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 دهیچک

 
شمولی ها بر علم، متعارض با حفظ مرز علم و غیرعلم، عینیت یا آفاقیت و جهانطبق تلقی پوزیتیویستی، پذیرفتن تأثیر ارزش

ز ها در علم را پذیرفت، نهایتا به تعریفی اتوان تأثیر ارزشی علم که به کمک آن میهای فلسفهعلم است. اما دیگر دیدگاه
عنوان مثال پوپر که اصرار دارد ضمن پذیرش انجامد که متعارض با عینیت علم و مطابقت آن با واقع است. بهعینیت علم می

توان آن را کند که میی عینیت دفاع میها در علم، عینیت علم را حفظ کند، در نهایت از تئوری خاصی دربارهتأثیر ارزش

 .ت دانستمشترک لفظی با تلقی پیشین از عینی
ها، پوپر، پوزیتویستتوان با استفاده از دیدگاهدهد، نمیهای فیلسوفان علم از منظر مسئله فوق نشان میبازخوانی تالش

باری توان راهی برای تبیین ارزشی فوق را پاسخ داد، اما با استفاده از دیدگاه هیو لیسی، میکوهن، الکاتوش و فایرابند مسئله
ی پژوهش حاضر دارد و در پی ای متفاوت با مسئلهعینیت و کاشفیت علم یافت. هیو لیسی اگرچه مسئله علم، توأم با حفظ

طرفی ارزشی علم، اما در نهایت با تفکیک مقومات مفهومی بی« است؟ آیا علم فارغ از ارزش»پاسخ به این سؤال است که 
ای توضیح گونهها در علم را بهاستفاده و اقتباس از آن، نقش ارزشتوان با کند که میتبیینی از جایگاه ارزش در علم ارائه می

  .داد که با عینیت علم قابل جمع باشد
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 فصل اول

 علم یبارمسئله ارزش
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 آنگیری شکل یهای تاریخو زمینهباری علم مسئله ارزش .1

 داری علمی جهتمسئله .1-1

 ی اخیرز پربسامدترین تعابیر مربوط به دهها «تحول در علوم انسانی»و « علم بومی»، «علم دینی»

ی عناوین فوق، شناختی دربارههای فلسفی و علمبحث گذاری علم در ایران بوده است. درسیاست

یکی از مفاهیم مبنایی  (value-ladenness) «معلی بارارزش»لم و به تعبیر محدودتر ع «داریجهت»

رسد طرح نظر میگفته، متوقف به آن است و بهاست که هرگونه طرح و بحثی در مورد عناوین پیش

هایی مبتنی بر تصورات یا فرض« علم دینی»و « علم بومی»، «تحول در علوم انسانی»مباحثی مانند 
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منتفی، و « علم بومی»و « علم دینی»ساً سخن گفتن از داری علم است و بدون آن، اسای جهتدرباره

دینی،  باورهادارای معنایی بنیاداً متفاوت، خواهد بود. اگر عوامل مختلفی مثل « تحول در علوم انسانی»

و اخالقی، گرایشات، تمایالت، عالئق و سالئق مذهبی و سیاسی  ها و خصوصیات رفتاری وارزش

های دینی، بومی مؤثر نیست و در آن دخالتی ندارد، آنگاه پسوندعلم  خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بر

وصف امور مرتبط با علم، مثل عالم یا  حداکثر و غربی برای علم، نهایتاً وصف علم نخواهد بود، بلکه

های جوامع در توان از تأثیر ارزشبار شناخته شود، میجغرافیا و... خواهد بود. در مقابل اگر علم ارزش

 .های دینی و بومی را مطرح ساختی امکان علمِ متأثر از ارزشموجود سخن گفت و نیز فرضیه علوم

نوعی تالش  ذیلها از منظر پوزیتویسترهایی علم، طرفی و ارزشاز نظر تاریخی طرح بحث بی

ز علم برای دفاع از علم و پیراستن آن از عناصر غیرعلمی بوده که اغلب با تالش برای حفظ موقعیت ممتا

 چراکه تلقی پوزیتویستی ؛ها و امور اجتماعی همراه بوده استو اقتدار آن در میان سایر معرفت

هایی از و از سوی دیگر، بروز عالئم و نشانه دانست.باری علم را مغایر با عینیت و علمیت میارزش

باری اری و ارزشدشناختی در واقعیت تاریخی علم، پرسش از جهتحضور یا تأثیر عوامل غیرمعرفت

طرفی علم و تالش برای کشیده است. همچنین نقد بیطرفی علم پیش میعلم را اینبار با نگاه تردید به بی

گرایی، شناختی در علم، در نقش نقد علمها و عوامل غیرمعرفتنشان دادن دخالت یا حضور ارزش

راییِ افراطی نیز مطرح بوده است. طرح گی نقد علمتضعیف جایگاه علم و کاستن از اقتدار آن از زاویه

گفته، وجه طرفی علم در ایران، عالوه بر موارد پیشداری یا بیباری و به تعبیر اعم جهتارزش یمسئله

های دینی و سنتی های جوامع مختلف با آموزهدیگری دارد که به پرسش از تعارض میان مبانی و ارزش

  .شودمربوط می

، «علم بومی»، «علم دینی»سو دفاع از عناوینی مانند ها بر علم از یکشسخن از اثرگذاری ارز

سازد و تفسیری از این مفاهیم که در را ممکن می« علوم انسانی اسالمی»و یا « تحول در علوم انسانی»

ی و معنا و تعریفنیازمند سوی دیگر، دهد، اما از دست میقد باشد بهشناسی قابل طرح و نی علمعرصه

تعارض نداشته  باریبا ارزش است که همانند تعریف پوزیتویستی و جایگاه ارزش در علم علماز  یینیتب

باری ارزشاست؟ « مطابق با واقع»علم امری  با چه تعریفیها است، آنگاه . اگر علم متأثر از ارزشباشد

طبق تلقی  ؟اشدبهمچنان قابل دفاع « جهانشمولی»و « عینیت» علم را چگونه باید تبیین کرد که

توان نشان داد که این خواهد بود، با چه تبیین مینسبی  آنگاه باشدها گر علم متأثر از ارزشا پوزیتویستی

ت آنگاه آیا علم دینی بر ها اسو سرانجام اینکه اگر علم متأثر از ارزشتلقی پوزیتویستی نادرست است؟ 
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 باورهافا امری نسبی از منظر کسانی است که دینی ترجیحی خواهد داشت؟ و یا این ترجیح صرعلم غیر

 دینی دارند؟

شناسی، از این رهگذر صورت های علماز دیدگاه برخیها در علم مبتنی بر اثبات تأثیر ارزش

گردد و طبق برخی از نیازمند بازتعریف میعلم  «جهانشمولی»و « مطابقت با واقع»، «عینیت»گیرد که می

سخن گفت « علم دینی»توان از با چنین نگرشی به علم اگر چه می دفاع نیست.این موارد قابل  هادیدگاه

عرض علم با هر پسوند دیگری خواهد بود که مالک مشخصی برای ترجیح یکی بر هم« علم دینی»اما 

در « علم»تر آنکه با چنین تفسیری ها کامال نسبی خواهد بود. مهمدیگری وجود نخواهد داشت و مالک

ی مفهوم علم باشد؛ یعنی های دینی دربارهتواند مصداق انبوه نصوص و دیدگاهدیگر نمی «علم دینی»

  .مصداق مفهوم علم در ادبیات دینی نخواهد بود« علم دینی»

 

طبق تلقی پوزیتویستی برای دفاع از عینیت و کاشفیت علم از واقع، تأثیر ارزش در علم باید نفی 

عینیت و مطابقت با شود که ها در علم به شکلی تبیین میتأثیر ارزش های دیگر،مطابق برخی تلقی شود و

 واقع قابل دفاع نیست.

چگونه باید  ها در علمارزشدخالت  شود این است کهر اینجا متولد میی بسیار مهمی که دمسئله

با واقع و  ت علمو مطابق یتکاشف ،یشمول، جهانتعینیاز علم،  هاکه مانند برخی دیدگاه شودمیتبیین 

ها در علم و تأثیر نقش ارزشها مانند پوزیتویستو از طرفی نفی نگردد مرز مشخص با غیرعلم  اشتند

ها بر علم ـ که تواند شواهد متعدد تأثیر ارزشای می؟ به عبارت دیگر آیا نظریهانکار نشودآن بر علم نیز 

هم علم بودن علم محفوظ بماند و که د نئه شده است ـ را به شکلی تبیین کتوسط فیلسوفان مختلف ارا

ها در علم معادل ها در علم پذیرفته شود. به عبارت سوم، آیا پذیرفتن دخالت ارزشهم تأثیرات ارزش

عینیت »ای ارائه کرد که توامان توان نظریهخدشه به عینیت و کاشفیت و مطابقت علم با واقع است و یا می

  .آن پذیرفته شود در« ها در علمدخالت ارزش»و « علم

طرفی شود که تفاهم در بحث بیباری علم در قالب الگویی منسجم موجب مینپرداختن به ارزش

الطرفینی بدهد؛ زیرا بدون اینکه محل نزاع دقیقاً مشخص باشد، کسانی های جدلیجای خود را به بحث

طرف رانی علم را از حیثیت دیگر بیکنند و دیگدانند و بر آن استدالل میبار میعلم را از حیثیتی ارزش

صورت باری علم بهکنند، بدون اینکه وجه و حیثیت ارزشطرفی کلیت علم استدالل میدانسته و بر بی

  .دقیق تعیین شده باشد
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باری علم یکسان پنداشته های مختلف از ارزشتر در آنجایی بروز یافته است که تلقیمشکل مهم

عنوان مثال ممکن است ها توجه شود؛ بههای بعضاً بنیادین میان این دیدگاهاوتشوند بدون اینکه به تفمی

کنند با دیدگاهی که تفکیک میان علم و ارزش را ها در علم دخالت میدارد ارزش باوردیدگاهی که 

داری علم موجب شده شود. کلی و مبهم ماندن معنا و حیثیت جهتبیند، یکسان تلقی میمخدوش می

 باری علمباری علم، در تشخیص ارزشرغم اثبات نظری و کلی ارزشدر موارد بسیار، علیاست که 

شناسی اسالمی و مانند آن های جدی بروز کند، و مباحث مختلفی باعنوان مدیریت اسالمی، روانضعف

 ارائه شود، بدون اینکه وجه تمایز اصلی آن از علوم رایج روشن باشد و مشخص شود که مبتنی بر چه

های گذشته مطالب فراوانی با ممیزاتی، اسالمی بودن این موارد قابل اثبات است. همچنانکه در سال

ی پسوندهای دینی یا اسالمی منتشر شده است؛ بدون اینکه غیر از ظواهر، تفاوت بنیادینی میان گونه

 .ی بدون پسوند آن دیده شوددار با گونهپسوند

« علم بومی»و « علم دینی»، «تحول در علوم انسانی»که تفسیر  تاسگفته آن تر از موارد پیشمهم

باری ماند. بدون بررسی تفصیلی ارزشعلم، در تکرار مباحث کلی باقی می باریبدون بررسی دقیق ارزش

بار و نیز تشخیص برآییم، در تشخیص مصادیق علوم ارزش باری علمی اثبات ارزشعلم، اگر از عهده

ده و نیز چگونگی تأثیر و حضور آن ناتوان خواهیم بود و در صورت اثبات ضرورت کرهای حلولارزش

تحول در علم، تصوری از چیستی و چگونگی این تحول نخواهیم داشت. در این میان آگاهی از مباحث 

تر از موضوع کمک باره صورت گرفته است به درک جامعمفصلی که در بین متفکرین غربی در این

 کند.می

 ینهزم یندر ا یچندان یقاتما، تحق جامعه یبخصوص برا یمهم یمسئله ینم وجود چنبه رغ

مسئله  ینناظر به هم یرایرانیعلم غ یلسوفانکه توسط ف یمفصل یهاتر آنکه بحثانجام نشده است و مهم

باری علم را مورد تحقیق طور مشخص ارزشیکی از افرادی که به .یستانجام شده است، مورد توجه ن

علم  طرفی ارزشیی بیمسئلهبر  در آثار متعدداست. او  (Hugh Lacey) قرار داده است هیو لیسی

رها آیا علم ارزش»متمرکز شده است و این پرسش اساسی را محور فعالیت علمی خود قرار داده است که 

 «.است؟

، و آثار او ی علم و ارزش متمرکز شده استصورت تخصصی بر موضوع رابطهبا اینکه لیسی به 

است، دیدگاه او تاکنون در ایران طرح نشده است. لیسی اگرچه  در مقطع دکتری منبع درسی ارزش و علم

باری علم پرداخته است و پس از طرفی ارزشی علم است اما به شکل مبسوط به موضوع ارزشمدافع بی
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های مختلف که به صورت قیکند. لیسی تلطرفی علم اتخاذ میتحلیل موضوع، موضع خود را درباره بی

باری علم را مبتنی بر کند و موضوع ارزشاند واکاوی میطرفی ارزشی را شکل دادهتاریخی مفهوم بی

برد. اما ی روایی یا ناروایی دخالت ارزش در علم پیش میها و نیز در زمینهی ارزشهایی در حوزهتفکیک

ی ی رابطهاند و دیدگاه او دربارهه یا حتی معرفی نشدهیک از آثار او در این زمینه به فارسی ترجمهیچ

 علم و ارزش ناشناخته است.

ارزشی لوازم  طرفیبی»ی گانهرهایی علم مبتنی بر مقومات مفهومی سهدر نگرش لیسی، ارزش

nuutrll“ «منطقی و عملی ity” «های علمیطرفی در پذیرش تئوریبی» “impttt ill ity”  و

سو نقدهای مهمی که به این سه است. او در طرح نظری خود از یک ”uutonomy“« خودمختاری»

دهد و از سوی دیگر همچنان رهایی علم صورت گرفته است را مورد پذیرش قرار میی ارزشمؤلفه

شناسی خویش استخراج کند. لیسی مفاهیمی را که از علمی خود حفظ میرهایی علم را در نظریهارزش

ی خود های آن است در نظریهها و تقسیممی که حاصل تبیین مفهوم ارزش و تفکیککرده است با مفاهی

impttt“ «های علمیطرفی در پذیرش تئوریبی»دهد که مفهوم به شکلی در کنار هم قرار می iality” 

 گیردمورد بازنگری قرار می”nuutaality“ «ارزشی لوازم منطقی و عملی طرفیبی»شود، کامال حفظ می

 شود.کلی نفی میعلم به ”uutonomy“« خودمختاری»و  شودشده از آن اخذ میفهومی بازسازیو م

در مقابل « علم یشدهبازنگریرهایی ارزش»ی ، نظریهی فوقگانهمفاهیم سهی بر پایه

به  ی لیسی را تفکیک ارزش«رهایی ثانویهارزش»ی گردد. مرکز نظریهارائه می« ی علمرهایی اولیهارزش»

دهد. در واقع لیسی با این تفکیک و طرح ارزشِ تشکیل می« ارزشِ غیرشناختی»و « شناختی ارزشِ »

که در ترکیب با  کندها مبتنی میبندی خاصی از تفکیک ارزشی خود را بر صورتشناختی، نظریه

 یابد.شناسی او به تبیینی از جایگاه ارزش در علم دست میعلم

گفته کمک فراوانی بکند. ی پیشتر مسئلهتواند به در بررسی دقیقیسی میتوجه به مباحث هیو ل

تواند به دقیق شدن بندی آن دارد میها و تقسیمی ارزشهایی که دربارهمباحث لیسی با توجه به تفکیک

 رهایی، این امکان راهای ارزشتعریف ما از دخالت ارزش در علم کمک کند. همچنین او با تفکیک مؤلفه

یا عینیت یا کاشفیت و مانند آن را در مباحث مربوط به علم « علم بودن علم»کند تا تعریف از فراهم می

شود و کدام یک دینی روشن کنیم و دریابیم که کدام مولفه با پذیرفتن دخالت ارزش در علم مخدوش می

ها مطابق یک از ارزش ماند. سرانجام اینکه هیو لیسی با تعریف و تعیین و تحدید نقش هرمحفوظ می

ای تواند مبنای ایدهی او میکند، و نظریهرهایی علم دفاع میهمچنان از ارزش ،بندی خود در علمتقسیم
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به نحوی که  ،باشد« تحول در علوم انسانی»، و «علم بومی»، «علم دینی»جدید برای تفسیری متفاوت از 

 گرایی نباشیم.های نسبییمهای متناسب با پاراداشناسیناگزیر به پذیرش علم

 

 

تاریخی مسئله در ایران؛ مخالفت اولیه با تکنولوژی در عین پذیرش علم  هایزمینه .1-2

 جدید

 پذیرش مطلق علم جدید  .1-2-1

ایرانیان در مواجه با علم جدید عموماً موضع پذیرش مطلق داشتند. این درحالی است که موضع  

ای تمدنی، موضع مخالفت و تقابل بوده است. البته موضع اولیه و عمومی در مقابل تکنولوژی و دستاورده

ی های انتقادی غربشود و بار دیگر در بازتاب دیدگاهتقابلی در مقابل تکنولوژی در تاریخ ایران محو می

 گردد.، پدیدار میدر ایران

ی ارزش و اهمیت علم و های سنتی و  دینی دربارهدر خصوص علم، تا حدی متأثر از آموزه

های دینی با توجه به آموزهشود. صورت جدی دیده نمیم، از ابتدا موضع تقابل با علم جدید بهعال

ی علم، تنها در صورتی امکان ظهور مخالفت با علم جدید وجود داشت که علم جدید را از درباره

 اما چنین نگاه انتقادی جز در موارد استثنایی گزارش نشده است. مصادیق علم ندانند؛ 

نیز شنیده  یانغرب نزداینکه در آن زمان هنوز صدایی با آهنگ تردید در علم جدید وجه به بات 

ای برخوردار بوده است، اما آنچه موجب محو شدن این شد، همین موارد استثنا از اهمیت ویژهنمی

صال ی ایرانی و در فضای علمی ایران این تردیدها اها بوده است، این است که در فضای جامعهجرقه

 شود. تر فهمیده نمیشود و به تعبیر صریحشود؛ زیرا هیچ ارتباط مفهومی با آن برقرار نمیشنیده نمی

از تعارض علوم  یبرخ یزکه در آن زمان ن یافتدر توانیها مها و عبارتنقل یبر اساس برخ

نداشته است و  یدعلوم جد درباره یا تردیدی اند؛ اما نگاه غالب، مخالفتسخن گفته ینبا د یدجد

به نقد » یاسدآباد ینالدجمال یداست. چنانچه س دیدهیها نمارزش یا ینو د یدعلوم جد یانم یتعارض

کرده بودند )و( نوشت: علم نه  یمتقس یو غرب یبرآمد که علم و فلسفه را به شرق یرانا السفهف یبرخ

عبارت ضمن  ین(. ا23: 1375اطق )ن «یداست که به کسبش برآ یعلم از آن ملت ی،است و نه شرق یغرب

علم  ضاتهرچند اندک به تعار یبرخ یزدر آن زمان ن دهدیغالب است، نشان م یدگاهبر د ییدیتأ ینکها

 اند.ها توجه داشتهارزش یا ینبا د یدجد
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درس زبان خارجه و  یاآ»نقل کرده است:  یاهلل نورفضل یخاز ش یاالسالم کرمانناظمهمچنین 

اما این  (322: 1357 ی)کرمان «کند؟ینم یفو ضع یفعقائد شاگردان را سخ یزیک،فو  یمیش یلتحص

ها هیچگاه بحثی را به دنبال نداشته است تا گوینده به تفصیل دیدگاه خود بپردازد؛ در نتیجه عبارت

م ی علگرفت که عالمی همچون شیخ فضل اهلل نوری دیدگاهی انتقادی درباره نتیجهتوان با قاطعیت نمی

شی یا اینکه انتقاد او به ساختارهای اجتماعی غربی، تکنولوژی یا تکنولوژی آموز جدید داشته است

 معطوف بوده است.

علم جدید نگریسته است،  سال پیش که با نگاه تردید به 125گزارش تفصیلی متعلق به تنها 

  یقمر یهجر 1310 -1312 یهاسال یننگارش آن ب یخکه تاردر این رساله است. « شیخ و شوخ»رساله 

در  توانیمیرا م یدها با علم جدمشروح از مخالفت ی(، گزارش66: 1356)ناطق  ذکر شده است

 . ینیمو شوخ بب یخش یوگوگفت

 «یخش» .یستآن مشخص ن یدهیسنشده است و نو یحرساله توسط احمد مجاهد تصح ینا

آموختگان از دانش یرینزده قابل صدق بر کثبغر یفرد کل« شوخ»وارسته و دانا، متعلق به سنت و  یانسان

سال پیش در ایران حضور  125اینکه چنین شخصیتی در  (595ـ  644: 1392 ییدارالفنون است. )طباطبا

اهی خالف تمام جو حاکم بر شرق و غرب به علم جدید داشته است، بسیار معماگونه داشته است که نگ

تالش کرده است اما سرانجام به این نتیجه « شیخ»یعنی همان  است. مصحح کتاب برای یافتن نام نویسنده

 رسیده است که او خود در پنهان داشتن نام خود تعمد داشته است.

توان دریافت که نویسنده شخصی است آشنا با مسائل اجتماعی میفوق  رسالهاز مجموع مطالب  

مسئوالن دیگر کشورها را به تفصیل ها و مسئوالن ایرانی و نیز سفیران و و سیاسی که تمامی شخصیت

 کند. همچنین اطالعات دقیقی نسبت به کشورهای دیگر دارد که در نوشته خود به آن استناد میشناسد. می

پردازد و شیخ در این رساله برای توضیح دیدگاه خود درباره علم، به تناسب به علوم مختلف می

ی دهد و سرانجام نتیجهای تطبیقی انجام میاسالم مقایسهمیان علوم مدرن و علوم سنتی در ایران و جهان 

هایی از اغلب علوم کند. او برای این مقصود مثالجدید و علم سنتی بیان میمورد نظر را در ارتباط با علم 

 کند.بیان می

ی پزشکی است، او در پاسخ به شوخ که گفته بود قدما به اشتباه کافور را نخستین مثال درباره

ین دهد که انشان می ه کافور گرم است، با یک توضیحدانستند و اکنون معلوم شده است کمیسرد 

کسانی که »گردد. یعنی تمییز ندادن موضوع علم پزشکی باز می شناختیاختالف به یک اشکال علم
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فیه اند زودتر تصچون دیده ی کافوراند، دربارهموضوع علم طب را از موضوع علم طبیعی تمییز نداده

آورند که ، و بدین جهت ایرادی به اطبا وارد میی آن بیشتر باشدگویند که باید اجزای ناریهشود میمی

اند، غافل از آنکه موضوع علم طب بدن انسان است و هرچه احداث برودت در چرا آن را بارد شمرده

مر هم به حسب طبیعت سرد االاعم از اینکه در نفس خوانندبدن انسان بکند در اصطالح آن را بارد می

 (5: 1373)شیخ و شوخ « باشد یا گرم

کند و با اشاره به اینکه مدتی از عمر خود را االرض ترجمه میشیخ علم ژئولوژی را طبقات 

پردازد و نقد را از مطالب متوجه اصل این علم آن میصرف مطالعه منابع مربوط به آن کرده است، به نقد 

گیری از شواهد را بر اساس حدس قابل نامد زیرا نوع نتیجهن علم را موهومات میایکند تا آنجا که می

زمین آهنی گداخته بود، ماند کم کم خاک شد، هنوز در مغزش آن حرارت باقی است. و »داند: استناد نمی

طوفانی شد... این چه قرار و خیال نارس و حدواژگون است. به محض اینکه حرارتی  قبل از حضرت آدم

)شیخ و « ، فورا باید به حرارت مرکزیه قائل شویم. این چه احتمالی است؟هاشود و آبها دیده میدر چاه

  (40-41: 1373شوخ 

کنند، علوم سیاسی را آموختگان دارالفنون به آن استناد میدر نقد علوم سیاسی که دانششیخ 

کند نشان دهد صرف اینکه ش میداند و با مثالی تالبندی شده میای از اطالعات دستهمجموعه

توان آن را یک دانش منسجم دانست: بندی شده ارائه گردد، نمیای از اطالعات به شکل دستهمجموعه

هرگاه قورباغه فروش فرنگی محض دلخوشی خود کتابی بنویسد در آن چند قسم قورباغه بیان کند و »

گونه فریاد باید کرد، ید کرد که سرگذاشت، چهچطور باید کرد که قورباغه خورده شود، چه قسم بابگوید 

فروع و شئون برای آن قرار بدهد در پنج ها در فروختن آن باید و و از کدام کوچه باید رفت و چه حیله

هم در ها بکشد و ارقامی بنویسد و تشریح خرچنگ را صد فصل، و چه جدولمقوله و پنجاه باب و سی

)شیخ و شوخ « اید شرف انسانبه آن است این مزخرفات نیستعلمی که شنیدهضمن متعرض شود،... 

1373 :44 ) 

توجه کنیم او با ذهنیتی برآمده از تعریف علم و خوبی قابل درک است که شیخ وقتی بهفوق نقد  

 کند. سطوح آن در فلسفه و منطق اسالمی، علوم سیاسی را نقد می

کمال وجودی  منظره خود که علم را از شناسی را نیز بر اساس دیدگاجغرافیا و جمعیت شیخ

ها نیست؛ زیرا این تواند بکندعلمی که انسان به آن مباهات می»کند: بیند چنین نقد میمیدارای اهمیت 

سال پیش است. این حساب یک تر از سیکه دائم در معرض تغییر و تبدیل است. جمعیت لندن حاال بیش
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نماید و آن علم مبدل به جهل مرش این است که متصل تغییر میعلم به جزئیات ثقرن قبل از حال است. 

  (49: 1373)شیخ و شوخ « شودمی

بندی علوم، علم حقوق را از حیث موضوع بندی و طبقهها در تقسیمشیخ با استناد به مالک 

توان میگوید اگر بتوان به این ترتیب موضوع یک علم را مشخص کرد آنگاه داند و میدارای اشکال می

علم زیرجامه شستن، علم علم خوابیدن، علم پوشیدن، علم رقصیدن، علم پول گرفتن، علم خواندن، »از 

 (72: 1373سخن گفت. )شیخ و شوخ « رخت پوشیدن و...

در علم صاحب رساله ی تردید محتوایی توان قضاوت محکمی دربارههای فوق باز هم نمیبا همه مثال

تعریف کرد. در این رساله نقد توان ذیل اشتباهات در علم بیان شد را میداشت زیرا مواردی که مدرن 

گردد و اشتباهاتی قابل رفع نشان دهد این نقدها به مبانی علم باز مینحوی که ساختاری به علم مدرن به

کند تا نشان دهد آنچه در علوم خصوص اینکه شیخ در موارد بسیاری تالش میشود. بهنیست دیده نمی

د که با علوم جدید کنتأکید می در جایی اود آمده است در منابع علمی سنتی ما موجود است. جدی

است و نه  یعلم نه شرق یباشد، ول تواندیم یو غرب یعالِم شرق»کند:  و نیز تصریح می مخالفتی ندارد

 یمو در هر اقل د،شویسه چهارتا دوازده م یکه برو ینزم یدر هر جا ی،است و نه توران یرانینه ا ی،غرب

 یمسهل صفرا و سقنقور مشته یااست و در هر شهر سقمون یننقطت یناقصر خط واصل ب یمخط مستق

 (4: 1373و شوخ  یخ)ش« است

سال پیش موضوعی درخور توجه  125با همه اوصاف فوق، اصل نگاه انتقادی و با تأمل در علم مدرن در 

گیری فلسفه علم چندان قابل دفاع نباشد. ن و پس از شکلاست، اگرچه نوع و سطح نقدها از منظر امروزی

های اولیه در صورتی که در آن زمان آنچه در این پیشینه قابل تأمل است آن است که این تردیدها و تأمل

توانست تبدیل به مباحث شد، میهای علمی میشد و از سوی عالمان جامعه تبدیل به بحثشنیده می

 دنبال داشته باشد. گیری فلسفه علم در ایران را بهشکلدرن گردد و نظری جدی در نقد علم م

 

 مخالفت اولیه با تکنولوژی و دستاوردهای تمدنی   .1-2-2

از نخستین روزهای در آغاز آشنایی ایرانیان با آن،  فضای غالب پذیرش علوم مدرن به عکس

ساس تعارض میان این مدرن، نوعی اح ی و تکنولوژیکمواجه شدن ایرانیان با دستاوردهای تمدن

( و برخی از 305: 1382شد )وحدت های دینی و سنتی دیده میها و انگارهدستاوردها با فرهنگ و آموزه

ی آتشین را خالف استعمال اسلحه»عنوان مثال این احساسات با درکی اجمالی نیز همراه بود. به


