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 چكيده

هايي كه در دويست سال گذشته در علوم فيزيكي و زيستي حاصل شده،  پيشرفت
اي افزايش داده است. همچنين، پيشرفت در ابعاد  سابقه نحو بي  شناخت ما از جهان را به

انسان بخشيده   ربردي علم، توان زيادي براي استفاده از طبيعت و كنترل اذهان بشري، بهكا
بخش بوده است؛ براي  است. اما نتايج علم و فناوري براي بشر، هم سودمند و هم زيان

طور  مثال، دانش علمي و فني، وسايل رفاه بشري را بيشتر كرده و استاندارد حيات را به
ها و تخريب  ه است، اما از سوي ديگر، اين دانش براي نابودي انسانچشمگيري باالتر برد
كند. به  كار رفته است، و سنگيني شرور آينده بشريت را تهديد مي محيط زيست نيز به

نظر ما بروز اين شرور ناشي از جدايي دانش از حكمت است و  ريشه آن را در حاكميت 
امروزه، اولويت تحقيقات علمي بر تأمين  بيني سكوالر بر جوامع علمي معاصر است. جهان

اميال جوامع علمي يا قدرتمندان است، و جدايي دانش از حكمت باعث ايجاد اضطراب، 
اين   عدم احساس امنيت، و تضعيف اخالق و معنويت شده است. عالمان معتقد به

ها  ت انسانكنند كه علم بايد در خدم اند و فراموش مي نتايج كار خود قانع بيني، به  جهان
ها. اما در يك زمينه خداباورانه، علم همراه با حكمت است و  باشد، نه وسيله استثمار آن

رود؛ هدفي كه رضايت خداوند و  كار مي براي حل مسائل بشري و جوامع انساني به
شود كه بشر وظيفه  سعادت بشر در آن است. در اين بينش، طبيعت، وديعه الهي تلقي مي

هاي علمي و فناورانه بايد با  هاي مربوط به پيشرفت كند. پس همه برنامه دارد آن را حفظ
نظم خدادادي هماهنگي داشته باشد و نيازهاي مشروع افراد بشر و جوامع انساني را 

 برآورده كند.
 

 كليدي: هايواژه
نگري،  هاي بنيادي انساني، حكمت، فقدان كل تشنگي قدرت و ثروت، دغدغه

 مالحظات اخالقي.

                                                      
 .)mehdigolshani@yahoo.comاستاد، دانشگاه صنعتي شريف، تهران: ايران ( ∗
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 مقدمه .1
هاي دو قرن گذشته در علوم فيزيكي و زيستي و كاربردهاي علم، از يك  پيشرفت

طرف وسايل راحتي بشر را افزايش داده، طول عمرها را بيشتر كرده و استانداردهاي 
ها  زندگي را بسيار باال برده است؛ اما از طرف ديگر، علم و فناوري در جهت نابودي انسان

طور  كار رفته است. در زمان حاضر، تعداد زيادي از عالمان، به و تخريب محيط زيست به
مستقيم و غيرمستقيم، در تحقيقات نظامي مشاركت دارند، تحقيقاتي كه به توليد وسايل 

شوند. با كمال تأسف، اين عالمان هيچ احساس مسئوليتي درباره  تخريب انبوه منجر مي
شي بسيار منفعالنه در اين زمينه ايفا كرده كارشان ندارند، و متأسفانه جامعه علمي نيز نق

طور عمده، در جهت تأمين عالئق  هاي تحقيقات علمي به است. همچنين، امروزه اولويت
اهل علم و يا منافع قدرتمندان و ثروتمندان است، به عوض آنكه به نيازهاي فقرا و 

 محرومان توجه كافي شود.
بر آن داشت كه به دليل  1923راسل را در استفاده از علم، برتراند  عالئم اوليه سوء

 كاربرد نادرست علم دربارة آينده تمدن انساني اظهار نگراني كند:
1Fدر كتاب دادالوس«

2F، آقاي هالدين1

، تصويري جالب از آينده ارائه شده 2
كارگيري كشفيات علمي، خوشبختي بشر ارتقا  اي كه در آن، با به است؛ آينده

بيني موافقت كنم، تجربه درازمدت  با اين پيشيابد. اگرچه من مايلم  مي
سياسيون و دولت مرا قدري مردد كرده است. من بايد احساس ترس كنم از 

ها را سعادتمند كند، براي تقويت قدرت  عوض آنكه انسان اينكه علم به
 .)Russell, 1924: 1(» كار رود هاي غالب به گروه

تواند  تنهايي نمي اين حقيقت است كه علم بهكاربرد علم ناشي از  از نظر راسل، اين سوء
 ها را كنترل كند: اميال انسان

داري، مهرباني بيشتر، يا تضعيف اميال  ها قدرت خويشتن علم به انسان«
 جوامع داده گيري نداده، بلكه برعكس، قدرت بيشتري به  هنگام تصميم به

 تر ا با اساسيروي كنند؛ ام خود زياده  جمعي است تا در ارضاي اميال دسته
 وسيله اميال شخصي كاهش يافته است. كردن جوامع، نقش ايفا شده به

ها تنفر و  ترين آن طور عمده شر هستند: قوي ها به جمعي انسان اميال دسته
 كند. بنابراين، در هاي ديگر مي رقابت است كه هر گروه را متوجه گروه

                                                      
1. Daedalus 
2. Haldane 
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دهد، بد  ها مي ه انسانجمعي ب زمان حاضر، هر آنچه قدرت ارضاي اميال دسته
» شود كند كه باعث تخريب تمدن ما  همين دليل، علم تهديد مي  است. به

)Russel, 1924: 62-63(. 
ها و آلودگي محيط  متأسفانه در عصر ما علم و فناوري بيشتر براي نابودي انسان

 شماري از عالمان در مراكز كار رفته است، و اين دليل است كه تعداد بي زيست به
طور  اند و جوامع علمي هم به تحقيقاتي نظامي مشغول توليد ابزارهاي تخريب انبوه بوده

اند. به همين دليل بعضي از عالمان و فالسفه  عمده، نقشي منفعالنه در اين قضايا ايفا كرده
دانان  اند. به گفتة فريمان دايسون (از فيزيك برجسته زمان ما از اين امر اظهار نگراني كرده

 سته معاصر):برج
هاي اخير معلول دو عامل  ناتواني علم در توليد فوايد براي فقرا در دهه«

اند: دانشمندان علوم محض نسبت به نيازهاي روزمره  است كه با هم كار كرده
اند و عالمان علوم كاربردي بيشتر به سودآوري فوري  توجه بوده ها بي انسان

 .)Dyson, 1997(» اند دلبستگي داشته
 به گفته نيكوالس ماكسول (فيلسوف علم معاصر):و 

بسياري از تحقيقات علمي و فناورانه صرف عالئق كشورهاي ثروتمند «
كنند.  شود، نه عالئق هزاران ميليون افرادي كه در فقر محقرانه زيست مي مي

شود، نه  هاي ثروتمندان مي تحقيقات پزشكي در درجه اول صرف بيماري
آور تحقيقات نظامي. در انگليس  نين است [مسأله] ننگهاي فقرا. همچ بيماري

شود. در آمريكا  درصد بودجه تحقيق و توسعه صرف كارهاي نظامي مي 30
ها،  عدالتي ها، بي درصد است. در دنياي ما، كه مملو از نابرابري 50اين 

شود كه آيا اين مخارج در جهت  تعارضات و جنگ است، اين مطرح مي
نيت است. سكوت عمومي درباره اين مطلب نيز در خور بهترين منافع انسا

» تعجب است؛ [يعني] ناتواني جامعه علمي در اينكه درباره آن صحبت كنند
)Maxwell, 2008: 102(. 

كاربرد علم را در عدم همراهي علم با حكمت   ماكسول منشأ مشكالت ناشي از سوء
 داند: مي

موفق بوده است، آن منافع العاده  علم طبيعي در افزايش دانش ما فوق«
شماري براي بشريت به بار آورده است؛ اما علم و فناوري جديد كه قدرت  بي

ها و تواند به مصيبت دهد، در صورت فقدان حكمت مي عمل ما را افزايش مي
تواند براي بشر  ها منجر شود و [در صورت حسن استفاده] مي مرگ انسان
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اند،  جهاني به اين طريق بوجود آمدهمنافع داشته باشد. همه مشكالت مهم 
ها در ثروت  شدن زمين، سرشت مهلك جنگ مدرن و تروريسم، نابرابري گرم

و قدرت در سراسر جهان، افزايش سريع جمعيت، و انقراض ساير انواع ... 
اند... اگر وجود آمده همه در اثر جدايي علم جديد از تعقيب عقالني حكمت به

هاي قرن گذشته... نجات يابيم، ما نياز داريم  اضطراببخواهيم در اين قرن از 
كه فوراً بياموزيم چگونه حكمت بيشتري به دست آوريم، و اين به نوبه خود 

» مان خود را وقف آن هدف كنند معنايش اين است كه مؤسسات آموزشي
)Maxwell, 2012(. 

ي، اضطراب، ويژه دانش علمي، از حكمت به ناامن طور خالصه، جدايي دانش، به به
منظور ايجاد  اخالقي و انحطاط بعد معنوي بشر منجر شده است، به عوض آنكه به بي

 ها باشد. آسايش و تأمين نيازهاي معنوي انسان

 . علم، فناوري و سعادت انساني2
شود كه چرا علم و فناوري رفاه و شادماني انساني را ارتقا  ابتدا اين پرسش مطرح مي

ها را ارتقا  تنهايي كيفيت زندگي انسان ت كه علم و فناوري بهنداده است؟ واضح اس
كننده است و اينها خود به  ها تعيين دهد، بلكه اهداف علم و فناوري و كاربرد آن نمي

شود. به نظر نگارنده همه نتايج نامطبوع علم فعلي در  بيني عالمان تعيين مي وسيله جهان
بار   ن معاصر ريشه دارد كه نتايج زير را بهبيني سكوالر در ميان عالما حاكميت جهان

 آورده است:
 طرد هر دانشي كه ريشه در حواس ما ندارد؛ -
 گرفتن مالحظات اخالقي در كارهاي علمي؛ ناديده -
 استثمار طبيعت و جوامع انساني؛ -
 نگري به واقعيات؛ غفلت از كل -
 هاي بنيادي بشر. غفلت از دغدغه -
گرايانه، و اخالق  شناسي طبيعت گرايانه، هستي ناسي تجربهش طور خالصه، معرفت به
گرا، به دانشي بدون حكمت، قدرتي بدون تقوا و آسايشي بدون آرامش روان منجر  نسبي

 شده است.

 . نياز به دانش توأم با حكمت3
بينيِ حاكم بر  هاي جهان طور كه بيان شد، آثار سوء دانش، ناشي از محدوديت همان

پويندگان راه دانش  معاصر است. به همين دليل همه اديان جهان به  هاي علمي محيط
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كند دانش در  اند كه دانش را با حكمت توأم كنند؛ زيرا حكمت كمك مي توصيه كرده
 دهد.  آن معنا  كار رود، راهنماي حيات باشد، و به  هاي خير به راه

استفاده از دانش و توانايي «كند:  فرهنگ كمبريج، حكمت را به اين شرح تعريف مي
، و فرهنگ آكسفورد )Audi, 1999(» هاي خوب ها و قضاوت تجاربتان براي اتخاذ تصميم

توانايي قضاوت درست در مسائل مربوط به حيات و رفتار، «كند:  آن را چنين تعريف مي
 .)Sykes, 1984(» و داشتن قضاوت درست در انتخاب وسايل و اهداف

حكمت عبارت است از] «[كند:  ين تعريف مينيكوالس ماكسول، حكمت را چن
آوردن آنچه براي خود شخص و  دست تمايل، كوشش فعاالنه، و ظرفيت براي و به

شود، اما وراي  ديگران مطلوب است و ارزش دارد. حكمت شامل دانش و شناخت نيز مي
» رود، به اينكه شامل تمايل و تقالي فعال است براي تحقق آنچه ارزش دارد ها مي آن

)Maxwell, 1984: 66(هاي زمان ما علم فارغ از حكمت  . به عقيده ماكسول، ريشه همه بحران
ما  طور خالصه...، بحران [ناشي از] علمِ بدون حكمت است... بحران عصر ما، به"است: 

عاجالً به نوع جديدي از تفحص آكادميك نياز داريم كه اولويت عقالني را به باالبردن 
 .)Maxwell, 2007( »ير بدهدگ رشد حكمت عالم
شود. در قرآن  هايي كه از حكمت در آثار اسالمي آمده است، بيان مي اكنون تعريف

آمده » كتاب«بار بيان شده است و در بيش از ده بار همراه با كلمه  20مجيد حكمت 
 است. مثالً داريم:
  وا علَيهِم آياته و يزَكّيهِم و يعلِّمهمالْاُميينَ رسولَاً منْهم يتْلُ هو الَّذي بعثَ ِفي«

؛ او است كه )2(جمعه: » الْكتاب و الْحكْمه و انْ كانُوا منْ قَبلُ لَفي ضَاللٍ مبينٍ
هايش  ها پيام سوادان پيامبري از خودشان را برانگيخت، كه بر آن در ميان بي

آموزد،  ها كتاب و حكمت مي به آنكند و  ها را تطهير مي خواند و آن را مي
 ها در خطاي واضح بودند. گرچه آن

اين حاكي از آن است كه يكي از كارهاي اصلي پيامبران تعليم و انتشار حكمت بوده 
 است، و اينكه حكمت چيزي وراي دانش محض است.

 كند: قرآن از حكمت به عنوان خير كثير ياد مي
الْحكْمه فَقَد اُوتي خَيرَاً كَثيرَاً و ما يذَّكَّّرُ  منْ يؤْت الْحكْمه منْ يشاء و يؤْتي«

دهد، و هر  ؛ او حكمت را به هر كس كه بخواهد مي)269(بقره: » الّا اُولُواالْاَلْبابِ
 كسي كه واجد حكمت شده است، خير كثيري را دريافت كرده است.

هايي از گفتارهاي حكيمانه  نمونهكند؛ سپس،  و صحبت از اعطاي حكمت به لقمان مي
 اي عمليـه هاي نظري حكمت را دربردارند، و هم جنبه كند، كه هم جنبه لقمان را بيان مي
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 آن را:
 كردن او؛ الف) تسليم به خدا و عبادت
 ب) دغدغه آخرت داشتن؛

 هاي اخالقي از جمله اعتدال، تواضع و صبر در برابر شدائد؛ ج) توجه به ارزش
 اش و ديگران. دن از وظايف شخص نسبت به خودش، خانوادهبو د) آگاه

، حكمت را به اين شرح تعريف مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهاني، در كتاب 
حكمت درك حقيقت از طريق دانش و عقل است. بنابراين، حكمت در مورد «كند:  مي

نجام كارهاي ها  ا ها است و در مورد انسان  خداوند دانش هر چيز و خلقت ماهرانه آن
 .)249: 1383(راغب اصفهاني، » خيرخواهانه است

كند:  حكمت را به شرح زير تعريف مي قاموس قرآناز معاصران، قرشي در كتاب 
تواند  حكمت يك حالت و خصيصه درك و تشخيص است كه شخص به وسيله آن مي«

» ام دهدحق و واقعيت را درك كند و مانع از فساد شود و كار را متقن و محكم انج
 .)163: 1352(قرشي، 

، حكمت را، در بعد نظري، معارف حقه در الميزانعلّامه طباطبايي در تفسير نفيس 
داند كه  مبدأ، معاد و دانش حقايق عالم طبيعت، و در بعد عملي، آن را امر محكم متقني مي

 .)395هـ ق: 1393( طباطبائي، در آن هيچ گونه سستي و خللي نباشد 
حكمت را به صورت جامع زير  الكاشفمحمدجواد مغنيه در تفسير  عالمه شيخ

 كند: تعريف مي
حكمت نهادن هر چيزي در جايگاه مناسب خود، در قول و فعل، است. «

دهد و بر اساس  پس حكيم كسي است كه كار را محكم و درست انجام مي
كند، نه بر حسب ميل و عالقة شخصي؛ به انجام  خرد و واقعيت عمل مي

ري قبل از زمان آن مبادرت نمي ورزد و از انجام آن در زمان خودش خود كا
: 1968(مغنيه، » شود كند، و در مورد آن از حدود و قيودش خارج نميداري نمي

421(. 
طور خالصه، حكمت در بعد نظري به درك مطابق با واقع و در بعد عملي به عمل  به

شود كارها به صورت متقن انجام  باعث ميكند. پس   سنجيده و شايسته مقام اشاره مي
گيرد، بين حق و باطل، و خير و شر تمييز داده شود و از كارهاي نادرست پرهيز شود. 

شود كه شخص جهات مهم واقعيت را  به عبارت ديگر، مجهزشدن به حكمت باعث مي
 تشخيص دهد و بين حقيقت و خطا و خوب و بد فرق گذارد.
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توان براي حكمت خصوصيات زير را براي حكمت بيان  ده، ميش با توجه به اقوال بيان
 كرد:
 استفاده مناسب از دانش؛ -
 قضاوت معقول؛ -
 شناخت مسائل اساسي؛ -
 دوربيني و بصيرت؛ -
 بودن نسبت به ملزومات اعمال شخص؛ حساس -
 درك همبستگي همه اشيا. -

اديان توحيدي آمده كند كه در همه  اي را اضافه مي به اين فهرست نگارنده مشخصه
تعالي است. در انجيل جزء نصايح حضرت سليمان(ع)  بودن از وجود حق است و آن آگاه

طور كه دنبال نقره هستيد، و در  و اگر شما دنبال آن [حكمت] باشيد، همان«آمده است: 
باشيد، در اين صورت،  وجوي گنج مي طور كه در جست وجوي آن باشيد، همان جست

(كتاب امثال سليمان، در عهد عتيق/ » يابيد فهميد و به معرفت الهي دست مي را مي شما تقواي الهي

5:2-4(. 
(مجلسي، » رأس الحكمة مخافة اهللا«و از حضرت محمد(ص) روايت شده است كه 

 . يعني باالترين حكمت خوف خداست.)211هـ ق: 1383
جهان و حل مسائل در نگرش اسالمي، علوم طبيعي كليد فهم ما درباره آيات الهي در 

عالوه، دانش بايد در   فردي و اجتماعي است، بدون آنكه نظم جهاني را مختل كنيم. به
يك ابزار شيطاني مبدل شود و بشر را   تواند به جهت كسب رضايت خداوند باشد؛ و اال مي

 نابودي بكشاند.  به
تحقق كردن حكمت با دانش، درصورتي  نظر نگارنده، نگرش قرآني در توأم  به

 بيني الهي بر نگرش فرد حاكم باشد. يابد كه يك جهان مي

 . چرا حكمت در زمان ما مورد غفلت قرار گرفته است؟4
 توان براي جدايي دانش از حكمت در عصر حاضر بيان كرد. چند دليل عمده مي

 ها شدن تخصص الف) باريك
ره شده است. العاده در عصر حاضر، دانش انساني چندپا گرايي فوق به علت تخصص

ها به خود و به محيطشان مورد غفلت قرار گرفته و مسئوليت  بنابراين، نگرش جامع انسان
ها نسبت به بقيه خلقت ناديده گرفته شده است. بديهي است بدون وسعت ديد، راهي  آن

شود كه فرد با ساير  شود و مانع مي گيريم، متمركز بر خود فرد مي كه در پيش مي
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ه عالمان حوزه تخصصي خودش، ارتباط مناسب داشته باشد. به عالوه، اگر عالمان، از جمل
تر قرار ندهد، از يك ديدگاه  شخص تخصص خود را در متن يك چارچوب وسيع

نگر نسبت به واقعيت محروم خواهد ماند. هايزنبرگ، فيزيكدان برنده جايزه نوبل، حق  كل
 مطلب را خوب ادا كرده است:

ترين  عشق به جزئيات است، كشف و تنظيم كوچكامروزه افتخار عالم «
الهامات طبيعت در يك حوزه بسيار محدود. اين كشف همراه با احترام براي 

دادن  متخصص در يك حوزه خاص بوده است، ولي اين به قيمت ازدست
سختي  ارزش روابط در يك مقياس بزرگ بوده است. در اين دوران به

از طبيعت سخن گفت ... جهان يك  يافته توان از يك ديدگاه وحدت مي
» كند دانشمند حوزه باريكي از طبيعت است كه او عمرش را صرف آن مي

)Heisenberg, 1970: 80(.  
كلي جدا كرده و  نظرانه علوم طبيعي را از علوم انساني به به عالوه، اين نگرش تنگ

ست. اما اگر حل مسائل خبر نگهداشته ا عالمان علوم طبيعي را از نيازهاي جوامع انساني بي
توانند فارغ از  انساني يك هدف مهم علم باشد، چگونه علوم فيزيكي و طبيعي مي

اي جز  البته شكي نيست كه با بسط دانش انساني، چاره هاي انساني به پيش روند. دغدغه
هاي دانش، جز  گرفتن ساير حوزه معناي ناديده جويي به جويي نيست؛ اما تخصص تخصص

نگر، عالم فقط راه خود را درست  شخص، نيست. بدون يك بينش وسيعتخصص خود 
هاي  ماند. حوزه هاي دانش محروم مي هاي خود با ساير حوزه كردن يافته بيند و از مرتبط مي

  شوند؛ در غير اين فهم بيشتر منجر مي تري ديده شوند، به  تخصصي اگر در متن وسيع
 ماند. طبيعت محروم مي داني به يك نگرش وح صورت، عالم از دسترسي به

 ب) غفلت از مسائل اخالقي در كار علمي
هاي اخالقي از زمان هيوم  بودن علم در برابر ارزش ايده جدايي ارزشي از دانش و خنثي

هاي  گزاره«توان از  را نمي» هاي ارزشي گزاره«به بعد ترويج شده است. گفته شده است 
هاي اخالقي  اين بينش باعث شده است علم از ارزش استنتاج كرد.» كننده واقعيات بيان

جدا شود و اين خود به تضعيف مالحظات اخالقي در كارهاي علمي و در نهايت، 
 گرايي اخالقي در جوامع امروزي منجر شده است. گسترش نسبي

ها يك افسانه است؛ زيرا كار علمي در خأل انساني  اما ايده جدايي حقايق و ارزش
هاي  هاي خارج از علم، در سطح انساني وارد برداشت د، و در حقيقت ارزشگير انجام نمي
هاي ارزشي هستند و اين  هاي علمي مشتمل بر قضاوت شوند. در واقع، همه حوزه علمي مي

 ها مؤثر واقع شود. به گفته پوپر : تواند در گزينش بين نظريه مي
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ي بكند، اين تواند حكمي درباره اصول اخالق اين حقيقت كه علم نمي«
برداشت اشتباه را به همراه آورده است كه چنين اصولي وجود ندارند، در 

 .)Poppe, 1987: 143(» گيرد وجوي حقيقت اخالق را مفروض مي كه جستحالي
تواند از علم و فناوري نتيجه  نماي اخالقي هر چيزي مي به عالوه، بدون يك قطب

شان  ساس دانشمندان نسبت به نتايج كار علميشود. غفلت از مالحظات اخالقي در علم، اح
را نيز تضعيف كرده است؛ و اين خود به انحطاط شرايط بشر در سراسر جهان منجر شده 

 دهد: است. اينجا است كه فريمن دايسون، فيزيكدان برجسته معاصر، هشدار مي
اگر فناوري مسير فعلي خود را ادامه دهد، [يعني] نيازهاي فقرا را فراموش «

كند و منافع را براي ثروتمندان توليد كند، فقرا زودتر يا ديرتر عليه ظلم 
هاي غيرعقالني و خشن روي خواهند  فناوري شورش خواهند كرد و به عالج

تواند با اخالق  آورد.... شكاف روزافزون بين فناوري و نيازهاي انساني فقط مي
اقتصاد باشد. خود بازار تواند نيرويي قويتر از سياست و  پر شود... اخالق مي

آزاد فناوري خوب براي فقرا ايجاد نخواهد كرد. فقط يك فناوري درست 
 .)Dyson, 1997(» تواند اين كار را بكند شده به وسيله اخالق مي هدايت

گرفتن بعد اخالقي در كار علمي دانشمندان، اشتغال  يكي ديگر از داليل ناديده
كند:  ده است. تولمين، فيلسوف علم معاصر، بيان ميشان بو ها به تخصص العاده آن فوق

گرايي بود كه مسئول كنار گذاشتن مسائل اخالقي از  اين توسعه تخصص و تخصص«
 .)Artigas, 2000: 285(» مباني علم شد

 ج) تشنگي قدرت و ثروت
در قرون وسطي و اوايل علم جديد، تعقيب دانش به دليل تفكر در مصنوعات الهي 

آنكه به دليل منافع مادي براي بشر باشد. اما به علت حاكميت سكوالريسم  بود، به عوض
بر محافل علمي معاصر، علم در بسياري از جاها به دليل كسب قدرت و كنترل طبيعت و 

شود. در عصر ما دو مالحظه عمده براي تعقيب علم و فناوري وجود دارد:  جوامع دنبال مي
اما ». خاطر اهداف و قدرت مادي وجوي علم به تجس«و » خاطر علم وجوي علم به جست«

آوري اطالعات شده است، نه فهم  گاهي به تأكيد بر جمع» علم به خاطر خود علم«ايده 
آيد؟ بنابراين، فيلسوف انگليسي، خانم  اينكه آن اطالعات در باره چيست و به چه كار مي

 گويد: ماري ميجلي، مي
شود، شناخت به زمينه رانده  فته ميوقتي دانش برابر با جمع اطالعات گر«

 .)Midgley, 1991: 45(» شود شود و ايده حكمت غالباً فراموش مي مي
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هاي علمي و فناورانه  هاي بزرگ در علم، اهداف پژوهش به عالوه، با ظهور پروژه
ها بيشتر  شود، كه هدف آن ها تعيين مي طور روزافزون توسط صنعت بزرگ يا حكومت به

شود كه همه  خاطر ثروت، قدرت و غلبه است، و كالً فراموش ميكسب دانش به 
ها را دنبال كنند.  ها باشند و سعادت و رفاه آن ها بايد در خدمت انسان ها و فناوري دانش

درباره تشنگي عصر ما براي قدرت و ثروت، ارنست شوماخر، از اقتصاددانان بزرگ قرن 
 كند:  بيستم، وضعيت را زيبا توصيف مي

طور عمده، توجه  ، به»علم براي شناخت«يا » حكمت« -علم قديم رد«
طور عمده، متوجه قدرت مادي بوده است،  بود ... علم جديد به» خير مطلق«

يافته است كه تقويت قدرت  گرايشي كه در اين مدت تا آن حد توسعه
شود و مورد  سياسي و اقتصادي اكنون به عنوان اولين هدف در نظر گرفته مي

كردن روي كار علمي است. علم قديم به طبيعت به  ه اصلي براي خرجتوج
كرد؛ و علم جديد به آن به عنوان  عنوان صنع الهي و مادر انسان نظر مي

كند كه بايد بر او غلبه كرد يا معدني كه بايد از آن  خصمي نگاه مي
 كشي كرد. بهره

انسان  ترين و مؤثرترين تفاوت، مربوط به نگرش علم به اما بزرگ
دانست،  ، انسان را مخلوقي به صورت خدا مي»علم براي شناخت«شود.  مي

ضرورت  به» علم براي كنترل» ... «مسئول جهان«شاهكار خلقت، و بنابراين، 
بيند... شيئي براي مطالعه با  انسان را چيزي جز محصول تصادفي تكامل نمي

مطالعه » عينيطور  به«هاي اين جهان  هايي كه ساير پديده همان روش
 .)Schumacher, 1977: 14(» شوند مي
گيري علم از افزايش قدرت و ثروت به فهم طبيعت و رفع نيازهاي مشروع  اگر جهت

فيزيكدان برجسته «توان انتظار جوامع سعادتمند را داشت. وايسكوف  انساني تغيير يابد، مي
 گويد:  معاصر، مي

خاطر دانش محض و بصيرت تواند توسعه يابد مگر آنكه به  علم نمي«
طور جدي و عاقالنه براي  تواند باقي بماند، مگر آنكه به دنبال شود. آن نمي
كار رود، نه به عنوان ابزاري براي سلطه. وجود بشر به  ارتقاي انسانيت به

شفقت و كنجكاوي وابسته است. كنجكاوي بدون شفقت غيرانساني است، و 
 .)Weisskopf, 1972: 364(» حاصل است شفقت بدون كنجكاوي بي
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 د) غفلت از مراتب باالتر واقعيت
گرايانه به واقعيت است، كه در آن تنها  علم معاصر كالً مبتني بر رويكردي تجربه

 شود. به قول برتراند راسل: دانش مبتني بر حواس، معتبر شناخته مي
هر دانش قابل حصول بايد با روش علمي به دست آيد، و چيزي را كه «
 .)Russell, 1970: 243(» نتواند كشف كند، بشر نمي تواند بداندعلم 

داند و جايي براي خدا در  اين گونه برداشت از علم، جهان فيزيكي را تنها واقعيت مي
ها را به جهان  شود. آن انسان  گيرد، و بعد معنوي انسان ناديده گرفته يا انكار مي نظر نمي

گيرد. اين  ها در نظر نمي هاي مادي آن خواسته كند و هدفي جز تأمين مادي محدود مي
دهد و جوامع انساني را به رقابت براي كسب  بينش، بشر را به سطح حيوانات تنزل مي

گرايي مشاهده شده  دارد، بي آنكه نهايتي در كار باشد. ناآرامي و پوچ قدرت مادي وامي
 قول شوماخر:  در زمان ما نتيجه فراموشي خدا و بعد معنوي انسان است. به

هاي فراتر  معاني و ارزش زيرا غيرممكن است كه تمدني بدون ايمان به «
عبارت ديگر، بدون يك ايمان مذهبي، دوام   از كسب راحتي و بقا، و به

 :Schumacher, 1977) 129( »بياورد

 هاي بنيادي انسان ) پرسشـه
همه چيز كافي  يك نگرش رايج در ميان دانشمندان اين است كه علم براي توضيح

تواند تصويري  تنهايي فقط با بعضي جهات واقعيت سروكار دارد و نمي است. اما علم به
در واقع، در چند دهة گذشته بسياري از علماي طراز اول جهان  .كامل از جهان ارائه دهد

 اند كه: اذعان كرده
ام؟، به كجا  هاي انسان پاسخ گويد (مثل از كجا آمده تواند به همه پرسش علم نمي -

 هاي اخالقي پاسخ گويد. هاي مربوط به ارزش تواند به پرسش روم؟). همچنين علم نمي مي
شود، پاسخ گويد  هايي كه در خود علم مطرح مي تواند به بعضي پرسش علم نمي -

 فهميم؟) (مثالً چرا ما جهان را مي
 توضيح دهد. علم خودش به يك مبناي متافيزيكي نيازمند است كه توفيقات آن را -

 گويد: دانان برنده جايزه نوبل، مي فاينمن، فيزيك
اما اگر چيزي علمي نيست، اگر آن نتواند در معرض آزمون تجربي قرار «

مصرف يا اشتباه يا احمقانه است.  بگيرد، آيا اين معنايش اين است كه آن بي
ه ما در مقام اين نيستيم كه استدالل كنيم علم به نحوي خوب است و بقي

چيزها به نحوي خوب نيستند. عالمان همه چيزهايي را كه به وسيله مشاهده 
شوند به  گيرند و بدين طريق چيزهايي كه علم ناميده مي شوند، مي تحليل مي
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ها اين روش كار  مانند كه براي آن آيد. اما چيزهايي باقي مي دست مي
ر واقع، از بسياري ها د ها مهم نيستند. آن دهد كه آن كند. اين معنا نمي نمي

 .)Feynman, 1998: 16-17(» ترين امور هستند جهات، مهم
 گويد: دان برنده جايزه نوبل، مي و شرودينگر، فيزيك

تصوير علمي جهان واقعي حول ما بسيار ناقص است؛ آن اطالعات «
دهد و همه تجارب ما را در يك نظم منسجم عظيم  واقعي زيادي  به دست مي

ا آن درباره آنچه واقعاً به قلب ما نزديك است، آنچه واقعاً دهد؛ ام قرار مي
تواند دربارة قرمز و  نحو هولناكي ساكت است. آن نمي براي ما مهم است، به 

آبي، تلخ و شيرين، درد و لذت جسماني چيزي بگويد؛ چيزي درباره زشت و 
به  كند كه گويد؛ آن گاهي وانمود مي زيبا، خوبي و بدي، خدا و ابديت نمي

ها اغلب آنقدر احمقانه است كه تمايلي  گويد، اما پاسخ ها پاسخ مي اين پرسش
 .)Schrodinger, 1984: 60(» نداريم آنها را جدي بگيريم

ها و  تواند تأثيري با دوام بر رفتار انسان ها مي تفكر درباره اين پرسش
هاي علم،  گيري تگيري درباره كاربردها و جه ها، از جمله تصميم هاي آن گيري تصميم

 داشته باشد.
گذارد، حتي اعتبار  پاسخ مي هاي بنيادي انساني را بي بيني رايج فعلي همه پرسش جهان

كند. بدين دليل است كه معناي زندگي اهميتش را از دست داده  ها را نفي مي اين پرسش
اند، و  ديهاي فناوري، بيشتر و بيشتر دنبال رفاه ما ها تحت تأثير جاذبه است، و انسان

گيرند. براي عالج اين امر، بايد توجه كرد كه دانش  نيازهاي معنوي خود را ناديده مي
هاي ديگري از دانش هستند كه روي جهات مورد  علمي، فقط دانش معتبر نيست و حوزه

 گويد: اندازند. پيتر مداوار، برنده جايزه نوبل در پزشكي، مي عالقه انسان نور مي
نيست، بلكه در متافيزيك و ادبيات تخيلي و دين است  بنابراين در علم«

هايي] كه مربوط  ها رجوع كنيم، [پرسش كه ما بايد براي پاسخ به اين پرسش
 .)Medawar, 1984: 81(» به اول و آخر اشيا هستند

هاي فوق علمي است كه علم را غيرانساني كرده است. توسل به  غفلت از پرسش
غرب شاهد خوبي بر شكست علم در ارضاي نيازهاي  سحر، آسترولوژي و عرفان در

عميق انسان است. پس بايد در سيستم آموزشي فعلي تجديد نظر شود تا نوعي وسعت 
هاي مختلف آگاه كند. اين  بودن حوزه ها را در مرتبط پژوهان بخشد، و آن [ديد] به دانش

هاي علوم پايه و مهندسي و  توان با افزودن تعداد كافي از دروس علوم انساني به رشته را مي
 اي تأمين كرد. رشته هاي بين برقراري حوزه
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 العمل دانشمندان در مقابل علم فارغ از حكمت . عكس5
هاي زيادي براي انسان و  استفاده از علم و فناوري در قرن بيستم شرور و آسيب سوء

ه را فراهم محيط زيست به بار آورد و اين موجبات نارضايتي بسياري از علماي برجست
3Fكرد. ماكس بورن

به اينشتين نوشت از شرور ناشي از علم جديد  1954اي كه در  در نامه 1
  شكايت كرد:

 اگر من بار ديگر به«ايد  من اخيراً در روزنامه خواندم كه شما گفته«
ها  اين واژه». شوم شوم، بلكه يك هنرمند مي دنيا بيايم، يك فيزيكدان نمي

فراهم كرد؛ زيرا افكار مشابهي در مغز من مرور آرامش زيادي براي من 
كند، به خاطر شروري كه علم يك موقع زيبا بر سر دنيا به بار آورده  مي

 .)French, 1974: 277(» است
استفاده از علم نسبت به حاال بسيار كمتر بود. در چند  اين در زماني گفته شد كه سوء

هاي علمي  دت انساني و پرهيز از فعاليتدهه اخير برخي دانشمندان رعايت مصالح درازم
توجه به ابعاد انساني علم و  اند و برخي از بي آميز براي بشر را توصيه كرده مخاطره

 شود: اند. براي نمونه چند مورد بيان مي كاربردهاي آن شكايت كرده
كرد اي تهيه  هاي هسته اي بر ضد استفاده از سالح برتراند راسل بيانيه 1955در ژوئيه  -

كه تعدادي از دانشمندان درجه اول آن زمان (از جمله اينشتين، ماكس بورن، پائولي و 
 اينشتين معروف شد.  -ژوليو كوري) آن را امضا كردند. اين بيانيه به مانيفست راسل 

4Fفون وايتسكر -

 ، فيزيكدان برجسته آلماني كه خود از پيشروان تهيه بمب اتمي2
 مخالفت خود را با 1950فيزيكداني بود كه در دهه  18 در آلمان نازي بود، يكي از

 صراحت ابراز داشتند و در بيانيه اي به تجهيز ارتش آلمان به تسليحات هسته
 اي نرود هاي هسته صراحت از دولت آلمان غربي خواستند كه دنبال سالح گوتينگن به

)Castell & Ischebeck, 2004: 21(. 
، كه 1995ركاران پروژة اتمي منهتان بود، در سال اند هانس بثه،كه خود از دست -

 اي صادر كرد و در آن گفت: مصادف با پنجاهمين سال بمباران هيروشيما بود ، بيانيه
هاي  خواهم كار ايجاد، توسعه و تكميل سالح من از همه عالمان در همه كشورها مي«
اي شيميايي و ه هاي تخريب انبوه، نظير سالح طور سالح اي بيشتر و همين هسته

 .)Carwin , 2005(» بيولوژيكي، را متوقف كنند
                                                      

1. Max Born 
2. Von Weizsäcker 
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از نظر دايسون، فيزيكدان برجسته معاصر، دليل اينكه خير علم به فقرا نرسيده، اين  -
اند  ها شده هايي كه با علم نظري سروكار دارند، فارغ از نيازهاي دنيوي انسان است كه آن

 .)Dyson, 1997( رند، دنبال منافع زودرس هستندهايي كه با علم كاربردي سروكار دا و آن
، كه از Microsystem Sunگذار و عالم ارشد شركت  ويليام جوي، بنيان -

هاي بسيار بزرگ فناوري اطالعات در كاليفرنياي آمريكا است و مخترع  شركت
از آن شركت كناره گرفت. سخن  2003كشفيات مهمي در اين زمينه بوده است، در سال 

هاي قرن بيست و يكم، ژنتيك، فناوري نانو، و روباتيك، آنقدر  ن بود كه فناورياو اي
هاي كالن شوند، و اين  دادن حوادث خطير و سوءاستفاده توانند باعث رخ قدرتمندند كه مي

هاي كوچك قرار  احتمال هست كه اين ابزار در آتيه نزديك در اختيار افراد يا گروه
امكانات بسيار بزرگ يا مواد خام ندارند. بنابراين، او نظرش اين ويژه كه نياز به  گيرند، به

هاي علمي را محدود كرد و بايد علما و مهندسان از  بود كه بايد تعقيب بعضي از رشته
دستورالعملي اخالقي نظير سوگند بقراط تبعيت كنند، حتي با هزينه باال براي خودشان از 

 .)Joy, 2000(پوشي كنند  ها چشم ادامه بعضي فعاليت
اند، فيلسوف علم  از جمله كساني كه در عصر ما بر رجوع به حكمت تآكيد داشته -

از دانش به كتاب  1980معاصر، نيكوالس ماكسول، است كه ابتدا در نيمه اول دهه 
را نوشت؛ سپس، جمعيت دوستداران حكمت را تشكيل داد؛ سپس، طي مقاالتي  حكمت

را مطرح كرد و » ها لزوم انقالب در برنامه دانشگاه« و» لزوم انقالب در فلسفة علم«
 گفت:

هاي علم، و به نحو  ما نياز فوري داريم كه انقالبي در اهداف و روش«
جاي دادن اولويت  ها بايد به وجوي علمي، به عمل آوريم. دانشگاه تر جست عام

وجو و ترويج  به كاوش علمي، تالش خود را از طرق عقالني صرف جست
نند. حكمت ظرفيت براي درك آنچه است كه در زندگي [براي حكمت ك

 .)Maxwell, 2012(» خودمان و ديگران] ارزش دارد
 اي ديگر گفت:: و در مقاله

براي ايجاد يك جهان مطلوب، ما نياز داريم كه بياموزيم چگونه اين «
و تعارضاتمان را  وحشتناك مسائل چگونه] يعني[ –خواسته را برآورده كنيم 

هايي كه واجد همكاري بيشتر از وضع فعلي است، حل كنيم....ما  طريق راهاز 
تر از تحقيق نياز داريم كه اولويت عقالني را به  عاجالً به نوعي جديد و دقيق

هاي ممكن  حل مان بدهد و راه كردن مسائل زندگي وظايف مربوط به روشن
 .)Maxwell, 1192: 1( »همكاري را پيشنهاد و [يا] نقادانه ارزيابي كند
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 شود: ، نكات زير را متذكر مي»نياز به انقالبي در فلسفه علم«ماكسول در مقاله 
نياز است انقالبي در فلسفه علم به وجود آيد، هم در خود رشته فلسفه علم و هم در  -

 شود. هاي علم، آن طور كه [االن] فهميده مي اهداف و روش
مراتبي از مفروضات متافيزيكي  علم سلسلهما به پاراديمي نياز داريم كه بپذيرد  -

 پذيري و قابليت شناخت جهان دارد. درباره فهم
گذاري شده، بحث  شود، سرمايه شود، آموخته مي اين در روشي كه علم دنبال مي -

 .)Maxwell, 2002: 381-408( شود، تا اثر بگذارد شود، و به عامه منتقل مي مي
يج علم و فناوري در غرب وجود دارد: در عصر ما دو مالحظه عمده در ترو

وجوي علم براي اهداف مادي و كسب قدرت  جست«و » خاطر علم وجوي علم به جست«
افتاده است ـ  5F1»تكنو پولي«قول نيل پستمن آمريكايي در دام  غرب صنعتي به ». بيشتر

6Fعالوه با ظهور علم كالن  توان، بايد كرد. به اينكه هر كاري را كه مي

 ، اهداف2
شود  ها تعيين مي طور روزافزون توسط صنعت و حكومت هاي علمي و فناورانه به پژوهش

 .)Postman, 1993( ها حقيقت نيست، بلكه دانش براي قدرت است كه هدف آن
توجهي از عالمان و مهندسان در  طبق آمار رسمي سازمان ملل، اكنون درصد شايان 

اند. براي  محيط زيست و نابودكننده انسانجهان غرب درگير توليد ابزارهاي مخرب براي 
نجات بشر از اين آينده هولناك بايد عالمان از حالت انفعالي فعلي و توجه صرف به توليد 
علم و فناوري به در آيند و بيشتر به فكر آينده بشر باشند. فراموش شده است كه علم و 

ادت بشر باشد. اين مستلزم فناوري بايد رفاه انسان را فراهم كنند و هدف آن بايد سع
هاي مناسب در سطوح مختلف و گذاشتن قيود بر بعضي خطوط پژوهشي  آموزش دانش

 است.

 گيري نتيجه
اين پژوهش متذكر شد كه دانش علمي و فناوري براي بشر هم خير به بار آورده و 

كند. همچنين، بيان شد امروزه  هم شر، و اينكه وزن شرور آينده بشر را تهديد مي
جاي آنكه  هاي تحقيقات علمي در جهت منافع قدرتمندان و ثروتمندان است، به اولويت

ويژه دانش علمي، از حكمت، به  به نيازهاي فقرا يا مظلومان توجه شود. جدايي دانش، به

                                                      
1. Technopoly 
2. Big science  



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

22 

جاي آنكه  ها منجر شده است، به اخالقي و فراموشي بعد معنوي انسان ناامني، اضطراب، بي
 ها باشد. رشد معنوي انسانمايه خوشي، رفاه و 

نگر  بيني سكوالر باريك ها ناشي از تبعيت علم از يك جهان از نظر نگارنده، همه اين
كنند، به نتايج كار خود  بيني را دنبال مي فاقد حكمت است. دانشمنداني كه اين جهان

نابودي اند و از اين غفلت دارند كه علم بايد در خدمت انسان باشد، نه اينكه باعث  قانع
بعدي نيست و سعادت  ها شود. همچنين، از اين نكته غافلند كه انسان موجودي تك انسان

طور كه  ابدي انسان مرهون رشد بعد معنوي اوست. اما در يك زمينه خداباورانه، همان
كند، علم با حكمت همراه است؛ بنابراين، براي حل مسائل بشر و جوامع  قرآن تأكيد مي

شود. در اين  ها مي رود، اهدافي كه باعث رضاي خداوند و رفاه انسان ميكار  انساني به
منزله امانتي است كه از خداوند به ما رسيده است و بايد از آن نگهداري  ديدگاه طبيعت به

بيني اسالمي  كنيم. تربيت دانشمندان متعهد و تشكيل جوامع سالم از اهداف اصلي جهان
 است.

نحوي توسعه  نحو خاص، به لي، و علوم طبيعت و فناوري بهطور ك ها به پس بايد دانش
 يابند كه:

 الف) نيازهاي معنوي افراد و جوامع انساني را برآورده كنند؛
 ب) نيازهاي مادي اساسي افراد و جوامع انساني را برطرف كنند؛

 ج) از جوامع در مقابل نيروهاي شيطاني محافظت كنند؛
 مدت جوامع علمي ترجيح دهند؛ نافع كوتاهد) منافع گسترده انساني را بر م

 به طرق مختلف از كاربردهاي خطرناك علم و فناوري جلوگيري كنند. )ه
ها در  تغيير وضعيت فعلي نيازمند تغيير بينش كلي حاكم بر جوامع علمي و نقش آن

كشي از طبيعت و  گيري علم از ابزارِ صرف براي بهره جوامع انساني است. اگر جهت
كردن نيازهاي مشروع انساني تغيير كند، علم و  قدرت، به فهم طبيعت و برطرفافزايش 

بيني،  توانند در تأسيس جوامع سعادتمند مؤثر واقع شود؛ زيرا تحت اين جهان فناوري مي
  كنند. خيز و مفيد براي بشر توليد مي آميزند و نتايج حاصل دانشمندان علم را با حكمت مي

كنند و در  دانشمندان يك كُد اخالقي بر خود تحميل مي بيني تحت سلطه اين جهان
گذارند و احساس مسئوليت كرده و  و گوش بسته قدم نمي  هاي نامعلوم چشم حوزه

ها بكاهند. جوامع علمي نيز بايد بر خود كُدهاي اخالقي تحميل  كنند از بدبختي كوشش مي
 كنند.

واره در يك متن فرهنگي ها بايد هم اقدام مهم ديگر اين است كه تعقيب تخصص
آموختگان نسبت به ابعاد انساني علم آگاهي  تر صورت گيرد، تا نخست، دانش وسيع
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هاي دانش نظر افكنند و  بخش به ساير بخش بيشتري داشته باشند؛ دوم، با نگرشي وحدت
  ها داشته باشند. به گفته وايسكوف: تحمل بيشتري نسبت به ساير تخصص

شمولي علم بازگردد و  أكيد روي وحدت و جهانآموزش علم بايد به ت«
از كوشش انحصاري براي تربيت افراد ورزيده در يك بخش خاص فراتر 

ها را نيز به رود. البته ما بايد متخصص اليق تربيت كنيم، اما بايد رشته
 ».هاي مختلف علم را نشان دهيم تر كنيم و ارتباط بين رشته يكديگر نزديك

)Weisskopf, 1972: 359( 
ويژه بايد دانشجويان علوم پايه، مهندسي، و پزشكي دروسي از  به
شناسي، اقتصاد  شناسي، روان هاي مختلف علوم انساني نظير فلسفه، جامعه حوزه

تري نسبت به جوامع انساني به دست آورند. به همين  و ... بگيرند تا بينش غني
ادي واحدهاي علوم هاي مهندسي آمريكا تعداد زي دليل بسياري از دانشگاه

هاي مشترك در سطح كارشناسي و  دهند، حتي گاهي دوره انساني ارائه مي
ارشد بين علوم انساني و مهندسي، يا علوم انساني و علوم پايه ارائه  كارشناسي

 كنند. مي
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