم، هو   يبر اساس ا  . نظر دارند   فرهنگى علم، اتفاق  

 معرفتى خويش    هاى  هيگر ال يش، معرفت علمى را متناسب با د      يازهاى خو يحسب برخى از ن     فرهنگ به 
ازهاى كلّـى   ينوبه خود، بخشى از ن      عنوان بخشى از فرهنگ، به      ز به ين نگرش، علم ن   يدر ا . آورد د مى يپد

ـ ن علم و فرهنگ تعاملى د     يان، گرچه ب  ين ب يبا ا . كند و جزئى فرهنگ را تأمين مى      ه يسـو   الكتيكى و دو  ي
. نـه غالـب بـر فرهنـگ اسـت         يه و متـأثر از زم     برقرار است، لكن علم درهرحال، جزئى از فرهنگ بود        

  )61،ص 1387پارسانيا، (

 يني علم ديد از منظر تولمدرن پست هاي يدگاه دنقد
شـود و     مدرن باعث جبري شدن حركت و رشد علمي در بستر فرهنـگ مـي               پذيرش ديدگاه پست  

 فرهنگـي خـود متـأثر       عنوان عامل توليد علم، از بستر       انسان به . كند  مفهوم ارزشي بودن علم را نفي مي      
توانـد ديالكتيـك      است و اين بستر فرهنگي نوعي جبر محيطي حاكم بر انسان است كه تنها انسان مـي                

عنـوان جزيـي از ايـن بـستر،        داشته باشد و بـه    ) ي ديگر   اي در تعامل با ماده      عنوان ماده   به(تعاملي با آن    
دايش مفهـوم، قـوانين حـاكم بـر         يـ ر پ بنابراين د . تحت قوانين حاكم بر سير تحول فرهنگ عمل نمايد        

يعني انسان در جريان تكامل و متناسب با مراحل كمال تحت قـوانين مـادي،               . حركت ماده اصل است   
 را به نحو جبـري در او پديـد     -معنا-گيرد كه پيدايش يك كيفيت خاص ذهني          درون شرايطي قرار مي   

كان تقسيم آن به اسالمي و غير اسالمي        اي ام   جبري شدن هر پديده   ) 1374حسيني الهاشمي،   . (آورد  مي
  .نمايد؛ چراكه اسالم آوردن به معناي تسليم اراده ربوبي شدن و فرع بر اختيار داشتن است را منتفي مي

قتي برتر شده و يعنوان حق مدرن،  منجر به نفي اصل دين به هاي پست عالوه نسبيت مطلق ديدگاه به
ـ طبق منطق و فلـسفه قـدما، فقـط اند         . شود  برابر مي درنتيجه مفهوم ديني بودن و نبودن علم         د يـ شه كل ي
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شده و هركدام شامل دو بخـش         ميدر آن منطق معرفت به دو بخش تصور و تصديق تقس          . شه است ياند
باشـد و جـوهر     مـي ي نظـر يها شهيد انديهي كلي بديها شهيبر اين اساس، اند. شود بديهي و نظري مي 

،ص 1392پـور،     يقيني. (همين قوه نطق و كمال او، كسب علم است        انسان و مايز او از ساير حيوانات،        
  :گويد همچنان كه مولوي در اين زمينه مي) 78

ـ اي  مابقي تو استخوان و ر        شهي برادر تو همان اند    يا بـر ايـن    ) مثنـوي معنـوي، دفتـر دوم      (اي    شهي
 حيـوان مـشترك     است و مابقي بين انسان و     » انديشه«اساس مرجع ضمير حقيقي در مخاطب با انسان،         

  ) 76،ص 1375زنجاني، . (است
شـود نـه فعـال، لـذا          شده و ذهن نيز قابل يا منعفل دانسته مي          ازآنجاكه معرفت كشف واقع تعريف    

فيلسوفان مسلمان نقش همـه     . شد  خود منحل مي    سؤال نحوه تأثير عوامل غيرمعرفتي در معرفت خودبه       
ساز رشـد يـا افـول     تواند زمينه لذا فرهنگ مي. دانند  در علم را در نقش علل معده مي 1رعلمييعوامل غ 

امـا بـا ورود مباحـث    . علم در يك بستر خاص گردد؛ ولي در كيفيت محتواي علم دخيل نخواهد بـود   
شده در ايـن      ري فالسفه مسلمان و پاسخ به سؤاالت مطرح       يگ  گرايي از فلسفه غرب، شاهد موضع       نسبي

  . زمينه هستيم
هاي غيرمعرفتي  ايم جنبه كرات در تجارب روزانه شاهد بوده از علم، بهبرخالف تعريف منطق قديم   

  :انكار نيست گذارند و اين تأثير امري است كه اجماالً قابل حيات بشري بر معرفت او تأثير مي
گري مثل تهران كه در آنجا كر يا در شهر ديشده باشد و  ك نفر در شهر تهران، بزرگيد يفرض كن«

ه باشد و بخواهد ين شخص فق يانبارها و نهرها هست، و هم       ها و آب    است، حوض  فراوان   يو آب جار  
كه به اخبار و       خود وقتي  ي شخص ين شخص با سوابق زندگ    يا. در احكام طهارت و نجاست فتوا بدهد      
اط و لـزوم    يـ لي مقرون به احت   يكند كه خ   يطوري استنباط م    كيروايات طهارت و نجاست مراجعه كند       

رود و وضـع     يخـدا مـ   خانه  ك سفر به زيارت     ين شخص كه    ي هم يول. زها باشد يچاري  ياجتناب از بس  
عنـي  يكنـد،    يبيند، نظرش در باب طهارت و نجاست فرق م         يآبي را در آنجا م     يطهارت و نجاست و ب    

 او  يات بـرا  يات طهارت و نجاست مراجعه كند، آن اخبار و روا         يبعدازاين مسافرت اگر به اخبار و روا      
 و  يِسه كند و ضمناً به احـوال شخـص        يكديگر مقا ي فقها را با     ي فتواها ياگر كس .  دارد گريك مفهوم د  ي

ـ  يبيند كه چگونه سوابق ذهنـ      ي توجه كند، م   يها در مسائل زندگ     طرز تفكر آن   ه و اطالعـات    يـ ك فق ي
......................................................................................................................... 

 جزي  زيچ تامه علّت و بوده معده علت فقط زين تعلم و ميتعل رينظي  معرفت عواملي  حت ،يفلسف ليتحل طبق كه هرچند.  1
  .بود نخواهد حق حضرت افاضه
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دهـد و    ي عـرب مـ    ي عرب بـو   يكه فتوا   يطور  ش تأثير داشته؛ به   ياي خارج در فتواها   ي او از دن   يخارج
مطهـري،  (».ي شـهر  ي بـو  ي شـهر  يدهـد و فتـوا     ي م ي دهات ي بو ي دهات ي عجم، فتوا  يجم بو  ع يفتوا

  )130،ص 1390
گرايان، يك حكم كلي براي تمام معارف بـشري صـادر كـرده و                اما مشكل اينجاست كه برساخت    

تواند مفاهيمي همچون توحيد و معـاد را          دانند، و هيچ مسلمان معتقدي نمي       همه را برساخت انسان مي    
  : نويسد گرايي فرهنگي مي شهيد مطهري ضمن نقد نسبي. اخت انساني بداندبرس

ـ  يهـا  ها مانند ماده    غلط فرض شده كه اين      ز به ي ن يدرباره مواد فرهنگ انسان   « رنـگ هـستند كـه       ي ب
 و ي نسبي داشته باشند، امريفيت و چه شكل   يكه چه رنگ و چه ك       و اين ...ن خاص ندارند،    يشكل و تع  

جـاب  ي ا ي، هنـر  ي، اخالقـ  ي، مـذهب  ي، علمـ  يا خ و فرهنگ هر قوم فلسفه     ياست و تار  خ  يوابسته به تار  
ـ               عبارت  كند كه مخصوص خود اوست؛ و به       يم هويـت و    يديگـر همچنـان كـه انـسان در ذات خـود ب
ز در  يـ  ن ي فرهنـگ انـسان    يدهد، اصول و مواد اصل     يت و شكل م   يشكل است و فرهنگ او به او هو        يب

دهـد و    يت و شكل و رنگ و چهـره مـ         يها هو   خ به آن  ياند و تار   چهره يبشكل و رنگ و      يذات خود ب  
ـ انـد كـه ا     ش رفته يه تا آنجا پ   ين نظر ي در ا  يبرخ. زند يها م   نقش خاص خود را بر آن      ـ ن نظر ي ه همـان   ي

شه بحث يت اصول اندي درباره اطالق و نسب ما در اصول فلسفه  .  است ي بودن فرهنگ انسان   يه نسب ينظر
ن ادراكات اسـت    يا.  است ي و عمل  ي است علوم و ادراكات اعتبار     يم آنچه نسب  يا كردهم و ثابت    يا كرده

ـ ، مختلـف اسـت و ا  ي و مكـان يط مختلف زماني مختلف برحسب شرا  يها  كه در فرهنگ   ن ادراكـات  ي
هـا    ح و غلط بودن آن    يار حق و باطل و صح     يت كند و مع   ي خود كه از آن حكا     يتي ماورا ياست كه واقع  
سـازند،   ي انـسان را مـ     ي كه فلسفه و علوم نظـر      يهاي نظر  شهيا علوم و ادراكات و اند     ام. باشد، ندارند 

» ....باشـند  يرنسبي م ي ثابت و مطلق و غ     يه اخالق، اصول  يني مذهب و اصول اول    يب همچون اصول جهان  
  )61،ص1385مطهري، (

شـود و    هـا مـي     مدرن در رابطه علم و فرهنگ منجـر بـه نفـي ارزش              بنابراين پذيرش ديدگاه پست   
  .رود درنتيجه معني ديني بودن علم زير سؤال مي

اي از معرفـت نيـاز دارنـد كـه مـرز بـين                بندي  صورت  فالسفه مسلمان براي مقابله با اين ديدگاه به       
عالمه طباطبايي مبحـث اعتباريـات را در پاسـخ بـه            . معارف برساختي و غيربرساختي را مشخص كند      

اما اين مبحث از سوي شـاگردان وي        .  مطرح نموده است   همين نقش فعال انسان در برساخت معرفت      
اهللا جوادي آملي پذيرفته نشد؛ چراكه اگر اعتباريات، و به تعبيري             اهللا مصباح يزدي و آيت      همچون آيت 
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ها محدود گردد، آنگاه فقه و      »هست«ها نسبي فرض شوند و اطالق و غيربرساختي بودن فقط به            »بايد«
ا سروكار دارند، نيز نسبي و فرهنگي خواهند شد و طبيعي است كه فقيهـان               ه»بايد«اخالق كه اساساً با     

  ) 1395سوزنچي، . (با چنين تعبيري موافق نخواهند بود
عنوان يك استثنا از ميان شاگردان عالمه طباطبايي با پذيرش نظـر ايـشان، مـشكل                  شهيد مطهري به  

هـا و اعتبـارات    پايگاه ثابت براي گـرايش عنوان    نسبي شدن فقه و اخالق را با در نظر گرفتن فطرت به           
  :كند انساني، حل مي

ن دارد كـه قـائم      ين و راه و مقصد مع     يت مع يت خاص خود، ولو بالقوه، شخص     يحكم نوع   انسان به «
مسخ شدن و نشدن انسان را با       . كند ين م يي او را آن فطرت تع     يواقع» خود« اوست و    ييبه فطرت خدا  

م و هر فرهنگ كه بـا       يهر تعل . خيي تار يها  د نه با مالك   يتوان سنج  ي انسان م  ي و نوع  ي فطر يها  مالك
ـ      يدهنده آن باشد، آن فرهنگ اصـ        انسان سازگار باشد و پرورش     يفطرت انسان  ن يل اسـت؛ هرچنـد اول

 انـسان   يل كرده است، و هر فرهنگ كـه بـا فطـرت انـسان             يخ به او تحم   يط تار ي نباشد كه شرا   يفرهنگ
» نـاخود «بـه   » خـود «ل  ي او و تبـد    يت واقعـ  ير هو يي مسخ و تغ   ياوست و نوع  گانه با   يناسازگار باشد، ب  

راني اسـت   يت ا يس آتش، مسخ انسان   يت و تقد  يشه ثنو يمثالً اند .  او باشد  يخ مل ياست؛ هرچند زاده تار   
ر خداسـت،   يـ پرسـتي و طـرد پرسـتش هرچـه غ          گانهيد و   يخ او شمرده شود، اما توح     يهرچند زاده تار  

  )مطهري، همان منبع(» . اوست ولو زاده مرزوبوم خود او نباشدي انسانيقعت وايبازگشت او به هو
ط بـر فرهنـگ ذكـر    ي آثار خود، ساحت علم را مبرا از فرهنگ دانسته و آن را مح يپارسانيا در برخ  

ـ       ي برا يار صحت ياگر علم درون فرهنگ باشد؛ مع     «: كرده بود  ن فرهنـگ حـق و     ي سـنجش و قـضاوت ب
ـ لـذا ا  . داشتفرهنگ باطل وجود نخواهد      ا، يپارسـان (» .ن فرهنـگ اسـت كـه در دل علـم قـرار دارد             ي

ن يـي  مختلف علم، تب   يها  ن مراتب و ساحت   يك ب ي متأخرتر خود با تفك    يها  هياما در نظر  ) 62،ص1387
 ارائه داده است، وي براي نظريه علمي سه مرتبه و به عبارتي سه جهان ي برساختيها  از معرفت  يبهتر

  :كند ذكر مي
. شود  ها ياد مي    االمر آن نخست، مرتبه ذات و حقيقت اين صور است كه از آن با عنوان نفس             مرتبه  «

نظـر از     صور حقـايق علمـي، صـرف      . ء در نفس و ذات خود است        ياالمر، امر و يا ش    زيرا مراد از نفس   
  .ها، روابط، مناسبات و احكامي دارند كه مربوط به زمان و مكان خاصي نيست آگاهي انسان

وگو، تفكر، تمرين و باالخره بـا حركـت و سـلوك              به دوم، افراد انساني، با ديالكتيك، گفت      در مرت 
صـور  . شـوند   ها متحد مي    برند و بر اساس اتحاد عالم و معلوم با آن           جوهري خود، به آن معاني راه مي      
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ند در علمي پس از اتحاد با افراد، بدون آنكه موطن و جايگاه نخست خود و احكام آن را از دست بده
مرتبه و جايگاه دوم يعني در عرصه ذهن و انديشه و به دنبال آن به دليل وحدتي كه فـرد بـا عمـل و                         

  . گيرند اراده خود دارد، در عرصه عمل و رفتار انسان قرار مي
در مرتبه سوم، معاني و صور علمي به وساطت افراد انساني به عرصه زندگي مشترك آدميـان وارد               

معاني در اين مقام از زاويه ذهن و گوشه رفتار فـرد            . كند  ذهاني و عمومي پيدا مي    شده و هويت بين اال    
هـاي    ها و نهادها و كـنش       شوند و باورها، عادت     شده و به متن زندگي و رفتار اجتماعي وارد مي           خارج

فرهنگ در حقيقت صورت تنزل يافته معنا       . اين مرتبه، مرتبه فرهنگ است    . كنند  اجتماعي را تسخير مي   
زندگي انسان و به دنبـال آن،       ... هاي اجتماعي است    ه عرصه فهم عمومي و رفتارهاي مشترك و كنش        ب

هـيچ فـردي نيازهـاي      . كنـد   جهان اجتماعي به وساطت آگاهي، اراده و اختيار انسان، تحقـق پيـدا مـي              
ـ    . كنـد  ها و بدون عزم و اراده تأمين نمـي          شخصي خود را بدون آگاهي از آن       ه تـداوم زنـدگي فـردي ب

. آگاهي شخصي و تداوم حيات و زندگي اجتمـاعي بـه آگـاهي و معرفـت مـشترك و فرهنـگ اسـت             
  )127-125،ص 1391پارسانيا، (»

ز در مراتب   يرفته و فرهنگ ن   ين خود فرهنگ صورت پذ    يي در تب  ين نگاه يت چن يدر فلسفه نظام وال   
در .  شـده اسـت    يسـ ن منظر رابطه علم و فرهنگ برر      ي شده است و از ا     ي مختلف بررس  يها  و ساحت 

اختصار فلـسفه     ولي قبل از آن به    . ح داده خواهد شد   يدگاه توض ين د يبخش بعد، پس از ذكر مقدماتي، ا      
  : گردد نظام واليت معرفي مي

مفهوم واليت در عبارت فلسفه نظام واليت به معناي سرپرستي است، سرپرستي باهدف بـه رشـد                 
لـذا  .  و بـراي او رشـدي فـرض شـده اسـت            شود كه تحـت سرپرسـتي بـوده         رساندن كسي انجام مي   

منـد در اينجـا موضـوع         صورت غير نظام    تصور نبوده و سرپرستي به      سرپرستي بدون فرض ارتباط قابل    
  . بحث نيست

 از سرپرسـتي را در يـك نظـام          يا  ن شـكل خـود، سـه مرتبـه        يتر  ترين و عام    نظام واليت در بزرگ   
  :كند مشاهده مي

وبيت مطلّقه الهي است و به آن سرپرستي تكـويني و سرپرسـتي در               سرپرستي خداوند متعال كه رب     . 1
  .شود شدن هستي گفته مي

 سرپرستي انبياء و ائمه طاهرين كه واليت تاريخي را دارند و مراحل شدنِ تكامل انسان را در دنيـا                    . 2
عالوه بر اينكه از پايگاه تكوين مجراي رسيدن مواهب الهـي بـه بخـش تحـت               . كنند  سرپرستي مي 
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رپرستي هستند، خود نيز اسماء فاعلي حضرت حق در جريان ربوبيت حضرت حـق نـسبت بـه                  س
باشند، عالوه بر اين، به وسيلة آوردن شرع، قوانين حاكم بر جريان رشد را تبيين كـرده و              انسان مي 

  .لذا سرپرستي تاريخي را به عهده دارند
) فقاهت تكاملي (كه از طريق فقاهت       آنفقيه در عين      مرحلة سوم، سرپرستي اجتماعي است كه ولي      .  3

كه در اصول اعتقادات، فروع اعتقادات و اجرا از راه بكارگيري عقل و رشد عقالنيت در فهم ديـن          
يعنـي بـا واليـت      (غيرمتخـصص مـذهبي بـا ديـن          ، واسطة بين جامعة   )هي در فهم دين   نسبيت ال (

گيـري    ي مجـراي موضـع    از طرف ديگر، خود نيـز بـا پـرورش مـذهب           . شود  محسوب مي ) تاريخي
يعني علماً و عمالً حلقـه ارتبـاط بـين واليـت تـاريخي و               . باشد  متناسب با جريان واليت الهي مي     

اگرچه واليت تكويني و تـاريخي در عـالم         ) ب1379حسيني الهاشمي،   . (باشد  واليت اجتماعي مي  
هـاي   نظـام توانـد   جاري و ساري است ولي در سطح واليت اجتماعي، قدرت اختيـار انـساني مـي         

هاي مختلف از اشتداد در ناسازگاري تا سازگاري با واليت تاريخي و              واليت اجتماعي را در طيف    
تكويني ايجاد نموده و توسعه دهد و بزرگترين و مـستمرترين درگيـري بـشري در طـول تـاريخ،                    

  . هاي واليت اجتماعي متخاصم بوده و خواهد بود درگيري بين نظام
 فلسفة نظام واليت ابزار مفهومي تكامل نظام واليت اجتماعي متناسب با            با توجه به توصيف فوق،    

محور   ديگر منطق تكامل تمدن دين      عبارت  به. دهد  واليت تاريخي و تكويني را در اختيار انسان قرار مي         
اي اسـت كـه    و وسيلة تبيين تحول سياسي، فرهنگي و اقتصادي بر محور تكامل دينـي اسـت؛ شـالوده     

در فهم دين، اسالميت در فهم كـاربردي دانـشگاه و جريـان اسـالم در فهـم اجرايـي                    تكامل حجيت   «
را هماهنگ كرده و بر اين اساس جريان توسعة نياز و ارضاء ) عنوان سه بستر توليد اطالعات    به(»دولت

  )  همان.(زند در جامعه را در جهت ديني رقم مي

  تحليل رابطه علم و فرهنگ از منظر فلسفه نظام واليت
شناسـي،    شود و به لحـاظ هـستي        در نگاه فلسفه نظام واليت، فهم بر اساس واليت و تولي پيدا مي            

ـ فهمـد   ا در دستگاه حـق مـي  يكند و  نمي» فهم«اي    كس جزيره   هيچ انـسان حتـي   . ا در دسـتگاه باطـل  ي
اطي از آن   كند، دريكي از اين دو جريان و يا التق          تنهايي و در خلوت فكر مي       كه به پندار خود به      هنگامي
كند و هركدام از اين دو جريان، زبان و فرهنگ و تاريخ متناسبي داشته و در بسط و توسعه                     مي  دو فهم   
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طور كه ذكر شد، شهيد مطهري براي مهار تـأثير فرهنـگ،              همان) 1395ميرباقري،   (1.شوند  آن امداد مي  
هـايي كـه    در حـوزه (خـود را  تـوانيم فهـم    به تعبيري، ابزاري كه بوسيله آن مـي       . به فطرت متوسل شد   

. تر را انتخاب كنيم، فطـرت اسـت         پااليش كرده و فهم صحيح    ) تواند تحت تأثير فرهنگ قرار بگيرد       مي
فالسـفه غربـي غيـر      ) 1387آملـي،     جوادي. (برند  پناه مي » عقل«فالسفه ديگري نيز براي اين منظور به        

. برنـد    طبيعـت و تكـوين عـالم پنـاه مـي           گرايـي بـه     گرا نيز براي در امان ماندن از آسـيب نـسبي            نسبي
  : گيرد يجه مين نتيرش تأثير فرهنگ بر علم چنيمثال چالمرز، با پذ عنوان به

 رودرو با   يا  جه مواجه يمثابه نت   ، به يج علم ي، نتا يان افراط يگرا  حال كه برخالف تصور تجربه      درعين«
شوند كه    ي م ين هدف طراح  يا با ا  ه  شياما آزما » شوند  ين نم يزيكي متع يتوسط جهان ف  «زيكي،  يجهان ف 

ـ اتي در قبـول     يـ  ح يزيكي امكـان دهنـد تـا نقـش        يبه جهان ف   ـ ا رد ا  ي هـا و     روش...فـا كنـد   يج ا ين نتـا  ي
كـنم آن     يرند، اما تـالش مـ     يي و در معرض تغ    ي اجتماع يخي محصوالت ي علم ازلحاظ تار   ياستانداردها
ن امر كه يكات گرفته شوند با نشان دادن ا    ن ن ي را كه ممكن است از ا      يگرايانه افراط   يج نسب يقسم از نتا  
  )111،ص1395چالمرز، (» . كنميرات برحسب هدف علم درك كرد، خنثيين تغيتوان ا چگونه مي

ـ  يافتن نقطه تعـادل   ي ي برا ييتوان جستجو   يموضع چالمرز را م     يـي گرا   و مطلـق   يـي گرا  ين نـسب  ي ب
را ) گرايي مطلـق  گرايي و نسبي    مطلق (فين سر ط  يز هر دو ا   يت ن يفلسفه نظام وال  . تويستي دانست يپوز
از نگـاه مختـار، معـاذ و        . دانـد   كند؛ ولي معاذ و پناه اصلي را عقل مستقل بشري يا طبيعت نمـي               يرد م 

پناهي باالتر از خداي متعال و تحت سرپرستي فرهنگ وحي و انبيا و اوليا قرار گرفتن وجود نـدارد و                    
هرچند عقل عامل شناخت    . تواند راه رشد را طي كند       ميعقل نيز با قرار گرفتن تحت چنين سرپرستي         

توانـد    تنهايي و مستقالً نمي     واقعيت عيني است و اين شناخت تناسب با واقعيت عيني دارد؛ اما عقل به             
رنگ و  .   خارج از عقل دارد    ي و حركت  ياز به منبع انرژ   يبه شناخت بپردازد و انسان براي عمل تعقل، ن        

كنـد،    ي مـ  يپرتوافشان» نييت ع يواقع«باعقل همراه خواهد بود و هرچند عقل بر         ن منبع همواره    يتأثير ا 
پرداز  هيبنابراين محقق و نظر. كند ي ميي بازنمايفيت متفاوتيت را باكي متأثر از آن منبع و بستر، واقع      يول

......................................................................................................................... 
 دو انـسان  كـه  اسـت  شده نعنوا اتيروا در خ،يتار و فرهنگ و زبان قيطر از تيوال انيجر ميرمستقيغ ريتأث بر عالوه.  1

 از قلـبش  آنكـه  جـز  نيـست  مـؤمنى : فرمودند )ع(صادق  امام: طانيشي يك در و دمد يم ملكي كيدر كه داردي  باطن گوش
 سـبب  به را مؤمن خدا و دمد، آن در فرشته كه گوشى -2. دمد آن در خناس وسواس كه گوشى -1 :دارد گوش دو درون
 خـود  جانب از روحى لهيوس به را آنها«): 22 آيه مجادله مباركه سوره (تعالى خداى گفتار است همين و كند، تقويت فرشته
  )369: ص ،3 ج مصطفوى، ترجمه / الكافي أصول. (»است كرده تقويت
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ـ نـي تحـت وال  ي و عيوسيله ابزارهاي ذهن  متفاوت، بهيتواند با ايجاد و انتخاب بسترها   يم   امـل  ت عوي
  .  وي پديد آيدي گوناگوني برايها مختلف قرار گرفته و درنتيجه فهم

ت طاغوت در عالم برقـرار  ي متعال و واليت خداي واليان اصليت، دو جرياز نگاه فلسفه نظام وال  
 أَولِياؤُهم الطَّاغُوت يخْرِجونَهم مِنَ النُّورِ      اللَّه ولِي الَّذينَ آمنُوا يخْرِجهم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ و الَّذينَ كَفَرُوا           : است

ـ وسـتن بـه ا    يو افراد و جوامع با پ     ) 257بقره، آيه  (إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِك أَصحاب النَّارِ هم فيها خالِدونَ        ن دو  ي
  دهند  ت را انتخاب و گسترش مييان، دو نوع نظام عقالنيجر

هـاي واليـت متفـاوت        دگاه فوق، اين است كه اگر فهم تحت نظام        سؤال قابل در طرح در برابر دي      
پذيرد؟ اگـر اختيـار       ها چگونه شكل مي     گيرد، فهم و قضاوت در مورد حقانيت خود اين نظام           شكل مي 

انسان در فهم مطلق شود و هرگونه كه اختيار كرد، بستر فهم شكل گيرد، نسبيت مطلق حـاكم خواهـد     
گردد و به نسبيت مطلـق منتهـي          رود و معيار حقانيت منتفي مي        ميان مي  شد و درنتيجه امكان تفاهم از     

ابـد، او مـانع نـسبيت       ي ولي اگر عالم يك اله دارد و تحت يك ربوبيت تكامل و گسترش مـي              . شود  مي
بنـابراين اختيـار    . كنـد   مطلق است؛ نقش اختيار انسان تولي است و خداي متعال است كه ربوبيت مـي              

شـود و درنتيجـه هرگونـه كـه بخواهـد بـستر فهـم شـكل                   رات فرادست خود مـي    انسان مقيد به اختيا   
تصور است و انبيا با سـران كفـر نيـز      حتي ميزاني از تفاهم بين مؤمن و كافر محض هم قابل          . گيرد  نمي

اي متحول و منحرف سـازد        گونه  تواند فهم خود را مطلقاً به       مثال فرعون نمي    عنوان  به. كردند  احتجاج مي 
نتواند با او احتجاج نمايد؛ لذا سطحي از فهم بين نوع انسان عموميت             ) ه السالم يعل(موسيكه حضرت   

داشته و انكارناپذير است؛ بدين معنا كه قدرت انكار به اختيار انسان اعطا نشده تا بتوان حجـت را بـر                     
اي از تفـاهم    هيبنابراين به دليل وجود ربوبيت واحد در گسترش و توسعه عالم، سطح اول        . او تمام نمود  

. كس را ياراي انكار آن نيست       كند كه هيچ    ر است كه بازگشت به مفاهيمي مي      يپذ  ها امكان   ن همه فهم  يب
از اين منظر چنين مفـاهيمي در منزلـت مفـاهيم           . شود  برده مي   انكار نام   از اين مفاهيم به مفاهيم غيرقابل     

تابع است؛ با اين تفاوت كه برخالف مفـاهيم       گيرد كه انسان نسبت به اين مفاهيم،          بديهي اوليه قرار مي   
انكـار، عمـالً مجبـور بـه          شود، براي انكار مفاهيم غيرقابل      ها، باب تفاهم بسته مي      بديهي كه با انكار آن    

ها خواهيم بود؛ ولي اين اسـتفاده عملـي، همچـون             استفاده از آن هستيم و بنابراين ناچار از پذيرش آن         
 كه چه براي عصيان و چـه بـراي اتيـان بـدانها محتـاجيم و بنـابراين                   استفاده از امكانات طبيعت است    

بلكه به كمك اين مفاهيم، جريان واليـت حـق از           . گردد  ياسالميت كاربرد ما به خود اين مفاهيم بازنم       
كند بـه كـدام    شده و اين گرايش و اختيار انسان است كه انتخاب مي جريان واليت باطل تشخيص داده   
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  .شود هاي تشخيص حقانيت علم ايجاد مي ا يكي از پايهلذ. جريان بپيوندد
تواند عامل و معيار تفاهم و حقانيت  تنهايي نمي در ديدگاه فرهنگستان اين پايگاه مشترك در فهم به

تـر،    در سطوح بعدي مفاهيم شود؛ چراكه در فرآيند انتقال از اين پايگـاه مـشترك بـه مفـاهيم پيچيـده                    
تـر پـي بـرد كـه          تـوان بـه حقانيـت مفـاهيم پيچيـده           ها حاضر هستند و هنگامي مي       ها و ارزش    گرايش
 نيـز   -تـر حـضور دارنـد       تقال بـه مفـاهيم پيچيـده      كه در فرآيند ان   -شده    هاي پذيرفته   ها و ارزش    گرايش

بنابراين در سطوح باالتر، فهم تابع   . متناسب بافرهنگ تاريخي ارائه شده توسط جريان انبيا و اوليا باشد          
اشارات قرآنـي   . فهمد  اي به بعد واقعاً حرف حضرت موسي را نمي          اختيار شده و فرعون از يك مرحله      

 قُلُوبٍ   على«و  » 3 أَبصارِهِم غِشاوةٌ   على«،  »2في آذانهم وقر  « ،  »1تسمع الصم الدعا  انك ال تسمع الموتي و ال       «نظير  
پيروزمنـد و  . (؛ شاهدي از اين سوء اختيار و درنتيجه خبط و مسخ فهـم و عقـل انـسان اسـت        »4أَقْفالُها

ه معني نسبي   انكار ب   تبعيت فهم از اختيار در سطوح باالتر از مفاهيم غيرقابل          )80،ص1397جهانبخش،  
چراكه همان اختيارات فرادسـت اختيـارات انـساني كـه           . شدن و عدم امكان تمايز حق از باطل نيست        

انكـار را     باعث مقيد شدن و محدود شدن انسان گشت و در سطوح اوليه تفاهم و فهم، مفاهيم غيرقابل                
ده و درنتيجـه تنهـا تبعيـت    پديد آورد، فرهنگ تاريخي ارائه شده توسط جريان انبيا و اوليا را ايجاد كر      

انكار هماهنگ است و انسان از طريق  هاي انسان از اين فرهنگ تاريخي با لوازم مفاهيم غيرقابل گرايش
توانـد در عـالم       انكار مي   تر با لوازم مفاهيم غيرقابل      آمده از مفاهيم پيچيده     دست  ناهماهنگي ميان نتايج به   

  .شته است يا خيرمفاهيم، تشخيص دهد كه آيا گرايش درستي دا
ل نمود كـه بـه جبـر        ي تحل يد به نحو  يپرداز با بستر حاكم را نبا       هيبا توجه به نكات فوق رابطه نظر      

عـام و   صـورت     بر اساس نگاه جبرگرايي، تفكر بـه      . منجر شود ) يا فرهنگ ي يط ماد ياعم از مح  (ط  يمح
 ي سـاختارها  واليـت، اما بـر اسـاس فلـسفه نظـام          . صورت خاص زاييده محيط هستند      نظريه علمي به  

توانـد    يجامعـه مـ   . هـا   ها هـستند؛ نـه تمـامي نظـم          ها و فهم    دايش يك دسته از نظم    ي اساس پ  ياجتماع
هايي را تحميـل كنـد؛ ولـي خـود جامعـه محـاط در سـاختارهاي                   ها و فهم    ق عالم، نظم  يبرخالف حقا 
حـسيني الهاشـمي،    . (دگـرد   ها به ساختار تاريخي و تكويني تعبير مي         تري است كه از آن      فرهنگي كالن 
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هاي اسالمي نخستين خانواده بشري بر روي زمين، بـا هبـوط يـك                بر اساس آموزه  ) 30الف،ص1379
گيرد و پيدايش نخستين شـهر عرفـي و آغـاز تـشريع قـانون                 شكل مي ) حضرت آدم عليه السالم   (نبي  

و ) 28،ص1397،  اراكـي . (گردد  اجتماعي مدني به زمان پس از طوفان حضرت نوح عليه السالم بازمي           
ايـن سـاختار    . هاي شيعي وجود حجت الهي تا آخرين لحظه براي بقاي دنيا ضروري است              طبق آموزه 

گرفته است و ايـن تبعيـت امـري واقعـي             السالم شكل   تكويني و تاريخي، تابع واليت ائمه اطهار عليهم       
ـ     لذا جوامع بشري به دليل محاط بودن در اين ساختار، نمي          . است ه كـه خواسـتند همـه       تواننـد هرگون
بلكه به دليل حكومت آن ساختارها بر جامعه، ناهماهنگي مفاهيم خالف حقايق            . ها را سامان دهند     فهم

هرچند با عيان شدن ناهماهنگي چنين مفاهيمي الزامي وجود ندارد كه انـسان و يـا        . شود  عالم عيان مي  
حق نمايد؛ چراكه در ايـن صـورت اختيـار    ت از جريان يتبع جامعه الحادي قهراً و جبراً خود را ملزم به     

حجت جريان حق نسبت      بلكه عيان شدن ناهماهنگي به معناي عجز و قدرت اتمام         . شود  انسان نفي مي  
نـدارد بـراي    لـذا لزومـي   . دهد جا خود را نشان مي به جريان باطل است و معيار حق از باطل در همين  

ها در همه مراحل، فهم برابر و تحـت يـك    همه انسانپرهيز از نسبيت مطلق با انكار اين شواهد، براي          
  .مكانيزم عليت جبري قائل شد

ايـن  . دهـد   گرايي را نشان مي     هاي جبرگرايي و نسبي     تبيين فوق تمايز اجمالي نگاه مختار با نگرش       
  .گردد شود كه تفصيل آن در ادامه ارائه مي تمايز منجر به توضيح جديدي از نسبت فرهنگ و علم مي

   فرهنگ بر علمتأثير ممكانيز
بر مبناي ديدگاه فرهنگستان شناخت و آگاهي از هر پديده به تمامـه بـراي ذهـن محـدود بـشري                     

هاي   شمار روابط قابل تصوير بوده و درنتيجه توصيف آن، وضعيت           براي هر شيء بي   . پذير نيست   امكان
سـازي    ن مشكل بـا سـاده     نظريه علمي در نقش يك مدل و الگو براي حل اي          . گيرد  متفاوت به خود مي   

سـازي بـه معنـاي اغمـاض از           ساده. كند  بيني، هدايت و كنترل را فراهم مي        واقعيت پيچيده امكان پيش   
سازي و جايگاه مناسب دادن به مفاهيم و  اطالعاتي است كه غير مهم و غير مؤثر فرض شده و برجسته   

انـد    ها قابل اغماض و كدام حياتي       هتشخيص اينكه كدام داد   . شوند  اطالعاتي است كه حياتي دانسته مي     
پـرداز   هـاي نظريـه   ها، هم به منطق و هـم بـه زمينـه فرهنگـي و نظـام حـساسيت          و جايگاه دادن به آن    

ك يمحقق در دل .  آغاز كندي قبلينه فرهنگيتواند توليد نظريه را بدون زم پرداز، نمي   نظريه. گردد  بازمي
 را همچـون فيلـسوفان تحليلـي، ابـزار و وسـيله تفكـر         آموزد و اگـر نخـواهيم زبـان         يم» زبان«جامعه  



  
گ، زيرساخت نظري تمدن اسالميرابطه علم و فرهن

 

  
 

53

تـوانيم انكـار      ، زبان را خانه وجود بـدانيم، نمـي        )1391(و يا باالتر همچون هايدگر    ) 1388كاپلستون،  (
بـاطني،  (» گرفـت   داشت، تفكر او شـكل ديگـري بـه خـود مـي              اگر انسان زبان نمي   «كم    كنيم كه دست  

  ) 68،ص1387
معنـي پذيرفتـه شـدن اجتمـاعي آن اسـت؛ بـه ايـن معنـي كـه آن امـر                      دار شدن هر امري به        زبان

حـسيني الهاشـمي،   . (انـد  خصوصيات مقنني در جامعه يافته است و مردم در مورد آن به تفاهم رسـيده    
كـي از ابزارهـاي تـسهيل و تقنـين تـأثير            يالبته زبان، چه عرفي و چه تخصصي،        ) 113الف،ص  1379

  .تنها ابزار نيستفرهنگ و جامعه بر محقق است؛ اما 
ها، منطق سنجش و رفتار محقق، باعث تـأثير در محتـواي              فرهنگ جامعه با فرم دهي به حساسيت      

 ييست، بلكـه مـشتمل بـر سـاختارها        يها ن   در اين نگاه، فرهنگ، صرفاً مفاهيمي در كتاب       . شود  علم مي 
بلكه . كافي نيست هاي فرهنگي، صرف تبليغ       براي جريان ارزش  . سازند  يت را م  يعيني است كه شخص   

داري همچـون يـك فلـسفه و          گونه كه نظـام سـرمايه       همان. ايجاد بستر پرورشي مناسب نيز الزم است      
جـاي   كنـد و در عمـل بـه     سازي مـي    ها، محيط    اكتفا نكرده و براي پرورش انسان      يعرفان به بحث نظر   

  . اش را كند نه مباني تحليلي سازد و بستر مناسب نشر خود را ترويج مي اكتفا به برهان آوردن، ساختار مي
هـاي محققـين را     جامعـه، حـساسيت  ياز و ارضا يان ن ي با به دست گرفتن جر     يساختارهاي فرهنگ 

حسيني (ديآ  يد م ي و در بستر جامعه پد     يصورت اجتماع    به يا  از و مسأله  يهر ن . دهند  تحت تأثير قرار مي   
 به گسترش نظام نيـاز و ارضـاي         دهي  ساختارهاي تصميم سازي اجتماعي با جهت     ) ب1377الهاشمي،

ها و در     يازمنديشوند و محقق در برخورد با اين ن         هاي جامعه مي    دهي به نيازمندي    جامعه، باعث جهت  
جاد يهاي محقق منجر به ا      »تيحساس«نظام  . شود  ي م يهاي خاص   تعامل با جامعه، داراي نظام حساسيت     

  . شود يا در مرحله بعد مه  دادهيدايش مسئله در مرحله اول و گردآوريسؤال و پ
هاي محقق، ايجاد اعتبـارات اجتمـاعي و          از ديگر ابزارهاي فرهنگ جامعه براي تغيير در حساسيت        

هاي   استيوسيله ايجاد اعتبارات، س     ساختار اجتماعي به  . ن است يهاي محقق   به رسميت شناختن فعاليت   
حـسيني  (شـوند   ي مـ  يت گروهـ   فردي، علـت حركـ     يكند كه با حفظ آزاد      خي ارائه مي  يقي و توب  يتشو

و جامعه محققين را به سمت خاصي سوق داده و نگرش خاصـي را در               ) 116الف،ص1379الهاشمي،  
ق يـ تحق. شـود   ها در نظـام تحقيقـات مـي         كند كه باعث حضور محتوايي نظام حساسيت        ها ايجاد مي    آن
داشته و جامعه چه ارزش  ي در نظام اجتماعين است كه آن مسئله چه منزلت      يك مسئله، تابع ا   يرامون  يپ

پذيرد   يدرواقع جامعه از محقق نم    ) ج1371حسيني الهاشمي،   . (دهد  يگاهي به پاسخ ارائه شده م     يو جا 
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ـ ش اولو ي كـه بـرا    يبـه مـسائل      پاسخ يق كند و برا   يخواهد تحق   ي كه م  يا   هر مسأله  يكه رو  ت نـدارد،   ي
 يا هر جامعـه . كند يز فراهم نميي را نقاتين تحقي چنينه ماليست؛ در اغلب موارد نيز هز     ي قائل ن  يارزش
 اگـر   يحتـ . تر برطرف شـود     يازهاي ضرور ي صرف كند كه ن    ي خود را در جهت    يكند منابع مال    ي م يسع

تي از منظر جامعه ي ادامه دهد كه اولو   يا  رامون مسأله يق پ ي خود به تحق   ي بخواهد با هزينه شخص    يمحقق
توجـه اجتمـاعي نگـردد، نتيجـه         موفـق بـه جلـب      آورد،  ي كه بـه دسـت مـ       ييها  ندارد، اگر براي پاسخ   

 جامعه،  ي گاه يحت. شود   مي يقاتش منزو يمرور محقق و تحق      جامعه ندارد و به    ي برا يتحقيقاتش ارزش 
از بـه  يـ دانـد كـه ن   يكند؛ چراكه اصالً آن مسئله را مسئله خـود نمـ   يق قلمداد نميت محقق را تحق يفعال
ـ   پاسخ به مسئله دسـت     يقات برا يمثال انجام تحق    نوانع  به. افتن پاسخ داشته باشد   ي يق برا يتحق ابي بـه   ي

مشروبات الكلي در دوزها و با عملكرد متنوع كه بتوان حين رانندگي يا جلسه اداري نيز مصرف نمود،       
ست يـ  ن يگرچه يك مسئله تحقيق واقعي براي تمدن غرب است، اما از اساس موردقبول جامعه اسالم              

دانـد، بلكـه چنـين     عتبار علمي قائـل نيـست و محقـقِ آن را دانـشمند نمـي        تي را ا  ين فعال يو اصوالً چن  
و اگر هم محقق موفق به انجـام ايـن تحقيـق گـردد چنانچـه                .  داند  يطنت و خباثت م   ياي را ش    دغدغه

هاي اجتماعي را تغيير دهد نتايج تحقيقش با فراموشـي و انـزوا از نظـام علمـي                    نتواند نظام حساسيت  
لذا محقق يا بايد انزوا را بپذيرد و يا خود را تابع شرايط جامعه كـرده و بـر                   . دجامعه خارج خواهد ش   

توانـد    به همين دليل است كه ساختار اجتمـاعي مـي         . هاي اجتماعي به تحقيق بپردازد      اساس حساسيت 
  .هاي محققين را از طريق ايجاد اعتبارات هدايت نمايد حساسيت

. گـذارد   ارهاي بينشي خود بر توليد علم محققين تأثير مي        از منظر ديگر، فرهنگ با استفاده از ساخت       
توانـد از پديـده       اينكه محقق چگونه به پديده موردتحقيق خود نظر كند و با چه جنسي از مفاهيم مـي                

اگر سـاختار بينـشي   . كند موردمطالعه حكايت كند، تابع ساختار بينشي است كه محقق در آن تنفس مي         
كند، حتماً از علل اربعـه موضـوع، صـحبت خواهـد              به پديده نظر مي   جامعه بر اساس منطق ارسطويي      

شـده اسـت، محقـق بـه      گرا، كه براي تصرف در پديده طراحـي   كه در ساختار بينشي عمل      درحالي. شد
هـاي    لذا با تغيير بيـنش    . باشد  دنبال تعيين متغيرهاي دروني و بيروني پديده براي كنترل عملكرد آن مي           

 كـه در  ييها ، بين دادهيك نظام منطقيوسيله  سپس به. وتي گردآوري خواهند شدهاي متفا  فلسفي، داده 
ـ اين نظـام منطقـي، قبـل از         . شود  شوند، نسبت و رابطه برقرار مي        مي يجريان يك تحقيق گردآور    ك ي

ـ ر جـان د   يـ به تعب .  است يساز  نهيگرفته و البته قابل به       محقق شكل  يق مشخص برا  يتحق ويي، منطـق،   ي
  )1376ديوئي، . (است» قيق تحيتئور«خود 
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بندي مفاهيم و نهاد توليد     اعم از طبقه  (عالوه بر اين، فرهنگ با استفاده از ساختارهاي دانشي خود،           
هـا و تجـارب و         از دانش  يها در دل نظام     درواقع پردازش داده  . كند  دهي مي   رفتار محقق را جهت   ) علم

ـ هـا و تأييـد        ي داده ابيارز. رديگ  يني انجام م  ي و ع  ي ذهن يبا كمك ابزارها   ق هـم بـه     يـ ج تحق يا رد نتـا   ي
جهانبخش و  . ( نهاد علم وابسته است    يو هم به طراح   ) ن علوم باالدست و حاكم    ييتع( علوم   يبند  طبقه
ق در خـأل صـورت      يـ تحق.  اسـت  يازمنـد مـواد   يق، ن يـ  تحق ي برا يهر محقق ) 1396زاده،    العراقين  شيخ
حـسيني  . (رديـ گ  ي مفاهيمي انجام م   ي كه دارد بر رو    يتيق با توجه به موضوع و غا      يفعل تحق . رديگ  ينم

كند و در اكثر مـوارد ارتكـازات جامعـه            يد م يم را تول  ين مفاه ي خود محقق ا   يگاه) ب1371الهاشمي،  
 است و در تعامل با      ي اجتماع يچراكه انسان موجود  . دهد  يار او قرار م   يم را در اخت   ين مفاه ياست كه ا  

 كه جامعه   يم و ارتكازات  يدرواقع انسان بدون استفاده از مفاه     . كند  ياب م  را از آن اكتس    يميجامعه، مفاه 
 اگر بخواهد   ي حت يهر محقق . ازها و مسائل را ندارد    ي به ن  ييد كرده است، امكان پاسخگو    يقبل از او تول   

نكـه مـسئله   يا.  انجام دهد، ناچار به استفاده از كتابخانه و اطالعات موجود جامعه اسـت ي فرد يقيتحق
هـا     پاسـخ بـه آن     ي است كه برا   يدات علم ي جامعه و تول   يازهايست، محتاج مطالعه ن   ي جامعه چ  يكنون

 است كـه در حـل مـسئله او را    يميازمند شناخت مفاهين پاسخ به هر مسئله ن    يهمچن. جاد شده است  يا
ي  خأل و بدون استفاده از ارتكازات و اطالعات قبل         يد در فضا  ين اطالع جد  يبنابرا. كمك خواهند كرد  

  . شود يد نميجامعه تول
گذارنـد، بلكـه محتـوا و         صورت علل معده در فرآيند تحقيـق تـأثير نمـي            اطالعات جامعه صرفاً به   

درواقع ما بـا سـاختارهايي سـروكار داريـم كـه بـه       . الشعاع خود دارند مفاهيم ماحصل تحقيق را تحت    
تمـدني  - غايـات فرهنگـي    گيري و در خـدمت      اطالعات همواره داراي جهت   . دهند  ياطالعات معني م  

  )212،ص1388خندان، . (خاصي است
 يبند  در طبقه . گذارد  گرفته و در محتواي علم اثر مي        هاي جامعه شكل    م تابع ارزش  يبندي مفاه   طبقه

گر بايد ملتزم بود و بدان جايگاه بـاالتري را        يم د يش از مفاه  يگردد به كدام مفهوم ب      يم مشخص م  يمفاه
 پاسـخ بـه     يكـه بـرا     يهنگـام . تـر قـرار داد      نييم منزلت پـا   ي صحت مفاه  اختصاص داده و آن را مالك     

ر ييـ م تغ يد نظم و ارتباط مفـاه     ي پاسخ به مسئله را ندارند، با      ييم موجود، توانا  ي، مجموعه مفاه  يا  مسأله
 يمينكه از چـه مفـاه     يانتخاب ا . دا كند يگاه پ يم جا يد شود و در نظام مفاه     ي تول يديا مفهوم جد  يكند و   

ـ د مفهوم جد  ينه تول يا زم يم و   يان مفاه يد م يجاد ارتباط جد  ينه ا يه مسئله استفاده شود و زم     در پاسخ ب   د ي
 محقق  ي برا يتر  عي وجود دارد و منزلت رف     يشترين نكته است كه به كدام مفهوم اعتماد ب        يگردد، تابع ا  

ن نظام را   يدر ا م موجود   ي مفاه يم خود، تمام  ي در نظام مفاه   يك ناكارآمد يدرواقع محقق با وقوع     . دارد
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رابطه نظـام  . م مظنون خواهد شديان مفاهيا روابط ميها و   از آنيزد؛ هرچند به صحت برخ    ير  يدور نم 
ن يز بـه همـ    يـ  پاسخ به آن را ندارد ن      ييم، توانا يد كه نظام مفاه   ياز جد ي برآوردن ن  يق برا يم و تحق  يمفاه

 ي نـزد محقـق دارد كـه مبنـا         يشتريـ زلـت ب  م، من يان مفاه يا رابطه م  يگردد كه كدام مفهوم و        نكته بازمي 
م از  ي نظام مفاه  يبند  طبقه. د است يهاي جد   يازمنديافتن پاسخ ن  ي ي محقق برا  يا راهنما ي و   ييگو  پاسخ

هـا و     شي شـخص محقـق دارد و هـم بـا گـرا            يهـا   شيها و گـرا     زهيمنظر هر محقق، هم تناسب با انگ      
 يبنـد   ن طبقـه  ياتفـاق محققـ     ب بـه  ياوالً اكثر قر  چراكه  . كند  يدا م ي پ يقيهاي جامعه ارتباط وث     حساسيت

ـ  هـستند كـه جامعـه تعر   يمي مفـاه يبنـد   كنند و درنتيجه تابع طبقه      يم را از جامعه اكتساب م     يمفاه ف ي
هـاي خـاص    ها و حساسيت شيل گرا ي به دل  ي محدود يلي خ يها  هرچند ممكن است در بخش    . كند  يم

 يهـا   شيها و گـرا     زهياً خود انگ  يثان. د داشته باشند   خو يم ذهن ي مفاه يبند   در طبقه  ي جزئ يراتييخود، تغ 
م ي مفـاه  يبنـد    اگر محقق تـابع طبقـه      يباشد و درنتيجه حت     ي خود م  يرامونيط پ يز متأثر از شرا   يمحقق ن 

 كـه   ي مفهوم يبند  ش متأثر از جامعه است، طبقه     يها  زهينكه انگ يل ا يارائه شده توسط جامعه نباشد، به دل      
م مورداسـتفاده محقـق   ين نظام مفاهيبنابرا. ز متأثر از جامعه خواهد شد   ينرد  يگ  يدر ذهن محقق شكل م    

  .ستيگيرد و منفك از آن ن يدرهرصورت وابسته به فرهنگ جامعه شكل م
توانـد   كند و محقق هرگونه كه خواسـت نمـي   از جنبه ديگر نهاد توليد علم رفتار محقق را مقيد مي  

يـد توجـه داشـته باشـد، ضـرورت قابـل تفـاهم بـودن                از نكاتي كه هر محققـي بـه آن با         . عمل نمايد 
 كارآمـد و رافـع      يقـات، زمـان   يعنـوان محـصول تحق      علوم بـه  . ق است يجاد شده در تحق   يمحصوالت ا 

 ياصـوالً زمـان   . ت انتقال به ديگران و تفاهم جمعـي را داشـته باشـند            يشوند كه قابل    ينيازهاي جامعه م  
فهم باشـد وگرنـه بـه آن اطـالق مفهـوم و               والً قابل جاد شده است كه ا    ي ا يديتوان گفت مفهوم جد     يم

ـ اً منجر به تكامل تفاهم گردد و گرنه مفهـوم جد          يتوان كرد و ثان     ي نم يآگاه .  نخواهـد شـد    ي تلقـ  يدي
ن است كه هنوز به   ي ا يگران به تفاهم گذاشت، به معن     ي با د  يوجه  هيچ   را كه نتوان به    ييها  ن پاسخ يبنابرا
 جامعه را برطـرف سـازد و        يها  يازمنديد نام نهاد كه ن    يان آن را علم جد    م كه بتو  يا  افتهي دست ن  يپاسخ

براي تفاهم پيرامون توليدات علمـي بايـد در   ) 1375حسيني الهاشمي،. ( گردديمنجر به توسعه اجتماع   
ق را  يـ فرآيند تحقيق بايد موردقبول محققـين باشـد تـا بتـوان صـحت تحق              . نهاد توليد علم عمل نمود    

حـسيني  (ر اسـت يپـذ  ق امكـان يند تحقيمند بودن و هماهنگ بودن فرآ ز با قاعدهيار نن كيا. ن كرد يتضم
لذا علم متـأثر از سـاختارهاي       . گردد  كه توسط نهاد توليد علم به محققين ارائه مي        ) الف1377الهاشمي،

نهاد توليد علم در حالت مطلوب از ارتبـاط وثيـق و عميـق بـا بدنـه                  .  اجرايي توليد خواهد شد    -عيني
  .كند ماع برخوردار بوده و از انحصار اطالعات در طبقه نخبگان، جلوگيري مياجت
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   علم بر تكامل و تحول فرهنگتأثير مكانيزم
ـ كي  يندي مكـان  ي است نه فرا   ي و اراد  يندي انسان ي، فرا يپرداز  هياز ديدگاه فرهنگستان فرايند نظر     ا ي

رد يپذ ي او تأثير مي و دانشي و توان نظر محققيهاي فكر ژگيي از و يپرداز  هيند نظر ينكه فرا يا. كيربات
نـد  يز بـر فرا ي محقق نيهاي اخالق ژگيين، وياما عالوه بر ا.  تجربه شده و موردقبول است     ياجماالً امر 

هـا، تـأثير      ليـ برخي تحل . ه ارائه شده است   ي در نظر  يي تأثيرات محتوا  ي حاكم بوده و دارا    يپرداز  نظريه
هـايي چـون      ژگـي يمثـال اگـر و      عنوان  به. دانند  يد به علل معده م    عوامل غيرمعرفتي بر معرفت را محدو     

ـ  اكتـشافات جد   ينـه بـرا   يابد، زم يش  يناپذيري در دانشمندان افزا     كوشي، و خستگي    صداقت، سخت  د ي
.  حضور محتوايي در معرفت دارنـد      يهاي اخالق   ژگييست كه و  ين به آن معنا ن    ياما ا . فراهم خواهد شد  

 قائـل   ييز سهم تـأثير محتـوا     ي و اختيار محقق ن    ي عوامل اخالق  يت برا يوالدر نقطه مقابل، فلسفه نظام      
از همين دريچه اسـت كـه امكـان تـصرف در     . داند ينه شدن ميري و به  ين تأثير را قابل رهگ    ياست و ا  

  .آيد فرهنگ جامعه پديد مي
توانـد   در ادبيات فلسفه نظام واليت، محقق در منزلت تبعي تحت تأثير محـيط قـرار دارد؛ امـا مـي           

 1.جايگاه خود را به يك فاعل تصرفي ارتقا داده و در محيط و فرهنگ حـاكم بـر خـود تـصرف كنـد                       

......................................................................................................................... 
 از مختـصري  تعريف لذا هستيم فكري نظام اين تخصصي اصطالحات يبرخ از استفاده به ناچار مكانيزم اين شرح در.  1

  :گردد يم ذكر اصطالحات اين
 اجـزا،  بين مركب، مجموعه يك در اگر پس گردد؛ مالحظه نسبت آن در كه مركب، اي مجموعه از است عبارت نظام: نظام
 هـر  نگـر،  كلـي  و انتزاعي نگاه) 63: 1389 بالوئيان،. (نمود »نظام «اطالق آن به توان نمي نگردد مالحظه يتأثر و تأثير رابطه
 تـأثير  گـرفتن  ناديـده  بـا  تعريف، و زدن حد و دارند مستقل ذات و هويت كه داند مي مستقل اعضاي تعدادي شامل را كلي

 و چيـدمان  نحوه و نيستند مستقل اجزاي تعدادي جبري جمعي  انتزاع غير هاي مجموعه كه حالي در. شود مي انجام ارتباطات
   .است گذار تأثير نيز اجزا خود هويت در بلكه كل كارآيي در تنها نه اجزا ارتباط
ي مند قانون نيا ليذ كهي  اتفاقات در و باشد رگذاريتأث تواند ينم رفتارش بر حاكمي  قانونمند در كه استي  فاعل: يتبع فاعل
 از هرجا نيبنابرا. ندارد هم مطلق انكار قدرتي  يعن. باشد داشتهي  نسب رشيپذ عدم و رشيپذ تواند يم صرفاً شود، يم واقع

 تواند يم خودش درون در تنها و استي  خاصي  مند قاعده محكوم فاعل آن كه است نياي  معن به شود، استفادهي  تبع مفهوم
  .باشد داشته اعراضي دحدو تا يا اقبالي مند قانون نيا مقابل در

ـ گ جهت در مشخصاً. است رگذاريتأث رفتارش بر حاكمي  مند قانون تيفيك در كه استي  فاعل: يتصرف فاعل ـ  الهـ (ي  ري  اي ي
  .گذارد يم ريتأث رفتارش بر حاكمي مند قانون) يالحاد
 به هماهنگ صورت به را المع كهي  ا گونه به است خود شاء و ها فاعل درخواست با متناسب اعطاكننده فاعل: يمحور فاعل
  .است شده استفاده آني براي خيتاري ول واژه متن نيا در. دهد يم سوق خاصي هدفي سو
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نظـام  "شـود و متـأثر از         صورت تبعي در جامعه خلق مـي        عنوان يك فاعل، به     درست است كه انسان به    
، در او    جامعـه  "نظام رفتاري و عملكـردي    " و   "مندي و فرهنگي    نظام قاعده "،  "ها  ها و ارزش    حساسيت
كند؛ اما همـين انـسان    پذيرد و به رفتارهايي عادت مي     گيرد، هنجارهايي را مي     هايي شكل مي    حساسيت

هاي خود از ولي تاريخي داشته باشد كه بـر            تواند درخواست و طلبي براي تغيير در نظام حساسيت          مي
گونـه كـه       انسان، همان  هاي  با اعطاي ولي تاريخي و تغيير در نظام حساسيت        . همان جامعه احاطه دارد   

ايجاد فهم جديد به معني امكان تغيير در فرهنگ . گيرد قبالً مطرح شد، فهم جديدي در انسان شكل مي  
عنوان مجموعه هنجارها و ارتكازات اجتماعي معني شده است كـه بـه تفـاهم                 فرهنگ به . جامعه است 

را به تفاهم اجتماعي رسـاند، بـه معنـي          دشده  يبنابراين اگر بتوان مفاهيم جديد تول     . اند  اجتماعي رسيده 
  .ايجاد هنجارهاي جديد در جامعه و درنتيجه تغيير در فرهنگ جامعه است

ـ در نظـر ا   . كننـد   ي اشكال وارد مـ    يشمنداني به مفهوم ساخت تمدن اسالم     يالبته اند  شان تـا عـالَم     ي
ر نكنـد،   ييـ  تغ يمت اسـال  يجاد مدن يها به سمت ا     ازها و خواست  يرد و همه ن   ي شكل نگ  ي اسالم يفرهنگ

كه (ري تمدن   يگ  چنانچه فرهنگ جامعه در شكل    . معناست  ي ب ي، امر يجاد تمدن اسالم  يسخن گفتن از ا   
توان ابتـدا     يباشد، چگونه م    يل م يدخ)  متناسب بافرهنگ جامعه است    يات علم يد نظر يوجه اتم آن تول   

ـ خت نظر و سـا   (يديگـر تمـدن اسـالم       عبارت   ساخت تمدن ساخت؟ به    ي برا يات علم ينظر  يه علمـ  ي
 جامعه شكل خواهد گرفت و      ير عالم فرهنگ  ييعي و پس از تغ    يصورت طب   به) متناسب بافرهنگ جامعه  

د جامعـه   يبلكه ابتدا با  . زي كرد ير  ، برنامه يد علوم اسالم  ي و تول  ي تحقق تمدن اسالم   يمعنا ندارد كه برا   
افـت  ي ي تمـدن اسـالم     و يدوار بـود كـه علـم اسـالم        يـ  آن اسالمي شـود و سـپس ام        يو عالم فرهنگ  

 ي جامعـه، اسـالم    يد گفت درست است كه تا عـالم فرهنگـ         يدر پاسخ با  ) 1396داوري اردكاني، .(گردد
 سخن گفـت؛ سـاختارهاي      يت اسالم يتوان از تحقق مدن     ي نگردد، نم  ينشود و خواست جامعه، اسالم    

ين فرهنـگ، اسـالمي     كنند و چنانچه ا     اجتماعي و فرهنگي جامعه، فهم خاصي را براي انسان ايجاد مي          
اي   گونـه    در جامعـه بـه     ي اسـالم  يجاد عالم فرهنگـ   ياما ا . شود  ها ايجاد مي    گردد، فهم اسالمي در انسان    

تدريج و در بستر خـود تحـول          ري به يده متغ يهر پد .  محقق شود  يصورت دفع   ل و به  يست كه بالتفص  ين
ـ  بودن تحقق پد   يجتدري  م به يست و چنانچه نخواه   ي گسست درحركت خود ن    يابد و دارا  ي يم هـاي    دهي

ـ ت تحـوالت پد   يم توانست، هدا  يم، نخواه ير التفات كن  يمتغ تحقـق فرهنـگ    . ريميـ ار بگ يـ ده را در اخت   ي
تـرين سـطح آن       يشـود و اصـل      ي محقق مـ   يجي در سطوح  يصورت تدر   ز به يران ن ي در جامعه ا   ياسالم

محقق شده اسـت و بـه     ي تحقق اسالم است؛ كه با پيروزي انقالب اسالم        ي جامعه برا  يخواست اساس 
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جامعه ايران بـا تـولي بـه ظرفيـت تـاريخي كـه تـشيع در                 . دي بنا شده است   يت جد يزان مدن ين م يهم
تي را بـه نفـع تحقـق فرهنـگ     ياختيارش نهاده بود، بر فرهنگ حاكم بر خود شوريد و سـاختار حـاكم           

معه پياده شده كه بيـشتر   از اسالم در جايعي است كه با اين تغيير، فرهنگ مجمل يطب. اسالمي تغيير داد  
.  باشـد ين اجتمـاع ي متعـ يت، روابط و ابزارهـا ي از مدن  يل كامل يكند تا تفص    ين م ييش جامعه را تب   يگرا

م كه منجر بـه نقـض آن فرهنـگ    يياي اقدام نما گونه  بهين عالم فرهنگيل اي تفصيم برايچنانچه بخواه 
محقق بـر   . مي ندار يات علم يس نظر  محقق شده بر اسا    ي جز توسعه فرهنگ اسالم    يمجمل نشود، راه  

يافته و با تولي به ظرفيت تاريخي شيعه، عليه فرهنگ تفصيلي موجود              پايه همان فرهنگ اجمالي تحقق    
كه از جامعه پيش از انقالب اسالمي باقي مانده است و تناسبي بافرهنـگ اسـالمي مجمـل                  -در جامعه   

 تفاهم اجتماعي حـول آن، فرهنـگ اسـالمي را در           كند و با توليد مفاهيم جديد و ايجاد          قيام مي  -ندارد
هـا را     ها و گـسترش آن      شيات علمي ضمانت تحقق آن گرا     يد نظر يبنابراين تول . دهد  جامعه تفصيل مي  

ازمنـد ارائـه    ي، ن )كـه مجمـل اسـت      (يش و فرهنـگ غنـ     ين گرا يل ا يديگر تفص   عبارت  به. كند  يفراهم م 
تي كه هماهنگي يشترين راندمان، به مدني و با بياجتماعنه و تعارضات ين هزياي است كه با كمتر هينظر

ز محقـق  ي خاص خود ني فرهنگياتي در فضاين نظريد چن يافت؛ البته تول  ي بيشتري با اسالم دارد، دست    
 يات علمـ  ينظر. گردد  ي و فرهنگ جامعه برقرار م     يات علم ين نظر يه ب يك تعامل دوسو  يعني  ي. شود  يم

ل يها باعـث تفـص      شوند و عمل به آن        يجاد م ي حاكم بر خود ا    يجمالها و فرهنگ ا     شيان گرا ي جر يبرا
از يـ افته ن يل  يتري بر اساس فرهنگ تفص      يدرنتيجه باز هم به علوم مترق     . شوند  يفرهنگ حاكم برخود م   

ت يجـاد مـدن   يه علـم و فرهنـگ، باعـث تحـول و ا           يكل و تأثير و تأثر دوسـو      ين س يم داشت و ا   يخواه
  .شود ي مي اسالمد علوميه تولي بر پاياسالم

  گيري نتيجه
نسبيت مطلق و حذف معيار تشخيص حقانيت در ديدگاه برساخت گرايان، به انكار حقـايق ازلـي                 

برخي محققان مسلمان، براي پرهيـز از ايـن تـالي فاسـد، از اسـاس،                . همچون توحيد، خواهد انجاميد   
جملـه    هـاي گونـاگون مـن        زمينـه  برساختي بودن علم را انكار كرده و به تأثيرناپذيري مطلق معرفت از           

هاي فرهنگي بر يك محقق و درنتيجه برسـاختي           در حاليكه تأثير زمينه   . اند  بسترهاي فرهنگي قائل شده   
دستگاه فكري نظام واليت بـا      . ها و علوم، اجماالً امري مشهود و تجربه شده است           بودن برخي معرفت  

دوراز دو اطـالق فـوق از    ، تبييني به»فرهنگ«و » علم«در نظر گرفتن مراتب و انواع، براي هر دو مقوله  
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تقسيم علم برحـسب    ) 1391(همچنان كه در تبيين پارسانيا      . رابطه ميان اين دو مقوله ارائه نموده است       
موطن آن، توانسته بود جايگاهي براي معارف برسـاختي ايجـاد نمايـد، مالحظـه فرهنـگ در جريـان                    

 نظري  ييت انبيا و اولياي الهي و واليت طاغوت، ساختار        گيري دو جريان وال     واليت تاريخي، و شكل   
  .آورد براي توليد علوم ديني و درنتيجه نيل به تمدن اسالمي فراهم مي

ها و درنتيجه نظام  ها، نظام حساسيت ازمندييهاي گوناگوني همچون نظام ن    خاستگاه فرهنگي از راه   
هـا،   خصيص مقـدورات و بـه رسـميت شـناختن    بندي مفاهيم، ت  بندي علوم و طبقه     ق؛ طبقه يمسائل تحق 

 متـداول، بـر عملكـرد محقـق تـأثير      ي و فنـاور ي علمي، و ابزارهاينشي و دستگاه منطق   يچهارچوب ب 
ل نمود كه به جبر ي تحليد به نحويهاي فوق را نبا البته سيطره فرهنگ از تمامي راه     . اي دارد   كننده  تعيين
صـورت عـام و       بر اساس نگاه جبرگرايي، تفكر بـه      . شودمنجر  ) يا فرهنگ ي يط ماد ياعم از مح  (ط  يمح

در مقابـل بـر اسـاس فلـسفه نظـام واليـت،         . صورت خـاص زاييـده محـيط هـستند          نظريات علمي به  
تواند   يجامعه م . ها  ها هستند؛ نه تمامي نظم      ها و فهم    دايش برخي از نظم   ي اساس پ  ي اجتماع يساختارها

ا تحميل كند؛ اما سطحي از معرفت وجود دارد كه بـه دليـل     هايي ر   ها و فهم    ق عالم، نظم  يبرخالف حقا 
حجت و راهنمايي افراد ذيـل         بالقوه براي اتمام   يسيطره ربوبيت الهي و فرهنگ انبيا بر كل تاريخ، قدرت         

گرچه همين سطح از معرفت نيز در صـورت سـوء اختيـار خـود فـرد و                  . هاي مختلف را دارد     فرهنگ
يش ناهماهنگ با اين سطح از معرفـت، دچـار پوشـانده شـدن، تقلـب و                 تر با گرا    ايجاد مفاهيم پيچيده  

دگرگوني خواهد شد و به تعبير قرآني، فهم و قلب دچار طبع شـده و ديگـر اسـتغفار و دسـتگيري و                       
؛ 15-14سوره مباركه حجـر   (معجزه انبيا و يا حتي مشاهده عيني ملكوت و صحبت رودررو با مالئكه              

  .  نيز نخواهد توانست فهم چنين فردي را اصالح كند) 111-110سوره مباركه انعام 
ولي معياري كه اختيـار انـسان       . به تعبير ديگر، علم، معيار صحت بالقوه واحد و فرا اجتماعي دارد           

بـا  . هاي سابق است    در كفر يا ايمان را سلب نخواهد كرد و فعليت آن منوط به عدم كفران عمدي فهم                
هاي ناسازگار    هاي سازگار با واليت الهيه را از محيط         توان محيط  كمك چنين معيار صحتي است كه مي      

هاي خود را     ها و ارزش    تواند تغيير در نظام حساسيت      يهاي ناسازگار، محقق م     در محيط . تشخيص داد 
هاي اولياي تاريخي درخواست نمايد و با تغيير اين نظام، به فهم جديدي دست يابد                 با تولي به ظرفيت   

و اگر بنـاي تغييـر و   .  جمعي، زمينه براي اصالح فرهنگ اجتماعي را فراهم آورد      و در صورت پذيرش   
هـا    عمـوم انـسان   . جز دو راه انزوا و يا تسليم گزينه ديگري باقي نخواهد نماند             اصالح نداشته باشد، به   

نسبت به ساختارهاي اجتماعي تبعي هستند و معدود افرادي هستند كه انگيزه، تـوان و خالقيـت الزم                  



  
گ، زيرساخت نظري تمدن اسالميرابطه علم و فرهن

 

  
 

61

و البته اصالح ساختاري    . اي شكستن و فراتر رفتن و در نهايت اصالح ساختارهاي فرهنگي را دارند            بر
و چنـين اصـالحاتي بـراي گـسترش و          . براي همين دسته نيز به سهولت و سادگي فراهم نخواهد شد          

ـ  طري طـ ي همـوارتر خواهـد شـد بـرا        يبهينه شدن نيازمند تأييد و وفاق جمعي بوده و خود بستر           ق ي
تـوان انجـام اصـالحات سـاختاري و           با اين توضيحات مي   . اند  دهي مشابه را برگز   يدگاني كه مقصد  نيآ

 حاكم بـر    يساختارها. ها و مباني، داراي تقدم رتبي دانست        فرهنگي را نسبت به كاربرد انفرادي روش      
ـ ن ابزار جر  يتر  پرداز مهم   هيز حاكم بر نظر   يد علم و ن   ينهاد تول   ي فرهنگـ  يهـا   هـا و ارزش     تيـ ان مطلوب ي

 باشد،  -يمثالً فرهنگ اسالم  - خاص   يك نظام فرهنگ  ي كه قابل استناد به      يا  هيد نظر ي تول يهستند و برا  
ستي خاستگاه فرهنگي اصالح گـردد؛ ولـي اصـالح خاسـتگاه فرهنگـي خـود نيـاز بـه                    يدر گام اول با   

تر اجتمـاعي محـيط بـر       لذا تولي به ولي تاريخي براي توليد فهمي باالتر از بـس           . اي اسالمي دارد    نظريه
كه با تأثيرپذيري از فرهنگ تاريخي انبيا سعي در غلبه و اصالح تـأثرات فرهنـگ اجتمـاعي را              (محقق  
  .داراي تقدم زماني بر اصالح فرهنگ اجتماعي است) دارد
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