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نقش اجتماعی دین اسالم در گسترش علم
  

    1زهرا صالحی

     دهیچک

بـه ایـن مهـم    پرداخته نقش  يفایگسترش علم چگونه به ا ياسالم در راستا نیددر پاسخ به این سوال که 

 آموزه هاي اسالم روند جامعه را به مسیري سوق می دهد که مؤید علـم آمـوزي و گسـترش   رسیدیم که 

وجه تمایز انسان با سایر موجودات بهـره منـدي از نعمـت    در این اندیشه  . ن باشد رو به رشد علم و عالما

 انـواع معرفـت هـاي   در اندیشه اسـالمی دایـرة وسـیعی از     مفهوم علم . دانسته می شود شناخت و معرفت 

آموزه هاي اسـالمی بدنـۀ جامعـه    .حصولی ، حضوري ،تصور ، تصدیق ، کلی و جزیی را در بر می گیرد 

نـه تنهـا مومنـان بلکـه کـافران و مشـرکان و       (حیث اجتماعی و فرهنگی تحت تأثیر قرار داده و افراد را از 

، بر خردمندي و به کارگیري عقل دعـوت   یشو اولیا ي سبحان خدا از جانب  )حتی پیروان دیگر ادیان 

ود و توصـیه  خوانده می شـ به ژرف نگري در آثار خلقت و طبیعت فرا  همچنین انسان در قرآن. شوندمی 

 ي زهیـ ، انگبرآیند چنین تفکري .د ایباید علوم را از هر منبعی که واجد آن باشد اخذ نم می شود به اینکه 

حث علمـی را در  او درنتیجه گسترش روبه رشد مب. دمی نمایایجاد  خود روانیپ نیشناخت متقابل را در ب

  .  داردپی 

  

ه مقدم
  

کنجکـاو   يو انسانها. بوده اند  یبه دنبال  کشف رموز عالم هست هیاول يازهایهمواره بعد از انتفاء ن انسانها

 یالهـ  انیـ اد. از عـالم بـوده انـد     شـتر یو شـناخت ب  قـت یبه حق و حق یابی، خالق و خدا جو در صدد دست

 .سـت مشخص سـوق داده ا  ییبوده و همواره آن را به سمت و سو ازین نیبه ا یاسالم پاسخ نیصاً دخصو

و تعلـم   میداشـت ، تعلـ   هیـ تک اریآن بس يرو یآسمان نید نیکه ا یاز موضوعات یکیالم اس نیبا ظهور د

 .، به قلم و ابزار نوشتن قسم خورده است دیو آنچنان ارزش علم را باال برد که خداوند در قرآن مج. بود 

م چگونـه  گسترش عل ياسالم در راستا نیدارد که د دیمسئله تأک نیبر فهم ا ضرحا قیاوصاف تحق نیبا ا

 يو هنجارهـا  یفرهنگـ  يارزش هـا  نیمشخص و ملمـوس بـ   يها وندیپ انیبه ب وپرداخته ، نقش  يفایبه ا

  .پردازد  یم یاسالم ةدر دور یروش شناخت

  ، اسالم ، نقش نیعلم ، دمعرفت ، :  يدیکل ياه واژه
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  معرفت 

آن از طریـق مطالعـه ،   معرفت در لغت  یعنی شناخت کسی یا چیزي و آشنا شدن بـه ویژگـی هـاي او یـا     

معرفت عبارت است از آگـاهی بـه واقعیـت و    «و به بیانی دیگر )  ،1385:حسن انوري(» یا تجربه   تحقیق ،

وجه تمایز انسان با سایر موجودات بهـره منـدي    )87، 1386: جوادي آملی (» .یا راه پیدا کردن به واقعیت

انسان هـا را بـه کسـب    بس که خداي سبحان در اهمیت معرفت همین . نعمت شناخت و معرفت است  از

و تعقـل نیسـتند بـه شـدت مـذمت ،      که اهل تفکّر و تدبر  شناخت و معرفت دعوت مى کند، و کسانى را

والتقـف مـا   « :نموده ومی فرماید، منع  دبه آن شناخت ندار که را از پیروى آنچه همچنین انسان  .کند مى

عملـى را انجـام    دى را که بدون شناخت ، راهى را مـى رونـد و  افرا و )35 آیه: اسراء(»لک به علم  لیس

در نامـه اي بـه امـام      7علـی   حضـرت . مى داند که تدبر نمى کننـد  مى دهند، کوران و کران و گنگانى

 نسـازى  درخشـانش  فکـر  و علـم  صـیقل  بـا  ونزدایی  پاك را قلب آیینه تا پسر، اى«: می نویسد  7حسن

 » .افتـد  فـرو  خطرناك و ژرف هاى درهه ب ناگهان و نشناسد پرتگاه از را راه که باشى کور شترى همچون

  . یکی از ارکان معرفت پرداخته  می شود  بعنوان در این مبحث به نقش علم  )31نهج البالغه ، نامه (

  علم 

ایـن مفهـوم انـواع معرفـت     . فرهنگ نویسان ، علم را از نظر لغوي معادل آگاهی و شناخت قرار داده انـد  

معرفـت از   کـه اعـم از این : حصولی ، حضوري ،تصور ، تصدیق ، کلی و جزیی را در بـر مـی گیـرد     ايه

  .طریق حس ، عقل ، وحی و یا شهود حاصل شود

  اسالم  راز منظ علم

اگـر در المعجـم بـه    .  استو هدف خلقت انسان  مطرح  نشیبه عنوان هدف آفر قرآن در علم و معرفت

ازجمله مواردي است که بیشـترین تعـداد را بـه    رجوع شود ،  لیقب نیاز ا یمیواژگان علم و عقل و مفاه

اصل کلمۀ علم در قرآن کریم هشتاد بـار  در مواضـع مختلـف  تکـرار شـده       .خود اختصاص داده است 

عالوه بر اینهـا ، واژه هـایی   . است و مشتقات آن مانند یعلمون و یعلم و غیره بارها به کار برده شده است 

در معـانی   میعلـم در قـرآن کـر   .مت و برهان و مشتقات عقل بارها در قرآن به کار رفته اسـت  مانند حک

  . زیر بکار رفته است 

  و انتم تعلمون  ،علمونیوهم  مانند  يریو با تعاب یی، دانا یدانستن ، شناختن ، دانش ، آگاه -1

  »من بعد ما جاءك من العلم « :یوح يبه معناعلم  -2

  »بیبالغ خافیاهللا من  علمیل«: سبحانخداوندة دربار يزین چروشن ساخت يعلم به معنا -3
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علـم   ،علـم اهللا  : ازجملـه  .جمله و کلمات مضاف آمـده اسـت    مختلف يواژه علم در قرآن در صورتها 

  و علم اال سماء  بیعلم الغ،  نیقیعلم ال ،علم من الکتاب  ،علم الکتاب ،الساعه 

، فرماید  چنانکه نـور روشـنایی بخـش اسـت      ور تعبیر میاز علم به ن 7در بسیاري روایت حضرت علی 

 حکمـت  نـور  بـا  و کـن،  نیرومنـد  یقـین  با را جان« .علم نیز برطرف کنندة ظلمت نادانی و جهل می باشد 

نهـج البالغـه   ( »بالحکمـۀ  نـوره  و بالیقین، قوه و بالزّهادة، أمته و بالموعظۀ، قلبک أحی«»بخش روشنائى

مقرون با یقین است و یقین نیـز متـرادف بـا  واقعیـت وحقیقـت       7ظر حضرت علی علم از من ) 31نامه ،

  . علم و یقین می باشد   مضمحل کنندة  باشد و شک و تردید، می

  » .فَأَقْدموا تَیقَّنْتُم إِذَا و فَاعملُوا، علمتُم إِذَا. شَکّاً یقینَکُم و جهلًا، علْمکُم تَجعلُوا لَا«

لم خود را نادانی و یقین خود را شک و تردید  مپندارید ، پس هرگاه دانسـتید عمـل کنیـد و چـون بـه      ع«

  ) 274نهج البالغه ،حکمت ( ».یقین رسیدید اقدام کنید 

  . علم در تفکر اسالمی به دو دسته تقسیم می شود  

»لْمانِ الْعلْمع :وعطْبم و ،وعمسم لَا و نْفَعی سالْموعإِذَا م کُنِ لَمی وعطْب338نهج البالغه ، حکمت ( ».الْم(  

علم فطري و علم اکتسابی ؛علم اکتسابی اگر هماهنگ با علم فطري نباشد سـودمند  : علم دو گونه است «

  »نخواهد بود

علم مطبوع یعنی آن علمی که از طبیعت و سرشـت انسـان سرچشـمه مـی گیـرد ، علمـی کـه انسـان از         «  

و علـم مسـموع اگـر    :فرمایـد   بعد می. ي یاد نگرفته و معلوم است که همان قوة ابتکار شخص است دیگر

ایـن را در تجربـه هـا درك کـرده ایـد ؛      . علم مطبوع نبا شد فایده ندارد ، و واقعاًَ هم همـین جـور اسـت    

، نـه اینکـه    منشـاء آن هـم سـوء تعلـیم و سـوء تربیـت اسـت       . افرادي هستند که اصالً علم مطبوع ندارنـد  

تربیت و تعلیم جوري نبوده که آن نیـروي مطبـوع او را بـه حرکـت در آورد و     . استعدادش را نداشته اند 

 ) 525، 1384: مطهري (  ». پرورش بدهد 

  :  نید مفهوم

  :توجه نموده اند  ریز يحداقل به دو معنا نید فیشناسان  در تعر نید

قـوانین فقهـی و حقـوقی اسـت کـه از       از عقاید ، اخـالق ،  دین مجموعه اي : خاص يبه معنا نید)  الف

  )19، 1386: جوادي آملی .(ناحیۀ خداوند براي هدایت و رستگاري بشر تعیین شده است 

و کرنش در برابر مبدأ آن که حالت   شیاست به منظور گرا نشیاز آفر يریتفس :عام يبه معنا نید)  ب

                                                                      .بر می گیردرادرشود  یم ریتعب نیاست که به تد یروان
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  : عبارت است از  نید  يمجموع مولفه ها در

  یعیطب ياعتقاد به موجودات ماورا )1

  يویاز امر دن یامر قدس زیتما )2

  شعائر و احکام )3

  یمجموعه قواعد اخالق )4

  ندیآ یم دیپد ینیکه در حضور مقدسات د  ینیاحساسات خاص د )5

  عبادت )6

  ینیجهان ب/ جهانة دربار یکل دگاهید )7

  يدئولوژیا/  ینیجهان ب ۀیبر پا یزندگۀبرنام )8

  )74-75،  1375: ییفنا(امت / موارد فوق  ياریمتعهد به  یگروه اجتماع )9

پژوهشگران و محققانی که پیرامون دین تحقیق و تفحص می کننـد آن را بعنـوان یـک واقعیـت بیرونـی      

، جامعـه   یروان شـناخت  يا دهیـ پد را  بشـر  اتیـ در ح نیـ د تیـ واقع یبررسـ و .ر می دهند نظر قرا عمطم

در .دی دهنـ قـرار مـ   همستقل مـورد مطالعـ   تیواقع کیبه عنوان و آن را  . می دانند  یخیتار یا و یشناخت

د باشـ  یقابل نقد م ینیاز متون د هاآن  ينصوص و قرائت ها نیشناسان از ا نید يدگاههایسطح ، داین 

و اسـت  شناسان  نیدو برداشت  یانینصوص وح یعنیاول آن  يمعنا  نیمنظور از دلیکن در این بررسی 

  . باشد  یاسالم مد نظرم نیدبصورت خاص  

   ينظر يکردهایرو

. داده شـده اسـت    حیمختلـف توضـ   يدگاههایـ ، از د یمسلمانان به مطالعات علم شیمبحث گرا نیا در

منظـور از  . شـوند   یمـ  لیـ ، انتخاب و تحل  تیمناسب و اهم يمالك ها بر اساس اتینظر نیاز ا یوبرخ

  .است یجامعه شناخت کردیدر رو دگاههاید نیادغام ا یمالك مناسب ، امکان نهائ

  یو برخورد فرهنگ یانتقال علمۀ ینظر) الف

سراسـر   در يداد و ستد فکـر  قیاز طر یها و آراء مختلف علم شهیدارد و اند یجهان ییمایعلم س اصوالً

را آشـکار   یاز عناصـر نظـام علمـ    یبعضـ  هیـ انتقال ، هـر چنـد منـابع اول    ي هینظر.  ابندی یم انیجهان جر

هـا ، ارزش هـا و    زهیـ انگ ازمنـد یشـود و ن  یعناصر حاصل نمـ  نیتنها از انتقال ا یکند ، اما توسعه علم یم

دارد  دیـ تأک یونـان ی ریبـر تـأث   انتقال کـه غالبـاً   ي هیبراساس نظر.  است  یبوم یاجتماع – یفرهنگ يفضا

نهضـت ترجمـه بـه     قیـ بـود کـه از طر   ونـان ی یباستان راثی، تداوم م یدر دوره اسالم یعلم يها تیفعال



 ٥

و  یونـان ی، روش هـا و فنـون    اتیاز آراء ، نظر يدیآثار دانشمندان مسلمان ، تقل.  دیمسلمانان منتقل گرد

به به نقـش انتقـال آثـار ،     گرید یبرخ. قدم  وجود ندارد و ت ياست و در آنها ابتکار ، نوآور یاسکندران

 يهـا  تیـ تداوم فعال ي جهیرا نت یاسالم يدوره  یعلم يکنند و توسعه  یم دیتأک یرانیا اتیآراء و نظر

 یاز زبان فارسـ  یو ترجمه آثارعلم شاپور يجند يمدرسه  ژهیو به و یساسان يمدارس و مکاتب دوره 

  )45، 1379 :راد  یقانع(. دانند یم یبه زبان عرب

  نیمعرفت د یروش شناس راتیتأث)ب    

و حنابلـه و اصـالت    ثیاصـالت نقـل اهـل حـد     کردیدو رو ینید قتیدرك حق يبرا یدر تمدن اسالم  

امـر منقـول    ياز تجربـه   زین لیو اهل تأو هیصوف. قرار داشتند  گریکدیمعتزله و فالسفه ، در تقابل با  عقل

در دو قطـب   نتـوا  یمـ  زیـ آنهـا را ن  ینـ ید کـرد یسـخن گفتنـد کـه رو    یلیقـل تـأو  ع ایـ  زیو خرد راز آم

که عقل مانند نقل ،حجـت  علوم وقتی اسالمی می شود  )48پیشین ،(.قرار داد  یو عقل گرائ يگریاخبار

اگر عقل حجت دینی است و حکم دین را مـی رسـاند ، پـس محصـوالت عقلـی بـه معنـاي         .دینی باشد

مطالب دینی را می رسانند ؛ نه آنکه  طبیعی ، انسانی ، ریاضی و فلسفه می شود ، وسیع آن که شامل علوم

و رشـد   یتفکـر علمـ   نیارتبـاط بـ   يبرقـرار  )16،ص1386: جوادي آملی ( .بیگانه و متمایز از دین باشند 

 نیـ ا ینـ ید يهـا  شـه یر. باشد  یم یاسالم يرشد علوم در دوره  جیرا يها نییاز تب یکی یعقالن اتیاله

  .کرد  ستجواسالم ج یفرهنگ – یاجتماع ریدر تأث دیرا با زیمتما یروش شناخت بیرکت

   یمذهب – یاجتماع ينهضت ها راتیتأث

و .  دینما یم نییتب ینید ریتفاس یفرهنگ -یاجتماعۀنیو زم یخیبا مراجعه به متن تار یجامعه شناختۀمطالع

به محرك عمـل ،   نیمع یو کالم يول فکراص نیا یاجتماع – یخیتار طیدهد که در چه شرا ینشان م

 یعلمـ  تیـ فعالۀ توسـع  ب، موج یکنش اجتماع يحضور در معنا قیشدند و از طر لیو رفتار تبد شهیاند

. شـود   یقائـل مـ   زیتما ینیو د یاجتماع يها زهیانگ نیها ، ما ب زهیدر بحث از انگ ياما مطهر.گردند  یم

بـه   يریـ هـا تعب  زهیـ انگ نیداند و از ا یم مانی، اخالص و ا تیمیدانشمندان را صم يها تیفعالةزیانگ يو

خود پل  يها تیمل يرو یاسالم يملت ها«: ردیگ یم رقرا یاجتماعة زیدهد که در مقابل انگ یدست م

  )369- 355 ، 1362 :مطهري (».گرفت  یآنها از اسالم سر چشمه م يها زهیزده بودند و محرکات و انگ

رغـم   یاسـت کـه علـ    تینکته حائز اهم نیا یو برخورد فرهنگ یانتقال علم ۀینظر یمجموع، از بررس در

کسب دانش ها و اطالعات  يبرا یاسالم ةدور سندگانیدانشمندان و نو ةزیاز انگ دیعلوم نبا یانتقال برخ

ازمنـابع   ...و  یانی، سر ي، مصر ي، هند یرانیا ،یونانیغفلت کرد هر چند آثار  یتمدن - یاز منابع فرهنگ
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 - یانسـان  نیتوسـط عـامل   بلکـه آثار و دانش ها خود به خود منتقل نشـدند ،   ناما ایانتقال دانش ها بودند 

 راست  بـ حاضر بال استفاده  قیدر تحق هینظر نیاساس ا نیافتند  برایانتقال  نیمع يها زهیو با انگ یاجتماع

و  ياصول فکـر  لیدر تبد یماعجتا یخیتار طیشرا ،یو مذهب یاجتماع ينهضت ها راتیتأث یۀنظر يمبنا

 يحضـور در معنـا   قیـ و از طر نـد ینما یمـ  فـاء یرا ا يو رفتارنقش مـوثر  شهیبه محرك عمل ، اند یکالم

 نیـ ا ینـ یمعرفـت د  یدر خصوص روش شناسـ  .گردند یم یعلم تیفعالۀ ،موجب توسع یکنش اجتماع

 يهـا  نیـی از تب یکـ ی یعقالنـ  اتیـ و رشد اله یتفکر علم نیارتباط ب ياست که برقرار تینکته حائز اهم

در  دیـ را با زیمتما یروش شناخت بیترک نیا ینید يها شهیر. باشد  یم یاسالم ةرشد علوم در دور جیرا

  .اسالم جستجو کرد یفرهنگ – یاجتماع ریتأث

  علم لیمشوق تحص اسالم

خداوند و اولیاي  یافت کهمی توان در نگاهی گذرا به منابع تفکر اسالمی ، یعنی قرآن کریم و احادیث با

او ، پیوسته ، نه تنها مومنان بلکـه کـافران و مشـرکان و حتـی پیـروان دیگـر ادیـان را بـر خردمنـدي و بـه           

مـوارد  نیـز    ÷و ائمـه  |اکرم در احادیث رسیده از اقوال رسول  همچنین. کندکارگیري عقل دعوت می 

بــه نمونــه هــایی از آن اشــاره یــل بســیاري در تجلیــل از علــم و فضــیلت علمــا یافــت مــی شــود کــه در ذ

 دنیـا  تا دانشمندان،»«.هموجود القلوب فى امثالهمأعیانهم مفقوده ٌ، و : الدهر بقى ما باقون والعلماء«.شود می

حکمـت  (».است زنده همیشه ها دل در آنان یاد اما پنهان زمین در گرچه هایشان بدن اند، زنده است برقرار

 قیمـۀ «: گر ارزش هرکس را به اندازة دانشش می داند و مـی فرمایـد   در موردي دی ×حضرت علی )147 ،

 »یعلم ما امرء کلّ

  ترغیب به فراگیري علم و دانش 

در موارد متعددي به یاد گیري علم و دانـش سـفارش شـده و مزیـت هـاي       7 در بیانات حضرت  علی 

  . علم را بر سایر امور از جمله مال و ثروت بر شمرده است 

 و پـژوه  دانـش  همـواره  و بکـوش  دیـن  علـم  در «: می فرمایـد  8رشات خود به امام حسن امام در سفا

   ) 31نامه  نهج البالغه ،( »باش خواه دانش

   ».بِه یتَّسع فَإِنَّه الْعلْمِ، وِعاء إِلَّا فیه جعلَ بِما یضیقُ وِعاء کُلُّ«

هر ظرفی با ریختن چیزي در آن پر می شود جز ظرف دانش که هـر چـه در آن جـاي دهـی ، وسـعتش      «

  ) 205حکمت  نهج البالغه ،(» .بیشتر می شود 

   » أهله عند من العلم مستثار عن بأنفسکم تشغلوا أن قبل من و نبته، تصویح قبل من العلم فبادروا«
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درختش بخشکد تالش کنید ، و پیش از آن کـه بـه خـود    پس در فراگیري علم و دانش پیش از آن که «

  ) 105نهج البالغه ، خطبه (». دانش استخراج کنید ) اهل بیت (مشغول گردید از معدن علوم 

نشـان   سلمانان بـه دسـت مـی آیـد ،    این موارد که نمونه هاي بسیار دیگري از آنها در آثار حدیثی م همه«

مـالزم آن اسـت و ائمـه اسـالم بـه طـور        يدي ندارد ، بلکه به نحودهد که نه تنها اسالم با دانش تضا می

مؤمنـان   ازمؤکد بارها تکرار کرده اند که هـیچ عبـادت و فریضـه اي بـدون کسـب آگـاهی و بصـیرت        

البته می باید این نکته را در نظر گرفت که دانش و دانش آموزي در اسالم شرایط خـود  . پذیرفته نیست 

اسالم میان علم و اخالق فاصله اي نمی بینـد و همـواره بـر پیوسـتگی ایـن دو       بدین معنی که:را داراست 

در واقع عالم در اسالم ، صاحب مسئولیت است و عالم بی اخالق جز بـه گمراهـی   . تأکید ورزیده است 

این موضوع خود از امتیازات اسالم است که در زمینۀ تعلـیم و تربیـت مکتبـی خـاص     . هدایت نمی کند 

  )58،  1386:الیتیو ( ».دارد

  

  وکاوش طبیعت  قرآن

درقرآن کریم به آثار خلقت براي درك عظمت خویش و استحکام ایمـان مسـلمانان و مؤمنـان     خداوند

اشاره می فرماید همچنین قرآن کریم در زمینۀ دانش اندوزي فقط به کلیـات اکتفـا نکـرده و بسـیاري از     

  . خلقت و طبیعت فرا می خواند  آیات به طور خاص ، بشر را به ژرف نگري در آثار

آل عمـران  ( ».آینه در آفرینش آسمانها و زمین و آمد وشد شب و روز ، خردمنـدان را عبرتهاسـت    هر«

نحوه خطاب به گونه اي است که گویا خداوند متعال ژرف نگري در پـاره اي از آثـار خلقـت     یول )90

  .        را بر مؤمنان محتوم و مسلم می داند 

و الـی  . و الی الجبـال کیـف نصـبت    . و الی السماء کیف رفعت . ینظرون الی االبل کیف خلقت  افال«

  )20 – 17 /غاشیه( »االرض کیف سطحت 

به شتر نمی نگرند کـه چگونـه آفریـده شـده ؟ و بـه آسـمان کـه چـه سـان بـر افراشـته شـده؟  و بـه               آیا«

  »شده است ؟ کوههاکه چگونه بر کشیده اند و به زمین که چگونه گسترده

پاره اي از آیات قرآن کریم در تشویق مسلمانان به فرا گیري علوم خاص مانند نجـوم و ریاضـیات    حتی

  .نقش داشته اند 

 » قَول لْنَا اآلْیاتفَص رِ قَدحالْب رِّ والْب ی ظُلُماتوا بِها فتَدتَهل ومالنُّج لَ لَکُمعي جالَّذ وه ولَمعونَمٍ ی«      



 ٨

 .خدایی که ستارگان را پدید آورد تا به آنها در تاریکیها ي خشکی و دریا راه خـویش را بیابیـد   اوست«

  )97/انعام  (» .آیات را براي آنان که می دانند به تفصیل بیان کرده ایم

»تَعنازِلَ لم هرقَد رَ نُوراً والْقَم و یاءض سلَ الشَّمعي جالَّذ وه    مـا خَلَـقَ اللَّـه سابالْح ینَ ونالس ددوا علَم

  )5 /یونس( »ذلک إِالَّ بِالْحقِّ یفَصلُ اآلْیات لقَومٍ یعلَمونَ 

که خورشید را فروغ بخشید و ماه را منور ساخت و برایش منازلی معین کرد تا از شـمار سـالها و    اوست«

را جز به حق نیافرید و آیات را براي مردمی که می داننـد بـه تفصـیل    خدا همۀ اینها . حساب آگاه شوید 

   ».بیان می کند 

  علم  يعلم از منابع ذ کسب

آیات و روایات چنین استنباط می شود که باید علوم را از هـر منبعـی کـه واجـد آن باشـد اخـذ        براساس

پـس بنـدگان   «» یستَمعونَ الْقَولَ فَیتَّبِعونَ أَحسنَه فَبشِّرْ عباد الَّذینَ«: چنین آمده است  دیگري در آیه . نمود 

 18زمر آیـه   (».دهند و از بهترین آن پیروي می کنند  آن کسانی که به سخن گوش  می مرا بشارت بده ،

حکمت را گمشدة مومن می دانـد و امـر بـه یـاد گیـري مـی       ×در این خصوص حضرت علی  همچنین )

  )80حکمت ( » النّفاق أهل من لو و الحکمۀ فخذ المؤمن، ضالّۀ الحکمۀ«.باشد  کند هرچند  که نزد منافق

  ».حکمت گمشدة مومن است حکمت را فرا گیر هر چند از منافقان باشد «

 إلـى  فتسکن تخرج حتّى صدره فی فتلجلج المنافق صدر فی تکون الحکمۀ فإنّ کانت، أنّى الحکمۀ خذ«

رکجا که باشد فراگیر گاهی حکمت در سینه منافق است و بـی  حکمت راه« »المؤمن صدر فی صواحبها

  ) 79نهج البالغه ،حکمت ( » .تابی کند تا بیرون آمده و با همدمانش در سینۀ مؤمن آرام گیرد 

این اساس که است که علماي اسالم با کمال فروتنی براي تحصیل علم ، نـزد علمـاي مسـیحی و غیـر      بر

   .مسیحی می شتافتند 

  ائمهعملکرد  

 ياز همـان روزهـا   میآنان به صـراط مسـتق   تیخدا به گوش مردم و هدا امیرساندن پ يبرا |اکرم رسول

در  زیـ ن یحضـرت علـ  .و دعوت به اسالم به اطراف اعزام کـرد  غیتبل يرا برا يا ستهیاول بعثت ، افراد شا

در همان مساجد  ترشیرا ب یکرد و نظام آموزش یم يرویپ |خود همچنان از رسول خدا  یتیترب يروشها

در زمـان   یکرد و حت یرا مطرح م یحضرت در جلسات مشترك با خلفا ، معارف اسالم. قرار داده بود 

 ي لهیبـه وسـ   ریخـط سـ   نیـ ا شـان یپرداخت و پس از شهادت ا یم یعلم يجنگ به بحث و گفت وگو

هـا و کتابخانـه    حکمـه ال تیو در بغداد و اکناف جهان اسالم مدارس ، ب افتیادامه ÷تیطرفداران اهل ب
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شـد و   یعلوم تتبع و بحث مـ  يدر تمام رشته ها عليه ?لسال?در مکتب امام صادق .  دیگرد سیتأس ییها

نمونه به ابان بن تغلب ، که در فقه تبحر  يکرده بود ، برا نیتع یاز شاگردان ، تخصص کیهر  يامام برا

 یفقه ، مناظره و بحث مـ  ي نهین در زمیبن اعو فتوا دهد و حمران  ندیداشت ، فرمودند که در مسجد بنش

بـه مسـائل   ÷امام صـادق . کرد یمناظره م دیو امامت و اصول عقا يکرد وهشام بن حکم در مسائل رهبر

از  یکـ ی،  انیـ جـابربن ح  ، نیشـ یپ يمختلـف از علمـا   ياهتمـام داشـت و بنـابر نقلهـا     زین یو تجرب یعلم

  )89 – 90همان ، ص والیتی، ( مهارت داشت ایمیدر ک لهماز ج ،گوناگون يشته هار درشاگردان امام ،

  ینمودن امکانات آموزش ایمه

دیگر از  مواردي که در گسترش علوم نقش به سـزایی دارد تشـویق و حمایـت بزرگـان جامعـه از       یکی

تکریم علما و تخصیص موقوفات بـه مـدارس و    .است  دانشمندان و علما و کمک مالی به دانش پژوهان

از مشـاهد مقدسـه و در    ياریوبس یمهم اسالم يکتابخانه در مساجدمعروف شهرها سیتأس ها ، کتابخانه

تحت عنوان دارالعلم ،  ییکتابخانه ها سیتأس نیبزرگان جهان اسالم ، همچن يآرامگاهها ومزار ها کنار

سـعۀ  الکتب و خزانه الحکمه، از جملـه مـواردي اسـت کـه در رشـد و تو      تی، ب ثیدارالکتب ، دارالحد

  .                                                                         علوم مؤثر بوده اند 

  مذهب  یاجتماع ریتأث

  . دارد  یبه نوع مناسبات مذهب با جامعه بستگ یفرهنگ يو ارزش ها یمذهب بر ساختار اجتماع ریتأث

  شناخت متقابل  ریتأث -1

 ۀهـر چنـد توسـع   .  ایجاد نمـود خود  روانیپ نیشناخت متقابل را در ب ةزینگاسالم ، ا یو فرامل یجهان نید

 .حضور اسالم فائق آمدن بر تعصب بود یاجتماع امیپ نیرفت و اول یم شیتعصب پ یاسالم بر اساس نف

 یمختلف اجتمـاع  يروههارا بهتر بشناسند و گ گریکدیتوانستند  یانسانها م ینگرش نیو تنها در پرتو چن

افـراد ، منجـر بـه شـناخت      یبـدون انکـار تعلـق اجتمـاع     یاخالق ریتفس نیچن.  ندیتباط برقرار نمابا هم ار

 نیمعـ  یقاتیو تحق یدر آغاز فاقد سنت روش شناخت یاجتماع اتیادب. شد  یم گریآنها از همد یاجتماع

 يگـذار  هیسنت را پا نیا جیخود به تدر عاتدر ضمن مطال یاسالمة دور سندگانیمورخان و نو یبود ول

 یعلمـ  یاز روش شناسـ  یجزئـ  جیدانش به تدر يایتقال به دننبا ا یفرهنگ – یمذهب يارزش ها. کردند 

         )  431 -  429، پیشین ، ص راد  یقانع (.  دندیمحسوب گرد

مسافرت کردن براي دانش اندوزي  ودیـدار دانشـمندان   : ابن خلدون در مقدمه اش بیان می کند  چنانکه

بـی گمـان هـیچ اندیشـمند و فرزانـه اي      . براي دانش پژوهان برنامه اي اسـت ضـروري و الزم   بر جسته ،
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پـس بـراي   .  دنیست که چندین رشته از دانش را بتواند فراگیرد یا حتی همگی مسائل یـک علـم را بدانـ   

ِ بـه   دانشمندان برداشتن دانش ژرف و گسترده ، یک دانشجو بایستی از سفر کردن و دیدار هر چه بیشتر ِ

  . نام سود گیرد

  تسامح -2

صدر ، تحمل آراء دیگران و رفتار منصفانه با فرق دیگر در جوامع اسالمی سبب شـد کـه در    ۀسع وجود

داراالسالم بین اقوام و ملل  گوناگون باب مناظرات کالمی باز شود و همکاري در جهت پیشـرفت علـم   

مسلمانان بـا   رخوردب. اد با اصحاب ادیان بود سیره اولیاء دین ، پذیرش گفتگوي آز. و فن صورت گیرد 

غیر مسلمانان بر مبناي دستور قرآنی مجادله با نیکوترین وجه و در مسائل علمی و فلسفی جـذب بهتـرین   

به خاطر این روح تسامح بود که اقوام مختلف در داراالسالم با احساس امنیت زندگی مـی کردنـد   . بود 

در عــین حاکمیــت ســعۀ صــدر و  البتــه. برد علــم مضــایقه نداشــتند و از همکــاري بــا مســلمانان در پیشــ

تسامح ، تحمل آراء ِ دیگران تا جایی مجاز شمرده می شد که کیـان دیـن در معـرض خطـر قـرار       روحیۀ

ولـی هـر جـا کـه بـا سـعۀ       . هر چند در برخی مواقع در برخی نقاط تنگ نظري هایی حاکم بـود  . نگیرد 

 109، ص1377  :گلشـنی  (  .می شـد  داکزیتی براي جذب متخصصان پیصدر با علما برخورد می شد مر

– 107 (  

  متفکران  مسلمان  ییکوشا -3

دیگر بازیگران این نقش دانشمندان مسلمان می باشند که بنابه توصیه هاي اسالم مبنی بـر کسـب علـم     از

ز هـیچ کوششـی   با سـخت کوشـی و خسـتگی ناپـذیري ا    )   از گهواره تا گور ( از هر منبع و در هر حال 

علمـی   صـات تا جایی که شرایط محیطی و کهولت سن نیز نمی توانست مـانع تفح . مضایقه نمی نمودند 

و بعنوان نمونه می توان به زندگینامه و خاطرات محمد  زکریاي رازي ، ابوریحـان بیرونـی و   . آنان شود 

  .   مسعودي  نظري افکند  

 دانشمندان يانتقاد کردیرو -4

ان مسلمان به مسایل اجتماعی رویکرد انتقادي است و منشا این نگرش به بر مـدار وحـی   رویکرد دانشمند

علی رغم اینکه  سفارشاتی درخصوص  تکریم علم و عالمان   7حضرت علی .  و عقل عملی می باشد 

  . فرماید که بدون هر گونه سوءگیري به نقد و بررسی علوم پرداخته شود  دارند ،  تاکید می

 کـردار  و کـار  آن بـر  انتقـاد  دیـده  کـه  دارى اجازه باشى، بدور لجاج و مکابره از هک حالى در«

 وظیفـه  ایـن  ایفـاى  در باید. گذارى جاى بر را ناپسندها و برگیرى آن هاى پسندیده از و بگشایى
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 الهـى  هـدایت  انـوار  اشـعه  از امور هاى پیچیدگى در و بخواهى ویارى کمک مهربان خداوند از

 تـوانى  مى یافتى، اطمینان خود قلب طهارت و باطن صفاىه ب که هنگامى. روزىبراف زندگى راه

  ) 31نامه   نهج البالغه ،(  ». کنى رکتف زندگى مسائل معضالت در

بـر مشـاهده و    یو مبتن یمعرفت عقالن کیبه  دنیمختلف تا رس يمتفکران مسلمان معارف ملت ها يبرا

 دگاهیـ د نیـ ا ۀجینت. ، عرف و آداب و رسوم ملت ها است دیااز عق ییداشته و جز یفرهنگ ۀتجربه ، جنب

و بدون قصد جدل ،  متقابلبه شناخت  لیآنها با م. مزبور بود  سندگانینو نیدر ب ينگرش انتقادۀ ، توسع

  .  و آراء اقوام مختلف بودند  دیعقا ۀطرفان یشناخت ب یدر پ لیانتقاد و تأو

  

  يریگ جهینت

 در   و .اسالم از اهمیت وافري برخوردار است و از آن به نور تعبیر مـی گـردد   از آنجایی که علم از منظر

و  .انـد شمرده برموارد متعددي به یاد گیري علم و دانش سفارش شده و مزیت هاي علم را بر سایر امور 

در زمینۀ دانش اندوزي فقط به کلیات اکتفا نکرده و بسیاري از آیات به طـور خـاص ، بشـر را بـه ژرف     

اسالم بر مبنـا ي بنیـاد هـاي معرفتـی خـود از      براین اساس . ري در آثار خلقت و طبیعت فرا می خواند نگ

ارتبـاطی   یعقالنـ  اتیـ و رشـد اله  یتفکر علم نیب وبدو ظهور ساختار اجتماع  را تحت تأثیر قرار داده  ، 

 نیـ د. اسـت  اسالم  ینگفره – یاجتماع ریتأثکه این مهم نشأت گرفته از . ناگسستنی برقرار نموده است 

دسـتورالعملهاي  .  به وجود آوردخود  روانیپ نیشناخت متقابل را در ب ي زهیاسالم ، انگ یو فرامل یجهان

عملکـرد مسـلمانان بـا سـایر جوامـع را تحـت تـأثیر قـرار داده  و زمینـه           ةاخالقی و اجتماعی اسالم نحـو 

را در داراالسـالم  وام و ملـل  گونـاگون   بـین اقـ  گسترش روابط اجتماعی و گشودن باب مناظرات علمی 

 رشیآگاهانـه و پـذ   کـرد یرو کیـ اسالم منـوط بـه اتخـاذ     يایدن یرشد علمهمچنین  .مهیا نمود ه است 

و  یفرهنگـ  ي، امکان مبادلـه   ینیگسترش جهان ب قیازطر  که.بود  یفرهنگ يمجدد ارزش ها و باور ها

  .کرد  ایرا مه يتماس و تبادل فکر
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