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 چکیده

هـاي آموزشـی و   ي جهانی به آثار مخرب علم مدرن در کنار سلطه و نفوذ علم مدرن در نظامتوجه جامعه

رفت از وضع موجود بیفتند. سیدحسین نصـر  حکومتی، موجب شده تا برخی اندیشمندان به فکر لزوم برون

 و تصـویري از جامعـه  شان متفقا علم مدرن را نقـد کـرده   ي پژوهشیو پاول فایرابند با وجود تفاوت حوزه

اند. استراتژي نصر، احیاي علوم رایج در دوران قبل از علم مدرن است. علومی که علمی آرمانی رسم کرده

کردنـد. امـا   شان در هماهنگی با کل طبیعت بوده، نیازهاي معنوي انسان را نیـز بـرآورده مـی   منافع مادي

ه علم مدرن است، عبور کنیم و بـه سـمت تشـکیل    ي سرسپردگی بفایرابند معتقد است باید از آنچه مایه

اي برویم که در آن نه تنها علم، بلکه هیچ ایدئولوژي دیگري داراي جایگـاه برتـر نیسـت. در ایـن     جامعه

هاي ایشان تحلیـل شـده و در نهایـت    ي علمی آرمانی، تفاوتمقاله با مروري بر آراء ایشان در باب جامعه
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 عقالنیت ،مدرنیته ،آنارشیزم ،گراییسنت ،ي علمی آرمانیجامعه واژگان کلیدي:

:Email(نویسنده مسئول مکاتبات)دانشجوي دکتري فلسفه علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس * z .zar gar@modares.ac.edu **
:Emailدانشیار دانشگاه صنعتی شریف hosein ih@shar if.edu ***

:Emailمدرس دانشگاه صنعتی شریف t aghavi11@yahoo.com
11/6/91تاریخ تأیید:           19/3/91تاریخ دریافت: 

 فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی 
Methodology of

 

 شناسی علوم انسانیروش 
SocialSciences and

 

 1391پاییز ، 72، ش18س
Humanities Journal

 

 79ـ  55صفحات  
Vol.18, No.72, Autumn 2012

   



 1391پاییز / 72ش / 18س/  شناسی علوم انسانیروش

 مقدمه

علم و فناوري مدرن در کنار دستاوردهاي مثبت، آثار نامطلوبی بر روي محیط زیست و 
سبک زندگی انسان معاصر به جاي گذاشته است و این مسئله از جهات مختلفـی آن را  

انتقاد قرار داده است. عالوه بر این جایگاه انحصاري علم مدرن در نهادهاي در معرض 
ها در گذشته بـر اسـاس آنهـا زنـدگی     دولتی و آموزشی باعث شده تا معارفی که انسان

کردند به حاشیه رانده شوند و علم مدرن جایگاه کرده و نیازهاي خود را برطرف میمی
 رفت قابل اعتماد و معتبر تثبیت کند.خود را به عنوان تنها گزینه براي مع

اند تا ذهن برخی اندیشمندان به دنبال پیدا کردن این مسائل در کنار هم موجب شده
راهی براي برون رفت از وضع موجود باشد. براي این که علـم در جامعـه در جایگـاه    

ت ي علمی آرمانی موضـوعی مطلوب قرار بگیرد و به درستی نقش ایفا کند، طرح جامعه
ي افراد و نهادهاي مرتبط با علـم اسـت   ناظر بر مجموعه 1»ي علمیجامعه«کند. پیدا می

که در تولید علم، آموختن علم و بهره برداري از آن و یا سیاست گذاري براي علم نقش 
ست که احراز آن توسـط ایـن   هاییي علمی بیانگر ویژگیدارند. وضعیت آرمانی جامعه

لیت علمی به هدف خود نزدیک شود. به ایـن ترتیـب ذیـل    شود فعامجموعه باعث می
هاي ي علمی آرمانی، مسائلی چون هدف فعالیت علمی، روش علم، ارزشعنوان جامعه

ها و ي حکومتحاکم بر فعالیت علمی و رفتار دانشمندان، نظام آموزشی مطلوب، رابطه
 شوند. علم، و جایگاه مطلوب علم در جامعه  نیز مطرح می

هر دو از اندیشمندان معاصري هستند که بر اساس  2حسین نصرو پاول فایرابندسید 
انـد و بـر اسـاس    هاي فکري خود با تسلط علـم مـدرن بـه مخالفـت برخاسـته     اولویت

پژوهشـی و همچنـین    انـد. زمینـه  ي علمی آرمانی را ترسیم کردههاي خود جامعهآرمان
هـاي مختلـف   ست و این تفاوت در جنبهبستر عقاید ایشان با یکدیگر به کلی متفاوت ا

ي دیـن  گرا و متدین اسـت و دغدغـه  شود. نصر یک فیلسوف سنتآراء ایشان دیده می
مداري در آراء او به وضوح نمایان است. در حالی که فایرابند یک فیلسوف علم اسـت  

هـاي انسـان مدارانـه متکـی اسـت. بـا وجـود ایـن در برخـی          و در آراء خود به ارزش
هاي ایشـان  هاي ایشان نسبت به وضع علم مدرن و همچنین راهکارها و توصیهقضاوت

1 شود. نقاط مشترکی یافت می . Scient ific Community2 . Pau l Feyerabend
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ي دو طیـف اندیشـه   در این مقاله سعی شده است آراء این دو فرد به عنوان نماینده
هاي انسانی داده و دیگري هر ارزشی را تحت لـواي  که یکی اصالت را صرفا به ارزش

پذیرد و هر دو به دنبال تغییر وضعیت موجـود علـم هسـتند، مـورد     یهاي الهی مارزش
دهـد تـا نقـش پـیش     بررسی و مقایسه قرار بگیرد. این رویکرد به ما این فرصت را مـی 

هـاي متفـاوت ایشـان در اقتضـائات متفـاوت و بعضـا متعـارض جامعـه علمـی          فرض
رمانی ایشـان در مقـام   علمی آ هاي جامعهشان را بررسی کنیم و همچنین ویژگیآرمانی

 پیاده سازي را بررسی کنیم.

 ي علمی آرمانی از دید نصر و فایرابنددورنماي جامعه

هـاي  دانـد کـه خداونـد از طریـق چهـره     ي اصول و قواعدي مینصر سنت را مجموعه
هـا قـرار داده اسـت تـا بـا بـه کـارگیري آن در        وحی در اختیار انسان مقدس و بوسیله

ندگی اعم از عبادات شخصی و جمعـی، اخـالق، احکـام و قـوانین     هاي مختلف زجنبه
). 58، ص1388 اجتماعی، هنر، علم و فناوري و ... در مسیر سعادت گام بردارند(نصـر، 

ي ظهور صفات خداوند است و نقـش معرفـت، شناسـاندن    در نگاه سنتی جهان عرصه
). نصر 167ان، صي تقرب انسان به خداوند است(همخداوند به انسان است که مقدمه

انـد و لـذا   کـرده ها در جوامع سنتی زندگی میمعتقد است تا قبل از دوران مدرن انسان
بینی الهی بوده و در حرکت انسان به سـمت  علم و فناوري در آن دوران مبتنی بر جهان

گیري آن همـراه بـا   اند. در حالی که علم مدرن که روند شکلخداوند نقش مهمی داشته
هاي سکوالر بوده است، مبتنی بر یک جهان بینی مادي است. نصر به طـور  رشد فلسفه

کند و معتقد است تقلیل معرفت یقینی بـه  خاص به نقش دکارت در این زمینه اشاره می
کارکرد عقل جزئی و کنار گذاشتن شهود و وحی به عنوان معرفـت یقینـی کـه توسـط     

رآیند سکوالرسازي معرفـت نقـش   دکارت و براي مبارزه با شک گرایی انجام شد، در ف
هاي کنار رفتن شهود و مادي دیدن جهان را در کار عمده اي داشته است، اگرچه ریشه

ي سـکوالر شـدن   دانـد. در نتیجـه  فالسفه یونانی از جمله ارسطو نیز قابل مشاهده مـی 
دهد نیز تقدس زدایی شده و صـرفا مـادي   معرفت،  تصویري که علم از جهان ارائه می

شود و این مسئله عالوه بر این که حضور خداوند را در هستی و بـالتبع در زنـدگی   می
ها کمرنگ کرده است، بستر سوءاستفاده از محصوالت فناوري را نیز فراهم کـرده  انسان
هاي اخالقی و زیست محیطی جوامع مدرن ). نصر بحران50-48، ص1388 نصر،است(
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، 1379(نصـر،  دانـد هـاي علـم مـدرن مـی    بینی الحادي حـامی نظریـه  را محصول جهان
ایست که در آن علوم طبیعـی  ي علمی آرمانی جامعه). از دید نصر جامعه149-148ص

بینی الهی تولید شده باشند و در مقام مصرف علـم نیـز چـه از جانـب     با تکیه بر جهان
هاي مبتنی بر علم، جهـان بینـی الهـی حـاکم     آموزندگان، و چه تولید و مصرف فناوري

 اشد. ب
و  1عـدالت هـاي انسـانی از جملـه    از سوي دیگر آرمان فایرابند پیاده سـازي ارزش 

ي علمی است. فایرابند معتقد است انسان براي شناخت طبیعت و غلبه در جامعه آزادي
ها استفاده کنـد نـه بخـش کوچـک و گـزینش      ها و روشبر آن باید آزادانه از تمام ایده

علم پیش از خـود را کـه بـه دنبـال      ). او فالسفه206ص، 1997(پرستون، اي از آنشده
کند و معتقد است تاریخ علم گواه آن است که هیچ اند نقد میبازسازي منطقی علم بوده

اي نبوده اسـت کـه تمـام دانشـمندان از آن پیـروي کـرده باشـند و رمـز         قانون و قاعده
هاي ها و سنتبین نظریه 2پیشرفت علم نیز در همین است. عالوه بر این، قضاوت آفاقی

داند و در نتیجه برتري جهان شمول یک نظریـه را انکـار   معرفتی مختلف را ناممکن می
هـاي مختلـف   )، به این ترتیب همواره بین حامیان نظریه222، ص1993کند(فایرابند،می

هـاي  ي خـود بـه موفقیـت   کند با ارتقـاء نظریـه  رقابت وجود دارد و هر گروه سعی می
هـاي معرفتـی دیگـر    3ست پیدا کند. فایرابند این مسئله را قابل تسرّي به سنتبیشتري د

ي بنـابراین در جامعـه  . هاي دیگر اسـت داند و معتقد است علم، سنتی در کنار سنتمی
تواند براي ترویج، توسعه و آمـوزش عقایـد خـود    آرمانی فایرابند هر فرد و گروهی می

هاي معرفتی در یک سطح قرار دارنـد و  تمامی سنتي آرمانی تالش کند.در این جامعه
اي حـامی  برند. حکومت در چنین جامعهاز منابع قدرت و ثروت به یک اندازه بهره می

هاي مختلف را بر عهده ي برقراري عدالت بین سنتهیچ سنت خاصی نیست و وظیفه
 )107، ص1982(فایرابند،. دارد

ی با یکدیگر دارد از جمله ایـن کـه هـر دو    هایدر نگاه اول طرح این دو نفر شباهت فایرابند عدالت را در برقراري مساوات بین افراد مختلف در دسترسی به منابع قدرت و ثروت و فرصت بیان عقایـد   1.
2داند.می . Object ive
، "سـنت "نزد نصر دارد. منظور فایرابنـد از   "سنت"نزد فایرابند معنایی متفاوت با  "سنت"شایان ذکر است اصطالح . 3

.معرفتی است که فرد یا افرادي به آن عقیده دارندیک نظام 



 ي علمی آرمانیي جامعهمقایسه آراء سید حسین نصر و پاول فایرابند درباره

توانـد  اند که اگر علم مـدرن بـه حـال خـود رهـا شـود، مـی       این خطر را احساس کرده
موجبات هالکت بشر را به وجود بیاورد. چنان که در مواردي کاربرد بدون نظارت علم 

امع را باعث شده است تا فجایع انسانی و زیست محیطی به وقوع بپیوندد. لذا ایشان جو
کنند تا براي استفاده از علم و کاربردهاي آن، فوایـد و مضـراتش را در نظـر    دعوت می

ي خـود ایـن محصـوالت را بـه کـار      بگیرند و بـر اسـاس اهـداف و نیازهـاي جامعـه     
). عالوه بر این که ایشان معتقدنـد  251، ص1993 و فایرابند، 51، ص1391گیرند(نصر،

هاي معرفتی بـدیل بـه حاشـیه رانـده     ست تا سنتانحصارطلبی علم مدرن باعث شده ا
هاي معرفتی و کاربردي قابل توجهی دارند. نصـر  ها قابلیتشوند در حالی که این سنت

هـاي معرفتـی   ي علم مـدرن، سـنت  و فایرابند به دنبال این هستند که با رهایی از سلطه
و فیلسـوف بـه آن   ي دیگري که هـر د مهجور را به جایگاه قبلی خود بازگردانند. مسئله

است. نصـر و فایرابنـد معتقدنـد کـه تعیـین یـک روش        روش علمیاند توجه داشته
خاص براي علم و محدود کردن اعتبار معرفت به اسـتفاده از چنـین روشـی، نادرسـت     

ي ایشـان در  کند. بـه عقیـده  هاي دیگري که دارد محروم میاست و انسان را از توانایی
انسان محدود به تفکر استداللی و تحلیلی شـود و هـر فـرد     شناخت طبیعت نباید تعقل

ي علم اي در توسعهتواند از منابع شهودي، درك هنري و معیارهاي شخصی و سلیقهمی
 )38، ص1993فایرابند، ؛173، ص1388(نصر،. استفاده کند

هـاي ایـن دو نفـر دیـده     هایی از این دست کـه در برخـی اندیشـه   با وجود شباهت
شـود و در  هاي مختلف آراء ایشان دیده میاي در جنبههاي تعیین کنندهاوتشود، تفمی

ها از مبانی عقیدتی گیرد. این تفاوتمواردي نظراتشان در تقابل کامل با یکدیگر قرار می
ي آرمـانی ایشـان ادامـه پیـدا     هاي کلی و جزئـی جامعـه  ایشان شروع شده و تا ویژگی

 کند.  می
ز آن رو مذموم است که مسیر رستگاري انسان را سد کرده علم مدرن از نگاه نصر ا

هاي الحادي هاي علم مدرن از حضور امر قدسی و پیش فرضاست. خالی بودن نظریه
هایی که از دستاوردهاي این علـوم و تولیـدات فنـاوري    علم مدرن باعث شده تا انسان

ـ     حاصل از آن استفاده می ه پـوچی و تبـاهی   کنند از مسـیر اصـلی خـود دور افتـاده و ب
هـایی کـه در گذشـته و قبـل از     ). نصر معتقـد اسـت سـنت   137، ص1379برسند(نصر،

هاي قدسی شکل گرفتـه بودنـد،   رنسانس وجود داشته و با مبدا الهی و بر اساس آموزه
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کردند که عالوه بر باال بردن دانـش انسـان و بـاال بـردن     معرفت رهایی بخش تولید می
 کردند(نصـر، در مسیر حرکت به سوي امر قدسـی یـاري مـی    امکانات زندگی او، او را

هـا و تحقیـر علـوم    ). اما جریان مدرنیزم با تضعیف و تخریب این سنت1388، ص256
ي علـم  ها را از این مسیر منحرف کرده است. فایرابند نیـز بـا سـلطه   تولیدي آنها، انسان

هاي نسبت به سنت مدرن مخالف است و معتقد است علم مدرن با ادعاي واهی برتري
هاي دیگر تعامل با جهان اطراف محروم کرده ها را از آشنایی با راهمعرفتی دیگر، انسان

است و جلوي شکوفایی استعدادهاي انسان در طریقی خارج از مسیر دانـش مـدرن را   
ست روش واحد و برتري که علـم مـدرن جایگـاه خـود را     گرفته است. فایرابند مدعی

ند نه واقعیت دارد و نه واقعیت بخشیدن به آن مفید است. علم مدرن با دامدیون آن می
تخطی از قوانین روش شناختی پیشرفت کرده و به موقعیت امروز خود رسیده اسـت و  
در صورتی که دانشمندان به جاي خالقیت و ساختارشکنی به دنبـال پیـروي از قـوانین    

امروز نیـز تبلیـغ و تـرویج قـوانین      کرد. بنابراینروش شناختی بودند علم پیشرفت نمی
روش شناختی هم به ضرر علم مدرن است و هم از آنجا که انسان را از بهره برداري از 

، 1993 (فایرابنـد،  .کند در تعارض با انسـانیت اسـت  هاي گوناگونش محروم میتوانایی
 )154ص

بـراي  ي علم مدرن و پذیرش بی چون و چـراي آن را  نصر و فایرابند هر دو سلطه
دانند اما هر کدام بر اسـاس عقایـد و اغـراض خـود از جهـت بـه       انسانیت زیان بار می

هـر   خصوصی منتقد علم مـدرن هسـتند. مخالفـت فایرابنـد از آن روسـت کـه سـلطه       
ي است کـه در  داند. او به دنبال جامعهاي را مانع پیشرفت انسان میایدئولوژي و عقیده
زیـرا   ؛اي را بتوان زیر سوال بـرد قد نباشد و هر عقیدهاي مصون از نآن هیچ ایدئولوژي

داند. اما نصر به ها مطلوب ترین وضع میچنین وضعیتی را براي باال رفتن آگاهی انسان
هاي حامی آن و مشخص گراها با خود علم مدرن به دلیل پیش فرضنمایندگی از سنت

فایرابنـد بـه دنبـال تاسـیس      هاي آن مخالف اسـت. بـالتبع  نبودن حد و مرز اعتبار یافته
هاي معرفتی دیگر در یک سطح قرار گرفته ي سنتاي است که در آن علم و همهجامعه

باشند در حالی که آرمان نصر تولید و ترویج علم مقدس و شکل گیري تمدن بر اساس 
آن است چرا که از نظر نصر علم مقدس و تنها علم مقدس است که بـه دلیـل ویژگـی    

 )255، ص1388(نصر، .تواند انسان را به رستگاري برساندالهی اش می
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ي علمـی  به این ترتیب مبانی فکري نصر و فایرابنـد و غـایتی کـه از طـرح جامعـه     
ي هاي مختلف جامعهکنند با یکدیگر تفاوت دارد و این تفاوت در جنبهآرمانی دنبال می

این دو نفـر را در ایـن    توان تفاوت کلیدي میان آراءشان منعکس شده است. میآرمانی
نکته خالصه کرد که نصر به وجود معرفت برتر عقیده دارد و آرمـان او احیـاي چنـین    
معرفتی و جایگزین کردن علم مدرن با آن است. در حـالی کـه فایرابنـد اساسـا امکـان      

ي آرمـانی خـود   کند و تمام آنچـه در جامعـه  وجود هرگونه معرفت برتري را انکار می
هاي معرفتی مختلف است. به این بر اساس برابري و مساوات میان سنت کندتصویر می

 بینند.هاي خویش میي علم مدرن را در تضاد با آرمانترتیب نصر و فایرابند سلطه

 تقابل میان آراء نصر و فایرابند ریشه

در تصـویر ایشـان از    ،اختالف نظر بین نصر و فایرابند بر سر امکان وجود معرفت برتر
است. نصر با توجه به نقشی که براي معرفـت   نقش مهمی داشتهي علمی آرمانی جامعه

داند و معرفتی را کـه داراي  هاي خاصی را براي معرفت ضروري میقائل است، ویژگی
هاي معرفتی ي سنت. در حالی که فایرابند همهداندمقدس میبرتر و ها باشد این ویژگی
. تحلیـل ایـن   دانـد بیند و ادعاي برتري را براي هر سنتی گزاف مـی سطح میرا در یک 

هاي ي شکل گیري تقابلو معلوم ساختن منشاء آن، از نحوه فرداختالف در آراء این دو 
.دارددیگر بین آراء ایشان نیز پرده بر می

کنـد.  هاي معرفتی را انکـار مـی  فایرابند در گام اول امکان قضاوت آفاقی میان سنت
هـاي  امکان قضاوت آفاقی متوقف بر وجود معیارهایی آفاقی براي قضاوت میـان نظـام  

چنین معیارهـایی  وجود خود عدم 1ناپذیريمعرفتی است. فایرابند با استفاده از تز قیاس
تـوان  دهد که مینشان میهایی با بیان مثال. او )222، ص1993(فایرابند،دهدرا نشان می

هـر   2فیزیکـی حتی  هاي ذهنی وهاي متفاوتی داشت که به زمینهشتاز امر واحدي بردا
تـوان  ها را از تصاویر خاصی که به چند شکل میشخص بستگی دارد. فایرابند این مثال

1هایی که تا حدي با یکـدیگر متفاوتنـد کـه    کند تا جهان بینیآنها را درك کرد شروع می . Incommensurability هاي توان آن را به انحاء متفاوتی درك کرد. او این تفاوت را به حالتآورد که میهایی از تصاویري میفایرابند مثال 2.
توانند روي کی، فرهنگ و... میدهد و معتقد است عواملی چون بیماري، وضعیت فیزیولوژیذهنی متفاوت نسبت می

 )167، ص1993. (فایرابند،هاي ذهنی اثرگذار باشندحالت
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ـ    ي یـک  شـود و یـا ترجمـه   د مـی مسائل مطرح شده در یکی در دیگري بـه کلـی ناپدی
هـا  . با بیان این مثال)203، ص1993 (فایرابند،اصطالح از یکی به دیگري ناممکن است

براي امکان پـذیر بـودن گفـت و گـو بـین دو نظریـه و        یدهد که حتفایرابند نشان می
شـوند. در چنـین شـرایطی    هاي حامی آنها، آن دو نظریه تا حدي عوض مـی بینیجهان

ي جهان فهمحتی  داشت، چرا کهها هتوان قضاوتی جهان شمول بین نظریمسلما نمی
ي مقایسـه بکشـانیم   توان داشت و آنها را براي این که بـه عرصـه  شمول نیز از آنها نمی

 دهیم. تغییر می
کنـد. فایرابنـد بـا رد    ي آفاقی، برتري آفاقی را نیز غیرممکن مـی محال بودن مقایسه

ـ  اي آفاقی بین سنتبتوان از طریق آن مقایسهامکان وجود معیاري که  هـاي  ههـا و نظری
دانـد و بـر   مختلف داشت، ادعاي برتري جهان شمول را براي هر معرفتی بی اساس می

گرایی اوست ي فایرابند زمینه ساز نسبیکند. این عقیدهشخصی بودن قضاوت تاکید می
ه بر اساس آن افراد در جامعـه  داند. یعنی منشی کگرایی سیاسی میکه خود آن را نسبی

دارند و با احترام با پذیرفتن شخصی بودن قضاوت هایشان، دست از برتري طلبی بر می
ي یـک  ي سـلطه کننـد. حکومـت نیـز اجـازه    به عقاید یکدیگر در کنار هم زندگی مـی 

 )80، ص1982(فایرابند،. دهدي خاص را نمیعقیده
کند. اما بایـد دیـد   فاقی یک نظریه حمایت میناپذیري از عدم برتري آتا اینجا قیاس

که آیا فایرابند به برتري مطلق یک نظریه و یا یک نظام معرفتی براي یک گروه یـا فـرد   
ي کند کـه یـک جامعـه   خاص عقیده دارد یا خیر؟ فایرابند در جاهاي مختلفی اشاره می

پندارند محروم بهتر میاي که آن را آرمانی نباید افراد را از وقف کردن خود براي عقیده
کند. همچنـین تنهـا بـا پایـداري بـر یـک نظریـه علـی رغـم اشـکاالت آن اسـت کـه             

ـ    استعدادهایش شکوفا می هـاي  هشود. اما او در مقیاس فـردي، افـراد را در مقابـل نظری
ي هـاي مختلـف معرفتـی، تشـویق بـه در پـیش گـرفتن یـک فلسـفه         مختلف و سـنت 
ها در برخورد با معارف گونـاگون نبایـد   این فلسفه انسانکند. بر مبناي پراگماتیستی می

خود را پایبند به یک معرفت بکنند، بلکه باید مثل مسافري هرگاه احساس نیاز کردنـد،  
ی از یـک  یي گذر به سمت مقصدي جدید باشند. همچنین عقاید خود را نباید جزآماده

اي هرقـدر هـم کـه گرامـی باشـد      هر عقیده چرا کهسنت حقیقی و تغییر ناپذیر ببینند، 
 )217-218، ص1993(فایرابند،. بخشی از یک سنت متغیر و داراي نواقص است
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از نظر فایرابند هر سنتی براي دعوت دیگران به خود و تقویت باورِ پیروانش مدعی  
نمی توان مستقل از هر سنتی این ادعا را آزمـود  شود که حقیقت در مشت اوست، و می
. این چنین بیعت افراد با حقیقت به بیعـت بـا   تعیین کرد که حقیقت در مشت کیستو 

شـود.  شود و منجر به دفاع متحجرانه از آن ایـدئولوژي مـی  یک سنت خاص تبدیل می
دسـتیابی بـه   شـود و  هاي بسیاري هدایت مـی فایرابند معتقد است زندگی انسان با ایده

صورتی کـه حقیقـت موجـود در یـک سـنت       و در هاستدهن ایحقیقت تنها یکی از ای
، 1999(فایرابنـد،  توانیم میـان آنهـا انتخـاب کنـیم    یخاص در مقابل آزادي قرار بگیرد م

به این ترتیب هیچ سنتی حقیقت را به طور تمام و کمـال نـدارد و لـذا    ). 183-182ص
 .دنمی توان از یک فعالیت معرفتی انتظار داشت که در نهایت حقیقت را بـه دسـت آور  

 )21، ص1993(فایرابند،
در واقع فایرابند معتقد است اعتقاد به وجود حقیقت در دل سنت معرفتی خـاص و  
جست و جوي آن از طریق آن سنت، نوعی تعصب ورزي با خود به دنبال دارد و خواه 

هاي معرفتی دیگر همراه خواهـد شـد، کـه    ناخواه با کنار گذاشتن و نادیده گرفتن سنت
کنـد. بـه عقیـده     هاي دیگر محروم مـی ر فایرابند فرد را از معارف و دانشاین امر از نظ

فایرابند حقیقت چیزي نیست که یک فرد یا یک سنت بتواند آن را داشته باشد بلکه هر 
به این ترتیب فایرابند نه تنها برتري یک نظریـه در   سنت بهره اي از حقیقت برده است.

معتقد است یک فرد نیـز نبایـد بـراي یـک نظریـه       یکند، بلکه حتکل جامعه را نفی می
 برتري مطلق قائل باشد و با سرسپردگی به آن تصور کند که حقیقت را یافتـه اسـت. از  

ي فرعی چالش بین شود نتیجهنظر فایرابند شناختی که براي انسان از طبیعت حاصل می
بـه طـور   که همگی در جست و جوي حقیقتند اما هـیچ یـک    است یمختلفهاي هنظری

فایرابند امکان دسترسی به حقیقـت  این که . )21کامل به آن دسترسی ندارند (همان، ص
از واقع گرایی معرفت  اونظرگاه شود باعث میکند سنت معرفتی را نفی می هراز طریق 

از آنجا که فایرابند معتقد است گرایی نزدیک شود. البته گیرد و به نسبیبشناختی فاصله 
هـا و  ها و درك بیشتر آنان از حقیقت در گروه تعامل میـان سـنت  ی انسانباالرفتن آگاه

شناختی را گرایی معرفتتوان قاطعانه گفت که فایرابند واقع، نمینظریات مختلف است
کند و این مسئله با ابهام رو به رو است. با این حال آنچه از نظرات فایرابند بر انکار می

حقیقت به طور کامل در هیچ سنت مفردي وجود نـدارد  در نظر او آید این است که می
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هاي دیگر را از میـدان  و نباید به بهانه این که یک سنت تنها واجد حقیقت است، سنت
 به در کنیم.

ي اسالمی تطابق عین اما دیدگاه نصر بسیار متفاوت از این است. نصر مانند فالسفه
و هم از لحاظ معرفـت شـناختی   کند و هم از لحاظ وجود شناختی و ذهن را فرض می

کـه   1عقـل جزئـی  دو نوع خرد به انسان عطا شـده اسـت:    ي اوبه عقیدهواقع گراست. 
کـه از مرحلـه مـادي فراتـر رفتـه و       2عقل کلـی کند و شناخت جهان مادي را میسر می

شود. در هر دو نوع خرد مراتبی وجود دارد و متناظر شناخت شهودي از آن حاصل می
عیت یک شیء آغاز شده ترین وجه واقتواند از خارجیمی انسانشناخت  ،با این مراتب

و عّلم ءادم  ادامه پیدا کند. او آیه ،ترین وجه آن که در علم الهی جاي داردو تا متعالی
را  )هـا را بـه انسـان آموخـت    ي نـام او همـه :  31يآیه -ي بقره(سوره سماء کلها...اال

ها در این آیه، واقعیت مـاهوي  و عقیده دارد منظور از نامآورد شاهدي بر این مسئله می
 )41-40، ص1391 (نصر،. و طبیعت اشیاء است

ي اختالف نصر و فایرابند بر سر امکان دسترسی به حقیقت، موجـب تقابـل عقیـده   
ي امکان معرفت برتر شده است. معرفت برتر معرفتی است که انسان را به ایشان درباره

یا به آن نزدیک تر کند. انکار دسترسی به حقیقت، فایرابند را از ایـن  حقیقت رسانده و 
هـا  ي این که سنتکند. فایرابند دربارهرا به سنتی نسبت دهد ناتوان می برترکه لقب 

تواند معیـاري ارائـه دهـد، نـه در مقیـاس      در مقایسه با حقیقت چه وضعیتی دارند نمی
ر هر فـرد و هـر اجتمـاع بـراي انتخـاب یـک       در مقیاس فردي. معیاحتی  اجتماع و نه

معرفت، میزان کارآیی آن در زمان و شرایط خاص است که با تغییرش، معرفت منتخب 
این متغیر بودن و قابل جایگزین شدن، در فعالیت  شود.با معرفتی دیگر جایگزین مینیز 

دسترسـی   شود. اما نصر به عنوان کسی کـه معرفتی به عنوان یک اصل در نظر گرفته می
توانـد میـان   داند، به دنبال آن است تا معرفتی را پیدا کند که میبه حقیقت را ممکن می

سازد. چنـین معرفتـی   تر قائل شود و او را به حقیقت نزدیکامر موهوم و حقیقی تمایز 
در صورت وجود، معرفت برتر خواهد بود و بسته به این که معیار تعیین ایـن معرفـت   

یا به طور شخصـی بـراي هـر     توان آن معرفت را مطلقا برتراشد، میشخصی یا آفاقی ب
1 فرد معرفت برتر دانست. .Reason2 . Intellect
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ي امکان دسترسی به حقیقت باعـث  تا این مرحله، تقابل نظر فایرابند و نصر درباره 
شده تا یکی به طور کلی ادعاي برتري براي هر معرفتی را انکار کند و دیگري به دنبال 

باید دید که نصر چگونه معرفت خاصی را به عنوان معرفت برتر  معرفت برتر باشد. اما
 دهد؟کند و براي این انتخاب چه معیاري ارائه میمعرفی می

دانـد کـه از منشـاء الهـی و     نصر معرفت را هنگامی برتر و به تعبیر خود مقدس می
او . قدسی سرچشمه گرفته شده باشد و نهایتا نیز منجر به نزدیکی به امـر قدسـی شـود   

براي  وشود که موهبت االهی است معتقد است معرفت قدسی توسط خردي حاصل می
. معرفـت  )5، ص1388 (نصـر،  شناخت امر قدسی در انسان به ودیعه نهاده شده اسـت 

کنـد تـا میـان امـر     قدسی یا همان حکمت خالده متافیزیکی است که به انسان کمک می
. در صـورتی کـه ایـن متافیزیـک     )110(همان، صحقیقی و امر موهوم تمایز قائل شـود 

شـود تـا ایـن    شوند، باعث میشود که براي شناخت طبیعت تولید میهایی هحامی نظری
به جاي آن که بدون در نظر گرفتن سطوح باالتر حقیقت، واقعیت را در سـطح  ها هنظری

ماده محصور ببینند و تصویري هرچه مادي تر از جهـان طبیعـت نشـان دهنـد، جهـان      
اي از اوصاف االهی در نظر بگیرند و با شناخت طبیعـت بـه   ي جلوهرا به منزلهطبیعت 

از دید نصر با این ویژگی . علم طبیعی )167(همان، صدنبال شناخت خالق جهان باشند
مقدس است چرا که انسان را در مسیر حقیقت واقعی که همان امر ازلی و ابدي مقدس 

 دهد.است، به جلو سوق می
علـم طبیعـی   ي نصر و فایرابند که باعث شده تـا نصـر   ف تعیین کنندهي اختالنقطه

، اعتقاد نصر به خداوند به عنوان حقیقتی ثابت و پایدار است کـه  مقدس را ممکن بداند
شود. شناخت انسان از پروردگار و ها در وصول به این حقیقت معنا میرستگاري انسان

ي وحی به پیامبران و که خداوند به وسیله هایی االهینزدیک شدن به او از طریق آموزه
شود. اعتقـاد بـه   ممکن می ،ها منتقل کرده استهاي مقدس و توسط آنها به انسانچهره

باشد کـه  ی شود تا نصر قائل به علومهایی باعث میوجود چنان مقصدي و چنین آموزه
برنـد. بـه   انسان را در مسیر غایت خویش به پیش مـی  وبا معرفت وحیانی پیوند دارند 

خاطر مقدس بودن مقصد و مسیر این حرکت بی گمان مرکبی که حرکت انسان در این 
 کند نیز، مقدس خواهد بود. مسیر را میسر می

معیارِ الهی بودن و یا قدسی بودن از دید نصر یک معیار جهان شمول است. او نـوع  
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داند و معتقد است رستگاري هر انسـانی در  ن خدا بر زمین میانسان را خلیفه و جانشی
رسیدن به امر قدسی است و لذا هر انسانی براي رستگاري باید در جهانی سنتی (به این 
معنا که در آن امر قدسی حضور داشته باشد) زنـدگی کنـد. امـا بـیش از ایـن در بیـان       

کوشـد.  کند، نمـی وت ایجاد میمعیارهایی که در میان معارف االهی مختلف مراتب متفا
هاي مختلفی که همگی مبداء ازلی دارند و داراي علـوم و معـارف   انتخاب از بین سنت

 )154، ص1388(نصر، .شودخاص خود هستند به هر فرد واگذار می
ها از طریـق  و ارتباطش با انسان ،اعتقاد نصر به وجود خداوندهمان طور که دیدیم 

هاي وحیانی را که مبناي جهـان بینـی   صول مشترك در آموزهشود تا او اوحی باعث می
هاي مختلف معرفتی از میان نظامالهی هستند، معیار حقیقت قلمداد کند و بر این اساس 

برخی را در مسیر شناخت حقیقت و مـابقی را دور از ایـن طریـق بدانـد. امـا در نظـر       
ز آن رو کـه محصـول   هاي معرفتـی هـم سـطح هسـتند و همگـی ا     فایرابند تمامی نظام

 انسـان ا خـود  ند محترم و قابل توجهند. تکیه گاه فایرابند در مبـاحثش تنهـ   انسان
هـا  ها، معیاري فراانسانی براي قضاوت بین تولیدات فکـري انسـان  است. از خود انسان

توانـد انجـام   توان بیرون کشید و این کاري است که تنها یک مرجع فراانسـانی مـی  نمی
فراانسـانی   مرجعهمان دارند الهی  ی که منشاءهایکه نصر معتقد است آموزهدهد، چنان 

تواند معرفتی را نسبت به معـارف دیگـر برتـر و مقـدس     میسازگاري با آنها که  هستند
 کند. 

 ي علمی آرمانیِ نصر و فایرابند ي اقتضائات جامعهمقایسه

ایرابند، همان طور که موضع ها نزد نصر و فاختالف در مبانی عقیدتی و خاستگاه ارزش
ایشان درباره امکان معرفت برتر را متاثر کرده است، جوانب دیگر جامعه علمی آرمـانی  
ایشان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در زیر آراء ایشان در بعضی موضوعات تعیـین  

 شود:کننده مقایسه می

ي علمی آرمانی و انسان مداريجامعه -
به شـکل حقیقـی در    انسان مداريدر زمان فعلی ابند این است که ي مهم فایردغدغه

هر نوع تصـمیمی بـه   اي است که در آن جامعه پیاده نشده است. هدف او برپایی جامعه
شود و همه ي افراد جامعه با نژاد، جنس، قدرت و تفکرات صورت دمکراتیک اتخاذ می
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از آن برخوردارنـد، بـه یـک     بودن که همگی در یـک سـطح   انسانمتفاوت، به دلیل 
هاي جامعه نقش دارند. هیچ چیز ایدئولوژي اي اندازه مورد احترامند و در تصمیم گیري

ها در تصمیم گیري براي جامعـه بیشـتر از بعضـی دیگـر     نباید باعث شود بعضی انسان
ه هـا را در جامعـ  خواهد جایگاه ایدئولوژيسهم داشته باشند. او با تاکید بر انسانیت می

کند. از نظـر فایرابنـد تعصـب    ها دفاع میدر واقع از انسانیت در مقابل آن پایین بیاورد و
روي یک عقیده و سعی در به حاشیه راندن عقاید دیگر رفتاري غیر انسـانی اسـت کـه    

شود. او به دنبال حکومتی کـامال لیبـرال و   امروزه توسط طرفداران علم مدرن انجام می
ر کس بتواند طبق معیارهاي مورد قبـول خـود عمـل کنـد و     دمکرات است که در آن ه

 جامعه نیز بر این اساس به پیش برود.
که از رنسـانس  داند می انسان مداريرا ي دوران مدرن بزرگترین فاجعهاما نصر  

قائل به مرکزیت انسان نسبت به کل عالم است و انسان را مقیاس همه چیز رایج شده و 
هـی  ي نصر انسان هنگامی که تحـت تربیـت ال  ). به عقیده116ص، 1391اند. (نصر،دمی

ي صـفات او  ا و جهان آفـرینش را مخلـوق و آینـه   ي خدقرار گرفته باشد، خود را بنده
خدا بر زمین است و بهره برداري او از طبیعت بـه قـدر    يداند. چنین انسانی خلیفهمی

انسـان بـا خداونـد قطـع      يی که رابطهشود. اما هنگامنیاز و با نگاهبانی از آن انجام می
شود و خود و جهان را محدود در سطح مادي بداند، بی هـیچ قیـد و بنـدي بـه دنبـال      

گیـرد کـه تبـاهی    رود و مسیري در پیش مـی ارضاي غرایز و حرص و طمع خویش می
نصر اومانیسم چنین انسانی را در صدر قرار  يخود و طبیعت را به دنبال دارد. به عقیده

داده است و در این تفکر جایگاه امر قدسی در جهان توسط انسان غصب شـده اسـت.   
حضور امـر  این خودبینی عالوه بر این که انسان را از قید و بند اخالق رها کرده است، 

گرایی را به دنبال داشـته اسـت. نصـر    و پوچها کمرنگ کرده قدسی را در زندگی انسان
داند که انسان به جایگاه اصلی خـود بـازگردد و   اصالح وضع موجود را در گرو آن می

 ي خدا و پیوسته با مخلوقات دیگر او ببیند. خود را به عنوان بنده
ي کـه در عرصـه  علم مـدرن  هاي اومانیستی فرضپیش بر همین منوال، از دید نصر

بزرگتـرین عیـب   ، از حضور امر قدسـی آن خالی بودن و  دهندنشان میکاربرد خود را 
. در حـالی کـه مخالفـت    اسـت و دلیل اصلی اشـکاالت دیگـر آن    علم و فناوري مدرن

ي علم مدرن به خاطر آن است که محصولی از محصوالت فکري انسان فایرابند با سلطه
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ولیدات دیگر فکري انسان، ي برتري کرده است و با مهجور کردن تادعایی گزاف درباره
 . انسانیت را زیر پا گذاشته است

ي هـا در جامعـه  توان گفت فایرابند محـدودیت و تضـییع حقـوق برخـی انسـان     می
بینـد.  ها را در برطرف شدن این شرایط میامروزي را مد نظر قرار داده و سعادت انسان

ن به ایشان ولو اینکـه در  ها و آزادي داددر حالی که نصر معتقد است عدالت بین انسان
ها کافی نیست. چرا که ها در نظر گرفته شده باشند، براي سعادت انساني انسانآن همه

هاي منفک از امر قدسی معیار همـه چیـز باشـند و قـوانین و معیارهـایی      تا وقتی انسان
دهـد تـا حقـوق دیگـر     ها به آنها اجازه مـی فراانسانی موجود نباشد، خودخواهی انسان

ها را نیـز تحـت تـاثیر    وجودات را ضایع کنند و این مسئله در نهایت سرنوشت انسانم
توانند مسیر سعادت را هایی الهی نمیدهد. عالوه بر این که خود نیز بدون آموزهقرار می

بپیمایند.  

ي علمی آرمانیدین در جامعه-
بایـد حـق تبلیـغ و    هاي دیگر است که پیروانش در نظر فایرابند دین، سنتی مانند سنت

ي دیـن در قـرون وسـطا از نظـر فایرابنـد      ترویج آن را داشته باشند. با ایـن کـه سـلطه   
داند، اما او وضع امروز دین و علم ي علم با آن را روشنگري مینامطلوب بوده و مبارزه

 دانـد. را هم (که در صورت تعارض علم و دین، دین باید به کنار بـرود) مطلـوب نمـی   
هـاي  دهد که به خاطر اعتقادات خود با نظریهرانی را مورد ستایش قرار میدین داحتی 

 کننـد ، مخالفـت مـی  انـد ي یک ایدئولوژي نقدناپذیر سلطه پیـدا کـرده  علمی که به مثابه
اي کـه توسـط   توان گفت فایرابند در جامعه). از این لحاظ می187، ص1999 (فایرابند،

کند و در پی احقاق حقـوق دیـن داران در   می علم فتح شده است، جایی براي دین باز
ــان و    ــا ادعــاي حقانیــت ادی ــوانین دیــن اســت. ام ــه ق تبلیــغ تعــالیم دینــی و عمــل ب

شود تا پیروان خود را به تعصب و پایبندي تشویق کنند، شان که باعث میانحصارطلبی
وان یک سنت ي خود به عنمورد انتقاد فایرابند است و اگر ادیان نیز بخواهند از محدوده

 ها مقابله شود.انسانی فراتر بروند، باید از طرف حکومت با آن
ي امـروز غربـی پیـروان    ي آزاد فایرابند نسبت به جامعـه با این که شاید در جامعه 

رسد که این محـدوده بـراي دیـن از    ادیان احساس آزادي بیشتري بکنند، اما به نظر می
هـاي  نباشد. برخی از ادیان و مذاهب در حـوزه  طرف بسیاري از پیروان ادیان پذیرفتنی
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فردي و اجتماعی داراي قوانینی هستند و بـراي اجـراي ایـن قـوانین خواهـان حضـور       
حداکثري در اجتماع و در سطح حکومت هستند. به خصوص که در ادیان بحث حق و 

رسد تصمیم گیري کـامال دمکراتیـک   باطل داراي محوریت است و بنابراین به نظر نمی
دهـد و معیـاري جـز نظـر افـراد بـراي       ي افراد حقوق یکسان مـی در جامعه که به همه

هـاي  داران پذیرفته شود، آن هم در شرایطی که آمـوزه گیري ندارد، از طرف دینتصمیم
داران موظفند بر اساس آن در هر موردي تصـمیم  دهند که دینمعیارهایی ارائه می دینی

 گرفته، عمل کنند. 
خـورد و دیـن   خورد با دین نیز انسان محوري فایرابند کامال به چشم میبر در نحوه

هـایی آن را  شـود کـه انسـان   مثل هر سنت دیگري به این دلیل در جامعـه پذیرفتـه مـی   
رسد چنین موضعی در قبال دیـن از نظـر   برگزیده و به آن تعلق خاطر دارند. به نظر می

لزوم حضور و تاثیرگذاري دین بر مسیر نصر مطلوب نیست چرا که به عقیده نصر دلیل 
ها بـه سـمت حقیقـت    آن با امر قدسی و توانایی آن براي هدایت انسان يجامعه، رابطه

به ناحق  انساناست، نه این که بخشی از جامعه به آن اعتقاد دارند. نصر معتقد است 
است.  جایگاه امر قدسی را در زندگی بشریت غصب کرده است و معیار همه چیز شده

هاي زیسـت  کند اعم از بحراني مدرن با آن دست و پنجه نرم میهایی که جامعهبحران
هاي جوامع مدرن حاصل ایـن اتفـاق   گرایی انسانمحیطی، اخالقی و سرگشتگی و پوچ

است. از نگاه نصر نقش دین آن است که امر قدسی را به انسان بشناسـاند و عمـل بـه    
هـاي جامعـه حضـور    شود تا امر قدسی در تمام جنبهمیهاي دینی و سنتی باعث آموزه

هاي دیگر به درسـتی  پیدا کند، انسان جایگاه خود را در مقابل خداوند و هستی و انسان
ي آرمانی نصر، معرفت مبتنی بر بشناسد و به سمت هدف خود هدایت شود. در جامعه

قدسی نزدیک تر است. جهان بینی دینی برتر از هر معرفتی است چرا که نسبتش با امر 
بنابراین نفس ِ ارزش دهی به دین بر اساس انسان مـداري و در نظـر نگـرفتن جایگـاه     
معرفتی خاص و برتر دین خالف اعتقاد نصر است، عالوه بـر ایـن کـه اعطـاي چنـین      

کیش مواجه خواهد شد.دارانِ راستارضایتی بخشی از دینجایگاهی به دین حداقل با ن
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 علوم در 1تکثرگرایی-
امـا   اند.شود که هر کدام به شکلی تکثرگرایی را پذیرفتهدر آراء نصر و فایرابند دیده می

تکثرگرایی مد نظر ایشان عالوه بر تفاوت در مبانی و اقتضائات، در مواردي با یکـدیگر  
 در تقابل نیز هست. 

مگر مفید براي پیروان متعصب یک دین یا حاکم ستتنها اتفاق نظر را  اساسا فایرابند
داند و معتقد است آنچه براي دانش مفید است، تنوع هرچه بیشتر افکار است و تنها می

روشی که با دیدگاه انسان دوستانه سازگار است، روشی است که به تنوع بیشتر ترغیب 
اي را . چرا که کثرت آراء فرصت آموختن از هر اندیشه)32، ص1993 (فایرابند، کندمی

ها به باالتر رفتن سطح آنها و فرهنگ جامعـه منتهـی   دهد و تعامل اندیشهها میبه انسان
اسـت   بدیلهاي معرفتی اي در پرتو نظامشود. عالوه بر این که هر سنتی و هر نظریهمی

 )21(همان، ص. شودکه به خوبی شناخته  و فهمیده می
قائل است. اما تکثرگرایی مدنظر نصر بر مبناي تکثري است که او براي صور قدسی 

دانـد کـه مصـداقش در    ها را داراي یک امـر ذاتـا مطلـق و مقـدس مـی     ي سنتاو همه
ي این امر مطلق، هر سـنت صـور   هاي مختلف یکسان است. اما خارج از محدودهسنت

مقدسی مخصوص به خودش را دارد که نسبتا مطلـق هسـتند، یعنـی در چـارچوب آن     
ما چیزي غیر از آن ذات مطلقنـد. تفـاوت   سنت مطلقند و اعتقاد به آن ضروري است، ا

ها در تاکیدهاي متفاوتی است که بر حقایق مختلف در آنها شده است و هر یـک  سنت
در  .)244-243، ص1388(نصـر،  انـد. اي از یـک حقیقـت را بـه نمـایش گذاشـته     جلوه
ي علوم سنتی نیز به همین ترتیب نصر معتقد است تنها یـک علـم سـنتی وجـود     حوزه

بلکه بر اساس جهان بینی توحیدي و نگاه سلسله مراتبی به جهان علـوم طبیعـی   ندارد. 
توانند وجود داشته باشند که هر یک وجهـی از وجـوه طبیعـت را در خـود     مختلفی می
ي این علوم طبیعی مادامی که حقیقتی را که ). همه40، ص1391(نصر، کنندمنعکس می

سـازند تـا در نظـام    و انسان را قادر می کنندجهان بر اساس آن آفریده شده منعکس می
 )42(همان، ص .مخلوق و حکمت خداوند تامل کند، مشروع و مورد تشویقند

همان طورکه دیدیم، نصر و فایرابند هر یک به منظور خاصی از تکثرگرایی صحبت 
1دانـد و لـذا هـر چـه بیشـتر آن را      ي پیشرفت انسان مـی اند. فایرابند تکثر را الزمهکرده .Pluralism
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هـاي متفـاوتی کـه وجـود دارنـد،      نظر او بهترین برخـورد بـا سـنت    کند. ازق میتشوی
هاي هر سنت است. هر فرد بایـد بـراي   اي پراگماتیستی براي استفاده از فرصتمواجهه

ي خود را جزئی از یک سنت تغییر پـذیر ببینـد.   ي خود آماده باشد و عقیدهتغییر عقیده
هاي گونـاگون را  ي مواجهه با سنتیی و نحوهست که نصر بحث تکثرگرااین در حالی

آورد، امـا  بنا به ضرورت آن و به خاطر تکثر صور قدسی در عـالم واقـع بـه میـان مـی     
علمـی  هـاي  هي نظریکند. در حوزههمواره بر جوهر و مبدا واحد صور قدسی تاکید می

ي مختلفـی  هامثل سبک ها تحت جهان بینی توحیدي هستند، ي نظریهآنجا که همهنیز 
هـا  ي توانمندي سنتکه در طب سنتی وجود دارد، نصر تکثر را سودمند و نشان دهنده

توانند علوم مختلفـی را در یـک حـوزه توسـعه     هاي متفاوت میداند که با متافیزیکمی
اما تکثر و تغییري را که امروزه علم مدرن با آن رو بـه روسـت و مـدام بـا رد و     . دهند

دهـد نیـز تغییـر    از جهان هستی ارائه مـی  علم، تصویري که هاه جایگزین شدن نظری
هـاي  هداند که علوم مدرن بر مبناي آن نظریي فقدان متافیزیک صحیح میکند، نشانهمی

هاي علمـی حاصـل   تغییر نتایج فلسفی و کیهان شناختی که از نظریه .خود را ارائه دهند
ي خـود و  براي پیدا کردن دیدگاهی صـحیح دربـاره  منجر به سرگشتگی انسان شود می

در  ). نصر کرامت انسان را از منظر سـنتی 159-158، ص1379 نصر،( شده استهستی 
تفکر  بنابراین ).256، ص1388 (نصر، ناپذیر به او داده شودبیند که معرفتی تغییراین می

کـه  بـه متافیزیـک دیگـر     فایرابند مبنی بر تغییر دائمی عقاید انسان و گذار از متافیزیکی
 یحتـ ي خود و نظام خلقت خواهد کرد (تا حـدي کـه   انسان را دچار بالتکلیفی درباره

مسـلما بـه مـذاق نصـر      تر خواهد شـد)، انسان مدرن نیز سرگشتهنسبت به وضع فعلی 
خوش نخواهد آمد.

وحدت علوم -
هـاي  یـک علـومی بـا موضـوع واحـد و متافیز     معتقد استنصر همان طور که گفته شد 

تواننـد واقعیـت   متفاوت در صورتی که مبتنی بر جهان بینی توحیدي باشند، همگی مـی 
علوم مختلفی که به شود مدعی میرود و قدمی جلوتر می جهان را منعکس کنند. اما او

یـک   بـا تکیـه بـر   اگـر   نیـز انـد  موضوعاتشان امروزه از یکدیگر جدا شدهتفاوت سبب 
توانند به وحدت برسند بـه طـوري کـه همگـی     شند، میمتافیزیک صحیح تولید شده با

از هم باشند و در کنار هم تصویر جامعی از انسان و هستی ارائـه دهنـد.    مویدمکمل و 
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دید نصر این الگویی است که در جوامع علمی سنتی وجود داشته است و یـک شـهود   
در بعـد   فردي که بـه حـق  ساخته است. کلی اطالعات جزئی عالم را به هم مربوط می

شد و این توانایی را داشـت کـه در پیـروان خـود     خوانده می حکیمکلی علم داشت 
هـاي  ي روزافزون علـوم بـه شـاخه   تجزیه. در حالی که امروزه ایجاد یقین و اعتماد کند

تـوان شخصـی را   ها را از دسترسی به یقین محروم کرده است و دیگر نمیمتعدد انسان
از او پیروي  اعتمادها به او اطمینان کرده و با امعش، انساني علم جیافت که به واسطه

 )146، ص1379نصر،( کنند.
هاي متفـاوت نظـر سـلبی یـا     ي علوم به شاخهي تجزیهبا این که درباره نیز فایرابند

کنـد. او معتقـد   ایجابی ندارد، نبود یک دیدگاه جامع علمی در جهان امروز را تایید مـی 
دستاویزي کاذب براي جلـب   دیدگاهی واحد به عنوان دیدگاه علمیاست توهم وجود 

ي جهـان  هـاي مختلـف علمـی را دربردارنـده    او دیـدگاه . اسـت اعتماد عمومی به علم 
ي طبیعـت  هـا دیـدگاهی منسـجم دربـاره    تـوان از آن داند که نمـی هاي متفاوتی میبینی

د. اگر هم بتوان چنین کـاري  استخراج کرد و آنها را به یک دیدگاه واحد علمی تقلیل دا
کرد، این دیدگاه پیچیده تر از آن است که تا کنون توسط کسی به دست آمـده باشـد و   

). فایرابند فـرض وجـود چنـان    245، ص1993 بتواند مورد استفاده قرار بگیرد(فایرابند،
شـود،  داند که با اغراض سیاسی به مردم تلقین میدیدگاهی را یک فرض متافیزیکی می

). گرچه 249هاي واگراي دانشمندان در تعارض است(همان، صحالی که با فعالیت در
کننـد مفیـد بـوده و    تواند بـراي کسـانی کـه فعالیـت علمـی مـی      از نظر او این ایده می

جهت کند، اما براي فالسفه و دیگر افراد کـه قـرار نیسـت یـک     هاي ایشان را همانگیزه
هـاي معرفتـی   ایگاه استفاده از دستاوردهاي سنتفعالیت علمی را به پیش ببرند و در ج

(همـان،   ي سرسپردگی و تنـگ بینـی خواهـد بـود    مختلف هستند، چنین دیدگاهی مایه
وجود یک دیدگاه جامع علمی از دید فایرابند بـراي  رسد به نظر نمی ). بنابراین250ص

کنـد،  مشکل یاد نمـی از فقدان یقین به عنوان  نه تنها او. افراد عادي الزم و یا مفید باشد
تعصـب را نیـز در پـی دارد از دیـد     به نوعی سرسـپردگی و  این دلیل که یقین به  بلکه

است.ي بشري فایرابند نبود آن بیشتر به نفع جامعه
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 ي علمی آرمانیاخالق در جامعه -
. خاسـتگاه  ي دیگري که در آراء نصر و فایرابند جایگاه خاصی دارد، اخالق استمسئله

. فایرابند اخالق را بـراي فـراهم   تفاوت داردمعیارهاي اخالقی در نزد این دو نفر با هم 
شدن شرایط آزادي هرچه بیشتر انسانها به کار گرفته است. در حالی کـه از دیـد نصـر    

ها و بر اساس شناختی که نسبت به انسان و خداونـد ارائـه   فضایل اخالقی توسط سنت
ي آرمـانی ایـن دو   شود. عالوه بر این تفاوت، نقش اخالق در جامعهیدهند، تعیین ممی

 کند.  نفر نیز با یکدیگر فرق می
اي گیـري جامعـه  ي شـکل ي آزاد به آن مّتصفند، الزمـه اخالقی که شهروندان جامعه

است که در آن تکثرگرایی در حد اعالي خـود بـه ظهـور رسـیده اسـت و بـر اسـاس        
قـوانین جزایـی حکومـت نیـز توسـط راي اکثریـت        شود.میگرایی سیاسی اداره نسبی

براي تحقق این  کند.شود و در صورتی که افراد جامعه الزم بدانند، تغییر میتصویب می
جامعه الزم است که شهروندان آزاداندیش بوده، خالقانـه رفتـار کننـد و اجـازه ندهنـد      

جدیـد محـدود کنـد، چـرا کـه      هـاي  هي نظریـ ها و قوانین گذشته آنها را در ارائهروش
ي ساختارشکنی و خالقیت افتد که افراد به خود اجازههاي مهم زمانی اتفاق میپیشرفت

زیـرا تعصـب و تنـگ     ؛بدهند. اما در عین حال نباید بر عقاید خود تعصب داشته باشند
شود و هم مانع آموختن هر فرد از عقایـد دیگـران.   نظري هم مانع رشد دیگر عقاید می

کوشند، عقایـد  ي آن میوندان با این که هر یک به سنتی تعلق دارند و براي توسعهشهر
اي را هرقدر گرامی، بخشی از یک دانند. بلکه هر عقیدهخود را ثابت و تغییر ناپذیر نمی

هاي دیگر بیاموزد. به این ترتیب تواند بهتر شود و از سنتبینند که همواره میسنت می
شنیدن انتقادات به عقاید خویش است و به نظـرات دیگـران هـر     يهر شهروندي آماده

گـذارد و بـا شـکیبایی برخـورد     قدر هم مخالف و یا از نظر او کاذب باشد، احترام مـی 
کند. این شکیبایی به معناي پذیرش صدق و کذب در کنار هم نیست، بلکه برخـورد  می

، 1982(فایرابنـد،  .ده اسـت متاسفانه گرفتار کذب شـ  از نظر ما انسانی با کسی است که
 )80ص

ي مبنـاي تفکـر فایرابنـد اسـت کـه      ي آزاد دقیقا نشان دهندهرفتار شهروندان جامعه
داند و آنچه براي او مهـم اسـت   هاي انسانی را برتر از دست یابی به حقیقت میارزش

تعاملی بر اساس انسانیت است که در آن افراد بـه یکـدیگر احتـرام گذاشـته و در پـی      
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ختن از یکدیگرند. شهروندان نیز باید حداقل بـه طـور ضـمنی پذیرفتـه باشـند کـه       آمو
معرفت برتري وجود ندارد و هر زمان ممکن اسـت مصـداق صـدق و کـذب در نظـر      

 کنند. ایشان عوض شود، بنابراین با دیگران با شکیبایی و احترام رفتار می
نگاه او دانش و کـاربرد آن  از پردازد. ي اخالق مینصر از جوانب مختلفی به مسئله

تواند از استلزامات اخالقـی برکنـار باشـند و ایـن مسـئله تنهـا بـا اخـالق مـداري          نمی
شود چرا که حاصل کار دانشمندان اخالق مدار، فجایع زیادي را دانشمندان برآورده نمی
). علم و اخالق نه تنها در شخص دانشمند بلکه 162، ص1391به بار آورده است(نصر،

تارهاي نظري و فلسفی علم باید بـا مبـانی عقیـدتی حـامی اخـالق آمیختـه شـده        ساخ
). در حالی که ساختار علم مـدرن فاقـد ایـن ویژگـی اسـت.      176، ص1391باشد(نصر،

هـاي  ي هستی از جمله دیـدگاه هاي دیگر دربارهعالوه بر این که با تخریب تمام دیدگاه
براهیمی بوده و بر جهان بینی دینی مبتنـی  دینی، باعث شده تا اخالقی که میراث ادیان ا

بود نیز تحلیل برود و این مسئله در بحـران اخالقـی جامعـه نیـز نقـش مهمـی داشـته        
دانـد و  مـی  معنویـت را در جامعـه  ي اخـالق  او پشتوانه). 162، ص1391است(نصر،

 ي انسان راتواند جلوي نفس افسارگسیختهمعتقد است در غیاب معنویت هیچ چیز نمی
 بگیرد. 

ي ایجـاد  ی معنویت محصول شناخت امر قدسی است و این شـناخت زمینـه  از طرف
ي تعالی امر قدسـی پـی   وقتی انسان به درجه کند.فضایل اخالقی را در انسان فراهم می

ببرد و بی مقداري خود را در مقابل او درك کند و کماالتی را که او به دیگر مخلوقـات  
 .رودبسیاري از رذائل که ریشه در جهل و کبر دارند از بین مـی ي زمینهبخشیده بپذیرد، 

کند و عمل و ممارست بـراي  گرچه تنها دانستن براي تحقق فضائل اخالقی کفایت نمی
عالوه بر . )256-256، ص1388(نصر، ي این مسیر استاخالقی نیز الزمهکسب فضایل 

هـا داراي امـر   ي سنتهمه دهد کهمختلف نشان میهاي توجه به بعد باطنی سنت، این
ي االهی قدسی هستند که ذاتا مطلق است و صور متکثر و متفاوت ایشان همگی به اراده

بنابراین افـراد تحـت   رساند. ها را به حقیقت میایجاد شده و هر کدام از راه خود انسان
و با  دندانگمراه نمیهاي دیگر را تعالیم سنتی ضمن پایبندي به عقاید خود پیروان سنت

تعـالیم سـنتی   بـه ایـن ترتیـب     ).250-248همـان، ص ( کننـد ایشان به تسامح رفتار می
رعایـت اخـالق در جامعـه     کند و لذاي رفتار اخالقی را در افراد جامعه ایجاد میزمینه
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 ها به سمت شناخت امر قدسی و قرب به آن خواهد بود. محصول فرعی حرکت انسان
ند و نصر خاستگاه متفاوتی براي فضـایل اخالقـی در   همان طور که گفته شد، فایراب

ي آرمانی ایشان دارد نیـز بـا   اند. اما عالوه بر این، نقشی که اخالق در جامعهنظر گرفته
ي آزاد فایرابنـد، نیازمنـد شـهروندانی اسـت کـه      یکدیگر متفاوت است. برپایی جامعـه 

هاي معرفتی را با تمام سنت ايهاي اخالقی خاصی داشته باشند تا بتوانند جامعهویژگی
ي الزمـه گوناگون بدون هرج و مرج و دشمنی به پیش ببرند. بنابراین اخالق به نـوعی  

ي آرمـانی خـود   جامعـه  محصولي آزاد فایرابند است. اما نصر اخالق را برپایی جامعه
ت توان براي اخالق تصـور کـرد، معرفـ   اي که میداند چرا که از دید او تنها پشتوانهمی

ي آرمانی نصر که در قدسی و معنویت ناشی از حضور امر قدسی است. بنابراین جامعه
آن مردم به سمت امر قدسی در حرکتند، خود به خود به سـمت اخالقـی شـدن پـیش     

یابی به کند زندگی تحت تعالیم سنت تنها راه دسترود و همان طور که او تاکید میمی
 کند.ها را برآورده میادي و معنوي انسانمعرفت نجات بخشی است که نیازهاي م

 نتیجه گیري

ي علمی آرمانی، روشن ساخت کـه در بعضـی   مرور آراء نصر و فایرابند در باب جامعه
ها آراء ایشان با یکدیگر قابل جمع است، اما در بسـیاري از مـوارد بینشـان تقابـل     جنبه

عتقاد به امکـان معرفـت برتـر    معطوف به اختالف در ا ها عمدتاًوجود دارد و این تقابل
ي فایرابنـد و رویکـرد خدامحورانـه    شوند که محصول تفاوت رویکرد انسان مدارانهمی

 نصر است.
ها صادق است این است که بیشتر بـه  ي هر دوي این نظریهاي که دربارهلهأالبته مس

ـ   ي علمی آرمانی عنایت داشتهمالحظات نظري یک جامعه راي اند و راهکارهـایی کـه ب
هایی الزم است مـورد توجـه کمتـري قـرار گرفتـه اسـت و بـه        پیاده سازي چنان طرح

هاي کلی بسنده شده است. عالوه بر این که در مقام نظر نیز به هر کـدام از ایـن   توصیه
ها ایراداتی وارد است که مطرح کردن و احیانا پاسخگویی به آنها فرصت دیگـري  طرح

دهـد وجـود   ي آرمانی خود ارائه مـی فایرابند از جامعه طلبد. براي مثال تصویري کهمی
هاي مختلفـی از ثبـات نیازمنـد اسـت از     کند. جامعه به جنبهثبات در آن را تضمین نمی

جمله ثبات اقتصادي که به وضعیت صنعت و بالتبع علم در آن کشور وابسته اسـت. در  
اص عـامی هـدایت   صورتی که یک جامعه کامال لیبرال و صرفا بر اساس نظـرات اشـخ  
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گرایـی دارنـد و بـه هـیچ روش و     شود آن هم در شرایطی که افـراد درجـاتی از نسـبی   
آید که نظـرات ایشـان دائـم تغییـر     اي کامال معتقد نیستند، این امکان به وجود میعقیده

کنند و اگر این تغییر از مسیرهاي مختلفی ثبات اقتصادي را تحت تاثیر قرار دهد جامعه 
 دي رو به رو خواهد شد.با مشکالت ج

ي آرمانی نصر، با وجود این که او تاکید بسیاري بـر الهـی بـودن    همچنین در جامعه
ي کند که تشـخیص ایـن مسـئله بـه عهـده     ها دارد اما معلوم نمیبینی حامی نظریهجهان

کیست. همان طور که نصر نیز اذعان داشته است علی رغم وجـود متـون مقدسـی کـه     
هاي متفاوت از متون را در بردارند و مرجعیت هر سنت، امکان برداشتهاي الهی آموزه

هاي مختلف در بین مرجعیت وجـود دارد، کمـا ایـن کـه     و همین طور عقاید و گرایش
هاي اعتقادي در هر سنتی گواه این امر اسـت. بنـابراین ممکـن اسـت     وجود انواع فرقه

ز از این اختالفات مصون نباشد تشخیص الهی بودن یا نبودن یک نظریه و یک عقیده نی
اي تعلق دارند بر سر الهی بودن یا نبودن یک و افراد مختلفی که هر یک به سنت و فرقه

به ایـن علـوم و    مقدسعقیده یا نظریه با هم توافق نداشته باشند. اضافه کردن عنوان 
 کند.به علوم دیگر اهمیت این مسئله را بیشتر می نامقدس و الحادي 

کنار انتقاداتی از این دست، در مقام عمل نیز انتقاداتی به ایشان وارد اسـت. الزم  در 
هـایی از  ي علمی آرمانی او در برههبه یادآوري است که اساسا نصر معتقد است جامعه

تاریخ (مثل دوران شکوفایی تمدن اسالمی) تحقق داشته است و او در واقـع بـه دنبـال    
. این مسئله باورپذیر بودن و امکان اندذشته وجود داشتههایی است که در گاحیاي تمدن

اي کند، در مقابلِ فایرابند که از جامعهپیاده سازي عملی این طرح را به ذهن نزدیک می
کند که تا کنون نمونه و مثالی نداشته اسـت. بـا ایـن حـال، در مقـام عمـل       صحبت می

ـ   حقـق جامعـه آرمـانی نصـر در     ت یانتقادي متوجه آراء هر دوي این افراد است کـه حت
کند. هر دوي این افراد نوعی یکدستی عقیدتی را بین گذشته نیز او را از آن مصون نمی

اند و تنها با برقراري این فـرض اسـت کـه طـرح آنهـا      ي خود فرض گرفتهافراد جامعه
سـت کـه   کنـد مجموعـه افـرادي   اي که نصر تصویر میقابلیت عملی شدن دارد. جامعه

ها اعتقاد دارند، لذا به لحاظ نظـري علـوم   گرایانه دارند و به برتري سنتسنتتمایالت 
هاي مدرن را با احتیـاط و نظـارت بـه کـار     آموزند و فناوريمدرن را با دید انتقادي می

ي علوم سنتی که مثالهاي آن را دیدیم به گیرند و همچنین همت خود را براي توسعهمی
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هـا در آن  در جوامعی کـه آثـار سـنت   حتی  جوامع فعلی، بندند. در حالی که درکار می
ي انـد یـا حـوزه   زند بیگانـه وجود دارد بسیاري از افراد با معنویتی که نصر از آن دم می

هـاي سـنتی   دانند، و یا در بهترین حالت معتقدند فنـاوري علوم طبیعی را جدا از آن می
ـ   هاي ویرانگر غرب را ندارد ویاراي مقابله با فناوري از لذا براي حفظ امنیت جامعـه نی

 ترین موارد هستند) رقابت با غرب ادامه پیدا کند.است در مواردي(که از قضا مهلک
ي خـود  رسد نهایت تنوع عقیده را براي افراد جامعهفایرابند نیز با این که به نظر می

آن در نظر گرفته است، یک طرز فکر کلیدي را بین ایشان مشترك فرض کرده اسـت و  
ي آزاد در بهترین حالت نباید عقایـد خـود را   گرایی است. افراد جامعهدرجاتی از نسبی

حقیقی یا برتر بدانند و اگر هم به برتري آن عقیده دارند در عمـل نبایـد طـوري رفتـار     
ي زیـادي دارد.  کنند که آزادي دیگران محدود شود. این مسئله با واقعیت جوامع فاصله

ه یک نظام معرفتی تعلق دارند نسـبت بـه آن احسـاس وفـاداري و     اکثریت افرادي که ب
انـد و بـه   کنند و معتقدند که آن را بـه دلیـل حقانیـت و برتـري اش برگزیـده     تعهد می

هاي دیگران در تعارض باشد پایبندند، لذا بـه راحتـی   التزامات عملی آن ولو با خواسته
امی که وجـود دارنـد و بـر برتـري     گرایی نخواهند رفت. چنین افرادي مادزیر بار نسبی

کنند، براي شکل گیري جامعـه آزاد فایرابنـد و تـداوم آن مـانع     عقاید خود پافشاري می
 محسوب خواهند شد.

اند و لذا افـراد جامعـه را   ي علمی بودهنصر و فایرابند به دنبال تصویر آرمانی جامعه
ي مورد نظر موافـق و  معهاند که با وجود تنوع عقایدشان، با شکل جاطوري فرض کرده

همخوان هستند. اما در عمل چنین نیست و جوامع از افرادي که همگی انسـان مـدار و   
هـا گـرایش دارنـد و سـهم     گرا هستند و یا افرادي که همگـی بـه سـنت   تا حدي نسبی

هاي الهی قائلند، تشکیل نشده است و ترکیب و درجاتی از عقاید حداکثري براي آموزه
شـود. بنـابراین بـراي ارائـه دادن یـک      اد و به تبع آن در جامعه دیده مـی مختلف در افر

هاي عقیدتی آن جامعـه و نیازهـاي   راهکار عملیِ مورد قبول افراد هر جامعه باید طیف
ي دیگـر متفـاوت خواهـد بـود.     ایشان را در نظر گرفت، لذا راهکار هر جامعه با جامعه

هاي متفاوت افراد مختلفی باشد که با انگیزه تواند برآیندي از نظراتچنین راهکاري می
 اند.یشی پرداختهانداند و به چارهبه مسائل نگاه کرده

ي ي مواجههاي با اکثریت مذهبی که تصمیم دارند نحوهرسد مقصد جامعهبه نظر می
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توانـد بـه   شان تغییـر دهنـد، مـی   خود با علم و فناوري مدرن را بر اساس عقاید مذهبی
آرمانی نصر نزدیک باشد. اما تحقق آن و یا تحقق طرحی شبیه آن مستلزم یک ي جامعه
اي از تـاریخ توصـیف   گذار است. نصر تصویر آرمانی خود را با ارجـاع بـه دوره   دوره

ي ي علم مدرن وجود نداشته است و لذا چالش گـذار از سـلطه  کند که در آن پدیدهمی
این چالش با وجود آنکه در آراء نصر مورد علم مدرن به علم سنتی وجود نداشته است. 

توجه قرار گرفته است اما به قدر کافی به جزئیات و اهمیت آن پرداخته نشده است. به 
رسد که طرح فایرابند همان طور که خود نیـز گـاهی از آن بـه عنـوان دارویـی      نظر می

ابنـد در  ي گـذار یـک جامعـه بسـیار مناسـب اسـت. فایر      کند، براي دورهموقتی یاد می
شناسـد و بـه   ي آزاد خود علم و فناوري مدرن و طرفداران آن را به رسمیت میجامعه

هاي خود ادامه دهند. در عین حالی که عنان جامعـه را  دهد که به فعالیتآنان اجازه می
هاي جامعه و نظارت بر علم را بـه  کند و اختیار تصمیم گیرياز دستان ایشان خارج می

هاي معرفتی مختلف این دهد. همچنین با فرصت دادن به نظامجامعه می نمایندگان افراد
ي عقاید و جذب منابع مالی و انسانی بپردازنـد. بنـابراین   دهد که به توسعهاجازه را می
خواهـد  اي که از لحاظ معرفتی به حالت تک قطبی نزدیک شده است و میبراي جامعه

که در وضع مطلوبش هم بـه دنبـال انـواع     از این حالت به وضع دیگري برود( ولو این
ي آزادش بسـیار کارگشاسـت.   خاصی از معرفت باشد)، راهکارهاي فایرابند در جامعـه 

کنـد و  چرا که در یک حرکت تدریجی قدرت و تسلط نظام معرفتی موجود را کـم مـی  
مه این هاي خود را به جامعه اثبات کند. در ادادهد تا نظام معرفتی دیگر قابلیتاجازه می

هاي نظام جایگزین پی برد، پیاده سازي هنجارهاي مسیر و پس از آنکه جامعه به توانایی
 ي علمی مطلوب با پذیرش از طرف جامعه مواجه خواهد شد.جامعه
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