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علم و تکنولوژی مدرن اولین تأثیرش را بر دنیای اسالم در حدود دو قرن پیش گذارد. با افزایش 

آوردھای ھا در زندگی و تفکر مسلمانان آنھا برای ارایه بھترین واکنش در مقابل دستچالش
 غربی به بحث و مناظره پرداختند.

دنیای اسالم گذاشت. با افزایش دو قرن پیش علم و تکنولوژی مدرن اولین تأثیرش را بر 
ھای نوظھور، بحث و مناظره میان مسلمانان ھا در زندگی و تفکر مسلمانان با این پدیدهچالش

ھا به پدید آمدن ھا به وجود آمد. این بحث و جدلترین پاسخ به این چالشبرای یافتن مناسب
رن منجر شد. اغراق نیست مواضع فلسفی گوناگون دربارۀ نسبت اسالم و علم و تکنولوژی مد

ترین پاسخ عقالنی به علم و تکنولوژی مدرن، در کل تاریخ این بحث تاکنون را اگر بگوئیم جامع
 سید حسین نصر فراھم ساخته است.

علم و تکنولوژی مدرن اولین تأثیرش را بر دنیای اسالم در حدود دو قرن پیش گذارد. از آن زمان 
ھا برای ارایه بھترین ھای گذشته، آنو تفکر مسلمانان در دھه ھا در زندگیو با افزایش چالش

آوردھای غربی به بحث و مناظره پرداختند. این مباحثه ھمیشگی، واکنش در مقابل دست
متمایز درباره نسبت اسالم و علم و تکنولوژی مدرن پدید آورده است » موضع فلسفی«چندین 

جانبۀ علم و کنند. به دلیل تأثیر ھمهرقابت میکه برای تفوق و تسلط بر جامعه با یکدیگر 
ھای مسلمین نیز به مسائل زیادی تکنولوژی مدرن بر زندگی و تفکر سنتی مسلمانان، پاسخ

 ور است.کند و در برگیرنده وجوه متعدد تاثیر مذکاشاره می
 ھا در دوران پسااستعماری، پاسخ مفصل سید حسین نصر،ترین این واکنشیکی از معروف

ای که نصر استاد معاصر مطالعات اسالمی در دانشگاه جورج واشنگتن است. موضع فلسفی
و مکتب فکری او طرح کردند و تفصیل دادند، ھم در دنیای اسالم و ھم در غرب شناخته شده 

ھای عمومی ھای متعدد و سخنرانیاست. اغراق نیست اگر بگوییم بواسطه نوشته
ترین پاسخ ج دھه اخیر در سراسر دنیا ایراد کرده است، جامعبیشماری که نصر در بیش از پن

عقالنی به علم و تکنولوژی مدرن، در کل تاریخ این بحث تاکنون را فراھم ساخته است. انتقاد 
نصر از علم مدرن، انتقادی عمیق و بر اساس تحقیقات دقیق است. او دانش عمیقی ھم 

، ھم درباره سنت علمی اسالمی دارد. نصر درباره تاریخ و فلسفه تفکر علمی مدرن غربی
بایست علوم مدرن را از منظر سنت اسالمی بررسی و کند که مسلمانان میتاکید می

 ارزیابی کنند.
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 زیر خالصه کرد: توان به طریقموضع فلسفی شفاف نصر درباره علم و تکنولوژی مدرن را می
بلکه فقط علمی درباره طبیعت  ) علم مدرن تنھا علم صحیح درباره نظام طبیعی نیست،۱

است، علمی که مشروعیت آن صرفا در حدود مفروضاتش درباره ماھیت موضوع شناسایی و 
 فاعل اندیشنده است.

ساز شود مگر اینکه خود را ویران تواند با علم و تکنولوژی غربی ھم) تمدن اسالمی نمی۲
شناسند، پر واضح را می سازد؛ برای کسانی که ھم دین اسالم و ھم ماھیت علم مدرن

 بینی اسالمی چالشی مستقیم دارد.است که علم مدرن با جھان
) علم و تکنولوژی مدرن امری خنثی یا خالی از ارزش نیست؛ این علم بر روی انسانیت، ۳

 کند.بینی و نظامی ارزشی کاربرانش اعمال نفوذ میجھان
قالنیت و عبا حس عمیقی از  بایستکند که مسلمانان میبدین ترتیب، نصر بحث می

مسئولیت و امانت اخالقی در پرتو سنت عقالنی اسالمی با علم و تکنولوژی مدرن مواجه 
خواھد که مسلمانان بر علوم مدرن تسلط یابند نه اینکه از آن اجتناب ورزند. اما شوند. او می

علوم غربی مواجه  محور باکند که با نقد مثبت و اسالمدرعین حال مسلمانان را ترغیب می
ھای علوم شوند، نقدی که بر اساس سنت عقالنی اسالمی است، انتقادی که ھم داشته

ھایش را. طبق دیدگاه نصر، وظیفه مقدس محققان، گیرد ھم نداشتهمدرن را در نظر می
 اندیشمندان، و دانشمندان مسلمان، ایجاد علم اسالمی به روز و معتبر است.

قدم بوده است. او م و تکنولوژی مدرن در پنجاه سال گذشته استوار و ثابتنصر در انتقاد از عل
ھای متعدد علم و تکنولوژی کند و آثارش، جنبهاز منظر حکمت خالده در این باره بحث می

سازد. بسیاری از مدرن که به عقیده وی، ویرانگر و فاقد انسانیت ھستند را نمایان می
لم عافقند، اما بسیاری دیگر نیز به جایگزین پیشنھادی وی برای ھای او مومسلمانان با دیدگاه
دیدگاھی «د، بدین صورت که آن را انتقاد دارن -ی معتبریک علم اسالم-و تکنولوژی مدرن 

 ر نیست.دانند که قابل تحقق در دنیای معاصمیو بسیار غیرعملی » گراواپس
این پیشینه، چگونه به مساله اسالم،  سید حسین نصر در گفتگویی با مظفر اقبال متفکری با

علم، مسلمانان، و تکنولوژی واکنش نشان خواھد داد. به عنوان کسی که از نزدیک 
کنم، باید بگویم که به چند دلیل، این کتاب ھای نصر را درباره این موضوع دنبال مینوشته

بخش مرتبط جالب است. از نظر ساختار، کتاب به ھفت فصل تقسیم شده است که در سه 
کند. قرار دارند. کتاب، حول محور رابطۀ بین اسالم، علم، مسلمانان، و تکنولوژی پژوھش می

اند که توجه خواننده را به بخش میانی معطوف سازند، ھای کتاب به نحوی آراسته شدهبخش
که شامل چھار مکالمه به سبک مصاحبه بین نصر و اقبال است که ابتدا در مجله اسالم و 

 اش در اینجا انتشار یافته است.شدهم چاپ شد اما شکل کامل و اصالحعل
پیش از این مکالمات، دو فصل آغازین کتاب قرار دارند: اولی مربوط است به مظفر اقبال، دیگر 

پردازد؛ دومی اثر نصر ھا میپژوھشگر برجسته اسالم و علم، که کمابیش به زمینه تاریخی آن
شناسانه که زمینه یا چارچوب کیھان» مثابۀ موضوع مطالعات علمیجھان به «است با عنوان 
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دیدگاه اسالمی و علم «ھا مکالماتی با عنوان ھا را درنظر دارد. درپی آنو متافیزیکی آن
المللی درباره علم در آیند که شامل متن نطقی است که نصر در یک کنفرانس بینمی» مدرن

ایراد کرده است؛ فرصتی که نصر و اقبال را  ۱۹۹۵ آباد به سالسیاست اسالمی در اسالم
 برای اولین بار با یکدیگر روبرو ساخته است.

ھای مسلمانان معاصر پیرامون اسالم و علم و به عقیده من این کتاب به دالیل زیادی در بحث
حلی صحیح تکنولوژی دارای اھمیت قابل توجھی است، و کسانی که عالقمند به یافتن راه

سائلی که علم و تکنولوژی مدرن برای دنیای اسالم بوجود آورده است ھستند، برای م
شود بایست این کتاب را مطالعه کنند. اوالً، این کتاب بعنوان اولین کتابی درنظر گرفته میمی

ھای فراگیر نصر برای علم و تکنولوژی مدرن در رابطه با اسالم و مسلمانان را در یک که پاسخ
ھای دیگر او درباره تر از نوشتهتر و فراگیره داده است. این کتاب به نحوی امروزیجلد واحد ارای

 این موضوع بیانگر مسائل و دشواریھای مسلمانان در میدان علم و تکنولوژی است.
ھای پیشین ثانیاً، مکالمات به سبک گفت و شنود در این کتاب بسیار ارزشمند است. نوشته

ھایش در رابطه با علم و تکنولوژی مدرن و ایده او جھت مخالف دیدگاهنصر با انتقادھایی که در
درباره علم اسالمی است، سروکاری نداشته است، یا اگر ھم داشته، در برخی موارد پاسخ 
مختصری به آن داده است. تأکید او تنھا بر روی اصولی بوده است که بیشتر افراد نیاز به 

مندش، فرصت بسیار خوبی را برای ھای قاعدهطریق سوالاند. اقبال از توضیح مجدد داشته
سازد تا با تفصیل بیشتری درباره مسائل و مباحث این موضوع، چه به لحاظ نصر فراھم می

نظری و چه به لحاظ کاربردی، که امروزه در اذھان بسیاری از مسلمین وجود دارد، سخن 
 بگوید.

شود به داشتن زمینه ی اسالمی نیاز ما را یادآور میبینثالثاً، مقاالت نصر درباره گیتی و جھان
فلسفی قابل اثبات و تغییرناپذیر برای بحث درباره اسالم، علم و تکنولوژی. اگر آن فصل اقبال 

، پس زمینه خوبی از اندیشه متفاوت مسلمانان معاصر درباره علم و تکنولوژی »زمینه«درباره 
ھای انتقادی آشکارا مشخص درباره از قبیل دیدگاهمدرن برای خوانندگان مھیا ساخته است، 

)، ۲۲-۱۹دین سردار () و ضیاء ال۶-۱۱موضع نصر، مانند: نخبگان علمی و سیاسی پاکستان (
رساند تا موضع بینی اسالمی نه فقط به ما یاری میفصل مربوط به نصر درباره گیتی و جھان

دھد که مسلمانان برای مکالماتی ارایه می او را از دیگران تمایز دھیم، بلکه توجیه و معنایی
درباره موضوع مورد سوال، دارند. دلیل این امر این است که مباحثه نصر درباره گیتی و 

 بینی اسالمی آشکارا براساس تعالیم قرآن است.جھان
مکالمات اقبال با نصر با حوزه وسیعی از موضوعات نظری و کاربردی تحت چھار عنوان وسیع، 

) بحران ۳) اسالم، مسلمانان، و تکنولوژی مدرن؛ ۲) اسالم، علم، و مسلمانان؛ ۱ارد: قرار د
شناسانه. تمامی این مسائل کلی دارای ھای زیست) درباره خاستگاه۴محیط زیستی؛ و 

ھا برای زندگی و تفکر اسالمی و امت مسلمان تنھا نهای ھستند و حل آنالعادهاھمیت فوق
ت، بلکه برای کل بشریت نیز ضرورت دارد. با نگاه به محتوای مکالمات جھان امری ضروری اس
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یابیم که او به موضع عقالنیش درباره علم و تکنولوژی مدرن شفافیت بیشتری نصر، درمی
ای مفید و بخش بسیار خوبی برای مباحثهتواند الھامدھد. من براین باورم که این کتاب میمی

بایست ھم از نصر و ھم از اقبال به خاطر اینکه چنین کتاب . میمثبت درباره این موضوع باشد
تر، آوران نسل جوانمھمی را در دسترس ھمه مسلمانان، بویژه محققان، دانشمندان، و فن

 اند، تقدیر نمود.قرار داده
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