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Abstract 

The shortcomings and limitations of the 
popular innovation models which have come 
to light in recent years, illustrates the 
necessity of developing new innovation 
models. Besides, the need to consider 
differences in terms of Islamic ontology and 
local demands are other factors support the 
need for an Islamic- domestic innovation 
models. Thus, this paper intends to propose a 
preliminary step towards an Islamic model of 
innovation. The method employed in this 
research is that of Hermeneutics and by this 
method, the nature of Islamic model of 
innovation and its characteristics have been 
described. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی
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 دیدگاه اسالمی در "نظام علم"هاي اصلی  ویژگی

  2احمدرضا اخوت، *1زهرا ابوالحسنی

  پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوري -1
  ، دانشگاه تهرانپژوهشگر مدرسه دانشجویی قرآن و عترت -2

  

  دهیچک
حوزه را آشکار این هایی جدید در  ضرورت تدوین مدل ،هاي اخیر بیشتر ظهور پیدا کرده هاي رایج نوآوري که در سال هاي متعدد مدل ها و محدودیت ناکارآمدي

اسالمی را نشان -هاي نوآوري بومی بینی متمایز اسالمی و لزوم مالحظه اقتضائات بومی، از دیگر عواملی است که نیاز به تدوین مدل همچنین جهان. کند می
استفاده در این تحقیق تفسیر اجتهادي است که  شیوه مورد. با توجه به این نیاز، پژوهش حاضر تالش دارد تا گامی اولیه در مسیر تدوین این مدل بردارد. دهد می

جریان «بر این اساس، ارکان نظام اسالمی علم شامل . ه استشدهاي اصلی آن توصیف  با استفاده از آن ماهیت اصلی نظام اسالمی علم، ارکان این نظام و ویژگی
  .باشد مندي، برخوردار از سیر و صیروریت و داراي شاکله می گی نظاماست و مدل علم در نگاه اسالمی عالوه بر ویژ» حکومت اسالمی«و » اجتماعی علم

  هاي رایج، اقتضائات بومی، دیدگاه اسالم هاي مدل مدل نوآوري، کاستی: ها کلیدواژه

  

  ⊕1مقدمه -1
توسعه به معناي جدید آن، اگر چه پس از جنگ جهانی دوم 

اي است که به دوران رنسانس  اما داراي پیشینه ]1[مطرح شد 
مفهومی که با مبنا قرار دادن نیازهاي مادي انسان . گردد باز می

اما آنچه در حال حاضر . باشد به دنبال ایجاد بهشتی زمینی می
گردد حرکتی  دهه از آن روزگار مشاهده می هفتو با گذشت 

ح و آرامش است نافرجام که در تحقق جهانی آباد و قرین صل
وجود . ]2[براي بخش عظیمی از نوع بشر در مانده است 

هاي توسعه مدرن  هاي متعدد در مدل ها و محدودیت ضعف
باعث شده که رویکردهاي اصلی مطرح در آنها به دفعات 
اصالح شود لیکن به دلیل اشکاالت اساسی موجود در 

د به ان ها هنوز هم نتوانسته هاي پایه و فلسفی، این مدل بینش
  . آرمان رفاه موردنظر دست پیدا کنند

                                                 
  zh.abolhasani@gmail.com:دار مکاتبات نویسنده عهده 1*⊕

ها در مفهوم توسعه، تأییدکننده این  بررسی سیر تحول نگرش
و  50تمرکز اولیه بر مفهوم رشد اقتصادي در دهه  :مدعا است

هاي توسعه و  میالدي، به دلیل ظهور نتایج ناخوشایند طرح 60
عدم موفقیت ادعاهاي اولیه در خصوص کاهش تدریجی 

ري توزیع درآمدها و حتی شدت پیداکردن این نابرابري نابراب
محیطی توسعه  عواقب زیست 70در دهه . به ناامیدي گرائید

اقتصادي، بسیاري از اندیشمندان و اقتصاددانان جهان را به 
ها و اهداف توسعه ترغیب کرد  تجدیدنظر اساسی در شاخص

فته، این یا هاي توسعه تقلیل بردن به کاستی با پی 90و در دهه 
  ]3[. مقوله به توسعه انسانی گسترش پیدا کرد

هاي توسعه  هاي ذکرشده تنها مربوط به مدل محدودیت
هاي گوناگون توسعه نوآوري نیز از  اقتصادي نبوده و مدل
ها و  دغدغه اصلی مدل. برند هایی رنج می وجود چنین ضعف

هاي نوآوري موجود، دستیابی به اهداف اقتصادي  چارچوب
پذیري و رشد اقتصادي  وري، رقابت اهدافی مانند بهره .است
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اند و  ها تسلط داشته همواره به عنوان محور اصلی این سیاست
. ]4[اند  اهداف اجتماعی و توزیعی در حاشیه قرار گرفته

کنند  ها به طور معمول بر مفاهیمی تأکید می همچنین این مدل
ت توسعه هاي اساسی الزم جه که باعث فراموش شدن گزینه

شود  علم و فناوري با محوریت اهداف اجتماعی و توزیعی می
شناسی غیرمناسب براي  هاي موجود با تکیه بر هستی مدل. ]5[

اجتماع و داشتن نگاهی تقلیلی به مفاهیمی چون نوآوري، 
یادگیري و سرمایه، قابلیت توجه به اهداف اجتماعی توسعه 

  .]6[اهند داشت را نخو) نشده همانند رفع نیازهاي رفع(
هاي  هاي یادشده در خصوص توانایی مدل مجموعه ضعف 

جهت ) توسعه اقتصادي و توسعه نوآوري(موجود توسعه 
دستیابی به اهداف مورد نظر خود، بیانگر نیازي عمیق به 

  . باشد هاي جدید توسعه می مدل
بینی و مبانی فلسفی  شده، جهان هاي بیان عالوه بر ضعف
هاي جدید توسعه  ز دلیل دیگري بر لزوم مدلمتفاوت اسالم نی

شناسی،  مبانی فلسفی اسالمی اعم از هستی. است
، رویکرد خاصی را نسبت ...شناسی و  شناسی، انسان معرفت

هاي آنها به دنبال خواهد  به توسعه و نوآوري و همچنین مدل
هاي بنیادي دیدگاه  به طور مثال تفاوت در ارزش. داشت

به دلیل : کند متفاوتی از پیشرفت را ارائه می انداز اسالمی چشم
بینی اسالمی، توسعه و پیشرفت  اهمیت رشد معنوي در جهان

به عنوان امري صرفاً مادي در نظر گرفته نشده و رشد 
. شود معنوي نیز به اندازه رفاه مادي مهم ارزیابی می- اخالقی

همچنین به دلیل اهمیت ذاتی عدالت در دیدگاه اسالمی، 
هاي اجتماعی فاقد  ابی به رشد اقتصادي با وجود نابرابريدستی

  . ارزش است
عالوه بر این در دیدگاه اسالمی، فرآیندهاي حرکت به سمت  

هاي خاصی است که موجب تمایز  توسعه نیز داراي چارچوب
 مثالً. هاي توسعه رایج خواهد شد بیشتر این دیدگاه از مدل

شد فردي و اجتماعی، شده براي ر هاي کلی تعیین گیري جهت
شده در روابط مختلف اقتصادي، اجتماعی،  هنجارهاي تعریف

و حاکم بودن عدالت حقوقی در انواع تعامالت، ... سیاسی و 
  . بخشی از قیود فرآیند پیشرفت در دیدگاه اسالمی هستند

انداز مطلوب  توان گفت که نه تنها چشم به این ترتیب می
اندازهاي مطلوب مبتنی بر  جامعه اسالمی متفاوت از چشم

هاي فلسفی مغرب زمین است بلکه مفهوم و  اندیشه

هاي توسعه نیز در این دو دیدگاه متفاوت هستند و  شاخص
دیدگاه اسالمی در فرآیند توسعه اقتصادي یا نوآورانه، شکل 

  . خاص خود را دارد
عالوه بر این، اقتضائات خاص هر کشور و لزوم هماهنگی 

با این شرایط هم دلیل دیگري بر لزوم هاي توسعه  مدل
به طور مثال، . هاي بومی توسعه و نوآوري است طراحی مدل

هاي مسلط  هاي کلیدي و چارچوب معتقد است ایده 1آروسنا
ها،  در حوزه سیاستگذاري علم و فناوري، در پاسخ به فرصت

اند و تبعاً  یافته شکل گرفته نیازها و شرایط کشورهاي توسعه
ها براي جوامع و  هاي مناسب این چارچوب اولویتاهداف و 

  .]7[کشورهاي جنوب نامناسب است 
هاي ملی نوآوري موجود  دالیل عدم تناسب چارچوب نظام

براي سیاستگذاري علم و فناوري در کشورهاي در حال 
  :توان به شرح ذیل برشمرد توسعه را می

 ، یک مفهوم پسینی است که مبتنی بر تجربیات  NISاوالً
در حالی که این مفهوم در  ،یافته بنا شده کشورهاي توسعه

خصوص کشورهاي در حال توسعه یک مفهوم پیشینی است 
 پس. و چنین سیستمی در این کشورها تقریباً وجود ندارد

، . باشد براي سیاستگذاري و تحلیل نمییمناسبچارچوب  ثانیاً
اگر چه این . مفهوم نظام ملی نوآوري داراي بار ارزشی است

پذیرد اما  هاي مختلف را می رویکرد در ابتدا تنوع در نظام
نکته دیگر اینکه، . کند عملکرد برخی از آنها را بهتر ارزیابی می

گیري ارتباط  لاي بوده و مبتنی بر شک این مفهوم اساساً رابطه
بین عامالن مختلف بنا شده، در حالی که در اغلب کشورهاي 
در حال توسعه با فرض وجود نهادهاي مربوطه، چنین 

  .]7[اي به طور کامل شکل نگرفته است  رابطه
هاي  توان گفت که اشکاالت متعدد مدل به طور خالصه می

در هاي خاص و کامالً متمایز اسالمی  نوآوري موجود، دیدگاه
ها و اقتضائات بومی کشور، ضرورت تدوین  کنار ویژگی

  . کند هاي جدید و بومی نوآوري را توجیه می مدل
کنیم مبتنی بر یک رویکرد اکتشافی و  در این تحقیق تالش می

 )تفسیر متون اسالمی(با استفاده از روش هرمنوتیک اجتهادي 
. ائیمهاي اصلی مدل اسالمی توسعه علم را فهم نم ، ویژگی]7[

» مدل اسالمی توسعه علم«الزم به ذکر است که مفهوم علم در 
به همان معناي اسالمی آن که در منابع دست اول اسالمی 

                                                 
1- Arocena 
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باشد و با معناي رایج آن در ادبیات رایج علم و  بکار رفته می
به بیان دیگر از آنجا . کامالً متفاوت است (Science)فناوري 

نین فناوري و نوآوري، و همچ (Science)که مفاهیم علم 
ریشه در ادبیات مشخصی دارند که استفاده از آن بار معنایی 
خاصی را به دنبال خواهد داشت از بکارگیري آن در توسعه 

از سوي دیگر از آنجا که . یک مدل اسالمی پرهیز شده است
توان در ادبیات اسالمی مفهومی را یافت که دقیقاً با مفهوم  نمی

مطابقت داشته باشد از بکارگیري این  نوآوري یا فناوري
  .ه استها نیز خودداري شد واژه

  
  بررسی پیشینه موضوع -2
توان پیشینه مرتبط با موضوع این مقاله را به دو دسته کلی  می

دسته اول که داراي رویکرد فلسفی بوده و : بندي نمود تقسیم
را  اسالمی) و فناوري(تحقیقاتی با موضوع کلی علم 

اگر چه در میان این تحقیقات هم قسمت اعظم ( دربردارند
متمرکز شده و » اسالمی-علم دینی«ها حول محور  پژوهش

بخش بسیار ناچیزي به موضوع فناوري اسالمی اختصاص 
اغلب تحقیقات این دسته عمدتاً به بررسی ). دارد
شناسی علم دینی  پذیري، چیستی، گستره و یا روش امکان
هایی در حوزه علم، فناوري یا  مدلاند و به ارائه  پرداخته

برخی دیگر از . ]13-8[نوآوري اسالمی پرداخته نشده است 
شده ذیل این دسته هم تنها به بررسی و نقد  تحقیقات انجام

 .]14[اند  ماهیت فناوري از منظري فلسفی پرداخته

دسته دوم، از منظري کاربردي به مسأله ورود کرده و تالش 
یا پیشنهاداتی کاربردي جهت توسعه نظام ها و  اند مدل داشته

) به معناي کلی بکارگرفته شده در این پژوهش(اسالمی علم 
  :ارائه نمایند

صادقی تالش کرده الگویی بومی براي توسعه نوآوري ارائه 
هاي مقام معظم رهبري را  وي در تحقیق خود اندیشه. نماید

از روش اش قرار داده و با استفاده  مبناي الگوي پیشنهادي
. ]15[بنیاد مدل خود را ارائه نموده است  پردازي داده نظریه

سرآبادانی و سالمی تبیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و 
-راه الگوي اسالمی توسعه فناوري و نقش آن در تدوین نقشه
اند و به ارائه الگویی  ایرانی پیشرفت را مورد بحث قرار داده
به عنوان یکی از  جهت فراهم کردن سرمایه اجتماعی

اند  ایرانی پیشرفت پرداخته-هاي نرم الگوي اسالمی زیرساخت

هایی  همچنین اقبالی و حیدري به ارائه مبانی شاخص. ]16[
ایرانی پیشرفت براي نوآوري همت -متناسب با الگوي اسالمی

شده در  هاي نوآوري معرفی مبانی اصلی شاخص. اند گمارده
ها، کمک به  به رستگاري انسانکمک : این تحقیق عبارتند از

درك عظمت خداوند و تعبد او به عنوان یگانه خالق بشر، 
  . ]17[کارآمدي، حرکت در میان دو مرز بدعت و واپسگرایی 

هاي علم و  نحوه تنظیم سیاستبه در پژوهشی دیگر مؤمن
کند که  تأکید می پرداخته وفناوري در الگوي پیشرفت اسالمی 

اي باشد تا با  علم و فناوري به گونههاي  الزم است سیاست
لحاظ مبانی فکري، روش اجرا و محصوالت تولیدي آنها در 

  . ]18[جهت گسترش معنویت و تعبد الهی قرار گیرند 
بنیان  هاي دانشگاه حکمت فاتح راد و نقوي، به تبیین ویژگی

ایرانی پیشرفت -و آن را به عنوان قلب الگوي اسالمی پرداخته
 4ها را داراي  این تحقیق سیر تکاملی دانشگاه. دکنن معرفی می
هاي نسل اول و سنتی  داند که از دانشگاه مرحله می

آغاز شده، در مرحله دوم به دانشگاه پژوهشی ) محور آموزش(
 گرفتهدر مرحله سوم، دانشگاه کارآفرین شکل . یابد ارتقاء می

ي بنیان به عنوان شاخصی برا و در نهایت نیز دانشگاه حکمت
  .]19[بنیان به وجود خواهد آمد  ظهور توسعه حکمت

شاه ولی با معرفی پارادایم نظام متعالیه نوآوري تالش کرده که 
زمینه نظري الزم براي تحقق پایداري در بوم کشاورزي کشور 

از ) شناسی هستی(این دیدگاه بر دیدن طبیعت . را فراهم نماید
وراي عینیت و نیز قائل شدن معنویت در تعریف آن تأکید 

خل و تصرف در وي همچنین قائل به آن است که د. دارد
طبیعت تنها به قوانین حاکم بر آن و هنجارهاي اجتماعی مؤثر 

  . ]20[محدود نبوده و اراده خالق نیز در مورد آن جاري است 
دهد که هیچ کدام از تحقیقات  بررسی پیشینه موضوع نشان می

هاي نظام اسالمی علم را مبتنی بر منابع  شده، ویژگی انجام
تواند توجیه کافی  و این خالء نظري می اند اسالمی ارائه نکرده

  .حاضر فراهم نماید مقالهرا براي پیشبرد 
  
  شناسی پژوهش روش -3

شناسی و روش مورد استفاده در این  در این بخش روش
رویکرد . گیرد ده و مورد بحث قرار میشپژوهش ارائه 

شده در این پژوهش کیفی است چرا که به دنبال ایجاد  انتخاب
. اي موجود است یک نظریه جدید و نه اعتبارسنجی نظریه
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مبتنی بر تفسیر منابع دست اول اسالمی و  مقالههمچنین این 
هاي پژوهش است که این ویژگی  بکارگیري آنها به عنوان داده

  . ل دیگري بر انتخاب منظر کیفی براي این تحقیق استهم دلی
هاي جامع قبلی در این  از منظري دیگر، به دلیل فقدان پژوهش

  . توان این تحقیق را تحقیقی اکتشافی دانست خصوص، می
اجتهادي به  هرمنوتیکمتناسب با هدف اتخاذشده، تفسیر 

این روش . عنوان روش اصلی پژوهش انتخاب شده است
شناسی است و  در معرفت 1اي بر رویکرد رئالیسم شبکهمبتنی 

  :فرض نبایسته است فرض بایسته و یک پیش داراي سه پیش
هاي  بکارگیري روش: هاي ابزاري فرض استفاده از پیش -

هاي  تکنیکی، مصاحبه، پرسشنامه آماري و روش
  .پیمایشی، آزمایشی و آزمایشگاهی

ها و  ه از نظریههاي استفهامی برگرفت فرض استفاده از پیش -
چنانچه بتوانیم از حوادث و ): سؤاالت(حوادث 

هاي مختلف روزگار، سؤاالت بیشتري را استخراج  نظریه
 .هاي بیشتري نیز قابل استخراج است کنیم طبیعتاًٌ جواب

هاي فلسفی،  نظام: هاي معنایی فرض استفاده از پیش -
شناختی، ارزشی و مکتبی اسالم به محقق کمک  انسان
هاي ابزاري، پاسخی براي  فرض ند تا با کمک پیشک می

 .هاي استفهامی بیابد فرض هاي برگرفته از پیش پرسش

اي هم که بایستی از آن پرهیز کرد  فرض نبایسته پیش -
هاي معنایی تحمیلی برگرفته  فرض عبارت است از پیش

هاي سکوالر که رهزن درك واقعیت به شمار آمده  از نظام
 .امعه اسالمی نخواهند بودو پاسخگوي مشکالت ج

اجتهادي با روش اجتهادي -شناسی حکمی تفاوت روش
متعارف در این است که روش اجتهادي متعارف تنها براي 
استخراج مسائل فرعی از اصول و نصوص دینی به کار 

اجتهادي عالوه بر کارکرد -شناسی حکمی رود اما روش می
استفاده از  شناسی اجتهادي متعارف، درصدد است تا با روش
گفته به استخراج تفسیري روشمند از  هاي پیش فرض پیش
از آنجا که اختالفات فراوان میان . هاي انسانی بپردازد پدیده

هاي  فرض توان ناشی از پیش عالمان علوم انسانی را می
                                                 

این رویکرد، از بدیهیات اولی که کشف آنها ذاتی است آغاز گردیده و سپس  -1
در ادامه نیز بر مبناي بدیهیات ثانوي، چندین گزاره . رود به بدیهیات ثانوي می

در  - کمابیش  -رویکردهاي رئالیستی . شود معرفتی نظري و صادق استخراج می
ل این است که وجه تمایز این مشترك هستند اما سؤا "بدیهی"استفاده و ابتناء بر 

 چه نسبتی دارد؟) ايشبکه(با وجه تسمیه آن ) گري بدیهیات ثانویهواسطه(رویکرد 

هاي دینی  فرض شناختی آنها دانست با دخالت دادن پیش انسان
هاي انسانی  از پدیده شناسی اکتشاف، تفسیري دینی در روش

  .]21[قابل دستیابی خواهد بود 
بر اساس این روش، ابتدا سؤاالتی مناسب با هدف پژوهش و  

هاي  فرض پیش(شود  با تفصیل هر چه بیشتر استخراج می
این سؤاالت دربردارنده موضوعاتی هستند که ). استفهامی

در گام . دهد چارچوب اصلی نظام اسالمی علم را شکل می
شده به منابع دسته اول اسالمی  ي، سؤاالت طراحیبعد

عرضه شده تا منابع ذکرشده متناسب ) هاي معنایی فرض پیش(
با سؤاالت موجود مرور شوند و با استفاده از روش صحیح 

هاي هر  ، تصریحات و یا داللت)هاي ابزاري فرض پیش(تفسیر 
ج هاي متنی در پاسخ به این سؤاالت استخرا یک از این گزاره

هاي  کننده ویژگی ها، تبیینبندي این پاسخ تحلیل و جمع. شود
  . اصلی نظام اسالمی علم خواهد بود

هاي متنی  بر اساس روش مورد استفاده در این تحقیق، از داده
این منابع شامل . استفاده شده است -منابع دسته اول اسالمی -

این کلیه آیات و روایات شیعی و کتبی است که دربردارنده 
بر این اساس تمامی کتب و منابع موجود در . باشند موارد می

االحادیث براي این پژوهش مورد استفاده قرار  نرم افزار جامع
کتاب روایی، که تعداد محدودي  259مجموعه (گرفته است 

از آنها به صورت کامل مطالعه شده و بقیه به صورت گزینشی 
در این پژوهش، قرآن  همچنین). اند مورد استفاده قرار گرفته

کریم به عنوان منبع مهم دیگري در کنار روایات اسالمی 
 .باشد مطرح می

از آنجا که ذکر کلیه فرآیندها و ادله تفسیري براي دستیابی به 
پذیر نبوده است در بخش بعدي، تنها به  نتایج تحقیق امکان

ذکر شواهدي مؤید نظر نویسندگان از منابع دست اول اکتفاء 
در ارائه شواهد متنی مورد نظر، گاهی برخی از . استشده 

دهنده کانون تمرکز  آمده است که نشان{} کلمات متن داخل 
  .باشد برداري از این مستند خاص می مفسر در بهره

  
  نظام اسالمی علم -4

هاي اصلی نظام اسالمی علم را توصیف  در این بخش ویژگی
) مورد استفاده در این پژوهش(ابتدا مفهوم علم . خواهیم کرد

و در ادامه، تعریفی از نظام علم، که بیانگر ماهیت  شدهتعریف 
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هاي  در نهایت هم ویژگی. این نظام باشد ارائه خواهد شد
  .شود میاصلی این نظام و ارکان و اجزاء آن تشریح 

  چیستی علم 1- 4
حقیقتی  ،شود که علم از مجموعه روایات چنین برداشت می

مراتب مختلف علم در فرآیند . مراتبی از جنس رشدداراي است
. شوند کسب و تبدیل شدن علم به نفع و ارتقاء نفع حاصل می

: ترین سازوکارهاي دستیابی به نفع هم عبارتند از اصلی
به این ترتیب . شده کسب 1مبکارگیري، آموزش و بسط عل

باید گفت علم در اسالم داراي ماهیتی مشمول مراتب است و 
به (شده به صورت منفعل  دانش کسب: این مراتب عبارتند از

به واسطه (یا فعال ) وسیله آموزش مستقیم از فردي دیگر
شده نسبت  مند حاصل ، بینش جامع و نظام)هاي فردي تالش

شده از  ي خارجی و عینی حاصلها به مجموعه علوم، جلوه
عینی یا (هاي گوناگون  بکارگیري علم در مقام عمل و تالش

 . شده براي ارتقاء نفع حاصل) ذهنی

 در برخی حیثیات ،علم در این مقاله با علم به معناي متعارف
معنوي  داراي اشتراك و در برخی حیثیات داراي اشتراکلفظی

شناسانه و  تیبه بیان دیگر در برخی ابعاد هس .است
به طور مثال مفهوم  .شناسانه با یکدیگر تفاوت دارند شناخت

انش تجربی است اما اسالمی علم، اگر چه در بردارنده د
همچنین اگر چه مفهوم اسالمی علم، . منحصر به آن نیست

بکارگیري علم و دستیابی به نفع از علم را به عنوان برخی از 
کند اما مراتب دیگري را نیز براي آن در  مراتب علم لحاظ می

هاي عمده مفهوم اسالمی علم با  از دیگر تفاوت. گیرد نظر می
مفاهیم رایج در ادبیات، اختالف موجود بین تعریف نفع در 

با تأکید اکید بر خلق ثروت و (دیدگاه اسالمی و خلق ارزش 
همچنین، ماهیت اصلی علم در دیدگاه . است) ارزش اقتصادي

فردي یا اجتماعی و (اسالمی از جنس دستیابی به مراتب رشد 
...) معنوي و -در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، اخالقی

ها و یا  شاست که به این ترتیب دستیابی به اطالعات، دان
مادامی که منجر به ایجاد رشد 2هاي گوناگون حتی فناوري

روشن است که رشد مورد نظر . شود نشود علم محسوب نمی
دیدگاه اسالمی، رشد در مراتب وجودي مختلف اعم از 

                                                 
ها  شده، کسب عبرت و فهم سنت ترین سازوکارهاي بسط دانش کسب اصلی -1

  . گنجد است که توضیح آن در چارچوب این مقاله نمی
  گوناگونهاي  به معنی دسترسی به ابزارها و یا شیوه -2

شناسی  فردي، جمعی یا اجتماعی است که ریشه در هستی
شد، اسالمی دارد و با دیدگاه تقلیلی و صرفاً اقتصادي به ر

اي که باعث  نکتهشاید اما . اختالف و تمایز جدي دارد
 این است شود از همان واژه براي هر دو معنا استفاده شود می

هر دو معنا واجد دریافتی  ،3کرد متافیزیکی به معرفتیکه با رو
 "هستی و اراده انسان"مشترك از معنا و مقام علم در رابطه 

، علم به عنوان مظهر اراده به بیان دیگر در هر دو مبنا. هستند
این .آید انسان در فهم، تفسیر و تغییر عالم خارج به کار می

عد مشترك در هر دو مبنا، منشاء راهبردي کالن براي وجه و ب
ورزي پیرامون علم از دو  پذیر بودن اندیشه پذیر و قیاس تفاهم

 .باشد منظر یادشده می

می، نظام علم توان گفت که در دیدگاه اسال به طور کلی می
دو ساحت در هویتی داراي حیات، سالمت و رشد است 

همچنین این نظام داراي اجزاء . مختلف کالبد و روح است
گوناگون و عملکردهاي مختلفی است که عملکردهاي آن در 

  . پذیرد ها و شاکله معینی انجام می قالب چارچوب
  :تر تعریف پیشنهادشده به این صورت است شکل تفصیلی

ها و  ام اسالمی علم به دنبال رفع تمامی کمبودها، شکافنظ
است ) 4گسترش سالمت(هاي موجود در حیات بشري  نقص

و جهت دستیابی به این هدف، مسیرسازي کرده و سیري 
برخوردار از صیر  ،این نظام همچنین. کند اجتماعی را دنبال می

به بیان دیگر، نظام . باشد در مراتب مختلف رشد خود می
است که در مراتب مختلف صیر و  5المی علم، نظامی نامیاس

مراحل سیر خود به دنبال سالمت و حفظ و گسترش آن از 
طریق پیگیري عملکردهاي این نظام در چارچوب حدود 

  .استشده  تعیین
شده براي چگونگی انجام عملکردها و  چارچوب و حدود بیان

سالمی علم، شده در سیر نظام ا هاي کلی تعیین گیري نیز جهت
توان آنها را به منزله  دهد و می شاکله این نظام را شکل می

روحی براي کالبد عملکردها و سیر اجتماعی نظام علم 
عالوه بر موارد فوق، اهمیت سالمت و رشد معنوي . دانست

                                                 
3-Metaphysics of knowledge 

ها،  سالمت در این تحقیق، در اصطالح قرآنی آن و به معناي رفع تمامی شکاف -4
نقل به مضمون از التحقیق فی کلمات (ها و کمبودها به کار خواهد رفت  نفص

  ).187، 5القرآن الکریم، ج 
5- داراي رشد و نمو  
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این نظام در کنار گسترش کمی آن، از دالیلی است که نظام 
  . نموده استاسالمی علم را به نظامی دوساحتی مبدل 

  ارکان نظام علم اسالمی 2- 4
ترین اجزاء خود، داراي دو  نظام اسالمی علم، به عنوان مهم

رکن اصلی حکومت اسالمی و جریان اجتماعی علم است و 
این دو رکن داراي نوعی ائتالف دائمی و رابطه تکمیلی براي 

چنین ساختاري بر پایه نگاه . باشند پیشبرد اهداف نظام علم می
و در  1شناسی اسالمی قابل توضیح است جیتی در هستیزو

مبانی نظري این دیدگاه، کسب علم و دستیابی به رشد بر 
هاي مکمل دو نقش پایه و اصلی معلم و متعلم استوار  تالش
ترجمه این رویکرد مبنایی در بستر نظام علم، معادل . 2است

) 3حاکم اسالمی(با سپردن نقش معلمی به حکومت اسالمی 
بر این اساس، جامعه در جایگاه متعلمین قرار . باشد یم

ها  مطابق با این تقسیم مسئولیت، کلیه فعالیت. 4خواهند گرفت
و » تعلیم«و وظایف حاکم اسالمی و کارگزاران او در قالب 

) جریان اجتماعی علم(هاي بدنه مردمی اجتماع  تمامی فعالیت
م«در قالب  ه دو رکن اصلی چنانچ. باشد قابل تشریح می» تعلّ

                                                 
إنّ األشیاء لما : »ع«اإلمام علی  437ص ... .. 4 الحیاة با ترجمه احمد آرام ج -1

  ...ازدوجت 
 و به علم مراجعه به عالم یابیروش دست ترین یو اصل یناول ی،اسالم یدگاهدر د -2

 ترین یفرآیند اصل ینا یگیريپ. دستورات او است یريو بکارگ یماستفاده از تعال
به  ینگاه ینچن. است یمراتب باالتر علم در نگاه اسالم به یابیدست یاییپو

دارد که پژوهشگر حوزه علم،  غالبه یاتاي روا کسب علم تا اندازه یچگونگ
 ید وجد یقاتتحق یاکند که آ یمواجه م يسؤال جد ینرا با ا يو نوآور يفناور

 یچما ه یاتروا یا ؟دارند یگاهیباب علم جا یاتها و اختراعات در روا اکتشاف
 یانو انتشار دانش موجود در م یمندارند و تنها به تعل یدعلم جد یدبر تول يتأکید
شود و  یسؤال پرداخته م ینمقاله به ا ینادامه ادر اگر چه  .اند کرده کتفاءعلما ا

کسب علم  یاصل یاییبر پو یمبتن یزن یدنشان داده خواهد شد که چگونه علوم جد
 يتأیید ،یاتز رواا یبرخ محتواي .خواهند شد یدآن تول یرياز عالم و سپس بکارگ

 -1 :است یاسالم یدگاهدر د یدکسب علم جد یفوق در مورد چگونگ يبر ادعا
 یا به صورت صریح -  کسب علم که یموجود در مورد چگونگ يها یتروا یتمام
 یاتیروا - 2 .کسب علم اشاره دارند يبر رجوع به عالم و سؤال از او برا -ی ضمن

  .کند یم یعلم معرف را به عنوان منبع اصلی -ها و مقاالت  و نه کتاب -ء که علما
اگر چه . منظور از حاکم اسالمی در این پژوهش، حاکم اسالمی معصوم است -3

مراتبی از تمامی موارد ذکرشده در مورد نظام اسالمی علم در شرایط حکومت 
  . نایبان عام یا خاص معصوم نیز صادق است

دیدگاه اسالم در مورد مسئولیت حکومت اسالمی در مورد تعلیم و این ایده، با  -4
/  692/  2 ج) / الحدیثۀ -ط (الغارات . تربیت عموم افراد جامعه کامالً انطباق دارد

..... شرح حول بعض فقرات الخطبۀ و نقلها عن تاریخ الطبري ) 36ص (10التعلیقۀ 
ا، و انّ لکم ع 689ص  ا بعد فانّ لی علیکم حقّ فالنّصیحۀ أم کم علی ا حقّ ا، فأم لی حقّ

کی   کیما ال تجهلوا، و تأدیبکم  لکم ما صحبتکم، و توفیر فیئکم علیکم، و تعلیمکم
  .تعلموا

هاي خود  حکومت اسالمی و جریان اجتماعی علم، مسئولیت
ها و  را درست و کامل انجام دهند افراد و جامعه از توانمندي

رشد حاصل از علم، منتفع خواهند شد و در غیر این صورت، 
دستاوردهاي گوناگون این نظام به طور جزئی و یا حداقلی 

  . یابد تحقق می
شده، در ادامه  جهت آشنایی بیشتر با دو رکن اصلی معرفی

تبیین شده و نقش دو رکن » جریان اجتماعی علم«مفهوم 
  . حکومت اسالمی و جریان اجتماعی علم تشریح خواهد شد

  جریان اجتماعی علم 2-1- 4
هاي علمی مجموعه  شامل کلیه تالش» جریان اجتماعی علم«

در ) حکومت اسالمی بجز(هاي فعال در نظام علم  هویت
جهت پیگیري عملکردهاي این نظام و سیر و صیر نظام علم 

شامل اجزاء باشد و  ه سمت مقصد سالمت و نجات میب
حرکت جمعی «. هاي مختلف است گوناگون داراي نقش

 جزء بنیادین این جریان بوده و سایر اجزاء نظام همگی» علمی
جمعی هاي  حرکت. به نوعی به این جزء مرتبط هستند

اي از  افزایی میان مجموعه ذکرشده، حاصل هماهنگی و هم
هاي فردي آگاهانه و مختارانه است که در سطح خُرد  تالش

توان  می. اند نظام علم و با هدف دستیابی به رشد شکل گرفته
هاي علمی  حرکت«جریان اجتماعی علم را متشکل از 

دانست که استمرار و  6»هاي فردي تالش«و  5»جمعی
 .باشد کننده بقاء این جریان می سوبودن آنها، تضمینهم

هاي فعال در این نظام براي دستیابی به  دغدغه افراد و هویت 
گیري جریان علم در سطح خُرد  رشد، زمینه اصلی شکل

شناسی اسالمی دارد  این دغدغه ریشه در مبانی انسان. باشد می
هاي  هاي هویت ترین عامل تحریک تالش و به عنوان مهم

رشد از  بر اساس این دیدگاه،. فعال در سطح خُرد مطرح است
شده براي  هاي کلی تعیین طریق انجام احسن مسئولیت

محدودیت وسع افراد . هاي مختلف قابل دستیابی است هویت
                                                 

در قالب تعاون و  دارنداست که تالش  يافراد  حرکت جمعی علمی، مجموعه -5
سرانجام شده به ایشان در نظام علم را به  هاي محول همکاري با یکدیگر، مسئولیت

حرکت جمعی علمی، در کوچکترین اندازه خود متشکل از عالم و متعلم . رسانند
است جزء زمینه و محیط را  (Contextualized)مند از آنجا که تعلیم و تعلم زمینه[

جزئیات بیشتري در مورد اجزاء حرکت جمعی علمی . باشد می] هم باید بدان افزود
  .هاي بعدي بیان خواهد شد در قسمتها  هاي مختلف این حرکت و فعالیت

هاي فعال در این  هاي هویت ترین ویژگی فعال بودن به عنوان یکی از مهم -6
  .جریان، مبنایی براي گزینش عنوان این مفاهیم بوده است
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ها تا رسیدن به مقصد نهایی نظام  در پیگیري این مسئولیت
از ) ها ها از تمامی نواقص و کاستی نجات تمامی انسان(علم 
تجربه مراتب در » هاي فعال هویت«سو و اشتیاق فراوان  یک

باالتر رشد از سوي دیگر، انگیزه کافی براي مجتمع کردن 
هاي علمی جمعی و نهایتاً  هاي فردي، ایجاد حرکت تالش

تالش و همکاري . دکن جریان اجتماعی علم را فراهم می
ها  هاي اجتماعی براي انجام این مسئولیت عموم افراد و هویت

ا در سطح خُرد ه در نظام علم، موجب همسو شدن این تالش
   .جتماعی علم در سطح کالن خواهد شدگیري جریان ا و شکل

  حکومت اسالمی 2-2- 4
سازي  بر اساس این دیدگاه، مسئولیت اصلی تعلیم و زمینه

بر . رشد جریان اجتماعی علم بر عهده حکومت اسالمی است
توان چهار وظیفه اصلی را براي حکومت  ، میاین اساس

اهی نسبت به مردم، افزایش خیرخو: اسالمی برشمرد
. درآمدهاي عمومی و توزیع عادالنه آن، تعلیم و تأدیب

خیرخواهی حکومت اسالمی به معنی بکارگیري نهایت تالش 
و توان در مسیر جلب حداکثري مصالح و منافع براي فرد و 
اجتماع و نهی کردن جامعه از آن چیزي است که براي ایشان 

این مسئولیت، حکومت اسالمی بر اساس . 1انگیز است مفسده
وظیفه دارد که اوالً به ساماندهی نیازهاي افراد و جامعه 

گویی صحیح به این نیازها و جلب بپردازد و ثانیاً زمینه پاسخ
  .منافع واقعی را فراهم نماید

همچنین اگر چه حکومت اسالمی وظیفه تعلیم و تأدیب 
لیت به معنی فردي و اجتماعی را بر عهده دارد اما این مسئو

آموزش مستقیم و بدون واسطه تمامی علوم و یا رفع مستقیم 
. باشد تمامی نیازهاي جامعه توسط حکومت اسالمی نمی

هاي متعددي  حکومت اسالمی در پیشبرد اهداف خود از شیوه
گیرد اما شیوه تعلیمی حکومت اسالمی در چارچوب  بهره می

این الگوي  بر اساس. الگوي تعلیم و تربیت اسالمی است
نه الزاماً (ترین شیوه حکومت، تعلیم مستقیم  تربیتی، اصلی
زمان با فراهم  ، هم2برخی از اصول و مبانی) بدون واسطه

هاي علمی و  کردن زمینه فعالیت و رشد علمی افراد، حرکت
                                                 

، النهایه فی 917ص  1فارسی ج  -نقل به مضمون از فرهنگ ابجدي عربی -1
 .63ص  6غریب الحدیث و االثر ج 

و من ذلک ما /  575/  3 ج) / و المستطرفات(ئر الحاوي لتحریر الفتاوي السرا -2
ی  572ص ..... استطرفناه من جامع البزنطی صاحب الرضا ع  نِ أَبِ ب دم حنُ م ب دم أَح

الَ ا ع قَ ضَ نِ الرِّ سی الْح نْ أَبِ رٍ ع ولِ  نَصأُص اء الْ قَ ا إِلْ نَ ی لَ ا  ع کُم ی لَ ع و کُم ی رُّعإِلَ فَ     لتَّ

فرماید  در روایتی می) ع(چنانچه امام رضا . 3جریان علم است
و تعیین ) ه به عنوان معلمانائم(القاء اصول بر عهده ما «که 

م(هاي آن بر عهده شما  فروع و شاخه   .»است) به عنوان متعلّ
حکومت اسالمی در پیگیري هدف تعلیمی خود نقش مهم و 

اي که از منظر  کند به گونه فعالی را به فرد و جامعه واگذار می
توان کلیه دستاوردهاي حاصل در نظام علم را به  بیرونی، می

به همین دلیل، اگر چه حکومت . سبت دادجریان علم ن
هاي مورد نظر براي رفع نیازهاي فرد  به تمامی دانش 4اسالمی

ها را که  و اجتماع آگاه است اما تنها بخشی از این دانش
هاي فردي و یا  گیري تالش نیازي ضروري براي شکل پیش

باشند به صورت مستقیم  هاي جمعی در جریان علم می حرکت
  .گذارد یشان میدر اختیار ا

توجه به ماهیت مختار و فعال جریان اجتماعی علم در کنار 
توجه به مسئولیت حکومت اسالمی براي رشد جریان علم 

بایست نظام اسالمی علم را  تأییدي بر این مدعا است که می
و (به صورت نظامی داراي دو ستون و پایه مستقل و مجزا 

  . ئیمتعریف نما) البته کامالً مرتبط با هم
پس از تبیین کلی ماهیت نظام اسالمی علم، ارکان و اجزاء این 

  .هاي اصلی آن تشریح خواهد شد نظام در ادامه ویژگی
  
  گستر هاي اصلی نظام علم عدالت ویژگی -5

توان  شده براي نظام اسالمی علم، می با توجه به تعریف ارائه
پویا، زنده مند، فعال و  گفت که نظام علم اشاره به هویتی نظام

همچنین رشد و حیات این . و برخوردار از حیات و رشد دارد
نظام در دو ساحت کالبد و روح بوده و کلیه عملکردهاي این 

چگونگی . شود اي معین پیگیري می نظام در چارچوب شاکله
مندي، سیر  بروز این چهار ویژگی اصلی جریان علم یعنی نظام

ه به صورت زیر قابل داشتن و مسیرساز بودن، رشد و شاکل
  :توضیح است

  مندي نظام 1- 5
وجود مقصدي نهایی براي نظام علم و تعامل بین اجزاء 
مختلف این جریان جهت دستیابی به مقصد مذکور، شاهدي 

همانگونه که بیان . استمند بودن جریان اجتماعی علم  بر نظام

                                                 
هاي نظام علم خواهد  عملکردهایی که در توصیف ویژگی شامل انجام تمام -3
  .آمد

  حاکم اسالمی معصوم -4



  دیدگاه اسالمی در "نظام علم" هاي اصلی  ویژگی

94  

ها و  ها از کلیه آسیب شد مقصد نهایی نظام علم، نجات انسان
عد مادي و معنوي(بتالئات ا از  آناست و دستیابی به ) در دو ب

اي از تعامالت  گیري مجموعه طریق نوعی تقسیم کار و شکل
شده  ها و عملکردهاي اصلی تعریف اجتماعی در انجام فعالیت

بنابراین وجود اجزاء مختلف، نوعی از تقسیم کار، . باشد می
لکردهاي اصلی و ها و عم همکاري و تعامل در انجام فعالیت

مند  شده در این نظام، بیانگر ماهیت نظام مقصد نهایی تعریف
 . علم در دیدگاه اسالمی است

شده  عملکردهاي اصلی این نظام، هماهنگ با تکالیف تعیین
به بیان دیگر، وظایف و . باشد براي اجزاء مختلف این نظام می

هاي جمعی  حرکت(عملکردها در سطوح مختلف این نظام 
اند که  اي تعریف شده به گونه) می و سطوح باالتر از آنعل

کامالً با یکدیگر همسو و متشابه و همچنین مبتنی بر 
بر . 1باشد اي هر فرد در این نظام می هاي اصلی و پایه مسئولیت

شده در نظام علم  این اساس، عملکردهاي اصلی تعریف
  :عبارتند از

  2گسترش فرهنگ علمی -
 3)منفعل و فعال علمشامل کسب (کسب علم  -

برنامه عملیاتی متقن و جامع که بر (دستیابی به حکمت  -
 )دو پایه علم و منافع مورد نظر استوار است

ها،  حفظ کمی دانش(شده  ساماندهی دانش کسب -
روزآوري آنها و فهم جایگاه هر گزاره علمی در نسبت  به

 4)آن با مجموعه منسجم و جامعی از تمام علوم

 5)منافع مورد نظر(ملکرد دهی به ع جهت -

 6)انگیزه جلب منافع گوناگون(ایجاد انگیزه در نظام علم  -

 6)گوناگون

شناسایی کاربردهاي مختلف یک علم و (بکارگیري علم  -
 7)مشکالتیا تالش براي بکارگیري دانش جهت حل 

                                                 
تمامی افراد در این نظام داراي مسئولیت کسب منفعل و فعاالنه علم، حفظ،  -1

وظیفه انصات، استماع، حفظ، (بکارگیري و بسط و نشر آن علم را بر عهده دارند 
  ).نشر علمعمل و 

لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -2 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ   یرَةٍفراسه التواضعکث إِ
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -3 ائ مذُوفَضَ لْ الْع نَّ برائۀ من } عینه{و ...یرَةٍکث إِ

  الصدق} لسانه{الفهم و } اذنه{الحسد و 
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -4 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ   فحص} حفظه{و ...یرَةٍکث إِ
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -5 ائ لْمذُوفَضَ نَّالْع معرفۀ } عقله{و ...یرَةٍکث إِ

  االشیاء و االمور
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -6 ائ لْمذُوفَضَ ع نَّالْ  حسن} قلبه{و ...یرَةٍکث إِ

  النیۀ

ها و بستر مناسب مورد نیاز  فراهم کردن زمینه -
ی، الزامات و بسترهاي گوناگون مال(عملکردهاي مختلف 

 8...)دانشی، فرهنگی، اجتماعی و 

 9شده توسط دیگران رفع موانع پذیرش دانش کسب -

به معنی کسب دانش چگونگی (توسعه آداب مورد نیاز  -
جلب منافع مورد نظر متناسب با اقتضائات خاص هر 

 10)است... هاي اجتماعی و  بستر، اعم از سالیق، ارزش

 11انتشار دانش -

مادي و معنوي جریان فراهم کردن بستر حیات و رشد  -
 12علم

کننده  الزم به ذکر است که دیدگاه اسالمی نه تنها تبیین
باشد بلکه رویکردها و  عملکردهاي اصلی این نظام می

ها را  هاي اصلی در انجام این عملکردها و فعالیت چارچوب
 . کند نیز مشخص می

گرفته در سطوح مختلف این  هاي اصلی تعامالت شکل گونه
  . هاي بعدي به تفصیل خواهد آمد متنظام در قس

  سیر نظام علم  2- 5
هاي اصلی نظام علم در  همانگونه که گفته شد یکی از ویژگی

سیر . دیدگاه اسالم، حرکت و سیر اجتماعی این نظام است
اجتماعی نظام علم به این حقیقت اشاره دارد که این نظام 

معین را داراي ماهیتی فعال است و در فعالیت خود مقصدي 
ماهیت فعال به این حقیقت اشاره دارد که نظام . کند دنبال می

علم در تعامل با محیط براي دستیابی به مقصد خود، 
مسیرسازي کرده و سیري اجتماعی را در دستیابی به هدف 

مقصد کالن سیر نظام علم، نجات همه . کند خود دنبال می
که از پیگیري  13ها از تمامی ابتالئات و مشکالت است انسان

در سطح ) ها و کمبودها رفع کاستی( 14مستمر هدف سالمت

                                                                            
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -7 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ   الرحمۀ} یده{و ...یرَةٍکث إِ
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -8 ائ لْمذُوفَضَ الْع نَّ زیارة } رجله{و ...یرَةٍکث إِ

  العلماء
ائ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -9 لْمذُوفَضَ الْع نَّ لَاحه{و ...یرَةٍکث لَإِ ینُ } س ل

 ۀِ ومل کَ فُه{الْ ی س { ا و ضَ سه{الرِّ قَو { اةُ واردالْم}شُهی ج {اء لَم ةُ الْعر او حم  
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -10 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ   ادب } ماله{و ...یرَةٍکث إِ
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -11 ائ مذُوفَضَ لْ الْع نَّ و زاده ...یرَةٍکث إِ
  }المعروف{

لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -12 ائ وفَضَ لْمذُ الْع نَّ } زاده{و ...یرَةٍکث إِ
اؤُه{المعروف و  ۀُ} مع ادوالْم  

لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -13 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ   مقصده نجاة...یرَةٍکث إِ
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -14 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ  و همته السالمۀ...یرَةٍکث إِ
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هر یک از اجزاء بنیادي . خُرد این نظام حاصل خواهد شد
 1نظام علم، داراي حرکتی در جهت گسترش سالمت هستند

دهنده سیر نظام علم در جهت  ها، شکل که برآیند این حرکت
این مقصد کامالً  نظام علم در پیگیري. باشد ها می نجات انسان

فعال بوده و براي دستیابی به آن، داراي راهنما و برنامه و 
 .باشد همچنین بستر مناسب براي سیر می

هاي اصلی موجود در حیات انسانی  شناسایی ابتالئات و خالء
اي است که از  هاي اساسی و تالش براي رفع آنها، به مثابه گام

کند و از  یین میسو جهت حرکت و سیر نظام علم را تع یک
سوي دیگر، زمینه ساخته شدن مسیر این نظام به سمت مقصد 

شمایی کلی از سیر نظام اسالمی . 2نماید نجات را فراهم می
هاي خُرد موجود در  علم و چگونگی هماهنگی بین حرکت

هاي  منحنی. توان مشاهده نمود می 1این نظام را در شکل 
) سطح خُرد(عی هاي جم کوچک بیانگر چگونگی سیر حرکت

دهنده سیر کلی نظام علم  نشان) چین خط(و منحنی بزرگتر 
همچنین، محور افقی جهت سیر نظام علم بوده و محور . است

عمودي آن بیانگر اهداف در حال تعقیب توسط اجزاء خُرد 
  .باشد و نیز کلیت این نظام می) هاي علمی حرکت(این نظام 

 
در جریان  هاي خُرد شماي کلی چگونگی هماهنگی حرکت) 1شکل 

  علم و سیر کلی این نظام

برنامه عملیاتی نظام علم در سیر خود براي گسترش سالمت 
، »3دوري از نبایدها«و دستیابی به نجات، مطابق با الگوي کلی 

                                                 
  .باشد شده این اجزاء در جهت سالمت می که حاصل انجام عملکردهاي تنظیم -1
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -2 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ   العافیۀ و قائده...یرَةٍکث إِ

تعیین شاکله  بر اساس اصل نیاز به. شود ، تنظیم می»3نبایدها
رفتارها براي حفظ سیر نظام علم در مسیر سالمت و نجات و 

هاي متعدد براي حل یک مسأله، دیدگاه  امکان ارائه شیوه
اسالمی معیاري کلی را براي انتخاب روش مناسب از میان 

در این دیدگاه، معیار اصلی . کند ها معرفی می مجموعه روش
سازگار بودن آنها با  هاي مختلف، در انتخاب یا حذف گزینه
هاي  حرکت. شده در نظام علم است اصول و حدود تعریف

حل نهایی خود براي ایجاد  علمی و نظام علم در انتخاب راه
سالمت و رفع کمبودهاي موجود در حیات انسانی، از حذف 

اي  گیرد و در نهایت گزینه هاي غیر قابل قبول کمک می گزینه
شده در  و یا حدود تعریفها  که فاقد تعارض با چارچوب

ترین حدود  از اصلی. 4نظام علم است را انتخاب خواهد کرد
گرفته در قالب  هاي شکل شده در نظام علم، چارچوب تعریف

احکام عدالت اجتماعی، نظام حقوق و تکالیف و یا خطوط 
شده توسط بایدها و نبایدهاي فقهی و اخالقی  قرمز تعیین

  . 5است
شده براي گزینش  ائه الگوي کلی توصیفکه اشاره شد، ارچنان

ها، هماهنگ با ویژگی این نظام در ارائه شاکله براي  راه حل
این الگو . هاي اصلی این نظام است تمامی عملکردها و فعالیت

هاي مناسب  حل چارچوبی کامالً منعطف براي انتخاب راه
جهت ایجاد سالمت در حیات اجتماعی است و فرصت رشد 

. کند تر را فراهم می هاي بهتر و کامل حل نهاد راهمستمر در پیش
زیرا افزایش شناخت نسبت به اصول و حدود و به طور کلی 

هاي  رتوحتی نبایدهایی که از جنس ضر(نبایدهاي نظام علم 
اي که بیشترین  ، امکان حل مسائل را به گونه)اخالقی هستند

  .6ندک سازگاري را با مقصد کلی نجات داشته باشد فراهم می
همچنین، موفقیت نظام علم در پیمودن این مسیر و دستیابی به 

تعهد  که شامل مقصد نجات، نیازمند وجود بستر مناسب است
هاي فعال در نظام علم به انجام  و پایبندي افراد و نقش

باشد  شده براي ایشان در نظام علم می هاي تعیین مسئولیت

                                                 
  ورع -3
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -4 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ   و حکمته ورع...یرَةٍکث إِ
شده ذیل نظام حقوق و  هاي نظام علم و یا حدود تعریف تشریح اصول دیدگاه -5

  .تکالیف، خارج از چارچوب این مقاله است
شده  ها و خط قرمزهاي تعیین بر اساس دیدگاه اسالمی؛ حدود، چارچوب -6

بیانگر مرزهاي حرکت در مسیر سالمت و نجات هستند که خروج از این مرزها، 
  . به معناي دور شدن از آن مقصد است

 العافیت و رفع ب: گیري جهت

  اتنج
همه 

حرکت 
)رحمت(

 سالمتی و رفع نواقص
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شده براي  هاي تعریف پیگیري عملکردها و سایر مسئولیت(
همانگونه که قبالً هم توضیح ). ها و اجزاء مختلف نظام نقش

ان علم، داراي داده شد افراد و اجزاء مختلف فعال در جری
هاي خود  اختیار کامل در پذیرش و یا عدم پذیرش مسئولیت

در این نظام هستند و به همین دلیل رکنی مستقل در نظام علم 
بر اساس قدرت اختیار ذکرشده و نقش مهم . آیند به شمار می

بدیل افراد در رشد نظام علم، پذیرش آگاهانه و مختارانه  و بی
ترین بستر  علم و اجزاء آن، مهمها توسط جریان  مسئولیت

مورد نیاز براي حرکت و سیر نظام علم به سمت مقصد 
  . 1باشد مطلوب می

رویکرد اصلی نظام علم در دستیابی به مقصد نجات، رفع 
موانع پذیرش علم مورد نیاز براي ایجاد سالمت و سپس نشر 

روي پذیرش  ترین موانع پیش اصلی. باشد این علم می
گرچه این . هاي اجتماعی است مت، مقاومتهاي سال شیوه

هاي مختلف اقتصادي، فرهنگی، تربیتی  ها داراي ریشه مقاومت
هاي  یا سیاسی است و به دالیل گوناگون و از سوي گروه

گیرد اما بخش عمده آنها به دلیل  مختلف اجتماعی صورت می
هاي نادرست،  باورها یا گرایش(علمی -هاي فرهنگی ضعف
با توجه به ریشه . است) عادات غلط قبلی ها و یا شیوه
گیري این مقاومت، نظام علم در مواجهه با آن از رویکرد  شکل

محور اصلی این رویکرد، بکارگیري . کند استفاده می» جذب«
هاي قاهرانه و  پرهیز از شیوه(مبتنی بر حلم  2هاي تربیتی شیوه

بت هاي مبتنی بر مدارا و نرمی کالم و مح استفاده از روش
                                                 

لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -1 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ  و مرکبه وفاء...یرَةٍکث إِ

الیل اتخاذ رویکرد تربیتی در پیشبرد اهداف سیر نظام علم به سمت مقصد د -2
با توجه به اصل وجود  -1: توان به صورت زیر نیز تبیین نمود ها را می نجات انسان

هاي انسانی که بکارگیري ابزارهاي فریب، تهییج،  اختیار و آگاهی در کلیه فعالیت
سازي براي  لزوم زمینه -2. ز می شماردقاعده را غیرمجا هاي بی تهدید و یا تشویق

ها در این نظام، عامل دیگري است که تأییدکننده  رشد فردي و جمعی انسان
فراهم شدن  -3. شده در سیر نظام علم می باشد بکارگیري رویکردهاي تربیتی بیان

هاي الزم براي یقین افراد نسبت به دانش انتشاریافته هم از دیگر دالیل لزوم  زمینه
همانگونه که در . هاي اجتماعی است هاي تربیتی در مواجهه با مقاومت خاذ شیوهات

هاي  هاي قبلی بیان گردید دستیابی به رشد، منوط به بکارگیري دانش بخش
بنابراین الزم است که نظام علم در دستیابی به . باشد شده در مقام عمل می یقینی

ت به صحت دانش خود را اهداف خود زمینه اقناع و کسب یقین دیگران نسب
البته غالباً در این ). اي ضروري در دستیابی به رشد به عنوان مقدمه(فراهم کند 

پذیر  مرحله از کسب علم، دستیابی به یقین از طریق بررسی صحت خود علم امکان
. نبوده و تنها از طریق ارزیابی صداقت و امانت فرد عالم، قابل حصول است

هاي تربیتی و بکارگیري حلم،  عالمان با استفاده از شیوهبنابراین الزم است که 
  .زمینه اطمینان فرد را فراهم کنند

هاي علمی در مواجهه با  ، گفتگو و استدالل)نسبت به دیگران
نظام . هاي علمی مخالف است ها یا حتی جریان افراد، حرکت

تا زمینه اقناع، همراهی  دارداسالمی علم بر این اساس تالش 
هاي  هاي جمعی را نسبت به دیدگاه و جذب افراد یا حرکت
  .علمی خود فراهم نماید

ذکرشده، نظام علم به نشر مورد نیاز براي  پس از رفع موانع 
کمک به رفع . پردازد رفع کمبودها و گسترش سالمت می

ها توسط خود ایشان و از طریق تعلیم علوم  نیازهاي گروه
مورد نیاز به این افراد، رویکردي اصلی در سیر نظام علم براي 

شده، بخش  بر اساس رویکرد بیان. استگسترش سالمت 
ند گسترش سالمت مربوط به انتقال علوم و مهمی از فرآی

هاي مختلف  هاي الزم براي رفع کمبودهاي موجود گروه شیوه
با قومی و ) ع(چنانچه در مورد مواجهه ذوالقرنین . است

درخواست ایشان براي ایجاد یک سد توسط وي، در قرآن 
. من به مال شما نیازي ندارم گفت) ع(ذوالقرنین «: آمده است

گارم به من در آن توانایی بخشیده بهتر از آنچه پرورد
اگر خواهان بناي . پردازید دستمزدي است که شما به من می

من . سد هستید مرا با نیروي انسانی و تهیه مصالح یاري کنید
سپس گفت . میان شما و آنها سدي استوار بنا خواهم کرد

هاي آهن را  پس از آنکه پاره. هاي آهن به من بدهید پاره
ند آنها را روي هم چید و وقتی میان آن دو کوه را با آورد
هاي آهن و مواد الزم پر کرد و آن دو را برابر ساخت  پاره
هنگامی که آنها را بسان آتش . هاي آهنگري بدمید در دم: گفت

شده به من بدهید تا بر  گداخته کرد گفت مس ذوب
  .»3هاي آن فروریزم شکاف

رایط و مراتب رشد صاحبان ها بسته به ش این علوم و شیوه
هاي عملیاتی الزم براي  تواند در قالب آموزش دانش نیاز، می

رفع نیاز، مدیریت فرآیند رفع نیاز و یا حتی در اختیار 
در . باشد گذاشتن خدمت یا محصول نهایی براي رفع آن می

هاي مناسب پیشنهادشده جهت رفع نیازها و  پیشنهاد شیوه
هاي مختلف، شرایط و  و یا گروهجلب سالمتی براي مناطق 

                                                 
نى: 96-95سوره کهف  -3 کَّ ا م قَالَ م   بىر یه ف   کم نَ ی لْ ب عةٍ أَجقُو عینُونىِ بِ أَ یر فَ و    خَ

ا مدر نُم ی ب .او إِذَا س تى ح ید درَ الح باتُونىِ زینْ  ىء ینْ   ب تى إِذَا    الصدفَ قَالَ انفُخُواْ ح
رًا طْ ق هی ِرغْ علَ ارا قَالَ ءاتُونىِ أُفْ لَه نَ عج  
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و حتی سالئق و ... اقتضائات خاص فرهنگی، اجتماعی و 
  .1استعالئق این افراد هم مورد توجه 

انداز اصلی نظام علم در گسترش سالمت و سیر  همچنین پس
به سوي مقصد نجات، پرهیز از انجام هرگونه رفتاري است 

ي سالمت فرد که داراي تبعات و یا دستاوردهاي منفی بر رو
  .2یا جامعه باشد

 رشد نظام علم  3- 5

همانگونه که تعریف نظام علم بیان شد این نظام داراي  
ماهیتی زنده است که برخوردار از دو نوع حیات و رشد در 

زنده بودن . 3باشد می) کالبد و روح(ساحت مادي و معنوي 
جریان علم به معناي آن است که این جریان داراي فراز و 

ها و  تواند از سویی گستره عظیمی از انسان می. فرود است
هاي علمی را به خو جذب نماید و یا تا سطحی بسیار  حرکت

ماهیت . تقلیل پیدا کند) چند تالش فردي محدود(محدود 
توجه به نقش اصلی  زنده و داراي فراز و فرود این نظام، با
گیري این  ها در شکل تالش و حرکت فعاالنه و مختار انسان

 . نظام، قابل تبیین است

حیات جریان علم داراي دو ساحت مادي و معنوي است و 
این جریان در هر یک از این دو ساحت برخوردار از فراز و 

رشد جریان علم در ساحت مادي خود، مربوط . باشد فرود می
شده و دستیابی به مراتب باالتري  ی بسط علوم کسببه توانای

هاي فردي،  تالش) کمی و کیفی(از علم و نیز رشد و توسعه 
حیات معنوي . باشد هاي علمی و نیز جریان علم می حرکت

روحی . جریان علم نیز اشاره به روح جاري در نظام علم دارد
که موجب زنده بودن، هماهنگی و یکپارچگی اجزاء و 

این روح، . باشد دها، حرکت و سیر و رشد نظام علم میعملکر
هدایت و تعلیماتی است که از جانب خداوند متعال و به 
واسطه معلمان بشریت و حاکمان الهی در نظام و جریان 
اجتماعی علم، جاري و آنها را زنده، هماهنگ و یکپارچه 

دهی به کلیه عملکردها و  کند و همچنین موجب جهت می
که قبالً نیز بیان شد کلیه  چنان. 4دشو ي این نظام میها فعالیت

                                                 
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -1 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ   و ماله ادب...یرَةٍکث إِ
لَ 48ص .... باب النوادر  1 الکافی ج -2 ائ لْمذُوفَضَ نَّالْع و ذخیرته اجتناب ...یرَةٍکث إِ

  الذنوب
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -3 ائ مذُوفَضَ لْ نَّالْع رُوف و ...یرَةٍکث إِ عالْم هادز و
}اؤُه م { ۀُ وع ادوالْم}یلُه لى} دده یقُه{و  -الْ فار} ر ی أَخْ بۀُ الْ حم  
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 افی جالک -4 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ   و دلیله الهدي...یرَةٍکث إِ

هاي حکومت اسالمی در قالب فرآیند تعلیم قابل  فعالیت
هاي تعلّمی، جریان اجتماعی  در تکمیل فعالیت. توصیف است

از منظري دیگر، . کند علم موجب رشد نظام علم را فراهم می
م علم فرآیند تعلیم و آموزش اصول، مانند روح جاري در نظا

م کالبد نظام علم را شکل می حیات و .دهد است و فرآیند تعلّ
عد کالبد، وابسته به انتشار دانش هاي  رشد جریان علم در ب

الزم . باشد کاربردي مورد نیاز براي رفع نیازهاي جامعه می
شده نه تنها چگونگی جلب منافع مورد  است علم انتشار داده

زمان با سالئق و سایر  نظر جامعه را تبیین نماید که هم
به بیان دیگر، . 5اقتضائات خاص آن جامعه هم هماهنگ باشد

رشد و حیات جامعه علمی، وابسته به انتشار یافتن و پذیرش 
شده و یقینی جهت رفع نیازها و یا جلب منافع  علوم کسب
  .6خاص است

در (ثباتی  از سوي دیگر، فضاي آرام و به دور از هرگونه بی
بستر ...) فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و ابعاد مختلف 

  . اصلی مورد نیاز براي رشد و حیات جریان علم است
  شاکله نظام علم  4- 5

هاي اصلی  نظام علم در نگاه اسالمی، نه تنها به بیان ویژگی
پردازد و چگونگی سیر و صیر آن را در دستیابی  نظام علم می

کند بلکه به تبیین شاکله  به اهداف سالمت و رشد توصیف می
هاي آن نیز  و روح کلی این نظام، اجزاء، عملکردها و فعالیت

نظام علم در دیدگاه این دقت از آن رو است که . پردازد می
اسالمی داراي ماهیتی دوساحتی است و به همین دلیل، الزم 
ها،  است که شاکله، نیت و روح کلی جاري در تمامی فعالیت

عملکردها، سیر و صیر این نظام هم مورد توجه کافی قرار 
ها و  این شاکله شامل رویکردهاي اصلی انجام فعالیت. گیرد

ها و  ها و انگیزه کم بر فعالیتهاي حا گیري عملکردها، جهت
شاکله اصلی . ها است گیري هاي پشتوانه این جهت نیت

  : دکرصورت توصیف این توان به  عملکردهاي نظام علم را می
تواضع روح کلی حاکم بر فرهنگ علمی در دیدگاه اسالم 
است و بنابراین الزم است که ایجاد فرهنگ علمی در جامعه، 

چنانچه در روایتی . وتنی باشدداراي رویکرد گسترش فر
همچنین عملکرد . 7علم معرفی شده است ان سرّتواضع به عنو

                                                 
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -5 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ   و ماله ادب...یرَةٍکث إِ
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -6 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ   و زاده المعروف ...یرَةٍکث إِ
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 لکافی جا -7 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ   }التواضع{فراسه ... یرَةٍکث إِ
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عملکرد کسب علم، داراي سه فعالیت اصلی شناسایی مأخذ 
علم، دریافت منفعل و دریافت فعال علم است که شاکله 

دوري از حسادت، : ها، به ترتیب عبارتند از اصلی این فعالیت
دوري . 1نهایتاً گفتگوي صادقانهتالش براي دستیابی به فهم و 
به عنوان (هاي علمی سایر افراد  از حسادت زمینه دیدن برتري

را فراهم کرده و به این ترتیب باب ) ترین مأخذ علم اصلی
گیري تالش فعاالنه  ترین جهت اصلی. کند کسب علم را باز می

براي کسب علم، دستیابی به فهم عمیق است و رویکرد اصلی 
صداقت در . ش، گفتگوهایی تؤام با صداقت استدر این تال

شود که با بیان دقیق و صادقانه  گفتگوهاي علمی موجب می
نیازها و منافع مورد نظر و انگیزه جلب این منافع، امکان تبادل 

همچنین وجود . کامل دانش مورد نیاز براي فرد فراهم شود
 هاي علمی، زمینه از بین رفتن صداقت در کسب علم و پرسش

هاي الزم براي  فاصله بین علم، بکارگیري آن و همچنین انگیزه
برد و امکان فهم عمیق دانش و سپس انتفاع از  آن را از بین می
  . آورد آن را فراهم می

اي منسجم  شده به دنبال ایجاد منظومه ساماندهی دانش کسب
و جامع از تمامی علوم است تا به این ترتیب، جایگاه هر 

دستیابی . در نسبت با سایر علوم شناسایی کند گزاره علمی را
اي نیازمند تفحص در علوم، براي رصد  به چنین منظومه

روز نگه داشتن آن، فهم عمیق  تغییرات احتمالی این علم و به
و صحیح هر دانش و دستیابی به وجوه مختلف آن با در نظر 

نیت . 2باشد گرفتن شرایط و اقتضائات کاربرد این علم می
هاي حرکت در نظام علم را تشکیل  ، شاکله اصلی انگیزهنیکو
دهی به چگونگی انتفاع از علم در چارچوب  و جهت 3دهد می

شده نسبت به حقیقت اشیاء و امور  چارچوب شناخت حاصل
اي است که هیچگونه  نیت، انگیزه منظور از حسن. 4است

. تناقضی با اهداف سالمت فردي و یا جمعی نداشته باشد
حقیقی نسبت به امور، امکان قضاوت همچنین شناخت 

صحیح در مورد مفید بودن این امور یا اشیا، در جهت دستیابی 

                                                 
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -1 ائ لْمذُوفَضَ الْع نَّ برائۀ من {و عینه ...یرَةٍکث إِ

  }الصدق{و لسانه } الفهم{و اذنه } الحسد
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 جالکافی  -2 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ   }فحص{و حفظه ...یرَةٍکث إِ
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 لکافی جا -3 ائ وفَضَ لْمذُ الْع نَّ حسن {و قلبه ...یرَةٍکث إِ

  }النیۀ
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 لکافی جا -4 ائ لْمذُوفَضَ ع نَّالْ عرفۀ م{و عقله ...یرَةٍکث إِ

  }االشیاء و االمور

کند و به همین  به منافع ماندگار و عمیق ایشان را فراهم می
دلیل، روح کلی حاکم بر تشخیص منافع مورد نظر براي دانش 

  .باشد می
 .5کند گیري اصلی بکارگیري علم را تعیین می رحمت، جهت

منظور از رحمت، فراهم کردن امکانات الزم براي رشد افراد و 
گفتگو و تعامل با علماء، . جامعه در حد استحقاق ایشان است

رویکرد اصلی براي فراهم کردن بسترهاي الزم جهت انتفاع از 
هاي محوري در جریان  زیرا علماء داراي مسئولیت. 6علم است

ترهاي مختلف جریان علم هستند و فراهم کردن الزامات و بس
براي توسعه انتفاع از علم، با ... مالی، فرهنگی، اجتماعی و 

همچنین نظام علم . پذیرد کمک و همکاري ایشان صورت می
گیري سالمت و نجات، به عنوان  در سیر خود داراي دو جهت

همچنین . شاکله اهداف خُرد و کالن نظام علم است
چارچوب پرهیز  ریزي براي دستیابی به این اهداف در برنامه

رو براي گسترش سالمت و  از نبایدها بوده و رافع موانع پیش
نجات نیز مقید به مدارا و حلم و استفاده از شیوه گفتگو 

همت "فرماید  شاهدي بر این امر روایتی است که می. است
استقرار آن در . علم سالمت است و حکمت آن تقوي و ورع

آن وفاداري است و  مرکب. نجات است و راهنماي او عافیت
سالح آن نرمی کالم و شمشیرش رضا و کمانش مدارا و 

  .7"ارتش علم گفتگو با علما
رویکرد اصلی نظام علم براي رشد کالبدي، انجام امور نیک و 

هاي مناسب براي  مطابق پسند دیگران، عمومی کردن شیوه
دستیابی به منافع مورد نظر و ایجاد محیطی آرام و باثبات 

ویکرد این نظام براي رشد معنوي نیز ارتباط مستمر ر. است
هاي الهی و حرکت در چارچوب آن  با نیکان، دریافت هدایت

  .8باشد می
  

                                                 
لَ 48ص ..... باب النوادر  1 لکافی جا -5 ائ ذُوفَضَ لْم الْع نَّ   }الرحمۀ{و یده ...یرَةٍکث إِ
لَ 48ص ... باب النوادر  1 الکافی ج -6 ائ لْمذُوفَضَ الْع نَّ زیارة {و رجله ...یرَةٍکث إِ

  }العلماء
الْ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -7 نَّ لَو إِ ائ لْمذُوفَضَ ع یرَةٍکث َ... تُه مۀُ{هلَام الس {

 تُه کْم ح و}عر الْو { رُّه قَ تَ سم اةُ{و النَّج { هدائ یۀُ{و قَ اف الْع { هب رْکَ م و}اء و } الْوفَ
 هلَاح ۀِ{سمل کَ ینُ الْ ل { فُه ی س ا{و ضَ سه } الرِّ قَو اةُ{واردم رةُ {یشُه و ج} الْ او حم
اء لَم الْع{  

لَ 48ص ..... باب النوادر  1 الکافی ج -8 ائ مذُوفَضَ لْ الْع نَّ رُوف و {و زاده ...یرَةٍکث إِ عالْم
 اؤُه م} یلُه لد ۀُ وع ادوى{الْمده ار{و  -الْ ی أَخْ بۀُ الْ حم یقُه فر{  
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  گیري نتیجه -6
هاي اصلی نظام اسالمی  در این تحقیق تالش شد تا ویژگی

ضرورت تالش براي معرفی چنین نظامی از آن . علم بیان شود
هاي  هاي مدل ، محدودیتهاي اخیر رو است که تجربه سال

عالوه بر . نوآوري موجود را بیش از پیش آشکار کرده است
بینی متفاوت اسالمی و در نظر گرفتن  این، لزوم توجه به جهان

ها نیز از دیگر عواملی است  اقتضائات بومی کشور در این مدل
اسالمی را نشان -هاي نوآوري بومی که نیاز به توسعه مدل

الگوي الیحه هاي  توان به ضعف نمونه میبه عنوان . دهد می
  .اشاره کرد ]22[ایرانی پیشرفت از نگاه اسالمی -اسالمی

بندي این مقاله و جهت ایجاد یک تصویر کلی  به عنوان جمع
شده براي نظام اسالمی علم  هاي اصلی بیان نسبت به ویژگی

توان این  با زبان استعاره، می. اي استفاده کرد توان از استعاره می
جریان را به انسانی فعال و پویا تشبیه نمود که به وسیله تعامل 

دنبال ایجاد محیطی سالم و فارغ از و همکاري با سایر افراد به 
. ها است هرگونه نقص و کاستی و در نهایت نجات همه انسان

طی کردن این فرآیند . این فرد تحت تعلیم معلمانی قرار دارد
کند و از سوي  سو زمینه رشد وي را فراهم می تعلیم، از یک

هماهنگی و . شود دیگر، موجب ساخته شدن جامعه می
ه در رشد فرد و ساخته شدن جامعه، تنها به شد سازگاري بیان

دلیل روش خاصی است که توسط معلمان در فرآیند تعلیم 
سو به ارائه اصول علم  روشی که از یک. شود بکار گرفته می

هایی، کسب علوم  پردازد و از سوي دیگر، با ارائه راهنمایی می
روشی .کنند سازي می را زمینه) در چارچوب این اصول(جدید 

شده،  افزایش علم در آن، منوط به بکارگیري دانش کسب که
  . نشر علم و آموزش آن به دیگران است

بر اساس این استعاره، تالش این فرد حول چند فعالیت اصلی 
دهی به یک  شکل: ها عبارتند از یابد که این فعالیت تمرکز می

کسب منفعل و فعاالنه علم، راهبري (حرکت علمی اولیه 
، سیر اجتماعی براي دستیابی )بکارگیري علم حرکت علمی و

رفع موانع پذیرش عمومی (ها  گسترش سالمت و نجات انسان
حفظ حیات و (و رشد یافتن ) علم، آموزش و تعلیم دیگران

  ).رشد ظاهري حرکت علمی و رشد معنوي حرکت علمی
کند که  همچنین حرکت در مسیر سالمت و نجات ایجاب می

شده توسط این فرد و یا اجزاء او در  هاي انجام تمامی فعالیت
چارچوب و یا . چارچوب و حدود خاصی تنظیم شود

گیري کلی حاکم بر رفتارهاي مختلف این فرد و اجزاء  جهت
ان تو در مقام استعاره، می. سازد آن، شاکله رفتارهاي او را می

هاي اصلی این فرد را به این صورت  شاکله اجزاء و یا فعالیت
سر این فرد، تواضع است و چشم آن دوري از : بیان کرد

حسد، گوش آن فهم، زبان آن صداقت، حافظه آن بررسی و 
نیت، عقل آن معرفت به اشیاء و امور،  جستجو، قلب آن حسن

این همت . دست آن رحمت و پاي آن مذاکره با علماء است
فرد معطوف به ایجاد سالمت است و برنامه او براي دستیابی 
به سالمت در چارچوب ورع و دوري از نبایدها تنظیم 

انداز و مقصد حرکت و تالش او، نجات همه  چشم. شود می
ها و موجودات است و در این حرکت ابزارهاي او براي  انسان

علما  دفاع از خود، نرمی کالم، رضایت، مدارا و گفتگو با
ترین وسایل او براي پیشبرد اهداف و پرداختن به  اصلی. است

امور خود، ادب و سرمایه او در این تالش، دوري از ذنوب 
توشه و آب او، انجام معروف و صلح جویی است و . است

راهنما و دوستان او در این مسیر، هدایت و محبت نیکان 
  .باشد می

اجتماعی این فرد در  توان سیر اي دیگر می بر اساس استعاره
جریان علم : گسترش سالمت را به این صورت توصیف کرد

مانند طبیب عالم و مهربانی است که براي گسترش سالمت 
ها، منتظر مراجعه بیماران باقی  در جامعه و نجات انسان

ماند بلکه خود، بیماران و نیازمندان را شناسایی کرده و با  نمی
ان بر اساس برخی از معیارهاي هاي ایش بندي بیماري اولویت

در فرآیند . کند عادالنه، جهت معالجه به آنها مراجعه می
کند که ابتدا اعتماد فرد را نسبت به  معالجه، طبیب تالش می

شیوه درمان جلب کند و موانع موجود بر سرراه پذیریش شیوه 
پس از رفع موانع موجود نه تنها به درمان . مداوا را از بین ببرد

پردازد بلکه جهت رشد دادن فرد بیمار و ایجاد  بیمار میفرد 
مصونیت در او، به آموزش شیوه درمان هم پرداخته و امکانات 

  .دهد مورد نیاز براي درمان را در اختیار خود وي قرار می
در این مقاله، ویژگی اصلی و کلی نظام اسالمی به عنوان 

ابی به گامی اولیه و بسیار کوچک در مسیر طوالنی دستی
شاید بتوان این پژوهش . ایرانی تبیین گردید-پیشرفت اسالمی

گیري تحقیقات و  اي براي شکل را به عنوان مقدمه
هاي دیگري دانست که در نقد، اصالح یا تکمیل  پژوهش
هاي اصلی این نظام به نگارش درآمده و یا تالش  ویژگی



  دیدگاه اسالمی در "نظام علم" هاي اصلی  ویژگی

100  

م را کنند قدمی فراتر نهاده و جزئیات بیشتري از این نظا می
  . معرفی نمایند

هاي  ها با محدودیت این مقاله به عنوان یکی از اولین گام
بسیاري مواجه بوده است و به همین دلیل، نتایج به دست 

هاي  فقدان پژوهش. هاي زیادي است آمده نیز داراي ضعف
هاي با رویکرد اسالمی که  پژوهش(پیشین در این حوزه 

هایی مبتنی بر  پژوهششان ارائه مدلی باشد به خصوص  هدف
، و نیز ورود بسیار محدود )منابع دست اول اسالمی

هاي اسالمی به  اندیشمندان و پژوهشگران فعال در حوزه
هاي  مسائل علم و فناوري از دیگر عواملی است که محدودیت

همچنین یافتن شیوه . جدي را در مسیر پژوهش سبب گردید
هاي  از محدودیتمناسب ارائه نتایج پژوهش نیز یکی دیگر 

اي ارائه  جدي این تحقیق بوده است و نتایج باید به گونه
شد که مناسب با ادبیات و عالئق پژوهشگران حوزه علم و  می

هاي الزم جهت مستند  زمان بتواند دقت فناوري باشد و هم
شده به منابع اسالمی را هم لحاظ  کردن دستاوردهاي حاصل

  . نماید
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