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چکیده

یکی از مســائل جدی در حوزۀ تحول علوم انســانی، چگونگی پیدایش و تکامل 

علوم اســت. شکی نیست که با تحقیق و یافتن متغیرهای فردی و اجتماعی تکامل 

دانش های بشــری، می توان گامی اساســی در مدیریــت و برنامه ریزی اجتماعی 

توسعۀ دانش برداشــت؛ برهمین اساس، تحلیل جامعه شــناختی از علم می تواند 

پشــتوانۀ خوبی در این زمینه باشــد؛ درحقیقت، با تحلیل جامعه شــناختی اینکه 

 
ً
پدیــدۀ علم امری اجتماعی اســت یا امری فردی، یا حاصل تقوم آن دو و اساســا

کید می شود  سهم تأثیرمتغیرها چیست به خوبی آشکار می شود. در این تحقیق، تأ

 نوع جامعه علم متناســب خود 
ً
تولید علم فرایندی اجتماعی را طی می کند و تبعا

را رقــم می زند. درحقیقــت جامعه به عنوان یک کل متغیــر و واحد حقیقی که از 

ارگانیســم پویایی برخوردار اســت در جهت تکامل و رشد خود از مکانیسم های 

درونی و بیرونی خاصی بهره می گیرد و دراین راســتا دو متغیر اجتماعی »قدرت« و 

»دانش« نقش اساســی در مکانیسم تکامل اجتماعی ایفا می کنند، دراین بین نقش 

قدرت که برآیند تجمیع اراده های فردی اســت نســبت به پدیدۀ دانش در اولویت 

قرار دارد، یعنی دانش در بستر قدرت امکان رشد و تکامل اجتماعی پیدا می کند؛ 

تحلیل جامعه شناختی
از فرایند پیدایش و تکامل علوم در دو جامعۀ دینی و سکوالر

محمدرضا خاکی قراملکی
عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسامی. قم. ایران.

mrkhkai54@gmail.com 
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به این ترتیب، نوع ترکیب ساختار قدرت و جهت گیری حاکم بر جامعه، شبکۀ دانش 

بشــری را در همان جهت هدایت و پشــتیبانی می کند، همان طور که روند تکامل 

علوم مدرن در بستر توســعۀ قدرت مادی به خوبی قابل تحلیل است و براین اساس 

می تــوان بر مادی و ســکوالر بودن علوم مدرن تصریح کــرد. ازاین رو، اگر موازنۀ 

 دانش 
ً
قدرت جامعه درجهت اقتدار اســالم و تمدن اسالمی ســوق پیدا کند، تبعا

مرتبط نیز با صبغۀ اسالمی تولید خواهد شد.

کلیدواژه ها: شــبکۀ علوم، ســکوالر، اســالمی، گرایش های اجتماعی، کل 

متغیر، اراده های اجتماعی، مکانیسم تکامل اجتماعی، نظام ارزش های اجتماعی، 

قدرت.

مقدمه

ازجمله مباحث جــدی در تولید علم توجه به علل و عوامل پیدایش و تکامل اســت؛ درحقیقت، 

، باید بتواند تصویری درســت از 
ً
جامعــه ای که نیازمنــد تولید دانش های متناســب اســت: اوال

، تبیین کند با چه مکانیسمی می خواهد ارزش ها و نیازهای 
ً
نیازمندی ها و نظام نیازها ارائه کند؛ ثانیا

، نشــان دهــد ارزش ها و نیازها چگونه با نظریه های 
ً
جامعۀ خود را در متن جامعه محقق کند؛ ثالثا

 با چه مکانیسمی ارزش ها در متن علوم راه پیدا می کنند؟ روشن 
ً
علمی ارتباط پیدا می کنند و اساسا

اســت که پیدایش و تکامل دانش های بشری امری اجتماعی اســت که در طی یک فرایند پیچیدۀ 

 بیــان متغیرهای فردی و اجتماعی و 
ً
اجتماعی به منصۀ ظهور می رســد، نه یک امر شــخصی . تبعا

تعیین ضریب تأثیر آن نیازمند تحقیق اســت تا روشن شود که در این میان نقش نظام و ساختارهای 

حاکــم بر جامعه به چه میزان بوده و عاملیت و ارادۀ فردی انســان ها در ظهور و تکامل علوم به چه 

 در تأثیرگذاری عوامل ساختاری و عاملیت فردی، آیا نوع ارزش های پذیرفته شدۀ 
ً
میزان است. اساسا

جامعــه و افراد و نــوع جهت گیری اراده های آن ها تفاوت جدی در ماهیت دانش تولیدشــده ایجاد 

می کند یا نه؟ درصورتی که نوع نظام ارزشــی اراده ها ماهیت دانش را تغییر نمی دهد، اسالمی سازی 

 تغییر 
ً
علوم مثل »جامعه شناسی« در حوزۀ علوم انسانی چه توجیه معقولی خواهد داشت؟ آیا صرفا

و تهذیب گزاره ای برای تولید دانش اسالمی کفایت می کند یا نه؟ درصورتی که بر این باور باشیم که 

سنخ نیازها و ارزش های مکتبی در متن دانش ها راه پیدا می کند، نقطۀ مختصات علوم تولیدشده چه 

 می توان از ارزش ها و نیازهای مشاع سخن 
ً
تمایز و اشــتراکی با علوم مدرن خواهد داشت؟ اساســا
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گفت که همۀ بشــریت در تأمین آن از ابزارها و علوم مشــترک بهره می گیرنــد؟ آیا علوم مدرن ابزار 

مشترک بشر در تحقق نیازهای مشاع است؟

باتوجه به پرسش های فوق، درصورتی که روشن شود که قدرت و ساختار قدرت دانش متناسب 

 با تغییر در ساختار قدرت اجتماعی باید دانش اجتماعی متناسب آن نیز تولید شود 
ً
را می طلبد، تبعا

 درصورتی که دانش های به کار گرفته شــده در حل نیازهای جامعه با ساختار قدرت هماهنگ 
ّ

و اال

نباشد، علی رغم میل باطنی افراد، علوم سکوالر اخذ شده در طی یک فرایند اجتماعی، علیه اهداف 

و ارزش های اجتماعی ساختار قدرت حاکم عمل خواهد کرد؛ لذا، درصورتی که علوم و تحقیقات 

اجتماعی، متناســب با ســاختار کالن قدرت و جهت گیری حاکم تولید شود، بی شک خود دریک 

پروســۀ دیگر به تکثیر و تولید قدرت و اقتدار اجتماعی خواهد انجامید و معنای »العلم الّسلطان«1 

مفهوم حقیقی خود را می یابد. البته در هیچ دوره ای همانند امروز، قدرت بشر در علم و با علم تعّین 

نیافته بود، همان طور که در طول تاریخ، بشــر همواره علم داشته است، ولی هرگز علم به بازآفرینی 

قدرت در این مقیاس نینجامیده اســت؛ در غرب مدرن، »فرانسیس بیکن« اولین کسی بود که علم 

را عین قدرت می دانســت )داوری اردکانی، 1386: ص 166(. البته چنین علم و بســط قدرتی در 

مقیاس جامعۀ جهانی، درجهت مادی هدایت  شده است، به نحوی که به مهندسی توسعۀ اجتماعی 

و تغییر الگو و ســبک زندگی جامعه درجهت دنیاپرستی انجامیده است. براین اساس، جامعۀ دینی 

با تکیه  بر ظرفیت قدرت اجتماعی خلق شــده توسط انقالب اسالمی، که انرژی و پتانسیل جدیدی 

را در جهان اجتماعی رها ساخته، باید مناسبات قدرت خود را در مقیاس جامعۀ جهانی حفظ کند 

و توســعه دهد و این جز با تولید علم دینی ممکن نخواهد شــد و درحقیقت انرژی آزادشده از متن 

انقالب اسالمی، اگر نتواند در قالب یک عقالنیت علمِی دینی صورت بندی شود، نمی تواند اهداف 

انقالب اسالمی را محقق کند.

1. عبارت الِعلُم ُسلطان؛ بخشی از روایت حضرت علی )ع( در نهج البالغه است که جملۀ بسیار پرمغز و استراتژیکی 
یه«، علم منشأ اقتدار و سلطان است، علم 

َ
 َعل

َ
م َیِجدُه صیل

َ
 ِبِه َو َمن ل

َ
است. می فرماید: »الِعلُم ُسلطاٌن َمن َوِجدُه صال

موجب ایجاد اقتدار و قدرت اجتماعی می شــود. هر کس این قــدرت را به چنگ آورد می تواند تحکم کند، می تواند 
غلبه پیدا کند؛ هرکســی این اقتدار را به دســت نیاورد، بر او غلبه پیدا خواهد شــد، دیگران بر او غلبه پیداکرده و قاهر 

خواهند شد و بر او تحکم می کنند.
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1. امکان و چگونگی تولید علم دینی از منظر مبانی جامعه شناختی

در حقیقــت پرداختن بــه تحلیل های جامعه شــناختی علم و طرح امــکان و مطلوبیت علم دینی 

از آن منظر، در نوع تفســیر باورهای ما نســبت به حقیقت جامعه ریشــه دارد؛ یعنی تفسیری که از 

ماهیــت جامعه و علــل و عوامل پیدایش و تکامل جامعه ارائه می شــود، و نیز در اینکه در رویکرد 

کید شود یا بر »اصالت فرد«. همۀ این پیش فرض ها در  جامعه شناختی بر نظریۀ »اصالت جامعه« تأ

تفسیر جامعه شناختی از علم تأثیرمستقیم دارد.

1-1. جامعه به مثابۀ یک کل متغیر، بستر تولید دانش

در این تحلیل، جامعه به مثابۀ نظام و سیســتمی پویا و ارگانیســمی تصور می شــود که از »وحدت 

ترکیبی« اراده های انسانی تشکیل یافته است؛ ازاین رو، جامعه از یک هویت حقیقی برخوردار است 

و هویت اراده های فردی، بدون اینکه در فرایند اجتماعی حذف شــوند، در ذیل کل بزرگ تری به نام 

جامعه، از جایگاه و منزلت خاصی برخوردار می شــوند و کارکردهای متناسبی را برعهده می گیرند. 

درواقــع در یک الیۀ عمیق تر، می توان مدعی شــد که تعین هر پدیده ای همــواره در ذیل ارتباطات 

نظام مند و در ذیل یک ساختار حاکم صورت می گیرد و اگر چنین اصل حاکم بر مکانیسم تشخص 

پدیده ها را نســبت به پدیده های اجتماعی تعمیم بدهیم، می تــوان گفت ظهور پدیده ای به نام علم 

از ســاختار اجتماعی خاصی نشــئت می گیرد؛ اما این ارتباط حقیقی، که مقوم هویت هر پدیده ای 

اســت، یک ارتباط جبری نیســت، بلکه ارتباطی اســت که نقش اراده های کنشگران و نیز »نظام« 

و »ســاختارهای« اجتماعی در پیدایش آن مؤثر اســت؛ به گونه ای که جایــگاه و کارکرد هر فاعل 

انســانی، در نسبت و درگیری با ســایر فاعل ها، تعین می یابد؛ ازاین رو، انسان در جایگاه کنشگری 

مختــار همواره وزن اجتماعی ثابت و مطلقی نــدارد و عملکرد و حرکت اراده اش منقطع از منزلت 

اجتماعی اش قابل تصور نیســت؛ یعنی حرکت و کنش فاعل های انســانی در یک نظام اجتماعی از 

یک »نســبیت اجتماعی« برخوردار است و براین اســاس، ارتباط فاعل های انسانی با یکدیگر، در 

 یک ارتباط اعتباری.
ً
حصول و تحقق یک غایت اجتماعی، یک ارتباط حقیقی است نه صرفا

یب نفوذ کنشگران در خلق قدرت اجتماعی 1-1-1. یکسان نبودن ضر

میل و انگیزش فاعل های انســانی متغیر اصلی در ایجاد ارتباطات و مناســبات اجتماعی اســت و 

به واسطۀ همین متغیر اصلی، همانند دو میدان جاذبه و انرژی با یکدیگر ارتباط واقعی دارند و میدان 

تأثیر و نفوذشــان در یک دیگر تا مرحلۀ کنش و حرکت عینی کشــیده می شود. به این ترتیب، قدرت 
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فاعل های انســانی دارای تأثیر، وقتی به یکدیگر گره می خورد، یــک نظام اجتماعی تصّرفی و یک 

متصّرف بزرگ به نام »جامعه« را پدید می آورد که هویت آن غیر از هویت فردی کنشگران اجتماعی 

اســت؛ یعنی افراد، براســاس قدرت هویت فردی، نمی توانند چنین منتجه ای را خلق کنند بنابراین 

از ترکیب حساســیت ها، انگیزه ها، اطالعات و اعمال، حول یک جهت غایی، یک قدرت بزرگ به 

نام جامعه خلق می شــود که جهت گیری اصلی آن را اراده های حاکم و کاریزمایی هدایت و تعیین 

می کننــد که در هدایت کالن جامعه به مثابۀ یک »کل متغیــر« حضور دارند. البته قدرت تأثیر بقیۀ 

کنشگران هم با جایگاه و منصبی که در نظام  دارند متناسب است. در چنین نظام اجتماعی، سطوح 

اراده های کنشــگران از یک نســبت تأثیر و نفوذ برابر برخوردار نیست چراکه برابری وزن و ضریب 

 هر سیستمی، به ویژه سیستم های پویایی مثل 
ً
نفوذ کنشگران مانع از تشکیل نظام می شود. اساســا

نظــام اجتماعی، در فرایند حرکــت خود از مبانی و اهداف خاصی پیروی می کنند و براین اســاس 

نیز اجزا و عناصر تشــکیل دهندۀ آن ها، به نســبتی که در تحقق اهداف نقش ایفا می کنند، جایگاه 

و منزلت متفاوتی در نظام دارند، و این اقتضاء منطقی سیســتم اســت. لذا، برخی عناصر در نقطۀ 

کانونــی نظام و به منزلۀ متغیر اصلی قرار دارند وبرخی به صورت متغیر فرعی عمل می کنند، در غیر 

 حرکت در یک نظام منتفی اســت؛ به عبارتی، حرکت با نفی اختالف پتانسیل 
ً
این صورت اساســا

عناصر یک سیســتم به صفر میل می کند. به این ترتیب، در نظام اجتماعی تناسب اراده هایی کنشگر 

باتوجه به اینکه به یکدیگر متقوم اند برخی کنشــگر اصلی و محوری اند و برخی دیگر، در نســبت 

و هماهنگــی با اراده های حاکم، دارای نقش و کارکرد هســتند. درواقع چنین روابط متقابلی بیانگر 

ی و معلولی نیســت. در تحلیل الگوی روابط قدرت و دانش، 
ّ
ر یک ســویه به نحو جبر عل

ّ
تأثیر و تأث

کید می ورزند  برخی از اندیشــمندان غربی، ماننــد »فوکو«، نیز بر تولید متقابل قــدرت و دانش تأ

)دریفــوس، 1384: ص 335؛ فرکالف، 1379: صص 49-48(. البته در نگاه برگزیده، قدرت با 

درجۀ فاعلیت اراده های اصلی و فرعی تعین می یابد و لذا، قدرت با مسئلۀ اختیار گره خورده است 

 دانش نیز در محیط قدرت و در نسبت با واقعیت ها تولید 
ً
که ریشه در مکتب فلسفی خود دارد. تبعا

می شود.

درحقیقت ارادۀ هر فرد، با توجه به ظرفیت فطری و اکتسابی اش، به مثابۀ یک قدرت عمل می کند، 

طبیعی اســت که با گره خوردن و تقوم قدرت اراده های فردی با یکدیگر، با مکانیســم فرمان پذیری 

و فرمان دهــی، ترکیب جدیدی از قدرت اجتماعی ظهور می کند که چنین ســطحی از قدرت را در 

 ظهور چنین قدرت اجتماعی، که می توان آن را در ذیل عنوان 
ً
اراده هــای منفرد نمی توان یافت. طبعا
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جامعــه تعریف کرد، یک امر واقعی و حقیقی اســت و چنین ظرفیتی از قدرت نیز بدون ســاختار 

و نظام نمی تواند عملکرد درســتی داشته باشد. در چنین ســاختاری، قدرت کنشگران در مناصب 

اجتماعی توزیع می شــود و دارای ســطوح مختلف می گردد و از وزن و نسبیت خاصی برخوردار 

می شود که نمی توان آن را امری اعتباری تلقی کرد )مرعشی، 1377: صص 109 و 111(.

در ایــن تحلیل، با توجه به اینکه پایگاه قــدرت به نظام اراده های نافــذ وتأثیرگذار بازمی گردد، 

مهم ترین ســطح کنش و عمل ارادی نیز رقم خوردن تمایالت فردی و اجتماعی است و براین اساس 

منشاء خلق قدرت اجتماعی، به تعلقات و گرایش های اجتماعی، به  منزلۀ متغیر اصلی، بازمی گردد؛ 

 با تغییر نظام تمایالت اجتماعی، شــاهد تغییرات اساسی در جامعه خواهیم بود، به نحوی که 
ً
طبعا

این تغییرات درنهایت به تأســیس یک جامعه و تمدن جدید منجر خواهد شد؛ یعنی نظام تمایالت 

اجتماعی با حضور در نظام بینش و پس از آن با حضور در تولید دانش اجتماعی و تولید تکنولوژی 

خــاص، می تواند در تغییر و تبدیل پدیده ها و موضوعات عالم، فرم و تجّســد خاصی پیدا کند. به 

عبارتی، تبدیل و تغییر پدیده های عینی، توســط تکنولوژی ها و نیز شــبکۀ دانش پشتیبان آن، بیانگر 

تجّســد و تحقق سطوح و الیه های نظام اراده های اجتماعی است که در قالب قدرت اجتماعی قابل 

تفسیر است؛ یعنی سطحی از قدرت اجتماعی در شبکۀ دانش ظاهر می شود و سپس سطحی دیگر 

از قدرت به ابزار و تکنولوژی مجهز می شود و متناسب با مطلوبیت ها در متن واقع تصرف و تبدیل 

ایجاد می کند که منجر به تغییرات اجتماعی مطلوب می گردد.

حاصل ســخن اینکه، در پاسخ به این پرســش که »در ظهور پدیده های اجتماعی نقش اصلی 

را فردیت و عاملیت فرد بازی می کند یا ســاختارها و نظام اجتماعی حاکم؟«، این نگاه بر این باور 

کید می کند که هر دو متغیر »عاملیت« و »ساختار« دارای نقش تأثیرگذارند، اما در این میان نقش  تأ

ساختارها و نظام های اجتماعی، به منزلۀ عنصر قدرت ساز، نسبت به کنشگران فردی نقش اصلی و 

اساسی را ایفا می کند. درواقع، چنین باوری ریشه در این دارد که صرف اجتماع عناصر و افراد جامعه 

به نحو انضمامی، بدون وحدت ترکیبی، نمی تواند منشاء پیدایش جامعه باشد. لذا، جامعه فراتر از 

تجمیع افراد بوده و از یک ترکیب و وحدت حقیقی برخوردار اســت که منشاء آثار و خصلت هایی 

می شود که به صرف اجتماع افراد نمی توان شاهد بود. یعنی وحدت و کثرت حقیقی عناصر منجر به 

تشکیل نظام می شود و نظام های اجتماعی نیز در فرایند توسعۀ خود با ساختارسازی، محیط تنفسی 

و انگیزشــی و کنشی جامعه را رقم می زنند و افراد نیز در متن ساختارها عمل می کنند. به این ترتیب، 

جامعه، باتوجه به هویت حقیقی و ترکیبی اش و نیز ساختارها و نهادهای اجتماعی خود، پایگاه تولید 
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قدرت اجتماعی می شــود و در ظهور پدیده های اجتماعــی همچون دانش اجتماعی، نقش اصلی 

را ایفا می کند و براین اســاس اســت که گفته می شــود تولید دانش امری اجتماعی است. البته این 

به معنای نفی تأثیر عاملیت و فردیت فاعل شناســا در تولید دانش نیست. همان طوری که برخی از 

جامعه شناسان معرفت با رویکرد »رئالیسم انتقادی«، ضمن اذعان به دیالکتیک ساختار و عاملیت، 

کید می کنند )تریــگ، 1386: صص 352 و 355 و  بر تأثیرگذاری عنصر ســاختار بیش ازپیش تأ

356(. شــاید تلقی برخی از اندیشــمندان معاصر ایران، که در سال های اخیر در مسئلۀ تولید علم 

 ظهور و تولید یک علم را مشروط 
ً
دینی با شک و تردید برخورد کردند، ناشی از این است که اساسا

م و شرایط اجتماعی می دانند که هنوز مهیا نشده است، آنچه که قدرت اجتماعی نیز 
َ
به پیدایش عال

نامیده می شود، لذا بر این باورند که در هر جامعه و ساختار قدرتی، هر دانشی امکان ظهور نخواهد 

داشت )داوری اردکانی، 1397(.

1-1-1. متغیرهای پیدایش و تکامل جامعه

باید هویت جامعه روشن شود و اینکه ساختارهای اجتماعی در تولید قدرت اجتماعی نقش اصلی 

را در پیدایــش و تکامل دانش دارند، در گام بعدی باید مکانیســم پیدایش و تغییر و تکامل جامعه 

و متغیرهــای آن را تحلیل کنیم. در حقیقت طبق مبنای فوق، حرکت و تکامل جامعه با مکانیســم 

خاصی صورت می گیرد که می توان از چنین مکانیســمی به عنــوان »تولی و والیت اجتماعی« یاد 

کرد، که اعم از تولی و والیت دینی و ســکوالر است، و در آن »اراده های قاهر« و کاریزما با اعمال 

قدرت و والیت حداکثری خود نقش راهبردی در ســازمان دهی و هماهنگی جامعه در جهت نظام 

ارزشی خاص اعم از دینی و غیردینی ایفا می کنند، همان طوری که بدون عهده سپاری و تبعیت سایر 

کنشــگران اجتماعی نســبت به اراده های برتر، قدرت حاکم نمی تواند در متن جامعه جاری شود؛ 

لذا، مکانیســم تولی و والیت اجتماعی عامل اصلی تشکیل و تکامل جامعه است. هرچند والیت 

اراده های برتر متغیر اصلی در تحقق قدرت اجتماعی است، اما این مکانیسِم پیدایِش چرخۀ قدرت 

اجتماعی در صورتی می تواند به »مهندسی تکامل اجتماعی« منجر شود که به شبکۀ دانش متناسب 

گاهی  خود تجهیز شــود؛ توضیح اینکه اگر نســبت قدرت و دانش را در مقیاس فردی به اختیار و آ

تقلیــل دهیم، همانطور که تحقق اختیار انســان در عینیت بدون فهم متناســب از موضوع ممکن 

گاهی نقش ابزار را در  نمی گردد، یعنی اراده درخالء عمل نمی کند بلکه نیازمند ابزار جریان است و آ

این رابطه دارد، در مقیاس جامعه نیز جریان قدرت بدون ابزار مناسب ممکن نخواهد بود و دانش در 

ایــن میان نقش ابزاری دارد. به این ترتیب، »عقالنیت عملی« جامعه، حول محور ارادۀ مرکزی، اگر 
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نتواند به خلق »عقالنیت علمِی« هماهنگ منجر شــود، نمی تواند سطوح اراده های متکثر جامعه را 

درجهت اهداف و ارزش های خود هماهنگ کند؛ لذا، باید نقش علوم را در بســط قدرت اجتماعی 

و مهندسی آن روشن ساخت.

 بر این اســاس، می توان مدعی شــد که ماهیت جامعه از ســه متغّیر زیر با ضرایب تأثیرگذاری 

متفاوت تشکیل یافته که عبارت اند از:

الف( نظام گرایش اجتماعی، به مثابۀ »پایگاه تکامل همدلی اجتماعی«، مبدأ شکل گیری »نظام 

ارزشی و نظام دستوری و نظام حقوقی« جامعه می شود و نظام روابط اجتماعی را بر محور 

ّون جامعه به حساب می آید.
َ
ک

َ
اخالق سامان می دهد و »متغیر اصلی« ت

ب( نظام بینش اجتماعی، به منزلۀ »پایگاه تکامل همفکری اجتماعی«، »نظام پرورشی جامعه« 

را رقم  می زند و زیرســاخت شناخت جامعه از روابط و تناسبات کمی و کیفی حاکم بر کل 

ون جامعه است.
ّ
هستی را توصیف و تبیین می کند. این »متغیر فرعی« تک

ج( نظــام دانش اجتماعــی، به عنوان »پایــگاه تکامل همکاری اجتماعــی«، مقدورات 

و ظرفیــت جدیــدی از قــدرت انســانی و ابــزاری را در جامعــه رقم می زنــد و 

بنیــان تکنولــوژی را در جهت ارتقــاء و تکامل مهندســی اجتماعــی و تصرفات 

جدیــد اجتماعــی رقــم می زنــد؛ و این »متغیــر تبعی« تشــکل جامعه اســت.

درواقع جامعه باتوجه به ســه متغیر ذکر شــده، حول یک محور و ارادۀ برتر نظام پیدا می کند که 

آن محور شخصیتی اســت که قدرت هماهنگی کل نظام را به طرف مقصد داشته و با احاطۀ کامل 

به مســائل زمان و سیاست گذاری، در سطح توسعۀ قدرت و ابزار، هدایت جامعه را به سوی اهداف 

کالن بر عهده دارد؛ چنین شــخصی می تواند به منزلۀ محور تمایالت اجتماعی، جامعه را به سمت 

وحدت ســوق دهد )حسینی الهاشــمی، 1376(. ارکان جامعه را در نمودار زیر می توان این گونه 

ترسیم کرد:

جامعه
به مثابه کل)حقیقی( متغیر

نظام دانش اجتماعینظام بینش اجتماعینظام گرایش اجتماعی
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به این ترتیب، با مکانیسم تولی و والیت، حول جهت غایی، تک تک اراده ها به هم گره  می خورد 

و به نحــو متقوم ترکیب جدیدی را به نام جامعه ایجاد می کند که دارای هویت حقیقی و مســتقل از 

فرد است؛ درواقع، در بستر اختیارات جامعه، »شبکۀ قدرت« خلق می شود که در آن فاعل انسانی 

ر، سطحی از قدرت و نفوذ را در این شبکه دارد. 
ّ
به نحو مطلق عمل نمی کند، بلکه به نحو تأثیر و تأث

اگرچه هر قدرت اجتماعی برتر و شــاخص می تواند محور تشکل یک جامعۀ تخصصی شود، اما 

باالترین مرتبه و سطح قدرت اجتماعی به قدرتی برمی گردد که توان ظرفیت هماهنگی و سرپرستی 

اراده های انســانی را درجهت غایی درمقیاس کل جامعه داراســت و می تواند ســه الیه از »قدرت 

سیاســی، اقتصادی و فرهنگی« جامعه را هماهنگ کند و نظام ارزشــی و بینشی و دانشی جامعه را 

درجهت غایی هدایت کند. این ســطح از قدرت اجتماعی، درحقیقت به عهدۀ ولی و سرپرســت 

اجتماعی اســت که دامنۀ قدرت و والیت و سلطه اش مشــروط به تبعیت و عهده سپاری اراده های 

پایینی اســت؛ این نوع قدرت حاکم اجتماعی به دلیل تغییراتی که در روند جوامع رخ می دهد، به 

دوره و عهد خاصی محدود است )خاکی قراملکی، 1397: صص 57 و 96(.

1-2. تحلیل عوامل و متغیرهای پیدایش و تکامل شبکۀ علوم

باتوجه به توصیفی که از ماهیت جامعه ارائه شــد، می توان در یــک نگاه کلی، به مؤلفه هایی که در 

شــکل گیری و تکامل علم دخالت می کنند اشــاره کرد تا پیچیدگی مراحل پیدایش و تکامل دانش 

 همانطوری که وضعیت موجود جامعه در تعّین هویت 
ً
روشن گردد. با درنظر گرفتن این تحلیل، تبعا

و ســاختار جامعه نقش دارد، وضعیت گذشــته و تاریخ یک جامعه را نمی توان در تعّین یک نظام 

اجتماعی نادیده گرفت و نیز می توان در تولید دانش بر همین نگاه تاکید کرد. باتوجه به تولید علم در 

بستر جامعه، فرایند تولید علم، نه تنها امری فردی نیست و ناظر بر وضعیت اجتماعی موجود شکل 

می گیرد، بلکه در یک قدم باالتر، هرجامعه ای در بســترتاریخی خاص، می تواند به تولید علم اقدام 

کند. لذا، بدون فراهم و مهیا شــدن بستر وشرایط تاریخی مناسب، دانش ها به صرف الزام و دستور 

در جامعه ظهور نمی یابند. دراین راستا، برخی از اندیشمندان معاصر بر این باورند که هر پژوهشی 

منتزع از شرایط صورت نمی گیرد، چراکه فهم انسان با محیط او پیوند دارد و انسان در درون محیط 

اجتماعی خود می فهمد و اگر محیط اجتماعی او متفاوت شــود، فهم دیگری پیدا می کند. در این 

نگاه، ســاخت فهم انسان نه فقط در ارتباط با جامعه شکل می گیرد و فهم از طریق جامعه به انسان 

القاء می شــود، بلکه در ارتباط با جهان بزرگ تری، مثل تاریخ اجتماعی، شکل می گیرد و انسان در 
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درون آن پژوهش می کند )مانهایم،1380: صص 343 و 345(.

اگر یک محقق تاریخ گذشــتۀ علم خود را، که حاصل یــک فرایند پیچیدۀ اجتماعی و تاریخی 

اســت، نادیده بگیرد و بخواهد از صفر شروع کند، هرگز نمی تواند به نتیجه ای مطلوب دست یابد. 

یک محقق در هنگام پژوهش علمی، از طریق آثار و نتایج علمی با اراده های انســانی و اجتماعی و 

تاریخی گذشته و موجود درگیر و مرتبط می شود و به نسبتی که حاصل تالش و ارادۀ آن ها را می پذیرد، 

تحت تأثیر آن ها قرار می گیرد و در درون ســاختار علمی آن قرار می گیرد، که به تبع، فضای گمانه و 

گزینش علمی وی را رقم می زند؛ حتی فراتر از این، فاعل شناســا در فرایند پذیرش و عدم پذیرش 

نتایج تحقیقات دیگران یا در درون شبکۀ اراده های اجتماعی تمدن سکوالر قرار می گیرد یا در درون 

شــبکۀ اجتماعی تمدن دینی که درهرصورت عضوی از جامعۀ آن تلقی خواهد شد. ازاین رو، انسان 

نه تنها در افعال و رفتار خود تحت دو شبکۀ اجتماعی سکوالر و دینی عمل می کند، بلکه در حاالت 

روحی، قلبی و حرکت پژوهشی نیز از این دو محیط و شبکۀ اجتماعی تأثیر می پذیرد و موضع گیری 

می کند؛ یعنی انســان مستقل و رها از »جهان اجتماعی« خود پژوهش نمی کند، بلکه فهم و ادراک 

حاصل یک فرایند پیچیده است؛ ازاین رو، »فاهمۀ انسان«، یا در ذیل پذیرش والیت اجتماعی مادی 

یــا در ذیل پذیرش جریان والیت اجتماعی دینــی، قدرت فهم و تحقیق را در خود می یابد و در این 

بستر و محیط است که گمانه ها و گزینش ها و پردازش های علمی باتوجه به دو جهان اجتماعی فوق 

جهت گیری و هدایت می شوند.

 فرایند علم و تحقیق هرچند توسط 
ً
باتوجه به این ســخن، به وضوح می توان مدعی شد که اساسا

فرد صورت می گیرد، »جهان ذهن« فاعل شناســا در ذیــل »جهان اجتماعی« که محفوف به نیازها 

 امری اجتماعی است. 
ً
و مســئله های جدید است به پژوهش می پردازد، لذا، ماهیت پژوهش اساسا

ر جهان ذهن 
ّ
البته برخی از پژوهشگران معاصر در تحلیل مکانیسم تکوین نظریۀ علمی به تأثیر و تأث

و جهان اجتماعی توجه کرده اند، اما حاصل این ارتباط و برخورد دو جهان را ایجاد زمینه و استعداد 

انکشــاف و ظهــور نظریه های علمی می دانند کــه درجهان دیگری به نام »نفــس االمر« حاضر و 

مستقرند؛ لذا، به خلق نظریه های جدید در جهان ذهن ملتزم نیستند. به نظر می رسد جای نقد جدی 

 جهان و نفس االمری که نظریه هــای علمی در آن به نحو ثابت و تغییرناپذیرحضور 
ً
دارد که اساســا

دارند، چگونه می تواند ناظر به رحل مسئله ها و نیازهای جهان اجتماعی که امری متغیر و حادث اند 

باشد؟ )پارسانیا، 1392: صص 7 و 29(

 نباید در توصیف و تحلیل فرایند فهم انســان به روان شناسی معرفت اکتفا 
ً
حاصل اینکه، اساســا
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کــرد چراکه واقعیت فهم را منقطع از شــرایط اجتماعی و تاریخی طرح می کند و به تصریح برخی، با 

روان شناســِی فهم نمی توان به تولید علوم و دانشی که ابزار تصرف اجتماعی باشد نائل شد )مارکوزه، 

1362: ص 69(، بلکه باید آن را از منظر جامعه شناســی معرفت نیز تحلیل کرد که فالســفۀ جامعۀ 

اسالمی از این امر غفلت کرده اند. در تحلیل اجتماعی، معرفت امری وابسته به جامعه است و »شبکۀ 

دانش« حاصل مناســبات اجتماعی اســت، بلکه در ذیل تکامل تاریخی صــورت می گیرد وتکامل 

تاریخی معرفت علمی بشــر نیز تحت تأثیر یک فلسفۀ تاریخی صورت می گیرد. لذا، واحد و مقیاس 

مطالعه، در تفســیر و تحلیل فهم و نظریۀ علمی،  یا فرد اســت یا جامعه و یا تاریخ که هریک به نتایج 

متفاوتی منجر می شوند. لذا، یک فیلسوف تاریخ که تاریخ اجتماعی انسان را برآمده از پیچیده تر شدن 

 در ماتریالیسم 
ً
 مادی تفسیر می کند؛ مثال

ً
جهان مادی می بیند، فرایند تکامل تاریخی معرفت را کامال

تاریخی، معرفت انسان حاصل تکامل روابط تولیدی است که متناسب با آن ]گاهی به روابط اقتصادی 

 طبقاتی تفسیر 
ً
تعبیر می شــود[ تکامل در فرد و طبقات اجتماعی ایجاد می شود و درنتیجه، فهم کامال

م 
َ
می شــود؛ بنابراین، بسته به اینکه انسان متعلق به کدام طبقه و دورۀ تاریخی است، می توان گفت عال

را چگونه می فهمد و تفسیر می کند. روشن است که تأکید برعوامل تاریخی و اجتماعی فوق به معنای 

مطلق کردن هریک از آن ها نیست )مولکی، 1376: ص 19(.

1-3. ترسیم مدل پیدایش، تغییر، تکامل علوم در سه سطح و مقیاس

باتوجه به تحلیلی که از عوامل دخیل در پیدایش و تکامل علوم ارائه شــد، درقالب یک مدل تالش 

می کنیــم متغیرهای چندگانه را در تحلیل فرایند پیدایش فهــم و علوم بهتر بیان کنیم. از یک منظر، 

عواملی که در پیدایش یک علم دخیل اند شــامل عوامل تاریخی، اجتماعی و شخصیتی می شوند. 

اگر علم را مجموعۀ فرضیه ها و نظریه هایی بدانیم که حول یک موضوع و برای تأمین هدف خاصی 

پیدا می شــوند، »عوامل تاریخی«، »عوامل اجتماعی«، »عوامل شخصیتی« در آن دخالت دارند؛ 

یعنی پیدایش و تغییرات یک علم به تحّوالت و تکامل تاریخ هم وابسته است، به عبارتی هر علمی، 

درهرمقطع و ظرف تاریخی، امکان ظهور و رشــد ندارد، دراین راستا برخی از محققین معاصر نیز 

م آن فرارسیده باشد تا امکان پدیدار شدن آن در مرحله ای 
َ
کید دارند که باید دوره و عال براین باور تأ

از جامعه فراهم شود )داوری اردکانی، 1397(. عالوه بر بستر تاریخی، باید ظرفیت جامعه به رشد 

و بلوغ الزم و کافی رســیده باشــد تا انگیزه های اجتماعی، آمادگی روحی و ذهنی را برای پذیرش 

تغییرات اجتماعی و تحوالت علمی داشــته باشد. همان طوری که باید بستر اجتماعی برای تحول 
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علمی آماده باشد، به تبع شــخصیت های نظریه پرداز نیز در این بستر می توانند، هماهنگ با انگیزۀ 

ر اجتماعــی، نظریه پردازی کنند و گمانه های جدید علمــی را تولید کنند و تحول و انقالب در 
ّ
موث

علم را رقم بزنند )ســارتن، 1376: صص 41-42(. عوامل تاریخی، اجتماعی و شخصیتی نیز در 

سه مرحله، در ظهور و تحقق یک علم، نقش ایفا می کنند. به این معنا که عامل تاریخی، اجتماعی 

و شخصیتی تأثیرگذار را در ســه مقطع پیدایش، تغییر و تکامل ضرب می کنیم و سپس با ضرب آن 

به سه سطح از تحول، یعنی ســطح الف( مبانی علوم، ب( روش علوم، ج( نظریه های خاص، این 

جدول ماتریسی به دست می آید که 27 عامل در تولید و تحول علوم نقش ایفا می کنند.

فردیاجتماعیتاریخیعوامل

مقطع
تکاملتغییراتپیدایشتکاملتغییراتپیدایشتکامل تغییراتپیدایش

سطوح

مبانی
عوامــل تاریخــی تأثیرگــذار در 
پیدایش و تغییرات و تکامل مبانی

عوامــل اجتماعــی تأثیرگذار در 
پیدایش و تغییرات و تکامل مبانی

عوامــل شــخصیتی تأثیرگذار در 
پیدایش و تغییرات و تکامل مبانی

متدولوژی
عوامــل تاریخــی تأثیرگــذار در 
پیدایــش و تغییــرات و تکامــل 

متدولوژی

عوامــل اجتماعــی تأثیرگذار در 
پیدایــش و تغییــرات و تکامــل 

متدولوژی

عوامــل شــخصیتی تأثیرگذار در 
پیدایــش و تغییــرات و تکامــل 

متدولوژی

نظریه ها
عوامــل تاریخــی تأثیرگــذار در 
پیدایــش و تغییــرات و تکامــل 

نظریه ها

عوامــل اجتماعــی تأثیرگذار در 
پیدایــش و تغییــرات و تکامــل 

نظریه ها

عوامــل شــخصیتی تأثیرگذار در 
پیدایــش و تغییــرات و تکامــل 

نظریه ها

البته پیداســت که ســطوح ســه گانۀ تحول و عوالم مؤثر در آن مربوط به علوم خاصی نیست، 

بلکه این 27 عامل در همۀ علوم، اعم از علوم انســانی، علوم تجربی، علوم پایه، قابل طرح اســت. 

ازاین روی شــدت و درجات دینی یک دســتگاه علمی، به  میزان دینی بودن هر یک از این 27 متغیر 

بســتگی دارد؛ یعنی ممکن اســت مبانی نظری یک نظریه دینی باشــد، اما منطق و روش آن دینی 

نباشــد. با این بیان می توان متغیرهای اســالمیت علوم را در همۀ شبکۀ معرفت بشری تحلیل کرد؛ 

 منســوب به دین است؛ مثل حکمت 
ً
یعنی همۀ این 27 عامل را هم در حوزۀ علومی که مســتقیما

دینــی، عرفان دینی و فقه دینی، و هم در حوزۀ »علوم کاربــردی« و هم در حوزۀ علومی که مربوط 

عوامل

مقطع

سطوح
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به اجرا و برنامه ریزی اســت محاســبه کرد. اگر همۀ این عوامل تسری ارزش و غایت دین و مکتب 

الهی را در علوم به نحو روشــمند نهادینه کند، چنین علمی به تبع دینی می شود. اگر این عوامل، به 

نســبتی از نفوذ روشمند فرهنگ مکتب دینی تخلف کند، این علم، به همان نسبت، غیردینی است 

)میرباقری، 1383: صص 83-84(.

2. تحلیل جامعه شــناختی از اختاف و اشتراک روند تکامل علوم در جامعۀ دینی و 
سکوالر

باتوجه بــه تحلیلی که از عوامل و متغیرهای 27 گانه ای کــه در فرایند تولید و تحول علوم دخیل اند 

شد، اینک می توان از منظر جامعه شناختی علم، دربارۀ نقطۀ اختالف جوامع در فرایند تولید علوم، 

با درنظر داشــتن اختالف در متغیرهای اجتماعی، بحث کرد. ســؤال جدی در پیدایش یک نظریۀ 

علمی این اســت که آیا ظهور یک نظریۀ علمی و فرایند گمانه زنی و گزینش آن ها از بســتر تحریک 

و تغییــر انگیزه ها و نیازهای اجتماعی عبور می کند یا از بســتر تغییر بینــش اجتماعی؟ به عبارتی 

خاســتگاه تحول علمی به تحول در »عقالنیت عملی« جامعه بازمی گردد یا به »عقالنیت نظری« 

جامعه؟ این  پرســش چالشــی در هر جامعه ای که فرایند تحول علوم در آن اهمیت دارد، قابل طرح 

است. چنانکه برخی از محققین غربی، دربارۀ علوم مدرن غربی، بر این باورند که عقالنیت عملی 

مبدأ عقالنیت علمی اســت )اعتماد، 1387: ص 164(، اما برای پاســخ به این ســؤال بر مبنای 

دستگاه ارزشی خود باید آن را به صورت ریشه ای تحلیل کرد.

2-1. رابطۀ نیازمندی ها و محصوالت

شکی نیست که با اندکی دقت درپی یافتن علل و عوامل پیدایش محصوالت و تکنولوژی مختلف 

ســاده و پیچیده، به این پاسخ می رسیم که انسان، از آغاز حیات خود در این زندگی دنیوی، به رفع 

نیازهای اولیۀ خود پرداخت؛ به تدریج، همراه با فراهم ســازی محصوالت ابتدایی و برآورده شــدن 

ســطح اولیۀ نیازها، دامنۀ نیازهای انسان نیز وسعت یافت و به برطرف کردن نواقص آن ها )که خود 

نیازهــای جدیدی بودند( پرداخت تا کاالهایی را پدید آورد که با ســرعت و دقت بیشــتر و هزینۀ 

کمتر و به طورکلی باکیفیت بهتر نیازهایش را برآورده ســازد؛ زیرا انســان در هر مرحله ای از زندگی 

خود احساس می کرد که محصول پیشین او را در رسیدن به اهدافش، آن چنان که بایدوشاید، راضی 

نمی کند و می تواند محصوالت بهتری را در اختیار داشــته باشــد. همین احساس موجب پیدایش 
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پدیده های جدیدتری شــد. همچنین پدیده های جدید نیازهای جدیــدی را به وجود می آوردند که 

تأمین این نیازها به محصوالت و تکنولوژی دیگری نیاز داشــت. به تدریج، جوامع شــکل جدیدی 

به  خود گرفتند و مردم درک بیشــتر و بهتری از زندگی اجتماعی و چگونگی بهره وری از نیروها پیدا 

کردند. ارتباطات اجتماعی انســان، به تدریج، با گســتردگی و پیچیدگی زیادی مواجه شد و تنظیم 

روابط اجتماعی در عرصه های فرهنگی، سیاســی و اقتصادی، تبدیل به مشکل اصلی جامعۀ بشری 

شد که برای حل این مشکل به محصوالت پیچیده و متناسب با آن نیاز پیدا کرد )پیروزمند،1373: 

ص 36(.

2-2. رابطۀ محصوالت، ابزارها و تکنولوژی تولید

تأمیــن محصوالت جهت رفع نیــاز بدون ابزار وتکنیک الزم در تولید نیــز ممکن نبود، چراکه کاِر 

دستی پاسخگوی حجم انبوهی از نیازهای انباشته  شدۀ انسان نبود، بلکه اکتفا بر کاِر دستی جامعه 

را با رکود مواجه می کرد و یا حرکت آن را بسیار کند می کرد؛ بنابراین، بشر به دنبال ابزار تولیدی رفت 

که با ســرعت، دقت و کمیت بیشتر و هزینۀ کمتر محصول بیشتری را تحویل دهد. این روند توسعۀ 

نیازها، به تدریج، منجر به تولید تکنولوژی های بســیار پیشــرفته گردید که با مدیریت آن ها انســان 

توانست وارد عرصۀ تولید انبوه و متنوع و مصرف انبوه محصوالت در زمینه های گوناگون شود.

2-3. ارتباط تکنولوژی با تولید دانش هماهنگ و متناسب

پرواضح اســت که پدید آوردن و ســاخت هر تکنولوژی، در هر ســطحی، الجرم بدون پشــتوانۀ 

اطالعاتی و علمی مّیسر نمی شود، به  میزانی که تکنولوژی ها پیچیده تر می شوند، به کمیت و کیفیت 

اطالعات و علوم بیشــتری نیاز خواهند داشــت؛ بنابراین، تکنولوژی ها، با تمام هیمنه ای که دارند، 

وامدار مجموعۀ اطالعات و اندیشــه های بشری اند. تا حال، روند اجتماعی پیدایش و تولید علم را 

در ساده ترین شکل ممکن به ترتیب زیر بیان کردیم:

الف( در مرحلۀ اول، رفع نیازهای اولیه و ساده با محصوالت؛

ب( در مرحلۀ دوم، تأمین محصوالت مالزم با ساخت ابزارها و تکنولوژی های جدید؛

ج( در مرحلۀ سوم، تولید علوم کاربردی هماهنگ با سطح نیاز )همان: ص 36(.

مراحل باال را می توان در نمودار زیر نشان داد:
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ک 3. ارائۀ تئوری، اولین نقطۀ ورود »ارزش«، »فلسفه« در »دانش« و تفسیر چگونگی ها

پس ازاینکه رابطه و تالزم نیازهای مؤثر اجتماعی با تولید علم و تکنولوژی روشــن شــد، اینک باید 

تبیین شود که چگونه نیازها و انگیزه های خاص یک جامعه در متن علوم و تکنولوژی راه پیدا می کند 

و به جهت داری آن دو منجر می شــود، در حقیقت سؤال این است که نفوذ نیاز و انگیزه های خاص 

در متن نظریه های علمی چگونه و از چه بسترهایی صورت می گیرد.

3-1. الگوی ارتباطی مناسبات ارزش، بینش، دانش اجتماعی

 بدیهی اســت که هر جامعه ای، با اتکا بر نظام ارزشــی خاصی، دارای فلســفه های خاص نسبت 

به توصیف عالم هســتی، جامعه، انسان است و تناســبات و روابط خاصی را در سه حوزۀ مذکور 

توصیف و توصیه می کند. حال سؤال این است که آیا علوم و توصیفات مختلف آن در هر جامعه ای، 

ارتباط با مبانی فلسفی آن جامعه دارد یا نه. در پاسخ به سؤال فوق دو نظریه می توان ارائه کرد: الف( 

علوم و توصیفات مختلف با فلســفه و نظام ارزشی آن جامعه رابطه ای ندارد؛ ب( علوم و توصیفات 

مختلف با فلسفه و نظام ارزشی آن جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد.

3-1-1. الگوی عدم ارتباط منطقی و حقیقی

چنانچــه الگوی توصیف و تبیین علوم با مبانی مکتبی و فلســفی جامعه ارتباط حقیقی و تأثیرگذار 

نداشته باشد، یعنی مبانی ارزشی و فلسفی که به فرهنگ و ارتکازات جامعه تبدیل شده، دخالتی در 

متن توصیف علمی از واقعیت عالم نداشته باشــد؛ دراین صورت، می توان گفت توصیفات علمی 

کارشناسان ســایر مکاتب و فلسفه های تمدن ســکوالر می تواند ابزاری برای رفع نیازهای جامعۀ 

1.  رفع نیازها

4.  تولید دانش

2.  تأمین محصول

3. تکنولوژی
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اسالمی باشد؛ البته چنین سخنی بر این توجیه استوار است که علوم در مقام توصیف عینیت به نحو 

عام، فارغ از بار ارزشــی است. دراین صورت، اســالمیت جامعه به التزام ایمانی و اعتقادی جامعه 

به نظام ارزشــی و فلسفی محدود می شــود و در بخش علوم )اعم از علوم انسانی و تجربی( رابطۀ 

میان چگونگی توصیف از عینیت با نظام ارزشــی و هستی شناسی منقطع خواهد بود. بدین ترتیب، 

علوم تجربی و حســی می توانند به صورت اهرمی برای مقاصد هر نظامی به خدمت گرفته شــوند. 

هرچند این نوع نگاه مخالف تباین دانش و بینش و ارزش است و حضور مبانی فلسفی و ارزشی را 

 منظر و نگاه کلی می پذیرد، اما حضور منطقی و تأثیرگذار در متن علوم 
ّ

به صورت انضمامی و در حد

 مسئلۀ انقالب فرهنگی و تحول یا 
ً
را فارغ از رسالت آن می داند؛ با این فرض روشن است که اساسا

اسالمی سازی علوم در مقیاس محدودی طرح خواهد شد و بخش اعظمی از علوم سکوالر مشروط 

به عدم مخالفت با مبانی ارزشی و فلسفی تأیید می شود.

3-1-2. الگوی ارتباط منطقی و حقیقی

اگر در متن و الگوی توصیفات علمی، فلســفه و ارزش دخیل باشند و ورای اسالمیت مبانی ارزشی 

و فلســفی و دین داری فاعل شناســا، ارزش های مکتبی و مبانی فلســفی در هر دو بخش از علوم 

)علوم تجربی و انســانی( دخالت کنند، می توان اسالمی سازی علوم را به صورت جدی دنبال کرد. 

بدیهی است در چنین حالتی هیچ یک از علوم مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی، جامعه شناسی، 

اقتصاد، ریاضیات، علوم حسی در فرایند اسالمی سازی مستثنی نخواهند بود. روشن است که التزام 

به حضور و تســری ارزش و بینش در متن علوم به معنای بی اثر کردن کارکرد و کارایی علوم نیست، 

بلکه ضمن حفظ جایگاه و حدودشان می توان هماهنگی و وحدت شبکۀ علوم را در جهت مهندسی 

تکامل اجتماعی متوقع بود.

در فرهنگ هر قوم و ملتی، اعتقادات و پیش داوری هایی وجود دارد که با پذیرفته های ارزشــی و 

فلســفی آن ها آمیخته است. این اعتقادات و پیش داوری ها در تمامی زوایای جامعه ازجمله »طرح 

 دارای 
ً
تئوری و ارائۀ فرضیه« اثر می گذارد. دانشــمندی که در مقام ارائۀ تئوری تحقیقاتی است قطعا

نوعی پیش داوری نســبت به جهان اســت که برروی انگیزه و تئوری وی اثر می گذارد. بدین معنی 

که نمی توان پیش فرض های تئــوری را از پیش داوری هایی که از ایمان، عقالنیت و باور دانشــمند 

سرچشــمه می گیرد منفک نمود؛ بنابراین، ارتکاز و پذیرفته شــده ها با پیش فرض های تئوری ارتباط 

دارند و دانشــمندی که قصد ارائۀ تئوری و مدل تحقیقاتــی را دارد، باید از »پیش داوری «های خود 

برای »پیش فرض« های تئوری خویش استفاده نماید.
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یزه کردن و تغییر واقعیت 3-2. تفسیر فلسفی و مکتبی از حرکت و تأثیر آن در تئور

باتوجه به تبیین فوق و پذیرش حضور ارزش ها و پیش فرض های فلســفی در متن تئوری ها، در گام 

بعدی باید نشان داد که پیش فرض ها به چه نحوی در تئوری حضور دارند؛ تبیین این ارتباط با طرح 

مسئلۀ حرکت و تفسیر فلسفی از چگونگی حرکت و ارائۀ معادلۀ آن از سوی علوم روشن می  شود. به 

این بیان که دانشــمند، در توصیف علمی از واقعیت و بیان متغّیرهای آن، توصیفی مدلمند و علمی 

از واقعیت ارائه می کند تا با »پیش بینی، هدایت، کنترل« پدیده ها تبدیل وضعیت موجود به وضعیت 

مطلوب را برعهده بگیرد؛ تحقق چنین تبدیلی نیز متکی بر یک تفســیر فلسفی از مکانیسم حرکت 

 یک دانشــمند آن را به عنوان پیش فرض در تحلیل مکانیســم حرکت در موضوعات 
ً
اســت که تبعا

خاص پذیرفته اســت. به این ترتیب، یک نظریه پرداز، با پیش فرض هــای خاص از تئوری حرکت، 

توصیفی علمی متناسب جهت ایجاد تغییر در موضوع تحقیق خود ارائه می کند.

چنانچــه ارتباط بین ارزش ها و مبانی فلســفی یک جامعه با تئوری حرکــت و تکامل منقطع 

باشد، تفســیر چگونگی  حرکت پدیده ها به ارزش های اجتماعی و فلسفی خاص ارتباطی نخواهد 

داشت، درحالی که در نظریه های علمی موجود، مدل هایی که در مطالعۀ وضعیت متغیر پدیده های 

اجتماعی و اشــیاء مادی به کار گرفته می شــوند ناشــی از اصول موضوعه ای اســت که برآمده از 

ارزش های اجتماعی است.

بنابرمطالب فوق، برای تغییر وضعیت و اندازه گیری آن، ابتدا باید مدل ساده ای از روابط متعین 

دریک پدیدۀ خارجی ارائه شود؛ پس ازآن فعالیت کارشناسی در حوزۀ ارتباط میان »وضعیت موجود« 

و تبدیل آن به »وضعیت مطلوب« صورت پذیرد. روشــن اســت که تصویری که از مطلوبیت یک 

، به عهدۀ علم نیست، بلکه ارزش گذاری و هدف گذاری و تصویر مطلوب 
ً
تغییر ارائه می شود، اساسا

از یک تغییر به عهدۀ نظام ارزشــی و اصول موضوعۀ حاکم بر علم اســت. در این میان، نظریه های 

علمی تحقق اهداف و ارزش ها را در قالب ساختار علمی )فرایند گمانه، گزینش، پردازش( تئوریزه 

می کنند. در واقع برای تبدیل وضعیت در یک موضوع، کارشناس باید پدیده را به مثابۀ یک کل متغیر 

 نمی توان ارتباطات پیچیدۀ حاکم بر پدیده ها را اســتخراج کرده و توصیف 
ّ

به تصویر بکشــد، و اال

مدلمند از آن ارائه کرد. بیان روابط و نســبت های حاکم بر متغیرهای یک سیســتم و فهم درستی و 

نادرســتی حرکت پدیده ها نیز با ارجاع به ذات و درون پدیده قابل تعریف نیســت، بلکه در نسبت 

با مبانی و هدف، که بیرون از سیســتم است، قابل ســنجش است. توصیف مبانی و غایت و احراز 

تناســبات حرکت آن نیز برعهدۀ مکتب و مبانی فلسفی اســت، نه خود علم؛ با این روش است که 
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معادله سازی و مدل ســازی برای تغییر موضوع، براســاس پیش فرض ها و نسبت های مفروض بین 

آن ها، ممکن می گردد و لذا، ســاخت یک نمونۀ فرضی از واقعیت عینی درجهان ذهن حاصل تلقی 

خاص از مبانی ارزشی و پیش فرض های فلسفی است )حسینی الهاشمی، 1365(.

3-3. حاکمیت اختیار درتفسیرحرکت و جهت داری مدل سازی

برای روشن تر شدن چگونگی تأثیر پیش فرض و ارتکازات اجتماعی در تحلیل مکانیسم حرکت 

و تکامل توســط تئوری های علمی، دریک قدم دیگر، نقش اختیار انسان را در جهت گیری بررسی 

می کنیم. در فرهنگ دینی، ازجمله پیش فرض های پذیرفته شــده این اســت که انسان دارای قدرتی 

به نام اختیار اســت و با آن می تواند بر شــرایط غلبه کند. به طوری که رفتار مادی را تحت ســیطرۀ 

قدرت ارادۀ دینی خود درآورد؛ حاکمیت بر رابطه یعنی داشــتن قدرت حرکت به طرف حق یا باطل، 

یعنی قدرت سوء یا حســن اختیار. به همین علت به نسبتی که این حاکمیت حذف شود، به همان 

نســبت تابعیت از قوانین ثابت می شود. حذف اختیار و محکومیت در ذیل قوانین مادی به این معنا 

خواهد بود که اقتضائات تکوینی عالم ماده برای مسلمان و کافر یکی است و نمی توان دنبال تصرف 

هماهنگ با جهت غائی عالم بود. بدیهی اســت که پیش فرض گرفتن حاکمیت اختیار انسان یا نفی 

اختیار و یا اذعان به هدف داری و یا نفی هدف داری حرکت جهان به طرف یک غایت موجب تفاوت 

در مدل شناسایی حرکت پدیده ها می شود.

درواقع، در آموزه های دینی جهان مخلوق اســت و اشیاء معطوف به یک غایت قدسی حرکت 

می کنند و هیچ چیز از خلقت را لغو یا ظالمانه نمی شــمارد و قوانین حرکت را بدون هدف و مستقل 

از خداوند تصور نمی کند و هرگونه حرکتی که در انســان، جامعــه، تکوین جهان صورت می گیرد 

را در نســبت با غایت و اقتضائات آن به دو جهت حق و باطل تفســیر می کند و آن را به ملکوتی و 

حیوانی طبقه بندی می کند. لذا، فرد دین دار هموار به دنبال حرکتی اســت که در جهت هماهنگی با 

اقتضائات تکوین و فطرت خلقت باشد و در مسیر طغیان نباشد. درحالی که در دیدگاه مادی حرکت 

عالم ناشــی از اقتضائات خود عالم ماده بوده و عالم براساس مکانیسم درونی خود حرکت می کند، 

بــدون اینکه ملتــزم به ربوبیت الهی در همۀ شــئون حرکت و تکامل عالم باشــد که نمونۀ عینی و 

 با چنین باوری، هماهنگی 
ً
تأثیرگذار چنین تحلیلی را می توان در »فیزیک نیوتن« مشاهده کرد. تبعا

حرکت و تکامل با مشــیت الهی و اقتضائات تکوینی موضوعیتی ندارد و نمی تواند نسبت به حرکت 

موضوعات ارزش گذاری کند و آن را به حق و باطل توصیف کند، چرا که خروج موضوعی دارد.
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بنابراین، توصیف و شناسایی وضعیت پدیده ها، مدل چگونگی تبدیل یک وضعیت به وضعیت 

دیگر، در موضوع و پدیده هایی که حرکت و تغییر برای آن ها قابل فرض اســت، امور کارشناسی اند 

اعم از اینکه در مقیاس انسان باشند که شامل حاالت روحی و حرکت سنجشی ذهن و رفتار است؛ 

 تغییر 
ً
یا در مقیاس مهندســی اجتماعی باشــند که تکامل جامعه را هدف قرار داده باشند؛ یا اساسا

درمقیاس پدیده های مادی باشــند. ازاین رو، هرگونه مدل و الگوی علمی و کارشناسانه در توصیف 

و تبیین پدیده ها ونیز تغییر و تبدیل وضعیت آن ها، بدون شناســایی فلســفه و ارزش حاکم بر آن ها 

امکان پذیر نیســت. همچنین بدون شناخت مناسبات و روابط حق و باطل یا کفر و ایمان و تفاوت 

آن دو، توصیف و تبیین حرکت عام و خــاص موضوعات امکان پذیر نخواهد بود؛ یعنی توصیف و 

تبیین موضوعات متعین بدون تفسیر فلسفی و ارزشی از مکانیسم حرکت و تکامل عام هستی و فهم 

مناسبات و الزامات آن ممکن نخواهد بود.

به این ترتیب، در فلســفۀ حرکت و تکامل، زمانی که سخن از تبدیل وضعیتی به وضعیت دیگر 

می شــود، الزم است معنای رشــد و نکث درحرکت و تکامل شناخته شود و تشخیص چنین امری 

برعهدۀ علوم کارشناسی نیســت. به بیان دیگر نمی توان جهت دار بودن را از متن حرکت حذف کرد 

و آنگاه رشــد را تعریف کرد؛ زیرا درهرمقیاســی از حرکت و رشد غایت مندی قابل تفکیک نیست. 

 به شناخت از 
ً
نظریه پرداز نیز، در شــناخت مصلحت و مفســدۀ حرکت و تکامل پدیده ها، ضرورتا

ارزش و فلسفه نیازمند است و تا این دو نباشند مدل نیز فاقد پیش فرض است. پس ارائۀ تئوری، اولین 

نقطۀ ورود ارزش های پذیرفته شــدۀ اجتماعی در متن »دانش اجتماعی« و »فلســفۀ چگونگی ها« 

است )همان، 1365(. مراحل جریان ارزش های اجتماعی در شبکۀ دانش اجتماعی را به این نحو 

می توان ترسیم کرد:

 

 1. ارزش و
 مکتب

 2. فلسفه و
 بینش

3. تئوری پردازی

4. تولید
دانش

5. تولید
تکنولوژی
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4. حساسیت های جامعۀ اسامی و الحادی و تفاوت در طبقه بندی ونظام مند کردن 

نیازها

ر اجتماعی است 
ّ
بابیان اینکه تولید شبکۀ دانش و تکنولوژی بشری، متأثر از نیازها و ارزش های موث

و این نیازها را نیز نمی توان منحصر در نیازهای بســیط و اولیه کرد، بلکه با توسعه و کثرت نیازهای 

اجتماعــی، به دلیل مقدورات و امکانات اجتماعی، نمی توان به همۀ نیازها پاســخ داد؛ ازاین روی، 

ضروری اســت آن ها را اولویت بندی کرد و به هماهنگی رســاند، در حقیقت نظام مند کردن کثرت 

جریان نیاز و ارضاء یکی از ورودی های اصلی حضور ارزش و مکتب در فرایند تولید و تکامل شبکۀ 

دانش اجتماعی و تکنولوژی های اجتماعی است.

با این توضیح که اگر قدرت انســان و مجموعۀ امکانات جامعه نامحدود فرض شــود، هر فعل 

اجتماعی در هرلحظه و مکانی، در هر شــرایطی امکان خواهد داشت، حتی می توان گفت جریان 

قدرت نامحدود به شرایط محدود نیســت؛ اما اگر توانایی فرد و جامعه محدود باشد، در یک زمان 

معیــن با توان محدود، قــادر به انجام برخی از امور خواهد بود. در ایــن وضعیت، اضطرار به نظام 

درآوردن و هماهنگ ســازی نیازها و نظام مند کردن امور روشــن می شــود؛ زیرا در این شرایط توان 

انجام همۀ کارها وجود ندارد، باید آن هایی را که الزم ترند انتخاب کرد.

4-1. ماک و منطق حاکم بر مدل کردن نیازها

 امــا چگونه می توان ظرفیت قدرت را با توجه به امکانــات و مقدورات موجود بین امور توزیع کرد؟ 

 به میزان پیچیدگی ارتباطات و نیازهای گوناگون، نیاز به تنظیم امور و اولویت بندی نیازها برای 
ً
تبعــا

بهینه سازی رشــد و تکامل اجتماعی ضرورت می یابد. چراکه نیازهای انسان بریده از هم نیستند و 

اگر قــدرت واحد و محدودی بخواهد در کثرت نیازها توزیع شــود، باید با تعیین اولویت صورت 

پذیرد؛ اما معیار اهم و مهم کردن نیازها چیست؟

کدام مالک های فردی یا اجتماعی در این طبقه بندی اساس قرار می گیرند؟ در پاسخ باید گفت 

میزان حساســیت و ارزشــی که یک فرد یا جامعه برای هرکدام از نیازهایش ملتزم است و دررسیدن 

بــه هدف مطلوب آن را مؤثــر می داند می تواند مالک اندازه گیری و اهم و مهم بودن نیازها باشــد. 

ازاین روی، در مقیاس جامعه، ما با نیازهای مختلف اجتماعی، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، 

نظامی و… مواجه ایم، که براساس ارزش و اهمیت هرکدام، تقدم و تأخر پیدا کرده و تنظیم می شوند؛ 

پــس، برنامه ریزی فردی یا اجتماعی در تنظیم امور مبتنی بر اولویت بندی و تعیین منزلت و جایگاه 
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امور براســاس میزان حساســیت و اهمیتی اســت که برای فرد و جامعه دارد. باید ارزش هر امری 

نســبت به امر دیگر مشخص شود تا در نسبت باهم به نظامی تبدیل شوند که توان فرد یا جامعه در 

آن جــاری گردد، اهداف فردی یا اجتماعی تحقق یابند؛ بنابراین، نیازها مجزا از هم نیســتند، بلکه 

همواره با توجه به  نظام حساسیت ها و اهداف فردی یا اجتماعی مرتبط اند.

 باتوجه به مطالبی که نسبت به کیفیت رابطۀ نیاز، علم، تکنولوژی گفته شد، می توان چنین نتیجه 

گرفت که علوم، ســاختارهای اجتماعی و تکنولوژی و محصوالت، در جوامع امروزی، براســاس 

میزان نظام حساســیت های اجتماعی نســبت به مطلوبیت ها و ارزش ها و نیازهای اجتماعی شکل 

می گیرند. نظام حساسیت نیز براساس میزان تعلقات و گرایش های فرد و جامعه، نسبت به یک نظام 

ارزشی یا عقالنیت نظرِی موجود، شکل می گیرد.

منظومۀ نیازهای اجتماعی که از اولویت و حساسیت های باالیی برخوردارند، حول یک محور 

واحد نظام  یافته اند و محور تنظیم نظام نیازها نیز یا پرســتش خدا یا پرســتش دنیاســت که دو نیاز 

محوری برای رقم زدن دامنۀ سایر نیازهای فرعی اند؛ تمام نیازهای جامعه شعاعی از آن نیاز محوری 

هستند و متناسب با آن نیاز محوری جایگاه خود را در نظام می یابند. نیازهایی که بیشترین نسبت را 

با آن نیاز اصلی و محوری دارند از منزلت باالتری برخوردارند و نیازهایی که نسبت کمتری را با آن 

نیاز اصلی دارند از منزلت های پایین تری برخوردار خواهند شد؛یعنی اهمیت، ارزش و جایگاه هر 

نیازی در نظام نیازها به نسبت قرب و ُبعد آن با نیاز محوری بستگی دارد.

تمام همت جامعۀ دینی این است که جریان دین و دین داری با هر شدت و شکلی که انجام شده، 

گسترش یابد و همۀ تصرفات رنگ و بوی دینی بگیرد. درواقع، جامعۀ دینی میل به بندگی دارد و به 

میزان شدت ایمان دینی نیز طالب و خواهان توسعۀ دامنۀ دین و دین داری در تمام عرصه ها ست؛ این 

جریان نیاز و ارضا، بر محور جریان دین و دین داری، تا وقتی که جامعۀ دینی مســتقر است، همواره 

ادامه خواهد داشــت. در نقطۀ مقابل جامعۀ دینی، تمام توجه  جامعۀ ســکوالر به این اســت که با 

شدت و کیفیت هر چه بیشتر و بهتر، به اشکال و اطوار مختلف، اهداف دنیوی خود را محقق سازد.

4-2. تفاوت نظام نیازهای جامعۀ دینی و سکوالر؛ مستلزم تولید دو شبکۀ علمی

به این ترتیب، فرایند تکامل نظام نیازمندی های جامعۀ دینی، نســبت به هدف تعیین شــده، با نظام 

نیازمندی های جامعه ســکوالر تفاوت اساســی دارد؛ لذا، با پیچیده تر شــدن جریان نیاز و ارضاء 

انسان و جامعه، شبکۀ علوم بشری نیز درجهت حل نیازمندی های اجتماعی بهینه می شود و تکامل 
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 موضوعیت ندارد؛ چنان که 
ً
پیدا می کند؛ لذا، در این فرض دیگر تولید دانش برای خود دانش اساسا

امروزه به وضوح شاهدیم که تمامی علوم جدید، درجهت  حل نیازمندی های اجتماعی و ارزش های 

جدید، سیاست گذاری و تولید و ترویج می شوند )لیوتار، 1381: ص 90(. به این ترتیب، اگر فرایند 

تکامل نیاز اجتماعی در جهان فرایندی همگانی باشد، دانشی هم که حل آن نیازمندی های عمومی 

را برعهــده دارد یک دانش جهانی خواهد بود، ولی اگر کارکــرد دانش در حل نیازهای خاص یک 

 نظام نیازمندی های جامعۀ دینی متفــاوت از نظام نیازمندی های 
ً
جامعه تعریف  شــده باشــد، تبعا

جامعۀ سکوالر خواهد بود؛ لذا، شبکۀ دانش اسالمی با شبکۀ دانش سکوالر تفاوت اساسی خواهد 

داشت، حتی اگر علم را براساس کشف واقع معنا کنیم. بنابراین، اگر منظومۀ نیازمندی های مؤمن و 

کافر به صورت مســتقل مالحظه نشود، نظام نیازمندی ها و اولویت بندی آن از یک جامعه تا جامعۀ 

دیگر تفاوت جدی خواهد داشت و متناسب با تفاوت سطح و نوع جهت نیازها، تئوری و معادالت 

کاربردی متفاوتی خلق خواهد کرد. درواقع، درصورتی که انسان را منظومه ای از نیازمندی ها تصور 

کنیــم که می تواند هم بر محــور تکامل و ارضای نیاز مادی هماهنگ شــود و هم بر محور تکامل 

جریان و دین داری به انســجام برســد، فرض دو محور متفاوت ومتباین مستلزم دو نوع نظام و مدل 

کردن نیازها ســت که یکی به نظام مندی نیازهای انســان دینی و دیگری به نظام مندی نیازهای انسان 

سکوالر منجر می شــود که تئوری ها و معادالت علمی، که ابزارهای حل این نیازمندی هاست، نیز 

تفاوت اساسی خواهد داشت.

5. تکامل اجتماعی و بهینه کردن نیازهای اختصاصی و هدایت فرایند تحقیقات علمی

ممکن اســت به تحلیل فوق این اشــکال وارد شود که همۀ انســان ها اعم از مؤمن و ملحد دارای 

مجموعه ای از نیازهای مادی مشــترک اند، ازاین رو نیازمند دانش و تکنولوژی مشترکی برای ارضاء 

آن هستند؛ بنابراین، لزومی ندارد که تمام علوم موجود در دو جامعۀ دینی و غیردینی متفاوت باشد. 

هرچنــد جامعۀ دینی نیازهای خاص دارد، اما بســیاری از نیازهای آن با نیازهای جامعۀ ســکوالر 

مشترک است؛ ناگزیر در آن نیازها، علوم مشترکی خواهیم داشت که برای رفع نیازهای مشترک هردو 

جامعــۀ ایمانی و غیر ایمانی کارآمد خواهند بود، پس نیــازی به تولید علوم دینی، در همۀ حوزه ها و 

سطوح اجتماعی نیست.
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5-1. تازم و تقوم نیازهای مشترک و اختصاصی و تأثیر و تأثرشان

در پاسخ به این اشکال باید پرسید: »آیا نیازهای مشترک و نیازهای اختصاصی انسان، در درون یک 

مجموعه قرار دارند؟ یا اینکه نیازهای مشــاع و خاص انسان مســتقل از دیگری است؟ همین طور 

در مقیاس جامعه، آیا نیازهای اجتماعی به نحو نظامی هماهنگ تصور می شــود یا به صورت طیفی 

از نیازهای مســتقل؟ آیا نیازهای فردی و اجتماعی در طی یک فرایند اجتماعی روبه بهینه شــدن و 

تکامل اند یا امری ثابت اند و روبه بهینه شدن نیستند؟« اگر نظام نیازمندی های انسان در یک فرایند 

روبه رشــد و بهینه شدن باشد، روشن اســت که الگوی تغذیۀ مؤمن و کافر نیز، در ادامه، دو گونۀ 

متفاوت خواهد شــد، یعنی الگو و علم تغذیه ای که در بهداشت جسمی یک انسان سکوالر تجویز 

می شــود را نمی توان برای انسان دین دار نسخه پیچید؛ یعنی حل نیازهای مشترک در ذیل دو سیستم 

ارزشــی متفاوت به تدریج با بهینه شــدن و تکامل فرایند اجتماعی، هرکدام به نیازهای اختصاصی 

تبدیل می شــوند )حسینی الهاشمی، 1379، جلســه اّول (. بنابراین، الف( اگر نیازها به نحو نظام 

نیازمندی ها دیده شــود؛ ب( نظام نیازمندی نیز در فرایند بهینه مالحظه شود؛ ج( نظام نیازمندی ها 

در جهت گیری و هدایت فرایند تحقیقات علمی نقش اصلی را ایفا خواهد کرد.

1. ماحظه نیازها به 
نحو نظامند

2. ماحظه نیازها
در فرایند بهینه

 3. حاکمیت
نیازها بر تحقیقات

 

5-2. عدم کفایت کاربست الگوهای رشد دو جامعۀ دینی و سکوالر در یکدیگر

 توســعۀ علوم به گونه ای خواهد شــد که حتــی علوم پایه نیز به دینی و 
ً
باتوجه به مطلب فوق، طبیعتا

غیردینی تقســیم خواهند شد. به این ترتیب، درصورتی می توان وصف دینی را برای یک علم اطالق 

کــرد که بتوانــد در خدمت جریان نیاز و ارضــاء دینی و اخالق دینی قرار بگیــرد، دیگر آن تصور 

ساده انگارانه که علم مانند چاقو است که می تواند در دو جهت کاربرد داشته باشد تا با آن بتوان هم 

جّراحی و هم جنایت کرد، تصور درستی نخواهد بود؛ لذا، چنین تصویر انتزاعی از ابزار و قضاوت 

ابزارانگارانه را نمی توان به علوم و تکنولوژی، که پیدایش و تکاملشان از یک فرایند اجتماعی پیچیده 



144

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

برخوردار اســت، ســرایت داد. به این ترتیب، در نگاه انتزاعی، هر علم و تکنولوژی باتوجه به حیث 

مشــترک، در چند جهت می تواند قابل استفاده باشد، درحالی که اگر همان حیث اشتراکی در فرایند 

بهینۀ نقطۀ مختصات مالحظه شــود، جهت و جریان نیاز و ارضاء واحدی بر آن حاکم خواهد بود 

)میرباقری،1393: صص 177 و 180(.

 متضاد باهم دارند؛ که تحققشان 
ً
بنابراین، دو جامعۀ دینی و ســکوالر دو مقصد و غایت کامال

نیز با دو ســاختار و مســیرمجزا ممکن می گردد، به تبع دوئیت، در اهداف و ســاختارهای ارضاء، 

آثار و نتایج متفاوت و متناســبی را رقم خواهد زد. به این ترتیب، شــاهد دو نوع نظام اجتماعی با دو 

شــیوۀ متفاوت مهندسی تکامل اجتماعی خواهیم بود. اگر موارد مشــابهی هم در هردو نظام دیده 

می شــود، درواقع مشابه نیستند؛ زیرا موارد مشــابه در دو نظام اجتماعی از ضریب حساسیت های 

یکســان برخوردار نیستند، بلکه ضریب و کمیتشان در تأثیرگذاری بر روند رشد کل جامعه متفاوت 

 هیچ کدام از دستورالعمل ها و نسخه های اجتماعی که برای رشد و تکامل جامعۀ خود 
ً
اســت و تبعا

ارائــه می کنند، برای جامعــۀ دیگر کفایت نمی کند، بلکه به بحران هویــت و ناکارآمدی اجتماعی 

 لوازم و آثار سوء آن ظهور 
ً
منجر می  شــود. هرچند چنین آسیبی در بدو امر ظاهر نمی شود، تدریجا

اجتماعی پیدا می کند.

5-3. عدم مشروعیت و معقولیت الگوهای یکسان در رفع نیازها به صرف اشتراک نیاز

حاصل اینکه، اشتراک ظاهری در نیازهای مادی نمی تواند مشروعیت و معقولیت ارائۀ نسخۀ واحد 

در تأمین نیازهای مادی هر دو جامعه را توجیه کند؛ زیرا نیازهای مادی فقط اشتراک لفظی در نیازها 

را نشان می دهد، نه در عالم واقع و مصداق حقیقی نظام اجتماعی، زیرا نیازهای مادی در هیچ کدام 

از دو جامعۀ موردبحث از ســایر نیازهای آن دو جامعه بریده و منفک نیست و آن نیازها در ارتباط با 

سایر نیازهای دو جامعه قرار دارد.

بنابرایــن، به مقداری که جوامع از وضعیت التقاط عبور کننــد و در روند حرکت تکاملی خود 

جهت گیــری و اهداف خود را اصالح و تهذیب کننــد، صف آرایی و موضع گیری  دو جامعۀ دینی و 

 کارآمدی آن ها 
ً
الحادی به تدریج آشــکار می شود و از یکدیگر فاصلۀ بیشــتری پیدا می کنند و تبعا

در مقایســه با یکدیگر در تأمین نیازهای به ظاهر مشترک کمتر می شود و این کارآمدی به صفر میل 

می کنــد؛ یعنی به میزان خلوص درهدف، تکنولوژی های یک نظام، نســبت بــه تأمین نیاز به ظاهر 

مشــترک در نظام دیگر، کارآمدی خود را ازدســت خواهند داد؛ بنابراین، باتوجه به آنچه در کیفیت 
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مناسبات ســه موضوع علم، تکنولوژی، نیاز گفتیم و نیز آنچه در تفاوت و اشتراک در نظام نیازهای 

جامعۀ الهی و جامعۀ الحادی گفته شد، نتیجه می گیریم که جامعۀ دینی برای رفع مجموعه نیازهای 

اجتماعی خود محتاج تکنولوژی و علوم، متناســب با جامعۀ خود، اســت؛ بنابراین، به میزانی که 

نظام حساســیت ها و تمایالت اجتماعی جامعۀ اسالمی با غیر اسالمی فاصله دارد، تبعات آن یعنی 

محصوالت، تکنولوژی ها و علوم آن دو نیز باید از هم مجزا باشند )پیروزمند، 1373: ص 1 و 8(. 

به این ترتیب، با تحلیل جامعه شــناختی از فرایند پیدایش و تکامل علوم در بستر توسعۀ مناسبات و 

روابط قدرت اجتماعی، می توان به این نتیجه نائل شــد که تولید علم یک کنش اجتماعی ناشی از 

شبکۀ قدرت جامعه است که فراتر از کنش فردی انسان در درون جامعه است؛ لذا، تولید علم یک 

فرایند اجتماعی است و نیازها و ارزش های اجتماعی بر آن حاکم است.

6. حاکمیت معادالت توسعۀ قدرت بر فرایند و سیاست گذاری کان تولید دانش

با بهینه شدن فرایند نیاز و ارضاء در یک جامعه به وضوح مسیر دانش و تکنولوژی از وضعیت مشاع 

به وضعیت اختصاصی هدایت و ســوق پیدا می کند؛ یعنی فرایند جریان نیاز و ارضاء اجتماعی بر 

فرایند تحقیقات حاکم شده، توسعۀ علمی خاصی را نتیجه خواهد داد.

6-1. حاکمیت اخاق توسعه بر شبکۀ تحقیقات علمی غرب

 تکامل نیاز اجتماعی مبدأ پیدایش و تکامل علوم می شود. اگر فرایند نیاز و ارضاء به سمت اخالق 

 خروجی آن تولید علومــی خواهد بود که در جهت ارضاء نیازهای مادی 
ً
مــادی حرکت کرد، حتما

و متناســب با اخالق مادی کارآمدی خواهد داشت و به  میزان تناســب بااخالق مادی، کارآمدی 

ایــن علوم در رفع نیازهــای جامعۀ ایمانی کاهش خواهد یافت. اینــک در تمدن مادی، حاکمیت 

اخالق توســعۀ مادی را بر فرایند کل شــبکۀ تحقیقات غرب می توان به وضــوح دید؛ یعنی مالک 

 در فرایند 
ً
کارآمدی و علمیت یک نظریه به تضمین ســود سرمایه مشروط شده، به گونه ای که اساسا

تحقیقــات اجتماعی، هر تحقیقی که به یک نظریۀ علمی دســت یابد که نتواند به توســعۀ قدرت 

سرمایه وهژمونی قدرت نظام خود ختم شود، نه تنها آن را تأیید نمی کنند، بلکه مهر ابطال بر آن زده 

و آن را غیرعلمی تلقی می کنند )لیوتار، 1381: ص 90؛ حسینی الهاشمی 1386: صص 28ـ  27؛ 

حسینی الهاشمی،  1378(.

به این ترتیب، ارتباط مســئلۀ »اخالق و علوم« یا »اخالق و تکنولــوژی« صرف ارتباط دو موضوع 
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به صورت انضمامی نیســت که کنار هم قرار بگیرند، بلکه اخالق اعــم از مادی یا دینی در متن دانش و 

تکنولوژی حضور دارد و حتی اخالق هدایت آن دو را به عهده دارد؛ لذا، مسئلۀ ارتباط اخالق و دانش و 

تکنولوژی این نیســت که چگونه باید از علوم و یافته های علمی اســتفادۀ اخالقی کرد، بلکه منظور 

از حاکمیــت اخالق در پژوهش و دانش این اســت کــه اخالق به عنوان معیــار صحت در حوزۀ 

پژوهش باشــد؛ به گونه ای که اگر تابع اصول اخالقی نشــد، بتوان مهر بطالن بر یافته های پژوهشی 

زد. باتوجه به توضیحات فوق، فرایند اجتماعی تولید علم مشــمول سیاســت گذاری و برنامه ریزی 

اجتماعی خواهد بود. این سیاســت گذاری و برنامه ریزی نیز تحت تأثیر سیاست گذاری های کالن 

قــرار دارد؛ به عنوان مثال، مطالعه در باب فیزیک هســته ای یا ذرات بنیــادی در امریکا تحت تأثیر 

ی و 
ّ
سیاســت توسعۀ قدرت در آن کشور است؛ یعنی سیاســت گذاری و برنامه ریزی برای امنیت مل

توســعۀ اقتدار، بر فضای تحقیقات نیز تأثیرگذار است و به آن جهت می دهد. براین اساس، آنچه بر 

معادلۀ توسعۀ قدرت حکومت می کند، بر معادلۀ توسعۀ تحقیقات هم حکومت خواهد کرد؛ یعنی، 

 به 
ً
حاکمیت اخالق توسعه بر تحقیقات علمی، از طریق سیاست گذاری صورت می گیرد؛ این صرفا

معنای بهره وری اخالقی از دانش و تکنولوژی نیست.

6-2. اخذ و اقتباس روشمند و مشروط از شبکۀ علوم سکوالر

البتــه در مواجهه بــا علوم غربی، اینکه چگونه و با چه نوع الگــوی عقالنی باید برخورد کرد بحث 

 جای پرسش اســت که آیا می توان از خروجی و نتایج تحقیقات 
ً
جدی و اساســی می طلبد و اساسا

 اســتفاده از آن درجهت رفع نیازهای خاص تا کجا 
ً
 »ســاینس« استفاده کرد. اساسا

ّ
دیگران در حد

ممکن و مطلوب اســت. دراین رابطه باید گفت خروجی هر علمی به ســادگی و سهولت در راستای 

رفع هر نیاز اختصاصی جامعۀ دیگر قرار نمی گیرد، یعنی گزینش و اقتباس از دانش های ســکوالر، 

بدون هوشمندی و داشــتن الگوی الزم و بدون مصادرۀ آن در نظام خود، آسیب اجتماعی به دنبال 

دارد؛ یعنی تا زمانی که ما از دو نوع نظام نیازمندی متفاوت ســخن می گوییم، بالشک خروجی های 

این دو نظام برای همدیگر کفایت نمی کنند؛ لذا، نباید ما منفعالنه مصرف کنندۀ علوم مدرن باشیم 

و در وضعیــت اضطرار و دورۀ گذار، تالش الزم را برای مصادره علوم و عبور از این وضعیت انجام 

ندهیم کــه در چنین وضعیت انفعالی دیگــر ارضاء نظام نیازها در جهــت تحقق اهداف مطلوب 

اجتماعی و مهندســی تکامل اجتماعی واقع نمی شــود؛ البته تحلیل فوق در فرضی است که نظام 

نیازمندی ها را بر نظام اکتشــافات جامعه حاکم بدانیم و آن ها را به صورت سیســتم تصور کنیم.اگر 
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علوم مدرن و لو بر مبنای کاشفیت تفسیر شود باز در جهت خاص کارآمد است، براین اساس روند 

تحقیقــات علمی برای رفع نظام نیازمندی های اجتماعــی کارآمدی دارد، حال اگر نظام نیازمندی 

جامعــه تغییر کرد، جامعه نمی توانــد از همین نظام تحقیقات علمی اســتفاده کند و باید به دنبال 

تحقیقات علمی جدید برود. ازاین رو، در مواجهه با شبکۀ علوم مدرن و چگونگی اخذ مشروط آن، 

الزم است ابتدا الگویی ســاخت که از برآورد نیازها و مطلوبیت ها و مقدورات حاصل می شود که 

براساس آن می توان تشــخیص داد کدام بخش از اطالعات برای اهداف ضروری است و کدام یک 

باید منحل شود؛ دریک قدم باالتر، در فرایند توسعۀ علوم، دیگر نمی توان نظاره گر این بود که تمدن 

 با گزینش ساده از تولیدات آن بهره بگیرد، بلکه در 
ً
غرب تولیدکنندۀ علوم باشد و جامعۀ دینی صرفا

فرایند توسعۀ علوم باید در جهت استغنای علمی حرکت کرد )میرباقری، 1383: صص 83-84(. 

نتیجه گیری

1. فرایند پیدایش و تکامل علوم و تکنولوژی حاصل یک فرایند پیچیدۀ اجتماعی است که به صرف 

پژوهش انفرادی حاصل نمی شــود. درحقیقت، نوع ســاختارها و قدرت اجتماعی بستر تولید 

و تکامــل علوم را رقم می زند. لذا، بســته به نوع بافت ســاختار و ترکیب قدرت اجتماعی و نیز 

جهت گیری حاکم بر آن شــبکۀ دانش و تحقیقات نیز هدایت و حمایت می شود. فعالیت علمی 

و پژوهشی شبکۀ اجتماعی پژوهشگران که در ذیل سیاست کالن تحقیق و جهت گیری واحد به 

هماهنگی می رسد، می تواند اهداف تعریف شده را محقق کند. سخن فوق به معنای نفی ارتباط 

کید بر نقش  دیالکتیکی میان عاملیت فاعل شناســا و نقش ســاختارها نیست، بلکه به معنای تأ

مضاعف ساختار و قدرت اجتماعی در تولید علم است.

باتوجه به اجتماعی بودن تکامل علوم و نیز تفاوت اهداف و ارزش های حاکم بر ترکیب ساختار و   .2

قدرت اجتماعی، به تبع نیازهای اجتماعی خاصی را پاسخ خواهد داد و نظام نیازها نیز متناسب 

و به گونه ای متفاوت تنظیم و مدلمند خواهد شــد. با تفاوت اهــداف و ارزش های اجتماعی و 

اختالف در مدل ارضاء نیازهای اجتماعی، شبکۀ علوم بشری نیز دارای دو جهت متفاوت خواهد 

کادمی ها براساس نوع سفارش پذیری  بود، براین اساس فرایند تولید و توسعۀ علوم و تحقیقات در آ

اجتماعی که توسط نهادهای صنعتی و اجتماعی و قدرت سیاسی صورت می گیرد واقع می شود، 

نه به صرف انگیزه و کنجکاوی فردی و شخصی یا طیف خاص، ازاین روی علوم و تحقیق امری 

سفارش پذیر است.
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باتوجه بــه اینکه اهداف و نوع ســاختار قدرت اجتماعی و ارتــکازات و نیازهای جوامع دینی و   .3

سکوالر متفاوت اســت، پس ما شاهد دو نظام نیاز و هدف خواهیم بود که هریک شبکۀ علمی 

و تحقیق متفاوتی را می طلبد؛ لذا، علوم ســکوالر نمی تواند اهداف و نیازهای اجتماعی جامعۀ 

دینی را محقق ســازد؛ اما این سخن به معنای عدم اخذ و اقتباس روشمند و مشروط علوم مدرن 

نیست.

اشتراک جامعۀ دینی و سکوالر در طیفی از نیازها نمی تواند مشروعیت و معقولیت الگوها و علوم   .4

مشــترک را، که صبغۀ سکوالریســتی دارند، توجیه کند. چراکه نیازهای مشاع انسان با نیازهای 

خاصشان پیوند حقیقی دارد و درصورتی که علوم یکسان برای رفع نیازهای عام به کار گرفته شود 

به تبع در کیفیت رفع نیازهای خاص تأثیر می گذارد و می تواند کارکرد نیازهای اختصاصی جامعۀ 

دینی را نیز متحول کند.

ارزش ها و بینش ها درصورتی می تواند در متن علوم و الگوی توصیفی و تبیینی واقعیت عالم راه   .5

 جهان بینی منحصرنشود و برای تحقق 
ّ

 التزامات ایمانی فرد دین دار یا در حد
ّ

 در حد
ً
یابد که صرفا

چنین امری باید ارزش ها و بینش ها در فرایند »گمانه، گزینش، پردازش« های علمی دخالت کرد 

 بدون تحول و راه یافتن ارزش و 
ّ

که با ارائۀ تئوری علمی، در ســاخت درون علوم راه می یابد و اال

بینش در حاق علوم، مسئلۀ اسالمی ســازی و تحول و تکامل اجتماعی علوم معنای محّصلی و 

کارکرد موردنظر را محقق نخواهد کرد.
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