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 تجربی علم رشد در دينی هایآموزه نقش

 كارشناسي ارشد كالمي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/  صادقي سيدياسر shs.hossein@gmail.com 
   yousef.daneshvar@gmail.comشي و پژوهشي امام خمينيمؤسسة آموزگروه كالم، استاديار /  دانشور يوسف

 01/29/2998ـ پذيرش:  09/22/2997دريافت: 

 دهيچك
يكي از مسائل مهم در ارتباط ميان علم و دين، نوع تعاملي است كه دو حوزة دين و علم تجربي با يكديگر 

هاي دين در روند حركت علم ارزيابي دارند. به منظور فهم بهتر اين تعامل، الزم است نقش مفاهيم و آموزه
هايي از دين سخن بگويد كه نقش مثبتي در رشد و حركت علم گردد. اين مقاله برآن است تا دربارة آموزه

ود. بررسي شتجربي داشته است و القاي اين نوع مضامين به جامعه موجب ترغيب ايشان به علم تجربي مي
تواند ما را در رسيدن به علمي كه مللوب دين است، راهنمايي ها و مضامين ديني همچنين مياين آموزه

هاي نظري عمدتاً در قالب مباني ها در دو حوزة نظري و عملي ارزيابي خواهد شد. آموزهكند. اين آموزه
هاي عملي عمدتاً در قالب امور انگيزشي متافيزيكي علم تجربي در جريان حركت علم اثرگذار بوده و آموزه

 م كمك كرده است.به رشد عل

 ينيد علم ،يجابيا تيظرف آموزه، ،يتجرب علم اسالم، ها:كليدواژه
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  مقدمه

 در همم مسائل ازي كي رود.يم شمار به امروزي هاضرورت ازي كي نيد و علم انيم ارتباط از بحث كه ستيني شك

 توجه نكته نيا به است الزم، تعامل نيا بهتر فهم منظور به دارند. گريكدي با دو نيا كه استي تعامل نوع، حوزه نيا

 است؟ داشتهي نقش چه علم حركت روند در نيدهاي آموزه و ميمفاه كه ميكن

ي نيمضام و ميمفاه شوديم ادعاي عن؛ ياست شده انيبي منف صورت بهي گاه و مثبت صورت بهي گاه نقش نيا

 از شدن دور وي مهريب باعث، مقابل در اي وي جربت علوم به بيترغ بموج جامعه به آني القا كه دارد وجود نيد در

 .شوديم علوم نيا

 استي والنطتاً نسبة سابقي دارا تيحيمس نيد وي تجرب علم انيمة رابل در و غربي ايدن درمسئله  نياي بررس

 آن يندگماعقب و توقف اي و علم دنيبال و آمدنبر در راي حيمسي هاآموزه نقش كه نداهبود آني پ در انيغرب و

 در انسجام و نظم به اعتقاد كهرو  آن از حتيمسي ديتوح نگاه كهاند دهيعق نيا بري برخ، مثازي ارب كنند.ي بررس

 است ديجد علم مهمي هافرضشيپ از خود، و اين است داده جهينت را عتيطب بودن فهم قابل دارد، دنباز به را جهان

 در، مقدس كتاب رد عتيطب به زيآمت ييد نظر، مثالً  ا. ياست كردهيي ابسز كمكي تجرب علمي بالندگ به، جهينت در و

، برخي مقابل در .باشد داشتهيي بسزا اثر علم دنيبال در توانديم، دانستنديم شرتاً ذا را ماده كهي، نيدريغ نظرات مقابل

 آن است ددرصد پژوهش نيا است. داشته علم رشد دري منف نقش، شانياي ادعا طب  كه اندگفتهي نيمضام از سخن

 نيا د.ي نمايبررس كند كمكي تجرب علم شرفتيپ و رشد به توانديمي اسالم معارف انيم در كه راي نيمضام از دسته

 .گرفت خواهد قرارلمح نظر مي عمل وي نظرة عرص دو در مهم

. نداهكرد طرد را آن وي تلق آني هاآموزه و اسالم با ناسازگار را ديجد علم هادگاهيدي برخ زين نانامسلم انيم در

 راه، شانيا دگاهيد از ند.اي نمودهاديز تالش آن رشيپذي برا وه رفت ديجد علم استقباز به باز آغوش با گريدي گروه

ي گروه است. يعلمبيني جهان باي نيدبيني ي جهاننيگزيجا و ديجد علم بر تسلطي اسالم جوامعي ماندگعقب عالج

 ه است.بودي نيدي هاآموزه با ناسازگار كهاند نوين برآمده علمي هاهي مؤلفعضب اصالح درصدد زين

ي نيد نيمضام و هاآموزهي بررس بر متوقف، فوقهاي دگاهيد از كي هركارگيري به كه است نيا در سخن حاز

 كه هاييوزهآم به نسبت مهم نيا كه استي تجرب علم در موجود عناصر و هالفهؤم به نسبت نيد كرديرو درك و

 گرفت. خواهدع قوا بحثموضوع  باشد داشتهي مثبت نقش تواندمي

 يتجرب علم شرفتيپ در اسالمي نظرهاي آموزه نقش

 علم، جهينت در و، ستين علم قلمرو در آنها اثبات كه اعتقاداتي بر يعني؛ است شده بنا معين هاييفرضپيش بر علم

 در لمع كه دهدمي دست به جهانهاي ويژگي از تصويري، هم كنار در هافرضپيش اين كند. اثبات راآنها  تواندنمي

ي هاآموزه نقش، ادامه در و ميكنيم اشاره علم اساسي هايفرضپيش ازي بعض به ابتدا كند.مي عمل چارچوب آن

 : كرد ميخواهي ابيارز آنها به نسبت را اسالم نيد
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يگر هاي علم تجربي است. يكي دفرضترين پيشد دارد، از اوژلياينكه طبيعت مادي عيني مستقل از ما وجو

فرض فايده بود. پيشها اين است كه طبيعت موجود قابل فهم است، وگرنه پژوهش دربارة آن بيفرضاز پيش

ده، چه در يك مقياس محدود ارزيابي شهاي كشف شده در طبيعت، اگرديگر يكنواختي طبيعت است؛ يعني نظم

ها و ديگر فرضاين پيش»چه ظم بر مقياسي فراتر از آنچه ارزيابي گرديده قابل تلبي  است. اگرولي اين ن

پذيرش  ـدر واقع  ـاند و اند و حتي مورد تشكيك قرار داشتههاي علم هميشه داراي مقبوليت نبودهفرضپيش

هاي (، ليكن اين تشكيك984، ص 2999آنها در روزگار جديد تاريخ بلند و جذابي دارد )پترسون و ديگران، 

فيلسوفان علم هرگز در ميان انديشمندان تجربي به اين صورت وجود نداشته و آنچه در عمل اتفاق افتاده مفروغ 

 ها در ميان عالمان تجربي بوده است. فرضگرفتن اين پيش

امر غير قابل انكار  هايي در ميان عالمان تجربي است و اينفرضبه هرحاز، علم امروز ثمرة وجود چنين پيش

 شويم:ها وارد ميفرضگونه پيشهاي اسالم با اينرو، به بررسي نسبت آموزهاست. از اين

 ي خارج اتيواقع به اعتقاد. 2

راي فرضي مهم باعتقاد به وجود واقعيتي خارج از ذهن، به طور ارتكازي در انديشمندان تجربي به عنوان پيش

 شود. رجوع به طبيعت تلقي مي

 نويسد:در اين زمينه مي دكتر حسين نصر

دهي، آن را موضوع دهي به طبيعت به راه افتاد، و به موجب همين عينيتسان، علم اسالمي با نوعي عينيتبدين

 (.219، ص 2989پژوهش براي نيل به معرفتي وحداني قرار داد )نصر، 

رج از ذهن واقعيت دارد و مكرر مخاطبان قرآن براي ترين منبع دين اسالم، دنياي خااز منظر قرآن، به عنوان اصلي

(، كه 02ريات: )ذا« تُبْصِرُون فَلَا أَ أَنفُسِكمُ فىِ ل لْمُوقِنِينَ وَ ءَاَياتٌ الْأَرْضِ فىِ وَ»اند. آياتي نظير: رجوع به آن دعوت شده

 است، بر وجود واقعيتي خارج از افزايي بدان دعوت شدهدر آن زمين به عنوان بارزترين مصداق خارجي براي بصيرت

، داللت بر وجود حقيقتي خارج از «نفس»در كنار « ارض»نفس انسان داللت دارد. الزم به يادآوري است كه ذكر 

ا شود و خاستگاه همة امور رگرا شمرده مينفس انسان دارد، و به نوعي اين نگاه در تقابل با ديدگاهي است كه ذهن

 كند.از ميدر نفس و ذهن انسان دنب

(، نگاه انسان به واقعيت خارج 88)نمل: « السَّحَاب مَرَّ تَمُرُّ  هِرَ وَ جَامِدَةً تحْسَبهَا الجِبَازَ  تَرَا وَ »و يا در آية شريفة 

از  گونه كه مشخص است، سخنشود. در اين آيه نيز همانشود و نوعي تنبه به اين نوع نگاه داده مياز او ارزيابي مي

 هاي متعدد ديگر، همگي بر وجود واقعيتيها و ادراكات انسان با حقاي  خارجي است. اينها در كنار نمونهتهتلاب  ياف

 كند. خارج از ذهن انسان داللت مي

 عتيطب بودن فهم قابل به اعتقاد. 0

د. در آنجا رشد نكرچين در قرون ميانه، از نظر علمي و صنعتي جلوتر از اروپا و هند بود، ولي با وجود اين، علم جديد 
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ني فلسفي حاكم بياند كه اين موضوع به سبب تفاوت جهانگران غربي در تبيين چرايي اين مللب گفتهاي از تحليلعده

گرايي توانست در فرهنگ چيني رشد كند؛ زيرا فرهنگ طبيعتها بوده است. علم جديد نميها و هنديبر اروپاييان و چيني

كرد. اين قابل فهم معرفي ميدانست و در نتيجه، طبيعت را غيرر طبيعي را روحاني و نهان ميتائوئيسمي علل واقعي امو

ه زمين دهد كحالي است كه در رويكرد مسيحيان، جهان براي انسان قابل فهم است؛ زيرا خداوند به بشر دستور ميدر 

دهد؛ زيرا او هرگز به غير ممكن دستور نمياي بارز از قابل فهم بودن طبيعت است؛ را مسخر خود سازد و اين نشانه

 (.2/08)سفر تكوين، « پر بار شويد، زياد شويد و زمين را پر كنيد، و آن را به تسخير خود درآوريد»گويد: مي

نشئت گرفته، عبارت است از اينكه بشر به صورت خدا خل  « سفر تكوين»هاي مسيحيان، كه از يكي ديگر از آموزه

 توانند خلقت را درك كنند؛ زيرا اذهان آنها تصاوير ذهن خداوند است. ، مسيحيان ملمئن بودند كه ميويبدين رشده است. 
 خود اتقيتحقي انتها دري ول، هستندي ضويب مدارها نيا كه كرد كشف تا كرد ملالعهي اارهيسي مدارهاة دربار ساز 02 كپلر

 .(902ص  ،2987 ،يگلشنگذراند )يم سر در او دنباز به را خداوند افكار گفت:

ي كي كه ،كرده شكارآ آن در را خود خداوند كهي كتاب دو به ارجاع با تيحيمس در، عتيطب به انهيگراكاوش نگاه نيا

 نيا بر كرد. ليتسه انيحيمس انيم در عتيطب بودن ريپذفهمي برا را راه، عتيطب كتابي گريد و است مقدس كتاب

 لزممست خود كهرا،  انيحيمس انيم در و اروپا در عتيطب به انهيگراكاوش نگاه نوع نيا نامحقق ازي اعده، اساس

 اند.برشمرده ديجد علم نتكوژ  و ظهور عوامل ازي كي عنوان به، است عتيطبي ريپذفهم

 : سدينويم نهيزم نيا در باربور ايان
 عتيطبي ريذپفهم به اعتقاد نخست بود. ازگارسي علمة مشغل با كه شديم شامل عتيطبة دربار رايي هافرضپيش انهيم قرون

 .(90ص ،2990 باربور،) داشت سهمي نظر اي يعقالنمؤلفة  نيم ت در كه بود

 ودنب فهم قابل از نشاني همگ، قرآن اتيآ درويژه ، بهعتيطب در كاوش به دعوت زين اسالم نيدي هاآموزه انيم در

  دارد. نيد نگاه در عتيطب

  كند:يم فيتوص گونهنيا را عتيطب در كاوش هب نآقر  يتشو نلينو
 ندكيم بحث آنها حركات وي آسمان اجرامي سودمند مورد در كه استي قرآن اتيآ كرد، جلب تي ه علم به را نانيمتد آنچه 

 نظام ريستف و رازي فخر الغيب مفاتيح چوني بزرگي رهايتفس در كه است جهت نيهم به دارد.يوام آنها در تدبر به را مردم و

 اندرداختهپ بحث بهي فلك مسائلة دربار ليتفص به، آمده دست به فرصت جا هر كهي كنيم مالحظه القمي الحسن الدين

 .(089-088ص ،2949 نو،ينل)

نيز  و (02: بوت)عنك« الْخَلْ  بَدَأَ كَيْفَ  فَانظُرُواْ الْ َرْضِ فرِ سِيرُواْ  قُلْ» رينظ، كندمي دعوت خلقت در تفكر به كهي اتيآ

ي حس تؤير  يطر از امور نيا كشف امكانة كنند انيبي همگ شده امري عيطب تحوالتة ملالع به آنها در كهي اتيآ

 دنيسري برا وسط حد عنوان به و شده گرفتهعنه  مفروغي عيطب امور نيا فهم، اتيآ نيا دراست؛ زيرا  انساني برا

 است. هرديدگ استفادهي گريدة نكت به  يتصد وي گريد امر به
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 عتيطب در نظم وجود به اعتقاد .9

 بدون و ستا بوده عتيطب كشف به دانشمندان  يتشو در عمدهي عامل همواره، عتيطب در ثابتي نظام وجود به اعتقاد

 هرگاه كه دشويم سبب اعتقاد نيا رسد.يم نظر به عبث عتيطب در نيقوان و روابط كشفي براي كوشش نوع هر آن

 بر نه، ميكن حمل خود اطالعاتي كم بر را آن مينشد آن در نظم كشف به موف ي عيطبة ديپد كة يعملالي ط در ما

 صدفه اساس بر ما نگاه در ميكنيمي زندگ آن در كهي جهان اگر عت.يطب در اتفاق و صدفهبه  حكم وي نظميب وجود

 بود.ا معني ب جهان از نوع نيا در نيقوان كشف از سخن اصوالً داشت، انيجر اتفاق و

 : سدينويم مقدمه بر تاريخ علم كتاب در سارتن جورج
 درهم و آشفتهة ماد ازي ميعظة تود بلكهي، هانيك نظام كي نه جهان اگر نبود،ي وحدت عتيطب در اگر كه است روشنالً كام

ي كانام وي علمي هاپژوهش يبراي فرصت درآن راند،يم حكم معجزاتة قاعديب وقوع بلكه، نيقوان و قواعد نه آن بر اگر بود،

 است جهان رد نظمي عن، ينينخست موضوع اصل آن بر تازهت ييدي  تازه، قانون هر كشف نداشت. وجودي علم شرفتيپي برا

 .(42ص ، 2 ج ،2988 سارتن،)

 كهي داعتقا بر هيكت با يشتيننا كرد، دايپ تيحاكمي كوانتوم كيمكان، ستميب قرن اوز ربع دري وقت كه روستنيهم از

 شت: نو بورن بهي الديم 2901 دري انامه در، داشت عتيطب در نظم به

 هينظر نيا ت.سيني واقع ءيش هنوز كه ديگويم من بهي دروني ندا كي اما، است ابهت با قلعاًي كوانتوم كيمكان

 زديرينم تاس او كه قدممعت من، حاز هر به كند.ينم كينزد ميقد ذات اسرار به را ما واقعاً اما، داردي اديزي محتوا

 .(92ص ،2972 بورن،)

 اشت: گن نيچني الديم 2944 در بورن به گريدي انامه در وا

 و، ديدار اعتقاد زديريم تاس كهيي خدا به شما م.ياگرفته قرار مخالف قلب دو دري، علم ديد لحاظ از شما و من

 آن كشف ازدنب به خود تفحصات باي كنترل قابلريغ ونح به من و، دارد تيواقع كهيي ايدن در كامل نظم وجود به من

 كه دانميم وبخ گرچه سازد.ينم معتقدي اديبني زيرتاس نيا به مراي كوانتومية نظريي ابتدا تيموفقي حت ... هستم

 يشهود ديد شوديم معلوم كه آمد خواهدي روز، شك بدون اما، داننديم مني ريپ ازي ناش را نيا من جوان همكاران

 .(249ص ،2972 ، بورن) است بوده درست ما از كيكدام

 عبارت كه دكن فراهم را ديجد علمي اصل مفروضات ازي كي توانست انيهودي و انيحيمس انيم در خداباورانه ديعقا

 قرن رد عموماً عتيطب نيقوان در وجو جست است. رفته كار به عتيطب در كه فهم قابل نظم كي به اعتقاد: از بود

ي هانظم پس در كهشد ي در نظر گرفته ميالهي گذارقانون كشفي برايي وجو جست عنوان بهي الديم مهفده

 . دارد قرار عتيطب
 شمار به« نشيآفر»ة آموزة الزم جهان تيريخ، اساس نيا بر دارد. وجود عتيطب مورد دري مثبت كرديرو، مقدس كتاب در

 .(94ص ،2990 باربور،) است خيتار و زمانة عرص در مخلوق نظمة رنديگ دربر خداوند اهداف و ديآمي
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 اتيآ رد تفكر بهي، اريبس اتيآ در ديمج قرآن است. مشاهده قابل وضوح به نگاه نيا زيني اسالمي هاآموزه انيم در

 دعوت كنديم حكومت آنها بر كهي متقن نظام و ديآيم ديپد آنها اوضاع در كهي بيعج اختالفات و ستارگان وي آسمان

 فاتاختال و گرفته قرار نيزم در بيعجا از آنچه و هاابانيب و هاكوه و اهايدر و نيزم نشيآفر در تفكر به د.ماينيم

  كند.يمتشوي   آنها در موجود نظم و فصوز التيتبد و روز و شب

 مِن تَرَا هَلْ الْبَصَرَ فَارْجِعِ تَفَاوُتٍ مِن انِالرَّحْمَ  خَلْ ِ فرِ تَرَا مَّا طِبَاقًا سَمَاوَاتٍ سَبْعَ خَلَ َ الَّذِا»ة فيشرية آ در

 «نظمررب و اختالز» معناا به، شده اشاره آن به زين الميزان ريتفس در كه گونههمان ،«فلور»ة كلم(، 9: ملك« )فُلُور

 اين و ،است نظر تكرار «بصر ارجاع» از مراد و شدهي نف مخلوقات و عتيطب دري نظميب هرگونه، هيآ نيا در. است

 ،يطباطبائ) نرك نظر دقت با بايد ،نيست تفاوتر خلقت سراسر در كه كنر يقين بخواهر اگر اينكه از است كنايه

 .(188ص ،29 ج ،2974

 : سدينو، ميعتيطب بودن مندنظام و بودن قانونمند به اسالم نگاه نييتب در طياره عبدالفتاح

ية آ ت.اس شده اشاره بدان قرآن در كه روديم شمار بهي تجرب علم صوزا از نيا و، استي ثابت نيقواني دارا عالم

ست بقاي داراي الههاي سنت كه مللب نيا در دارد صراحت« ديابيينمي ليتبد خدا سنت در» د:يفرمايم كه فهيشر

 .(011ص ،م2990 اره،ي)ط شودينم جادياي رييتغ آنها در و

( قلعاً 9)طالق: « قَدْرا ءٍشَيْ لِكُلِّ اللَّهُ  جَعَلَ قَدْ»( يا 8)رعد: « بِمِقْدَار عِنَدهُ شرءٍ ُكلُّ»همچنين آياتي نظير 

كند؛ زيرا در آيه، از الفاظ عموم استفاده شده و يكي از مصادي  اين داللت بر نوعي نظم و تعين در طبيعت مي

ت به كند كه خلقبيان مي عام طبيعت است. ممكن است كسي ادعا كند كه اين آيات عالوه بر داللت مذكور،

رسد اين مللب ارتباطي با مدلوز ملابقي و حتي مدلوز نحو رياضي و كمژي صورت گرفته است كه به نظر مي

 التزامي آيه ندارد. 

 ديشا اند.تهداش ژهيوي توجه اتياضير بهان نامسلم اعصاربرخي  طوز در كه كرد انكار را مللب نيا توانينم البته

 :كه بودهنظر  نيا از توجه نيا
 به درست است. شدهيم شمرده معقوز جهان و محسوس جهان انيمي ادروازه همچوني، اسالم اندازچشم در اتياضير

 هانجة آورند ديپد ازي كثرت هر زين بيترت همان به، شوديم داريپد واحد از اعدادة هم و نقله از اشكازة هم كه بيترت همان

ي دوجو جوانب عنوان بهي عني – آنهاي ثاغورسيفي معنا به را اشكاز و اعدادي وقت است. واحد و احد خود كه ديآيم وجود به

 به ند.كمي تيحكا وحدت از كثرت آنها با كه شونديمي الهيوس ميريبگ نظر در – محض تيكم عنوان به تنها نه و وحدت

 .(291ص ،2919 نصر،) است شتهدا ليتما اتياضير به وستهيپ مسلمان فرد فكر و ذهن كه است جهت نيهم

 مسلمان اندانشمند كه نشد نيا به منجر هرگز اتياضير به ليتما كه شودمي مشخص مللب نيا، خيتار به نگاه با

  كنند. فهمي اضير صورت به را عتيطب
 دگاهيد دري وانفرا مشترك نقاط ستينگري مياسالمهاي دگاهيد با مشابه شيوب كمي دگاهيد با عتيطب به غرب كهي زمان تا

هاي سده هب رنسانس ورود با و داشتي كوتاه عمر مشترك دگاهيد نياي ول خورد.مي چشم به عتيطب به نسبت سنت دو نيا
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 به، تظرهرمنيغي اسيمق در عتيطبي سازياضير رفت. انيم از سرعت به مشتركة نيزمي، علم انقالب راه شدن هموار و انهيم

 كه بود وگوگفت مشترك زبان نيا شد. منجر، بود گرفته تيعار بهي اسالمي علم سنت از اروپا كه نچهة آهم ازيي نهايي جدا

 .(012ص ،2989 )اقباز، رفت انيم از عتيطبي سازياضير و مدرن علم ظهور با

 كه ستين معنا نيا بهتاً ضرور گذشته اعصار دري اسالم سنت توسط عتيطب دنيندي اضير كه داشت دقت ديبا البته

 صرفي كمژ نگاه كه است نيا است مشخص آنچه، بله است. اسالم نيدي هاآموزه با مخالفي كمژ  وي اضير نگاه نيا

 كنيل، بودهي نيدهاي آموزه از ثر مت مللب نيا كه برسد ذهن به ديشا و نكرد دايپ تحق  نانامسلم انيم در عتيطب به

 است.موضوع  به تريجد توجه و مل ت ازمندين، پاسخ به دنيرس

 عتيطب بودن مسخر به اعتقاد. 4

 و كنترز قابل شربي برا كه شده دهيآفري اگونهبه عتيطب كه معناست نيبد بشري برا عتيطب بودن مسخر به اعتقاد

  است. مهار
ي معنا ردي تجرب علم رشد و تولدية ما كه است بودهي عناصر نيسازتر سرنوشت و نيترياساس ازي كي جهان دنيد بنددر

 (. 298ص ،2979 سروش،) است شده آن نيامروز اصخ

 هاي دين اسالم وجود دارد يا خير؟حاز سؤاز اساسي اين است كه آيا اعتقاد به مسخر بودن طبيعت بدين معنا، در آموزه

 دررا « ريتسخ»ي معنا موشيكيم، ادامه درگويد. يم سخن بشري برا عتيطب ريتسخ ازي متعدد اتيآ در قرآن

الً، مث؛ است هكرد اشاره گرانيد اي ايانب توسط عتيطب بر تسلط بهجا  چند در قرآن نيهمچن م.يده حيتوض اتيآ نيا

ي دفاع سد از سخن نيذوالقرنبارة در اي و، «ميداد قرار نرم اوي برا را آهن ما: »ديفرمايم داود حضرتة ربادر

 كند. جاديا توانست او كهگويد ي ميمحكم

 در د.وشمي اشاره آنها ازي برخ به، ليذ در كه است پرداخته عتيطب بودن مسخرة لئمس به قرآني از متعدد اتيآ

 كرد اشاره( 02: لقمان« )الْ َرْضِ فرِ مَا وَ السَّمَاوَاتِ فرِ مَّا لَكُم سَخَّرَ اللَّهَ أَنَّ تَرَوْاْ لَمْ أَ»ة فيشرية آ به توانيم، نيب نيا

 ،تيجهن در و، است «شما خاطر به» آن معناا باشد، تيغا الم يمعنا به «لكم»ة لمك در الم، اتيآ نوع نيا در اگر كه

 عنوان به هكاست  دهيآفري اگونه به را نيزم و عتيطب خداوند كه معناست نيبد« عتيطب ريتسخ»، احتماز نيا در

« ريسخت»بدين روي  ست.ا كرده فراهم هدف نيا تحق ي برا را زيچ همه و رديگ قرار انسان معاشي برا آمادهي بستر

  انسان. نه ست،خدا اسباب اينة كنند تسخير و، است بودن آماده و داشتن تيفعلي معنا به

 خل ي اهگون به را عتيطب خداوند كه معناست نيبد هآي ،صورت نيا در ،بگيريم «ملك» يمعنا به را الم اگر اما

، صورتنيا در است تيملكي معنا به الم كه ميرفتيپذ گرا است. شدهي معرف بشري براي نيتكو ملك عنوان به كه كرده

 قدرت« ينيوتك ملك» از مراد وي، اعتبار نه، دارد مناسبتي نيتكو ملك با، هيآ در« خلقت» ريتعب كه رسديم نظر به

  بود. خواهد انسانة كنند تسخير، معنا نيا در كهاست  عتيطب بر تسلط در بشر

 خدمت به زمان و مرور در هاانسان پيشرفت اند وداده دوم را احتمازهمين معناي  در اين ميان، بعضر

داند احتماز دوم را خالف ظاهر مي عالمه طباطبائياند. ليكن گرفته شاهدي بر گفتة خود را عالم اجزاا گرفتن
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 را ودخ مسخر بود، نانسا كنندة خود تسخير اگر سازد؛ زيرانمر «َترَوْا لَمْ أَ»جملة  با احتماز اين فرمايد: و مي

 (.940، ص  21، ج 2974طباطبائي، ) نبود سؤاز اين به حاجت ديگر ديد ومر

كه در تواند از نوع استفهام تنبهژي باشد؛ همچنانالبته اين اشكاز به نظر قابل دفع است؛ زيرا استفهام مي

 رسد كه معناي دوم، كه نوعييبسياري از جاها، در قرآن شاهد چنين سنخي از استفهام هستيم. حتي به نظر م

 الْفُْلكَ  لَُكمُ سَخَّرَ»تواند شواهدي از قرآن داشته باشد؛ مانند آية شريفة كند، ميقدرت تصرف براي بشر فرض مي

ويد. گ( كه سخن از تسخير مصنوعات بشري مانند كشتي براي انسان مي90)ابراهيم: « بِ َمْرِهِ الْبَحْرِ فرِ لِتَجْرِاَ

به بيان مذكور، خداوند طبيعت را مسخر انسان ساخته و از او خواسته است كه براي ت مين رفاه و با توجه 

 هاي خود آن را به تسلط درآورد.نيازمندي

لة دنياي ترين مسئدانند كه فوريدر اينجا، ذكر اين نكته مهم است كه همة آشنايان به شرايط دنياي متجدد مي

شناختي است؛ يعني به هم ريختن تعادز ميان انسان و محيط طبيعي او. ران بومنوين، دست كم در سلح مادي، بح

بدين روي، ممكن است كسي تصور كند كه اعتقاد به مسخر بودن طبيعت در دست بشر به عنوان يك آموزة ديني، 

ه طبيعت نگاه برسد؛ زيرا اين نوع تر كند. ليكن اين تصور صحيح به نظر نميتواند اين شرايط موجود را وخيممي

كند، ولي هرگز دچار آسيبي نخواهد شد كه امروز از ناحية علم اگرچه مقدمة تصرف و سيلره بر آن را فراهم مي

اي در تجربي متوجه طبيعت است؛ زيرا در اين نگاه، طبيعت به عنوان مخلوق خداوند و صنع الهي و به عنوان وديعه

آباداني آن را دارد. در اين رويكرد، طبيعت همچون مادري است كه  آيد كه وظيفة عمران ودست بشر به شمار مي

 داري و حفاظت از آن نيز به عهدة بشر است. كند و وظيفة نگهبشر در دامن آن رشد مي

آمده و در چارچوب حد و مرزهايي محفوظ در منظر اسالمي، عمل بر روي طبيعت هميشه تحت نظم و قاعده در

فرجام، كه در ساحت ظاهر به سوي داند كه سعادت نهايي نه با عمل بيسنتي نيك مي مانده است؛ زيرا مسلمان

كند، بلكه با عمل باطني بر روي خود شخص، براي رام كردن طبيعت نازلة خويش چپاوز و تخريب طبيعت ميل مي

 (.272-219، ص 2989دهد )نصر، و به تعبير عارفان، مسلمان كردن شيلان وجود خويش دست مي

اهد بر اين مدعا آن است كه در طوز اعصار متمادي، مسلمانان با اشتياق بسيار به فراگيري علوم طبيعي، مانند ش

لوم جاي نهادند، بي آنكه تعادز آن عنجوم و طبيعيات و طب روي آوردند و در پيشرفت اين علوم، ت ثيرهاي عظيمي بر

ها هميشه در چارچوبي كه با ساختار كلي عالم از منظر اسالمي و هماهنگي آنها با طبيعت از دست برود. علوم طبيعي آن

 توان مشاهده كرد.اي است كه ميان اين دو رويكرد ميهماهنگ بود، شكل گرفت و اين فرق عمده

 «خلقت»ة آموز به اعتقاد. 1

هات آموزه از جاست. اين « خلقت»يكي از اعتقاداتي كه به عنوان كمك كننده به رشد علم تجربي ملرح شده، آموزة 

گاه به ن گوناگون ملمح نظر قرار گرفته است. اولين جهت نقش اين اعتقاد در خير دانستن طبيعت است كه نقلة مقابل
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است. جهت ديگر نقش اين آموزه، در اعتقاد به مخلوق بودن عالم و نفي هرگونه رويكرد  طبيعت به عنوان امري شر

 نقشي مهم در عرصة كار پژوهشي در حيلة طبيعت داشته باشد. تواندخداانگارانه به طبيعت است، كه مي

 اشخلقت و خداوند ساختن زيمتما از كهاست « ييخداهمه» به اعتقاد ها،تمدني برخ در موجودي هاباور ازي كي

 با همراه نگاه و عتيطب كردنيي خدا در دگاهيد نيا خداست. ازي اپارهعي نو به خلقت كهاست  آن بر وه بود ناتوان

 مللب نيا هب اعتقاد، مقابل در كند. مواجهي جد مانع با راي علم كاري تجربة جنب توانست، ميعتيطب به تقدسي نوع

 عتيطب جهاني ور بري تجارب انجامي برا را نهيزم توانستيم، «خداست خلقت بلكه، ستين خدا نفسهيف عتيطب» كه

  كند. هموار
ي، الديم ومس قرن در كردند.ي بررسي حيمس اتيالهة نيزم در را خلقتي شناسهانيك لسوفيف چند، هياولي حيمس قرون در

ي طراح ربش نفعي برايتاً نها را آن و كرد خل  چيه از را جهان، شيخو تينهايب قدرت با خداوند كه كرد ديك ت الكتانتيوس

 چهارم قرن رد كند.مي عملي ثابت نيقوان طب  بر كه است جاندارريغي سميمكان عتيطب كه است آن ازي حاك نيا است. كرده

، لذا و ستين رجاندا عتيطب كه داشت اصراري، ونانة يفالسف گريد و ارسلو و افالطون نظر خالف بر كاپودشيا باسيلي، الديم

« ييخدامهه»ة آموز نيقيهة اعتقادنام در، تينها در كنند.يم اجرا را خداوند دستورات كنندمي رشد واناتيح اي اهانيگي وقت

 و شد ولدمت حيمس تنها«. است شده ساخته و است شده متولد حيمس. خداست فرزند تنها حيمس: »ديگومي كه آنجا شد، طرد

 . (007-028ص  ،2987 ،ي گلشن) نشد متولد، شد ساخته جهان است، كيشر خدا جوهر در، نيبنابرا

 ريمس دري مانع عنوان به ميقدهاي فرهنگي برخ در كهي ديعقا ازي كي عنوان به« ييخداهمه»ة آموزسان، نيبد

 در علم تولد يبرا راي مناسب ريمس نيقيهة ناماعتقاد و رفت كنار نامهاعتقاد نيا توسط كرد،يم فايا نقش علم رشد

  ساخت.ي هموار بشر سرگذشت

 : سدينويم فوق مللب نييتب در باربور ايان
ي موضوع انجه بود. نرسانده تيالوه مقام به را كيارگان اتيحي روهاين اي يعيبطي روهاين هرگز مقدس كتاب بري مبتن نيد

 .(94ص ،2990 باربور،) باشد پژوهش موضوع توانست، ميرونيازا و نبود پرستشي برا

اقع شده مؤكد و اسالم نيدي هاآموزه دري قدر به، عتيطب به رخداگونهيغي نگاهي عن، يعتيطب به كرديرو نوع نيا

 زيست در عازمت خداوند تيوحدان باي نوع به كهه بودي تفكرات با مقابله اسالم، نيدي مبارزات اهداف ازي كي كه است

 ست.ا كرده فراهم پژوهشمنظور به عتيطبة عرص به ورودي براي مهمة نيزم كتاپرستانهي نشيب نيا ند.اهبود

 عنوان به تخلق اگر است. خلقتة لئمسي عنيي، اله فعل دانستني ارياخت به توجه، «خلقت»ة آموز در گريد جهت

 نياي، نيسپ صورت به و كرد رجوع عتيطب به ديبا، آن شناخت و فهمي برا پس شودمي دانسته خداوندي ارياخت فعل

ي نيشيپ صورت به توانمين كه است صورت نيبدي، ارياخت افعازة هم در كهن؛ همچنادنمو رصد راي ارياخت فعل

 شد. خواهد ترپررنگي اله فعل شناختي برا مشاهده نقشسان، نيبد شوند. شناخته

 : سدينويمي نيدة آموز نياي اثرگذار انيب در باربور
 حصوزم جهان اگر رايز؛ ميبشناس ميتوانيم آنة مشاهد با تنها را عتيطب عالم اتيجزئ كه است آن بر داز« نشيآفر»ة آموز

 ميتوانيم يواقعة مشاهد با تنها زين ما و، نديافريب شده خل  كه گونهبدان را جهان نبود ملزم خداوند است، خداوندي ارياخت فعل
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 نيا الفخبر ن.ينخستي مبادي ضرور امديپ نه، است خداوندة اراد به وابسته و ممكن جهانْ ، گريد عبارت به م.يكن درك را آن

 ببرديپي، لك اصوز از نمودن آغاز با ستيبامي انسان و كرديمي رويپي اسيق كرديرو ازتاً عمد كه بودي ونانة يشياند، نگرش

 .(99ص  ،2990 باربور،) است افتهي سامان و نظم جهان اتيجزئة هم چگونه كه

گذار در علم جديد، اهميت دادن به مشاهده است. در تفكر يوناني و حتي كالسيك، بدون ترديد، يكي از عناصر مهم و اثر

سيك اي تفكر يوناني كال، اما اين توجه در اولويت نگاه انديشمندان قرار نداشته است. عدهشدهاگرچه به مشاهده توجه مي

علم  بيني ايشان در جهت پيشرفتتر، ترديد خواهيم كرد كه جهاندانند، اما با نگاهي عمي هاي علم ميفرضپيش را منش 

حصيل واند، بدون احتجاج به پژوهش تجربي صورت را تتبوده باشد؛ زيرا طب  ديدگاه ايشان، فقط تفكر عقالني است كه مي

 (.984، ص 2999كوشيدند با تعريف ماهيت اشيا علم را به پيش ببرند )پترسون و ديگران،روي، ميكند و بدين

 رجوعة نيمز توانديم شود،يم حاصل نيد از ثر ت با نانيمتدي برا كهي نگاه نوع كه كرد اذعان مللب نيا به ديبا

 ندايفر در تفكرانم ريسا و گاليله كه كنندمي استدالزي بعض كند. ليتسه و عيتسر شانيا در را« مشاهده» عنصر به

 از متفاوت اًاساسي ريتصو آنها رايز؛ شناختند قدما از متفاوتالً كامي اوهيش به راي كيزيف تيواقع د،يجد علم شيزا

 .(981ص ،)همان بود شانيا رسم و راه و خداوند ازي خاصي تلقصل اح ريتصو نيا و داشتند جهان

ي قالنع استدالز با را جهان ساختاربتوان  كه ندارد امكان پس؛ كنديم خل  آزادانه خداوند كه معناست نابد نيا

  داشت. دهيعق ارسلو كه آنچنان، كرد استنتاج

 عالوه ست.ا گرفته قرار ديك تحل م زين اسالم نيد در خلقت دري اله ارياخت و« نشيآفر»ة آموزي عني نگاه نيهم

 در مكرر طور هب زيني هست نظام قتيحق با ارتباط منظور به ميرمستقيغ اي ميمستق طوربه مشاهده به دعوت، نآ بر

 است. گرفته صورت قرآن

 خود رشد ريمس در ديجد علم كهيي هاخألة كنندليتكم عنوان به نيد كه ديرس جهينت نيا به توانيم، انيپا در

  كند. فراهم را علم رشد و حركتة نيزماست  توانسته، بوده واجهم آن با
 از، است ميمستقريغ اي ميطورمستق به هاانسان نياديبني هاپرسشي براي گاههيتك كه، اتيحي اعال هدفة ارائ با نيد اگر

ي بشر اتيح ها،انسان نياديبني هاپرسش و واالي هااحساس به اعتنايب روش آن با علم آنگاه بست،يمبر رخت بشري زندگ

 .(79ص ،2970 ،يجعفر) داشتيبازم حركت از را خيتار و خشكانديم را

 مقدار نيهم به، دهدمي ارائه ما به هاستين و هاهستة حوز دري نيبجهاني نوع كه، نيدي نظري هاآموزه انيب در

ي نقش هك گفت بتوان ديشا و داشتهي ارزش وي عملة جنب كه كرد ميخواه اشارههايي آموزه به، ادامه در و كرده اكتفا

 است. كرده فايا را علم رشد دري شيزيانگ

 يتجرب علم شرفتيپ در اسالمي عملهاي آموزه نقش

 يآموزعلم به دعوتالف. 

 اي كه اهميت اين آموزه در دين اسالم براست، به گونه« آموزيدعوت به علم»هاي دين اسالم ترين آموزهيكي از مهم
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كنيم كه علم مورد دعوت اسالم علم تجربي نوين با ماهيت امروزين بوده است، بلكه احدي پوشيده نيست. ما ادعا نمي

زمينة ورود مسلمانان به تجربه و مشاهدة عالم را فراهم كرد، به  ـتجربي ولو معرفت غير ـدعوت دين به علم و معرفت 

ندد پسآموزي بوده است. حاز اگر شارع مقدس اين الزمه را نميبه علماي كه اين مشاهده الزمة قهري دعوت دين گونه

 ود. شبر اوست كه مخاطبان را به اين نكته توجه دهد، وگرنه نوعي امضا از طرف شارع نسبت به لوازم فهميده مي

 اريبسي هاهيآ خت.يبرانگ عتيطبة دربار شهياند و تفكر به را مسلمانان كه بودي آسمان كتاب نيا، قرآن كدؤم دعوت

 دگانكننتالوت و كرديم جلب ستارگان حركت وي عيطب جهان در موجود نظم وي هماهنگ به را انسان توجه قرآن در

 آب و خاك نوع كي ازي ريگبهره وجود با كه، گوناگون اهانيگ و روز و شب اختالف و عتيطبة دربار تا داشتيوام را

 .(00-02ص  ،2989 از،)اقب شندينديب، اندمتفاوت گريكدي با

 : ديگويم، افتاد اتفاق مسلمانان انيم در آنچه نييتب دري درست به سارتن جرج
 را قرآن حوز آن تمركز اگر، افتي دست نيمسلم دانش ازي درست شناخت به توانيم چگونه كه كنميم ازؤس گريد بار من

 (2ص ،2907سارتن، ) مينكن درك

نخستين علومي كه در اسالم پديد آمد علوم ديني بود؛ نظير علم قرائت قرآن و علم  ها،ها و دعوتدر پي اين تشوي 

پديد آمد؛ مانند علم حديث  تفسير و فقه. به دنباز آن، علوم ديگري براي حفظ و ثبت سخنان و رفتارهاي رسوز اكرم

ي را، كه پس از آن در علوم طبيعشناسي و علم رجاز و علم انساب. اين علوم ديني زمينة فكري و برخي از عناصر روش

در  سليقگيبندي اطالعات و خوشمورد استفاده قرار گرفت، فراهم آورد. شواهد عيني معتبر، ضبط جزئيات، طبقه

شناسي مزبور است. آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است سير بندي اطالعات برخي از عناصر روشبندي و ردهطبقه

ترين سنت اين حقيقت است كه خاستگاه اين سنت علمي، كه به مدت هشت سده پيشرفتهتاريخي وقايع نيست، بلكه 

شد، سنت معرفتي بود كه ريشه در دو منبع اسالم يعني قرآن و حديث داشت )اقباز، علمي در همة دنيا محسوب مي

منجر به نوعي دقت در (. دقي  شدن مسلمانان در علوم مزبور، كه به نوعي الزمة اين علوم بوده است، 02، ص 2989

 توان نظاره كرد.ساير امور نيز شد. براي مثاز، همين سنخ از دقت را در مشاهدات ايشان نيز مي

 : دنويسمي مللب نيا حيتوض در سديلو
 ميسلتكرد،يمن ثابت تجربه راي مللب تا.  ... بوده آن حيصحي علم روح همان داشت بغداد دانشگاه كهي ازاتيامت نيترمهم ازي كي

ي علف اكتشافات و اختراعات به دست اندتوانسته آن كمك به رياخ قرون دانشمندان كه استي اقهيطر نيا و، شدندينم آن

 .(144ص ،2947 ، گوستاولوبون) بزنند

 كه استي علم ملاب  تماماً ني نويتجرب علم كه ستين معنا نيبد هرگزي اسالم تمدن از غرب علمي ريگوام البته

 است. توجه موردنوين  علمي هاهي مؤلفبعض در ثر ت نيا بلكه، داشته رواج نانامسلم انيم در

ي نگاه با تانيم كمي مرور، پرداختهي پژوهعلم و علمة مقول به كهي را اتيروا و اتيآ ازي بعض است الزم، نجايا در

 م.ي نماييبررس را علم به اسالم نيد نگاهي نيددرون

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاِء مَاًء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مختلِفاً أَلْوَانهَا َو مَِن : »ديفرمايم قرآن در متعاز خداوند
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خْشىَ فٌ أَلْوَانُهُ کَذَالِكَ إِنَّمَا يمختَلِ الْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَ حُمْرٌ مخّْتَلِفٌ أَلْوَانهَا وَ غَرَابِيبُ سُودٌ وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَاب  وَ الْأَنْعَامِ 

 تندهسي شمندانياند، فهيشرية آ در« علما» از مراد، اقيسة نيقر به كه است واضح (.07: فاطر« )اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

 .كننديم دايپ تيخش خداوند مقابل در، عالم اسرار به بردنيپ و آن در كنكاش و عتيطب به رجوع با كه

ي معرف همم نيا حصوزي براي امقدمه عتيطبي بررس و هاستدهيپد در تدبر و مل ت گرو در تيخش ليتحص اگر

 رفت. خواهند آن اسرار ازيي رمزگشا و عتيطب سمت به نانامسلم گاهآناخود شده،

 وي مالاس هدف كي به دنيرسة مقدم علم كي دانستن اگر، اسالم نيد در كه داشت توجه ديبا، گريدسوي  از

 ناناسلممة عهد بري اضهيفر عنوان بهي گاهي حت و، شده هيتوص آن گرفتن فرا باشدي شرعة فيوظ كي انجام اي

 علم؛ «ةايالح كسبكمي العلم اكتسبوا» :ندفرمود كهاست  شده نقل يعل نيمنؤرالميام ازي تيروا در است. شده ملرح

 .(212ص ق،2422،يمدآ) كند كسب راي زندگ شماي برا علم تا ديكن كسب را

من جاءه » د:ينفرمايم رحمت امبريپكه ؛ چنانباشدي بشرة جامع در اسالمي اياح به كمك توانديم فهيوظ نيا

 ،2 ج ق،2429 ،يمجلس« )ةفي الجن ةواحد ةالموت و هو يطلب العلم ليحيي به االسالم کان بينه و بين االنبياء درج

 عَلَر فِرينَلِْلكا اللَّهُ يَجْعَلَ لَنْ»ة فيشرآية  در كه است كفار برابر در نلنامسلم قدرتي اعتالة فيوظ اي و(. 284ص 

 ةسلل تحت نه واست  مستقل كه شوديمي معرفي اجامعه اسالم نظر ورنظمة جامع، (242: نساء« )سَبيال الُْمؤْمِنينَ

ة دفرمو به كهي علم علم؛ به جوعر با مگر، شودينم حاصلحاالت  ازي اريبس در مهم نيا كه است واضح و، كفار

 شود.يم دانسته قدرت و سللهي دارا آنة دارند واست  شدهي معرف« سللان» نيمنؤرالميام حضرت

 به خدمتبارة در اعظم رسوز كالم دركه ؛ چناناست شده فيتعر« گرانيد به خدمت» فهيوظ نيا زيني گاه

 (. 202ص ق،2429 ،يريحم« )الهيلع انفعهم هيال  الخل فاحبژ اهلل ازيع همكلژ  الخل : »است آمده خل 

 : دينفرمايم لمفضژ  به خلاب صادق امام، گريدي تيروا در

در آنچه قادر عليم راه علم آن را به مردم داده و آنچه علمش را به مردم نداده كه هر يك مواف   ،تفكژر كن اا مفضژل

اما آنچه صالح  ؛ر در دانستن آن است راهر براا آن گشودهزيرا هر چه صالح دين و دنياا آدم ؛حكمت و مصلحت است

ها و بيرون آوردن شتن و آباد كردن زمينامانند زراعت كردن و درخت ك ،دنيا در دانستن آن و آدمر را راه علم به آن داده

رون ها و دردها و بيبيماري يند از انواعجوها كه به آن استشفا مرها و ريشهداشتن چهارپايان و معرفت گياهها و نگاهقنات

ها در شيوهها و غوص كردن در درياها و انواع آورند، و علم سوار شدن كشتيها كه انواع جواهر را بيرون مرآوردن معدن

ها و وجوه متاجر و مكاسب و غير آنها كه شرحشان به طوز صيد كردن وحشيان و مرغان و ماهيان و تصرژف در صنعت

 (.80تا، صبن عمر، بيمفضلد آنها دشوار است، و صالح امور دنياا مردم در آنهاست )انجامد، و تعدامر

 دهشي معرفي علوم ازي همگ آن رينظا وي رانيكشت و نيزم عمران وي داردام وي كاردرخت علم، تيروا نيا در

 نيا كمك به گرانيد و خودي برا راي ويدن وي مادي زندگ صالح تااست  كردهي ارزان انسان به متعاز خداوند كه

 كند. استحصاز علوم

 اريتاخ دري آموزعلمي براي قوي ازهيانگ و شده ملرح اسالم نيد در كه استيي هاآموزه از كوچكي انمونه نهايا

 است. داده قرار مسلمانان
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 عتيطب در خدا عظمت كشف به دعوتب. 

 دعوت نيد يهاآموزه ازي كي كند. جاديا زهيانگي علم تيفعالي برا توانديم واست  توانستهيم هموارهي نيد اعتقادات

  .است عتيطب در خداوند عظمت كشف منظور به عتيطب سمت به مردم
توان در آثار خلقت ديد، مورد توجه واقع شد، به طوري كه برخي از انديشمندان استدالز كردند اين ادعا كه حكمت الهي را مي

 (.14، ص2987ميكروسكوپي را ملالعه كنيم و يك ملحد باقي بمانيم )گلشني،  انگيز حياتكه محاز است جهان شگفت

گرفتند و نظم هاي خداوند در طبيعت در نظر ميگذاران علم جديد نيز ملالعة طبيعت را به منزلة ملالعة نشانهحتي بنيان

اين نظام  كردند. به بيان نيوتن،ير مياي از دانش و حكمت برتر خداوند تعبهاي طبيعي را به عنوان نشانهموجود در پديده

 تواند از هدايت و حكمت يك موجود هوشمند و توانا نشئت بگيرد.دار فقط ميهاي دنبالهزيباي خورشيد و سيارات و ستاره

 مشابهت بر بيكن فرانسيس افت.ي توانمي واضح طور بهي نيدي هاآموزه در راي علمي هاتيفعال به نگاه نوع نيا

ي راب مشابهي افهيوظ ازي حاك را خداوند اقوازة ملالعة فيوظ و داشت اصرار خداوند اقواز كتاب و خداوند ارآث كتاب

 دانست.يم عتيطبي عني خداوند آثارة ملالع

 درخشانة ورد در را مسلمان دانشمندان كه بوداي يزهانگترين مهم رومندين اريبس محرك كي عنوان بهي نيد مانيا

  .اشتديم واي علم كار هبي اسالم تمدن

 : سدينويم و كنديم خالصه را مسلماني علما دگاهيد نياي خوب به لوي

 علوم در كه يمسلمانانة زيانگ، بودند هايوناني ريث ت تحت كه، مسلمان شمندانياند ازي ليقلة عد از نظرصرف

 .(412ص ،2917 ،يلو) دكنن مشاهده راي اله عظمت آثار خلقت، بيعجا در كه بود نيا كردند  يتحق

ي هادهيپد از خداوند، اتيآ نيا در است. آمدهي عيطب علوم راه ازي خداشناسة نيزم در هيآ 712، قريب قرآن در

ه جعاري مبرا قرآن كهي نقش كند.يم دعوت آنها در ونظر تفكر به را بندگان و كنديم ادي ياله اتيآ عنوان بهي عيطب

 شيدايپ، عواق در و شد علوم نيا به مسلمان پژوهاندانش اقبازي اصل عامل، است ليقاي خداشناسحيث  از عتيطب به

 .دانست آن مرهوني اديز حد تا ديبا راي اسالم درخشان تمدن
قرآن به تفكر در خلقت انسان و اسرار و رموزي كه در ساختمان وجودش نهفته است و به سير در اقلار زمين و 

ر دارد. بدين ترتيب، به تعلم علوم طبيعي و رياضي و فلسفي و فنون ادبي و باالخره، مشاهده در آثار گذشتگان اصرا

باشد، بخش جامعة انساني ميهمة علومي كه در دسترس فكر انساني است و تعلم آنها به نفع جهان بشري و سعادت

بيني نما شود و جهانكند، به اين شرط كه به ح  و حقيقت رهكند. آري، قرآن به اين علوم دعوت ميدعوت مي

 (.94، ص2988باشد دربر داشته باشد )طباطبائي، حقيقي را، كه سرلوحة آن خداشناسي مي

 طب و يكشاورز در آنهاي هنمون و ساخته توانا آني رو بر عمل و عتيطب شناخت بر راي آدمي اسالم علم، نيقبه ي

 ي: ول، است مشهود آن مانند و
د؛ داد تا بر نفس انسان عمل كنم داشت كه به طبيعت به عنوان تجلي الهي امكان ميعلم اسالمي به فرايندي اهتما

ا سان، علم اسالمي بساخت. بدينكما اينكه امكان عمل انسان بر طبيعت از طري  تدبر در تجليات آن را فراهم مي

 وهش براي نيل به معرفتيدهي، آن را موضوع پژدهي به طبيعت به راه افتاد و به موجب همين عينيتنوعي عينيت
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ه ساخت، بوحداني قرار داد؛ معرفتي كه در نهايت، انسان را با مثل اعالي خود او و نيز مثل اعالي طبيعت متحد مي

شد. شاخصة علم متجدد همين فقدان كامل ساحت طوري كه طبيعت تبديل به يك گواه نزديك بر حضور الهي مي

 (.219، ص2989عرفاني است )نصر، 

  مدارا به عوتدج. 

 كه رفتار رد تسامح؛ شودي م منجريي گراتينسبي نوع به كه معرفت در تسامح: است فرض قابل دوگونه به تسامح

 نوعليكن  شده، نقدي شناسمعرفت در وشود مينت ييد  اگرچه تسامح از اوز نوع شود.يم شمرده گرانيد با مداراي نوع

 تحمل و صدرة سع وجود است. كرده  يتشو بدان را خود دارانطرف و ودهب اسالملمح نظر مت شدبه تسامح از دوم

 جهت دري همكار زين و مناظرات باب شدن باز سببي، اسالم جوامع در گريد فرق با منصفانه رفتار و گرانيد آراء

  شد. علم شرفتيپ

 : سدينويم نهيزم نيا در زيدان جرجي
ترقي و تعالي علوم و ادبيات در نهضت عباسيان، اين بود كه خلفا در يكي از عوامل مؤثر در سرعت پيشرفت تمدن و 

راه ترجمه و نقل علوم، از بذز هرچيز گران و ارزان دريغ نداشتند و بدون توجه به مليت و مذهب و نژاد، دانشمندان و 

ي، يهودي، زرتشتي، رو، دانشمندان مسيحكردند و همه نوع مساعدت با آنها داشتند و ازاينمترجمين را احترام مي

 (.180، ص2941صابئي و سامري در بارگاه خلفا گرد آمدند )زيدان، 

 نسبت ماسال صدر مسلمانة جامع و بود شده حل پوستو  رنگ و تيمل مسائلي، اسالم المنافع مشتركة جامعي برا

 رفتشيپي برا را راه گونهرادرب نگاه نيا داد.يم نشان تساهل خود ازت شدبه  شانهايدگاهيد و خود از خارج افراد به

 .(98-81ص ،2987 عبدالسالم،ساخت ) فراهم راي اشتراكي اجتماع بستر و نهيزم؛ زيرا كرد فراهم علم

 گيرينتيجه

 «بيعتط بودن فهم قابل به اعتقاد» و «ذهن از خارج واقعيتي به اعتقاد» مانند نظريهاي آموزه داشتن با اسالم دين

 در مثبتي نقش ،است امروز تجربي علمهاي فرضپيش از همگي كه ،«عالم در نظم ودوج به باور» همچنين و

 ،«خلقت» ةآموز و «بشر براي طبيعت دانستن مسخر» نظير ييهاآموزه همچنين .است داشته تجربي علم پيشرفت

 و طبيعت به بشر ودورة زمين همگي ،كندمي طبيعت از الوهيت نفي بر داللت و الهي فعل بودن اختياري بر داللت كه

 .كندمي فراهم را آن در پژوهش

 به دعوت .گرفت ناديده انگيزشي عوامل عنوان به را عمليهاي آموزه نقش نبايد ،نظريهاي آموزه اين كنار در

 مستقيم غير طور به گاه و داده قرار خود دعوتة سرلوح را مشاهدات به دعوت مستقيم طور به گاه كه ،آموزيعلم

 ،كند فراهم تواندمي را علمي باز فضاي كه ،مدارا به دعوت كنار در ،است كرده فراهم را مشاهداتي امور به رودوة انگيز

  .است داشته تجربي علم به مردم ترغيب در مثبت نقشي همگي
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