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محمّدحسین خوانینزاده

استاديار گروه معارف دانشگاه عالّمه طباطبائی ،تهران


یاسر ملکی
دانشجوی دکترای علوم قرآن و حديث ،تهران
(تاريج دريافت 6861/6/16 :؛ تاريج تصويب)6861/66/13 :

تبيين هندسه علم در انديشة قرآنی هدف اصلی پرژوهش حاضرر مریباشرد .روش مطالعره،
توصيفی ر تحليلی است که مطابس آن ،اطّالعات به دست آمده از کُتُب و منابع ،مرورد تجزيره و
تحليل قرار میگيرند .يافتهها بيانگر آن است که از منظر قرآن کريم ،هر نسبت و مواجهرهای برا
علم ،به تكامل و تعالی شخصيّت منجر نمیشود .از ميان نسبتهای کشف شده از قبيرل نسربت
حمل ،نسبت فهم ،نسبت نقد و نسبت خلس ،تنها نسبت خلس علم به عنوان نسبت برترر معرّفری
شده است .مطابس آموزههای قرآنی« ،علم» دارای ويژگیهرای ذاتری از قبيرل تشركيکپرذيری،
بیمرزی ،اصالت ،قداست ،جهت مندی و جاودانگی است که مجموعة اين ويژگیها در کنار هرم،
چارچو و هندسة خاصّی به مقولة علم می بخشد و مرز آن را با پارهای اصطالحات نزديرک بره
علم مشخّص می سازد .بخش پايانی اين مقاله نيز به آفات و موانعی اشاره میکند کره دسرتيابی
انسان به علم و يقين را با چالش روبهرو میسازد.
واژگان کلیدی :قرآن ،علم ،هندسة علم ،انديشة قرآنی.

E-mail: Khavaninzadeh@atu.ac.ir
(نويسندۀ مسئول) Email: yaser.maleki.ac@gmail.com
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مقدّمه
پيرامون نقش و جايگاه علم در زندگی بشر ،تحقيقرات گسرترده ای از سروی دانرشپژوهران
صورت گرفته است و مقاالت ارزشمندی نيز به رشتة تحرير درآمده است .با وجود اينكه علم در
دنيای کنونی پيشرفتهای خيرهکننده ای را در عرصه های مختلف حيات بشر موجرب گرديرده،
امّا هنوز سؤاالت بیپاسرج فراوانری در دنيرای برینهايرت «علرم» وجرود دارد کره بايرد توسّرط
پژوهشگران مجرّ و متعهّد پاسج داده شود .در همين راستا ،ديرن مبرين اسرالم کره بره همرة
زوايای پنهان و آشكار حيات بشر را تحت پوشش برنامههای هدايتی خود قرار داده است نه تنها
به مقولة «علم و شناخت» به عنوان يكی از اصلیترين ارکان زندگی بیاعتنا نبوده ،بلكه ماهيّت،
ابعاد و آثار آن را در نهايت دقّت و ظرافت تبيين نموده است که شرح و بسط آن ،موضوع مقالره
پيش رو را تشكيل می دهد .در اين مقالره ،ترالش گرديرده در حر ّد تروان و مجرالی کره فرراهم
میباشد ،نگرش و موضع قرآن کريم به علم و جايگراه ويرژهای کره در زنردگی بشرر دارد ،مرورد
واکاوی قرار گيرد .علم و شناخت از آن دسته موضوعاتی است که حجم قابرل تروجّهی از آيرات
قرآن کريم را به خود اختصاص داده است و ثابت میکند که «علم» در آموزههای قررآن کرريم،
امری حاشيهای و تزيينی به شمار نمی رود ،بلكه بايد آن را همدمی اليس و مناسب برای شريعت
دانست که با همكاری هم ،بشريّت را از وادی ظلمتها و کثرات به وادی نور و وحدت میکشاند.
مطابس مامون آية مبارکة « وَعَلامَ آدَمَ األَسْمَاء کُلاهَـا :...پر

علرم اسرماء را همگرک بره آدم

آموخت( »...البقره ،)86/آدم(ع) و فرزندان او برای انجام موفّس رسالتی به نام «جانشينی خداونرد
در زمين» به علم و معرفت نياز دارند .معرفتی که خداوند به حارت آدم(ع) تعليم داده بود ،بره
معنای حقيقی ،معرفت ويژه ای بود که حتّی فرشتگان الهی نيز از آن دارايری ارزشرمند محرروم
بودند .بيان تفسيری عالّمه طباطبائی چنين است « :آيرا همرين کره خردا بره کسری علرم ليرت
بياموزد ،کافی است که با آن در برابر فرشتگان ر فرشتگانی که از هر جهت مطيع و فرمانبردار او
هستند ر استدالل و مباهات کند که اين است جانشين و خليفة من نه شما؟! سچ بگويد اگرر
شما هم راست میگوييد و شايستگی خالفت من را داريد ،از الفاظ و لياتی که انسرانهرا بعرد از
اين برای فهم مقاصد يكديگر وضع می کنند ،خبر دهيد .از همه گذشته ،منظرور از ليرات ،فهرم
مقاصد است و فرشتگان احتياجی به آن ندارند؛ زيرا آنان بدون وساطت الفراظ ،مقاصرد را درک
میکنند .پ آنان کمالی دارند مافوق تكلّم .در ضمن ،از اين بيان معلوم میشرود علمری را کره
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فرشتگان پ از خبر دادن آدم از اسماء پيدا کردند ،با آن علمی که خدا به آنران آموختره برود،
تفاوت داشت» (طباطبائی ،6877 ،ج.)698 :6

4ـ ضرورت و ماهیّت علماندوزی
در خصوص ضرورت «علماندوزی» نكتههای نا و ارزشمندی در قرآن کريم وجود دارد کره
تأمّل در آنها موقعيّت منحصر به فرد «علم» را در جيرافيرای حيرات انسرانی معلروم مریسرازد.
«قرآن کريم از «علم و يقين» به عنوان برترين هدف آفرينش ياد کرده اسرت« :وَاعْبإـدْ رَبَّـكَ
حَتاى یَْْتِیَكَ الْیَقِینُ :و پروردگارت را عبادت کن تا يقين [= مر ] تو فرا رسرد» (الحجرر.)66/
اين در حالی است که در آية « وَمَا خَلَقْتإ الْجِّنا وَالْإِّنسَ نِّلاـا لِیَعْبإـدإونِّ :مرن جرنّ و انر

را

نيافريدم جز برام اينكه عبرادتم کننرد (و از ايرن راه تكامرل يابنرد و بره مرن نزديرک شروند)»
(الذّاريّات ،)91/عبادت به عنوان هدف وسط ياد شده است .از معانی اين دو آيه ،نتيجه میگيريم
عبادت گرچه هدف است ،ليكن هدفی متوسّط ميانی است و هدف برتر رسيدن به يقرين يعنری
شناخت مصون از اشتباه و دگرگونی است» (جوادی آملی .)166 :6837،در جرای ديگرر ،قررآن
کريم از علم به عنوان هدف آفرينش همة جهان ياد میکند و میفرمايرد« :اللاـهإ الاـذِی خَلَـ َ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الَْْرْضِّ مِثْلَهإنا یَتَنَزالُ الَْْمْرُ بَیْنَهإنا لِتَعْلَمإوا أَنا اللاهَ عَلَى کُل شَیْءٍ قَدِیرٌ
وَأَنا اللاهَ قَدْ أَحَاطَ بِّکُل شَیْءٍ عِلْمًا :خداوند همان کسک است که هفرت آسرمان را آفريرد و از
زمين نيز همانند آنها را؛ فرمان او در ميان آنها پيوسته فرود مکآيد تا بدانيد خداوند بر هر چيرز
تواناست و اينكه علم او به همه چيز احاطه دارد» (الطّالق.)66/
از زاوية ديگری نيز میتوان به اهميّت علمآموزی در بينش قرآن کريم نگريست و آن ارتباط
معناداری است که ميان «علم» و «حيات طيّبه» وجود دارد« .هر فرد و جامعهای اگر بخواهد از
يک حيات معقول که در قرآن کريم با عنوان حيرات طيّبره (زنردگی پراک) بيران شرده اسرت،
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در اين پژوهش ،بر محور موضوع اصلی يعنی «تبيين هندسة علم در انديشة قرآنی» چندين
سؤال جزئیتر مطرح و پاسجهای الزم به هر يک از آنها داده میشود:
سؤال اوّل :ويژگیهای ذاتی علم در تفكّر قرآنی کدامند؟
سؤال دوم :در منطس قرآن کريم ،نسبت ميان انسان و علم چگونه تحليل میشود؟ و نسربت
برتر با «علم» کدامين نسبت است؟
سؤال سوم :آفات و موانع علمآموزی از ديدگاه قرآن کريم کدام است؟
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برخوردار شود (النّحل )67/الزم است رابطة خود را با شناخت انواع ،ابعراد ،وسرايل ،انگيرزههرا و
نتاي آن حيات و با منطس واقعی تصفيه کند .بره عبرارت ديگرر ،شرناخت از ديردگاه قررآن ،آن
روشنايی است که حيات معقول آدمی را تفسير میکند و آن را از زندگی معمولی نامعقول جردا
می سازد .بهترين دليل برای اثبات اينكه شناخت صحي ،،عنصر اساسی حيرات معقرول (حيرات
طيّبه) است آية مباهله در قرآن است (آلعمران .)16/در ايرن آيرة مخالفرتکننرده برا علرم بره
حقيقتی که برای کسی حاصل شده را مستحسّ لعنت خداوندی دانسرته شرده اسرت .مریتروان
گفت کسانی را که به بحث پيرامون شناخت و مسائل مربوط به آن میپردازند بری آنكره رابطرة
آنها را با حيرات «آنچنران کره هسرت» و «آنچنران کره بايرد» در نظرر بگيرنرد ،در حقيقرت ر
میخواهند به تفسير زندگی جانداری بچردازند که مرده و جان خود را از دست داده است و تنها
اعاای آن را برای بررسی برمینهند» (جعفری78 :6838 ،ر .)71بايد گفت هر لحظهای کره برر
مسلمان میگذرد ،میتواند يک فرصت نا يادگيری باشد .جالب اينكه صفبندیهای اعتقرادی
در فاای علمآموزی و حكمتاندوزی اگر نگوييم که به طور کامل حذف مریگرردد ،فروقالعراده

کمرنگ میشود .کافی است در اين عبارت حكيمانة علی (ع) بينديشريم کره فرمرود« :اَلحِکمَوٍةُ
ضَالَّةُ المإؤمِنِّ فَخُذِ الحِکمَةَ وَ لَو مِن اَهلِّ النفَاقِّ :حكمت گمشدۀ مؤمن است .پر

حكمرت را

فراگير ،گرچه از اهل نفاق باشد» (نه البالغه/ح .)38منافقی که دشمن مكتبی مؤمن بره شرمار
میرود ،در عرصة دانشاندوزی ،بدل به منبعی برای دريافت معرفت میگردد .طالب واقعی علرم
که اشتهای سيریناپذيری برای آموختن دارد ،هر پديدۀ طبيعی ،حيوانی و انسانی را بره چشرم
آموزگاری میببيند که انبوهی از پيامهای مفيد را بدون چشمداشت منتقل مرینمايرد .در نگراه
هستیشناسانة اسالمی ،خداوند حقيقت هستی را با علرم و معرفرت عجرين کررده اسرت و هرر
مخلوقی بنا به ظرفيّت وجودی که دارد ،حامل سهمی از حكمرت و دانرايی اسرت .هنگرامی کره
قابيل برادرش ،هابيل ،را به قتل رسانيد ،از آن رو که نمیدانست او را چگونره بايرد دفرن کنرد،
کالغی به فرمان خداوند شيوۀ تدفين را به او آموخت (المائده .)86/پيام اين واقعه به همرة ابنراء
بشر اين است که گاهی يک کالغ در نقش يک معلّم با تعليمی کره مریدهرد ،بخشری از جهرل
آدمی را به علم بدل میکند .به طور کلّی ،فاای زندگی برا نورانيّرت حاصرل از علرم و پرژوهش
عطرآگين میگردد و آدمی با واقعيّت امور پيوند میخورد .بر خالف برخی عرالِمنمايرانی کره بره
دليل تبعيّت از اوهام و پندارهای خويش ،شبه حقيقت را به جرای حقيقرت هردف جسرتجوهای
بی اساس خويش قرار میدهد .مَثَل اينها ،مَثَل آن صيّادی است که ساية مرغ را بره جرای خرودِ
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مرغ آماج تيرهايش قرار میدهد و به تصوّر اينكه هدفگيريش دقيس وحسا شده است ،تمامی
تيرهايش را برای شكار مرغ به هدر میدهد:
مرریرود بررر خرراک و پ ررّان مرررغوَش
«مرررغ بررر برراال پررران و سررايهاش
مرریدود چندانكرره برری مايرره شررود
ابلهررری صررريّاد آن سرررايه شرررود
ترکشررش خررالی شررود در جسررتجو
تيرررر انررردازد بررره سررروی سرررايه او
از دويرردن در شرركار سررايه تفررت»
ترکش عمرش تهی شد ،عمرر رفرت،
(مولوی ،6836 ،د 018 :6ر.)067

مرحلة زبان فراتر رود و تأثيرات آن کلّ وجود جويندۀ علم را در بر گيرد« :أَوضَعإ العِلمِّ مَا وإقِفَ
عَلَی اللسَانِّ وَ أَرفَعإهإ مَا ظُهِّرَ فِی الجَوَارِّحِّ وَ األَرکَانِّ :و درود خدا بر او ،فرمود :بکارزشتررين
دانش ،دانشک است که بر سَرِ زبان است و برترين علم ،علمک است که در اعاا و جروارح آشركار
است».

1ـ ویژگیهای ذاتی علم
دربا ماهيّت «علم» بايد نظر ما معطوف به ويژگیهرا و صرفاتی کره باشرد کره مررز ميران
«علم» را از ساير امور زندگی متمايز میسازد .به عبارت ديگر ،اگر بخواهيم موضع قرآن کريم را
دربارۀ «علم» با قطع نظر از زمينهها و آثاری که در زندگی دارد ،معلوم نماييم ،بايد ببينيم قرآن
کريم «علم» را چگونه چيزی میداند و چه مشخّصههايی را برای آن در نظر میگيرد.

4ـ )1تشکیكپذیری
اوّلين مشخّصة «علم» تشكيکپذيری است که راز آن را بايرد در ذو مراترب برودن واقعيّرات
هستی جستجو کرد .آنگونه که از متون دينی برمیآيد ،علومی که میتواند در اختيار انسان قرار
گيرد ،تنها به علوم حصولی و اکتسابی محدود نمیباشد .دانش اکتسابی با همرة اهميّرت کره در
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بر اساس آموزههای کتا و سنّت ،علوم و دانستنیهايی که شخص فرا میگيررد ،اگرر از حصرار
تنگ و محدود ذهن و حافظه عبور نكند و با روح و روان جويندۀ دانرش عجرين نگرردد ،پايردار
نخواهد بود و به متن حيات انسانی رسوخ نخواهد کرد .عدّهای که به دانش ذهنی و حافظهمحور
افتخار میکنند و به اين سط ،نازل از معرفت بشری قناعرت مریورزنرد ،بریگمران از ترأثيرات
محتوم علم و امتيازهايی که د ر تفكّر اسالم بررای شرخص عرالم در نظرر گرفتره شرده ،محرروم
میگردند .امام علی(ع) در حكمت 61از نه البالغه ،علمی را مفيد به حال بشر میداننرد کره از
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ارتقاء دانايی و توانايی افراد دارد ،ناقل بخشی از معرفت بشری اسرت .حاررت علری(ع) در يرک
تقسيمبندی کلّی ،دانش را به دو بخش کلّی دانش مطبوع و دانش مسموع تقسيم مریفرمايرد و
دانش مسموع را زمانی نافع به حال بشر میدانند که بر دانرش مطبروع مبتنری گرردد« :العِلـمإ
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عِلمَان :مَطبإوعٌ وَ مَسمإوعٌ وَ الَ یَنفَعإ المَسمإوعإ نِّذَا لَم یَکُنِّ المَطبإـوعإ :دانرش دو نروع اسرت
فطررری و شررنيداری و اگررر دانررش فط رری در انسرران نباشررد ،دانررش شررنيدنی سررودی ندهررد»
(نه البالغه /ح « .)883قرآن کريم يک سلسله از علوم را به عنوان ميزبان و صاحب اصلی جران
انسان میداند و دستة ديگر را که از عوار بشری بوده ،ميهمان نف میشمارد ،مگر آنكره در
پرتو اُن با علوم ميزبان و هماهنگی با آن ،صبية ميزبرانی يابرد و از گزنرد زوال مصرون بمانرد.
علمی که با انسان زاده میشود و به همراه او رحلت میکند ،مربوط به خداشناسری ،آشرنايی برا
اسماء حُسنای حس ،خطوط کلّی وحی و نبوّت و راههای اصلی رسالت و شريعت است که از نظر
قرآن همگی صاحبخانة جان انسان و از علوم فطری است و از شمار آنها مریتروان گررايش بره
فايلت و پرهيز از رذيلت را نام برد .امّا علومی که از عوار روح آدمی است ،ميهمان نَفظر بره
شمار میرود ،از راه اکتسا و تحصيل به دست میآيد؛ مانند پزشركی و همرة شراخههرای آن،
مهندسی و تمام شعبههای آن ،اخترشناسی و دهها رشتة ديگر از علوم بشری و زيرمجموعة آنها
که هيچ يک در نهاد انسان ذخيره نشده است و دربارۀ آنها آگاهی قبلی نداشته است ،بلكه بشرر
به تدري آنها را تحصيل کرده است و در پايان عمر ممكن است آنها را از دسرت دهرد« :وَاللّـهإ
أَخْرَجَکُم مِّن بإطُونِّ أُمَّهَاتِکُمْ الَ تَعْلَمإونَ شَیْئًا :...و خداوند شرما را از شركم مادرانتران خرارج
نمود ،در حالک که هيچ چيز نمکدانستيد( »...النّحل .)73 /دربارۀ سرابقه و سررانجام ايرن علروم
بشری نيز قرآن کريم میفرمايد...« :وَمِنکُم مَّن یإرَدُّ نِّلَى أَرْذَلِّ الْعإمإرِّ لِکَیْ الَ یَعْلَمَ بَعْـدَ عِلْـمٍ
شَیْئًا نِّنا اللّهَ عَلِیمٌ قَدِیرٌ :بعاک از شما به نامطلو ترين سنين باالم عمر مکرسند ،تا بعرد از
علم و آگاهک ،چيزم ندانند (و همه چيز را فراموش کننرد)؛ خداونرد دانرا و تواناسرت» (النّحرل/
 .)78در اين آية شريفه« ،کلمة «شَيئاً» نكره در سياق نفی است و داللت دارد که ذرّهای از آنچه
در طول عمر کسب کردهاند ،در حافظه باقی نمیماند» (جوادی آملری699 :6876 ،رر .)698در
دانشهای حصولی ،شخص عالم از واسطهای به نام مفاهيم و اصطالحات مدد میگيرد تا نسربت
به معلوم علم پيدا کند .رشتههای علمی و شاخههای مطالعاتی در حوزههای مختلرف ،همگری از
مصاديس دانش حصولی میباشند .عقل انسان به کمک مفاهيم و اصطالحات و نيز پردازشی کره
بر روی دادههای مختلف به عمل میآورد ،به توليدات علمی دست میيابرد .دانرش حصرولی برا
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«من نخواهم دايه ،مادر خوشتر است
مررن نخررواهم لطررف مرره از واسررطه
يرررا مگرررر ابرررری شرررود فرررانی راه

موسی اَم مرن ،دايرة مرن مرادر اسرت
کرره هررالک قرروم شررد ايررن رابطرره
ترررا نگرررردد او حجرررا روی مررراه»
(مولوی ،6836 ،د788 :9ر.)786

درست است که از لحاظ اعتبار و شأنيّت ،دانش حاوری بر دانش حصولی برترری دارد ،امّرا
اين بدان معنا نيست که به دانش حصولی بايد به ديدۀ بیاعتمادی نگريست .آنچره مهرمّ اسرت
ارتباط هوشمندانهای است که شخص عالِم ميان دانش حاوری و حصولی برقررار مریکنرد .در
اينكه دانش حصولی بدون ابتناء بر دانش حاوری اثربخشی الزم را ندارد ،ترديدی وجود نردارد؛
زيرا يگانه عاملی که آثار مثبت برآمده از دانش حصولی را ماندگار مریسرازد و آن را بره ميرراث
جاودان و گرانبهايی تبديل مینمايد ،اتّصال آن بره دانرش حاروری اسرت .غنریسرازی دانرش
حصولی (کسبی)که همواره بايد به مثابة راهبردی اساسی پيش روی جويندگان علم قرار گيررد،
تنها با کوشش و جدّيّت يادگيرنده حاصل نمیشود ،بلكه عوامل مكمّل ديگرری نيرز مرورد نيراز
است که از آن جمله ،دارا بودن قلبی مطهّر و بیآاليش است که اصلیترين شررط دسرتيابی بره
معرفت کشفی و حاوری میباشد .چنين معرفتی مصداق درست و واقعری دانرش نرافع و مولّرد
پويايی درون و برون خواهد بود .آن دسته از عالمان که توانايی ترکيب هنرمندانة دانش حصولی
با دانش حاوری را دارند ،مشرعل حكمرت و دانرايی در نهراد آنهرا بره زيبراترين وجره ممكرن
پرتوافشانی میکند .دانشی اصيل و رشدآور است که از دو منبع عقرل و قلرب تيذيره نمايرد؛ دو
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وجود اهميّتی که دارد ،برای تعالی ذهنی و روحی انسان کفايت نمریکنرد؛ زيررا در ايرن علروم
تماس با واقعيّت ،تماسی با واسطه و غير مسرتقيم اسرت و ايرن خطرر همرواره وجرود دارد کره
صاحبان علوم حصولی ،چنان در الک واژهها و مفاهيم فررو رونرد کره از دسترسری بره حقيقرت
محروم بماند .اوج توانايی و توفيس يک عالِم در انديشرة اسرالمی زمرانی اسرت کره برا واقعيّرات،
مواجهة مستقيم و چهره به چهره داشته باشد .اين اتّفاق زمانی رخ میدهد که قلرب بره عنروان
مرکزیترين بخش وجرود در اثرر قبرول پرارهای محروميّرتهرا و رياضرتهرای مشرروع ،جرال و
درخشندگی پيدا کند .قلب انسان با ظرفيّت عظيم و خارقالعادهای که دارد ،همچرون آيينرهای
است که در اثر رفع آلودگیها و زنگارهرا از سريمای آن ،حقرايس عرالم هسرتی در آن مرنعك
میشود و اين بار نه صورتی از معلوم ،بلكه خود معلوم نزد عالم حاضر میگردد کره در اصرطالح
حكما از آن به دانش حاوری تعبير میگردد:
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منبعی که از يكسو ،کانون جوشش و خيزش معرفت و از سوی ديگرر ،ابرزاری بررای جسرتجوی
معرفت به حسا میآيند.
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1ـ )1فرامرزی
فرامرزی علم را به دو معنا میتوان بره کرار بُررد .معنرای نخسرت اينكره علرم را نمریتروان
مرزبندی کرد و برای آن محدودۀ معيّنی را در نظر گرفت .اينكه تصوّر کنيم تنها محدودۀ مجراز
برای علم آموزی و توليدات گوناگون علمی ،مراکز و دستگاههای رسمی و آموزشری اسرت تصروّر
غلط و نابجايی است .طبس دکترين معرفتی قرآن کريم ،هر صحنهای که انسان مرینگررد و هرر
پيامی که میشنود ،میتواند به مثابة فرصت آمادهای برای علرمآمروزی و تفكّرر باشرد .در قررآن
کريم به چهار منبع دريافت معرفت اشاره گرديده است که با وجود سهم جداگانهای که هر يرک
در تأمين و تعميس بنيانهای معرفتی فرد ايفا میکند ،ليكن مجموعة آنهرا در کنرار هرم جهران
وسيع و بی مرز علم را ترسيم مینمايد .اين چهار منبع عبارتنرد از :طبیعت ،خـود ،جامعـه و
تاریخ که هر يک در آيات جداگانهای مورد تأکيد قررار گرفتره اسرت« :وَفِـی الْـَْرْضِّ آیَـاتٌ
للْمإوقِنِینَ * وَفِی أَنفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ :و در زمين آياتک برام جويندگان يقرين اسرت * ،و
در وجود خود شما (نيز آياتک است) .آيا نمکبينيد؟!» (الذّاريّات16/رر .)18در ايرن آيرة شرريفه،
«طبيعت» و«خود» به مثابة مخرازن معرفرت تعريرف شرده اسرت .هرر پديردۀ طبيعری ترابلوی
راهنمايی است که به راهروی راه کمال کمک میکند ترا مسرير و جهرت حرکرت را گرم نكنرد.
معرفت برآمده از شناخت پديدههای عالم خلقت ،هر کمالطلبری را بره طرور مسرتقيم برا ر ّ و
مالک عالَم پيوند میدهد .برای کسی که به بیمعنايی و انكار آثار معنوی پديدههای مادّی فتوی
میدهد ،دانشی که از تحليل و جداسازی ابعاد مختلف اين پديدهها به دسرت مریآورد ،دانشری
است بیروح که تنها سير زمينی و افقی پديدهها را توصيف مریکنرد ،امّرا جوينردهای کره نگراه
آيهبينانه را بر نگاه پديدهبينانة صِرف ترجي ،میدهرد ،ماهيّرت و جرن دانشری کره بره چنرگ
میآورد ،به کلّی متفاوت است .در نگاه آيهبينانه ،تمامی خاليس طبيعی ،جهت و مقصد معيّنی را
نشان میدهند و نبايد تنها به وجه صوری و مُلكی آنها اکتفا نمود .در رويكرد معنروی بره نظرام
طبيعت ،هر مخلوقی متشكّل از دو وجه محسوس و نامحسوس است .وجه محسروس يرا همران
وجه مُلكی مخلوقات را میتوان با ابزارهای حسّی و تجربی آشكار نمود ،امّا سيمای نامحسوس و
ملكوتی مخلوقات هرگز با ابزارهای کمّيّتپذير تجربی قابل کشف نيست .در نگاه آيهبينانه ،عمس
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و دامنة معرفتی که نصيب جويندۀ علم میشود ،به مراتب بيش از کسی است کره نگراه کمّری و
تجربی محض به پديدهها دارد.

«جامعه» کانون مهمّ ديگری برای معرفرتانردوزی اسرت کره در آيرة  60از سرورۀ مبارکرة
حجرات مورد تأکيد قرار گرفته است« :یَا أَیُّهَا الناا إ نِّناا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَـاکُمْ
شُعإوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا :...ام مردم! ما شما را از يرک مررد و زن آفريرديم و شرما را تيررههرا و
قبيلهها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد( »...الحجرات .)60/منظور از عرفان و شرناخت در ايرن
آيه ،شناخت تقويمی و صوری از يكديگر نيست ،بلكه مراد از آن شناخت نيازمندیها ،نگرشهرا
و روحيههاست .واقعيّت آن است که حجم قابل توجّهی از آگاهیها در اثر ارتباطات متقابلی کره
ميان آحاد جامعه برقرار میشود ،توليد میگردد .آن دسته از افرادی که روابط اجتماعی مروفّقی
با ديگران برقرار میکنند ،گستره و تنوّع آگاهیها و تجار اجتماعی ايشان به مراتب از کسرانی
که در مدار فرديّت سير میکنند ،بيشتر است .لذا روابط اجتماعی آبستن انبوهی از آگاهیهرايی
است که شايد تأمين آن از طرق ديگر امكانپذير نباشد.
مطالعة «تاريج» نيز میتواند سهم مهمّی را در ايجاد و توسعة آگاهیهرای فرردی برر عهرده
گيرد .معرفتی که از مطالعة شرح حال و رفتار گذشتگان توليد میگردد ،از اثرگذاری کمنظيرری
برخوردار است و اگر از اين زاويه به قرآن کريم بنگريم ،به آياتی برمیخوريم کره ذهرن بشرر را
معطوف حوادث گذشته میکند و از او میخواهد که با عبرتگيری و قرارگرفتن در برابرر آيينرة
حوادث ،نه تنها پايههای علمی او را مقاوم نمايرد ،بلكره برا کشرف الگوهرای رفتراری مختلرف و
روشهای عملی که گذشتگان به کار بردهاند ،به عمل و رفتار فردی و اجتماعی جهرت منطقری
ببخشد« :أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِی الَْْرْضِّ فَیَنظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الاذِینَ مِن قَبْلِهِّمْ :...آيرا آنران در
زمين نگشتند تا ببينند عاقبت کسانک که پيش از آنها بودند ،چگونه بود؟!( »...فراطر .)00/آنچره
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از طبيعت که بگذريم« ،نَفظ » منبع ديگرری بررای معرفرتانردوزی اسرت کره ارزش آن از
جهاتی باالتر از سه منبع ديگر است .هر انسانی دانسته يا ندانسرته ،حامرل گنجينرة عظيمری از
معارف و آگاهیهای مفيد و پايدار است .کاوش در اين گنجينة عظيم و پايانناپذير ،آدمی را بره
دريای بيكران حقايس هستی متّصل میسازد  .درون هرر کر ماننرد کترابی اسرت برا محتروای
سازنده که مؤلّف آن يعنی خداوند ،آن را به گونهای سازماندهی فرموده که در پرتو رجروع بردان
میتوان به معارف عميس و هماهنگ با هستی دست يافت.
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معرفت تاريخی ناميده میشود ،حاصل کند و کاوها و بررسیهرای فكورانره در حروادث تراريخی
است .تقويت معرفت تاريخی قدرت پيشبينی و پيشگيری انسان را ارتقرا مریبخشرد و فررد برا
شناختی که از شخصيّتها و روحيههای مختلف پيدا میکند ،سعی در برقراری روابط منطقیتر
و پختهتر با ديگران مینمايد .لذا توصيفی که از اين منابع چهارگانه به عمل آمد ،به خوبی نشان
میدهد که هيچ نقطهای را در هستی نمیتوان معيّن کرد که معرفتخيز و آگاهیبردار نباشد.
«فرامرزی علم» معنای ديگری نيز دارد و آن عبارت است از ميدان بینهايت وسيعی که بره
هر يک از رشتههای علمی تعلّس میيابد .هر رشتة علمی ،ميردان پژوهشری مخصروص بره خرود
دارد و دنيايی بدون مرز را فراروی طالبان و پژوهشرگران آن رشرتة خراص قررار مریدهرد .هرر
دانشمند متعهّدی که به يافتة علمی جديد دست میيابد ،در برابرر عظمرت بری چرون و چررای
علم ،احساس کوچكی و حقارت بيشتری می کند .ايرن احسراس حقرارت ،ريشره در مقايسرهای
ميمون و پيشبرنده دارد که از تطبيس ميان «میدانمها» با «نمیدانمهرا» ناشری مریشرود .هرر
حلقهای که به زنجيرۀ دانستنیهای يک عالم ر با قطع نظر از نوع رشرتهای کره در آن پرژوهش
میکند ر افزوده میشود ،ميدان تازهتری از اسرار و حقايس نامعلوم در برابر وی نمايان میگرردد.
راز مرزناپذيری جهان علم را بايد به کيهان بیکران هستی مربوط دانست که لحظهبهلحظره بره
وسعت آن اضافه می شود« :وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بَِّْیْدٍ وَنِّناا لَمإوسِعإونَ :و ما آسمان را برا قردرت بنرا
کرديم و همواره آن را وسعت مکبخشيم!» (الذّاريّات .)07/چنين هستی بیپايانی ،خرود مخلروق
ر ّ جليلی است که نهايتی را برای علم و قدرت او نمیتوان تصوّر کرد .هر واقعيّت که به وسيلة
ابزار علم و پژوهش کشف می شود ،مظهری از مظاهر جاويدان حكمت و قدرت الهی اسرت .آيرة
 63از سورۀ مبارکة طه تعبير رسايی در همين زمينه است که میفرمايد« :نِّنامَـا نِّلَهإکُـمإ اللاـهإ
الاذِی لَا نِّلَهَ نِّلاا هإوَ وَسِعَ کُلا شَیْءٍ عِلْمًا :معبود شما تنها خداوندم اسرت کره جرز او معبرودم
نيست و علم او همة چيز را فرا گرفته است» .در واقع ،علوم محاط يا همان دانش بشرری ،درون
يک علم محيط يعنی علم الهی قرار دارد که همچون قطرهای در برابر درياست.

9ـ )1اصالت
دانش در تفكّر اسالمی از اصالت برخوردار است .منظور از اصالت دانش آن اسرت کره نَفظر
علمآموزی برای انسان رشدآور و تعالیزاست .ايرن طرور نيسرت کره دانرش تنهرا ابرزاری بررای
دستيابی به چيز ديگر باشد .در عصر کنونی ،اصالت دانش به دليل سيطرۀ دانش تجربی بر ديگر
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ساحات معرفت ،به شدّت مورد خدشه قرار گرفته است .گويا تمرام محتروايی کره آمروزش داده
میشود ،بايد در استخدام فناوری و کاربردهای متنوّع صنعتی قرار گيرد .به عبارت ديگر ،دانرش
در عصر کنونی به مددکار تكنولوژی تبرديل شرده اسرت ،در حرالی کره بره رسرميّت شرناختن
جلوههای کاربردی دانش به معنای نفی ارزش ذاتی علم نيست .اينكه خداوند علما و دانشمندان
را به عنوان مخاطب کالم خود برمیگزينرد و اوصرافی را بررای آنران در نظرر مریگيررد ،بردين
معناست که علم از يک سرشت مستقل و غير وابسته برخوردار است .در غير اين صورت ،هرگرز
در نقش عاملی هويّتساز ظاهر نمیگشت .طبس مامون آية شريفة «...نِّنامَا یَخْشَى اللاـهَ مِـنْ
نمود هر تكريم که از عالِم به عمل می آيد ،در واقع ،تكريم آن علمی اسرت کره در قلرب او قررار
دارد .آنچه عالِم را در چشرم جامعرهای عزيرز مریگردانرد و بره وی حيثيّرت اجتمراعی خاصّری
میبخشد ،علمی است که مانند گوهری هميشهفروزان ،نهاد عالم را آباد و اثربخش میسازد.

1ـ )1قداست
قداست ويژگی ديگری است که معرّف جايگاه رفيع علم در انديشة قرآنی میباشد .آنچه مقردّس
ناميده میشود ،خاستگاه زمينی و اين جهانی ندارد ،بلكه منشأ آن الهی و آسمانی اسرت .دانرش
از آن رو که ماهيّت نورانی و ارزشی دارد ،از يک حرمت ذاتی برخوردار اسرت .هريچ دانشرمندی
حس ندارد که علم را مملوک خود و خود را مالک انحصاری آن بداند .قرآن کريم قارون را فردی
معرّفی میکند که «علرم» را بره جرای آنكره «عِنردَ اهلل» و از ناحيرة ذات احرديّت بدانرد ،آن را
«عِندِی» و مملوک خود میدانست« :قَالَ نِّنامَا أُوتِیتُهإ عَلَى عِلْمٍ عِندِی( :...قارون) گفرت :ايرن
ثروت را به وسيلة دانشک که نزد من اسرت ،بره دسرت آوردهام!» (القصرص .)73/حرمرت دانرش
هنگامی شكسته میشود که آدمی آن را مانند کااليی بیارزش و بدون در نظر گرفتن حدّ طلرب
و ظرفيّت مخاطب در دسترس عموم قرار دهد .عمومیسازی دانش با وجود منرافع زودهنگرامی
که داراست ،مارّات و خطرات انكارناپذيری نيز در پی داشته است که از مهمترين آن ماررّات،
افول حرمت دانش و معرفت است .اينكه عدّهای سودجو به علم نگاه بازاری و سوداگرايانه دارنرد
و به انحاء مختلف در صدد دانشفروشی هستند ،جلوهای از حريمشكنی اسرت .علرمآمروزی بره
مثابة يكی از مهمترين ارزشهای بشری با زنجيرۀ به هم پيوستة ارزشها و فايلتهرا از قبيرل
تواضع ،خشيت ،صبر و غيره پيوندی وثيس دارد .ارزشی همچون علم به کرانون اصرلی حقرايس و
ارزشها يعنی خداوند متعال تعلّس دارد .حرذف خداونرد از صرحنة زنردگانی بشرر حاصرلی جرز
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اباحهگری و قداست زدايری نردارد .تمرامی کاوشرگران طبيعرت کره بره کشرف قروانين طبيعری
میپردازند ،اگر در مطالعه و تحقيس بر روی پديدههای خلقت ،ذکری از مالک و صاحب عالم بره
ميان نياورند ،درست مانند اين است که در مِلک کسی بدون اذن مالک آن دخل و تصرّف کنند.
اين به معنای «غصب علمی» است کره مصرداق برارز آن را نرزد برخری از دانشرمندان تجربری
مشاهده میکنيم.
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2ـ )1سویمندی
«علم» بر خالف تصوّر عدّهای که آن را فاقد جهت میدانند ،هرگز مقولهای خنثی و بیطرف
نيست .دليل نفی بی طرفی علم آن اسرت کره ارزشهرا و فارائل انسرانی کره«علرم و آگراهی»
مصداقی از آن به شمار میآيد ،جهت و سمت و سويی خاص و معيّن دارند که بشرر برا پرذيرش
آگاهانه و صادقانة آن ارزشها به سوی وادی نور و حقيقت هدايت میشود .درسرت عكر ضردّ
ارزش ها که جهتی انحرافی و خالف حقيقت را نشان میدهند .در واقع« ،جهت کلّری کره بررای
علوم در اسالم مطرح است ،حيات معقول ناميده می شود که عبارت اسرت از آن نروع از زنردگی
که بتواند پاسخگوی همة ابعاد مثبت انسانی باشد .مأخذ بايستگی«حيات معقول» برای انسانها
آياتی است که تبديل حيات طبيعیِ معمولی را به حيات معقول امری ضروری مریدانرد؛ ماننرد
آيات  10و  01از سورۀ مبارکة انفال که به طور مسلّم بشرريّت را بره خرور و خروا و خشرم و
شهوت و طر و عيش ر که مختصّات دقيس حيات طبيعیِ معمولی است ر دعوت نمیکند؛ زيرا
تمايل مردم به آن مختصّات يک تمايل صد در صد طبيعی بوده ،احتيراج بره دسرتور ،توصريه و
پيكار ندارد ،بلكه مقصود حياتی است که با انديشه و تعقّل و اختيار اشباع شود .حيات معقول نه
تنها برای علوم جهت منحرف کننده قايل نيست و نه تنها علروم را در قالربهرای پريشسراخته
محدود نمی کند ،بلكه برای همة علوم و مسايل و قوانين و اصرول آنهرا ،معنرا و مفهرومی واالترر
میبخشد» (جعفری18 :6838 ،ر.)11

6ـ )1جاودانگی
علم ،مقوله ای مجرّد و فرامادّی است که هيچ يک از خصوصريّات پديردهای مرادّی در مرورد آن
صدق نمیکند .از آن جهت که علم ،فاقد سرشتی محسوس و مرادّی اسرت ،خصوصريّاتی ماننرد
فرسايش ،تجزيه ،کاستی ،محدوديّت و غيره هرگز به وادی علم راه ندارد و راز جاودانگی علم در
همين نكته نهفته است .نيستی و زوال سرنوشت پديدههايی است که ساخته و پرداخترة جهران
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طبيعت و مادّه اَند و بعد از گذشت مدّت زمانی به سوی نيسرتی و عردم پريش مریرونرد .طبرس
آموزههای قرآن کريم ،آنچه از ناحية خداست ،ماندنی و آنچه نزد بشريّت است ،رفتنی است«:مَا
عِندَکُمْ یَنفَدإ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ :...آنچه نزد شماست ،فانک مکشود ،امّا آنچه نزد خداست ،باقک
است( »...النّحل .)61/از اين رو ،علم با قطع نظر از اينكه در چه سرط ،و مرتبرهای قررار دارد ،از
ناحية خداوند و متعلّس به اوست و لذا هميشه باقی و پايدار است.

9ـ نسبت انسان با علم

4ـ )9حمل علم
حمل علم ،نازلترين و سطحیترين نسبتی است که ميان انسان و علم وجرود دارد .در ايرن
نسبت ،شخص علمی که به هر شكلی آن را آموخته ،از نقطهای به نقطة ديگر جابهجا میکنرد و
قااوت و موضعگيری مثبت يا منفی در قبال آموختههايش ندارد و آيينة صافی را میمانرد کره
آنچه را فراگرفته ،بی کم و کاست نمايان میسازد ،بیآنكه در قالب و محتوای آموختهها دخالرت
کند .دريافتهای علمی که در انبار ذهن و حافظه نگهرداری مریشرود و پر از مردّتی در اثرر
کهولت سن و يا هر حادثة ديگری فراموش میشود .اکتفا نمودن به اين سط ،از فراگيری علرم،
ارزش آموختههای انسانی را همرديف برخی ابزارهای ذخيرۀ اطّالعات ،حتّی پايينتر از آن قررار
میدهد؛ زيرا گنجايش ذخيرهسازی برخی از اين امكانات ،بسيار بيشتر از گنجايش ذهن اسرت،
حتّی ميزان پايداری اطّالعات نيز در آنها قابل قياس با حافظة انسانی نيست ،درحالی که انتظرار
اين است که رهرو علم با پای نهادن در ميدان دانشاندوزی ،از توانايیهرا و نهفترههرای درونری
خود به نحو مطلو استفاده نمايد و با طرح سؤاالت ذيل خود را در موضع فعّال قرار دهد:
ر آيا آنچه آموختهام ،با شأن انسانی من سازگار است؟!
ر آيا نسبت روشنی ميان آموختهها و باورهای دينی من وجود دارد؟!
ر چگونه میتوانم به آنچه آموختهام ،عمل نمايم؟!
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مواجهة انسان با علوم و آگاهیهايی که به دست میآورد ،به چنرد طريرس مریتوانرد انجرام
گيرد .بديهی است که هر نوع نسبتی با علم به تكامل فردی و اجتماعی منت نمیشود .بايرد در
جستجوی نسبتی باشيم که ضمن ارتقاء سط ،بيرنش و بصريرت ،بره تعرالی و شركوفايی ابعراد
شخصيّت منجر گردد.
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قرآن کريم آنانی را که عادت به جابهجايی علوم از محلّی به محرلّ ديگرر دارنرد ،ايرن طرور
توصيف می کند « :مَثَلُ الاذِینَ حإمِّلُوا التَّورْرَا ٍَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهَا کَمَثَلِّ الْحِمَارِّ یَحْمِلُ أَسْفَارًا:...

ژپوهشناهمی معارف قرآنی ،سال ،0شمارۀ  ،60پاييز 6861

کسانک که مكلّف به تورات شدند ،ولرک حرسّ آن را ادا نكردنرد ،ماننرد درازگوشرک هسرتند کره
کتا هايک حمل مککند (و آن را بر دوش مککشد ،امّا چيزم از آن نمکفهمد)!» (الجمعه .)9/از
اين آيه اين گونه استنباط میشود که حمل علم هرگز نسبتی انسانی و سرودمند نيسرت .شرأن
انسان اجلّ از آن است که حامل علوم باشد:
«ای بسررا عررالم زِ دانررش بررینصرريب
مسررتمع از وی همرری يابررد مشررام
زآنكه پيراهن به دستش عاريه اسرت
جاريه پيش نخاسی سرسرری اسرت

حافظ علم است آن ک نری حبيرب
گرچره باشرد مسررتمع از جرن عررام
چون به دست آن نخاسی جاريه است
درکررف او از برررای مشررتری اسررت»
(مولوی ،6836 ،د8806 ،8ر.)8883

دوستدار واقعی دانش کسی است که حقيقت علم در جرانش نشسرته باشرد و علرم بررای او
جنبة عاريتی و موقّتی نداشته باشد« .علم» زمانی باعث تعالی روح میشود که محتروای دانرش
جزئی از شخصيّت عالم گردد و تعلّس علم با عالِم تعلّقی ذاتی و هميشگی باشد و نره يرک تعلّرس
صوری و عارضی .گاهی علم بارِ انسان و گاهی يارِ اوست .تفاوت «بار» با «يار»در ايرن اسرت کره
آدمی از باری که آن را حمل میکند ،جدا میشود و هيچ احساس و اشتياقی ميان بار و صاحب
بار وجود ندارد ،امّا اگر علم يار آدمی شود ،پيوند عميقی ميان علم و عالم برقرار میگردد.

1ـ )9فهم علم
اين نسبت از نسبت نخست مترقّیتر و پيشرفتهتر است .بدان معنا که آدمی آموختههرا را از
طريس فهميدن هام میکند .معنای فهم به لحاظ علمی آن است که بتوان در يک کُل و يرا در
يک موضوع ،روابط پنهان و آشكاری را که ميان اجزای آن کُل و يا ابعاد يک موضوع قررار دارد،
کشف نمود .اگر در کسی توانايی کشف روابط ميان اجزا وجود داشته باشد و بتواند حاصل فهرم
خود را به نحوی بازگو کند که برای مخاطبان قابل فهم باشد ،به چنرين فرردی «فهريم» گفتره
میشود .لذا يكی از عالمتهای فهم يک مطلب تفهيم و توجّه به آن است .محرال اسرت کسری
مطلبی را نفهميده باشد ،امّا مدّعی تفهيم و قانعسازی مخاطرب باشرد .تمرامی قروای ذهنری در
فرايند فهميدن با يكديگر هماهنگ و منسجم میگردد .کسی که به حفظ و يادسرچاری مطالرب
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عادت کرده است ،هيچ گاه ذهن او به جوالن و تكاپو نخواهد افتاد .فهميدن از مقوالت مشكّک و
ذو مراتب است.

9ـ )9نقد علم
از مرحلة فهم علم که عبور کنيم ،به مرحلة باالتری میرسيم که نقد علم نرام دارد .در ايرن
مرحله ،فرد پ از اينكه يک مطلب را فهميد ،به نقّادی آن میپردازد .در تفكّر اسالم ،ناقد شأن
بسيار بااليی دارد .وی با مالکهايی که در اختيرار دارد ،عناصرر مطلرو را از عناصرر نرامطلو
تفكيک مینمايد .امكان ندارد کسی بدون نقّادی درست واقعيّتها بتواند به کمالی کره شايسرتة
آن است ،دست يابد .آنانی که در صدد آبادانی ،سرازندگی و در انرداختن طرحری نرو در زنردگی
هستند و تالش میکنند سر رشتة زندگی را خود به دست گيرند و از چنبرۀ عادات ،تلقينهرا و
تقليدها رهايی پيدا کنند ،رو به نقّادی میآورند ،چرا که بايد کسریها و کمبودها را به درسرتی
شناخت و ميزان مطابقت فهميدهها را با استانداردهای عقلی و نقلی ،مشخّص کرد .هنگامی کره
نزد طبيب میرويم و میخواهيم از عيو ما سخن بگويد ،حتّی خودمان بهانه میگيريم و بررای
خودمان عيبهايی نشان میدهيم .هيچ دوست نداريم که طبيب هنگام بررسی کردن ،سرريع و
سطحی بگذرد ،ولی در وقتی که پيش محبو خود میرويم و میخواهيم خودی نشران دهريم،
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در تعاليم دينی به کسی که فهم عميس از مسائل داشته باشد« ،فقيه» گفته میشود .بزرگان
دينی همواره انسانها را به تفقّه در دين توصيه نمودهاند .مراد از تفقّه در دين با تعريفری کره از
فهم به عمل آمد ،تا حدود زيادی روشن میشود .اينكه کسی به روابطی که درون نظام شرريعت
وجود دارد ،پی ببرد و در کشف مناسبات ميان اضالع شريعت به يافتهها و اسرتنباطات درسرتی
برسد ،نشانة دينفهمی عميستر اوست .به بيان ديگر ،اگرر شرريعت را حاصرل جمرع اعتقرادات،
اخالقيّات و احكام بدانيم ،اين اضالع سهگانه با اينكه مرز مفهومی مشخّص و جداگانرهای دارنرد،
امّا ميانشان ارتباط وثيس و معناداری حاکم است .تفقّه در دين يعنی اينكره اجرزای شرريعت بره
لحاظ تعريف ،جايگاه و تأثيری که در تقويت و تثبيت معرفت دينی دارند و همچنين روابطی که
ميانشان برقرار است ،به خوبی شرناخته شروند .مرحلرة فهرم علرم ،از دقّرت در معنرای ليرات و
اصطالحات و ترکيبی که ميان واژگران وجرود دارد ،آغراز مریشرود و در نهايرت ،بره مرحلرهای
میرسد که مراد و منظور گوينده يا نويسنده از البهالی گفتههای او به درستی درک مریگرردد.
در اين مرحله ،ذهن اين آمادگی را پيدا میکند کره وارد ورطرة قاراوت و نقرد علمری گرردد و
موضع شفّاف خود را در قبال شنيدهها و ديدههای خويش اعالم نمايد.
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مايل هستيم از زيبايیهای ما بگويد و از خوبیهای ما بسررايد .آنرانی کره در فكرر خودفروشری
نيستند و در مقام خودسازی برآمدهاند ،نقد و نماياندنها را هديّه میدانند .کسانی که برای خود
طرحی دارند و تولّدی را آغاز نمودهاند ،عيبگويی برايشان ارميان است (ر.ک؛ صرفايی حرائری،
16 :6871ر .)18در مسايل علمی نيز آنهايی که به دانشفروشی و دانشدزدی مشيول هسرتند،
نه به دنبال نقد و ارزشيابی میروند و نه تمايل دارند که مورد نقد ديگرران قررار گيرنرد ،امّرا در
عو  ،نزد حقيقتطلبان ،نقّادی جايگراه ويرژه و ممترازی دارد .آنچره بررای ايرن گرروه مهرمّ و
ضروری است ،تعيين ضريب حقّانيّت امور و پديدههاست .پديدههرايی کره موضروع نقّرادی قررار
میگيرند اعمّ از سخنی است که میشرنويم ،نوشرتهای کره مریخروانيم ،صرحنهای کره تماشرا
میکنيم و رفتاری که نظاره مینماييم .به همة ايرن مروارد مریتروان بره ديردۀ نقرد نگريسرت:
«...فَبَشرْ عِبَادِ * الاذِینَ یَسْتَمِعإونَ الْقَوْلَ فَیَتابِّعإونَ أَحْسَنَهإ :...پ

بندگان مرا بشرارت ده!*

همان کسانک که سخنان را مکشنوند و از نيكوترين آنها پيروم مرککننرد( »...الزّمرر63/رر.)67
مطابس با مفادّ اين آيه ،عمل احسن در گرو انتخا احسن و انتخا احسرن رهرين نقرد احسرن
میباشد و تا کسی اهل ارزيابی دقيس و منصفانه و به دور از لر برازیهرای جاهالنره نباشرد ،بره
انتخا احسن نخواهد رسيد .باز در آية ديگری ،طعامی را که انسان تناول میکند ،خرواه مرادّی
يا معنوی ،بايد بدان نقّادانه بنگرد و ازسالمت آن اطمينان يابد .دانشی که تعليم داده مریشرود،
در حكم غذای روح است« :فَلْیَنظُرِّ الْإِّنسَانُ نِّلَـى طَعَامِـهِ :انسران بايرد بره غرذام خرويش (و
آفرينش آن) بنگرد» (العب .)10 /

1ـ )9خَل علم
منظور از توليد علم که غايت رشد علمی به حسا میآيد ،رسيدن به مرحلرهای اسرت کره
عقل انسان با قوّت بااليی که به دست آورده ،اثری را توليد و خلس نمايد .بیشک ،عقل در توليد
و توسعة آنچه علم و آگاهی خوانده میشود ،سهم تعيينکننردهای دارد .از ايرن رو ،دانرشهرای
وارداتی و ترجمهای که تأمّلی در محتوای آن از حيث ميزان هماهنگی با اقتاائات دينی و ملّری
صورت نگرفته ،مصداق دانش بومی و کارآمد به شمار نمیروند .عقلی کره در چنبررۀ حواشری و
اغرا و اميال درونی اسير و گرفتار است ،قادر نيست که به صورت فعّرال و مسرتقل در فراينرد
توليد و توسعة علمی مشارکت نمايد .تمايزی که ميان اطّالعات و دانرش وجرود دارد ،مبريّن آن
است که تبديل اطّالعات به دانش در يک فرآيند منظّم و هدفمند انجام مریپرذيرد کره نيرروی
عقل ،محوریترين نقش را ايفا میکند .عقل با پردازش اطّالعات ،آن را به دانشی کره قابرل هرر

تبيين هندسة علم در انديشة قرآنی

78

گونه بهرهبرداری است ،مبدّل مینمايد .کارکرد عقل مشابه عملكرد کارخانهای است کره پر از
فعّاليّت بر روی موادّ اوّليّه و توليد محصول نهايی ،آن را برای استفادۀ مصرفکنندگان روانة بازار
میکند .اگر موادّ اوّليّه خو و مرغو باشد ،بالطّبع محصول توليد شده ،کيفی و با دوام خواهرد
بود .در غير اين حالت ،محصولی که توليد میشود ،هزينههای زيادی بره برار خواهرد آورد .اگرر
اطّالعات از نوع حسّی و تجربی باشد ،دانش تجربی شكل میگردد و چنانچه دادههرا فراحسّری و
مربوط به انسان و جلوههای رفتاری او باشد ،دانش انسانی توليد خواهد شد.

گاهی برخی آگاهیهايی که انسان میآموزد ،موجبات اغتشاش ذهنری را فرراهم مریآورد و
اجازه نمیدهد ذهن در يک بستر سالم و مناسب فعّاليّت نمايد .آگراهیهرايی کره هرمجرن و
همراستا با يكديگر نيستند و قابليّت ترکيبپذيری و همسوسازی آنها وجرود نردارد ،از دو حرال
خارج نيست :يا منجر به توليد علم نمیشود و يا محصول فكری توليرد شرده ،از مرغوبيّرت الزم
برخوردار نيست .امّا از بُعد نگرش نيز بايد دقّت نمود ترا مبرادا بره واسرطة هجروم نگررشهرای
يأسآور ،چشمههای توليد علم در وجود به خشكی بگرايرد و شرخص برا وجرود صرالحيّتهرای
فراوان ،با ابداع و توليد علم را به روی خود مسدود نمايد .اين عبارت کوتاه امّا نيروبخشِ «من
میتوانم» ،زمانی که به باور عميس و نهادينه شده در نهاد فرد تبديل شود ،در بيرداری و تقويرت
قوای ادراکی و تحريكی وجود دخيل و مؤثّر است.
قرآن کريم بررای تشرويس انسران هرا بره امرر توليرد ،زنبرور عسرل را مثرال مریزنرد (ر.ک؛
النّحل16/ر .)13اين حيوان با اندام کوچک خود از قابليّت بزرگی به نرام توليرد عسرل برخروردار
است که در يک فرايند منطقی و حسا شده و با محوريّت الهامات غريرزی اقردام بره ايرن کرار
میکند .در رفتار اين حيوان از لحظهای که بر روی گلهای شهدآور مینشريند ترا زمران توليرد
محصول ،کوچکترين انحرافی از استانداردهای تكوينی مشاهده نمیشود .اين مثال کافی اسرت
تا هر ک حاالت و عملكرد خود را از اين زاويه مورد تأمّل قرار دهد که به عنوان يک انسان ترا
چه ميزان توانسته است قابليّتهای خود را در زمينرههرای مختلرف بره ظهرور برسراند؟ آيرا برا
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بايد اذعان نمود که همة انسانها دارای ذهنری خرالّق و مولّرد نيسرتند و تنهرا معردودی از
انسانها به سطحی میرسند که قادر به توليد اثرری علمری مریباشرند .بررای اينكره بتروان راه
رسيدن به توليد علم را هموار نمود ،بايد در بخشهای سهگانة دانش ،نگرش و عمرل بره سرط،
قابل قبولی رسيد .توليد در هر بخشی در وهلة نخست ،نيازمند دانش و آگاهی کرافی و مطمرئن
است .بدون داشتن دانشی که کفايت و وثاقت الزم را داشته باشد ،نمیتوان دست به توليد زد.
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مشاهدۀ سختی کار از هر گونه تالش فكری دست کشيده است و يا برا اراده و عزمری راسرج بره
پيشروی در مسير تعالی معنوی و معرفتی ادامه داده است؟
از مرحلة باور و نگرش که بگذريم ،به مرحلة پايانی يعنی عمل میرسيم .هريچ انسرانی يرک
شبه قادر نيست که وارد عرصة توليد و نوآوری شود .بايرد برا سختكوشری و ممارسرت و کسرب
تجار در حين عمل ،به تدري به سوی نوآوری و توليد گام نهد .تمامی نويسندگان و صراحبان
آثار فكری ماندگار ،از همان روزهای نخستين به اين افتخار نايل نگشتهاند ،بلكه در گرذر زمران،
اسبا بزرگی را يكی بعد از ديگری آماده نمودهاند .ردای خالفت علمی کره از شرعو خالفرت
الهی به شمار میرود ،زيبندۀ آنانی است که با اختراع يا اکتشاف علمی ،نيازی از جامعرة بشرری
را مرتفع کردهاند.
مراحل چهارگانه ای که برای صعود علمی انسان بر محور آموزههای قرآنی بيان شد ،هر کدام
پلّه ای از نردبان پيشرفت علمی بشر را تشكيل میدهد که مریتروان آن را در قالرب شركل زيرر
نشان داد.
حمل علم

فهم علم

نقد علم

خلس علم

نردبان پيشرفت علمی در منطس قرآن

 )1آفات علم
4ـ )1خودشیفتگی
خودشيفتگی را بايد از بزرگترين و خطرناکترين موانع علم از نگاه قرآن دانست .ايرن آفرت
در يادگيری علوم اکتسابی ممكن است مشكالت حادّی را ايجراد نكنرد ،امّرا بررای درک و فهرم
حقايس عالی تری که ثمرۀ خودسازیها و رياضتهای معنوی است ،عامل اخاللگرر و سَردکننده
به شمار میآيد .در واقع« ،هيچ چيزی مانند تكبّر و خودمحوری ،مانع جريان آ حيات معرفت
به درون انسان نيست .گاهی لجن خودخواهی چنان در درون شخصيّت انسان رسرو مریکنرد
که مانع ورود حتّی يک قطره آ معرفت از جهان برون به دنيرای درون مریشرود و در پرارهای
مواقع به مرحلة تحجّر و رسو نمی رسد ،ولی هر آ معرفتی را کره وارد درون فررد مریشرود،
آلوده و کثيف میکند» (جعفرری .)660 :6838 ،در قررآن کرريم از شخصريّتهرای منفری بره
نامهای«سامری»« ،بلعم باعورا»« ،فرعون» و «قارون» سرخن بره ميران آمرده کره نمادهرايی از
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طاغوت علمی ،سياسی و اقتصادی هستند و همگی به واسطة درد مشترکی به نرام خودخرواهی
به حايض ذلّت سقوط کردهاند و از اين راه ،هم خود و هم ديگرانی که دنبالهرو آنان بودنرد ،بره
انحراف و سوء عاقبرت دچرار شردند کره سرورههرای (طره 33/و ( ،)61األعرراف671 /رر )679و
(القصص 83 /و  )73به معرّفی اجمالی اين شخصيّتهای عبرتانگيز میپردازد.

1ـ )1حسگرایی

در آيات ديگری از قرآن ،مجادالت مدّعيان اصالت مادّه با انبيا بازگو شده است و سبک تفكّر
و انديشهورزی آنان مشخّص شده است .آيات 11ر 16از سورۀ مبارکة فرقان به نقل از عردّهای از
اين افراد می فرمايد« :وَقَالَ الاذِینَ لَا یَرْجإونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِّلَ عَلَیْنَا الْمَلَائِکَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَـدِ
اسْتَکْبَرُوا فِی أَنفُسِهِّمْ وَعَتَوْ عإتُوًّا کَبِّیرًا :و کسانک که اميدم به ديدار ما ندارنرد (و رسرتاخيز
را انكار مککنند) ،گفتند :چرا فرشتگان بر ما نازل نشردند و يرا پروردگارمران را برا چشرم خرود
نمکبينيم؟! آنها دربارۀ خود تكبّر ورزيدند و طييان بزرگک کردند!» .اکتفا به منطرس حر گررا و
کميّتبين ،جهان هستی را تبديل به نظام تنگ و بستهای میکند که در آن امكانی بررای فراترر
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مانع بزرگی به نام ح گرايی که تمدّن مير زمين را با همرة شركوه فنّاورانرهای کره دارد،
دچار چالشهای عظيمی نموده است ،به لحاظ تاريخی از يک سابقة طوالنی برخوردار است .بره
طور کلّی ،انسان به گونه ای آفريده شده که به امور عينری و محسروس گررايش دارد و مردام در
تالش است تا با استفاده از حواسّ پنجگانه ای که در اختيار دارد ،با دنيای پيرامون خرود رابطرة
فعّال و نزديكی برقرار کند ،امّا آنچه در اين خصوص افراطی و خطرساز خوانرده مریشرود ،نگراه
انحصاری و بسته به امور حسّی است و قبول اين باور معيو که تمامی امور و گزارههای خرارج
از دنيای امور مشاهدهپذير ،بیمعنی و غيرعلمی هستند .در دورۀ حيات پيرامبران الهری همرواره
جريان مادّیگرايی که معتقد به اصالت ح ّ و مادّه بودنرد ،در مقابرل پيرام و دعروت پيرامبران
ايستادگی میکردند .برای نمونه ،قرآن کريم از بنیاسرائيل به عنوان «قوم ح گرا» نام میبررد
که از آغاز گرچه خود را خداپرست میدانستند ،امّا به لحاظ معرفتشناسی بره اصرالت معرفرت
حسّی باور و اعتقاد داشتند .نوع معيارها و جن درخواستها و قااوتهای اين گروه که آيرات
قرآن کريم به بخشی از آنها اشاره میکند ،بيانگر تفكّر مادّیگرايانة آنان است .آنان بره حاررت
موسی(ع) میگفتند که ما به خدايی که او را مشاهده نكنيم ،ايمان نمیآوريم (ر.ک؛ البقرره99 /
و النّساء.)697/
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رفتن از ظواهر اين نظام وجود ندارد .اهرالی ايرن منطرس مصرداق ايرن آيرة شرريفه هسرتندکه:
«یَعْلَمإونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَا ِ الدُّنْیَا وَهإمْ عَنِّ الْآخََِ ِ هإمْ غَافِلُونَ :آنهرا فقرط ظراهرم از زنردگک
دنيا را مکدانند و از آخرت (و پايان کار) غافل هستند» (الرّوم.)7/

9ـ )1تقلیدگرایی
آموزههای قرآن کريم شناخت و معرفت را روح و اساس زندگی متعالی معرّفی مریفرمايرد و
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هر گونه هم نوا شدن و تقليد کور و منفی از ديگران را نفی میکنرد«:وَالَ تَقْفإ مَا لَیْسَ لَكَ بِّـهِ
عِلْمٌ نِّنا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِكَ کَانَ عَنْهإ مَسْؤُوالً :از آنچه بره آن آگراهک نردارم،
پيروم مكن ،چرا که گوش و چشم و دل همه مسؤول هستند» (اإلسراء .)81/آدمی با در اختيار
داشتن منابع و ابزارهای شناخت و شرکت دادن تمامی آن منابع و ابزار میتوانرد روابرط زنرده و
آگاهانه ای را با خود و جهان پيرامون خويش برقرار کند .به هر ميزان که آدمی به منطس سُسرت
تقليدگرايی روی می آورد ،سهم او از حكمتها و حقايس زندگیساز کراهش مریيابرد .معرفرت و
آگاهی مانند نردبانی است که شرط براالرفتن از آن ،اسرتفادۀ درسرت و بره موقرع از امكانرات و
تجهيزات درونی است ،در حالی که فرد مقلّد با رهاسازی خود و بی آنكه جردّيّت و کوششری در
بهرهگيری از نهفتهها و داشتههای درونی خود داشته باشرد ،چشرم بره دارايریهرا و يافترههرای
ديگران می دوزد و در صفحة بزر زندگی با ميل و پسند ديگران جابهجا میشود .البتّه تقليدی
که آفت برای علم و شناخت است ،تقليد بيجا و مردود است وگرنه نوعی از تقليد نيز وجود دارد
که فرد در حوزه ای که در آن تخصّصی ندارد ،به صاحبان فن مراجعه میکند و از تخصّص آنران
استفاده می کند .ليكن بايد توجّه داشت که حتّی در تقليدهای بجا و مقبول نيز آگاهی و تحقيس
نقش تعيينکننده ای دارد؛ زيرا در نهايت اين خودِ فرد است که تعيين مریکنرد از چره کسری،
چگونه و تا چه ميزان بايد تقليد کند.

1ـ )1خیالبافی
خيالبافی از اين جهت که تابع هيچ گونه منطس و قاعردهای نيسرت و امكران واقرعگرايری و
واقعبينری را از برين مری بررد ،يكری از دشرمنان علرم و يقرين خوانرده مریشرود .قررآن کرريم
خيالبافیهای شاعرانه را مصداقی از توهّم و خيالبافی میداند که شاعر با ابرزار شرعر ،سرعی در
خلس دنيايی پوشالی در ذهن دارد .قرآن کريم در همين خصوص میفرمايد«:وَمَا عَلامْنَاهإ الشعْرَ
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وَمَا یَنبَغِی لَهإ نِّنْ هإوَ نِّلاا ذِکْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِّینٌ :ما هرگز شعر به او [= پيامبر] نياموختيم و شايستة

او نيست (که شاعر باشد)؛ اين (کتا آسمانک) فقط ذکر و قرآن مبين است» (ير  .)16/قررآن

2ـ )1گمانهزنیهای بی اسا
داوری کردن بر اساس ظنّيّات و گمانهزنیهای بی پايه و اساس انسان را از رسيدن به مرتبة
علم و يقين باز میدارد .راحرت طلبری ،بردبينی ،ضرعف اعتقراد و ايمران و غيرره را مریتروان از
علّت هايی دانست که موجب تبعيّت انسان از ظنّيّات میشود .برخی بدون اينكه زحمت تحقيرس
و بررسی بيشتر دربارۀ فالن موضوع يا مسألهای را بكشند و تنها به خاطر راحتطلبی کره طبرع
اوّليّة همة انسانهاست ،از گمانهايی پيروی می کنند که اساس علمی درستی ندارنرد .تعردادی
نيز از روی سوء ظنّ و بدبينی ،اتّهامات ناروايی را به ديگران وارد میکنند که مصرداق برارزی از
گناه و معصيت خوانده میشرود« :یَا أَیُّهَا الاذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبإوا کَثِیرًا مِّنَ الظان نِّنا بَعْضَ الظان
نِّثْمٌ :...ام کسانک که ايمان آوردهايد! از بسيارم از گمانها بچرهيزيد ،چررا کره بعارک از گمانهرا
گناه است( »...الحجرات .)61/گاهی نيز به دليل ضعف ايمان و معنويّت ،عردّهای بره گمرانهرای
ذهنی اعتماد می کنند و گرفتار سوء برداشت از وقايع و رويدادها به خصوص در مسايل دينری و
اعتقادی می شوند .ايمان دينی در انسان توليد معرفت و بينشی میکند که مریتوانرد تفسريری
واقعی و يقينی از حقايس عالم ارائه کند .قرآن کريم خطرا بره کرافران معراد کره فرشرتگان را
دختران خدا مینامند ،چنين میفرمايرد« :وَمَا لَهإم بِّهِ مِنْ عِلْمٍ نِّن یَتابِّعإونَ نِّلاا الظانا وَنِّنا الظانا
لَا یإغْنِی مِنَ الْحَ شَیْئًا :آنها هرگز به اين سخن دانشک ندارند؛ تنها از گمران برکپايره پيرروم
مککنند ،با اينكه «گمان» هرگز انسان را از حس بکنياز نمککند» (النّجم.)13/
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يک متن شاعرانه نيست که قوّۀ فاهمة بشر را از کاز بيندازند و در عو قروّه واهمرة او را فعّرال
نمايد و «به طور کلّی ،حذف و انتخا خيالبافانة واقعيّات ،موجرب سراييده شردن دندانرههرای
قانونگير تعقّل و انديشه می شود .واقعيّات در ذهن شاعر ،حالت ليزندگی پيدا میکند و اصرالت
خود را از دست میدهد .به همين دليل است که پيروان شرعرا ،همرواره انسرانهرايی فرراری از
واقعيّات و حقايس می باشند .بايد توجّه داشت که پديدۀ شعر و به فعليّت رسانيدن نبروغ شرعری
به صورت مطلس محكوم نبوده ،بلكه در صورت دارا برودن محتويرات واقرعبينانره و همراهری برا
واقعيّات مثبت ،قطعاً مطلو است .امّا اگر شعر وسيلة تخدير باشد و صرفاً برای تحريک خيالها
و شوراندن پندارهای بی اساس و راکد کردن تعقّل و وجدان باشرد ،امرری محكروم اسرت (ر.ک؛
جعفری617 :6838 ،ر.)611
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6ـ )1هیجانهای غریزی
کشش ها و گرايشات غريزی هنگامی که از حالت تعادل که عقل عملری آن را ايجراد کررده،
خارج می گردند ،در کارکرد قوّۀ عاقله که همان تشخيص درستی و صحّت امرور اسرت ،اخرتالل
ايجاد می کنند .در اين شرايط ،نيروی عقل به جای هدفگيریهای دقيس ،با ارائة کدهای غلرط،
فرد را در عرصة انتخا و قااوت به اشتباه میاندازد .لذا وی به جای تبعيّت از «علرم و يقرين»
از شبه علم و صُوَری که دستگاه واهمه مولّد آن است ،پيروی مریکنرد .راز تصرميمات پختره و
کماشتباه افراد عاقبتانديش اين است که آنان با پشت پا زدن به فررامين نَفظر امّراره و گرردن
نهادن به اوامر عقل ،تمامی منافع و لذّات آنی و زودگذر را به نفع تحقّس آيندهای پُرفروغ قربرانی
میکند .قرآن کريم میفرمايرد« :بَلِّ اتابَعَ الاذِینَ ظَلَمإوا أَهْوَاءَهإم بِّغَیْرِّ عِلْمٍ فَمَن یَهْـدِی مَـنْ
أَضَلا اللاهإ وَمَا لَهإم مِّن نااصِرِّینَ :ولک ظالمران بردون علرم و آگراهک از هروم و هوسرهام خرود
پيروم کردند .پ چه کسک مکتواند آنان را که خدا گمراه کررده ،هردايت کنرد؟! و بررام آنهرا
هيچ ياورم نخواهد بود» (الرّوم.)16/

نتیجهگیری
سيطرۀ تفكّر پوزيتيويستی بر تالش های علمی بشر به محدودنگری در علم منجر شده است
و اين تنگ نظری در ساير ابعاد حيات نيز سايه گسترده است .هرچند آزمايش و تجربره يكری از
راههای کاوش در واقعيّتهای عالم طبيعت است ،ليكن در انديشة اسالمی کسب معرفت به ايرن
راه ختم نمی شود .عقل بشر دارای توانايی بسيار بااليی اسرت کره فراترر از يافترههرای تجربری،
افسهرای جديرد معرفتری برر روی آدمری مریگشرايد و برراهين عقالنری شريوهای مطمرئن در
اعتباربخشی به اطّالعات و دادههای گوناگون میباشد .چنانچه عقل به طرز صحي ،به کار گرفته
شود و از هواهای نفسانی به دور باشد ،معرفت مطمئنّی را در اختيار انسان قرار میدهرد و خرود
نيز میتواند شاخصی برای ارزيابی ساير حوزههای دانشی باشد .عالوه بر عقل ،آموزههای وحيانی
در جايگاهی فراتر از عقل قرار دارد و منبع معتبرر و قطعری در علرم بشرر محسرو مریگرردد.
هرچند پوزيتيويست های افراطی به وحی و عقل به ديدۀ اعتبار نمینگرند ،ولی چنانچه تعصّبات
غير مستدل کنار گذاشته شود و پای استدالل در ميان باشد ،نمیتروان اعتبرار معرفتری وحری،
عقل يا حتّی شهود را ناديده گرفت .با اين نگرش الهی است که میتروان علرم را مقردّس تلقّری
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کرد و عالم را مفسّر پديدههای خلقت دانست .بدون ترديد برای راهيابی به تمدّن بشری بايد بره
عرصههای گوناگون معرفت نايل شد و از سلطة ح گرايی و تجربهگرايی صرف آزاد گشت.

بحث سوم اينكه نظام های تربيتی در سطوح مختلف تحصيلی در تربيت علمی و آمادهسازی
افراد برای توليد علم نقش اوّل و بنيادين را ايفا مینمايد .نگرشها ،طرز تلقّیهرا و مهرارتهرای
علمی از طريس آموزشهای رسمی تييير پيدا می کند .تجربة ساير کشورها که در فراينرد توليرد
علم موفّقيّتهايی کسب کردهاند ،حاکی از اين است که آمادهسازی کودکان و نوجوانان به قصرد
توسعة علمی از طريس تعليم و تربيت امكانپذير است .بنابراين ،ارتبراط دانشرگاههرا ،آمروزش و
پرورش ،رسانهها و خانوادهها و همسويی آنان در تداوم نهات علمی ،شرط اصلی پيشررفتهرای
علمی است.
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بحث دوم نسبت بين علم و عالم است .اگر عالم رابطة عميس و ريشهدار با علم پيدا نكند ،نره
خود متحوّل میشود و نه علم را میتواند توسعه دهد .اين قاعده در تمام عرصههای علمری و برا
هر ماهيّتی صادق است .حتّی در عرصههای دينی و حوزههای مرتبط برا قررآن نيرز برا رويكررد
سطحی و صرفاً با حمل علم نمی توان به جايگاه مطلوبی رسيد .ممكن است فردی نسبت به يک
يا چند حوزۀ دينی اطّالعات وسيعی در اختيار داشته باشد ،ولی نتواند چيزی به دانرش موجرود
اضافه کند .بدون ترديد حامالن علم يا حتّی صرفاً ناقدان علم لزوماً مولّد علم نيستند ،بلكه بايرد
از نقد عبور کرد تا به توليد علم رسيد .البتّه نقد در عرصههای معرفتی اسالمی شرامل مسرلّمات
اعتقادی نمی شود ،بلكه در برداشتهای بشری و تحليلهای عقالنی مقبول میباشد .بره عرالوه،
هر عالم اسالمی بنا به آموزههای وحيانی هر سخنی را نمیپذيرد تا اينكه از قوّت عقالنی و الهی
آن مطمئن شود.
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