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مقدمه
األن در کشور ما مسألۀ توسعۀ علمی ،شاخصهای پیشرفت علمی و غیره مطرح استت اماتا از نظتر نگارنتده
اهداف جامعۀ علمی ما خیلی خوش تعریتف و یتا مطلتوي نیستت بترای تمیتی مطلت متروری بتر بع تی
موضوعات کلیدی ضروری است
درمورد اینكه هدف از کس

علم چیست از قدیم نظرات مختلف مطرح بوده است یت

دیتدگاه قتدیمی

«علم بهخاطر علم» است گفته اند که فعالیت علمی جال استت و مایتۀ شتعف عقالنتی متیشتود ،و ست ا
کنجكاوی ما دربارة طمیعت و زیمائیهای آن را ارضاء میکند از نظر پوانكاره دانشتمندان طمیعتت را مطالعته
میکنند ،چون باعث لذت میشود و باعث لذت میشود ،چون طمیعت زیما است
ی

دیدگاه دیگر ،که دیدگاه ادیان توسیدی بوده است ،ای است که فعالیت علمی بترای فهمیتدن آرتار

صنع الهی در طمیعت و برآوردن نیازهای مشروع انسانها و جوامع انسانی است انسانها خلیفتۀ خداونتد در
جهان هس تند و باید آنرا آباد کنند و از تخری آن بپرهیزند ای دیدگاهی است کته دانشتمندان استالمی و
بنیانگذاران علم جدید نظیر نیوتون دنمال میکردند
در قرون جدید ،خصوصاً در قرن بیستم ،نگرش جدیدی نسمت به علم پیدا شد و آن تعقیت کتار علمتی
به خاطر منافع عملی و مادی آن است ای دیدگاه درمیان سكومت های معاصر جهتان ،خصوصتاً کشتورهای
پیشرفتۀ صنعتی ،غلمه دارد و چون کسر بزرگی از بودجۀ فعالیتهای علمی توسط سكومتها و صنایع بتزر
تأمی میشود ،نتیجۀ کاربرد علم عمدتاً در جهت کس قدرت و رروت بوده است
دیدگاه ادیان توسیدی مشتمل بر دیدگاه اول هم هست ولی از آن فراتر میرود ،زیرا اجازه نمیدهد علتم
درجهت نابودی بشر و محیطزیست بهکار رود اماا طمق دیدگاههای اول و سوم ،خصوصاً دیدگاه ستوم ،هتی
محدودیتی نماید درکار علمی باشد
(ب) در بعد نظری ،علم جدید فقط با جهان مادای سر و کار داشته است و فقط برای یافته هتای ریشته دار
در سواس ارزش قائل است در ای بینش پوزیتیویستی ،خدا و بعد معنوی انسان نادیده گرفته می شود یتا
مورد انكار قرار می گیرد و دغدغۀ انسانها محدود بته ستوزة متادی جهتان شتده استت بته قتول ارنستت
شوماخر (از اقتصاد دانان برجستۀ نیمۀ دوم قرن بیستم):
" علم قدیم ت «سكمت» یا «علم برای شناخت» ت عمدتاً متوجته «خیتر مطلتق» بتود،
یعنی سقیقت ،خیر و زیمایی ،که دانش آن خوشتمختی و نجتات بتهبتار متیآورد علتم
جدید عمدتاً متوجۀ قدرت مادی بوده است؛ گرایشی که آنچنان رشد کرده استت کته
تقویت توان سیاسی و اقتصادی معموالً به عنتوان اولتی هتدف ،و توجته اصتلی ،بترای
خرجکردن در راه کار علمی بهسساي میآید علم قدیم به طمیعت بهعنوان صنع الهتی
و مادر انسان نظر میکرد؛ و علم جدید بهعنوان خصمی بهآن مینگترد کته بایتد بتر او
پیروز شد یا صیدی که باید از آن بهرهبرداری کرد
3

اماا بزر تری و مؤررتری تفاوت ،به نگرش علم به انسان مربوط میشود «علتم بترای
شناخت» ،انسان را مخلوقی بهصتورت ختدا متی دانستت ،شتاهكار خلقتت ،و بنتابرای
«مسئول» جهان «علم برای کنترل» ضرورتاً انسان را چیزی جتز محصتول تصتادفی
تكامل نمی بیند ،سیوانی باالتر ،ی

سیوان اجتماعی ،و شئای برای مطالعته بتا همتان

روش هایی که سایر پدیدههای ای جهان مطالعه میشوند« :بهطور عینتی» (شتوماخر،
)14: 1977
ساکمیت بینش پوزیتیویسمی بر علم رایج آرار زیر را بمار آورده است:
 -به دلی ل موفقیت های علم تجربی در ابعاد نظری و عملی ،ی

علم زدگی فوق العاده در برختی از عالمتان

مسلمان به وجود آمده است ،به طوری که اگر کسی تخصصی در یكی از علوم تجربی داشته باشد ،هتر نتوع
عقیده ای که ابراز کند ،هرچند خارج از سوزة تخصصش باشد ،وزنته دارد و متورد پتذیرش قترار متیگیترد
بدی ترتی عده ای با سوء استفاده از اعتمار علم ،ستی بع ی از مسلمات دینی را هتم متورد تشتكی

قترار

دادهاند و میدهند
 در شرایط کنونی بسیاری از جوامع اسالمی به علت عق افتادگی در زمینههای علمی و فنی دچار تزلتزلهویتی شدهاند و فكر میکنند که چون پیشرفت غري مدیون علم است باید علم غربی را دربست پتذیرفت و
هر چیز غیر آن را به کنار گذاشت ای تفكر نه تنها نمیتواند ما را در رشد علمی کم

کند بلكه با از بتی

بردن هویت اصیل مان راهی به ناکجا آباد پیش روی ما خواهد گشود
 بیتوجهی به معتقدات دینی ،در دورة رواج علم پوزیتیویسمی  ،به خاطر رواج ای تفكر استت کته آن تهساکم مطلق است همی علم است که سرف آخر را می زند متخصصان علوم تجربی غالما کمتری تردیتدی
در صحت برداشت های علمی خود ندارند ای امر دست مایه ای برای تخطئه دی شده است  ،و دی را بته
دلیل وجود نظرات مختلف در آن  ،در مقابل اتفاق نظر ظاهری در علم  ،به نسمی بودن و عدم اعتمتار متتهم
می کنند
 منحصر کردن سوزة دی به امور اخالقی و اخروی ،یكی از پیامدهای سلطۀ علم پوزیتیویسمی بتوده کتهسوزة کاربرد دی را به امور اخالقی و اخروی محدود کرده است عده ای تحت تاریر توفیقتات علتم رایتج ،
ای اندیشه را رواج داده اند که دنیا را باید با علم (به مفهوم رایج آن) اداره کرد و دی صرفا به کتار آخترت
می آید
با توسه به نكات فوق الذکر  ،آیا با مسیری که غري در استثمار طمیعت و انسانها طتی متی کنتد متی
توان آیندهای درخشان برای جامعۀ بشری انتظار داشت؟ آیا بتا تمرکتزی کته در عصتر متا روی مادیتات
هست و غفلتی که از معنویات می شود  ،و با زیادتر شدن فاصله فقتر و غنتا و افتزایش تولیتد ستالسهای
کشنده و تخری روز افزون محیط زیست  ،می توان توسعۀ غربی را ی
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دوام تمدن غربی ایمان داشت؟ به همی جهت بود که برتراند راسل بعد از جنگ جهانی اول در کتابی
برای آیندة تمدن بشری اسساس خطر کرد:
"علم به انسان ها کنتترل بیشتتر ختویش ،مهربتانی بیشتتر ،یتا تتوان سترکوي کتردن
امیالشان به هنگام تصمیم گیری برای عمل را نداده  ،بلكه قدرت بیشتری بترای اعمتال
شهوات دستهجمعی جوامع بهآنها داده و با ارگانی کردن بیشتر جامعه ،سهم ایفاشتده
به وسیلۀ شهوات شخصی را کاهش داده است شهوات دستتهجمعتی انستانهتا عمتدتاً
شریرانه هستند ،و قوی تری آنها تنفر از گروههای دیگر و رقابت با آنها است بنتابرای ،
در زمان ساضر ،تمامی آن ه که زیتادهروی در شتهوات دستتهجمعتی را بته انستانهتا
میدهد بد است به همی علّت است که علم تهدید میکند که باعث نابودی تمدن متا
شود" ( راسل)62-63 :1924 ،
فریمن دایسون ، 1فیزیكدان برجستۀ معاصر نیز در زمان ما همی گونه هشدار را می دهد::
« اگر فناوری مسیر فعلی را ادامه دهد ، ،که در ان نیازهتای فقترا نادیتده گرفتته متی
شود و منافع برای اغنا در سال باریدن است  ،فقرا دیر یا زود علیه ظلم فناوری طغیتان
خواهند کرد و نامعقول می شوند و دنمال عالجهتای وسشتیانه متی رونتد» (دایستون،
)12 : 1997
نیکوالس ماکسول ، 2فیلسوف علم معاصر  ،نیز در سالهای اخیر ندای از "دانش به ستوی سكمتت" را
در داده (ماکستتول ) 2007 ،و خواهتتان انقالبتتی در فلستتفۀ علتتم (ماکستتول )2002 ،و برنامتتۀ دانشتتگاهها
(ماکسول )2012 ،شده است
به نظر نگارنده ما باید توسعه علمی و فناورانۀ خود را تحت ساکمیت جهان بینی اسالمی قرار دهتیم
وبا الهامگیری از آن در جهت برپایی ی

تمدن اسالمی روز آمد برنامهریزی کنیم
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