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  چكيده
ـ هاي نظام معرفتي علم  چالش گوناگون اين مقاله ضمن واكاوي ابعاد ثير أمدرن و ت

له از نگـاه سـيد حسـين نصـر     ئتر اين مسـ  آن بر حيات فعلي بشر، به بررسي دقيق
منـدان علـوم    در نگاه نصر، علم مدرن برخالف نظـر بسـياري از دانـش   . پردازد مي

طرف نيست، بلكه داراي نظـام ارزشـي خـاص خـود      تجربي، فارغ از ارزش و بي
توان ديد كه آثار آن از  تكنولوژي مدرن مياست كه جلوات اين نظام ارزشي را در 

  .شدن زندگي روزمره است  آور رفتن روح تقدس در بشر و مالل  بين
خالف علم مـدرن، در علـم سـنتي دوران تمـدن اسـالمي،       وي معتقد است بر

  .بسياري از اين مشكالت وجود نداشت
صورت ه ستي بكند، در مواجهه با علم و تكنولوژي مدرن ابتدا باي او پيشنهاد مي

د و سپس با اسـتفاده از مبـاني اسـالمي    كرعميق فلسفه و مباني علم مدرن را درك 
  .ورزي و ساخت تكنولوژي روي آورد خويش، به توليد دستگاهي جديد براي علم

  .علم مدرن، علم سنتي، تكنولوژي، دين، انسان، معنويت :ها كليدواژه
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 اي زنـدگي  سـاخت  بـه منظـور  سياسي و اجتماعي فراواني در قرون وسطا با كليسا داشت، 
خويش نظام نويني از معرفـت توليـد كـرد كـه مبتنـي بـر       ، براي يدجد يدوران آغاز و مرفه

همين نظـام  در جهت  نظام معرفتي علم مدرن نيز .تجربه و استعدادهاي ذهني خود بشر بود
هـاي جديـدي مبتنـي بـر      نهايت تكنولـوژي  درپيدا كرد و  سمت و سومحور  معرفتي تجربه

  .ندآمدپديد همين نظام 
جديد مبتني بر تجربه و اصـالت ذهنيـت خـود بشـر،     كه گفته شد دستگاه معرفتي  چنان

امـا بـه مـرور مشـكالت     . ديد چيز را در همين دنياي مادي مي ه بود و همهئلبراي درك مس
د و شـ عالم و توليدات علمـي در زنـدگي بشـر نمايـان      ةدانستن هم  معنوي ناشي از مادي

جـا كـه مكـاتبي     تا آنكند تأمل و بازنگري در اعتقادات خويش  واداشت تاانسان را  طبيعتاً
  .گرفته شدنشئت مدرنيسم از همين فكر  چون پست هم

دانـيم در مقابلـه و    اما ما مسلمانان نيز كه خود را داراي تاريخ و تمدني باشكوه مـي 
مواجهه با اين علم جديد دچـار سـردرگمي شـديم، گـاه از آن حمايـت كـرديم و گـاه        

  .كوركورانه ةمقابل
واقع داراي  ليفات و مقاالت بسياري است و درأاين حوزه داراي تيكي از افرادي كه در 

در ايـن  . دكتر سيد حسين نصـر اسـت   استيك دستگاه معنايي براي مواجهه با علم مدرن 
و در پي آن هستيم كنيم   ميهاي ناشي از علم مدرن بررسي  چالش ةمقاله نظر ايشان را دربار

ويژه در فضاي جوامع  ها به كردن اين چالش  طرفحلي براي بر كه با نگاه ايشان روش و راه
  .اسالمي بيابيم

هاي علـم مـدرن اسـت،     كه چالش ،ورود خويش به اين مبحث ةنحو ةدكتر نصر دربار
  :كند جالبي را نقل مي ةخاطر

به تحصيل فيزيك اشتغال داشـتم،   )MIT(و زماني كه در اين دانشگاه  1950 ةدر ده
. جا آمد برتراند راسل فيلسوف مشهور انگليسي براي ايراد يك رشته سخنراني به اين

ها از علم مدرن سخن گفت و از جمله گفت كـه   يادم هست كه او در اين سخنراني
علم جديد با كشف ماهيت واقعيت سر و كاري ندارد و داليل مشـخص و مسـتدلي   

. آن شب كه به خانه آمدم، تا صبح خوابم نبـرد . رف خود مطرح كردهم براي اين ح
ام  پيش خودم فكر كردم كه من به اين دانشگاه عظيم و معتبر مهندسي و علمي آمـده 

تـرين و مشـهورترين فيلسـوفان     تا از ماهيت واقعيت آگاه شوم و حاال يكي از مهـم 
اي  اين امر مسير تازه. لع شومتوانم از ماهيت واقعيت مط گويد كه نمي زمانه به من مي

علـم وارد   ةفلسـف  ةبه مطالعـ ... در مسير تحصيالت من باز كرد و من چند سال بعد 
  .)3: الف 1385نصر، ( شدم
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  هاي مبنايي علم سنتي و علم مدرن تفاوت. 2
هـاي   هـا و نگاشـته   كه خود ايشـان در مصـاحبه   چنان ،توان دكتر نصر را صورت كلي ميه ب

لـذا در انتخـاب عنـوان ايـن بخـش از      . شـمار آورد   بهگرايان  سنت از، كند خويش بيان مي
  .يم ا كردهگرايان استفاده  سنت

 ةبرگيرنـد  الهـي دارد و در سرچشـمة  كـه   اسـت  تعريف دكتر نصر از سنت هر چيـزي 
 از جمله سطوح انساني است، و مدرن و مدرنيسم را هر چيزي ،سطوح ةتجليات آن در هم

ناپذير حاكم بر عوالم كه از طريق وحي آمـده اسـت،    لم باال، از اصول تغييركه از عا داند مي
  .)67: 1387 نصر،( بريده و منفك باشد

هـايي را   در ابتدا تفاوت دها به علم مدرن باي گرايان و نگاه آن براي فهم بهتر مباني سنت
هـا   نگـاه كلـي آن  در يك . كنيمپندارند بيان  مي گرايان ميان علم سنتي و علم مدرن كه سنت
نگـرش   ةتفاوت در جايگاه امر مقدس، تفاوت در نحو. دانند مي بخش ها را در چهار تفاوت

  .)149 :1388مظاهري، (مراتب هستي، تفاوت در هدف و تفاوت در زبان  به سلسله
تفاوت در جايگاه امر مقدس به اين معناست كه در علوم سـنتي امـر مقـدس جايگـاه     

اما در علوم جديد . ها به علم مقدس نيز ياد كرد توان از آن مي اي كه به گونه ،محوري دارد
 ،در ايـن نظـام علمـي   . و انسان در كانون قرار دارد است امر مقدس در حاشيه قرار گرفته

 بـه حاشـيه  . پـذيرد  ها صورت نمـي  اند كه شناختي از آن قدر امور مقدس به حاشيه رفته آن
 شـود  مي ها نيز بيان رسي به آن عدم توانايي بشر براي دست ةبه بهان راندن امر مقدس بعضاً 

  .)200- 170: الف1388 نصر،(
گيرد كه در نگاه علوم  مينشئت جا  مراتب هستي از آن نگرش به سلسله ةتفاوت در نحو

پـايين نمـاد و    ةمراتب طولي اسـت كـه در آن هـر مرتبـ     سنتي، هستي مبتني بر يك سلسله
كمـاالت مراتـب    ةكنند وجود و اعطا ةكنند باال افاضه ت و مراتبمظهري از مراتب باالتر اس

عالم نفس، عالم خيال  ،از پايين به باال، عالم مادي ةدر اين سلسل. ندشو مي تر محسوب پايين
دارند و هر عالم از عـوالم پيشـين خـود    ارتباط طولي ديگر  و عالم عقل قرار دارد كه با يك

كند و انسان براي تكامـل حقيقـي    مي انسان را طولي محسوباين الگو تكامل . باالتر است
كـه بريـده از عـالم     ،ست كـه در نظـام علمـي جديـد    ا اين در حالي ؛نظر به عوالم باال دارد

 مراتـب  ناگزير به صورت افقي و عرضي و نه عمـودي و طـولي قائـل بـه سلسـله      ،باالست
تـوان در   مـي  ت كه تبلـور آن را د، لذا رويكرد تكامل انسان در علم مدرن تاريخي اسشو مي
  .دكرتكامل داروين مشاهده  ةنظري
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تـر   علم جديد بـيش هدف يان گرا گردد كه از ديدگاه سنت مي تفاوت در هدف به آن باز
و  اسـت  نيازهاي مادي و ظاهري انسـان  كردن  يي و سودمندي در برطرفگرا مبتني بر فايده

سنتي، علم بـراي   ديدگاهاما در . كنند مي تصورفايده  چه غير اين باشد غيرعلمي يا بي هر آن
 اي در ديدگاه سنتي هيچ دوگانگي. استنيازهاي مادي و معنوي انسان مفيد و سودمند همة 

توانند كليدهاي حياتي براي درك جهان  مي اين علوم. ميان حقيقت و سودمندي وجود ندارد
 .گر سفر به ماوراي اين جهان باشند و ياري

برخالف علم مدرن، زبان  ،نيز ناشي از آن است كه در علوم سنتي تفاوت در زبان
ها درك كامل  آلود داشت، و بدون آگاهي از اين نمادها و رمز علم حالتي نمادين و رمز

 ييتنها هب ،هستند كه كليد فهم زبان قدسي ،اين نمادها و رمزها. علم سنتي مقدور نبود
واقـع   درترند و  نازل ةباالتر وجود بر مرتب ةدست بشر نيستند بلكه بازتاب مرتب ةساخت

نصـر،  ( دنبخش مي كلي وجود، معنا و مفادمرتبة چيزي هستند كه به يك شيء در ظرف 
  .)308- 306: ب 1385
  

  يان به مباني فلسفي علم جديدگرا نقدهاي سنت .3
 را بـر يـان نقـدهايي   گرا علم سنتي، سنت شده ميان علم جديد و هاي بيان با توجه به تفاوت
 بر ايـن اسـاس  . هاست برخاسته از بيان اهميت تفاوت اكنند كه اين نقده مي علم مدرن وارد

  :)151: 1388مظاهري، (برشمرد  چنين را توان اين نقدها مي
 ؛دادن انسان به جاي امر مقدس زدايي و محور قرار تقدس. 1

 ؛مراتب طولي هستي لت از سلسلهفغ. 2

 ؛صرف و دوري از كشف حقيقتدادن سودمندي  هدف قرار. 3

 .گرايي كميت در انحصار. 4

  :گونه بيان كرد تفصيل اين بهتوان  مياين نقدها را 
گيرد،  مي محور قرار است در علم سنتي امر مقدس كه داراي حقيقت غايي و اصالت. 1

ذهـن بشـر را   به اين معنـا كـه    .دهد مي اما علم جديد فقط و فقط انسان را محور علم قرار
 ؛)47 :1383نصر، (ده است شدچار اومانيسم  از اين روپندارد،  ميظرف علم  يگانه

ـ  كند كه در تحليل مي علم سنتي به علم جديد انتقاد. 2 صـورت  ه هاي خودش عالم را ب
ها در عـالم   ثير آنأت ةكند و از مراتب باالتر عالم هستي و نحو مي عرضي و نه طولي بررسي

د تا تناسب ميان متافيزيك و فيزيـك مـورد توجـه    شو مي باعث غفلتاين . ماده غافل است
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نظـر گرفتـه     اثر بر فيزيك در اي بي قرار نگيرد و متافيزيك يا به حاشيه رانده شود و يا مقوله
 ؛)171- 170: الف1388نصر، ( شود

اسـت و  يافتـه   تقليل انسانبراي سودمندي عملي به  در زمان فعلي، علم و هدف آن. 3
  .است دهثانويه بدل ش يحقيقت به هدف يافتن و كشف

 ياست و به نوع دهكر يفو آمار تعر ياضياتدر قاموس ر صرفاً را خود امروزي علم. 4
  .فاصله گرفته است يفيمحدود كرده و از مباحث ك ياضياتخود را به سقف ر

  
  ماهيت حقيقي تكنولوژي برآمده از علم مدرن .4

كه منبعث از علـم مـدرن اسـت،     ،تكنولوژي در عصر مدرنيته ةدكتر نصر دربار ةتمام دغدغ
كردن معضل جوامع اسـالمي بـا تكنولـوژي      براي حل وي از ديد. بودن آن استن  طرف بي

خنثـي و  «اولين مطلبي كه بايد جا بيفتد اين اسـت كـه تكنولـوژي حاصـل از علـم مـدرن       
  .نيست» طرف بي

و علم مدرن نيز خالي از نظـام   است مدرندر ديدگاه ايشان تكنولوژي برخاسته از علم 
نصـر در پايـان   . طـرف بنـاميم   انگارانه است كه اين تكنولوژي را بي ارزشي نيست، لذا ساده

 تـا  گفتم را ها  اين تمام من« :گويد مي تكنولوژي و مسلمانان علم، اسالم،سخنانش در كتاب 
 باشيم لوح ساده توانيم نمي ما. كنم آماده مسلمانان براي تكنولوژي ماهيت فهم براي را زمينه

  .)90: 1391 نصر،( »است طرف بي كامالً تكنولوژي كنيم گمان و
؛ طرف اسـت  گونه جا افتاده باشد كه تكنولوژي خود بي شايد در ذهن برخي از افراد اين

لـذا اگـر   . گيرد مي كار  چه هدفي به براياما مهم آن است كه چه كسي اين تكنولوژي را و 
اتـم   بمـب ساخت مثالً يك انسان سالم تكنولوژي را در اختيار بگيرد ديگر مشكلي از بابت 

 ةاما دكتر نصر با اين گزاره نيز مخالف است و معتقد است حتـي اسـتفاد  . پيش نخواهد آمد
 مثال رانندگي با خودروي برايزيرا  ؛آميز از تكنولوژي مدرن نيز خالي از اشكال نيست صلح

تـدريج   آلـودگي هـوا بـه   . شود مي لطمه به طبيعت شخصي نيز موجب آلودگي هوا و طبيعتاً
خوب يا بد از تكنولوژي استفادة  ه صرفاًئلمس بنابراين. دشو مي زمين ةشدن كر  موجب گرم

  :گويد مي گو با اقبالو نصر در گفت. بلكه مسائل ديگري نيز دخيل هستند ،نيست
آورد كه مخالف نفس آدمي بـه عنـوان موجـود     مي تكنولوژيكيتكنولوژي با خود فرهنگ 

 ي كهيفناپذير و مخالف بافت تمام جوامع سنتي است كه بر روابط معنوي بين انسان و اشيا
اين اشيا بر هنري مبتني هستند كه خالق است و خالقيت خدا را بـه  . سازد، مبتني است مي
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 او آفريننده. شود مي ناميده »الصانع« قرآنخداوند در . كند مي گر اعلي منعكس عنوان صنعت
 داده خالقيت قدرت ما به او وگر اعلي است  و صنعت) المصور(= گر  ، صورت)الخالق(= 

دهيم، چون ما خليفه و جانشين او بر روي زمين هستيم  مي كه ما آن را در وجودمان بازتاب
  .)72: همان(

  
  تكنولوژي بر معنويات زندگي انساناثر  .5
د، از سـرودن اشـعار   كـر  مـي  چيز را در ارتباط با خدا تعريف سنتي همه ةكه جامع حالي در

زندگي بشر با خدا را نـابود و   ةاما تكنولوژي مدرن رابط؛ ساده ةصوفيانه تا ساختن يك شان
  .استكرده  خاليرا از معنويات زندگي 

خويش را در آن سنتي، تجلي روح معنوي و زالل جامعة در بشر يكي از موضوعاتي كه 
هنرها، ايـن فرصـت را از    ةكردن هم  اما تكنولوژي مدرن با ماشيني. ، هنر بودادد مي بازتاب

از همـين  . بخشي روح معنوي خويش داشـته باشـد   انسان گرفت تا بتواند جايي براي تعالي
و جـاي آن را هنـر    )90- 87: همـان (شد رونق  وران كم هنرمندان و پيشه ةروي بود كه حرف

آمـدن اصـطالح     وجود  بهة فلسف. گرفت) beautiful arts(ن يا به اصطالح هنرهاي زيبا مدر
و  »الصنايع المسـتظرفه «هنرهاي زيبا يا همان چيزي كه امروزه در عربي و فارسي با عناوين 

شود آن است كه هنر پس از انقالب صـنعتي از زنـدگي عـادي     مي از آن ياد »هنرهاي زيبا«
ة كه در جامعـ  حال آن .جاي خود را به محصوالت ماشيني داده است شده است و جدابشر 

و معنويات هنر در تكنولوژي كـه تجسـم    وجود نداشتسنتي مرزي ميان هنر و تكنولوژي 
  .بود هويدا آن روح و هنر بود، كامالً

 ،هاي قرون پيش تكنولوژيشود كه تكنولوژي مدرن با  مي گيري چه گفته شد نتيجه از آن
گاه چرخ چـاه ايرانـي و يـا     زيرا هيچ ؛متفاوت است كامالًشدند،   مي كه در هر عصر متجلي

زد، امـا تكنولـوژي    هم نمـي   ميان بشريت و خداوند را برة هاي قرون وسطا رابط تكنولوژي
خالقيـت و  كـه   اسـت  دهشباعث  ،است مخدوش كردهاين رابطه را  كه عالوه بر اين مدرن

اگرچه اين مطلب به آن معنا نيست كه خالقيت و . رودبها از بين  انروحيات معنوي در انس
مشـغول  كـه  مهندسان كه هنوز بخشي از  روح معنوي به طور كامل از بين رفته است چه آن

هـا صـادق    كارهايي از جنس طراحي و معماري هستند، هنوز مفهومي به نام خالقيت بر آن
خستگي بشر از  ته از بين رفته است و طبيعتاًاست، اما براي ديگر افراد خالقيت قرون گذش

چـه را امـروزه در سـبك     شـايد بتـوان آن  . اش نيز ناشي از همين طلب است فعاليت روزانه
» تعطـيالت آخـر هفتـه   «و يـا   )holiday(» تعطـيالت «عنـاويني چـون    بـا زندگي بشـريت  
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)weekend( هـاي   فعاليـت د، ناشي از همين خسـتگي بشـر از   شو مي رنگ مطرح قدر پر اين
چـون   شود، هـم  مي هايي كه امروز در سطح عوام در غرب مطرح گزاره. دانستاش  روزمره

رفتن روح معنـوي    ، ناشي از بين»خدا كه امروز شنبه است شكر«و يا » ها متنفرم دوشنبهاز «
  .است در بشريت

  
  براي تكنولوژي مدرن نشينيجوي جاو در جست .6

آيـد از   مـي  نظـر   به د،شكه در سطور گذشته بيان  ،براي بشريتبا توجه به نتايج تكنولوژي 
سنتي اشراف دارد، بايسـتي در پـي   ة هاي جامع كه بر لطائف و ظرافت ،ديدگاه يك مسلمان

  .براي تكنولوژي مدرن بود نشينيجا
هايي را در خود دارد و به عبارت ديگر وجه تمايز  چه ويژگي نشيناما اين تكنولوژي جا

هـاي مهمـي كـه ايـن      از نظر دكتر نصر يكي از ويژگي؟ چيست ديگرهاي  وژيآن از تكنول
و  كندحفظ وردهاي سنت خودمان را ادست اين است كه بايد داشته باشد انشينتكنولوژي ج

 كند اشاره مي فرشبراي نمونه به نصر  .ندكهاي روز رقابت  بتواند با تكنولوژي حالدر عين 
شدن نياز مردم   تر ها و يا بيش باف شدن فرش  نظير كم علليو استفاده از فرش ماشيني را به 

ميليون جمعيت داشت و اكنون  35زيرا گرچه قبل از انقالب، ايران  ؛داند مي به فرش، بيهوده
بافـان   تعداد فرش تر شده است اما طبيعتاً ميليون رسيده است و نياز بيش 70اين جمعيت به 

توان  مي ناسب با همين نرخ دو برابر شده است، پسمت هاي كوچك نيز روستايي و شهرستان
  .)99: همان(ها را پوشش داد  نياز

هاي وسيع  ، باعث اعتراضنشينهاي جا از تكنولوژي گفتن  به اين بحث و سخن نصر ورود
اي او را مخالف ثروت و يـا مبـارزه بـا فقـر خواهنـد       عده خواهد شد و احتماالًبه او اجتماعي 

 رفتن فقر نيسـت بلكـه اتفاقـاً     وجه مخالف ثروت يا از بين هيچ معتقد است كه بهخواند، اما او 
داند كه اختالف بين فقير و غني را چنـد   مي هاي مدرن و صنعتي جامعهدستاورد ه را ئلاين مس

تفاوت فقير و غني اين قدر زياد است كـه رئـيس يـك شـركت     امريكا در  مثالً. اند برابر كرده
ايـن اخـتالف   . ميليون دالر و سرايدار همان شركت ده هزار دالر درآمد داردساالنه بيش از ده 

  .تانيا در هند استيشان در دوران حكومت بر ها و رعاياي بسيار بدتر از اختالف بين ماهاراجه
  

  هاي علم مدرن با دين چالش .7
بيني  هاي مستحكم از جمله جهان بيني جهانة يك چالش اساسي براي هم دعلم مدرن را باي
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بيني اسالمي ما معتقديم كه معرفت ما بـه واقعيـات، فقـط از     زيرا در جهان ؛اسالمي دانست
امـا علـم   . شود، بلكه اساس آن بر مبناي وحي و الهـام اسـت   نمي كسبجزئي طريق عقل 

. دانـد  مي پندارد و ذهن بشري و تجربه را براي كسب معرفت كافي مي مدرن خالف اين را
بـا  م، ممكـن اسـت   كنـي دقت ابعاد تكنولوژي مدرن را بررسـي ن  نباشيم و بهلذا اگر هوشيار 

  . هاي زيادي وارد شود به قداست ديني ما نيز ضربهتوسعة تكنولوژي 
. براي حفاظت از ديـن خـويش محكـم بايسـتيم     دبه اعتقاد دكتر نصر ما باي ،از همين رو

نجال حاميان علم مدرن محكم اي در غرب بدون ترس از هياهو و ج كه امروزه عده  چنان هم
در  دكنند، پس بديهي است كـه مـا نيـز بايـ     مي اند و از آن حمايت پاي محيط زيست ايستاده

   .)72: همان( هاي تكنولوژي مدرن بر دينمان بايستيم مقامي بسيار باالتر در برابر آسيب
تـالش  هاي دينـي،   بردن اين حساسيت  براي از بيناگرچه بسياري از نويسندگان غربي 

و البتـه در   يسـت به دنبال انكار خدا ن اند بگويند علم مدرن در برابر خدا نيست و الزاماً كرده
 اما اين انديشمندان غربي عمدتاً ،كنند مي ها را همراهي اين مسير بسياري از مسلمانان نيز آن

ة دربـار را ا اصـالح كنـد و نگـاهش    اند كه خـويش ر  الي سخنانشان از دين خواسته هدر الب
انـد   تر اين خواسته را از علم داشته طبيعي تغيير دهد، و كم هاي طبيعي و فرا شناخت واقعيت

  .علمرفته است تا  يهبه حاش تربيش كه است دينبينيم بعد از گذشت چهار قرن اين  مي لذا
اثبـات كننـد يـك    حتي بعضي از متكلمان غربي نيز گاهي در پي اين مسير هسـتند كـه   

امـا ايـن افـراد و    ) 104: همـان ( جزئي ديني اسـت ة كشف علمي به عنوان اثبات يك آموز
توانـد بـراي    ميچه خطراتي اين نوع نگاه اند كه  چنين برخي مسلمانان از اين نكته غافل هم

 ،ها از سر آن است كه متوجه نيستند چيزي مثل دين ه غفلت اصلي آنتدين داشته باشد و الب
پـذير   تواند به چيزي كه بنا بر تعريف آن گذرا و تغيير مي چگونه ،مطلقيت داردة خصيص كه

اين اتفـاق  شناسي بسيار پيرامون  در دورة معاصر مخصوصاً در كيهاناست ارتباط پيدا كند؟ 
فيزيـك   يـابي اختـر   شناسي چيزي جز تخمين و بـرون  ن اين كيها«كه  حال آن ،شود مي بحث

هـا در   بسياري از متكلمـان سـال  . شناسي به مفهوم سنتي ندارد به كيهاننيست و هيچ ربطي 
كردند اين تئوري مطابق با فهم انجيلي  مي و ادعا ندزده بود هيجانمورد تئوري انفجار بزرگ 

هاي فراواني در اين رابطه برگزار شد، در حالي كـه   و حتي قرآني از خلقت است و نشست
  .اند حقيقت تئوري انفجار بزرگ كرده انكارشروع به شناسان بسياري  اكنون كيهان هم

كـردن    منطبـق  ، يعنـي دادن دين از اين خطر اخير  نجاتراي صورت جدي به لذا بايد ب
كوشـيد و بـا تحليـل و     ،و يا حديثي خـاص  يمكر قرآناي از  علم مدرن با آيهدستاوردهاي 

  .عميق از منظر اسالم، علوم مدرن را مورد بررسي و مداقه قرار داد ينقد
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لـذا  . چنين بايد گفت در علم مدرن فرض وجود خداونـد يـك فـرض زائـد اسـت      هم
گذاشتن خداوند به عنوان يـك    شد، كنار مي له پيگيريئگونه كه در علم مدرن اين مس همان

بينـي توحيـدي در نگـاه     روح خـداباوري و جهـان   .)105: همـان ( فرض، غيـرالزم اسـت  
مند  كه شخص دانش واقع اين زيرا در ؛از ميان رفته است زياديمندان به طبيعت تا حد  دانش
در نگاه او به طبيعت تفاوتي رخ نخواهد داد و بنابراين در علـم   ملحد عمالً يادار باشد  دين

از همين روسـت  . گيرد مي مدرن جهان طبيعت در انتزاع از واقعيت خدا مورد پژوهش قرار
 ةدان كاتوليـك هـر دو برنـد    دان ملحد و يا يـك فيزيـك   كه يك فيزيك اين ةمشاهد كه مثالً
ها به خـدا   كه آن اين زيرا در علم مدرن عمالً ؛صلح نوبل شوند چندان پيچيده نيستة جايز

  .است شدهكنند جدا  مي گيري اعتقاد دارند يا ندارند از علمي كه پي
ة ناميم، چيزي است كه از دل جامعـ  مي عنوان تفريح و سرگرميبا آن چيزي كه امروزه 

هـاي وزشـي بخـش     بينيم سرگرمي مي كه علت اين. ناشي از تكنولوژي مدرن درآمده است
هـاي   كه كار با تكنولوژي است انسان مدرن را تشكيل داده است نيز اينزندگي اي از  جدي

واقـع ايـن    و زندگي را خالي از حـس تقـدس كـرده اسـت و در    است آور شده  مدرن مالل
  .)89: همان( ها بگيرد خواهد جاي دين را براي آن مي تفريحات

مبتنـي بـر فراموشـي وجـه معنـوي       جا كه اعتقاد دارند اصل علم مـدرن  لذا ايشان از آن
موجود در طبيعت است، حتي در رابطه با كسب اقتدار نظامي و دفاعي نيـز گرچـه آن را از   

آن اسـم علـم   دسـتاوردهاي  داند اما معتقد است نبايد بر روي  مي لحاظ سياسي يك مصلح
  :اسالمي گذاشت

اي را بـا   و چنان معاوضهدست آورد   هتوان آن قدرت را ب مي شايد بتوان گفت، اين فكر كه
من باور ندارم كـه چنـين اتفـاقي رخ    . پردازي باشد شيطان انجام نداد، براي مسلمانان خيال

اي در تقابل  هاي هسته بمبة وسيله العاده ب به طور مثال براي كسب قدرت فوق. خواهد داد
هـاي   ليـزري در تقابـل موشـك    ةشـوند  هـاي هـدايت   اي غربـي، موشـك   هاي هسـته  بمب

كـه در   ليزري غرب، ممكن است از لحاظ سياسي به مصلحت باشد ولي اين ةشوند هدايت
يم اين موشك ليزري اسالمي است، يك فرض نادرسـت اسـت و ادعـايي    يعين حال بگو

علت اين است كه كل اين اقدامات علم مدرن بر اساس بـه  . برخالف حقيقت اسالم است
 است، يعني قطع دستان خـدا از آفـرينش  فراموشي سپردن وجه معنوي موجود در طبيعت 

  .)70: همان(

كنـد و   زد مي نكتة ديگري را گوشنصر در رابطه با نسبت دين و تكنولوژي مدرن دكتر 
ه فكر كنيم كه اين مشكالتي كه ناشـي  ئلبه اين مس داست كه ما مسلمانان هرگز نباياين آن 
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مسيحيت اسـت و چـون    از علم مدرن براي غرب پيش آمده است به خاطر ضعف در دين
كاربردهاي علـم مـدرن در غـرب    ة دين ما اسالم است، پس نتايج منفي اخالقي كه از نتيج

علـم   اي كـه از  با توجه بـه نظـام ارزشـي    ،گيري نتيجهاين . است، براي ما پيش نخواهد آمد
  .غلط است مدرن گفته شد، كامالً

  
  نقد علم مدرنة شيو .8

اولين نكته آن است كه « :گويد مي رويكرد نقادانه نسبت به علم مدرن ةنحوة دكتر نصر دربار
 كـه حتـي در   ايشان از ايـن  .)160: همان( »بتوان به صورت نقادانه علم غربي را مطالعه كرد

كنـد و   مـي  شود ابراز نـاراحتي  مي منبرهاي جهان اسالم نيز به غلط از نقد علم مدرن دوري
بودن اطالعات، علم غربي را استمرار علم   سته و به خاطر كماي نادان كه عده معتقد است اين
خـود در  ة زيرا علم غربي فعلـي حتـي از پيشـين    ؛كنند بسيار اشتباه است مي اسالمي قلمداد

اي كه رخ داد،  قرون وسطا و ابتداي رنسانس نيز فاصله گرفته است و در طول انقالب علمي
 سفانه حتي بعضاًأمت. طبيعت جديد بنا نهاده شدة علم و فلسفة اين علم جديد مبتني بر فلسف

مدرن علم را كه بر مبناي يك علـم الادري  ة فلسف«اي در جهان اسالم،  شود كه عده مي ديده
اي كه در غـرب از مـد افتـاده اسـت بـراي قضـاوت        نسبت به طبيعت است اغلب به شيوه

انديشمندان و متفكـران   دبايلذا . )160: همان( »برند مي كار  صحت و سقم مواضع اسالم به
كه بگويند فيزيك جديد غربي نيست بلكه يـك علـم جهـاني اسـت دسـت       اسالمي از اين

خـاص تـاريخي از   ة اين علم متعلق به يك دورة ها آگاهي ندارند كه شالود زيرا آن ؛بردارند
  .كه در يك بستر فلسفي و نظام ارزشي خاص توليد شده است است آن ةاروپا و نه هم

 دونبسياري افراد ب. گردد ميواقع به ارتباط ميان نظام ارزشي و علم مدرن بر دوم در ةنكت
دانند،  مي سري كاركرد آن را خالي از ارزش و صرف يك ،علم مدرنماهيت  ازكافي  آگاهي
زيرا در خود غرب نيز نسـلي از   ؛دهند مي ها با اين ادعا ناآگاهي خود را نشان كه آن حال آن

چون هر علم ديگري بر نظام  اند كه علم مدرن هم غربي اين را اثبات كردهمنتقدان فالسفه و 
  .ريزي شده است بيني خاص خود پايه ارزشي و جهان

كافي جسارت آن را داشـته باشـيم   ة و به اندازباشيم شجاع  دپس براي نقد علم مدرن باي
هـاي   كنيم و پس از آن بايد قـدم  مطرحراحتي انتقادات خويش به علم مدرن را  كه بتوانيم به

. )53 :همان( برداريم است يك علم اسالمي بر مبناي سنت علمي اسالمية كه توسعرا بعدي 
ـ كنـيم،   مي بندي خويش به علوم سنتي را حفظ كه پاي در ابتدا در عين اين دلذا باي ر علـوم  ب
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علـم موجـود    دابتدا باي كند كه مي كيدأاين نكته را دكتر نصر بسيار ت. مدرن تسلط پيدا كنيم
آن را در  دغربي را خوب و در چهارچوب خود آن فهم كرد و در گام بعدي است كـه بايـ  

دان  مثال ايشـان معتقـد اسـت كـه هـيچ فيزيـك       رايب. چهارچوب علم اسالمي تحليل كرد
مطالعـه   آن را دقيقـاً  دتوجه باشد، بلكه باي تواند نسبت به كشفيات كوانتوم بي مسلماني نمي

زيـرا   ؛نـد كعميق بايد با تفسيري غير از تفسير كپنهاگي آن را تحليـل  ة كند، اما بعد از مطالع
كـه خـود    ،دكـارت ة ثنويـت فلسـف  ة بديهي است كه مكانيك كوانتوم بر اساس همان قاعد

  .بنا نهاده شده است ،زيربناي تمامي علم مدرن است
د تـا بـراي   ناز منظر اسـالم مطالعـه شـو    مباني فلسفي علم مدرن بايد«دكتر نصر  ديداز 

هاي فلسفي مربوط به ماهيت واقعيت، كه  مسلمانان آشكار شود كه اين نظام ارزشي و فرض
چيست و چگونه اين مباني به مخالفت، تكميل يا تهديد  علم مدرن بر آن استوار است، دقيقاً
آيـد و تنهـا    مـي  ز خـدا نهايـت ا  كه براي مسـلمانان در  ،نظام ارزشي اسالم و مفهوم طبيعت

در مقابل، علم مدرن بر مبناي عقل جزئي انسان و . پردازد مي صورت انساني معرفت نيست،
 »ويژه انكار هر راه ممكن ديگر براي دانش اصيل بنا شده است خارجي و بهة گان حواس پنج

  .)53: همان(
  

  گيري نتيجه .9
انگارانه با علم مدرن و تكنولوژي  ساده دباينمندان و انديشمندان اسالمي  آيد دانش مي نظر  به

درستي و آگاهانـه مقابـل آن    د كه اگر بهنموجي ببين به مثابة ناشي از آن مواجه شوند و آن را
  .باقي نگذارد يشانهاي آنان را درنوردد و چيزي برا ها و ارزش تواند تمام داشته مي نايستند،
شـود آن اسـت كـه حتـي بعضـي از       مي يدهچه امروزه د سفانه به تعبير دكتر نصر آنأمت

درسـتي در مقابـل طوفـان نظـام      كنند و بـه  مي انديشمندان مسلمان نيز با اين موج همراهي
شايد علت آن باشد كه بشر فعلي از راحتي و فراغ بال ناشـي  . ايستند ارزشي علم مدرن نمي

الطبيعه و ااز ماوراز تكنولوژي مدرن خشنود باشد اما جدايي انسان از اصل خويش و غفلت 
او  قدرت اليزال الهي او را در داالني فرو خواهد برد كه انتهاي آن مشخص نيسـت و قهـراً  

  .دشهدفي خواهد  دچار سردرگمي و بي
به تعبير  دآسيب نبيند، بايمدرن بيش از اين هاي علم  كه جهان اسالم از لطمه لذا براي آن

هـاي   مندي داشته آوريم و سپس به اثبات تواندكتر نصر ابتدا به فهم عميق علم مدرن روي 
  .بپردازيم ،كه امر مقدس محور آن بود ،ديني خودمان در علم سنتي
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