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های برخاسته از علوم گیری علوم انسانی اسالمی به ضرورت پاسخ به بحرانشکل : چكيده

گرایی در گرایشات مختلف گرایی و شکها، نسبینمدرن سر برآورده است. یکی از این بحرا

فلسفه مدرن غرب  بینیم.علوم غربی است که تاثیر آن را در اخالق معاصر غرب به خوبی می

ظهور این نوع گرایی نداشته است. با اتکاء بیش از حد به تجربه، سرانجامی به غیر از نسبی

را باید  غرب است. راهکار این وضعیتفلسفه مدرن  گرایی به خاطر بحرانی در اعماقنسبی

باور داشتن به اصالت وجود، تاکید بر وجود جهان  .اندیشه اسالمی بجوییم بنیادهایدر 

مراتبی دیدن موجودات، وحدت موجودات در عین تکثر بیرون و خارج از ذهن بشر، سلسله

های بحران ابرآنها و چندین موضوع دیگر از ممیزات اندیشه اسالمی است که آن را در بر

نتیجه عملی این بنیادها در علوم انسانی اسالمی، مبنایی دیدن  سازد.فلسفه غربی مصون می

تر وجود تر شدن گام به گام انسان به مراتب عالیاخالق، باور به اخالق حداکثری و نزدیک

  است.

 ،سم فلسفیگرایی، اصالت وجود، تشکیک در وجود، رئالیگرایی، نسبیتجربه :کليدی کلمات

 اخالق حداکثری 

 

 مقدمه

-گرایانه بوده است. از منظر متفکرین تجربهگیری و ظهور و بروز خود دارای مبانی تجربهاوان شکل لم مدرن ازع

گانه اوست. به نظر گرای مدرن، تنها ابزار موثقی که انسان برای شناخت جهان در اختیار خود دارد، تجربه و حواس پنج

هاای تحلیلای یاا    شود. دسته اول گزارههای علمی معتبر بشر در دو نوع عمده خالصه میرا، تمامی گزارهگفالسفه تجربه

مثلا   »گاوییم:  کنند. مثالً وقتی میای به دستاوردهای بشر اضافه نمیها هیچ دادهگویانه هستند. این قبیل گزارههمان

ایام. از منظار   هیچ چیزی بر معلوماات خاویش نیفازوده    و را تعریف کرده« مثل » ، صرفاً واقعیت«ضلعی استسه شکل

ی از اعتبار و ها تنها زمانهای تحلیلی هستند. دیگر گزارههای ریاضیاتی و منطقی همگی در رده گزارهگزاره ،گراییتجربه

مدخلیتی در  از این رو، امور متافیزیکی و احساسی هیچ گونه [1] ای تجربی برسند.به تایید مقوله صحت برخوردارند که

توان از لحاظ فلسفی باه اثباات رساانید.    توانند داشته باشند. اما چنین دیدی را نمیهای علمی و معنادار بشر نمیگزاره

 ایم. از سوی دیگرربه کسب نکردهرا با اتکا به تج« های معتبر را باید از تجربه برگیریمهمه گزاره»زیرا خود این مبنا که 

ای پذیرفتاه شاده   شود که استقرا، اساتنتاج در زبان منطقی گفته می د به دقت مورد واکاوی قرار داد.را بای مساله استقرا
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ای جدید به دست آوریم که با قضاایای قبلای ماا در تضااد باشاد.      احتمال آن وجود دارد که داده نیست. زیرا هر لحظه،

اما وقتی که باا  «. همه قوها سفیدند»رسیده باشیم: های گوناگون به این نتیجه ممکن است با ابزار تجربه و طی آزمایش

 رود. قویی سیاه روبرو شویم، تمام تصورات ما از بین می

 ترین معضلی است کاه فلسافه مادرن غارب    گرایی، بنیادیاین مقاله سعی دارد با نشان دادن اینکه معضل شک

ا نشان دهد کاه اکثار فالسافه غارب بعاد از ظهاور       با آن روبرو بوده، در درجه اول این نکته ر گراییپس از ظهور تجربه

اند. در اینجاا ایان مسااله را نشاان     گرایی اروپا از کانت تا هوسرل و هایدگر درصدد ارائه پاسخی به این مساله بودهتجربه

-یدهیم که مبنای علوم انسانی اسالمی به دلیل اینکه غیرتجربی هستند و بر وجود انسان و خداوند تکیاه دارناد ما   می

گرایای را باه طاور کلای از باین      توانند شکتوانند پاسخ بسیار مناسبی به معضالت فلسفه غرب فراهم آورند و اساساً می

 ببرند.

 گراییگرایانه تجربه. چالش شک1

 

گرایی مدرن بیشتر بر اساس آثار جان الک، فیلسوف انگلیسی، و دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی شناخته شده و تجربه

الک معتقد است که  ورزند.های فهم و شناخت بشری اصرار میگرایان بر تقدم نقش تجربه در تمام عرصهتجربه ود.شمی

هایی که در ذهن داریم همگی ناشی از کیفیاتی هستند که در ایده شوند.هایمان ناشی میهای ما نهایتاً از تجربهایده

-ها از حواس ما ناشی میبنابراین ایده ها پر شود.است که باید با ایده انسان هم مانند ظرفی تهی [9] اجسام وجود دارند.

 دهد.دیوید هیوم هم به تاسی از جان الک، به ادراک حسی نقشی محوری در شناخت جهان می هایمان.شوند؛ از تجربه

واسطه تجربه و در واقع، همان های بیداده« انطباعات»به انطباعات و تصوّرات تقسیم کرد.  را در این راستا، هیوم ادراکات

زد: من او چنین مثال می [4] های ذهنی خفیف انطباعات در اندیشه و استدالل هستند.، صورت«تصوّرات»احساساتند. 

اندیشم بندم و به اتاقم میشود و هنگامی که چشمانم را میکنم، انطباعاتی برایم حاصل میوقتی به اتاقم نگاه می

شود که بازنمودهای دقیق انطباعات من هستند. هیچ حالی نیست که در یکی باشد و در ل میتصوراتی برایم حاص

تفاوت بین انطباعات و تصوّرات را بر حسب وضوح  وی .دیگری یافت نشود، تصوّرات و انطباعات همیشه مطابق یکدیگرند

شوند و تمامی احساسات، امیده مین« انطباع»کرد. ادراکاتی که دارای وضوح بیشتری هستند، و روشنی، توصیف می

« تصوّر»گیرد. صور ذهنی خفیف این انطباعات در ذهن، آیند، دربر میعواطف و انفعاالتی را که در نفس آدمی پدید می

کند؛ زیرا به نظر وی، تصوّرها در نهایت، به انطباعات تبدیل . شکاکیت هیوم در این مرحله خودنمایی میشوندنامیده می

آیند. بنابراین، برای ما غیرقابل تصوّر است که بدانیم اشیا و انطباعات هم از حاالت و عوارض ذهن به شمار میشوند می

خواهد ادعا خواهد وجود اجسام مستقل از ذهن و ادراکات ما را انکار کند، بلکه میاند. هیوم نمیجدا از ادراکات ما چگونه

ای نداریم، جز اینکه در عمل، این ل از ادراکات خود اثبات کنیم. اما چارهتوانیم وجود اجسام را مستقکند که ما نمی

محل شک و تردید نباشد و قطعی و یقینی آنچه در میان جهان برای و ما وجودش  .ها را اثبات شده فرض کنیمگزاره

ز محل تردید است و آنچه با برخی از قوانین کلی علمی همچون قانون علیت نی باشد وجود ندارد. از این رو، یقین ادعاییِ

پهلویی دو چیز متفاوت است و ارتباط بالتردید توان به اثبات رساند، صرفاً همانندی و همابزار یقینیِ در دسترس بشر می

در همه وقایع زندگی، بر ماست که شکّاکیت خود را حفظ کنیم.  از این رو، میان آن دو همواره جای سوال و اشکال دارد.
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بخشد، فقط بدین جهت است که خالف این اعتقادات برای ما کند، یا آب طراوت میداریم که آتش گرم می اگر اعتقاد

کند و آن گوی دوم به نوبه خود بینیم که یک گوی بیلیارد به گوی دیگر برخورد میوقتی می اسباب زحمت است.

-اول را به مثابه حرکت گوی دوم تعیین میای علی در میان است که گوی کند، تصورمان این است که رابطهحرکت می

داند، به هیچ عنوان های ما میمان ناشی از تجربهبه هر حال، از آنجا که هیوم تمام شناخت ما را از جهان پیرامون کند.

شود و گوی دوم بین گوی اول که از برخورد با گوی دوم متوقف می شود که رابطه علیِ مستقیمیاین مساله تایید نمی

ایم، بلکه بر پایه مان کسب کردهما نه بر اساس شناختی که مستقل از تجربه کند وجود دارد.ه حرکتش را آغاز میک

نکته  کنیم که گوی اول علت حرکت دومین گوی شده است.ای که از موارد مشابه داریم، چنین استنباط میتجارب قبلی

توانند نسبت به یکدیگر شوند، مثل آتش و گرما، میر ظاهر میهایی که با یکدیگمد نظر هیوم این است که حتی ایده

-توان از صرف ایدهکنیم، ولی به هیچ عنوان نمیمتقارن با یکدیگر تجربه مینامتجانس باشند. اگر چه ما آتش و گرما را 

است که این  و سرآغاز فلسفه مدرن غرب مشکل اساسی هیوم های آن دو چنین برداشت کرد که آتش علت گرماست.

های شناخت، یعنی شناخت حضوری و بدیهیات عقلی، ترین پایهسان، محکمداند و بدینرا تنها راه شناخت می« تجربه»

ترین نقطه در شناخت ای ندارد جز اینکه به شناخت حسّی، که لرزاندهد و با از دست دادن آنها، چارهرا از دست می

یابد، دچار تمسّک جوید. او وقتی حس و تجربه را در معرض خطا میاست و بیش از هر شناختی در معرض خطاست، 

  ند.داپذیر نمیشکّاکیت شده، شناخت جهان خارج را امکان

نخستین  شناسی علمی بود.های معرفتی خود را استوار سازد، روشگرایی غربی در اولین جایی که توانست دستگاهتجربه

کنند که ما استقراگرایان چنین فکر می خود در آورد، عرصه علوم دقیقه بود. جایی که استقراگرایی توانست تحت سیطره

های جزئی و شخصی را به شکل قانونی جهانشمول مجازیم به شرط رعایت برخی از شروط معین، تعدادی از گزاره

مشاهدات باید تحت شرایط  های مشاهدتی باید زیاد باشندو ثانیاًاین شرایط عبارتند از اینکه اوالً تعداد گزاره درآوریم.

 [3] ای داشته باشند.های مشاهدتی نباید با قانون جهانشمول ماخوذ معارضهمتنوعی تکرار شوند و ثالثاً هیچ یک از گزاره

 گفت که در اصلِ اما در نقد این سخنان باید بینی و تبیین داشته باشیم.توانیم قدرت پیشبا رعایت این سه شرط ما می

وعی دور باطل وجود دارد. یعنی خود اصل استقرا به هیچ عنوان با استفاده از معیارهای اصلیِ خود این اصل ن ء،استقرا

و سوال سوم  توانیم مشاهده کثیر محسوب کنیم.سوال بعدی این است که ما چند بار مشاهده را می کسب نشده است.

ناتوانی در پاسخگویی به این سواالت مهم  شود؟می محسوبمهم شرایط  بود که چه چیزی به منزله تنوع دراین خواهد 

در نقد اندیشمندانی چون پوپر  گراییِباع  اصالح و جرح و تعدیل اصول اولیه استقراگرایی شده است. چنانچه ابطال

ان بلکه به نظر ایش کنند.اک مستقیم تلقی نمیهای مشاهدتی را برگرفته از ادررهروش استقراگرایی در وهله نخست گزا

« نظریه»به  ات یک گزاره مشاهدتی، الزم استای در درون خود دارای یک تئوری و نظریه است و به منظور اثبهر تجربه

کند. زیرا نوعی نظریه مقدم بر های مشاهدتی آغاز به کار نمیبنابراین، بر خالف تصور رایج، علم با گزاره متوسل شویم.

های ها حدسیات و گماننظریه داند.می« نظریه»خاطر، پوپر سرآغاز علم را  به همین های مشاهدتی است.تمامی گزاره

کند تا بر مسائلی که نظریات قبلی با آن مواجه بوده ولی نظری  و موقتی هستند که ذهن انسان آزادانه آن را خلق می

یک نظریه از زمانی که  بطال کنیم و تاآنگاه باید سعی کنیم این نظریه جدید را ا اند فائق آید.قادر به پاسخگویی آن نبوده

گرایی نیز اما ابطال توان آن را به عنوان گزاره علمی صادق مورد تایید قرار داد.ابطال جان سالم بدر ببرد، می یمهلکه
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 های زیادی روبرو بود. محدودیت اول آن توجه به این نکته بود که هر گزاره مشاهدتیهمانند استقراگرایان با محدودیت

گرایی نیز در درون ای به کار گرفته شود، خودش مسبوق به یک تئوری است. بنابراین، ابطالهم که برای ابطال نظریه

گرایی در این مساله است که منطق هیچ گاه محدودیت دوم ابطال برد.های نهفته در استقراگرایی رنج میخود از کاستی

تجربه ادراکی هر  دات، همیشه باید نظریه را مورد تردید قرار دهیم.کند که در صورت تعارض نظریه با مشاهحکم نمی

ای مشاهدتی را بر اساس یک های مشاهدتی کافی نیست و امکان دارد یک مشاهده کننده گزارهفردی برای اثبات گزاره

ی به دلیل فقدان مبنای های قطعادراک بپذیرد و با این حال آن گزاره کاذب باشد. از این رو، باید نتیجه گرفت که ابطال

  ها بدان متکی هستند، غیرممکن است.کامالً وثیق که ابطال مشاهدتیِ

شناسی معاصر مثل بح  پارادایم شوند که برخی دیگر از مکاتب علمگرایان آنگاه هویدا میگرایانه و نسبیهای شکچالش

گرایی هن برای رهایی یافتن از تنگناهای تجربهکو ستیزی فایرابند را به خوبی مورد وارسی قرار دهیم.کوهن و روش

گیرد. به اعتقاد او، مفاهیم یک ساختار نظری را فقط بر حسب های علمی را به عنوان یک ساختار در نظر مینظریه

مفاهیم معنای خود را از نقشی که در یک نظریه ایفا  توان دریافت.مفاهیم دیگری در درون ساختار مفهومی کلی می

کنند، بلکه از این رو مفاهیم علمی با ارجاع مشاهدتی به ابژه بیرونی معنای خود را کسب نمی کنند.اند اخذ میهکرد

-گرایانه میای نسبیاز اینجاست که کوهن نتیجه هاست.ظهور اولیه هر مفهومی تصوری مبهم از کلیت ساختاری نظریه

از این  افتد.بت مستمر میان چند نگرش متمایز به طبیعت اتفاق میتحول اکثر علوم از راه رقاگیرد. وی معتقد است که 

میان این  ها متفاوت است.کند که اساساً با دیگر نگرشرو، هر علمی در درون خود، نگرشی نسبت به جهان اتخاذ می

بطگی و دلبخواهی بودن ضایطرفانه انجام داد. بنابراین بیای بتوان مقایسهورزی در درون آنها نمیهای دیدن و علمشیوه

هنگامی که فرد یا گروهی از افراد در جریان تکوین یکی از  [8] جزئی از عقاید هر جامعه علمی در هر زمان ممکن است.

علوم ترکیبی از آراء مختلف را به نحوی ایجاد کنند که بتواند توجه اکثر کاوشگران نسل بعد را به خود جلب کند، مکاتب 

وقتی هیچ پارادایمی در علوم نباشد، یعنی آنگاه که مفروضات کلی نظری و قوانین و  شوند.ناپدید میتر به تدریج قدیمی

هیچ گونه پژوهشی هم در میان گیرد وجود نداشته باشد، فنون کاربرد آنها که اعضای جامعه علمی خاصی را در بر می

  د و همیشه حاوی برخی اعوجاجاتند.انها نادقیقاز نظر کوهن، همه پارادایم علوم عادی نخواهد بود.

هر چیزی »اساس سخن او اثبات این نکته است که اوالً  دارد.گرایی در علم را فایرابند برمیگام نهایی به سوی نسبی

شناسی قابل تبیین یعنی با توجه به پیچیدگی تاریخ، انتظار اینکه علم بر اساس چند قاعده ساده روش«. پذیر استامکان

های علمی نقش اساسی ایفا است؛ بدین معنا که آنچه در انتخاب نظریه« القیاسیت»ول است. نکته دوم سیار نامعقباشد، ب

اساساً هیچ ضرورتی نیست که  ها و تمایالت شخصی است.ورزیای، غرضشناختی، امور سلیقههای زیباییکند، قضا.تمی

راد این آزادی را اعطا کنیم که بین علم و جادو هر کدام که علم را بر سایر معارف بشری ترجیح دهیم و باید به اف

 [2] خواستند را انتخاب کنند.

 

 گرایی مدرن. پاسخ مبانی اسالمی به چالش نسبی2

 

کند، پیوند تنگاتنگی با درک و تفسیری دارد گرایی مدرن ارائه میراه حلی که علوم انسانی اسالمی برای رهایی از نسبی
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نگر، بر خالف فلسفه و ایم، اسالم به عنوان مکتبی جامع و همهشود. همانطور که شنیدهانسان ارائه میکه در اسالم از 

دهد. اندیشه اسالمی تمامی ها برتری نمیعلم مدرن، یک جنبه از حیات انسان، یعنی بعد شناختی او را بر دیگر جنبه

بنابراین، کنش فعاالنه  دهد.عالیی او را مورد توجه قرار میشناختی و است -ابعاد وجود انسان از جمله بعد تمایلی، ذهنی

همانطور که  گیرد.های علمی از آن نشات میدیگر جنبهترین جنبه حیات اوست که انسان در جهان نخستین و مهم

علم  گیرد که عالماناند، مشکل علم مدرن از اینجا نشات میبرخی از متفکرین قرن بیستم همچون هوسرل اشاره کرده

مراتب موجودات را ، تمامی سلسلهتی به ظرف همه موجوداتهای ریاضیاگونه کردن جهان و ریختن قالبجدید با ریاضی

حال آنکه در بینش متعالی اسالمی، نظر فالسفه بزرگ این حوزه که برگرفته از تعالیم اسالم است  [5] اند.از بین برده

برای « نور»مراتبی است. اغلب گرایشات فلسفی و عرفانی اسالم از استعاره های سلسلهستی مقولهموید این امر است که 

از مفاهیم اصلی فلسفه مالصدراست که قبل از او نیز در اندیشه « تشکیک وجود» اند.توصیف موجودات استفاده کرده

ی در خارج از ذهن به منظور از تشکیک وجود این است که هر چند وجود و هست اسالمی ایران به کار گرفته شده است.

شود که هر یک حقیقتی غیر از حقیقت کند، اما این حاالت متغیر باع  نمیهای مختلف و گوناگونی ظهور پیدا میشکل

 [6] دیگری داشته باشد و با یکدیگر وحدت و یگانگی نداشته باشند.

حال آنکه در اندیشه اسالمی،  شود.ته میای و محدود از وجود انسان ارائه و پذیرفوانگهی، در علوم مدرن تفسیری ذره

در این تصور از انسان، انسان بدون وجود خداوند دارای  علمی است.تر از حدود و ثغور انسان دارای وجود و ماهیتی وسیع

زیرا او نسبت به خدا از وجود کمتری برخوردار است. از این رو، برای تثبیت وجود خود به وجود وجودی مستقل نیست. 

می تهی و در خال است که صرفاً از موجودات عینی و تصور علم مدرن از وجود انسان، مفهو [7] وند نیازمند است.خدا

تمایز نگاه اسالمی با نگاه پوزیتیویستی برخاسته از علوم در این است که در نگاه اسالمی،  پذیرد.طبیعی تاثیر و تاثر می

دانیم که از آید. میاینجاست که بح  تقدم و اصالت وجود پیش می .ساحت شناختی آدمی پیوندی نزدیک با هستی دارد

به عبارت مالصدرا و برخی دیگر از حکمای اسالمی وجود تقدم داشته و ماهیات مفاهیمی اعتباری و ذهنی هستند.  منظر

سالمی، فقط به دیگر، ماهیات که موضوع علوم هستند، به عنوان واقعیاتی که خارجیت و تشخص دارند، از نظر تفکر ا

 ند بر واقعیتی خارجی صادق هستند؛ نه اینکه حیثیت آنها عین حیثیت واقعیت باشد.اعتبار اینکه دارای وجود هست

گوییم، قبل از آنکه وارد بنابراین، ما وقتی که از اشیاء جهان به عنوان موضوعاتی علمی یعنی همان ماهیات سخن می

یعنی ما  ایم.دلیل حضور آنها در زندگانی خود وجودشان را از نزدیک لمس کرده عرصه ماهیت شده باشیم، ناخودآگاه به

بینیم که مقوله وجود و اذعان به ایم که به نحوی بر ما آشکار شوند. میپیشاپیش به موجودات جهان این اجازه راد داده

گرایی بر گرایی و نسبیدن به دام شکبدیهی بودن تصور وجود در حیات انسان، اساس استداللی است که بشر را از درافتا

، دهدزیرا ساحت شناختی بشر و آن اعمال بشر که به او اجازه مداخله در طبیعت و وجود دیگران را می دارد.حذر می

  ای مطرح نخواهد شد.گرایانهپیوندد و بدین ترتیب اساساً هیچ گونه پرسش شکهمگی در افق وجودی او به وقوع می

گرایی مکاتب غرب باع  اش با انواع و اقسام شکسالم بر واقعیت داشتن جهان خارج از ذهن ما و مبارزهتاکید مکتب ا

و نگاه فلسفه اخالق غرب شده است و همین تفاوت عمده سرآغاز  هایی عمده میان نگاه اخالقی اسالمپیدایش تفاوت

در  و اومانیستی های حداقلیرب، ما شاهد دیدگاهچه در غچنان [5] جداسری میان این دو در مباح  علوم اسالمی است.

با  در فلسفه اخالق مدرن، برخی از ساحت وجودی انسان از زندگی اخالقی او بیرون گذاشته شده است. اخالق هستیم.
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ظهور ماکیاوللی و بعدها هابز و جان الک، نگرش سیاسی و اخالقی فلسفه غرب به این شکل تغییر یافت که باید قبل از 

الق، شرایط عینی آن که همان دولت مطلقه و حاکمیت دولتی است وجود داشته باشد تا سپس بتوانیم دست به کنش اخ

کنند اتفاق افتاد؛ به این شکل که هایی که در درون دولت زندگی میاخالقی بزنیم. تغییر دوم بر اساس منافع انسان

های اخالقی همگی همچون ادراک تجربی انسان از دنیا ارزشفیلسوفان لیبرال با سعی در اثبات این نکته داشتند که 

گیر از اخالقیات تالشی عب  است. از این اموری ذهنی هستند، بنابراین تالش برای بر پا کردن چهارچوبی عینی و همه

بدین ترتیب،  های امیال فردی را مورد احترام قرار دهیم.توانیم انجام دهیم این است که آزادیرو، بهترین کاری که می

ای که تواند هر مکتب اخالقیهر کس تا آنجا که آزادی و حقوق دیگران را سلب نکند، اختیار اعمال خود را داشته و می

 دلخواه اوست را برگزیند.

مراتب وجودی او سیر در بینش اسالمی، بر عکس، آنچه اهمیت دارد توجه به سعادت انسان است. هویت انسان در سلسله

ایست برای نزدیک شدن گام به گام انسان با این تعریف، زندگانی جمعی انسان، مقدمه و زمینه گیرد.ه خود میصعودی ب

شود و در علوم انسانی اسالمی وجود دارد، تر وجود. پس، آنچه فقدانش در علوم انسانی غربی احساس میبه مراتب عالی

به زبانی خالصه، علوم انسانی  مراتب است.در این سلسله غایت و هدف از آفرینش و وجود و جای گرفتن مناسب بشر

   اسالمی پیوندی نزدیک با وجود دارد و علوم انسانی غربی از حقیقت وجود منقطع شده است.

 

 گرینتیجه

 

 گراییای به جز درافتادن به دام شکگرایی فلسفه مدرن نتیجهاین مقاله درصدد اثبات دو امر برآمد. نخست آنکه تجربه

 اش محق است.گرایانهگرایی را تا به آخر ادامه داده، از نظر نتایج شکنداشته و دیوید هیوم از جهت اینکه اصول تجربه

گرایی از شناسی علوم دقیقه نیز رخنه کرده است. رسوخ اندیشه نسبیگرایی حتی در روشنشان دادیم که معضل نسبی

مکاتب متعارض با  اند.ترین گرانیگاه علوم تلقی کردهترین و یقینیمآنجاست که برخی از دانشمندان، استقرا را مه

های ستیزی فایرابند نیز از عهده پاسخگویی به چالشگرایان، نظریه پارادایم کوهن و روشمانند ابطالاستقراگرایی، 

م که وقوع مسائلی از این دست اییابی این بحران به این نتیجه رسیدهدر ریشه اند.برخاسته از فلسفه مدرن غرب برنیامده

در نهایت  گونه کردن جهان در اندیشه اندیشمندان غربی است.ای تصادفی، بلکه نشات گرفته از ماهیت ریاضینه نتیجه

مراتبی اسالم به دلیل سلسله ایم.جستههای اصیل اسالم وفلسفه اسالمی جویی این وضعیت را در برخی از آموزهامر، چاره

ت و نظر افکنیدن به وحدت و یگانگی موجودات در عین توجه به کثرت آنها و پذیرفتن ماهیت وسیع انسان دیدن موجودا

اصالت  کند.انسان را موجودی وابسته به خداوند و وابسته و منقاد او محسوب میای علوم به ماهیت او، به جای نگاه ذره

گرایی های ضدشکرون و خارج از ذهن بشر نیز از دیگر آموزهوجود در مواجهه با جهان بیرون و تاکید بر وجود جهانِ بی

نتیجه عملی این گفتار در رویارویی با جهان، توجه به  های بسیار گفته شده است.در اسالم است که پیرامون آن سخن

نکه اخالق حداکثری، اهمیت سعادت بشر و ترغیب بشر در نزدیک شدن گام به گام به مراتب عالی وجود است. حال آ

  گذارد.فلسفه اخالق در غرب عمدتاً بر روی حقوق فردی مردم تاکید می
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