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  تحلیل لزوم تغییر و همگرایی علوم دانشگاهی در ظهور تمدن نوین اسالمی
 0فرامید رضایی

 (19-79) 

 چکیده
عنوان مرکز دانشگاه به پردازد.می مقاله حاضر به تحلیل رابطه علوم در مراکز علمی دانشگاهی در سطح دنیا

جایگاه  یماید. شاهد این ناتوانی در ارتقاگسترش علوم نتوانسته است در خود و روح بشری همگرایی ایجاد ن
به هم ا را نسبتهتوانایی ساختار دانشگاهی در نیل به هدف واحد است؛ که آنمادی و معنوی روح انسانی، عدم 

له جدی است که أها، مسالعلوم، در خروجی دانشگاهیم و عالمه جامعنماید. عدم وجود جایگاه حکواگرا می
ها و برآوردی از نظر خبرگان به به روش توصیفی به ارزشیابی مولفه . در این مقالهمراکز علمی بدان مبتال هستند

اد پارادایم مندی از رویکرد ایجهمراه گردآوری نتایج تجربی اتفاقات و پیامدها پرداخته شده و نتیجه آن بهره
ها، ها، مفاهیم مرتبط با آسیبآوری دادهجدید در حرکت تمدنی جهان اسالم است. در ابتدا، با استفاده از جمع

های ها و موانع تمدن نوین اسالمی استخراج و سپس مدل مفهومی مبتکرانه پیشنهاد گردیده است. یافتهچالش
ها با تغییر رویکرد به تواند در دانشگاهبر اصول غیراقتباسی، میساز و مبتنیند یک تمدن پارادایمپژوهش نشان داد

تواند گاه اسالمی بوده و میای، که مضمون اصلی دانشرشتهاصول اساسی توحیدی در معنای عام، عملی و بین
سازی گردد، محقق شود. برخالف نگاه سکوالر به عالی و تمدنبه حکمت محوری در توسعه آموزشمنجر

و جز انحراف در مسیر انسان  بیندابط دیگر علوم و الهیات نمیکه در مصادیق، اثری از رو یعنی علمیدانش، 
بایست با تغییر نگرش و سبک، نه تغییر ماهیت، به همگرایی برسند و از مسیر غیرالهی ها مینیست. دانشگاه

و ظهور تمدن نوین علمی ر تمدن اسالمی تواند به پارادایم مبتنی بفاصله بگیرند. ایجاد این همگرایی علوم می
 منجر شود.
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 مقدمه
های اخیر مورد توجه جامعه عنوان مرکزی برای گسترش و شناسایی علوم همواره در سدهدانشگاه به

ت هرچه بیشتر مسائل اطراف زندگی بشری بوده است. جایگاهی که برای توسعه، ترویج و شناخ
میالدی تاکنون، تفاوت اساسی با ساختار  2133های ها از سالمطرح شده است. ساختار دانشگاه

رغم خرق عادت و نوآوری که در برخی از مسائل در آموزی در گذشته دارد. علیشناسی و علمعلم
علمی شده است، در زمینه معرفتی و غیرطول تاریخ کاربرد داشته و موجب حذف خرافه و مصادیق 

های گذشتگان، هبه تجرببشر تجربه و کشف شده است، استنادتجربی، که توسط نوع علوم
کردن است. مسیر گسترش علوم در از نو تجربه نشان ،به آن اصالت و عدم توجه و دهنده درایتنشان
هایی از جنس گردهمایی علوم نان مشابهتهای کهن و ایرانی و نیز در تمدن اسالمی، روم و یوتمدن

عدم تطبیق با نرخ  برای. آن ساختارها که ایراداتی را های مختلف استو تجربیات تضاربی در حوزه
گویا نیاز و تقاضای جامعه به خود دید، دستخوش تغییراتی به این بهانه شدند که  و رشد جمعیت

 را تغییر داده است. مسیر اصلی آن
رغم گردد، افزایش مشکالت جوامع علیتی که در قرون اخیر مشاهده مییکی از مشکال

ترین مسائل آن، لزوم های مختلف است. از ملموسهای ظاهرًا مهم علمی در حوزهپیشرفت
های زیست محیطی بیشتر اثرات خود را نشان داده پیشرفت متوازن )توسعه پایدار( است که در شاخه

ها و زمین ناشی از عملیات مختلف ساخت و اکتشاف بدون اکوسیستم است. تغییرات ایجاد شده در
در  کالن ایجاد شده مدت، آلودگیمدت )پیدایش مواد معدنی و کانی( و بلندهامکان بازگشت کوتا

ها، تغییرات در سطح حیات زمین، تغییرات شدن قطبازن و نرخ آب ۀطبیعت همانند تغییرات در الی
رابطه لیحات نظامی، از جمله آن است. دراینو ظهور تکنولوژی خودرو و تسدر توزیع و چرخش آب 

خصوص کاربردهایی از علوم طبیعی و ماورای طبیعی، موجود و موارد متعدد از تردید مخترعان در
 .استمستند 

پرسش اساسی این است که لوازم تغییر و همگرایی علوم دانشگاهی در ظهور تمدن نوین اسالمی 
نظر در این زمینه شده اسخ به این سؤال سعی در بررسی آن با نیت فتح بابی در تبادلچیست؟ در پ

 شود:است. سؤاالت فرعی زیر در ارتباط با سؤال اساسی مطرح می
-عنوان حکیم و عالمه با تعریف جامعها جایگاهی بهدر خروجی دانشگاه چرا در عصر حاضر و

 توان یافت؟العلوم را نمی
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ساز تواند به تربیت افراد و عقایدی منتهی شود که باعث رشد بشر بوده و تمدنمی دانشگاه چگونه
 شوند؟

 تواند تعهد انسانی به همراه داشته باشد؟ای چگونه میعلم در هر حوزه
 تواند خیر و شر خود را تشخیص دهد؟انسان چگونه می
 تواند انتفاع یابد، ضرر نکند و ضرر نرساند؟انسان چگونه می

گا  شود؟هی انسان به ماهیت اعمال خود در اثرات متقابل با دنیای اطراف چگونه ممکن میآ
علم بشر ذاتًا محدود بوده و اذعان به آن در زندگی وی مشهود است. مسئله حاضر دارای ابعاد 

تجربی، انسانی، نظامات علمی و دانشگاهی را در تواند کلیه علومای است که میاثرگذار گسترده
امعه و با اثرات اجتماعی و رویکردهای تغییر در سبک زندگی مورد تأثیر قراردهد. اهمیت سطح ج

-و تعالی آن حائز اهمیت بوده، به این موضوع در تأمین توالی نسل و تکامل پرورش روح انسان

که در مسیر پارادایم حاضر در عرصه جهانی تقلیل هر دو مورد با سرعت و شتاب روزافزون ایگونه
بر این سؤاالت با نگاه بر لزوم  پاسخی ۀاله به بررسی این موضوعات و ارائود است. این مقمشه

ساز ایجاد نیاز در سطح جامعه پردازد تا بتواند زمینههای دانشگاهی میتغییرات در زیرساخت نظام
 سازی آن گردد.اسالمی موعود و بستراسالمی و جامعه علمی برای ظهور تمدن 

 
 هش و نظریات موجودپیشینه پژو

گرایی پا به میدان گذاشت. های تجددگرایی و شریعتگرایی اسالمی، به ظاهر بعد از جریانتمدن
این رویکرد هرچند ریشه در آرای اندیشمندان بزرگ اسالمی در سده گذشته دارد اما در قالب 

ست. رویکرد گفتمانی مستقل در کشورهای اسالمی و به ویژه در چند دهه اخیر مطرح شده ا
رو معتقد است که نه اینیی دینی و تجددگرایی جمع کند؛ ازگراگرایی تالش دارد میان شریعتتمدن

تنها دین با مقوالتی چون نوگرایی و توسعه در تضاد نیست بلکه تحول و پیشرفت علمی را از لوازم 
ر این است که داند. نقطه اختالف این دیدگاه با تجددگرایی اسالمی دزندگی اجتماعی می

ها با اصول روشنفکران مسلمان الگوهای خود را از مدرنیته اقتباس کرده و تنها به سازگاری ظاهری آن
دنبال تبیین الگوهای پیشرفت در چارچوب گرا بهند، حال آنکه رویکرد تمدناندیششریعت می

ا دو ال و تعاملی بگرایی در واکنشی فعهای وحیانی است؛ رویکرد تمدنفرهنگ اسالمی و آموزه
ای است که های ناگشودههای عینی و گرهپاسخگویی به چالش دنبالبهگرایش پیشین شکل گرفته و 
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های ظاهرًا مشترک زیادی با دو اند؛ لذا در نظام معنایی آن، نشانهفصل آن باز ماندهودیگران از حل
گرایان، مشکالت پیش روی ن( از منظر تمد332: 2312گفتمان یاد شده وجود دارد. )سبحانی،

ماندگی مسلمانان در تولید علم است؛ و معتقدند که برای جهان اسالم متأثر از استکبار سلطه و عقب
 حل مشکالت جهان اسالم باید یک "تمدن نوین اسالمی" را شکل داد.

ای است که قلهها، قوه عاشدن دانشگاهها از منظر پایگاه شورای اسالمیدانشگاه شدناسالمی شورای
ها و شناخت دقیق از وضعیت موجود، با درک صحیح و جامع از ابعاد مفهوم اسالمی شدن دانشگاه

و کیفی بر حسن انجام  های مناسب نموده و با نظارت کمیاقدام به تدوین راهبردها و برنامه
این  از اصول عمومی نماید. یکیها و نخبگان را در طی این فرایند، راهبری میها، دستگاهبرنامه

اهتمام به علم و اعتقاد به تأثیر بنیادی آن در اداره صحیح جامعه، تأمین رفاه و سعادت مأموریت، 
ها یک معنای عمیق، کردن دانشگاهاعتقاد دارد، اسالمی  ایالله خامنهآیتمردم و رشد متوازن است. 

بودن, اسالمی بودن، ایستادگی روی اصول اندیشه واجب، وسیع و جامعی دارد که شرط علمی
آملی، ( به زعم جوادی22: 2393انسانی و خودباوری است و نه صرفًا ظواهر اسالمی. )قدوسی، 

رتبط با اسالم م که دانش در دانشگاهزند و تازمانیها، علم میدر دانشگاه اولین و آخرین حرف را
 ( 6: 23، ج 2319آملی،را اسالمی خواند. )جوادیتوان آننشود، نمی

و بال را  طه میان نعمتکند، و دانشجو باید در دانشگاه رابحوزه، قول و دانشگاه فعل خدا را تفسیر می
بر سازی شوند. این نگرش مبتنیسالمیتجربی و انسانی باید ادر جهان بداند و علوم، اعم از علوم
است. دو آسیب، « رابطه علم و دین»و « رابطه عقل و دین»ترسیم صحیح و هندسی دو مسئله 

ش افقی به علم و ساختن عقل از حریم معرفت دینی و نگرکردن دین به نقل و خارجمحدود
خصوص از فلسفه و جهانبینی الهی، ها از یکدیگر بهو گسستن دانش انگاری تمام هستیطبیعت

 (2: 2317آملي،پندار تعارض علم و دین را موجب گشت. )جوادي
اسالمی هستند: اواًل، علم محصول عقل و عقل داخل در حریم دین است، لذا  دلیلعلوم به سه 

دین است؛ دومًا، علم کاشف طبیعت است، صدر و ساقه جهان فعل و  محصول داخل در حریم
توانند با فهم اجتهادی از خطوط کلی صنع خداست؛ پس علم، الجرم الهی است، سومًا، علوم می

آملی، کار بندد و از این طریق برکات ببرند. )جوادینت، طبیعت انسان را استخراج و بهکتاب و س
گردد. در شناسی و معرفت شناختی دین تفکیک میدر سطح هستی ( مقام تکوین دین،9: 2311

حقوقی -ای از عقاید، اخالق و قوانین فقهیسطح هستی دین که مختص خداوند است مجموعه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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سطح اول معرفت، معصومانه و کامل از سنخ علم حضوری  .برای هدایت بشر تعیین شده است
-الیقین است. سطح دوم معرفت غیرهم حق الیقین وعملی است؛ هم عین-ای علمیبدون شائبه

الیقین نبوده و علم الیقین و حقمعصوم از وحی که معصومانه، زالل و در سطح علم شهود، عین
شود، معرفتی که در پس پرده وحی و آیات الهی است حصولی است که در لوای عبارت دین ارائه می

-که مختص انسان معصوم( نامیده میآنو فهم بشر از وحی برخالف اصل  و نقل )ادراک، تفسیر

انجامد. شود. تطبیق اشتباه وحی با نقل و دین با نقل به برداشت سطحی و گاها اشتباه از وحی می
 (22: 2317آملي،)جوادي

سالمی مسلمانان آن شود و در تمدن امحسوب می« فریضه»فراگیری علوم اسالمی از نظر اسالم 
( علوم به دو 33: 2316اند. )مطهری،شمردهها محترم میجام فریضهرفع نیازها و ان برایعلوم را 

واسطه رشد جغرافیایی ( این علوم به22: 2367)زرین کوب،گردند. دسته عقلی و نقلی تقسیم می
( 22: 2362های مختلف به فضای استداللی راه یافته و تکمیل شده است. )زیدان،اسالم در برهه

( عقل در 20: 2396و ستد علمی و عملی همراه بوده است. )مطهری، این موضوع در ایران با داد
مقابل وحی نیست ولی در برابر نقل است. علم عقل، حصولی است و نه حضوری؛ خطاپذیر است 

االخر؛ نه از آغاز االول است و هم منقطعنه معصوم؛ با مفهوم کار دارد و نه با حقیقت؛ هم منقطع
نها انسان کامل معصوم از گزند سهو و نسیان و انقطاع اول و آخر مصون باخبر است و نه از انجام؛ ت

نظر از ( صرف2: 2397آملی،اش امام متقیان است. )جوادیاسالمی خروجیاست. دانشگاه با علوم
به به فلسفه و وحدت شهود منتهیوجود منتهیمقام ذات و صفات، حکمت متعالیه اعم از وحدت 

 (6: 2319آملی،سط انسان است. )جوادیعرفان، قابل دستیابی تو
ساز است. تحقق معقول علوم تجربی ساز و تمدندانشگاه از منظر امام خمینی )ره( دانشگاه انسان

 های علومشناسی قدرتمند و فلسفه پویا است که روابط دین با همه شاخهاسالمی، نیازمند معرفت
ارچوب اصول دین رخ هجانبه در چه تکنولوژی همهکننده تبیین نماید. توسعتجربی و فلسفه را قانع

سان با دهد. رابطه انمیدهد. در اسالم وجود تعابیر علم نافع، امکان ثمره مثبت یا مضر را نشان می
گردد. ضمنًا توسعه در قرآن در بستر دنیا همین علوم مکتشفه، ممکن میجامعه و طبیعت با توسل بر

که آنرا هدف قرار دهد. ارتباط با خدا، خویشتن، جامعه و بدون آن ،هددبودن آن رخ میبا دید متناهی
بر کشف ماده متضمن دسته از علوم باشد. علم عالوه 0 طبیعت باید مشمول توسعه و متشکل از این

( 99: 2316کند. )مالیری،الطبیعه مطالعه میبودن است و هستی را بدون حذف ماورآیه و مخلوق
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رفت رو کرده و برخی بر این عقیده هستند که راه برونهمحیطی روبزیست ا بحرانتکنولوژی، بشر را ب
رفت از این مشکل، حل بروناز آن خاتمه فناوری است. پستمن در کتاب تکنوپولی، در مقام ارائه راه

گاه  وداده ها قادرند، نسل آتی را تعلیم زعم وی این نظامنهد و بهوظیفه را برعهده نظام آموزشی می آ
 (27: 2369دانند. )نصر،سازند. برخی چون حسین نصر، راه را بازگشت به سنت و علم سنتی می

کارگیری روشمند، تفکیک و یا ترکیبی علوم تواند به نیاز علمی هر تمدن اعم از بهبندی علوم میطبقه
در تعامل های مختلف ( ضروری است که اندیشمندان رشته62: 2319پاسخ مناسبی دهد. )اکرمی،

ه قرار دهند. ای انسان را مورد مطالعرشتهبا یکدیگر به انسان بپردازند و با رویکرد بین
به نظریه هاوینگتون، غرب از بروز تمدن اسالمی واهمه داشته و بدین توجه( با72: 2311)رضوی،

را در دوراهی  آمریکایی کشورها-هراسی و معرفی اسالممنظور برای پیشگیری از این موضوع با اسالم
ای ها، چهرهها یا پایگاه آمریکایی قرار داده است. لذا ضمن مخالفت با تکفیریانتخاب سلفی

 (229: 2390یاری،نماید. )علینامعقول از اسالم به جهان معرفی مي
 بشري، از انسان فوق هايتوانایی با فراانسانی یموجود خواهنداوري ميفن و علم همگرایی طرفداران

 خواهد میان از ماشین و انسان میان و مرز اختیار خصوصی، مخالفان آن معتقدند، حریم .ازندبس
مادي،  دیدگاه و تفکر است. اساس روحانی-مادي بعد دو داراي قرآن، انسان که دررفت. درحالی

 های( همچنین دارایی23: 2392احمدی و همکاران،نیست. )خان قائل جسم و ماده جز هویتی
 است که اقتصادی موتور توسعه در نقش ترینکلیدی عنوانبه اجتماعی سرمایه یا دانش سغیرملمو

درزوند )گو .برجسته است فرهنگی و پژوهشی مطلوب، نیازمند حضور درآوردن فعل به برای
برداری از علم از نگاه مولوی اهمیت دارد، "علم را بر دل زنی یاری ( نوع بهره27: 2396چگینی،
به تمایز برخورد مادی و معنوی با علم دارد. تمدن اسالمی که بر تن زنی ماری بود"، اشاره م رابود، عل

 و هناع اندیشه و فقدان رشد علم شدمرکز ثقل آن سرزمین ایران و علمای ایرانی بودند، دچار امت
 (20: 2392. )کافی،منجر شد آنبه انزوا و اضمحالل  29اتفاقات میانه قرن 

 
 در نظامات علمی و آینده نگری در اسالم پارادایم تاریخچه تغییر 

گرایی یا را تاکنون تبیین نموده است، در اثباتگرایی مسیر علم در میانه قرن بیستم رویکرد اثبات
اساس این دیدگاه است که در علوم طبیعی و بر  فلسفه علم باوری موسوم به پوزیتیویسم، هرگونهیافت

های معتبر است. تنها منبع همه شناخت، «یتجربه حس»های برگرفته شده از دهاجتماعی، دا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85
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و کارهاِی  جدید بود، اما با ظهوِر نگرش فلسفه علم پوزیتیویسم مدتی قابِل مالحظه، سنِت رایج در
طبق نظر کوهن سیر دگرگونی و پیشرفت کم به حاشیه رانده شد. کم  کواین و کوهن متفکرانی مانندِ 

-گذراند. براینقالبی را از سر میهای هنجارین و انیست، بلکه دورهیک علم به صورت یکسان ن

( لذا در 61: 2319اساس خطاها در علوم موجود رهیافتی برای علوم جدید خواهند بود. )کوهن،
خواهد بود که نظارت و دقت بر خطاهای  به بازتعریف یک پارادایم علمیظهور تمدن اسالمی نیاز

های همگرا مطرح شده در دهه اخیر، اصول جدی در تفاوت الزم برای اوریپارادایم موجود دارد. فن
غربی، از جمله لزوم ترکیب علوم چهارگانه )زیستی، اطالعات، شناختی و نانو(  رشد بشر با اندیشه

کاربردی است، که در  سازی دانشگرایی در عمیقکند که بطالنی بر تجزیهبا یکدیگر را دنبال می
های جدید دنبال انقالبهایی که بهشود. تمدنر تعریف میتوسعه کسب و کا قالب محصول و

توانند به آن گیری از این حوزه نمیتی و مجموعًا زندگی هستند، بدون بهرهصنعتی، کشاورزی، آی
انقالب جدید و  خواهد راه جدیدی باز کند تاها جمع شده و میدانش بشر طی قرن ۀدست یابند. هم

هدف این همگرایی در نهایت، انسان را منجر شود. -به ابرتوانمندی انسان و رسیدنشدن کوفاش
  (Bainbridge,Mihail, 2005: 10عملکرد انسانی است. ) یارتقا

اش است. در نسل اول، آموزش نقش تنیدههای درهم ها تغییراتی بنیادی ویژگیوجه تمایز دانشگاه
است. بسیاری از نسل انتقال میراث دانش به نسل بعد بوده محوری داشته و جایگاه اجتماعی این 

است. انتقاد، پژوهش و میالدی رخ داده  26 های علمی در علوم طبیعی در قرنترین نوآوریبزرگ
ها در انزوای اجتماعی و با بودجه دولتی نوآوری در انتقال معرفت به نسل بعد مؤثر بود. این دانشگاه

، زمانی بود که ایده روشنگری و نقد 29ار جدی در نهاد دانشگاه در قرن دایر بود. اولین گذ
ها اروپا را درنوردید. "هامبولت"، فیلسوف آلمانی در پی تلقی جدیدی از دانشگاه به دنبال ارچوبهچ

های ها ندارد. برخالف دانشگاهکشف طبیعت بوده و سعی در حفظ میراث گذشتگان یا دفاع از آن
های نسل دوم هنوز حتی در کشورهای توسعه یافته امروز عماًل وجود ندارند، دانشگاهنسل اول که 

 ، خرابی23ها هستند که بعضًا تحت حمایت مالی دولتی هم نیستند. در قرن بخش عمده دانشگاه
بود. ها گذاشته روی دوش دانشگاه آن، انتظارات اجتماعی خاصی را جهانی و تبعات ناشی از جنگ

ها باید عالوه بر تربیت نیروی متخصص در تولید شغل، ثروت و توسعه اقتصادی نقش مستقیم آن
که سیلیکون، الگویی ایجاد کردند. دانشگاهی  ایفا کنند. دانشگاه کمبریج و استنفورد با تأسیس دره

 زی ایدهساگذاری در نوآوری و تجاریدنبال پژوهش و آموزش نیست و سعی دارد با سرمایهصرفًا به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86
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متولد در دانشگاه، به تولید ثروت و کارآفرینی بپردازد. در نسل سوم، آموزش و پژوهش، ذیل نوآوری 
رغم ارائه مفهومی علی .های دانشگاهی استمقایسه نسل 2شود. جدول و کارآفرینی تعریف می

ز بازار نیست. گو منفعالنه به نیااولیه، دانشگاه نسل چهارم، صرفًا یک بنگاه اقتصادی پاسخ
(Hamm, Kopper, 2015: 14بلکه سعی می ،)اقتصادی جامعه -کند تا فعاالنه محیط اجتماعی

 (.Lukovics & Zuti, 2015: 38را شکل دهد. )
( و نسل چهارم Wissema, 2009: 1های نسل اول تا سوم )دانشگاه مقایسه ویژگی 2جدول 

(Lukovics, Zuti, 2015: 38) 
 

 نسل چهارم نسل سوم نسل دوم ولنسل ا ویژگی

 آموزش هدف
آموزش و 
 پژوهش

آموزش، 
پژوهش و 

گیری از بهره
 دانش

آموزش، پژوهش، 
گیری از دانش و بهره

توسعه فعاالنه 
 اقتصادی و اجتماعی

 نقش
حفاظت 

از 
 حقیقت

شناخت 
 حقیقت

ایجاد ارزش 
 افزوده

خلق اهداف راهبردی 
و ایفای نقش محرک 

 در جامعه و اقتصاد

خروج
 ی

متخص
 صین

متخص
صین و 
دانشمندا

 ن

متخصصین، 
دانشمندان و 

 کارآفرینان

متخصصین، 
دانشمندان و 

کارآفرینان و اقتصاد 
 محلی رقابتی

 مدرسی روش
علم تک 

 ایرشته
علم چند 

 ایرشته
 ایرشتهعلم بین 

 انگلیسی ملی التین زبان
چند زبانه )انگلیسی و 

 زبان محلی(
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جهت 
 گیری

جهانشمو
 ل

 - جهانی ملی

مدیری
 ت

 رئیس
دانشمند 
 پاره وقت

مدیریت 
 ایحرفه

ای و مدیریت حرفه
 متخصصین محلی

اتکای 
 مالی

 سلطنت
دولت، 
 شهریه

بدون حمایت 
و دخالت 

 دولت
- 

 
گیری ظلم و ستم است. براساس قرآن، نفی هدف و هماهنگی در جهان آفرینش موجب شکل

چیزي کمال ( و هدف هر26و عبثی ندارد؛ )ص:  نگونه بطالدار بوده، هیچآفرینش جهان هدف
ستي و رهیدن از نقص نسبي و مناسب آن است و کمال وجودي جهان خلقت، نیل به مقام برتر ه

ناهماهنگي، ستم با جهان آفرینش و متضاد با هدف خلقت و  به تمامت و سالمت است.رسیدن
(، 02ست؛ ﴿ظهر الفساد في البّر... ﴾ )رم: به هدف ابوده و مایه تباهي و مانع رسیدن جهاز هاضمه آن

( همچنین انسان مخلوِق 62﴿و لو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السموات و األرض... ﴾)مؤمنون: 
ممتازي است که با هدف ویژه آفریده شده و عبث نیست؛ ﴿َایحَسُب اإلنسان َأن ُیتَرک ُسدي﴾ 

( ستم و ظلم با 222کم إلینا ال ترجعون﴾. )مؤمنون: (، ﴿َافحسبتم َأّنما خلقناکم عبثًا و انّ 37)قیامت: 
دهد اسالم، نوید ميراه رسیدن وي به مقصود آفرینش است.  ل انسان متناسب نبوده، همواره سدکما

گیرد؛ تا هم قرار مي ،دست وارستگان آزاده از هرگونه رذیلتبهزمان  ۀزمین و گستر ۀکه حکومت پهن
سطح زمین از تباهي طاغیان تطهیر گردد، ﴿و ُنرید أن َنمَن علي  به ستم ظالمان پایان بخشد و هم

ًة و َنجَعَلُهم الوارثین﴾، )قصص:  ( ﴿... أّن األرَض َیِرُثها 2الذین استضِعفوا في األرض و َنجَعَلُهم َأئمَّ
نماید: ( وظیفه حکومت صالحان وارث زمین را چنین ترسیم مي232عبادي الصالحون﴾. )انبیاء: 

ِإن مکّناُهم في األرِض َأقاُموا الّصلوة و اَتوا الَزکاَة و َأَمرُوا بالمعروِف و َنَهوا عِن الُمنکِر و لله ﴿الذین 
مور﴾)حج: 

ُ
 (33: 2312آملی،(. )جوادی02عاقبُة األ

شود، لذا انسجام علوم و تمرکز بر عدم تعدی، این ستم در نوعی از کاربرد نسنجیده علوم حادث می
رغم تالش بر تأمین آن، در اثرات جانبی و تبعات، کمتر در دید و رد توجه بوده و علیمو کمترتاکنون 

به تباهی شود، منجرر پیشرفت علوم دیده میتوان محاسباتی بشر بوده است. مسیری که امروز د
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کشاند و فساد را بر به اضرار جمعی مدید مییط زیست بشری را در انتفاع محدودزمین شده و مح
به تغییر در مسیر علوم است که موجب نیاز نشان دهندۀگستراند. این موضوع دریا می ین وروی زم

 تغییر نگرش و پارادایم جدیدی در نظامات دانشگاهی است.
 

 تشخیص، مختصات و مشخصات علم مورد نیاز در پارادایم جدید
پارادایم نوین  کننده علم مورد نیاز برایبررسی خصوصیات و مصادیق تعریفدر این بخش به

شود. این خصوصیات میپرداخته آملیالله جوادیاساس منابع در دسترس و تفاسیر آیتاسالمی بر
 های اصلی قابل حصول یا توجه مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.صورت شاخصهبه

تفاوت کسب دانش با ظرفیت دانش مهم است. امام حسن مجتبي )ع(  ظرف و ظرفیت دانش:-الف
( شما 332: 2، ج 2376)الکلینی، «ُکوُنوا َأْوِعَیَة اْلِعْلِم َو َمَصاِبیَح اْلُهَدی»ل کلیني فرمود: طبق نق

ظرف دانش باشید و چراغ هدایت؛ این ظرف پرظرفیت را پر از دانش کنید با علم راه خود را ببینید و 
 روید.ها را ببندید و نه بیراهه ببا چراغ به دیگران راه بدهید تا نه راه آن

و  2خداوند فرمود خوِد این کتاب حکمت است؛ )یس: حکمت و کوثر بودن علم و عدم تکاثر:  -ب
(؛ یعنی علوم ناب را به او افاضه و به 212( زیرا براي هدایت انسان، تبشیر و انذار نازل شده )بقره: 2

ْحَمُن َو اْکُتِسَب ِبهِ »او عنایت کند؛ که  بخش انگیزه (. 22: 2، ج 2376)الکلینی،« اْلِجَناُن  ُعِبَد ِبِه الرَّ
 باشد و نه منشأ تکاثر. ستاید که حکمت و خیر کثیرخداي سبحان علمي را مي

البالغه: ح ، )نهج«َجْهُلهُ  ُربَّ َعاِلٍم َقْد َقَتَلهُ »سخنان امیرمؤمنان )ع( که  عمل به علم و تزکیه: -ج
ْنُتْم َفَأْقِدُمواِإَذا »، «َفاْعَمُلوا ِإَذا َعِلْمُتْم ( »236 اَل َتْجَعُلوا ِعْلَمُکْم َجْهاًل َو »و « َعِلْمُتْم َفاْعَمُلوا َو ِإَذا َتَیقَّ

ِذیَن اَل 260البالغه: ح )نهج« َیِقیَنُکْم َشّکاً  ِذیَن َیْعَلُموَن َو الَّ ( ناظر به همین است. ﴿ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَّ
ْن ُهَو َقاِنٌت هزندَیْعَلُموَن﴾، مسبوق است به بحث شب داري و َحَذر از قیامت و پرهیز از ناصوابي ﴿َأمَّ

ِذیَن َیْعَلُم  ِه ُقْل َهْل َیْسَتِوي الَّ ْیِل َساِجدًا َو َقاِئمًا َیْحَذُر اْلِْخَرَة َو َیْرُجوا َرْحَمَة َربِّ ِذیَن اَل آَناَء اللَّ وَن َو الَّ
 ؛م و تعلماول تزکیه است و بعد تعلی( 9َیْعَلُموَن﴾)زمر: 

َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء﴾ )فاطر:  عدم تعدی حتی غیرعمد: -د َما َیْخَشي اللَّ ( 21در کنار علوم تجربي, ﴿ِإنَّ
شناسي او برهان عقلي است، آمده است. اگر علم، تجریدي محض باشد، عاِلم تجریدي که معرفت

ری برد که تفکها پي به قدیم ميآن حدوثها پي به واجب و از نگرد، از امکان آنوقتي به جهان می
ي چون کالمي نباشد، سخن از تجربه حس-فيکالمي است و اگر سخن از تجریِد فلس-فلسفي
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هاي علمي، اقتصادي، اجتماعي و... اقسام علوم تجربي است که از موجودات آسماني و زمیني بهره
نه بیراهه جامعه به ارمغان بیاورند،  برد، این آیه یعني عالماني که از نظم، بهره صحیحی برايمي

، سعي کنند از نظام هستي بهره صحیحی ببرند، هم مشکالت خود و بروند و نه راه کسي را ببندند
نسان خود را نیازمند به مبدأ هم نیازهاي دیگران را برطرف کنند، خشیت آن هراس دروني است، که ا

 او جدا و از فیض ذات اقدس اله محروم شود. بیند و هراس دارد که لطف آن مبدأ ازقوي می غني
گرشدن علم، در پرتو هماهنگی با عمل در جامعه در آیه فوق در هدایتهدایتگری و نافع بودن:  -ه

سمت ي، خدمت کردن به جامعه و حرکت بهورشناسي و بهرهکنار آیه َنْفر نیامده بلکه در کنار آیه نظم
دست همین علم و عمل در این است که آن چراغ به علم آزادی و استقالل آمده است. هماهنگي

، «مشکاة»، «زیتونه»سوز است و اگر افروز نباشد، دودمانشود. اگر علمي چراغ)زیتونه( افروخته مي
وٌر َعَلي ُنوٍر﴾)نور: « زجاجه»و « مصباح» ( نخواهد بود و مصباح هدایت 32فراهم نکند، دیگر ﴿نُّ

َأُعوُذ »یا « أسئلك العلم النافع»یا  «اللهّم ارزقنا علمًا نافعا»ح است، علم غیرنافع ممدو .شودنمي
تر از همه و تواند نافع باشد که قويعلمي مي(. 299ق:  2020؛ )کفعمی،«ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل َیْنَفُع 

شهودي است که با عمل صالح همراه بوده و این عمل صالح، تمام نیازهاي خود را با آن علم تأمین 
ي را از ( اگر کسي حس362: 2033حسینی،«)ماَمن َفَقَد حّسا َفَقْد َفَقَد عل»به عقیده قدما  کند.يم

داد؛ از نظر اسالم نیز بدون حد و حصری از دست خواهدهم دست داد علِم حاصل از آن حس را 
ُقوا الّلَه َو  تقوایی حتی اگر علِم اسمي و رسمي را فراهم کند، زمینه شهود را فراهم نخواهد کرد،بي ﴿اتَّ

ُمُکْم الّلُه﴾)بقره:  شود. در سوره احزاب پیامبر با وارستگی حاصل می« الیقینعین»( و شرط 212ُیَعلِّ
 کند،نامد، ایشان انسان را سراج منیر معرفی کرده و به حکمت و علوم نافع آشنا میرا اسوه حسنه می

 :فرمایدبودن پیامبر، امام حسن مجتبي )ع( می دلیل اسوههمینچون خود او سراج منیر بود، و به
 توجه است.معنای مستقل از زمان قابلهدایت باشید، اسوه شدن پیامبر بهمصباح 

« نالیقیعین»داند که زمینه خداوند، علمي را منشأ هدایت مي الیقین:الیقین و حقالیقین، عینعلم-و
علوم رسمي هیچ یادي در این سه بخش نیست،  است. در« الیقینحق»زمینه « الیقینعین»باشد. 

َها َعْیَن 7(، ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِحیَم﴾)تکاثر: 2فرمود: ﴿َکالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَیِقیِن﴾ )تکاثر:  (، ﴿ُثمَّ َلَتَرُونَّ
است که ي «الیقینعلم»یم قرآني براساس آن رسد. تقسمي« الیقینعین»( و بعد به 6اْلَیِقیِن﴾)تکاثر: 

باشد، فرمود: ﴿َکالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَیِقیِن٭ َلَتَرُونَّ اْلَجِحیَم﴾؛ « الیقینعین»مقدمه و زمینه براي 
ُة َکَمْن َقْد َرآَها »بینید. امیرمومنان )ع( فرمود: اکنون که در دنیا هستید، جهنم را ميهم َفُهْم َو اْلَجنَّ



 2033علم و تمدن در اسالم / سال دوم )دوره جدید(/  شماره هشتم / تابستان  

  

 

 11  

ُموَن َو َفُهْم فی اُر َکَمْن َقْد َرآَها ها ُمَنعَّ است « کأّن » البته این در حد (293البالغه: ح ، )نهج«ُهْم َو النَّ
با شهود همراه و زمینه شهود است که انسان بتواند بهشت « الیقینعلم»است. « أّن »که کمتر از مقام 

سرار و رموز کارهاي اي از مردان الهي هستند که از اها را ببیند. خداوند فرمود عدهو دوزخ و اهل آن
ُیوَن٭ ِکَتاٌب َمْرُقوٌم٭ َیْشَهُدهُ  یَن٭ َوَما َأْدَراَك َما ِعلِّ یِّ ْبَراِر َلِفي ِعلِّ

َ
 دیگران باخبرهستند ﴿ِإنَّ ِکَتاَب اأْل

ُبوَن﴾)مطففین:  بینند، بلکه از اعمال و ضوابط ( بندگان اهل ُقرب نه تنها بهشت را مي22-21اْلُمَقرَّ
به این بارگاه بار نیابد این همان علِم مصطلح است که « الیقینعلم»باخبرهستند، اگر ابرار در دنیا 

تن آفت ادراك آن قال است و حال ٭٭٭ خون به خون شس .ساز استمشکلي را حل نکرده و مشکل
شود، اگر حل ( مجهول نظري با مفهوم حصولي حل نمي227: 2360محال است و محال. )مولوی،

شود علِم رسمي و علِم اسمي که این حوزویان و دانشگاهیان همین است، مي شد که کاِر غالب
کرد. از اینکه قرآني بود زمینه شهود دوزخ را فراهم مي« الیقینعلم»قرآني نیست و اگر « الیقینعلم»

ا رل آنرا یا بهشت و اهکه در دنیا هستید دوزخ و اهل آن اکنونفرمود: ﴿َلَتَرُونَّ اْلَجِحیَم﴾؛ یعني هم
َنا اْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا﴾، )سجده: ار هم ميبینید وگرنه بعد از مرگ، کفمي ( خداي سبحان 22گویند: ﴿َربَّ

 (22)طور:  ْم اَل ُتْبِصُروَن﴾﴿َأَفِسْحٌر هَذا َأْم َأنتُ  .دهدبه کافران هم دوزخ را نشان مي
افعال، اقوال و آثار، به ترتیب  معرفت خداوند، اسما، اوصاف، لزوم سیر معرفت ذات خداوند:-ز

گانه از اهل شهود، اهل برهان، اهل موعظه حسنه، اهل جدال پنج مرحله است. این مراحل پنج
اُس َمَعاِدُن َکَمَعاِدِن »أحسن تا توده مردم براي آن است که  َهِب  النَّ ةِ  الذَّ ، ج 2376)الکلینی،«. َو اْلِفضَّ

 و ونگی برخورد با اسباب فراهم آمدهزار شناخت و لزوم چگ( لذا در تمام این مراحل اب266: 1
 گردد.به علوم مختلف میبا مباحثی دارد که منتهی یارتباطی تنگاتنگ

است و سراج منیر خود، که نیازي به نور دیگران « داعي الي الله»مصباح هدایت  علم نور الهی: -ح
( هنگامیکه﴿ِإَذا 23َشْمسًا َو اَل َزْمَهِریرًا﴾، )انسان:  هاندارد. در قیامت شمس و قمر نیست ﴿اَل َیَرْوَن فی

َرْت﴾)تکویر:  ْمُس ُکوِّ ُجوُم انَکَدَرْت﴾)تکویر:2الشَّ تواند شود. انسان بدون نور نمي( می2( شد، ﴿ِإَذا النُّ
جا نیست؛ فقط نور الهي است که از هستي انسان متأّله نشأت زندگي کند، نور مصنوعی در آن

اِس﴾، مصباح هدایتگیرد مي ها در قیامت مصداق جمله نوراني ﴿َو َجَعْلَنا َلُه ُنورًا َیْمِشي ِبِه ِفي النَّ
کند؛ ولي دیگران این ها نور حرکت ميکه پیشاپیش آن هستند( 22﴿َیْسَعي ُنوُرُهم َبْیَن َأْیِدیِهْم﴾)حدید:

وارثان انبیا  وهمان علماي راستین که جز .بیندبینند، خود انسان نّیر است که این نور را مينور را نمي
ِتي أفَضل ِمن َأْنِبَیاِء َبِني»هستند، و   َکَأْنِبَیاِء َبِني»( یا 072: 2ج  2337جزایری،«)ِإْسَراِئیَل  ُعَلَماُء ُأمَّ



 یاسالم یندر ظهور تمدن نو یعلوم دانشگاه ییو همگرا ییرلزوم تغ یلتحل

 
      

10 
 

که دهند؛ کسيتند و به جامعه نور مي(، خودشان نوراني هس22: 2، ج 2373مجلسی،«)ِإْسَراِئیَل 
که اهل علم به منزله پیامبر باشد؛ ولي کسانيمفهومي دارد بعید است که همتا یا  علم حصولِي 

اي برادر تو همان »مقدم این تمثیل هستند.  هستند، در خط و تمّثالت ملکوتي شهود، حضور
 (9: 2360مولوی، «)اياندیشه

فقط ظرف دانش : امام مجتبي )ع( نفرمود عاِلم شوید، بلکه فرمود ظرفیت علم و نه اکتساب -ط
 گر ومنزله چراغ است و نه صراط و صرفًا تشخیصل و علِم بشر، تجربي و تجریدي بهباشید؛ عق

ن کرده است، راهیان این راه انبیا و اولیا هستند، چون انسان راهنما است، صراط را خداوند معی
و حکمت و مزّکي  م کتابز منکر و چون خلیفه خداست با معلمسئول است با امر به معروف و نهي ا

نفوس بودن، این راه را به دیگران نشان دهد؛ ارائه این راه تنها به سخن گفتن نیست، بنان و بیان 
تي ِهَي اي از رهگوشه نمایي است، عمده پیمودن عملي راه است. ﴿ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن َیْهِدي ِللَّ

ه، افسانه، داستان، خرافات، خواب و ند؛ قص، غیر علم نباید جا پیدا ک( در این ظرف9َأْقَوُم﴾)اسراء:
و  زیرا خدا دل را ظرف علم قرار دادخیال آنچه که علمي نیست در نفس انسان جایگاهی ندارد، 

( از 1ترین علمي که با الهام در این دل به ودیعت نهاد ﴿َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َو َتْقَواَها﴾. )شمس:مهم
( 206البالغه: ح نهج«)ِإنَّ هِذِه اْلُقُلوَب َأْوِعَیٌة َفَخْیُرَها َأْوَعاَها»ید که آبیانات امیرمومنان )س( برمي

ت آن بیشتر، مبسوط و دارای شرح صدر ت بهترین دل آن قلبي است که ظرفیها ظرف علوم اساین دل
ها بر ِسعه ظرف از مظروف( برخي2:2معنوی، دفتر )مثنوی«. سینه خواهم شرحه شرحه»است، 

کند. کند. هر علمي ظرف خود را بیشتر نمیت عاِلم را بیشتر ميافزایند؛ همین علم )نافع(، ظرفیمي
ِسُع » ُه َیتَّ د هر ( حضرت فرمو232البالغه: ح )نهج«. ُکلُّ ِوَعاٍء َیِضیُق ِبَما ُجِعَل ِفیِه ِإالَّ ِوَعاَء اْلِعْلِم َفِإنَّ

انش. علم، مظروفي است که بر مگر ظرف د شودت آن کاسته ميظرفي با آمدن مظروف از ظرفی
علم کاهند؛ قلبي که براي ت ظرف مياید. برخي علوم همانند اجرام مادي از ظرفیافزت ميظرفی

ِعْلٌم اَل َیُضرُّ َمْن َجِهَلُه َو اَل َیْنَفُع َمْن »را با فسانه ُپرکردن و علمي که برهاني و استداللي خلق شد آن
 ( اسراف است؛32: 2، ج 2376الکلینی،«)َعِلَمهُ 

میرانند؛ : مردان الهي بدون هراس ازمرگ، مرگ را به جای خود ميعلم باقی و جاری در آخرت -ی 
برد. در ميبینکند و ازر ذائقي مذوق را هضم مي(. ه212﴿ُکلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت﴾؛ )آل عمران:

ِه﴾)عنکبوت:صحنه برزخ انسان هست ولی مرگ نیست، پس تا ﴿ِلَقا ( راه طوالني است و اگر 2َء اللَّ
َك َکْدحًا َفُماَلِقیِه﴾؛ )انشقاق: َك َکاِدٌح ِإَلي َربِّ نَساُن ِإنَّ َها اإْلِ ( یعني نابودي 7قرآن به انسان آموخت ﴿َیا َأیُّ
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ای است؛ پس از ك و مقصد نیست، مرگ هجرت مرحلهار نیست، مرگ تخّلل عدم بین متحردر ک
اید علمي داشته باشد که در برزخ و معاد کارآمد باشد. در هر مقطعي از راه، رهزن مرگ، انسان ب

ح بود. تنها انسان راط، به علم صائب و عمل صالح مسلخاصی است؛ که باید به سالح سراج و ص
و شهوت در انگیزه مزاحم  است که دشمن دروني هم دارد؛ یعني وهم در اندیشه مزاحم عقل برهاني

ْحَمُن َو اْکُتِسَب ِبِه اْلِجَناُن »که  ستاعقل عملي  ( فرشتگان 22: 2، ج 2376؛ )الکلینی، «َما ُعِبَد ِبِه الرَّ
ا ِإالَّ َلُه َمَقاٌم  بدون وهم و شهوت بوده، اهل مبارزه نیستند، نه دشمن درون دارند و نه بیرون؛ ﴿َو َما ِمنَّ

ها ﴿َأَنا َخْیٌر تکبار هستند که همواره سخن آن( دشمن بیروني انسان مزاحمان اس270َمْعُلوٌم﴾)صافات:
طلب هستند. دشمن دروني وهم ناسازگار با عقل و شهوت ناسازگار ( است و قدرت22ِمْنُه﴾)اعراف:

بر بین عقل و با انگیزه است. اگر از دشمن بیروني نجات پیدا کرد، از دشمن دروني؛ در جهاد اک
گوید باید بفهمیم، دهد؛ عقل همواره با استدالل سرگرم است ميقلب، جهاد لطیف و ظریفي رخ مي

کند، باید ببینم ﴿َکالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم گوید فهمیدن با علم حصولي مشکل را حل نميقلب مي
 ( 97اْلَیِقیِن٭ َلَتَرُونَّ اْلَجِحیَم﴾. )نحل:

است باید « کادح الي رب»است سه مقطع جهاد اصغر، اوسط و اکبر را در پیش دارد و انسان تا زنده 
علِم غیر الهي چنین نیست، اما علم الهي صبغه  .علمي تهیه کنند که تمام این مقاطع را تأمین کند

گیر انسان ( دامن2:چنین بود هرگز ﴿ِلَکْیاَل َیْعَلَم ِمن َبْعِد ِعْلٍم َشْیئًا﴾)حجي دارد. اگر علم الّلهوجه 
جایي ز هر پلیدي بخواهد مهاجرت کند بهشود، از گزند سهو و مبالغه مصون است. انسان انمي
رسد که علِم استداللی براي او پاي چوبین است علمي متصل به علم الهی الزم دارد که نافع و مي

ا علم گاهی عطیه و زیر قوي باشد. ممکن است کسي علم خوب داشته باشد، ولي باز خاموش شود،
کند، اما نگهداري و بعضًا ارتباط خداست. گاهي خداوند به کسي علم صائب عطا می افاضه خدا

کند، آن علم، فعلي است نه ذاتي و صل ميرد و اگر قلبي را به علِم خود متسپااین علم را به او مي
رتبط است؛ ولي انسان به چند علم فعلي به مقام ذات خدا معل خداست نه در مقام ذات خدا، هرف

َماِء َأْعَلُم » .رسدعلم فعلي خدا مرتبط است و به پایان نمي َنا ِبُطُرِق السَّ «. َسُلوِني َقْبَل َأْن َتْفِقُدوِني َفأَلَ
 (219البالغه: خ )نهج

را به زمین خداوند قرآن را انزال کرد، نه از جنس نزول باران، بلکه آن علم متصل و منزل الهی: -ک
اي قرآني شد، علم ویخت؛ یك طرف قرآن به دست خدا و طرف دیگر به دست ماست. اگر جامعهآ

َقَلْیِن...»و فیض آن قرآني است. در همان حدیث  ي َتاِرٌك ِفیُکُم الثَّ ( 21: 2، ج 2313حیون،)ابن«. ِإنِّ
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که اهل بیت  از پیامبر )ص( رسیده است که این دو َثقل یکي قرآن، ثقل اکبر و یکي ثقل غیراکبر
ِه َو َطَرٌف ِبَأْیِدیُکْم »رسول خدا هستند، قرآن سببی است که  ( 232: 2370مفید،«)َسَبٌب َطَرُفُه ِبَیِد اللَّ

قرآن و علوم قرآني انداختني نیست، آویختني است. اگر کسي قلب خود را ظرف معارف توأم با قرآن 
 ند کم شود؛ ولي قطع نشود.رود، هرچنمی بین و عترت همزمان قرار دهد، علمش از

 
 اثبات همگرایی علوم، مفهوم نور و علم نور الهی

لی نور. هریک از عنوان نور عسم علم نور الهی است و خداوند بهاز منظر اسالمی و فلسفه رئالی
صورت مستقل این است که هریک به ۀرتوی از نور الهی است و نشاندهندمنزله پهای علم بهشاخه
-الهی متبلور بوده و بی ای از اسماعنوان جنبهو در هریک از علوم به استور، الهی ای از نشاخه

کند. اگر این انوار و پرتوهای الهی واسطه با آن مرتبط بوده و تحت اثر آن در طبیعت نقش آفرینی می
ناشی شده از خداوند است، چگونه در دنیای امروز با گسترش علوم و سطح دانش، مشکالت نوع 

بیش از پیش شده و آنچه امروز ناشی از پیشرفت عاید بشریت شده است چیزی جز ناآرامی،  بشر
عموم نبوده است. این موضوع کمرنگ شدن همدلی و انسانیت و عدم درک مفاهیم معنوی در سطح 

ترین مشکل حتی در کشورهای در حال پیشرفت نبوده و بیشها و مراکز علمیبه دانشگاهمحدود
 ه یافته نیز قابل مالحظه است. جوامع توسع

اه دهد، خواسته یا ناخواسته، دانشگدانشگاه گسترش علوم را در قالب علم محض منفرد صورت می
رو سیستم دانشگاهی حال پیشرفت نظیر ایران، که بدون اغراق دنبالهبا رویکرد فعلی در کشورهای در

مگرایی ایجاد نماید. اگر در بشری همتعارف شده در دنیا است، نتوانسته است در علوم و روح 
ی های اجتماعی، فردگرایی افزایش یافته، اثرات مخرب دیگری اعم از افسردگیای از دنیا جمعگوشه

همراه آورده است. علت واگرایی روح بشری و انزوای معنویت، به را و ماشینی شدن ارتباط انسانی
های ها را در عرصه، که آند نداشتن علوم استفرای از بحث اعتقادی، به دلیل واقعیت و هدف واح

سازد. مهندس مکانیک در طراحی خودرو به پزشک معالج یا کارشناس ادبیات مختلف واگرا می
شود و هریک از و اسما الهی شناخته می احتیاجی ندارد! اگر خداوند نور علی نور و مرکز اتساع انوار

ر الهی از نظر گرفته شوند، پس منشأ تمام انواانداز درنینین جهان طعنوان پرتوی الهی در اعلوم به
کدام از انوار الهی با اتساع از ذات اقدس، در جهان پرتو افکن بوده و ذات خداوند است، پس هر

تواند باشد از تمثیل آن )معاذالله( به وجود مرکز نوری چون یک چراغ در یک اتاق، تصوری می
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ای از علوم اعم از مهندسی، تواند شاخهدر آن هر پرتو نوری، میچگونگی وجود و توسعه علوم، که 
حدی میانه در این  ها در طول تاریخادبیات، پزشکی و.... باشد. در این گسترش، جایگاه انسان

میزان قابل توجهی در کشفیات هر برهه از تاریخ سطح علم بشر بهکه در ایگونهتمثیل است. به
یگاهی را مابین مبدأ نور و محل انتشار آن به انسان داده است. در این مطرح شده در هر زمان، جا

دهد که علوم یابد و نشان مینمایش با دور شدن از مرکز انتشار )چراغ( سطح تحت تأثیر افزایش می
شوند، هرچند هریک جزئی از ذات و اسما گیرند و واشکافی میوقتی در معرض انتشار قرار می

به د ظاهری، دارای ماهیت واگرا نسبتدر راستای گسترش خود و در توسعه کاربرخداوند هستند اما 
اند و این ماهیت واگرا اگرچه توسعه داشته اما دارای علوم دیگر هستند که در مجاورت هم قرار گرفته

. در واقع علوم وقتی دارای نیز هستواقعیتی دیگر از جنبه دور شدن از ذات اقدس و مرکز انتشار 
صورت الهی خواهند بود و لی به همگرایی متمایل باشند و دراینای الهی هستند که در مسیر تعاراست

ری غیرالهی و مسیر مخالف حرکت گیاگر واگرایی و عدم تناسب در بین علوم مختلف باشد، جهت
که آدم )س( در بهشت خالف امر الهی به کشف و تعبیری هنگامیسمت خدا خواهند داشت. بهبه

میوه ممنوعه متمایل گشت، گویی با گسترش دانش خود به دور شدن از بهشت الهی و نزدیک درک 
 شدن به وعده گاه شیطان رسید! و همین باعث طرد وی گشت. 
مبنای روایات و آیات قران، ، براستدر مفاهیم مذهبی این موضوع با عناوین دیگر قابل تطبیق 

ا )به صورت نور الهی در قلب پیامبر )ص(( به ودیعه گذارده "خداوند تمام علم کائنات از ازل تا ابد ر
به وجود آنچه الزم است در قرآن ودیعه علم الهی به پیامبر، اشارهاست" این مضمون ترکیبی، از 

عبارتی، علم موجود در کائنات به صورت نور چون نور به قلب پیامبر، دارد. بههست، و نزول قرآن 
تاده خداوند در قلب وی به ودیعه قرارگرفته است. )نه در مغز(، این علوم الهی است، این علم به فرس

قابل جمع و همگرایی و دارای صفت و مضمون مشترکه بوده، دفعًا قابل اعطا هستند و نحوه استفاده 
عالم کامل، پیامبر )ص(، به این علوم کامله با وجود دارا بودن کل آن با تصور متعارف که توجیه 

 محدودیت زمانی برای ایشان دارد، متفاوت است.کاربرد در 
. برداشت و استفاده رسول خدا )ص( از هستندها، مصادیقی از این آیات انا مدینه العلم و علی باب

رغم زمان و امکانات محدود شده به تاریخ حضور، با نحوه علوم کامله تحت تسلط وی، علی
گیری معکوس بشر جهت فاوت است که نشان ازاستفاده و توسعه این علوم توسط بشر امروزی مت

حقیق ، اینچنین که انسان در کشف اموری که به تجربه و تاستبه روش رسول خدا امروزی نسبت
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سمت واگرای به رایعلوم همجوار و ب نگری و عدم اعتنا بهبعدیدلیل یکشود بهتجربی به آن نائل می
و در باطن مخرب شده است. از جمله مصادیق آن،  غیرالهی، دارای رفتارهای به ظاهر هنجاروار،

های زیست محیطی و سالمتی در تولید وسایل نقلیه و زندگی ماشینی، تأمین زنجیره انرژی بستبن
ای در تولید اسلحه، عدم تناسب کارکرد های فرامنطقهو فجایع انسانی و گسترش خشونت و جنگ

 . استنرژی در تولید و مصرف برق، رویه افیزیولوژیکی بدن با محیط و مصرف بی
تر رسیده است. والعصر، مسیر تکامل علوم باید انسان را به ضرر کمتر برساند ولی به مشکالت بزرگ

دهد که انسان در ضرری از جنس خسران، ضرر از ان االنسان لفی الخسر، در تاریخ، نشان می
تر است. نوع ای تاریکی ولی به نقطهسرمایه، نه از سود است که موجب گسترش به ظاهر علوم بشر

بر جهان، کاربرد این  کاربرد علوم به ظاهر امروزی، بسیار مهم است، در نظام ماتریالیستی حاکم
دهنده زدن نظم و تعادل طبیعت است، که نشانبیشتر از منابع بشری و برهم ادهبه استفعلوم منتهی

های تولید های فناوری است. در تولید سلولشاخهاثرات متقابل محیطی مخربی در توسعه هریک از 
برق خورشیدی، عدم راندمان باال و گرم شدن مضر محیط اطراف، در تولید وسایل برقی، ماهیتی 

به ظواهر فریبنده کم در وسایل ساخته شده قبلی و توجه غیرطبیعی با اثرات اضافی و مزاحم، اسراف
های رفتاری برخی از معالجان و همچنین بسته پزشکی بنشود. در زمینگیر را موجب میاثر و وقت

 هم زده است. اثر و چند ضرر، نظم طبیعی را بر وجود داروهای با یک
اند و این موضوع در کمال تعجب خالف پیدا کرده ت ایجادأنه مهندسی، بناهای بلند مرتبه جردر زمی

های روشن از قرآن و قوم عاد ادآور مثالروایات مذهبی و حتی اصول روانشناختی و انرژی درمانی، ی
حد تعامل نامفید بشر شده و ازتوسعه واگرای علوم باعث رشد بیش هاگردد. در کلیه زمینهو ثمود می

انسان امروز از همه امکانات خود استفاده نموده تا بیش از پیش فعال باشد، خسته شده و برای رفع 
صت اندیشیدن را نداشته باشد. تناقضی اصلی در روح خستگی استراحت کند و به این واسطه فر

دارد. این چنین است که بشر با ای است تا ما را از اندیشیدن باز کاربرد تکنولوژیک که اندیشه
وار گسترش علوم، نه در مسیری الهی، به بسط مصادیق آن پرداخته و از منبع علم دور شده و شیطان

رسد و آن ایجاد اعتماد به نفس ارچوب به وی میهدر این چ تری نیزحرکت کرده است. ضرر اولی
کند که کاذب به خود، به جای توکل و اعتماد به خداست. انسان با گسترش مصادیق علوم فکر می

فهمد. اینچنین است که داند و در واقع کمتر میحالیکه بیشتر میفهمد )توهم دانایی(، دربیشتر می
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دهد و با دست خود به "ظهر الفساد فی آلبر و البحر..." سود و ضرر خود را تشخیص نمی
 انجامد.می

 
 گیرینتیجه

سمت گسترش و واگرایی علوم است. نگاه به موضوع علم باید با گیری بهدر دانشگاه امروز جهت
نگرش همگرا صورت گیرد و این موضوع در اندیشه فلسفه رئالیستی قابل مشاهده است، در این 

آید، کسی که اگر به مشکل وجود میهاست که افرادی چون حکیم ابوعلی سینا نیز بسیستم آموزشی 
ها مرجع علمی های علمی وی قرنیافته و رسدکند، با اقامه نماز به پاسخ خود میبرخورد می علمی

جهانی است. توجیه مسئله فوق یعنی ارتباط متافیزیک و مسائل علمی در علوم امروزه الزم به 
های های مختلف علوم از شاگردان امام جعفر صادق )ع( تا عالمهدر حوزه یهایاست. نمونهواکاوی 

ها رو به افول گذارده است، قابل بازشناسی بسیاری که متاسفانه در سده اخیر درصد پیدایش آن
که ابوعلی سینا در شفا مطالعه جاییاست. مضامینی از این دست در حوزه علوم تجربی وجود دارد، 

انشگاه داند. این معنی مضمون اصلی دهم مین مطالعه فقهی و منتج و ممزوج باعلوم تجربی را عی
به حکمت محوری در توسعه آموزش عالی است. برخالف نگاه سکوالر اسالمی باید باشد که منجر

بیند. به دانش دانشگاهی، یعنی علمی که در مصادیق کاربرد اثری مستقیم از روابط الهی نمی
ای و اجماع به تغییر سبک پرداخته و علوم را همگرا رشته های فراها باید بتوانند با شیوهنشگاهدا

-به این هدف، ایجاد هستهها برای رسیدند نیاز در دانشگاههای مورترین فعالیتنمایند. یکی از مهم

ها شگاهتوان با ایجاد مراکز مشخص در دانای است. در این خصوص میهای تفکر بین رشته
های پژوهشی با مضامینی ترکیبی از علوم مجاور ایجاد نمود و موضوعات موضوعاتی در قالب

توان تحقیقات صورت گرفته در دیگر در این مراکز میقی برای دانشجویان معرفی کرد. ازطرفتحقی
وایای دیگر نیز ها را به شکل انتقادی مورد بازنگری و تحلیل بیشتر قرارداد، و از زگذشته در دانشگاه

 بررسی نمود. 
تواند با انسانی و دینی از جمله فلسفه و عرفان الهی می های علومها، رشتهدر تمامی این طرح

های علمی و فنی به این امر کمک نماید. یکی از های اسالمی و رئالیستی در کنار تمام شاخهنگرش
در  .ه است تحقیق و تدبر در قرآن استهای اسالمی به آن اشاره شدموضوعات مهم که در اندیشه

اند، سفانه خالف فرمایش پیامبر )ص( دیگران در عمل به آن از ما پیش افتادهأواقع موضوعی که مت
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های مختلف به های مختلف متشکل از اندیشمندان رشتهتوان با تشکیل کارگروهدر این طرح می
را به پیوست الزامی ها تحقیق نمود و یا آنآن بهم برگرفته از قرآن پرداخت و راجعطرح موضوعات مه

های به این اهداف، تحقیق در سیرههای مهم دیگر در رسیدنکی از روشبرای تحقیقات تبدیل کرد. ی
های عنوان افراد صاحب علوم کامله با تطبیق رفتار و سنتائمه معصومین است که در واقع به انبیا و

زمینه به ریشه برخی از آن موضوعات در رسید و با تحقیق دراین و حکمت عملی آنان به نتایج علوم
 حد فهم بشر رسید. 

بایست توسط فضاهایی ترین ارکان علوم کامله، علوم عملی و عمل کردن به علوم است که میاز مهم
توان با فاصله گرفتن از نظام از قبیل ارتباط با صنعت اجرایی و عملیاتی گردد. در این طرح می

ترین آل پرداخت. از مهمفی به ایجاد قوانین زیرساختی و قوانین عملی در رسیدن به اجتماع ایدهمصر
های مختلف است، که در آن به تحقیق در های قابل پیشنهاد، ایجاد گرایشی جدید در رشتهگزینه

ن و ائمه؛ های پیامبرابر قوانین الهی و سنتیهتکوار و باک رشته و با نگرشی حکمتزمینه تخصصی ی
های الهی پرداخت. تحقیق صورت گرفته و به پژوهش در زمینه رشته مورد نظر در متون و سنت

ها و های علوم مختلف برای ایجاد ارتباطی بین آنهدف اصلی ایجاد پایگاهی در درون دانشکده
ر و بعدی شدن علوم عبوروی و تکشود از تکپژوهش همگرا به آن علم است. این خود موجب می

توان ارتباط بر اصالت وجود رسید و میعلوم مختلف به صورت حکیمانه و باتکیهبه ارائه کاربردی از 
ها ایجاد گردد. ایجاد این ها در دانشگاهای مستقل از ترکیب همه شاخهها توسط دانشکدهاین رشته

 بر تمدن نوین اسالمی منجر شود.مبتنی تواند به پارادایمهمگرایی علوم می
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