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غنیی همراه بادد ،بان ر د انریشاه مارر

در یاک ترایخار تانریخی هارف

مدضدعش تغییر کرد .بننین علم مارر هارف علام را بسال تسالل انسان بار
طبیرت مدضدع آ را طبیرت بر

غنیت دانس خر .انریشه تسلل بر طبیرات

غنیتگریز بن ندن ههنی راجر بیکن در لار سایزدهم آغانز نار بان نظریانت
گنلیله ،ترانسیس بیکن ،دکنرت نیدتن در لر نننزده هفره تکمیح گردیر.

واژگان کلیدی :طبیرت ،علت غنیی ،علم دیخی ،علم سکدالر ،غنیتنخنسی.
مقدمه

از آنجن که غنلب انریشههن در یک ترایخر تنریخی نکح میگیرنار ،بررسای سایر
تنریخی در نخن ت کنمح دلیق آنهن مؤثر است .بررسی ترایخری نشن مایدهار
یک انریشه چگدنه آغنز میگردد در ادامه بن چه تفکرات مبننی تکری هماراه
گش ه درنهنیت چگدنه به ترا ردههنی تکاری -ترهخگای ،علمای سان نری
تبریح نره ،زنرگی انسن هن را در لنلب انریشه نصی م حد میکخخر.
از مهمترین

راثرترین جرین هنی تکری که در دنینی جریر سر برآ رد به

تمرنی تأثیرگذار مخ هی گردیر ،سکدالریسم میبننر .سکدالریسم حرک ای اسات
که لصر دارد زنرگی رت نر سالد (انسان ) را بار

تدجاه باه را نار

آ رت سنمن دهر ( .)Tammi, 2000: 14این جرین در یک بس ر تنریخی ،علمای
م خنسب بن مبننی هس ینخن ی دد تدلیر کارد کاه نن صاه اصالی آ در علام
طبیری حذف نخن ت غنیات از مانلراه طبیرات اسات .علات غانیی در تلسافه
اسالمی به مرخنی منهیت غنیت است در ذهان کاه سابب ایجاند تراح ماینادد
ابنسینا)73:5731،؛ امن غنیت آ چیزی است که ترح به نطر آ انجنم میگیارد
( 
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مرتبل بن جدد نرجی نیء است .در م د غربی به غیر از اژه علت غانیی

1

اصاال دیگری جدد دارد به ننم « »Teleoکه ریشهای یدنننی دارد (آی د:1339 ،
 )1161در لر هجرهم به عخدا یک نظریه بن ننم غنیتنخنسای 2ظهادر کارد.
غنیتنخنسی تمنم مدجددات را دارای هرف برننماهای از ایش طراحای ناره
میدانر ( .)Summers, 2005: 1386ارساد از غنیت بن تربیار )(To Hou Heneka

یند میکخر که «به نطر» ین «از بهر آ » ترجمه نره است (ارسطو.)527:5733،
مقصدد این ژ هش از «غنیت» علت غنیی نیست ،بلکه مقصدد هارف باه
ابنسیینا5041،ق272:؛همیو12/2،5040،؛
تربیر تالسفه اسالمی من الجله الشیء ( 

بهمنیار:5704،ص157؛شیخاشراق733/5:5732،؛شیرازی )214/2:5774،است که
در م د غربی بن اژه « »Teleoنخن ه میندد در لغت به هرف ،حرّ انارازه
مرخن نره است (معین2731:5733،؛عمید373:5734،؛دهخیدا.)33-37/71:5773 ،
الزمه اع قند به غنیت که من از آ تربیر باه غنیاتانریشای مایکخایم ،اع قاند باه
هرتمخری ارتبنط مدجددات بن یکریگر است .غنیتانریشی مر قر اسات تمانم
مدجددات

ریرههن برای انجنم تکمیح یک هارف برننماه نصای طراحای

نرهانر ( .)Summers, 2005: 1386این نظریه اع قند دارد هرف برننماه طار
(لبلی) بخشی از طبیرت هس خر

ریرههنی طبیری نه به صدرت مکننیکی بلکاه

به سدی اهراف نصی در حرکتانر ()Stein and Urdang 2007: 1952؛ بخنبراین
نظریه غنیتانریش در مقنبح مننینانگنری طبیرت لرار

دارد ()Runes, 1942: 315

که برای مدجددات طبیری هرف مقصددی را نمی ذیرد.
علم مرر نخن ت حقیقت را از هرف علم طبیری کخنر گذانت کشف نظنم
1. Final Cause.
2. Teleology.
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غنیی جهن را که از جننب را نر طراحی نره بخشای از حقیقات در جهان
طبیریت میبننر ،از مدضدع علم طبیری حذف کارد .ننلارا علام مارر اذعان
دارنر که یژگی علدم طبیری مرر

تمنیز آ بن علم گذن ه نفی غنیاتانریشای

از طبیرت است (باربور )75:5737،اس یالجدیی که یژگی علدم طبیرای مارر
است ،مب خی بر انکنر مسیر طبیری

غنیتمخرانه ریرههنست (فوسیرر-73:5737،

)07؛ لذا تفکر سکدالر ،طبیرت را ین حنصح ارادهای یشین نمیدانر ین نمی داهر
اراده یشین را در آ د نلت دهر برین ترتیب غنیت طبیرای مدجاددات را یان
انکنر میکخر ین نخن ت آ را الزم نمیدانر.
الب ه بخیننگذارا علم جریر در اب را مخکر جدد غنیت در طبیرت نبددنر این
تصمیمگیری برایشن صرتنً جخبه سان نری دانات؛ امان بان گذنات زمان

بان

ا جگیری نگنه سکدالر در محیل علمی ،غنیتانگنری زمیخه رابن ری تلقی نار
مدرد انکنر طبیریدانن ملحری لرار گرتت که تالح میکردنر همه چیز را باه
اتفنق نسبت دهخر (گلشنی.)533:5733،
زمیخههنی تبیین تفسایر ساکدالر از جهان از حار د لار د ازدهام در
سخخن بر ی م فکرا غربی به چشم می ادرد در بحا هانیی مننخار نفای
(دامپییر ،)553:5735،نفی حی از تبیین جهن طبیرات محار دکرد

«کلی»
تفسیر تبیین طبیرت به دانش تجربای (کرومبیی )34:5735،کمان بایش دیاره
میندد؛ امن به طدر مشخص می تدا علم سکدالر را از سخخن راجر بیکن باه
برر به دست آ رد .در ترایخر سکدالرنر علم اب ارا هارف علام تغییار کارد،
سپس دنین اصح لرار کرتت عن لم آ رت من را کخانر گذانا ه نار؛ آ گانه
انسن به جنی را نشست در گنم آ ار غنیات نخنسای از طبیرات علادم
طبیری حذف گردیر.

سال سیزدهم ،تابستان  ،0011شماره مسلسل 04

03

 .1تغییر هدف علم :رفاه عمومی و کسب ثروت نه کشف حقیقت

در حنلی که لبح از د ره مرر هرف علم رسایر باه «حقیقات» بادد ،در لار
سیزدهم راجر بیکن از رتنه عمدمی نیح به ثر ت مخفرت طدالنینر عمر
آدمی به عخدا هرف علم سخن گفت (همن  )96 :غنیت آ را کسب ثار ت
سدد مندی دانست.
نوع دیگری از کیمیاگری علمی و کاربردی وجود دارد که به ما مییآمیوزد
چگونه با روش صنعتی که از طریق صنعتی فلزات با ارزش و رنی هیا و شیای
چیزهای دیگر را حتی بهتر از آنکه در طبیعت ساخته میشود بسازیم و این گونه
دانش از همه دانشهای مق م بر آن واالتر است ،ب ان جهت که از آن سیودمن ی
بیشتری حاصل میشود و نهتنها ثروت و بسیاری از چیزهیای دیگیر بیرای رفیا
عامه در اختیار ما میگذارد ،بلکه به ما میآموزد که چگونه چیزهیایی را کشی
کنیم که خیلی بیشتر از طبیعت باعث طوالنیش ن عمر آدمی هستن (همان).

هرف اصلی بیکن رسیر به ابزاری برای تسلل بیش ر انسن بر طبیرت اسات
به همین جهت داس ههنی دد را چخین بین میکخر :
ماشینهایی برای کشتیرانی میتوان ساخت که پاروزنان نیاز نی ارد و چنیان
خواه ش که کشتیهای بزرگ بتوانن بیر روی رودهیا و دریاهیا توسی یی
انسان به حرکت در آین  .در این حال سرعت آنها بیشتر از سرعت زمیانی اسیت
که آن کشتی ها پر از مردان (نیرومن ) بودن ؛ همچنیین کاسسیکههیایی مییتیوان
ساخت که ب ون کشی ن جانوران به حرکت در آین و با سرعت بیاورنکردنی در
را ها به پیش رون ؛ همچنین میتوان ماشینهای پروازکنن ای سیاخت کیه یی
مرد در وس آن بنشین و دستگاهی را بچرخان و درنتیجه آن بالهای ماشین بیه
کار افت و همچون پرن گان در هوا به پرواز در آی (فصل چهارم از کتاب اسرار
عملی) (همان ،ص.)16-95
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میحهنیی است که لباد یان رد

رسیر به این علدم ابزار صرتنً داس ههن
آنهن مب خی بر مبننی تکری مررت ی است مهمتارین مبخانی تکاری دانشامخرا
رنسننس حذف نخن ت غنیی از علم طبیری اس قال آ از حی بدد.
سکدالریسم که از سخخن راجر بیکن هرچخر باه صادرت اب ارایی باه دسات
می آیر ،بن نظرینت اترادی مننخر رار دربنره ا لدیت دنین بر آ رت جرایی دنیان
از آ رت تقدیت نر.
 .2اعتقاد به اولویت دنیا و جدایی آن از آخرت

ترانساایس اارار ( )1307-1377کااه مراار ف بااه اارر ا مننیساام اساات
( )Spitz, 1996: 5-6, 512انب به آگدس ین چخین گف ه است:
در خصوص شوکت اینجهانی عقی من این است که ما حق دارییم میادامی
که در این دنیای پایین زن گی میکنیم ،در جستوجوی آن باشیم .بگیذار وتتیی
به آن دنیای برین رسی یم ،به فکر شکو و شوکن رخشن تر بیفتیم؛ وتتی دیگیر
رغبت و میلی به شوکت زمینی ن اریم .بنابراین فکر میکنم درست این است که
انسانهای فناپذیر در درجه نخست بر آنچه فانی اسیت ،عالتیه بورزنی  .بعی از
چیزهای موتتی است که بای به فکر چیزهای اب ی افتاد (باومر.)611 :6831 ،

این نظرینت که در نین لر

سای بهترریج بسل ینتت ،د رهای در غارب

به ننم رنسننس ایجند کرد که یژگی اصلی آ گس رح بیسنبقه یک جهن بیخی
دانش دنیدی بدد (هلزیهال )514:5737،چخن که گف اهانار ،ن یجاه آ اذیرح
آزادی به جنی تسلیم مالق در برابر اراده را نر بیاع بنرنر آمدزههنی دیخی
دین ،مگر دین دنین رس ی بدد (رندال.)573-571/5:5733،
در این دیرگنه علدم جریر جخبه مرخدی نرانت به جنی آنکه به دنینی دیگر
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نکی نظر دانت هر محر دیت لیری در مدرد انریشه

داس ه بشری درحقیقت محر دیت لیری بدد در راه تحصیح لررتهنی مندی
(السکی )555-554:5713،دنین اصح بدد نه آ رت اراده
لرار میگرتت نه اراده

داست انسن محدر

داست را نر .جنیگزیخی اراده انسن باه جانی اراده

را نر نینزمخر تفسیر راگدنگی از انسن بدد این مهم را نیکالس کدزانادس
انجنم داد.
 .3خداگونکی انسان در قلمرو ارزش

نیکالس کدزاندس )1771-1797( 1که از ا به عخدا نقاه جرایی لر

ساای

از رنسننس یند نره است (پارکینسون ،)233-231/0:5772،بر عقیره ا ینر تأکیار
راسخی دانت آ را تخهن راه رایگدنهنر انسن

ح ی «ظرف ارا»نار

انسن میدانست .به عقیره ی گرچه جدد انسن بهتمنمی از را نننی میندد،
در حر د للمر ی نص ،انسن به مخزله آتریرگنری مخ نر عماح مایکخار باه
طدر مس قح بر آ للمر حنکم اسات .ایان للمار سانحت ارزح اسات .بار
طبیرت انسننی ارزنی م صدر نبدد هیچ اصلی بارای ارزحگاذاری بار اناین
دا ری دربنره کمن آنهن جدد نرانت .در ترض محد طبیرت انساننی از جهان ،
برتریهنی ارزنی از مین می ر د .این نک اه مشاخصکخخاره بهانی االی ذهان
انسن است کاه بار

دا ری ا هماه چیاز در لقات بایارزح داهار نار

اراده ارزحآتریخاای الهاای باان آتااریخش طبیراات عقالناای انساان کنمااح ماایناادد
(کاسیرر.)547:5775،
تبیینهنی جریر کدزاندس از راباه بین عقح را عقاح بشار آثانر آ  ،در
1. Nicholas Cusanus.
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بس ر سختهنی نداتالطدنی ا را به این اع قند رسننر که انسن  ،هرچخار مخلادلی
«هبدط کرده» است ،ندعی ربدبیت در ا لرار داده نره است .هخگنمی که را نر
جهن را لق کرد ،انسن لررت ینتت جهن دیگری را (جهن مفنهیم رینضای
ان زاعی) لق کخر تن ایخکه ابراً محکدم به ر ندنتبارداری از طبیرات نگاردد
ب دانر بن سن ت انینیی که هیچ نمدنهای در طبیرت نرارد ،از طبیرت ایش ات ار
(پارکینسون( )231/0:5772،ساخخننی نابیه راجار بایکن) .نظریاه کدزانادس بان
نظرینت ل دننرد دا یخچی )1916-1792( 1تقدیات نار .از نظار ل دنانرد علام
آتریخش د م طبیرت است که تدسل رد انسن نکح گرت ه است هخر آتریخش
د م طبیرت است که محصد تخیح انسن است.
تفکرات حنکم بر رنسننس اگرچه طبیرت را ک انب را نار مایدانسات ،بار
الف کنمپننال )1936-1993( 2که میگفت « دنن به حن آ که در ایان ک انب
انین را چخن که هس خر ،بخدانر از آنهن درس بگیرد

دنن به حن آ که اناین

را طبق تخیح دد ین طبق عقیره دیگرا ا اراع نکخار» (کاپلسیرون،)557:5733،
تفسیر دیگری از طبیرت ارائاه داد کاه از کدزانادس آغانز ماینادد از طریاق
ل دننرد دا یخچی به گنلیله کپلر میرسر .به گف ه نراسلسادس)1971-1763( 3
طبیرت را بنیر به صدرت مصخدعی به نقاه ای رسننر که در آنجان ادد را بارای
نگنه رسشگر انسن آنکنر سنزد .ح ی نخصیتهنی کم ر نخن هنره منیاح باه
تأکیر بر این نک ه بددنار کاه تخهان هدماد تانبر( 4انسان سانزنره) اسات کاه بان
1. Leonardo da Vinci.
2. Tommaso Campanella.
3. Paracelsus.
4. Homo faber.
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بهدستگرت ن سال هنی حقیقی تدانست در رازهانی طبیرات ارد نادد .اصاح
«حقیقت سن ه میندد» ژ ا اصلی تنریخی است که در لر هجارهم تدسال
جینم بنتیس ن یکد 1مار نر (پارکینسون.)233/0:5772،
برین ترتیب میتدا گفت « هخر د ره رنسننس نخسا ین یندگانر آ ارین تاالح
انسن غربی برای یراکرد نظم اینجهننی در طبیرت است» (میددپور )24:5735،تان
در رتد تفکر «نظم اینجهننی طبیرت» آ را طبق داست ددح دگرگد کخر.
 .4حذف شناخت غایی از مطالعه طبیعت

در لر هفرهم کنرهنی ننتمنم چخر لر گذن ه به اتمنم رسیر بن حذف انریشاه
غنیی از طبیرت علم مرر

سکدالر تحقق ینتت تن لر هفارهم بارای تحمیاح

اراده انسن بر طبیرت چخر گنم مهم بردان ه نر -1 :تغییر مرخنی علام؛  -2تغییار
هرف علم؛  -3تفسیر جریر از انسن ؛  -7تفسیر جریر از نظم طبیرت .دانشمخرا
لر هفرهم اب را تفنسیر کلیسن را دربنره طبیرت به چانلش کشایرنر .هارف آنهان
رسیر به حقیقت نبدد ،بلکه نفی تفسیرهنی من رایی از طبیرت بدد چخن که در
یش ذکر کردیم ،در ی اثبنت نظم اینجهننی برای طبیرات بددنار بان تفنسایر
دیخی نظم من رایی اثبنت مینر بن اثبنت آ تغییر طبیرت باه نفاد میاح انساننی
ممکن نبدد .از جمله تفسیرهنی من رایی تفسیر غنیتنخن ی از طبیرت بادد کاه
جهن را دارای یک نظم یشیخی ،هرتمخر مب خی بر اراده الهی میدانسات ایان
منند مهمی برای هرفهنی انسن رنسننسی بدد .انقالب علمی مهامتارین حلقاه
تمر جریر غرب بدد که تدسل دانشمخرا غربی به جدد آمر دانشامخرا آ
مدضدع ،هرف ر ح علم را سکدالر کردنر.
1. Giambattista Vico.
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 .5حذف تفسیر الهیاتی از طبیعت

لر هفرهم ننهر مرحله جریری از علم سکدالر است .در این لر بان نظریانت
دانشمخرا انقالب علمی در حذف تفسیر من رایی از طبیرت ،تفسایر مکاننیکی از
جهن

حذف غنیتنخنسی از علم طبیری علم سکدالر تکمیح تثبیت گردیار.

هرف دانشمخرا انقالب علمی تخریب نفی نظم مرخندار جهن اع قند به نگنهی
اس قاللی غیر ا اللی به جهن بدد که میتادا آ را مبخانی هسا ینخنسای در
رنسننس انقالب علمی تلقای کارد

(1996: 13-14

 .)West,ن یجاه مخاقای ایان

هس ینخنسی انحصنر ر ح نخن ت جهن به تجربه حذف مخنبد حیننی بدد.
الف) کپرنیک ()1543-1443

درنیرمرکزی کپرنیک ا لین گنم در جهت نفی تفسیر الهینتی از طبیرت بدد.
این نظریه اگرچه یک نظریه علمی بدد ،الزمه آ  ،تضریف نظریه کلیسن به عخادا
یک نظریه ارزنی دربنره انسن بدد.
ب) کپلر ()1331-1541

کپلر د نظریه مار کرد که هر د ن نیج الهینتی مهمی در ی دان خر:
 )1نظریه بیضیبودن مدار سیارات :کلیسان تراح را نار را کنماحتارین تراح
میدانست؛ امن مننخر نظریه زمینمرکزی سری دانت بن مبنح

طبیری آ را تفسیر

اثبنت کخر .از نظر کلیسن دایره کنماحتارین ناکح اسات تراح را نار هام
کنمحترین ترح است؛ درن یجه کرات آسمننی که ترح مس قیم را نرنر ،کر یانر
مرار آنهن نیز دایرهای است .کپلر اعالم کرد مرار سینرات بیضدی است (اسریس،

 .)540:5735الزمه نظریه ی این بادد کاه ا الً عانلم طبیرات را بنیار بان تجرباه
نخن ت نه م د دیخی ین تلسفی؛ چخن که در ر حنخنسای ادد باه آ تصاری
میکخار .ثننیانً جهان طبیرات تراح مسا قیم را نار نیسات از لباح طراحای
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نشره است ،بلکه ترح طبیرت است 1.بخنبراین جهن طبیرات یاک جادد ماندی
است هیچ داللت ا اللی من رایی نرارد.
روششناسی جهان طبیعت :کنر د م کپلر تمنیزی است که ی میان علام
 )2
مرر

علم گذن گن ایجند کرد .دانشمخرا گذن ه بن تکیه بر اصاد مفار ض

ا لیه به گدنه یشیخی (م نتیزیکی ین دیخی) جهن را تبیاین بار جادد حقانیق
اس رال میکردنر؛ لی علم مرر بر این اع قند اس دار است که تخهان راه کشاف
حقیقت دیر امدر الد است (اسریس)547:5735،؛ لذا نظریه کپلر این الزمه را به
دنبن دانت که نمیتدا دربنره جهن طبیرت به گزارههانی حیاننی یان ساخخن
اترادی مننخر ینمبرا اع مند کرد.
ج) گالیله ()1342-1543

گنلیله مننخر دیگر دانشمخرا انقالب علمی عال ه بر نظریانت علمای ،دربانره
مسنئح مررت ی دیخی هم سخن گف ه است:
 )1نظریه حرکت سیارات :نظریه علمی ی که بر مبنحا
بدد ،لنند ا

حرکت میبننر .لنند ا

اع قاندی تأثیرگاذار

حرکت مرعی است یک جسم ،حنلت

سکد ین حرکت یکخدا ت در ل مس قیم را همیشه ادامه میدهر ،مگر هخگنمی
که نیر یی بر آ

ارد ندد .این نظریه بنع

دیگر اجرام آسمننی را بر

نر دانشمخرا حرکانت ساینرات

تدسح به ترضیه نفس تلکی یان ترنا ه تبیاین کخخار

(همان .)547-543:
«هرچخر گنلیله تصدیری مکننیس ی از عنلم طببیرت ترسیم نکرده اسات ،لای
مفنهیم کلیری چخین تصدیری در ندن ههنی ا به چشم می ادرد ،مننخار بحا

 .1داروین در نظریه خودش در صدد است همین نتیجه را بگیرد.
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کیفینت ا لیه (جرم

سرعت) که آنهن را ذاتی جهن مایدانسات» (بیاربور:5732،

 .)70-77لبح از گنلیله نیز چخین نظرینتی مار بدد .آدالر بنثی 1در لر د ازدهام
در نسخ به برادرزادهاح دربنره ایخکه «آین به ر آ نیست که همه اعمن جهان را
به را نر نسبت برهر» ،چخین گفت« :تن آنجن که آدمی یشرتت کرده است ،بنیر
به این علم گدح ترا دهیم .تخهن آنجن کاه علام عانجز بمننار ،بنیار باه را نار
م مسک ندیم» (کرومبی.)70:5735،
)2نظریه روش شناختی و قلمروی دین :گنلیله که ادامهدهخره نظرینت کپرنیاک
کپلر بدد ،بن صراح ی بیش ر مر قر نر نبنیر از دین م د دیخی در تبیین جهن
طبیرت اس فنده کرد ،بلکه تخهن ر ح نخن ت تبیین عنلم طبیرت تجربه حاس
است (برت .)30:5737،از نظر ی ک نب مقرس م اد دیخای در بانب مسانئح
طبیری به هیچ جه حجیت نرارنر (روسی .)577-572:5777،لبح از کپلر گنلیله،
آلبرت کبیر (1237م) میگفت« :به ر آ است کاه در آنچاه باه ایمان
ا اللی مربدط میندد ،از حدارید

مسانئح

ررا کلیسن یر ی کخیم ناه از تیلسادتن ؛

لی در مسنئح زنکی بنیر به گف ههانی بقاراط جانلیخدس اع ماند کخایم در
تیزیک به ارساد ،برا جهت که ایخن به ر از طبیرات آگانهی دارنار» (کرومبیی،

 .)34:5735درنهنیت گنلیله نظریه دد را چخین بین کرد« :دیان آماره تان بگدیار
چگدنه به آسمن میر یر نه ایخکه آسمن هن چگدنه میر نر» (دریک .)10:5732،
د) رنه دکارت ()1351-1553

دکنرت همننخر مرنصرا

دد مر قر بدد انسن میتدانار مسا قالً باه حقیقات

برسر .ک نب گف نر در ر ح ی ننظر به همین مالاب اسات؛ باه هماین جهات
1. Adelhard of Bath.
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گف هانر« :رنه دکنرت در عصر جریر نخس ین کسی بدد که لر

یشین را لار

تنریکی ننمیر تفسیر جریری از عنلم ارائه کرد که بر مبخانی آ  ،عقاح م رانرف
بشری بهتخهنیی بینینز از راهخمنیی حی الهی رهبری بشر به سادی سارندت
یشرتت را عهره دار نره است» (پوالرد.)10:5710،
 .3تفسیر جدید از علم

اگرچه در نظرینت راجر بیکن هرف علم تغییر کرد از حقیقت به کسب ثار ت
نظریه رداز اصلی در تغییر ،ترانسیس بیکن است .ی بان

امدر مندی تخز نمدد،
تألیف ک نب ندارغخد  1علم ،تأثیر مهمی بر تفکر علمی جریار گذانات مسایر
علدم طبیری را تغییر داد.
فرانسیس بیکن ()1323-1531

ترانسیس بیکن مننخر اسالف دد هیچ نظریه ین اک شنتی علمی نرانت؛ امن به
جهت نیهگذاری مبننی علم جریر ی را ینمبر عصر جریار ننمیارهانار (رنیدال،

 .)34:5737ترانسیس بیکن اعالم کرد هرف علم تسلل بر طبیرت به مخظدر تغییار
طبیرت است.
 )1تسلط بر طبیعت :آنچه هرف علم سکدالر (تغییر جهن ) را تاأمین مایکخار،
تسلل بر طبیرت است بر

آ نمیتدا به هرف علم مرر رسیر .باه هماین

جهت بیکن یکی از نن صههنی علم مرر را تدانمخرکرد انسن دانسا ه اسات
( .)Bacan, 1985: 107از نظر ی تلسفه هم اگار تنیاره ماندی دنیادی نرانا ه
بننر ،بایاع بانر تنلار ارزح اسات

(72

 .)Ibid:ی بان ایان ساخن در صارد

بخین نهند تلسفه علمی جریر بدد که ب دانر انسن را به ایان اهاراف برساننر؛
1. Novum organun.
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چد از نظر ی بن تلسفه ر ح گذن گن نمیتدا به اهراف جریر علم رسیر
( .)Ibid: 117لذا در گنم برری نظریه تغییر جهن را مار میکخر.
 )2تغییر جهان طبیعت :از نظر بیکن دانشمخر علدم طبیرای نبنیار مفسار جهان
بننر ت ن بن آ همنهخگ عمح کخر ،بلکه بنیر به تکر تغییر جهن طبیرات بننار تان
ب دانر در رسیر به امین

دد مدتق نادد (هیواردوریککیین)73:5737،؛ لاذا در

ادامه از آزادی سخن میگدیر مر قر میندد بنیر علمی تأسیس کرد که ب دانار
برای انسن آزادی بین رد؛ یرخی مداند تسلل انسن بر طبیرت تغییرات مدرد نظر
انسن را تحقق ببخشر ( )Bacan, 1985: 122اراده انسن بر جهن طبیرت حنکم
ندد نه اراده را نر .امن این آزادی ا مننیس ی به چه امدری نینزمخر است؟ بایکن
در ادامه راه گذن گن

دد م دجه نر برای تغییار جهان

رساننر انسان باه

آزادی اراده به د مبخنی تکری دیگار نیانز دارد :نفی لههییاد ت تفسییر طبیعیت
حذف شناخت غای لز طبیعت علم طبیع .

 )3قطع لتتباط علوم طبیع با لههیاد مابعدلهطبیعه :ترانسایس بایکن هار گدناه
تبیین الهینتی را در بررسی ریرههنی طبیری رد کارد مر قار نار ریارههانی
طبیری تقل بن علح تنعلی بنیر تبیین ندنر ( )Russell, 1972: 544نبنیر مبنحا
مسنئح الهینتی مننخر علت غنیی  ...را در تبیین ریرههنی طبیری د نلت داد
–چخن که از این بنربدر آ ردیم« -سکدالرنر علام باه مرخانی حاذف مفانهیم
الهینتی از تبیین جهن است» .بخنبراین میتدا نظریه علم طبیرای ی را ساکدالر
دانست .امن رسش این است که کرام بح

الهینتی در نظر ترانسیسن بیکن مانند

مهمی در رسیر انسن مرر به اهراتش در تسلل تغییر جهن اسات .در ایان
بنره ی در عبنرتهنی مخ لف از حذف نخن ت غنیی در علادم طبیرای ساخن
میگدیر مر قر است نبنیر نخن ت غنیی را در علم د نلت داد.
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 .4حذف شناخت غایی از علم طبیعی

نظریه حذف نخن ت غنیی از تبیین تدصایف ریارههان از ماانلبی اسات کاه
تیلسدتن

عنلمن مرر از آ سخن گف هانر تبیین غنیتنخن ی کاه مخا ص

تفکر یشیخین بدد ،جنی دد را به تبیین تدصیفی داده بدد« .هنبز علات غانیی
صدری را به علت تنعلی تحدیح میبرد علت غنیی را نمی اذیرتت» (کاپلسرون،

 )71:5731گنلیله نیز به جنی ایخکه در صرد برآیر ر یرادهن را بر حساب علاح
غنیی تدضی دهر ،آنهن را بر حسب علح تنعلی تدضای مایداد (کیوپیی:5733،،
 .)13ی نمی رسر «چرا» انین سقدط میکخخر ،بلکه می رسار «چگدناه» (بیاربور،

 .)75:5732دار ین نیز که س از ترانسیس بیکن بدد ،اعالم کرد علم بنیر ریرههن
را بر حسب مکننیسمهن لدانین علّی تدضی دهر نه بر اسنس دلیحهن هرفهن
(کیوپی .)74:5733،،امن ترانسیس بیکن بیش ر صری تر سخن گفت.
الف) فرانسیس بیکن

ترانسیس بیکن که در ک نب ندارغخد به دترنت از علت غانیی ساخن گف اه،
مر قر است نخن ت علت غنیی نبنیر در علدم طبیرای راه یارا کخار دانشامخر
علدم طبیری نبنیر در صرد کشف علت غنیی بننر .از نظر ی ا الً علح غنیی در
تیزیک ژ هخرگن را سدق میدهر دد را به جنی علح الری تیزیکی باه علاح
غنیی غیر الری رسخر سانزنر؛ ثننیانً علاح غانیی در تیزیاک مننخار د نایزگن
مخصدص رایخر که بچه نمیآ رنر ( .)Bacan, 1985: 122از نظر ی علح غنیی
ننزاست چیزی به جدد نمیآ رد (هسی )53:5733،نمیتدانخر دربنره طبیرت
انین به من چیزی بینمدزنر (جهانگیری.)33:5737،
اگرچه بیکن علت غنیی در صخد الهی را از مفنهیم الهینتی میدانار ،چاد در
صرد حنکمکرد اراده میح انسن بر جهن طبیرت است در این بنره میگفت
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«بنیر مررتت دیش را به کنر بریم تن حدادث را ماید هرفهنی انسننی دیش
کخیم» (رندال ،)230:5737،بهننچنر طبیرت را از من را جرا میدانر علت غنیی را
که یکی از مفنهیم الهینتی است ،از نخن ت تبیین جهن حذف مایکخار تان باه
گف ه ددح انسن به آزادی برسر (.)Bacan, 1985: 122
ب) رنه دکارت

دکنرت دربنب حذف غنیتنخنسی از طبیرت اب را تبییخی مکننیکی از طبیرات
ارائه کرد که الزمهاح نفی غنیتنخنسی از طبیرت باینیانزی علادم طبیرای از
نخن ت غنیت بدد:
)5تبیین مکانیکی از جهان :آنچه گنلیله از راه مشنهره بن تلسکدپ در صارد
اثبنت آ بدد ،رنه دکنرت بن تبیین تلسفی به دنبن اثبنت آ برآمر ادعن کرد همه
حیداننت مننینهنیی ددکنر ،یچیره ،بر

عقح بر

احسنسانتانار؛ ح ای

بر انسن نیز در حکم مننین است (بیاربور )70-77:5732،اگرچاه مایگفات
« را نر عال ه بر آتریر جهن  ،هر لحظه آ را ند میکخر زمان کام مخفصاح
است اگر بنزآتریخی همیشگی یرخی لق مجرد مرا م را نر نبدد ،جهن باه
کنم عرم تر میغل یر» ،امن در ادامه همین سخخن میگدیر « :لی تادالی حادادث
در جهن بر اثر لنند مکننیکی مرین میندد الزم نیست ابس ه باه تراح الهای
بننر .جهن مننین ار منده بن انفصن لارایاح از سانحت ربادبی باه راه ادد
میر د» (همان )73:مر قر میندد بن تضن حرکت مایتدانار جهان را بسانزد
(رنرا .)299 :1393 ،
 )2حذف علت غایی از شناخت طبیعت :دکانرت مننخار ترانسایس بایکن هام
هرف علم را تسلل ترمننر ایی انسن بر عنلم مایدانسات (همیان )203:هام
مننخر ا اعالم کرد اگرچه جهن

مدجددات آ علت غنیی دارنر ،نبنیر به دنبان
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آ رتت (دکارت.)03-03:5731،

بین نظریه مکننیکی جهن

نندیرهگرت ن غنیت مالزمه جدد دارد به همین

جهت اس یس مر قر است دکنرت بن نندیرهگارت ن تبیاین غانیی در حمنیات از
تربیر مکننیس ی طبیرت ،انگیزه نیر مخر به سلسله اتکنری داد که درنهنیت مخجر به
ریرآمر مفهدم جهن بیهرف گردیر (اسریس .)571:5774،جهن بیهرف یرخی
جهننی که غنیت اراده یشیخی نرارد؛ لذا نمیتدا تفسایری مکاننیکی از جهان
نمدد غنیتانریش هم بدد .الزمه نفی غنیتانریشی ،تفسایر مکاننیکی اسات
الزمه تفسیر مکننیکی ،نفی غنیتانریشی است لذا بیکن دکنرت به یک نقااه
میرسخر.
ج) اسحاق نیوتن ()1424-1342

نیدتن آ رین دانشمخر انقالب علمی است که کنر گذنا گن

ادد را تکمیاح

کرد .ی رؤینی دکنرت را محقق کرد .ی ا الً ر ح رینضی تدصیف حرکات
مکننیکی جهن را دنبن کرد؛ ثننینً آ را بن عمح تابیق کرد (رندال)233:5733،؛ لذا
اعالم کرد «از این س برای چیزهنی طبیری جز عل ی که درسات بننار بارای
تدضی ر یرادهنی آ کنتی به نظر رسر ،نخداهیم ذیرتت» (همیان .)233:الزماه
این سخن حذف غنیت از نخن ت طبیرت است؛ چد بن نگنه رینضی مکننیکی
به طبیرت علت تنعلی برای تدضی ر یرادهن کنتی است؛ لذا رنرا ن یجاه تفکار
نیدتن را حذف طبقهبخری غنیی از جهن است (همان.)233:
ی مر قر به کشف حقنیق عنلم طبیرت بر

اتکان باه من راءالابیراه بادد

مرتب تکرار میکرد که ترضیه نمیسنزد مقصددح ترضیههنی منبرارالابیری
آزمد  نن ذیر ین آ دس ه از نظرینت است که باه اع بانر یشایخی بار

تجرباه

ذیرت ه نره است؛ لذا چیزی را که ن دا بن مشنهره ین آزمنیش تأییر کرد ،یشخهند
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(دمپییر )243:5735،سخن کپلر را تکرار مایکارد کاه بان گازارههانی

نمیکرد
یشیخی نمیتدا جهن طبیرت را نخن ت به گف اه راجار کادتس« 1مر قار باه
تلسفه تجربی نر» (همان )577:ناه من راءالابیراه ر ح غیار تجربای را کخانر
گذانت (برت252:5737،؛باربور )35:5772،بن نظریه ی «تصدیر مکاننیکی از
عنلم که بن گنلیله آغنز ناره بادد ،در نیماه د م لار هفارهم تدساره تفصایح
بیش ری ینتت» (باربور )05:5732،درمجمادع جهان باه صادرت یاک منناین
یچیره تصدیر نر که از لدانین الی غیری یار ی مایکخار هار جازئش دلیقانً
بیخی ذیر است .الزمه این اع قند ذیرح این مالب اسات جهان یاک مانده
یش 
بیر

یارتبنط بن عنلم من را لنئم به ذات است که هایچ مرخان مقصاددی
ب

برای آ م صدر نیست (همان .)00-07:طبق این تبیین «طبیرت هیچ گدناه داللات
دیخی ین ا اللی نرارد»

(1996: 13

 .)West,از این به برار علام باه دنبان کشاف

لدانین طبیرت برای همنهخگ عمحکرد بان آ نبادد نیانزی باه ناخن ت اراده
را نر ،غنیت ریرههن ،اس خبنط بنیرهنی ا اللی تکدیخی از الریتهنی عانلم
تکدین نرانت هر گدنه تصرف تغییر عنلم مشر عیت ینتات انسان بارای
تغییر عنلم طبیرت به نفد داستهنی ددح آزادی کنمح یرا کارد .باه هماین
جهت گف هانر «علم عنمح ریرآمر انقالب صخر ی نبدد ،کنری که علم برای این
اتراد ...انجنم داد ،آزادسن ن عالیق آنن بدد .آنن جهن را سنمن ینت ه نمیدیرنر،
بلکه نظمینت ه به دست بشر میدانس خر در همه اجزای آ مننین را میدیرنار»
(برونکسکی.)37:5733،
الب ه همن طدر که کدس لر ( )Arthur Koestlerدر ک نب دابگردهن میگدیر،

1. Roger Cotes.
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ننیر دانشمخرا انقالب علمی به ن نیج نظرینتشن تدجه نران خر لدازم نظرینت
آنهن را که تفکراتی سکدالر دربنره جهن بدد ،نمیتدا هرف ارادی عمری آنن
تلقی کرد.
 .8رابطه حذف غایتاندیشی در علم طبیعی و تأسیس جهانبینی جدید

بن یرایش نظرینت م دلر از علم جریر ترضیههنی نصی دربنره آتریخش جهان ،
زمین حینت انسن مار گشت این تلقی به جدد آمر که لز مای نارارد در
نقشه لبلی ترض ندد اصدلی که این ترضیه بارا م کای

لقت جهن طر

است ،برای تدجیه لقت کنتی است (مالیوسکی.)512:5775،
علم دوران م رن مانن علم دوران گذشته باورمن و معتق بیه نایام علیی و
معلوسی است .با این تفاوت که چون خود را از فلسفه اسهی و دین ج ا کیرد  ،بیه
علت فاعلی [خ اون ] و علت غایی عاسم کیار نی ارد و داییر نایام علیی را در
حصار تن

حس و تجربه مح ود میسیازد .همیه همیت عقیل حسیی و تجربیی

کاوش در علل تابلی است؛ یعنی فالن چیز پیش از ایین چیه بیود و اکنیون چیه
هست و سرانجام تحت تأثیر عوامل طبیعی دیگر چه خواه شی  .ایین مسیهله بیه
معنای مح ودش ن دانش تجربی در سیر افقی اشیا و پ یی هیا و غفلیت از سییر
عمودی و صعودی طبیعت است (جوادی آملی.)613 :6831 ،

 .5لوازم علم غایتاندیش و غایتگریز

د تفکر غنیتانریش غنیتگریاز در تدلیار

یشارتت علام ،تغییار طبیرات،

نخن ت کشف لدانین طبیرت ن نیج م فن تی دارنر:
الف) علم غنیتانریش غنیتگریز بن د نگانه باه هسا ی باه دنبان تجرباه
میر نر .الزمه یک نگانه رنار نانم داز تجرباه اسات .در هسا ینخنسای علام
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غنیتانریش غنیت امری ذاتی برای طبیرت میبننر؛ لذا دانشمخر غنیتانریش به
دنبن در طبیرینت ذاتینت انینست درصرد اسات جهان طبیرات را طباق
نظنم غنیی بشخنسر .این نگنه به دنبن تغییر طبیرات نیسات درن یجاه باه دنبان
عدامح تغییر که بسینرنر ،نمیبننر؛ امن علم غنیتگریز که نسبت باه نظانم غانیی
طبیرت بیتدجه است ،صرتنً به دنبن کشف عدامح تغییر طبیرت اسات؛ هرچخار
این تغییر بن غنیت طبیرت همنهخگ نبننر .هر د تفکر تجربه را به کنر میگیرنر؛
امن یکی برای نخن ت نظنم غنیی همنهخگی بن غنیات طبیرات دیگاری بارای
کشف عدامح تغییر طبیرت هرچخر مخنلف بن غنیت آ .
ب) تفکر غنیتانریش هر گدنه تصرف تغییر طبیرت را جنیز نمیدانر ،بلکه
تغییر مانبق بن نظنم غنیی طبیرت را می ذیرد؛ درن یجه علمی تدلیار مایکخار کاه
تغییرات مخابق بن غنینت را کشف کخر .بنربدر بن تدجه به این یژگای مایگدیار:
جست جدی غنینت تن حری ن یجه این تصدر بدد که هر چیزی برای دد جانی
در سلسله مراتب هس ی دارد؛ زیرا آتریخخره را نری اسات کاه لصار غنیات
دارد (باربور)24:5732،؛بر الف تفکر غنیتگریز که تمنم تغییرات را در طبیرت
می ذیرد لذا علام بر نسا ه از آ لادانین مخانلف غنیانت را کشاف باه آ
عمح میکخر .
ج) الزمه تفکر غنیتانریش ن یجه آ اصاال

عمارا طبیرات اسات؛ در

بایتادجهی باه نظانم غانیی طبیرات عارم
حنلی که تفکر غنیتگریز به دلیاح 
همنهخگی بن آ مدجب تسند تخریب طبیرت میندد؛ هرچخر ممکان اسات از
جهت کمی به لدانین بیش ری دست یرا کخر ،امن از جهت کیفی مخارب مضار
است .
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د) در هر د تفکر اللیت ،یشرتت رنر علمی لنبح تحقق است تفن ت
در جهت رنر

اللیت است .جهات رنار در تفکار غنیاتاناریش ناخن ت

غنینت مدجددات رسننر طبیرت به غنینتش میبننر .لذا تفکار غنیاتاناریش
علمی را یشرت ه میدانر که ب دانر مدجدد را به غنی ش برسننر علم ننهمنهخاگ
بن غنیت را علم مضرّ میدانر؛ در حنلی کاه انریشاه غنیاتگریاز رنار علمای را
مخابق بن نظنم غنیی نمیدانر ،بلکه هر آنچه نفد مندی امیان انساننی را محقاق
کخر ،می ذیرد آ را م صف به یشرتت مایکخار ،هرچخار بار االف غنیانت
طبیرت بننر.
ها) علم غنیتانریش همننخر علم غنیتگریز در تکر یشبیخی ضبل مهنر
طبیرت است ،امن مداند مرراتِ رسیر به غنیت را یشبیخی میکخر؛ بر االف
علم غنیتگریز که تخهن در تکر یشبیخی مداند مررات داس ههنی انسن است
تدجهی به مداند مررات غنینت طبیرت نرارد.
نتیجهگیری


مبخنی علم طبیری مرر حذف نخن ت غنیی از دانش طبیری نندیارهگارت ن آ
در تفسیر تبیین مدجددات طبیری است .آنچه در بررسی ترایخری علام طبیرای
مرر به دست میآیر ،تالح بننین علم جریر در حذف الهینت مفنهیم الهینتی
از طبیرت علم طبیری است .در این تالح اب را هرف علم زمیخی مندی نر
سپس تسلل بر طبیرت به مخظدر حنکمیت اراده انسن بر جهان ماال

داناش

طبیری لرار گرتت؛ آ گنه حی م د دیخی که بیاننگر اراده را نار از لقات
هس ی بدد ،کخنر گذان ه نر درنهنیت غنیت انریشه غنیی به عخدا مهمتارین
مفهدم الهینتی از حدزه دانش طبیرت حذف گردیر .درن یجه ا الً «مدضادع» علام
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غنیت الهی است جهن طبیرات بار

غنیات تدصایف

تبیین میگردد .علم مرر در علدم طبیری سنیر علدم نخن ت ،غنیت را د نلت
نمیدهر ،بلکه بن حذف آ از تدصیف جهن علم تدلیر میکخر .ثننینً «هرف» علام
مرر از جهت ایجنبی تحمیح اراده

داس ههنی انسن بار طبیرات اسات از

جهت سلبی نفی اراده غنینت الهی در مدجددات است.
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