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 و بررسی شیءوارگی علم با تأکید بر دیدگاه عالمه جعفری نقد

 1محمد آزادی

 2سیدمحمدعلی دیباجیاستاد راهنما: دکتر 

 چکیده  

ای هگرایی کشیده شد و از کاوش، تفکر فلسفی غرب به سمت اومانیسم و انسان17با مطرح شدن تفکرات فلسفی دکارت در قرن 

تدریج این نگاه در تمام مکاتب فلسفی غرب ایجاد شده و به تفکر غالب در متافیزیکی و نگاه به دنیای ماوراءالطبیعه دور گشت. به

 میان فالسفه غرب تبدیل گردید. 

 گرایی افراطی بود. با پیشرفت علوم و فنون بشریسفه غرب رخ داد، سیطره نوعی علماتفاق مهم دیگری که پس از رنسانس در فل

 های معاصر غرب مانند فلسفه تحلیلیگرایی بر فضای فلسفی غرب غالب شد و بسیاری از فلسفههای گوناگون، علمدر عرصه

پیامدهای گوناگونی در تفکر فلسفی غرب در گرایی ارزش بسیار زیادی برای علم و تکنولوژی نوین بشری قائل شدند. این علم

های اخالقی مرسوم بین جوامع انسانی، ارزش پی داشت و باعث شد که متفکرین غربی برای تفکرات فلسفی و دینی و ارزش

چندانی در نظر نگیرند. پیامد دیگری که این رویکرد در پی داشت، شیءوارگی انسان و علم و آگاهی او بود. با گسترش 

گاری در میان تفکرات علمی و فلسفی غرب، مکاتب و فالسفه گوناگون، نقدهای مختلفی بر این رویکرد وارد نمودند. برای شیءان

ها داری و نیز پوزیتیوستنمونه اعضای حلقه فرانکفورت با بررسی و کنکاش پیرامون معنای علم و آگاهی در دنیای سرمایه

داری آگاهی طبقات گوناگون موجود در حلقه فرانکفورت معتقدند که در دنیای سرمایهاند. اعضای نقدهای گوناگونی بیان نموده

از سوی دیگر  3دار قرار گرفته و به نوعی نگاه منفعالنه و جبرگرایانه منجر شده است.جامعه، تحت تأثیر سلطه طبقه سرمایه

های انسانی و فلسفه دانسته و معتقدند که این تفکیک های پوزیتیویستی را منشأ تفکیک علوم جدید از اموری مانند ارزشدیدگاه

                                                           
 پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.. 1

 . پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.2
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از متفکران حلقه فرانکفورت که در این زمینه تأمالت و  1 پیامدهای بسیار ناگوار برای جامعه انسانی به همراه خواهد داشت.

 اشاره نمود. آدورنو و هورکهایمرتوان به گئورگ لوکاچ، هربرت مارکوزه، اند، مینقدهای مهمی ارائه نموده

های متفکران معاصر غرب، نقدهایی های متفکران غرب و با رویکرد انتقادی به اندیشهعالمه محمدتقی جعفری، با شناخت دیدگاه

ها و تألیفاتی که در مورد های عالمه با راسل، نقدهای او بر وایتهد، دیوید هیوم و پوزیتیوستنگاریمهم وارد نموده است. نامه

ی هاترین تالشسفه علم داشته، نشان از شناخت عمیق و دقیقی است که از دنیای غرب داشته است. یکی از مهمماهیت و فل

هاست. عالمه جعفری گرایانه از علم و تفکیک آن از اموری مانند دین، فلسفه و ارزشعالمه جعفری در جهت نقد تعریف تقلیل

ها از دایره علم خارج نبوده و هر یک تأمین بخشی از نیازهای مهم فه و ارزشبر پایه نظریه حیات معقول معتقد است که دین، فلس

 و اساسی زندگی بشر برای نیل به حیات معقول را بر عهده دارند.

نامه حاضر این بوده که عالمه جعفری، به عنوان یکی از فیلسوفان معاصر که آشنایی فراوانی با تفکرات و پرسش اصلی پایان

دنیای غرب دارد، چه نقدهای مهمی نسبت به وضعیت کنونی علم و آگاهی مطرح نموده است؟ عالمه چه وضعیت اجتماعی 

 نماید؟ آیا از دیدگاه عالمه، علم و آگاهی بشر برای نیل به حیات معقول مناسب است؟ نقدهایی بر تعریف کنونی علم بیان می

هایی که شیءوارگی انسان و آگاهی او در جوامع بشری داشته و آسیبهای افراطی از علم جدید هایی که تعریفبا توجه به بحران

المه اند. برای نمونه عها و تفکرات گوناگون به مقابله با این نوع تفکر برخاستهایجاد نموده است، بزرگان مختلفی از فرهنگ

ور هم جمع شده و با بحرانی خواندن نماید که در آن برخی از اندیشمندان غربی دجعفری به بیانیه ونکوور کانادا اشاره می

 رو ضروریاند. ازاینهای حاکم بر جامعه شدهوضعیت فعلی جهان، خواستار ایجاد تغییراتی در برداشت از علم و فرهنگ و ارزش

ش های اخالقی، تالهای فراوانی در این زمینه انجام شده و برای آشتی علم با فلسفه، دین و ارزشاست که تحقیقات و پژوهش

 وافری صورت گیرد.

نامه حاضر با در نظر گرفتن اهمیت این امر، به بررسی چیستی تعریف علم از دیدگاه عالمه جعفری و برخی از متفکرین پایان

دیگر پرداخته و سپس با تحلیل تفکراتی که نگاهی منتقدانه به ماهیت علم جدید دارند، به راهکارهای آنان اشاره کرده است. 

گرایانه و افراطی از علم جدید مبحث اصلی این مقاله های تقلیله جعفری به عقالنیت موجود در جامعه و تعریفنقدهای عالم

بوده و در سایر فصول نگاه فالسفه اگزیستانسیالیست به تکنولوژی و علم جدید، نقادی حلقه فرانکفورت نسبت به علم و آگاهی 

 قایسه قرار گرفته است.داری مورد اشاره و ممتعارف در دنیای سرمایه

                                                           
-29، ص 1389ماکس هورکهایمر، دیالکتیک روشنگری، مترجمان مراد فرهادپور و امید مهرگان، انتشارات شریف، چاپ چهارم، سال . تئودور آدورنو و 1
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های کنونی جامعه بشری نگریسته و اعتقاد دارد که سه آسیب مهم در عالمه محمدتقی جعفری، از منظر حیات معقول به بحران

های اخالقی، دین و فلسفه جامعه مدرن تحقق یافته است؛ از یک سو تعریفی اشتباه از علم جدید ارائه شده که آن را از ارزش

های فراوانی برای علم جدید پنداشته شده و امکان بروز خطا و اشتباه در آن از سوی دیگر جایگاه و قابلیت  1 د.کنتفکیک می

های معنوی و اخالقی در برابر آن بخشی کاذب به علم جدید باعث شده که اموری مانند ارزشاین ابهت مدنظر قرار نگرفته است.

مداران دنیای های حیات معقول موجب شده که بشر امروز و به خصوص سیاستفهچنین عدم توجه به مؤلهم  2 تحقیر گردد.

ها و تمام امکاناتی که در دنیا وجود ها و تمایالت غیر انسانی خود بوده و به سایر انسانجدید، فقط به دنبال اشباع خودخواهی

د دارد که بر اساس مبانی اصیل و حقیقی، اموری مانند عالمه اعتقا 3 دارد، به عنوان وسایلی برای نیل به اهداف خویش نگاه کنند.

ها تفکیک نمود. از سوی دیگر به توان علم جدید را از آنهای اخالقی، فلسفه و دین از دایره تعریف علم خارج نبوده و نمیارزش

ه را در آن نفی نمود و توان احتمال بروز خطا و اشتباها و موانعی که در مسیر حصول علم وجود دارد، نمیدلیل محدودیت

  4 های معنوی و اخالقی در برابر آن گردد.رو نباید جایگاهی غیرمعقول و افراطی به علم جدید بخشید که باعث تحقیر ارزشازاین

توان عقالنیت و آگاهی اصیلی به بشریت و به بنابر دیدگاه عالمه جعفری، فقط با حرکت در مسیر حیات معقول است که می

ها، دور نمود. با قرار گرفتن جامعه ستمداران و اصحاب قدرت بخشید و از نگاه شیءواره و ابزاری به سایر انسانخصوص سیا

بشری در مسیر حیات معقول، آگاهی و علم بشر به حقیقت اصیل خود بازگشته و طبق تعریف حقیقی از علم، به نوعی نور و 

 روشنایی تبدیل خواهد شد.

ها و پیامدهای منفی بسیار زیادی در عرصه زندگی و دانش بشر داشته است. حل علم و آگاهی او بحرانبروز شیءوارگی انسان و 

سان، های راستین و اصیل به تبیین چیستی انها فقط در صورتی میسر است که اندیشمندان و متفکران بر اساس اندیشهاین بحران

صیل علم و آگاهی او را از دام شیءوارگی رها نمایند. با توجه به ظرفیت و جایگاه و فلسفه خلقت او پرداخته و با تکیه بر فلسفه ا

تراث ارزشمند تفکر اسالمی، باید اندیشمندان مسلمان به این میدان وارد شده و بر اساس این تفکرات ناب انسان و آگاهی او را به 

 5 آل بازگردانند.مجرای حیات معقول و ایده

                                                           
 189.1، ص 22. محمدتقی جعفری، تفسیر نهج البالغه، ج1

 .752-751ی، ص شناسمعرفت -4. محمد تقی جعفری، مجموعه آثار 2

 .264. همان، ص 3

 .269، ص 22جعفری، تفسیر نهج البالغه، جمحمدتقی . 4

 .264ی، ص شناسمعرفت -4. محمد تقی جعفری، مجموعه آثار 5
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های مارتین هایدگر اختصاص دارد. طبق دیدگاه هایدگر از یک یستانسیالیست بیان شده، به دیدگاهعمده نکاتی که از فالسفه اگز

از سوی دیگر نقدهایی بر  1سو ضروری است که در علم نگاه بنیادین خویش به جای موجود به خود وجود اختصاص یابد.

کند. هایدگر اعتقاد دارد که بشر در دوره کی وارد میانتهای بشر برای استیال بر مواهب گوناگون کره خاتکنولوژی و تالش بی

های گوناگون جهان خلقت جدید در استفاده از علم و تکنولوژی دچار افراط شده و با تمام توان در حال تصرف مالکانه در بخش

ی است که بیعت، خطرهایها و نتایج تکنولوژی و تبدیل بشر به نظام ذخیره ثابت طالی موفقیتاست. گم شدن امر حقیقی در البه

تواند مترتب باشد. او معتقد است عدم استتاری هم که طبق آن، طبیعت خود را مانند از نظر هایدگر، بر تکنولوژی جدید می

ها، تواند نتایج صحیحی به بار آورد، اما درست به خاطر همین موفقیتکند، به واقع میپذیری از نیروها عرضه میمجموعه محاسبه

 2 الی این همه امور صحیح محو شود.ر هنوز باقی است که امر حقیقی در البهاین خط

داری، آگاهی افراد و طبقات اجتماعی مختلف دچار شیءوارگی گشته و در برابر بنابر دیدگاه مکتب فرانکفورت در جامعه سرمایه

هایی جزئی و ها به دانشن علم در این نظامهمچنی 3 نمودند.داری، احساس انفعال و اجبار مینظام فکری و اجتماعی سرمایه

لوکاچ اعتقاد دارد که برای رهایی از وضعیت موجود باید  4 نگری و دیالکتیک ندارد، تبدیل گشته است.انفعالی که نشانی از کل

، نقشی عیآگاهی طبقاتی در بین اقشار گوناگون جامعه افزایش یافته و به خصوص طبقه کارگر باید با شناخت حقایق اجتما

توان نگری تاریخی است که میاز نظر او، با دیالکتیک و برخورداری از کلی  5 تر در تحوالت جامعه ایفا نمایند.تر و کلیدیفعال

ها را نیز تحت تأثیر ها، آگاهی آنشیءوارگی عالوه بر انسان 6 هایی که پیش رو دارد نجات داد.ها و بحرانعلم جدید را از آسیب

کنند؛ اشیایی که در برابر تاریخ کامالً منفعل داری حساب میقرار داده و افراد خود را به عنوان اشیایی از نظام کلی اقتصاد سرمایه

د توانهی طبقاتی و بیداری طبقه کارگر است که میبه اعتقاد لوکاچ، آگا 7 بوده و اراده و قدرتی برای تغییر وضعیت موجود ندارند.

رفت از وضعیت بحرانی جهان بوده و حتی به رهایی و تعالی طبقات دیگر کمک کند. به نظر لوکاچ، دیالکتیکی که در راه برون

                                                           
 .12و 11، شماره 1375علی اباذری، ارغنوان، . مارتین هایدگر، مقاله عصر تصویر جهان، ترجمه یوسف1

هایدگر و مدرنیته و ، مقاله یوسف علی اباذری؛ 1383، بهار  1ش  ل اول،ارغنون ،سا. مارتین هایدگر، مقاله پرسش از تکنولوژی، ترجمه شاپور اعتماد، 2

 .1376، سال 12-11 شماره ،ارغنون ،علم

 

 .236. گئورگ لوکاچ، تاریخ و آگاهی طبقاتی، ص 3

 .80-78، ص 19خردنامه، شماره ؛ مهدی فدایی مهربانی، مقاله مکتب فرانکفورت و مدرنیته، 251 -237. گئورگ لوکاچ، تاریخ و آگاهی طبقاتی، ص 4

 .200. گئورگ لوکاچ، تاریخ و آگاهی طبقاتی، ص 5
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رده در جهان ای است که ریشه تغییرات گستدهد، حلقه مفقودهداری رخ میدیدگاه و آگاهی کارگران فعال در جامعه سرمایه

 1 خواهد شد.

گرا معتقد است نباید هیچ علمی را مطلق دانسته و در ارزیابی توانایی علم نوین فایرابند، به عنوان یک فیلسوف نوتحلیلی و نسبی

و این تصور، تصوری  توان تصور کرد که علم بتواند قواعدی ثابت و جهات شمول داشته باشددچار افراط شد. از نظر او نمی

هایی خاص داشته و تنها قاعده ماندگار ها محدودیتشناسیشود. تمام روشبینانه، مضر و مهلک برای علم محسوب میغیرواقع

 2 «پذیر است.هر چیزی امکان»این است که: 

تفکران بنابراین مجموع نقدهایی که به علم و آگاهی مدرن وارد شده، از منظرها و زاویه دیدهای مختلف بوده و هر یک از م

توان گفت که چند نقد اصلی بر بخشی از نقایص واقعی علم و آگاهی بشر در دنیای جدید را هدف قرار داده اند. در مجموع می

 این پدیده وارد شده است:

توان مین های علم جدید اشتباه بوده وها و قابلیت. عالمه جعفری، هایدگر و فایرابند اعتقاد دارند که برداشت افراطی از توانایی1

 علم مدرن را به طور کلی از بروز اشتباه مبرا ساخت.

. عالمه جعفری و لوکاچ به نگاه ابزاری و شیءواره به بشر و آگاهی او نقد داشته و هر یک بر اساس مبانی فکری و عقیدتی 2

به آگاهی و به قدرت رسیدن  دهند. عالمه جعفری به حیات معقول و لوکاچرفت از این وضعیت ارائه میخود، راهی برای برون

 طبقه کارگر نظر دارد.

ری از گی. عالمه جعفری، لوکاچ و هایدگر از استفاده افراطی و سلطه خواهانه از علم و تکنولوژی انتقاد نموده و معتقدند که بهره3

 تکنولوژی باید به حد تعادل و مسیر تعالی جامعه بازگردد.

دهند که با تعریف رایج از علم جدید متفاوت بوده و به یفی متفاوت از علم را ارائه می. عالمه جعفری، هایدگر و لوکاچ تعر4

اهب الی موبرد. هایدگر اعتقاد دارد که نباید امر حقیقی در البههای پوزیتیویستی در مورد علم را زیر سوال میخصوص دیدگاه

داند. عالمه جعفری نیز علم حقیقی را روشنایی از تاریخ می ایتکنولوژی محو شود. لوکاچ علم جدید را جزئی و منحصر به برهه

کند. به نظر عالمه را خارج از دایره علم اصیل محسوب می دانسته و هر چه که با حیات معقول و ماهیت نوری علم، منافات دارد

 های چهارگانه انسانی است:مراد از علم، کشف واقعیات برای اصالح و تنظیم ارتباط

                                                           
 .200. همان، ص 1

 .171-157. آلن اف. چالمرز، چیستی علم، صص 2
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 انسان با خود ارتباط -1

 ارتباط انسان با خدا -2

 ارتباط انسان با جهان هستی -3

 نوع خودارتباط انسان با هم -4

کننده حقیقی جهان هستی به حساب و به وجودآورنده اصلی این نور، پروردگاری است که نورانی این علم، نور محض بوده

 رسانَد.یت میآید. نفْس آدمی با این علم، کمال تجردی خود را به فعلمی

ترین نقد به تلقی از علم جدید بوده و اگر معیارهای حقیقی علم مدنظر قرار گیرد، ترین و مبنایینقد اخیر به عنوان کلیدی

 ها مرتفع خواهدگونه به سایر انسان های اخالقی و معنوی و نیز نگاه ابزاری و شیءمشکالتی مانند انفکاک علوم از دین و ارزش

 شد.

اساس، پایانه نامه حاضر در چهار فصل تنظیم گشته است؛ فصل اول به بیان کلیات اختصاص یافته و در آن مسائلی مانند بر این 

هدف پژوهش، سؤال پژوهش، فرضیات، معرفی آراء مکتب فرانکفورت، لوکاچ و عالمه جعفری طرح گشته است. فصل دوم به 

د؛ در ابتدا دیدگاه فالسفه تحلیلی و پوزیتیویست که نگاه مثبتی به علم جدید پردازهای قرن بیستم میبررسی ماهیت علم در نگره

مدرن بیان دارند، مطرح شده و سپس دیدگاه فالسفه منتقد علم جدید، یعنی فالسفه اگزیستانسیالیست، حلقه فرانکفورت و پست

داری و مدرن طرح شده و پس دنیای سرمایهگردیده است. در فصل سوم، نقدهای لوکاچ به شیءوارگی انسان و علم و آگاهی در 

شود. در فصل چهارم نیز نقدهای عالمه جعفری به دهد، تبیین میرفت از وضعیت موجود ارائه میهایی که برای برونحلاز آن راه

 گردد.ها و پیشنهادهای ایشان بیان میحلعلم و آگاهی بشر معاصر و راه
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