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 با حال نیع در رانیا در کرونا روسیو با مقابله یهاروش و متضمماد یهایریگسمم  

 هامیتحر رفع و رانیا یاهسمته یبرنامه حول یمرزبرون یهاجدال از یاتازه یمرحله

 سممرکو  با که ندارند باور زین امور زمامداران خود یحت کس،چیه 1.اسمم  بوده مأتو

 افتهی «یعاد» یروال یع وم یزندگ کرده، نیت ک اجت اع ر،یاخ یاعتراضمم یهاجنبش

 تبعات نیترمهم از یکی. برعکس کاملاً. اسمم  کرده دایپ خات ه  یمشممروع بحران و

 درون یاسممیسمم یهاتنش تداوم و موجود وضممع از ییزداتوهم دیتشممد کرونا، بحران

  .اس  بوده «نظام یکشت»

 یدئولوژیا قیخلا به «یآزاد و نان» یجاهب سممال انیسممال که نانیا از یاریبسمم

 یسممو به ،«توسممعه» بحران و یاقتصمماد بسمم بن با درمواجهه اکنون بودند خورانده

 منتقدان که سمم ین یروز. اندشممده کشممانده «زمیرآل» ای و یمنطق «سمممیویتیپوز»

 یجهان بانک ای پول یال للنیب صندوق ن،یچ ه،یروس یسو به« سمیالیامپر» پروپاقرص

 یتضممرور به «توسممعه» راه ،یکنون طیشممرا در گرید انیب به. نکنند دراز ییگدا دسمم 

 .اس  الاتیخ و تصورات دچار ک اکان دیگو آن از ریغ هرکه و گشته مبدل یتجرب

 علوم» بر «یغرب» علوم حذف فرمان از پس که هاآن از یریکث ج ع ،گرید یازسو

 ومعل یدرعرصممه ژهیوهب یتجرب یهاروش و علوم برابر در بودند، کرده هیتک ،«یاسمملام

 .اندشده نیت ک به مجبور یپزشک و یعیطب

 در «یغرب علوم» حاکم، نظم یروزمره اتیح به یبخشممتداوم منظر از ،ه هنیباا

 یحوزه در ژهیبو یفناور و یپزشک علوم سرشکی که اس  دوسر یریشم ش حکم

 جیترو به منجر» شده گفته که اسم  «یانسمان علوم» گرشید سمر آن و اسم ، یاتم

 هب توجه با که اس  نیچن «.شمد خواهد یاعتقاد و ینید یمبان در دیترد و  یشمکاک

 زا ونیلیم دو حدود که که نیا و یدانشگاه دیاسات و انیدانشجو یاعتراضم یهاحرک 

 جیترو از یریجلوگ ازمندین خوانند، یم یانسمممان علوم دانشمممجو ونیلیم مینوسمممه

 یاسلام» فرمان نیه  یبرا. اسم  «یاسملام و یاله میتعال به یاعتقادیب و یگریماد»

                                                      

 اریفریفت اتم،» عنوان زیر پیش هاسال که اس  جستاری یشده روزبه و ویراسته متن بالا ینوشته 1

 .بودم نوشته «تجربی خردِ نقد و علم
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 .اس  شده صادر یانسان علوم «کردن

 یهشممیاند اما کند وادار تکاپو و تقلا به را مداحان اسمم  م کن« ینف» به امر البته

 ،بود یشدن چنانچه. کرد سرکو  دانشگاه حراس  اقیسم و سمبک به توانین  را آزاد

 و ،«یفرهنگ انقلا  ستاد» لیتشک و هادانشمگاه کردن تخته ،"یفرهنگ انقلا " ازپس

 .بود شده انجام تاکنون گرید «یفرهنگ» یشورا و ستاد هاده سپس

 تر«گرا یماد» یاعرصه ایآ ،یعل  یهارشته یت ام انیازم که اس  یدنیپرسم اما

 یویدن پودشوتار که نگرجهان اسمماسمماً ینظام در ایآ اف ؟ی توانیم« یات  علوم» از

 بجز یکاربرد« یاله» امور به اسممتناد اسمم ، شممناور یماد عالم در« روحش» و اسمم 

 یخودآگاه در ایآ دارد؟ «ینیزم» درناک و تلخ قیحقا بر کیدئولوژیا یروکشمم جادیا

 یلیبد جادیا یبرا «یمعنو» ای یکیزیف مافوق یتیظرف ،یفعل وضممع از گرانحفاظ 

  انیا یخیتار جزم نیا به هم آنها کهآن ای و دارد؟ وجود «مثبته علوم» دربرابر یاسلام

. دارد یابزار یاجنبه صرفاً آن از استقبال و اس « طرف یب» نفسهیف علم که اندآورده

 و نیمتبا یاهداف درخدم  تواند یم رونیا از و اس  «یخنث» خودیخودبه علم یعنی

 د؟یدرآ متناقض یحت

 چه جهان، در یات  رقاب  ریناپذانکار  یواقع به نظر که کرد اذعان دیبا البته

 یابتدا از یات  علم ،ینیاسممتال یهیروسمم در چه و «اشیعل  مردان» و تلریه درزمان

  یروا نیا در. اس  شده گرفته کاربه یاسیس یمقاصد شبردیپ یلهیوسم عنوانهب کار

 و یتجرب یهاروش «ینیع» ندیفرآ خودِ مجذو  چنان یات  دانشممم ندان ،یخیتار

 شدند خود یعل  «نیریش» اکتشافات شبردیپ یفتهیشم یقدرهب «ییدو جان» قولهب

 .ماندند تفاوتیب کارشان یجهینت از یبرداربهره یچگونگ و کار عاقب  به نسب  که

 بود گذشممته کار از کار که آمدند خودهب یموقع « ریاوپنها» ه چون آنان از یبرخ

 شده منجر یبشر عامقتل نیترعیفج به  ایروشمیه در شمانیا خود یعل  یفرآورده و

 مک» زمان در زندان تح ل یحت اتم، ب ب دربرابر او یبعد یسممتادگیا  یحکا. بود

. دهد ین  رییتغ را شممدهانجام ع ل باشممد، دییتأ و نیتحسممقابل هم هرچقدر ،«یکارت

 نیماش و درآورده حرک  به را ی یعظ یچرخه یات  دانشم ندان نیا گر،ید عبارتهب

 یحت ،« ریهورکها» قولهب خود، روند در که بودند انداخته انیجرهب را یخودکمار
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 !اس  کرده پرتا  رونیب به زین را خود یراننده

 یهست نیب نیادیبن ییجدا محصول خود یات  ب ب که کرد ادعا توانیم جرأتبه

 یدرون یشممکاف ریدرگ را «عقل» که اسمم  معاصممر جهان در یعل  ندیفرآ و یاجت اع

 بُعد و آن، یسمماحتتک شیپو و علم ینیع ظاهرهب روند بُعدش کی که یتیثنو کرده؛

 نیا. گرددیم نین اد« ییاستعلا سمیآلدهیا» در که اس « سمر درون» یعقل گرشید

 ،«قتیحق» همچون «یتجرب ریغ» یمیمفاه از یعلم روش« تِینیع» گسست

 نفستتهیف راآن که استتت رهیغ و یاجتماع« یبرابر» ،«یآزاد» ،«اتیاخلاق»

 عتیطب و انسان از یکشتبهره و یاجتماع ستت  به که کند یم یاهداف خادم

 .بخشد یم تداوم

 گرفته هاآن کردن یبنددسته و هاداده از - یعل  یهاروش بودنینیع س ج جزم

 و نقد یحد تا که شممده «اتیهیبد» جزو چنان - شمماناثبات و مشمماهده ق،یتحق تا

 قولبه که جاآن از اما. اندساخته ناتوان را آن یهافرضشیپ و یعل  یمبان یپرسشگر

 :دیپرس دیبا راهگشاس ، یپرسشگر و شک مارکس

 رونیب اسممارت از و میکن برقرار آزاد و نقادانه یارابطه علم با میتوانیم گونههچ

 م؟ییآ

 یجنبه توانیم ایآ اسمم ؟ شممده یناشمم کجا از بیتخر و دیتول یدوگانه روند

 قدن بدون علم، از نامطلو  یاسممتفاده به صممرفاً و کرد بیتکذ را معاصممر علم یبیتخر

 یکلهب یذهن یهاجنبه از یعل  یهاروش ایآ کرد؟ بسممنده اشینظر یهاهنهادشیپ

  یماه از زین و یعل   یعقلان از را یفناور کسممب به عزم توانیم ایآ هسممتند؟ یبر

یجخار تجسمم از شیپ یحت ،«نا  علم» ایآ ؟کرد کیتفک مدرن یتکنولوژ تضمادمند

 ایآ س ؟ین برخوردار یابزار یخصلت از ذاتاً خود مصمرفش، ینحوه و یتکنولوژ در اش

 در یمکان در علم ایآ سمماخ ؟ متهم «یزدگع ل» ینوع به توانیم را یعل  یهاروش

 واقع جهان تداوم و دیتولزبا در و ستادهیا یاجت اع تخاص ات و تعارضات و زمان یورا

  اس ؟ نداشته شرک 

 از یحاک ش،ابرالیلشکل  چه و خواه یت ام شمکل در چه ،یکنون جوامع  یواقع

 و بوده برخوردار کلان یسممازمانده کی از شممده،نظارت و  یهدا مدرن علم که آنسمم 
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 علم رونیازا. اندکرده دایپ مطابق  شده نیمع یاهداف و اتین با کلاً یعل  یهاپژوهش

 .کرد مجزا اجت اع کل یسازمانده از توانین  را یرس 

 

 از یامج وعه عنوانهب اجت اع به موجود علم یات  نگاه که کرد دیتأک دیبا پس

 جهان یاجت اع ندیفرآ محصممول خود نه،یگز نیا که کندیم فراموش مرده، یهاداده

 شیستا. اس  شده بنا تفکر زین و یع وم یهست یافتگی یئیش بر یعنی اس ، معاصر

 یحوزه در ق یحق و علم یه اننیا به شدنقائل و یاجت اع یعرصه در یکیزیف علوم

 .شود یم نقاد و آزاد فکر رشد مانع ،ینظر

 یاجت اع  یواقع دیمؤ آرمانش کهرا  یعل  نیچن تواندین  یانتقاد یشممهیاند

 اریمع عنوانهب ،شده یزیرهیپا انسان از ییزداانسان و سرکو  سلطه، ستم، بر که اس 

 «علم» و «اتیاله» ما زمان در آنچه که کرد قیتصممد دیبا درعوض. ردیبپذ ق یحق

 از ییرها یبرا تلاش با یعنی ،«سمممیاومان» با زهیسممت زند،یم وندیپ همهب را موجود

 ییگرارتیبص ای واسطهیب ادراک و «س یویتیپوز» .اسم  یانسمان ریغ یطیشمرا

چون یب یاحکام به توسل با هاآن یهردو اند؛مشتابه یاعارضته دچار ،ینید

. کنندیم مسدود یانتقاد تفکر بر را راه و داشته یاستتبداد یخصتلت چرا،و

 ورزندیم استناد یقیمصاد و  یمفاه به یزندگ یمعنا نییتب در هاآن یهردو

 هاآن یهردو ییگرامطلق. دارند یخارج یوجود انسان یهست به نستبت که

 در هردو ،ینید داتیتجر گرانِختهیر و یعل  اتیجزم مهندسانِ .استت یانستانفرا

 .اند انیپهم و دهیعقهم موجود نظم از حفاظ  و حراس 

 ییهاگزاره اصممل در که «ینیع» ییها«داده» از  یتبع در سمممیویتیپوز فراخوان

 ینهادها و «نظام» از  یتابع به را اجت اع که اس  ینیفرام سرش هم هستند، یذهن

 نید یدیتجر و عام خالص، نیمضممام یهیتخل با که ینید. خواندیمفرا نید یرسمم 

 سالاروانید «تقوا» و «یزگاریپره» ،«یپاکدامن» ،«ییگوراسم » ،«ل یفضم» ه چون

 یماد یتوان ند و دول  قدرت، ه چون واقع جهان ینیع اتیمحتو یعنی اس ، شمده

 و یعل  « یعقلان» که داردیمبر قدم یریمسمم ه ان در ،کرده خود وجود جذ  را

 اس  یراه نیا. اس  شده آن یراه یانسان تعقل  یماه از شمدنگانهیب با کیتکنولوژ
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 !اس  کشانده ع یطب کل زوال و ینابود یورطه به را معاصر جهان اکنون که

 و شده مثبته، علم یعنی ناخلفش، فرزند مغضمو  و مغلو  کهنیا با «فلسمفه» اما

-یاسلام ) ینید «ییادگرایبن» یهج ه با ما دوران در زین و خورده، یخیتار یاانهیتاز

 تلاش از دسمم  و دارد بدن در یجان هنوز ،شممده مواجه( رهیغ و یهودی -یحیمسمم

 بلکه کند، بسنده مدرن علم نقد به صرفاً تواندین  فلسفه ،حال نیا با. اس  برنداشمته

 برقرار «یمنف» یارتباط زین خود با دیبایم گردد، نینو یریمس یراهگشما کهآن یبرا

 .کند ینقاد زین را خود ینظر یمبان یعنی ،کند

هب انسان یدهیا بر یونانی کیکلاسم یفلسمفه در «عقل» مفهوم که اسم  درسم 

 رشیپذ یجاهب و بود، شممده بنا سممازسممرنوشمم خود رونیااز و متفکر یموجود عنوان

 انسان  یغا و «یعال ق یحق» بر ،«کیآمپر»  یواقع یآماده و حاضر یهاداده اعتبار

یب یگانگی «عقل» و «یهست» نیب مفهوم نیا اما. بود شمده یزیرهیپا انسمان عنوانهب

 «هوسرل» یدهیعقهب. اف ی یمباز فکر در صرفاً را یهست جوهر که بود قائل یاواسطه

 .خ یفرور مدرن علم توسط یفلسف یبندساخت ان نیا

 انشد عوضهب و ساخ  برقرار« نا » یعقلان نظم کی« لهیگال» یعیطب اتیاضمیر

 و ادراک هدف ند، و خردورز انسان زین و ک،یکلاسم یفلسمفه «یکیزیمتاف» و یدیتجر

 یروفرا یجاهب. کرد نیگزیجا را واقع جهان یع ل و مشخص بلافصمل، یتجربه نییتب

 و ع یطب کل بر مؤثرتر هرچه یسمملطه دیجد یعل   یعقلان ک،یآمپر اتیح رفع و

« یع ل خرد» به« ینظر خرد» قیطرنیا از. گذاشمم  کاردسممتور در را انسممان زین

 .اف ی استحاله

 و یسمماختار تعهد نیا ک،یتئور یدگرگون نیا حرک ، نیا کل ،«هوسممرل» نظرهب

 شپرس به و مانده دهیپوش مدرن علم دگانید از ،یتجرب  یواقع به «نا  خرد» یدرون

 را شتنیخو تواندین  و بوده «ناآگاه» خود یمبان به نسب  علم لذا. شمودین  گذاشمته

شممکل یتجرب جهان گر،ید عبارتهب. سممازد رها کیآمپر  یواقع چارچو  و اسممارت از

 کیتئور نا  میمفاه ه چون را هاآن مدرن علم که هستند ی یمفاه یسمازا و دهنده

 .انگاردیم

 

 علم یبرا تواندین  و دهدیم ازدسمم  را خود یفلسممف یتوان ند عقل جا،نیدرا
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 امر کی عنوانهب « یواقع» خود ،یدگرگون نیا یازپ اما. کند نیمع یهدف و ریمسمم

 لهیگال منظر در یاضیر شهود« مطلق اصل». گرددیم« زهیآلدهیا» ،یاضیر یوجهچند

 و یبررس مورد را «اصل» آن خود هرگز مدرن علم که گرددیم وان ود« یهیبد» چنان

 .اس  نداده قرار یعل  سنجش

 نیمؤثرتر و نیتربادوام نیا کند،یم دیتمأک «ممارکوزه هربرت» کمه طوره مان

 با افته،ی سامان یاضمیر یادهیا بر خود که یعل  روش. اسم  تفکر خیتار در یفتاریفر

 و دق  فراسممم ، رغمیعل ،«ق یحق» یجاهبم خماص روش کیم کردن نیگزیجما

 یواسممطههب که کندیم جادیا یخلائ لذا. باشممدیم افتهینیّتع یهدف فاقد محاسممباتش

 استتت، ییاستتتعلاریغ ذاتاً که مدرن عل . شممود یم پر یتجرب یروزمره جهان

 اننش واقعهب نیا. گذارد یم یباق نخورده دست را یانضمام اتیواقع ساختمان

یب نیا که چرا ستتتین شیب یتوهم ناب، عل  «یطرفیب» یادعا که دهدیم

 لذا. کندیم استتتتار را کیآمپر تیواقع یهانهادهشیپ با رابطه تیماه ،یطرف

ینم ناب عل  که دارد دربر را یتیعقلانعدم خود بطن در «یعلم تیعقلان»

 .کند دایپ تسلط آن بر تواند

 یسممرور دوباره و کند رجوع خود اصممل به صممرفاً تواندین  نینو یفلسممفه کی اما

 یمعرفت صممرفاً یجوهر از که یعقل یعنی. کند ایاح را شممده مرتفع خاًیتار که یعقل

نیا با البته. کندیم خیتار ی«سوژه» ییتنها به را خود علم، عوضهب و اسم  برخوردار

 بلکه «درخود» یخرد نه هدفش کند، تعقلی «ابژه» را تفکر خود دیبایم فلسممفه که

. دکنیم سمم یز اکنون و جانیا یایدن در که اسمم  یخرد با خودآگاه شممعور تعامل

 تفاوتیب تواندین  اسمم ، یبشممر کنش یفرآورده هرحالهب که ییایدن در فلسممفه

 جهان کرانیب اتیمحتو به سراسر را خود یانرژ و توجه دیبایم بلکه ستد،یبا یدرکنار

 .سازد معطوف داریپد

 ذهن در صممرفاً تفکر که اسمم  یمعن بدان بعضمماً فلسممفه، خود از یفلسممف نقد

 را هاآن ،«یعام مردم» یباورها و شممعور طرد یجاهب فلسممفه. گنجدین  «لسمموفیف»

یم یتعقل یانیب «یع وم خرد» به و داده قرار خودشان نیمع بستر و یخیتار درظرف

 آورده برون سر فلسفه درون از خود دیجد علوم که داندیم فلسفه حال نیدرع. بخشد
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 تعقل ،یعبارتهب. اندشده یدرون یتعارض دچار خود، خاستگاه از یریگفاصله با سپس و

 ،ذات و یهست کرده، پش  کیالکتید به چون و ساخته آغشمته «خود ریغ» به را خود

 .اس  نرسانده تعامل به را  یذهن و  ینیع و نظر، و کنش

 زین انسان یتجربه و حواس در ینوعهب که س ین درتفکر زیچ چیه «هگل» قولهب

 «فعل» از مأخوذ و یانض ام ه واره «ق یحق» یو درمنظر. باشمد نداشمته  یموجود

 در ،یمارکسمم ریتعب به و ،« یفعل» در بلکه موجود جهان یورا در نه را «دهیا». اسمم 

 و گذرا مشمممرو ، ن،ین اد « یواقع» فلسمممفه. اف ی دیبا یاجت اع ینقادانه کنش

 تباهاش اسم  مترادف انسمان یانقلاب و یع ل نقادانه، کنش با که «یذات» با را یداریپد

 .کندین  جادیا بزرگ یشکاف « یواقع» و «دهیا» نیب نرویازا. ردیگین 

 «یتکان» حکم به ه واره اتش،ین رغمبه که« یاستبداد خرد» برخلاف فلسفه، پس

 بلکه کندین  لیتح  «حال» به را «ندهیآ» شممود،یم متوسممل «الاجرالازم دیبا» کی

 نیا. دین ایم اسممتخرا  نیامروز اتیت ن و تحولات ،هاشیگرا متن از را مختصمماتش

 یانسان علوم در سمیاومان مفهوم که اسم  برده یپ حال نیدرع ،یفلسمف «سممیاومان»

 سمممیاومان نیا در. اسمم  گشممته برخوردار کیدئولوژیا ین اد از و شممده جعل معاصممر

 ،«یترق» چون یمجرد مقولات به توسممل و شمده فیتحر یانسممان ی«سموژه» ،یانتزاع

 .اس  شده منجر ع یطب کل اض حلال و انسان لال ذ به «توسعه» و «شرف یپ»

 مدرن، علم و ینیماشمم صممنع  گسممترش اوان در یعنی نوزدهم، قرن ی هین در

 و علم ریناپذیآشممت یزهیسممت در را معاصممر یجامعه نیادیبن تعارض «مارکس کارل»

 افسممون یواسممطههب زیچ ه ه انگار او قولهب. کندیم خلاصممه مدرن فلاک  با صممنع 

 مولد یروهاین یتوان ند نوظهور منابع. اس  شمده آغشمته خود ضمد به «مکار یعقل»

 ت ام یجهینت که رسدیم نظرهب» :انددهیگرد ازین و یمسمت ند یسمرچشم ه اجت اع،

 یانسان یهست لیتبد و یماد یروهاین به یتعقل یهست یاعطا ها،شرف یپ و اختراعات

 .«اس  بوده یماد ییروین به
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