چکیده
در ترکیب «دانش اسالمی» سخن از آن است که چه حقایق و گزارههای خبری را میتوان
از منابع اسالمی استنتاج و استخراج کرد به گونهای که بر طبق معیارهای علمی و
روشهای صحیح پژوهش ،قابل اسناد به دین اسالم باشد و اسناد به آن ،مجاز و مشروع
و صحیح تلقی شود .دراینجا ،اشاره به آن دسته از علوم و دانشهای اسالمی است که
تنها معطوف به معرفت میباشد و به شناخت جهان هستی ،میپردازد و از منابع کتاب و
سنّت قابل استخراج است .از این رو ،به تفاوت میان دانش اسالمی بر مبنای معارف و
گزارههای هستیشناسانه ی اسالم ،و دانش اسالمی به معنای مطلق معارف و گزارههای

پیش در آمدی بر تولید دانش اسالمی

مندرج در دین اسالم اعم از آنچه که مرتبط با هستی است و آنچه مرتبط با احکام و
شریعت و قوانین و قواعد حقوقی آن است ،توجه شده است .
بنابراین قلمرو بحث از یک جهت محدودیت و از یک جنبه توسعه دارد .از جهت اکتفاء به
دانشهای هستیشناسانهی اسالمی ،قلمرو بحث محدود است و از جهت ورود به تمامی
شاخههای دانش اسالمی مرتبط با هستی توسعه و گسترش دارد .در این مقاله ،منظور از
«دانش اسالمی» معرفت و علمی است که اوّالً از دین اسالم ،قرآن و سنت منشأ میگیرد
و قابل إسناد و استناد به این دین است .ثانیاً مرتبط با گزارههای هستیشناسانه و
واقعیت های عالم هستی به طور عام و گسترده ،اعم از عالم مادّی و غیر مادّی و اعم از
علوم عقلی ،تجربی ،انسانی و غیرانسانی باشد .بنابر این گزارههای دستوری و توصیهای
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قرآن و سنت به طور مستقیم ،خارج از موضوع این مقاله است.
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تشریح ارزش دانش و ضرورت آن  ،تعریف دانش اسالمی و امکان آن و تبیین جایگاه
خرد ورزی و عقالنیت در نظام اندیشه اسالمی ،شرایط را برای معرفی مبانی تصدیقی و
اصول راهبردی دانش اسالمی با رویک رد اجتهادی در این مقاله فراهم ساخته است .این
اصول می تواند مبنای فراگیری دانش اسالمی و گسترش آن باشد.
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کلید واژه:

دانش اسالمی ،کتاب ،سنّت ،معارف اسالمی ،گزارههای وصفی ،گزاره های توصیهای

مقدمه
 -1دانش اسالمی ،مفهوم و امکان
بی تردید از مباحث مهم در هر موضوع دانش بیان تعریف و شرح مفاهیم و به اصطالح
دانش منطق مبادی تصوری است 1که در آن دانش مورد تجزیه و تحلیل و کاوش قرار
می گیرد .اقدام به این کار ضرورتی است که از همان ابتداء پژوهش ،راه را بر کجفهمی،
سوء برداشت ،مغالطه و جدال و نزاع بیحاصل و دعوای لفظی مسدود میکند و در عوض
به شفافیّت و روشن شدن افق بحث و آشکار و پدیدار گشتن زوایای مبهم و تاریک بحث،
کمکی شایان خواهد کرد به این روش در علم اصول تحریر محل نزاع گویند.

 -1-1دانش در لغت و اصطالح
علم و دانش به معنی اعم  ،یعنی مطلق آگاهی و فهم ،که شامل معرفت حضوری و حصولی
و تصورها و تصدیق یا هردو می شود و دانش و علم به معنای عام عبارت از باور صادق
موجّه است که تنها شامل گزارهها می شود؛ ولی دانش به معنای خاص آن؛ یعنی
مجموعهای جامع از گزاره های معرفتی ،که در ارتباط با یک موضوع یا پدیدهی واحدی
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گردآوری شده و دربارهی آن آگاهی های صحیح و مستندی ارائه و در اختیار انسان قرار گرفت ،در این صورت شاخهای از شاخههای
دانش و علم تشکیل می شود مثل :دانش ریاضی ،دانش پزشکی ،یا دانشهای؛ فیزیک ،شیمی ،روان شناسی ،تاریخ ،اقتصاد ،فلسفه و منطق.2
دانشمندان اسالمی بر این باور بودهاند که هر علمی (یعنی هر شاخه و رشتهای از رشته های دانش) موضوعی معیّن دارد که در آن علم از
مسائل گوناگون و به اصطالح از حاالت و عوارض ذاتی آن موضوع گفتگو میشود .3وقتی در هر شاخه ،دانش و علمی را پدید میآورند،
یعنی مجموعهای از گزاره ها ،مرتبط با هم ،و در یک راستا قرار میگیرند و دربارهی یک حقیقت آگاهیهایی را ارائه میکنند .شاخهی علمی
حقیقتی است که همواره شیوهی دانشمندان و سیره ی علمی و عملی ایشان در تنظیم و طبقهبندی رشتههای مختلف دانش بوده است و
امری طبیعی و موا فق نظم و قاعده است ،که هر کس با پرسشی در ارتباط با یک موضوع مواجه می شود ،به سراغ همان علم و دانشی
میرود که مجموعهی اطالعات و آگاهی ها و معارف مرتبط با آن موضوع در آن گردآوری شده است.
باید توجه داشت که میان گزاره های دانشی و گزاره های ارزشی تفاوت وجود دارد .یعنی گزارههای ارزشی ،در وهلهی اول که با آنها
مواجه میشویم ،حاوی توصیه می باشند و آدمی را به انجام یا ترک رفتار یا پنداری خاص سفارش میکنند .از این رو جنبهی اطالعرسانی
و آگاهیبخشی و ارائه ی علم و معرفت نسبت به حقایق هستی و پدیدههای عالم ندارند  ،بلکه اموری را از جهت حسن و قبح و باید و نباید
قضاوت میکنند .اما گزارههای دانش در نقطه مقابل ارزشها ،جنبه ی توصیفی و معرفتی دارند ،آنها آگاهی بخشند و نسبت به پدیده یا
موضوعی ،جهل و نادانی را از آدمی می زدایند و دانایی و فهم و درک نسبت به آن را جایگزین میکنند.
از این روست که قضایای دانش ،جنبهی خبری دارند ،برخالف ارزشها که جنبهی انشائی به خود می گیرند و از هستیها سخن میگویند.
بنابراین دانشها از هست و نیست و ارزشها از باید و نبایدها می گویند .و در اصطالحی دیگر ،یکی را جهانبینی و دیگری را ایدئولوژی
مینامند.4

 -2 -1مفهوم دانش اسالمی
در ترکیب «دانش اسالمی» سخن از آن است که چه حقایق و گزارههای خبری را میتوان از این دین استنتاج و استخراج کرد به گونهای
که بر طبق معیارهای علمی و روش های صحیح پژوهش ،قابل اسناد به دین اسالم باشد و اسناد به آن مُجاز و مشروع و صحیح تلقی
شود .توضیح بیشتر این معنا در ادامه میآید.
در فهم معنای ترکیب «دانش اسالمی»  ،تأمّل جدّی الزم است تا مقصود و مورد نظر در این مقاله به خوبی آشکار گردد .گاهی علوم یا
دانشهای اسالمی می گوییم و مقصود از آن مجموع معارفی است که از اسالم و منابع معرفتی آن یعنی کتاب و سنت ،استفاده شده و
اسالم منشأ و منبع استنتاج این معارف بوده است .در این اصطالح حتی دانش ها و علوم مختلفی مثل فقه ،اخالق ،حقوق که از منابع اسالمی
استنتاج و استخراج شدهاند نیز زیر مجموعهی دانشها و علوم اسالمی تلقی میشود و مجموعهی علوم مختلف اعم از هستیشناسانه مثل
کالم ،فلسفه ،فقه الحدیث و تفسیر تا علوم مرتبط با احکام و قوانین و دستورات و الزامات ،تمامی جزء علوم اسالمی قرار میگیرد و از آنها
میتوان تعبیر به دانش اسالمی داشت.
لکن در این نوشتار غرض از دانش اسالمی اشاره به آن علوم و دانش های اسالمی است که تنها معطوف به معرفت میباشد و به شناخت
جهان هستی و عالم کون از دریچهی اسالم می پردازد و در مقام آن است که نسبت به هستی و مبدء و منتهای آن و پدیدههای مختلف آن
از انسان و عالم مادّه تا علوم و دانشهای مرتبط با جنبههای فردی انسان یا جنبههای اجتماعی و دیگر ابعاد و ساحتهای وجودی آدمی،
در منابع اسالمی پژوهش و غور کند و حقایق هستی را از نگاه و از زاویه و دریچه ی این دین آسمانی درک و کشف نماید .بنابراین در این
نوشتار علوم دستوری و توصیه ای اسالمی چون فقه و حقوق و اخالق از موضوع بیرون خواهند بود مگر آنکه جنبهای هستیشناسانه و
توصیفی و تبیین از حقیقتی از حقایق عالم را به مخاطب خود ارائه کند.
بنابراین قلمرو بحث از یک جهت محدودیت و از یک جنبه توسعه دارد ،از جهت اکتفاء به دانشهای هستیشناسانهی اسالمی ،قلمرو بحث
محدود است و از جهت ورود به تمامی شاخههای دانش اسالمی مرتبط با هستی توسعه و گسترش دارد.
بر مبنای آنچه در بندهای گذشته بیان شد؛ در این نوشتار منظور از «دانش اسالمی» معرفت و علمی است که اوّالً از دین اسالم ،قرآن و
سنت منشأ می گیرد و قابل إسناد و استناد به این دین است و ثانیاً مرتبط با گزارههای هستیشناسانه و واقعیتهای عالم هستی به طور
عام و گسترده ،اعم از عالم مادّی و غیر مادّی و اعم از علوم عقلی ،تجربی ،انسانی و غیرانسانی باشد ،و اما گزارههای دستوری و توصیهای
قرآن و سنت به طور مستقیم از این دایره بیرون خواهند بود.

 -3 -1نسبت دانش اس الم ی با سایر دانشها
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دانش اسالمی رقیب و متعارض و متناقض با سایر دانشها نیست ،بلکه متعاضد و متعاون با آنهاست .در حقیقت داد و ستدی میان این
منبع از دانش با سایر منابع دانش بشری ،در جهت ارتقاء و کمال علم و معرفت انسان به جهان هستی انجام میپذیرد .بشر برای رسیدن
به حقیقت و کشف مجهوالت خویش ،به حکم عقالنیت انسانی ،باید به تمامی منابع معرفت تمسک کند و از این نعمتهای الهی بهرهمند شود.
آدمی همانطور که برای پاره کردن پردهی نادانی ،ظلمت و جهل ،از حس و تجربهی خویش مدد می گیرد ،و سپس با کمک حس و تجربهی
دیگران ،به تحقیق و پژوهش در اطراف پدیدهای عالم روی میآورد و دانش خود را فربه می کند ،یکی از منابع دانش ،رهآوردی است که
پیامبران از آسمان برای بشر به ارمغان آوردهاند و در منابع وحیانی صحیح و قابل استناد بشر ،طبق روشهای علمی که در بخشهای
دیگر این مقاله گفته شده ،به آنها رو میآورد و دانش خود را غنی سازی یا اصالح کند .اینکه چه علوم و دانشهایی در اسالم موجود است؟
معرفت آن پیشینی نیست که از قبل بتوان حکم کرد ،بلکه معرفت آن پسینی است  ،5اول باید دادهها و گزارههای مرتبط با هر پدیده را
جمع آوری کرد و پس از تفکر و دقت در آنها به این نتیجه رسید که آیا مثالً روان شناسی اسالمی داریم یا خیر؟ آیا طبّ اسالمی و فیزیک
اسالمی وجود دارد؟ آیا علوم انسانی اسالمی واقعیت دارد یا خیر؟ که البته اجماالً میتوان پاسخ را بر اساس دادههای اسالمی مثبت
ارزیابی کرد.
وقتی گزارههای هر پدیده و موضوعی جمعآوری شد ،چنانچه پرسش ها و مسائل آدمی پس از تفکر و دقت و پژوهش در هر پدیدهای پاسخ
داده شد ،می توان به داوری نشست .این طریق ،اوثق الطرق و اسهل الطرق برای رسیدن به پاسخ پرسشهای باالست .بیتردید دانشهایی
چون مبدءشناسی ،معادشناسی ،پیامبرشناسی و تاریخ چنانچه اشاره شد از علوم و دانشهایی است که در زنجیرهی دانشهای اسالمی
وجود دارد ولی هر دانشی را به نحو معرفت پسینی باید محک زد و موضوع آن را بر منابع دانش اسالمی عرضه کرد آنگاه به نتیجه رسید.
در حقیقت چه بسا بتوان گفت؛ نسبت میان دانش اسالمی با سایر دانش های بشری ،تا این مرحله از تکامل علمی بشر عادی که امروزه
آدمی به آن رسیده است (بدون توجه و تمسک و ارتباط با اولیاء الهی که معدن علم و مخزن وحی الهی میباشند ،6بلکه دانشی که به طور
متعارف و معمولی از منابع اسالمی قابل استنتاج است) ،به اصطالح دانش منطق ،نسبت عموم و خصوص من وجه است  ،7برخی از دانشها
مشترک است ،برخی از دانش ها در منابع اسالمی وجود دارد که در سایر منابع معرفت یافت نمیشود و برعکس چه بسا دانشهایی که
وجود دارد در دانشهای بشری به اثبات رسیده است ولی در منابع اسالمی از آنها گزارشی دریافت نشده است.

 -4 -1سرنوشت گزاره های دستوری و حقوقی
پیش از این اشاره شد ،که بخشی قابل توجه معتنی به از گزاره های وحیانی اسالمی ،گزارهایی است که بیانگر احکام و شریعت میباشند
و بایدها و نبایدها ،آداب و اخالقیات را ترسیم می کنند ،و چارچوب حقوق آدمیان را نسبت به خداوند متعال ،نسبت به خود و نسبت به
جهان پیرامون خود و نسبت به انسانهای دیگر تنظیم می کنند و روابط اجتماعی را در ابعاد گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی
و غیره شکل میدهند و فقه اسالمی و احکام تکلیفی و احکام وضعی را حکایت می کنند ،مناسک و عبادات را شرح میدهند و از طهارت،
صالت ،صوم ،زکات ،خمس و حج را تا معامالت ،تجارت ،نکاح ،طالق ،ارث ،اطعمه و اشربه ،صید و ذباحه ،قضاوت ،شهادت ،حدود ،قصاص،
دیات ،جهاد ،امر به معروف و نهی از منکر را بیان میکنند ،این گزاره ها گفته شد :به طور مستقیم در شعاع بحث از دانشهای اسالمی
نخواهند بود و از آن بیرون میباشند.
با این حال بر اساس مبانی اسالمی که در جای خود به اثبات رسیده است و در این بحث به عنوان اصل موضوعی مطرح میگردد ،چند
نکته را نباید فراموش کرد:
.1

نکتهی نخست آنکه :بر اساس اندیشهی اسالمی و آنچه پیروان مدرسهی اهل بیت بر آن پافشاری دارند؛ در زیربنای هر حکمی
از احکام الهی ،مصلحتی و حکمتی نهفته و پنهان است .هیچ الزام و امر و نهیی بدون مصلحت و مفسده نیست .احکام الهی تابع
مصالح و مفاسد واقعیه است .بنابراین در کنار هر گزارهی فقهی ،حقوقی و اخالقی ،بلکه به عنوان علت تشریع و پشتوانهی جعل
آن ،دانش و حقیقتی از حقایق هستی نهفته است؛ اگرچه آدمی از آن حکمت و مصلحت و مُفسده بیخبر باشد .این اندیشهای
است که مکاتب کالمی معروف به عدلیه از معتزله و امامیه به آن معتقد بودهاند و بر مبنای آن مشی کردهاند ،بنابراین گزارههای
دستوری و فقهی  -حقوقی  -اخالقی نیز بخشهایی از دانش را کشف می کنند و حقایقی از حقایق هستی میباشند از این روست
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که در بسیاری از منابع اسالمی به علل احکام اشاره می شود و از فلسفه و حکمت پارهای از تشریعات پرده برداشته میشود
که به آنها فلسفه و علت احکام و یا علل الشرائع گویند.8
.2

نکتهی دوم :که به نوعی با نکته ی نخست مرتبط است آن است که در بحث رابطهی دانش و ارزش پیش از این اشاره شد ،که بر
مبنای صحیح و رأی صواب و قول سداد؛ نمی توان همچون اشاعره قائل به گسست میان دانش و ارزش شد و میان آنها دیوار
کشید .9بلکه این دانش است که مبنای ارزش را تشکیل میدهد .از همین رو ،در بسیاری از آیات قرآنی مشاهده میشود که حکم
و فرمانی صادر میشود ولی فلسفهی آن حکم و فرمان هم ذکر میگردد به گونهای که مشاهده می شود آن دستور معلّل به یک
حقیقت معرفتشناسانه است.
مثال در آیهی مهم صلوات (إِنَّ اهللَ وَمَالئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً) (سورهی احزاب/
آیهی  )56فرمان به صلوات و درود بر پیامبر اعظم صادر شده است که گزارهای ارزشی است ولی این فرمان معلل به گزارهای
دانشی است که در ابتداء این آیه ی شریفه بیان گردیده است و آن اینکه :اهلل تباک و تعالی و ذات مقدس حضرت حق ،به همراه
فرشتگان همگی بر پیامبر اسالم درود و صلوات دارند و این فلسفه ی آن است که مؤمنان نیز به پیروی از فعل الهی و رفتار
فرشتگان ،این کار زیبا را اسوه ی خود قرار دهند و آنها هم هماهنگ با مبدء آفرینش و فرشتگان او ،به درود و صلوات اقدام
کنند.
از این روست که در پایان بسیاری از آیات قرآنی مرتبط با فرامین ،احکام و حقوق ،مشاهده می شود ،پس از بیان حکم یا حق،
تعلیلی در پایان آیه ذکر میشود تا علت و فلسفهی آن حق و حکم به وسیلهی یک حقیقت معرفتی و گزارهی دانشی و آگاهیبخش
مشخص گردد .مثالً در پایان آیهی ارث (إِنَّ اهللَ کَانَ عَلِیماً حَکِیماً) (سورهی نساء  /آیهی  )11و در پایان آیهی قوّام بودن مردان
و سرپرستی آنها( ،الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) (سورهی نساء  /آیهی  )34اعالم میدارد( :إِنَّ اهللَ کَانَ عَلِیماً خَبِیراً) (سورهی نساء
 /آیهی  )35و در پایان آیهی وضوء و غسل و تیمّم فرموده است( :یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ) (سورهی
مائده  /آیه .)6
نکته ی سوم :یکی از منابع جوشان معرفت در گزارههای هستی شناسانه قرآن و سنت ،رعایت حدود و احکام الهی معرفی شده
است .کسانی که ملتزم به شریعتند و در چارچوب فرامین و دستورات اعم از واجب و مستحب حرکت میکنند و از نواهی و
محرّمات و مکروهات می پرهیزند و رعایت حقوق اهلل و حقوق الناس را می کنند ،اینها برای کشف حقیقت و رسیدن به دانشهای
حقیقی خود را آماده میکنند (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اهللَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَاناً) (سورهی انفال  /آیهی  ،)29نتیجه و اثر رعایت
دستورات الهی و تقوا آن است که آدمی نورانیتی می یابد که به او دید فرقانی و تشخیص حق از باطل عنایت میشود .بدیهی
است که فرقان از مقولهی رسیدن به دانش و کشف حقیقت میباشد.
(وَاتَّقُوا اهللَ وَیُعَلِّمُکُمْ اهللُ) (سورهی بقره  /آیهی  )282میان تقوا و رعایت حدود الهی و تعلیم و آموزش دانشهای هستی رابطه و
مالزمهای دائمی و استوار و حاکم است.
مباحثی که در روایات مربوط به قرب نوافل و قرب فرائض مطرح شده و اهل معنا و معرفت شرح و بسط دادهاند ،در همین
راستا قابل تبیین و شرح است.
اینها بخشی از حقایق دانش اسالمی در بعد انسانشناسی و روان شناسی است که باید از گزارههای هستیشناسانه اسالمی
استنباط و استخراج شود و مورد اجتهاد صحیح قرار گیرد .اگرچه در دانش های متداول روز که به علوم انسانی اختصاص
دارند و مدّعی شناخت انسان و روان او می باشند ،چنین حقایقی به اثبات نرسیده یا مورد انکار باشد.10

 -5 -1امکان دانش اسالمی
 -1-5 -1چالش پیش رو
پس از آشنایی با تعریف دانش اسالمی و بیان ماهیت و حقیقت آن ،از پرسش های کلیدی و اساسی بحث آن است که گاهی میگویند:
«توجه به فلسفه ی بعثت و هدف از انزال کتب و ارسال رسل ،گویای آن است که اصوالً سخن از دانش اسالمی راندن ،بر اساس تفسیر یاد
شده از آن ،در فصل پیشین ،سخنی نادرست و برخالف منطق صواب و قول سداد است.
پیامبر اسالم  سفیر الهی برای هدایت آدمیان به سمت خدای سبحان میباشد( :یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا *
وَدَاعِیًا إِلَى اهللِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا) (سورهی احزاب /آیه )46 - 45
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نقش رسول الهی ، نقش چراغی است که مسیر انسانها را به سمت خداوند روشن میکند ،نقش پیامبر نقش بیم دهنده و
بشارت دهنده برای طی مسیر حقیقت است .نقش قرآن کریم نیز چنین است :این دو حقیقت نورانی و چشمهی روشنایی ،برای
راهنمایی ابناء بشر میباشند ( :کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ) (سورهی
ابراهیم  /آیهی  )1کتابی بر رسول خاتم نازل شده است تا مردم را از تاریکی به سوی روشنایی به خواست پروردگارشان
بیرون آورد و به راه خداوند عزیز حمید هدایت کند .قرآن کریم در دهها آیه صراط مستقیم را تبیین میکند و مردم را دعوت به
پیمودن آن می کند و صراط مستقیم که هر روز مسلمانان در سورهی حمد حداقل ده مرتبه خداوند را میخوانند که آنها را به
سوی آن هدایت کند ،چیزی جز بندگی خدا نیست .عهد الهی با آدمیان است باید شیطان را دشمن خود بدانند ،او را عبادت نکنند
و سرسپردهی بندگی حض رت حق باشند تا به صراط مستقیم درآیند ( .أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَنْ التَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ
عَدُوٌّ مُبِینٌ * وَأَنْ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ) (سورهی یس /آیات .)61-60
قرآن کتاب هدایت برای پرهیزگاران است (هُدًى لِلْمُتَّقِینَ) (سورهی بقره  /آیهی  )2و نوری است که به وسیلهی آن هر کس از
بندگان خویش را که خداوند بخواهد ،هدایت میکند ،پیامبر به سمت صراط مستقیم و راه راست هدایت میکند ،راه خداوندی
که آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست( .وَإِنَّکَ لَتَهْدِی إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ * صِرَاطِ اهللِ الَّذِی لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی
الْأَرْضِ) (سورهی شوری /آیهی .)53
اکنون با توجه به نقش پیامبر و فلسفه بعثت و هدف از نزول قرآن آشکار می گردد که قرآن کتاب دانش و علم نیست و پیامبر و امامان
معصوم وظیفه شان آن نبوده که از حقایق هستی و پدیدههای آن بگویند و در برابر انسانها دانشهای مختلف را بگشایند.
سخن تنها در انتظار بشر از دین نیست که به غلط گفته شود؛ دین برای نمودن راه آخرت است و ربطی به دنیا و سلوک آدمی در آن
ندارد .11سخن در این است که خود قرآن و سنت ،نقشی به عنوان آموزش علوم هستیشناسانه و دانش پدیدههای عالم برای خود قائل
نشده اند .دین اگرچه برای سعادت دنیا و آخرت بشر آمده است و تنها راه آخرت نیست ،و بشر را با فقه و حقوق خویش در جمیع ابعاد
راهنمایی می کند و مسیر سعادت دنیوی و اخروی و حیات طیبه را به او نشان میدهد ،ولی بیش از این نمیتوان نقشی را به عنوان معلّم
دانش های مختلف برای بعثت و انزال کتب آسمانی تعریف کرد .پذیرش چنین نقشی برای اسالم و قرآن اوّال برخالف نصّ و صریح
آموزهای قرآن و سنت است.
ثانیاً نیازی به آن نیست و لغو و بیهوده و بیثمر خواهد بود .چراکه خداوند برای شناخت جهان ،ابزار الزم را در اختیار بشر قرار داده
است تا انسان با کمک حسّ و تجربه و در پرتو عقالنیت ،بر ظلمت خویش فائق آید و جهان را بهتر بشناسد و دانشهای مختلف را تأسیس
کند .آنچه بشر با حس و تجربه و صرف اندیشه نمیتواند به آن راه یابد ،پیمودن مسیر سعادت و فالح و رستگاری است .در این قسمت
است که دست نیاز به سوی خداوند دراز می کند و خداوند هم از روی لطف و حکمت خویش پیامبران را میفرستد و صحف آسمانی را
نازل می کند ،تا انسان در پرتو هدایت آنها مسیر سعادت را طی کند».
بنابراین هر یک نقش جداگانهای را ایفا می کنند ،نقش دانش ،نقش شناخت هستی و پدیده های گیتی است که انسان را قدرتمند و توانمند
می سازد تا بهتر بتواند بر عالم مسلط شود و مالکیت خود را بر آن تثبیت نماید و بهتر از مواهب آن متنعم شود .ولی نقش قرآن و سنت و
پیامبران ،نقش راهنمایی و چراغ برای مسیر زندگی است .این دو ،هر یک نقش مشخص و تعریف شدهای دارد که نمیتوان یکی را با دیگری
مخلوط کرد.
بنابراین چالشی که با آن مواجهیم آن است که اصوالً اعتقاد به دانشهای اسالم ی به حسب مصطلح این نوشتار ،و به دنبال آن رفتن،
برخالف حکمت جعل نبوّت و بعثت است و از این جهت امری ناممکن و از محاالت خواهد بود.12

 -2 -5 -1برونرفت از چالش
پاسخ اول :تلقّی گزارههای دانش اسالمی در قالب معرفت پسینی
این شبهه و اشکال که در ظاهر هم موجّه مینماید ،نظیر شبهه ای است که سکوالرها و پیروان جدایی اسالم از سیاست به آن متشبت
می شوند تا ثابت کنند در مأموریت و رسالت پیامبر اعظم نقش سیاسی وجود نداشته و آن حضرت تنها پرچمدار یک دعوت دینی بوده
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است .صاحبان این نظریه با تمسک به آیاتی همچون( :قُلْ لَسْتُ عَلَیْکُمْ بِوَکِیلٍ) (سورهی انعام  /آیه ( )66فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَکِّرٌ * لَسْتَ عَلَیْهِمْ
بِمُسَیْطِرٍ) (سورهی غاشیه ،آیات  )22 – 21منکر نقش سیاسی و رهبری و امامت الهی برای پیامبر اسالم میشوند.13
در حالی که این آیات ،چنانچه در جای خود به تفصیل ثابت شده است ،به هیچ وجه نقش رهبری سیاسی اسالمی و والیت پیامبر را بر
سرنوشت و مقدّرات جامعه ی اسالمی در صدها آیه از آیات قرآن با صراحت بر آن تأکید ورزیده شده ،نفی نمیکنند.
در مورد دانش اسالمی نیز حقیقت آن است که خود آیات کتاب الهی و احادیث روایتگر سنّت ،بیش از آنکه گزارشگر دادههای فقهی ،حقوقی،
اخالقی ،دستوری و الزامی باشند ،چندین برابر آن ،متکفل بیان گزارههای هستی شناسانه و خبری و جمالتی میباشند که متضمن معرفتی
از معارف هستی است .در هر صفحه و سطر از صفحات و سطور قرآن گزارهای از این گزاره ها وجود دارد که از هستی و مبدء و منتهای
آن ،از خداوند و صفات و افعال و نشانههای او ،از قیامت و سرنوشت انسانها ،از خلقت انسان ،زمین ،آسمان ،باد ،خورشید ،ماه ،فرشتگان،
جنّیان ،شیطان و پدیده های کوچک و بزرگ گیتی سخن به میان میآورد .اینها به خوبی نشانگر آن است که قرآن مهمترین رسالت خویش
را در مسیر هدایت بشری ،باال بردن سطح اندیشه و ارتقاء قدرت عقالنیت بشر با زدودن ظلمت جهل و تاریکی نادانی از او ،و گسترش و
توسعهی دانش او میداند و سنّت نبوی و اولیاء دین بشر بر همین محور استوار است.
به بیان مختصر و روشن ،در مَثَل عربی گویند« :ادّل دلیل علی امکان شئ وقوعه»؛ بهترین حجت و گویاترین دلی ل و برهان بر ممکن بودن
چیزی ،تحقق و وجود و پیدایش آن است.
بنابراین در بحث دانش اسالم ی ،سخن از قضاوت و داوری ذهنی و پیشینی نیست که یکی رد کند و دیگری ملتزم شود .سخن در آن است
که بدون پیش داوری و قضاوت و بدون التزام از قبل به یک باور ،باید به سراغ منابع اسال می رفت و در منابع اسالمی گزارههایی را که از
دانشهای جهان پرده برمیدارند ،آنها را شناسایی کرد و در آنها فرایند و پروسه ی اجتهاد را به جریان انداخت و بر طبق آن به گسترش
و پیشرفت دانش بشری امداد رسانید .و چنانچه در پارهای از مباحث گذشته ثابت شد ،به طور قدر متیقن ،در بسیاری از دانشها ،کتاب و
سنت ورود فعّال و قوی دارند ،به گونهای که شکلگیری رشتهای از رشتههای دانش بر محور آن دادهها بیتردید است.
بنابراین از باب آفتاب آمد دلیل آفتاب ،خود منابع اسالمی تصدیق کنندهی این حقیقتند که در درون چشمهی زالل آنها ،دانش اسالمی قابل
شکلگیری است.
معیار قرار گرفتنِ معرفت پسینی و رجوع به منابع برای یافتن پاسخ ،راه گشایش بسیاری از پرسشها و گشودن گرههای فکری در این
زمینه است .مثالً در بحث انتظار بشر از دین ،منشأ اشتباه آن شده که توهّم شود؛ بشر است که باید سطح انتظار خود از دین را تعریف
کند ،در حالی که اگر انسان قادر به تشخیص این مسأله بود و توان آن را داشت .و میتوانست سطح انتظار از دین را برای خود تعریف
کند ،از ریشه ،فلسفه ی بعثت و نبوت زیر سؤال بود .در حقیقت چون بشر نسبت به حقیقت خود ،و مبدء و منتهای هستی بیخبر و ناآگاه
است و إشرافی بر آغاز و انجام عالم و آدم ندارد ،لطف الهی اقتضای بعثت کرده است تا او را در این مسیر یاری کند .بنابراین ،اسالمی
که برای هدایت و سعادت بشر آمده است ،آن است که به عنوان یک مربّی ،سطح توقّعات خود را از آدمی تنظیم میکند و بر اساس تواناییها
و قوا و امکانات و غرایز و فطریات و داشتههای او ،برای او برنامهی زندگی مینویسد و او را در مسی ر حیاتی الیق و در شأن انسان واقعی
راهنمایی میکند.14
طبق این معیار ،با رجوع به منابع اسالمی آشکار می شود که در مسیر هدایت آدمی ،علوم و معارف و دانشهایی هستیشناسانه و
آگاهیبخش برای بشر الزم بوده است که این دانش ها در طَبَق اخالص ،بدون توقع اجر و مزد که همواره داعیهی پیامبران آسمانی بوده
است در اختیار آدمیان قرار گرفته است( .وَمَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِی إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِینَ) (سورهی شعراء /آیهی .)109
پاسخ دوم :تعلیم کتاب و حکمت هدف بعثت و فلسفهی نبوّت
آن چنان که در آیات قرآن منعکس است :خواندن و تالوت آیات ،تزکیه و پاکیزه سازی و آموزش کتاب و تعلیم حکمت ،هدف بعثت شمرده
شده است ( :لَقَدْ مَنَّ اهللُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمْ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ) (سورهی آل عمران /آیهی  .)164خداوند از میان امّیان و درسنخوانده ها ،پیامبری را برانگیخت که آیات الهی را برای آنها
بخواند و آنها را تزکیه کند و به آنان قرآن و حکمت بیاموزد( .سورهی جمعه  /آیهی )2
برای هدایت و آموزش راه سعادت و صراط مستقیم ،یکی از ارکان اصلی ،بلکه رکن اصلی ،آموزش حکمت و خواندن آیات قرآنی بر مؤمنان
است .هدایت بدون آموزاندن حقایق هستی به قدر کافی ،بدون فهم و درک معارف حقّه و بدون شناخت هستی و پدیدههای عالم و شناخت
حضرت حق و اسماء و صفات او و شناخت معاد و جهان آخرت ،و شناخت انسان و حقایق مادّی و معنوی و روانی و ابعاد وجودی او و
شناخت فرشتگان ،جنیان ،شیاطین و ابلیس و شناخت آیات الهی و معرفت نسبت به عالم غیب و شهود و علم و معرفت نسبت به فعل و
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صنع الهی و اتقان آفرینش نامیسور است .پس آموزش کتاب و تعلیم علوم و حکمتها از ارکان اولیه بعثت است .مجموعهی آنچه در قرآن
مندرج است و معارف و دانش های حقیقی انعکاس یافته در تعالیم قرآن و سنت ،شکل دهندهی اساس ایمان و عقیده و اندیشهای است که
آدمی بر طبق آن مسیر خود در دنیا و آخرت را انتخاب میکند و برمیگزیند.
بیان حقایق هستی و زدودن اندیشه های باطل و خرافی که در توهم آدمیان نسبت به هستی و حقیقت انسان رسوخ میکند و رفتار و
کرداری که بر اساس اندیشهی نادرست شکل می گیرد ،از شرائط هدایت به راه مستقیم است .و اینهادی و معلّم و راهنما است که بر اساس
بصیرت الهی خود ،و بر طبق فرمان حضرت حق ،میداند؛ چه گزاره های دانشی را به آنها بیاموزد و آنچه را که مورد نیاز اوست؛ برای
طی طریق بندگی و سرسپردگی در برابر پروردگار و پیروی نکردن از شیطان و ترک بندگی او و پاره کردن زنجیرههای وساوس او،
دوری از پیروی هواهای نفسانی و رسیدن به کمال مطلق و تعالی و رشد به او آموزش دهد ( .قُلْ هَذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اهللِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا
وَمَنْ اتَّبَعَنِی) (سورهی یوسف  /آیهی  .)108پیمودن طریق بندگی و صراط مستقیم که راه پیامبر است ،نیازمند بصیرت کامل و چشم باز
و دانش کافی و اشراف اطالعاتی نسبت به آن است.
و این سرّ و فلسفهی دانش اسالمی است که در آموزه های اسالمی منعکس شده است و معیار حدّ و اندازهی آن ،و وسعت و عمق آن ،و
کمیت و کیفیت آن ،و تنوّع و گوناگونی آن را خود آدمی نمیتواند تشخیص دهد ،بلکه مربّی ،معلّم وهادی اوست که تمامی این امور را
تحدید و تعیین می کند .خدای سبحان علیم و حکیم که آدم و عالم را بیهوده نیافریده و همه آن را چیز از روی حکمت آفریده است و در
وراء هر پدیدهای سرّ و رازی نهفته قرار داده است ،از روی لطف بیپایان ،از طریق ارسال معلّمان و راهنمایان و هادیان خود ،که دانش
کافی برای هدایت و سعادت آدمیان را دارند و معادن علم محسوب می شوند و بر رازهای آفرینش اشراف دارند ،این مسیر را بر آدمی
می گشایند .در این میان آنچه وظیفهی آدمی است ،استفاده و بهرهمندی از این لطف و نعمت الهی است .الزم است خود را بر مائدهی الهی
ببیند ،و بداند آنچه از علوم و معارف و دانشها که بر این سفرهی گسترده نهاده شده است ،حکیمانه و از روی حساب و کتاب بوده و یقیناً
لغو و بیهوده و بی فائده نبوده است ،بر سر این مائده بنشیند و با تمام قوا و توان ،این دانش ها را که رزق و روزی او شده است بشناسد
و از آن ها متنعم شود .بنابراین طریق و پروسهی هدایت از آموختن شروع می شود و به بندگی و عبودیت ختم میگردد.
(به عنوان یک تشبیه ناقص ،همچون پزشکی که اگر بخواهد در درمان بیمار موفق باشد باید سطح آگاهی او را نسبت به بیماری و راه عالج
و کیفیت سالمت باال ببرد).
اینکه در معارف کتاب و سنت برحکمت تأکید فراوان شده است ،سرّش در همین نکته نهفته است که برای هدایت ،سعادت و پیمایش صراط
مستقیم ،آموختن حکمت رکن اصلی است و آموزش آن در اهداف بعثت نهفته است و البته هر کس شایستهتر است از این اکسیر عظیم که
قرآن کثیرش میخواند ،بهرهمندتر خواهد بود( :یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً) (سورهی بقره  /آیهی .15)269
و به بندگان ویژه و نورچشمان شایستهای چون لقمان اعطاء گردیده است( :وَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ) (سورهی لقمان  /آیهی .)12
جایگاه «حکمت» در نظام فکری و عقالنیت اسالمی موجب شده است که حکمت و حکیم در ادبیات مسلمانان از واژههای بسیار مهم و
پرکاربرد تلقی شود و از دانشمندان ،فیلسوفان و طبیبان ،شاعران بنام همچون ف ردوسی ،نظامی و سنایی با نام حکیم یاد شود .اصوالً نظام
آموزشی گذشتهی جوامع اسالمی ،پیش از مدرنیته و غربزدگی ،پیش از حدود یکصد وپنجاه سال اخیر که بر پایهی آموزههای اسالمی
استوار بوده است ،محور آموزش و تربیت در مراکز علمی  -تربیتی و مکتبها و مدارس و حوزههای علمیه را ،دانشها و علومی تشکیل
می داد که بر محور حکمت قرآنی استوار بود و این جایگاه در نظام آموزشی و تربیتی نوین و دستگاه و ساختار آموزشی جهان اسالم،
در عصر بازگشت دوباره به معارف و آموزه های اسالمی ،مجدّداً بازتعریف و شناسایی شود و مسیر تحقق آن از نو ،فراهم گردد .اساس
نظام آموزش علم و حکمت اسالمی به جای آموزش پاره ی اصالحات و محفوظات غالباً ترجمه شده از بیرون مرزهای اسالمی و بر مدار
فرضیات و نظریات اثبات نشده و گمانها و حدس های ناقص و کوتاه آدمیان ،بر محور عقالنیت و خردمندی و اندیشهورزی و عمق فکری
تشکیل میدهد ،و این نظام و برنامه باید مورد توجّه جدّی برنامه ریزان و مدیران ارشد و اولیاء امور قرار گیرد.
نتیجه آنکه دانش اسالمی بر محور داده های وحیانی کتاب و سنت نه تنها امکان دارد ،و نه تنها حقیقتی است که سراسر قرآن و روایات
سرشار از آن است ،بلکه به عنوان شرط الزم و مقدمه برای تحقق اهداف بعثت و فلسفهی نبوّت ،یک ضرورت بدیهی و روشن عقالنی
است.
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 -2پیشینه ی دانش اسالمی
دانش اسالمی در اصطالح این نوشتار یعنی علوم اسالمی مرتبط با هستی و پدیدههای آن ،پیشینهاش ،به بلندای گذشتهی سایر علوم و
معارف اسالمی میرسد .در تالش دانشجویانه ی مسلمانان و کسب حکمت و معرفت از منابع اسالمی ،تفکیک و تجزیهای سراغ نداریم،
همانطور که پیامبر عظیم الشأن اسالم فلسفه ی بعثتش تالوت آیات الهی و تعلیم کتاب و حکمت بود و در این مأموریت گزارههایی را به
پیروان مؤمن خویش تعلیم مینمود ،تفاوتی میان گزارههای هستی شناسی با سایر گزاره های دستوری و حکمی نبود و همه را به طور
یکپارچه آموزش می داد؛ مؤمنان و مسلمانان هم در فرایند کسب دانش و حکمت از آموزه های قرآن و سنت نسبت به هر دو دسته از
گزارهها حسّاس بودند ،به آنها گوش فرا میدادند تا به درجات علم و عمل آنها افزوده شود و سیر تعالی و رشد انسانی خود را طی کنند.
از همان قرن اول هجری ،به تدریج دانش ها و علوم مرتبط با معارف اسالمی شکل گرفت .این علوم را در قالب چند دسته میتوان طبقهبندی
کرد.
پارهای از علوم ،جنبهی مقدّماتی و پیشنیاز ،برای فهم کتاب و سنت داشت؛ مثل علوم ادبی ،صرف و نحو .گویند؛ ابواألسود دوئلی (م 69ه
ق) از اصحاب امیرالمؤمنین و از مجاهدان در برابر قاسطین ،ناکثین و مارقین ،به اشاره حضرت امیر علم نحو را بنیانگذاری کرد و به
همین مناسبت او را ؛ ملک النحو؛ لقب دادهاند .او اولین کسی است که قرآن را اعرابگذاری نمود.16
دستهی دوم از دانش ها؛ ارتباط مستقیم با سنت و در راستای حفظ و صیانت از کتاب و سنت حقیقی داشت؛ مثل کتابت و قرائت قرآن و
مثل علم حدیث و کتابت آن و همچنین رجال ،درایه ،سیره و تاریخ.
دستهی سوم از دانشها؛ دانشهایی است که در ارتباط با فهم و کشف رأی قرآن و سنت میباشد ،و در زیر مجموعهی کتاب و سنت قابل
دسته بندی است .مثل دانش فقه ،تفسیر قرآن ،کالم و عقاید اسالمی و به عنوان معرفت پسینی و درجهی دو ،در ارتباط با منابع اسالمی
معنا پیدا می کنند .همچنین در ترویج رشتههای علمی پیشین به دانش های دیگر مرتبط با کتاب و سنت مثل دانش اصول الفقه ،افزوده شد.17
دستهی چهارم از دانشها دانش هایی بود که در ارتباط با سایر حوائج و ضرورت های اسالمی و غیر اسالمی به آنها نیازمند بودند .از
جملهی این علوم ،دانش های مربوط به حساب ،هندسه و نجوم است که مسلمانان در ارتباط با محاسبهی اوقات نماز ،تعیین جهت قبله،
رؤیت هالل به ویژه برای شروع و پایان ماه مبارک رمضان ،انجام مناسک حج در ماه ذیالحجه و همچنین چگونگی تقسیم ترکهی میت و
محاسبهی ارث ،به آن نیازمند بودند و در میان جامعهی اسالمی رشد و بالندگی یافت .اگرچه در زندگی روزمرهی خود هم برای معامالت
و محاسبهی امور و برای معماری و ساختمان سازی و غیره نیز به آنها نیازمند بودند.18
در کنار این مجموعه ،سایر دانشهای مورد نیاز جامعهی اسالمی مثل طب و صنعتها و حرفه های مختلف مثل معماری ،آهنگری ،خیاطی
و نجاری که دانش و تجربه هم با هم آمیخته بود و همچنین هنرهای مختلف که با علم و دانش رابطهی مستقیم و وثیق داشت مثل هنر
شعر ،خط و غیره ،به تدریج پدید آمد و رشد و تعالی پیدا کرد .بسیاری از این دانش ها و امور مرتبط با آنها ،یا رابطه مستقیم با کتاب و
سنت داشت و یا ریشه در این دو منبع اصلی دانش اسالمی داشت و از آن دو سرچشمه می گرفت و بدین شکل بود که تمدّن اسالمی
پایه گذاری و تأسیس شد و از قرن دوم به بعد به تدریج به اوج شکوه خود رسید ،به گونهای که مرکز تمدّنی عالم ،یعنی شهر بغداد ،تبدیل
به محور دانشهای بشری در زمان عباسیه شد.19
گفتنی است ،در این میان از بحث ترجمه و انتقال دانشهای بشری تمدن های دیگر از جمله فلسفه نیز نباید غافل بود.
مجموعهی دانش هایی که در تمدّن اسالمی کارکرد عمیق و تأثیرگذاری داشتند؛ به شرحی که گذشت برخی مستقیم مربوط به کتاب و سنت
بود .و برخی مقدمهای ب رای حفظ و آموزش کتاب و سنت و یا مقدمهای برای فهم و درک آنها بود و برخی هم در چارچوب حفظ ،صیانت،
رشد و توسعه ی این دو ،ضرورت داشت .از این گذشته در این میان؛ دانش هایی بود که محصول فهم بشری از کتاب و سنت و در پایین
دست آنها بود1.
عالوه بر آنچه ذکر شد؛ دانش های دیگری هم بود که در تکوین آنها؛ معجونی از تجربه و تالش بشری از گذشته ،با ریشههایی از آموزههای
اسالمی ،در آنها قابل مشاهده است ،مثل دانش طب که در پارهای از آموز های اسالمی ،به آن پرداخته شده بود و در آن تلفیقی از دانش
اسالمی ،با تجربیات معرفتی بشری ،مشاهده می شود .بسیاری از علوم تجربی مربوط به ستارهشناسی ،زمینشناسی ،فهم و درک عناصر

 .1گفتنی است بر مبنای مذهب اهل بیت دورهی تکوین سنّت ،در سال دهم هجری با وفات پیامبر خاتم پایان نمییابد و این فرایند
تا زمان غیبت صغرای حضرت ولی عصر  در سال 260ه ق و یا حداکثر تا سال 329ه ق پایان غیبت صغری ادامه مییابد.
و تا آن زمان شیعیان درگیر کتابت حدیث و تدوین و تولید سنّت بودند که بخشی از محصول آن را اصول اربعمأه نامیدهاند.
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زمین ،طبیعتشناسی ،گیاهشناسی و حیوان شناسی ،شیمی و فیزیک و حتی علوم و ریاضی و حساب و هندسه غیره در این راستا قابل
مشاهده و تبیین است.
این سخن که به طور بسیار فشرده و تنها با اشاره به سرفصل های اصل بحث مرور شد ،برای توجه به یک نکته است و آن اینکه :در تمدّن
اسالمی ،مراکز دانش و حوزه های تولید دانش ،و نظام آموزشی ،تعلیم و تربیت ،در تمامی سطوح و در تمامی رشتهها از وحدت و یکپارچگی
کامل پیروی می کنند .و شاهد تفکیک نیستیم .نظام آموزشی ،تعلیم و تربیت ،از جهت سطوح و طبق ساختاری که در آن زمان برای آن
تعریف شده بود ،یکپارچه بود .از مقطع کودکی و طفولیت تا باالترین مراحل سطح دانش و رسیدن به مرحلهی استادی و داشتن کرسی
تدریس و نظریه پردازی و تولید دانش ،همگی به طور یکپارچه میتوانست تا آخرین مراحل را بر اساس ذوق و سلیقه و استعداد خود طی
کند و مقاطع مختلف و مفصل ،با ساختار و مدیریت متعدّد را ،برخالف آنچه اکنون جریان دارد ،شاهد نمیباشیم.
از این مهم تر آنکه ،یک دستگاه آموزشی واحد ،متصدّی آموزش تمامی دانش های مورد نیاز بود ،دو نظام آموزشی ،یکی مثالً دانشگاهی و
دیگری حوزوی ،در میان نبود .در یک سیستم و نظام آموزشی یگانه ،کودکان وارد می شدند و پس از آموختن خواندن و نوشتن و لغت،
ادبیات ،قرآن ،مقداری حدیث ،شعر ،فقه و احکام اسالمی در حدّ نیازهای اولیه ،به مراحل باالتر ارتقاء مییافتند ،و در یک یا چندین رشته،
کار خود را در فقه و اصول ،یا تفسیر ،و حدیث ،یا فلسفه و منطق و ریاضی و هندسه ،یا طب ،یا سایر دانشهای تجربی و مانند آن ادامه
می دادند و بر اثر نظام واحد تعلیم و تربیت و متناسب با فرهنگ ،عقاید ،آداب ،رسوم و رفتارهای جامعه ،که این نظام برآمده از آن فرهنگ
بود ،یکپارچگی اجتماعی ،دستخوش بحرانها و گسلها و شکافهای مختلف نمی گردید .طبیعی است؛ وقت سیستم آموزشی ،دوگانه ،یکی
برآمده از فرهنگ بومی جامعه و دیگری وارداتی و بیرونی حاکم گردد ،چه عواقب ناخوشایندی را پدید میآورد .به هر حال ،در سیستم
یکپارچهی حوزههای علمیهی شیعه ،در هر رشتهای از رشتههای مختلف دانش ،که نیاز جامعه بود ،دانشمند و فرهیخته تربیت میشد و
تفاوت چندانی ،حتی در لباسی که میپوشیدند و زیّ و آداب و رسوم ،منش و شیوهی زندگی مشاهده نمیشد.
بر این اساس ،اکنون که در این بخش از نوشتار سخن از پیشینهی دانش اسالمی است ،به خوبی آشکار می گردد که از وقتی خورشید
اسالم ،از افق جزیرة العرب سر برآورد و به برکت فرهنگ عمیق اسالمی ،که دانشجویی ،رشد و کمال علمی را جزء اهداف اولیهی خود
به حساب آورد و تشویق به آن را ،سرفصل برنامههای خود قرار داد ،به تدریج پایههای نظام آموزشی و تعلیم و تربیت جامعهی اسالمی،
برآمده از فرهنگ ،آداب و رسوم کتاب و سنت شکل گرفت ،به گونهای که پیدایش تمدّن اسالمی را در قرن دوم به بعد باید از ثمرات آن به
حساب آورد.
در این نظام ،تمامی دانشهای روز جهان ،آموخته و آموزش داده می شود و از همان اوان ،نه تنها دانش اسالمی برگرفته از گزارههای
دانشی کتاب و سنت ،پدیدار گشت و رشد یافت ،بلکه این دانش ،جدا و متمایز از دانش های بشری که تا آن زمان کشف شده و با تجربهی
گذشتگان تدوین و تألیف شده بود ،نبود .حتی با ترجمهی دانش های روز آن زمان ،که البته بسیاری از آنها هم ،از آموختههای پیامبران
الهی گذشته بود ،تمامی آنها در یک میدان و محیط واحدی ،با دانش اسالمی ممزوج و آمیخته شد و به تدریج به رشد و بالندگی و تولید
رسید.20
آنچه در سطور باال گذشت هر چند؛ تق ریباً نسبت به تمامی جوامع اسالمی صادق است .ولی در این میان ویژگیها و امتیازهایی در جامعهی
اسالمی پیرو اهل بیت ،عالوه بر امتیازهای مشترک با سایر جوامع اسالمی مشاهده می شود ،که بسیار مهم و قابل توجه است یکی از آن
ویژگی ها که تأثیری ژرف در علوم و معارف الزم شیعه و حوزه های علمیه بلکه بر سرنوشت پیروان اهل بیت ،در طول تاریخ داشته است،
آن است که حوزههای علمیه ی شیعیان اهل بیت ،در حقیقت توسط خود امامان معصوم شیعه  ،تأسیس شده است و با نظارت و گزینش
افرادی ویژه مثل زراره ،محمد بن مسلم ،ابابصیر ،هشام بن حکم ،بزن طی و غیرهم ،توسط ائمه معصومین ،پایههای اولیه این حوزهها در
مدینه و به ویژه در کوفه ریخته شده است و در طول تاریخ بر اساس همان چینش تداوم یافته است .به عبارت دیگر به اصطالح دانش
اصول؛ وضع حوزه های علمیه ،وضع تعیینی بوده است نه تعیّنی یعنی بر اساس معماری و برنامه و نقش بنیان گذاری شده است نه اینکه
به تدریج در درون جامعه پدیدار گشته باشد .این ویژگی نخست .ویژگی دیگر که چه بسا ناشی از همان ویژگی نخست است اینکه در
جوامع شیعی مثل ایران ،نظام تعلیم و تربیت یگانه و یکپارچهای که از آن یاد شد و اینکه این نظام در احتضان و دامن فرهنگ اسالمی پدید
آمد و رشد کرد و تمدّن اسالمی را در قرنهای اولیه ی اسالمی پدید آورد ،ولی این نظام در جامعهی ایرانی ،بیش از آنکه وابسته به دولت،
حکومت و نظام سیاسی باشد ،روی پای خود ایستاده بود و استقالل خویش را حفظ کرده بود .عالمان بزرگ شیعه ،سکاندار مدیریّت کالن
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نظام عالی حوزههای شیعه بودند و در اداره ی حوزه ،در حد یک زندگی زاهدانه و متواضعانه ،با بهره گیری از وجوهات شرعیهی مردمی،
که مؤمنان بر اساس وظیفهی شرعی خود ،به پرداخت آنها اقدام می کردند ،و با دریافت خمس ،زکات ،نذورات ،هدایا ،موقوفات ،کفارات و
غیره که از بهترین و پاکترین منابع درآمد مالی محسوب می شود ،حوزه را اداره می کردند ،بدون آنکه وابستگی مالی به نظام حکومتی
داشته باشند ،برخالف نظام تعلیم و تربیت دیگر مذاهب بزرگ اسالمی از جمله مصر و األزهر و دولت عثمانی بزرگ ،مکه و مدینهی فعلی
که تحت تأثیر سیاست و مدیریت کالن دستگاه حاکم بودند و به طور طبیعی این وابستگی آثار سوئی بر رشد و تعالی معنوی و علمی آنها
بر جای میگذاشت .اما در حوزه های علمیه شیعی ،این استقالل و مردمی بودن و همراه با تودههای متدین جامعه بودن ،بسیار مؤثر در
رشد و تعالی خود آنها و جامعه ی مرتبط با آنها داشت .و در درون این مجموعهی واحد و یکپارچه از نظام تعلیم و تربیت ،نیازهای جامع
به تمامی انواع دانش و رشتهها و شاخه های گوناگون علوم؛ از فقیه و فیلسوف و مفسر و متکلم تا حکیم و طبیب و منجّم و مسّاح و
ریاضیدان و معمار و مهندس و زمین شناس و غیره ،همه در حوزه تأمین می شد ،ضمن آنکه همگی کودکان و طالب و دانشپژوهان در
مقدمات اولیه مثل توانایی خواندن ،نوشتن و تالوت قرآن و درک و فهم آداب ،اخالق و مناسک دینی و اطالع از تکالیف شرعی و احکام
مورد ابتالی فقهی ،به طور مشترک به آموختن مواد عمومی در مکتبخانهها و سپس حوزهها اقدام می کردند .بدون تفکیک مقاطع مختلف
سنی و بدون تفکیک انواع علوم و دانشها ،به دانشهای اسالمی و حوزوی و یا دانش های دانشگاهی یا غیراسالمی و یا غیرحوزوی.
از امتیازات دیگر در سیستم و ساختار آموزشی گذشته آن بود که ،سخن از فارغالتحصیلی نبود و واژهای با این نام ،واژهای ناآشنا
محسوب می شد .تعطیلی در تابستان و مانند آن معنی نداشت .نظام تعطیالت را غالباً استاد و شاگرد میان خود و بر اساس شرایط و
مقتضیات تنظیم می کردند ،در این سیستم مردودی ،اخراج و مشروطی به معنای رایج در نظامهای آموزشی وارد از غرب نامفهوم بود.
ارزیابی و امتحان و انصراف از تحصیل ،بر اساس معیارهای طبیعی و غیرمحسوس انجام می گرفت و به طور طبیعی افراد توانمندتر و
دارای هوش و استعداد و آمادگی بیشتر یا دارای همت و پشتکار بیشتر و عالقه مندتر به دانش ،خود را در میان مجموعههای علمی نشان
میدادند و به صورت طبیعی در یک رقابت صحیح ،درست و بدون تنش و رانتخواری و پارتیبازی و تقلّب و عاری از مفاسد و معایب
دیگر ،نظام ارزیابی و رشد و رسیدن به مراتب عالیتر شکل میگرفت.21
آنچه در این میان مایهی تأسف است؛ رخوت و ایستایی یا برگشت و عقبماندگی است که در دهههای اخیر ،از حدود یکی  -دو قرن گذشته،
بر اثر مدرنیته و ورود بیمحابا و بی حساب و کتاب فرهنگ ،نظام تربیت و تعلیم اجنبی و بیگانه ،و حاکمیت و مدیریت آن بر سرنوشت
جوامع اسالمی و مقولهی دانش به طور کلی و مقولهی دانش اسالمی به طور ویژه با آن مواجه شده است .از بین رفتن مکتبخانههای
قدیمی از یک سو و دوگانگی نظام آموزشی از سوی دیگر ،و تهاجمی بودن فرهنگ بیگانه از جهت سوم ،و استعماری و به دنبال منافع
خود بودن بیگانگان ،نگه داشتن اسرار و کلیدهای اصلی دانش را برای خود و انتقال دانشها و تجربیات دست دوم و غیر اصیل به سمت
مراکز علمی کشورهای اسالمی از جهت چهارم و عالوه بر این همه؛ غفلت و خواب زدگی مسلمانان و دانشمندان و فریختگان اسالمی از
جهت پنجم و از همه مهم تر ،سوء مدیریت و وابستگی بسیاری از مدیران جوامع اسالمی به بیگانه و تربیت شدن آنها توسط اجنبی در
مراکز علمی و آموزشی کشور خود آنها که بر اساس فرهنگ و اغراض و اهداف خواستههای خائنانهی خود ،آنها را تربیت کرده بودند و
آنها را با ضعیف النفس و سست عنصر و بیگانه پرست و از خودبیگانه ،و تهی از اعتماد به نفس ،و بیخبر از پیشینهی درخشان خویش،
بار آورده بودند؛ این عوامل و عوامل متعدد دیگر که در جای خود باید آسیب شناسی شود ،این رخوت را مشاهده میکنیم و تا عوامل این
ارتجاع تغییر نیابد ،مشاهدهی راه پیشرفت ،در افق و چشمانداز آینده چندان آسان نیست( .إِنَّ اهللَ الیُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)
(سورهی رعد ،آیهی )11

 -3جایگاه ویژه ی عقالنیت و خردورزی در نظام اندیشه ی اسالمی
قرآن عربی ،فصیح و گویا نازل گشته و در سراسر آن آیات و نشانههای الهی با استفاده از داده های دانشی بیان شده ،برای آنکه آدمیان
به اندیشه بنشینند ( .إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ) (سورهی یوسف  /آیهی ( ،)2اعْلَمُوا أَنَّ اهللَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَیَّنَّا لَکُمْ الْآیَاتِ
لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ) (سورهی حدید  /آیهی .)17
در دهها آیه از آیات قرآ ن این جایگاه اساسی برای نیروی خرد آدمی تعریف شده و بر حقیقت و اعتبار محوری آن تأکید شده است و در
مواردی هم با واژههای مختلف دیگر ،مثل (أُوْلُوا األَلْبَابِ) (سورهی بقره  /آیهی  )269و (أُوْلِی النُّهَى) (سورهی طه  /آیه  )54به این منزلت و
اعتبار بلند اشا ره گردیده است .عالوه بر این در برابر اندیشه و خرد ،در بسیاری از آیات قرآن ،جهالت و اندیشهورزی نکردن و بیخردی
به شدت مورد شماتت و مذمّت قرار گرفته است( ،إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اهللِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ الیَعْقِلُونَ)( ،سورهی انفال  /آیهی  ،)22کسی که
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اهل اندیشه و خردورزی نیست ،بدترین جنبده ای است که باید او را کر و الل دانست ،اگرچه در ظاهر گوش دارد و قدرت تکلّم هم دارد .در
حقیقت ارزش و اعتباط منابع دانش اسالمی ،به اعتبار و حجیّت عقل و خرد است.
در اندیشهی اسالمی ،اولین کتاب و نخستین بخش از مهم ترین منابع روایی مثل اصول کافی و بحاراالنوار ،کتاب العقل و الجهل است .در
روایات جهل در برابر عقل و نه در برابر علم قرار می گیرد ،عقل ممدوح و جهل مذموم است .جهل به معنای نادانی و ضد علم ،در مقابل
دانش نیست .جهل ،در برابر عقل و ضدّ بیخردی و حماقت و اندیشه ورز نبودن است .چه بسا عالم و دانشمندی که جاهل و غیرعاقل تلقی
شود و چه بسا عاقلی که دانشمند و عالم نباشد.
در دائرة المعارف نفیس و باشکوه ،بحاراالنوار ،مرحوم مجلسی در نخستین کتاب از این مجموعه با نام « کتاب العقل و العلم و الجهل»
یکصد و بیست و شش حدیث ،در طی پنج باب روایت کرده است .پنجاه و سه حدیث در بیان فضیلت عقل و مذمت جهل ،چهارده حدیث
در شرح حقیقت و ماهیت و چیستی عقل ،پنج حدیث در بیان اینکه خداوند با انسان بر اساس عقالنیت وی احتجاج میکند و محاسبهی او
در قیامت به اندازهی قدرت عقالنی آدمیان است ،و پنجاه و دو حدیث در شرح نشانههای عقل نقل کرده است.22
بر اساس روایات اهل بیت( 23، أصْلُ اإلنْسانِ لُبُّهُ ،وَ عَقْلُهُ دِینُهُ)  ،برای انسان زینتدهندهتر و آرایشدهندهتر از جمال عقالنیت وجود ندارد.
ثواب و پاداش الهی به اندازهی عقل است نه به مقدار طاعت( ،إِنَّ الثَّوَابَ عَلَى قَدْرِ الْعَقْلِ) .پیامبران مأمورند که با مردم ،در حدّ خرد آنها ،با
آنها گفتگو کنند .با عقالنیت است ،که دین و حیاء هم به همراه آن می آیند .در میان بندگان ،پنج چیز از همه کمتر تقسیم و توزیع شده است:
یقین ،قناعت ،بردباری و سپاسگزاری ،و آن چیزی که این چهار امر را کامل میکند؛ عقل است( .صدیقُ کلُّ امرئٍ عَقلُهُ و عَدُوُّهُ جَهلُهُ)،
دوست هر انسانی ،خردمندی او ،و دشمن او جهالتش میباشد.
ثروتی پرفائده تر از نیروی اندیشه و فقر و ناداریی شدیدتر از بیخردی نیست.
خداوند متعال مخلوقی مبغوضتر و پستتر و دنیتر از حماقت ندارد ،چون حماقت محبوب ترین چیز نزد خداوند را که عقل است از آدمی
میگیرد( .دِعَامَةُ اَلْإِنْسَانِ اَلْعَقْلُ) ،پایه ی اصلی انسانیت آدمی به نیروی عقل و عقالنیت اوست که در پرتو آن بسیاری از خصلتهای زیبا
پدید میآید و در نهایت این خردورزی است که سرانجام آدمی را به بهشت می رساند .بازخواست و بازجویی بندگان خداوند در قیامت به
مقدار عقالنیتی است که به آنها اعطاء شده است .خواب آدم خردمند بر شبزندهداری جاهل و احمق برتری دارد .بعثت انبیاء الهی برای
کمالبخشی به عقل آنها بوده است .کس ی که عقل ندارد ،دین ندارد .برای هر چیزی ،ابزاری الزم است و ابزار دین و فراهم کنندهی تحقق
دین ،نیروی عقل و اندیشه است .در سیستم و دستگاه نظام ادراکی؛ امام و پیشوای تمامی این سیستم ،نیروی عقل و اندیشه است .عقل
پیشوای فکر و اندیشه ،پیشوای قلب ،قلب پیشوای حسّ و حسّ پیشوا و امام اعضاء است.
بنابراین مهم ترین هدف بعثت ،تکمیل و رشد خردمندی و عقالنیت است .هم فرد مسلمان و هم جامعهی اسالمی آن وقتی به هدف نبوّت و
رسالت را محقق کرده است ،که عنصری با عقالنیت باال و توانمند در عرصهی خردورزی و اندیشمندی باشد؛
(إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَیْنِ؛ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً ،فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول)؛ 24؛ «خداوند
بر مردم دو حجت دارد؛ حجّت ظاهری که پیامبران و رسوالن و پیشوایان الهی و حجت باطنی که عقول آنها میباشد).
در اینجا ضمن چشمپوشی از تفصیل سخن دربارهی عقل و جایگاه عقالنیت در اندیشهی اسالمی که مقامی دیگر را میطلبد ،با تأمل در
این سرفصلهای برگرفته از روایات ،که در تابلویی زیبا و شگفت آور ،جایگاه واال و اعتبار رفیع و حجیّت بلند عقالنیت آدمی را به تصویر
می کشد و با صدایی بلند ،از حقانیّت و عظمت دستگاه خردورزی آدمیان ،به عنوان مهمترین عطیّهی الهی برای بشر و رسیدن او به سرمنزل
مقصود و سعادت ،کمال و رشد ،بانگ میزند؛ آشکار میگردد که؛
اوالً ،برخالف توهّمی که عقالنیت را در برابر دین می پندارد و بر اساس آنچه در جهان مغرب زمین ،در جریان بوده و دستگاه دینی تحریف
شده ی آن دیار ،در طول تاریخ در برابر دستگاه خردورزی و عقالنیت جامعهی انسانی قرار گرفته و نظام دینی حاکم بر فرهنگ و جامعهی
برآمده از آن ،منافع خود را در تضاد با آزادی اندیشه و رشد و کمال عقالنی و خردمندی مردم تعریف کرده است و در این باره هزاران
کتاب و نوشتار و مقاله راهی بازار کردهاند ،25در اندیشهی اسالمی ،نه تنها ذرّهای تضاد میان اسالم و عقالنیت مشاهده نمیشود ،بلکه
معیار و محور برای حقّانیت و اعتبار آموزههای اسالمی و داده های وحیانی آن؛ تأیید و تصدیق نظام اندیشهورز و عقالنیّت آدمی است.
ضرورت پیروی از راه پیامبران و حجیّت اعتبار تعالیم رسوالن الهی ،و صحّت دانشهای کتب آسمانی ،به گواهی نیروی خردورزی آدمیان
و پشتوانهی عقالنیت ایشان میباشد.
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ثانیاً ،علوم و معارف اسالمی ،از جمله دانشهای هستیشناسانه ی اسالمی ،که در این نوشتار از آنها سخن گفتیم ،بر محور اندیشه و تأیید
و تصدیق خردمندی اندیشمندان شکل می گیرد .و بر مبنای این اصل اصیل و ریشهای است که درخت تنومند و پُرثمر دانش اسالمی به بار
مینشیند.
ثالثاً ،هرگز دانش اسالم ی ،بر اساس این مبنای اصیل که محور آن را عقالنیت صاف و خالص تشکیل میدهد ،در رقابت و در تضاد ،با
دیگر منابع دانش که با بهره گیری از تجربه و حس به کشف حقایق هستی میپردازند و یا با استفاده از فکر و اندیشه ،گرههای ظلمانی را
یکی پس از دیگری باز میکنند ،قرار نمی گیرد .بلکه این منبع از دانش ،در کنار دیگر منابع ،با یاری رساندن به یکدیگر ،و تبادل کماالت و
داده های خود ،آدمی را برای صعود از نردبان رشد کمک و امداد میرسانند.
رابعاً ،در این جا فقط اشاره می شود که باید توجه داشت؛ منظور از عقالنیت در این جا ،که پشتوانه و مالک حجیت و اعتبار دانش اسالمی
قرار می گیرد ،عقالنیت اسیر هوا و هوس و دعایت و شیطنت های آدمیان نیست ،بلکه منظور از آن نیرو و توانایی فطری بشر است که از
روی دلیل و برهان تسلیم حقی قت و واقعیت هستی که برای او کشف شده است ،می شود .با استدالل محض ،بدون حبّ و بغض ،یا سر
تسلیم فرود میآورد و یا ردّ می کند و یا در موارد ظن و گمان و تردید ،کار را با توقف و سکوت ،به پایان میبرد.26
خامساً ،این جایگاهی که برای عقالنیت و اعتبار نیروی اندیشه ،م طرح گردید ،را باید از ویژگیهای خاص مذهب اهل بیت دانست .حجیّت
و اعتبار آراء قطعی عقل در حدّی از ارزشمندی است که حتی با آن ،از مدلول آشکار قرآن و از ظواهر آیات قرآنی ،هنگامی که دلیل عقالنی
قطعی از پذیرش آن سر باز زند ،و آن را نادرست شمارد ،به خاطر دلیل مبنی بر اندیشه ی صریح ،از مدلول آشکار و ظواهر قرآن دست
برداشته میشود.
برای نمونه؛ مالک بن انس ،رئیس و پیشوای مذهب مالکی (یکی از مذاهب چهارگانهی اهل تسنن) و پیروانش معتقد بودند 27؛ خداوند همچون
انسان ها و دیگر موجودات دارای وجه و سیما ،وجه و سیما دارد و برخی ا ز آنها ،بر این باور بودند که؛ خداوند متعال دو دست دارد و
دلیل آنها بر این باور و اعتقاد ،آیه قرآن کریم است؛ ( قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ) ( ،سورهی ص  /آیهی  .)75در این
آیه نقل سخن حضرت حق ،خطاب به ابلیس است که از او می پرسد؛ (چه چیز مانع تو شد؛ بر مخلوقی که ما با دستان خود او را آفریدم،
سجده کنی؟)
ظاهر این آیه نشان و گواهی می دهد؛ به اینکه خداوند دستانی دارد که با آن آدم را آفرید .و برخی از مالکیه با تمسک و تشبّت به این ظاهر،
معتقد شدند که خداوند دست دارد .همچنانکه با تمسک به آیات دیگر مثل آیهی شریفه ی؛ (وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَاللِ وَاإلِکْرَامِ) ( ،سورهی
الرحمن /آیهی  26و  )27برای خداوند وجه و سیما می پندارند .در مقابل این توهم ،در مذهب اهل بیت با صدای رسا اعالم میشود؛ چنین
توهمی نادرست و باطل است .چون برخالف عقل و اندیشه ،و ادلهی عقالنی است که خداوند را منزّه از آن میداند که صفات و ویژگیهای
سایر اشیاء و مخلوقات خود را داشته باشد .بنابراین (یداهلل) در قرآن کریم ،کنایه از قدرت الهی است و مدلول ظاهری لفظ ،ارادهی جدّی
قرآن ،نیست .همچنین منظور از «وجه اهلل» در قرآن کریم ،آن نیست که حضرت حق ،وجه و سیما داشته باشد ،بلکه غرض از وجه اهلل،
پیامبران و اولیاء الهی میباشد28.
در این تحلیل به خوبی مشاهده می شود که اعتبار و منزلت و حجیّت عقل در مذهب اهل بیت در آنچنان مرحلهای است که طبق ادلّهی
روشن و برهانهای بدیهی عقالنی ،و مهمترین عقاید اسالمی و محوری ترین مسأله که شرط توحید و موحّد بودن انسان مسلمان است،
تبیین ،تفسیر و شرح میشود .و این نمونه ای از همان است که در مباحث این نوشتار بیان شد؛ که به جهت دلیل قطعی عقالنی ،دست از
ظهر آیهی قرآن ،برداشته می شود و آن ظواهر قرآن ،بر طبق برهانهای واضح عقالنی شرح میشود.
سادساً ،جایگاه و موقعیت بیبدیلی که برای عقل تعریف شد ،محدودیتهایی هم دارد؛ که این محدودیتها نیز به حکم و رأی و نظر خود
نیروی عقالنی بشر و خردورزی است .خود عقل در مواردی با صراحت اعالم می کند که ورود به این عرصه و ساحت ،در شأن و جایگاه
من نیست و عقالنیت بشر در این امور نمی تواند ،دخالت کند ،بلکه باید بپذیرد .برای نمونه؛ بسیاری از گزارههای معرفتی و هستیشناسانهی
اسالمی ،در حیطهی ادلهی عقالنی برای اثبات و ردّ آن نیست؛ چون برای عقالنیت بشر ،قابل استدالل عقالنی و اقامهی برهان نیست و با
حس و تجربهی عادی (با صرف نظر از انسانهای ویژه که از قدرت و ویژگی های خاصی برخوردارند) قابل احساس و تجربه نیست.
بنابراین عقل نمیتواند بر طبق این معیارها ،اظهار نظر کند .ولی از آنجا که در گزارههای اسالمی وارد است و از دادههای روشن و قطعی
کتاب و سنت است ،عقل حکم به صحت و اعتبار و آدمی را وادار به پیروی و پذیرش آن می کند .به عنوان نمونه؛ قضایا و دادههای مربوط
به ویژگی ها و خصوصیات قبر ،برزخ ،قیامت و بهشت مثل نهرهای جاری ،نوشیدنیهای ویژه و انواع عذابهای جهنم ،و امور مربوط به
تفاصیل معاد جسمانی و ویژگی های خاص بهشت و جهنم ،و همچنین خلقت فرشتگان و ویژگی آنها مثل داشتن بال ،و آفرینش جنّ و ابلیس
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و شیاطین تمامی این امور که با داللت ادلهی قرآنی و سنت ثابت میشود ،عقالنیت بشری خود را تسلیم آنها میبیند .همچنین است مسأله
نسبت به گزاره هایی که در گذشته اتفاق افتاده است مثل :جریان اصحاب کهف ،خلقت عیسی ،سرنوشت موسی و عیسی و سرگذشتهای
تاریخی که در قرآن و روایات بیان گردیده است ،همگی از قضایایی است که عقالنیت آدمی را وادار به تسلیم و پذیرش میکند ،اگرچه به
ظاهر قابل استدالل نباشد و با حس و تجربه نتوان آن را اثبات کرد .ولی عقل حکم می کند ،چون از طرف مبدء علم الیزال و غیرمتناهی و
معدن وحیانی است ،باید آنها را پذیرفت .و ردّ آن نشان از حماقت و بیخردی دارد.
در همین راستا ،و در ارتباط با بسیاری از علوم انسانی ،از جمله جامعهشناسی و روان شناسی و فلسفه و غیره مسأله را میتوان ،با همین
نگاه که بیان شد ،تحلیل کرد .از جمله؛ ابعاد وجودی انسان و ارتباطش با مبدء اعلی و اینکه (نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی) (سورهی حجر  /آیهی
 ،)29مسأله وحی الهی به پیامبران و کیفیت آن ،حقیقت لیلة القدر و اینکه (خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) (سورهی قدر  /آیهی  )3و نزول فرشتگان و
روح در آن شب
مسأله دیگر اصل مسلّم قرآنی زنده بودن شهیدان است (وَالتَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اهللِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ) (سورهی آل
عمران  /آیهی  )169که در دانش ،انسان شناسی اسالم مورد توجه قرار میگیرد.
نمونه ی دیگر جریان حیات و سریان زندگی در تمامی ذرّات عالم است که در دانش اسالمی مربوط به اشیاء و موجودات مادّی و جسمانی
و زمین و حتی اعضاء و جوارح انسان موضوع بحث است .و در آیاتی نظیر (إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَکِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ)
(سورهی اسراء  /آیهی  )44و (یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ) (سورهی جمعه  /آیهی  )1و (یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) (سورهی
زلزال  /آیهی  )4و ( شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ) (سورهی فصلت  /آیات )21 -20؛ این موارد و تنها نمونه ای از گزارههای
آگاهیبخش و هستیشناسانهی اسالمی است و همه و همه ،حقایق و واقعیات و دانشهای بنیادین و مسلّمات اسالمی است که عقالنیت
بشری ،آدمی را به خضوع و پذیرش در برابر آن وادار میکند و تخطّی و بیاعتنایی نسبت به آن را خالف خردمندی و از باب حماقت و
سخافت می شمرد ،اگرچه ،نتوانند این امور را ،مردمان عادی و آدمیان متعارف با حسّ ،احساس کنند و یا تجربه نمایند و یا حتی نتوان
جزئیات و تفاصیل آن را با برهان عقالنی ،درک کرد .اگرچه در کلّیات آن ،استداللهای برهانی و منطقی در دانشهای مختلف از جمله کالم،
مطرح است .ولی اینها دادهها و گزارهها و اموری است دانشبنیاد که در تأسیس و گسترش شاخههای دانش اسالمی حتی در علوم و
دانش های تجربی مربوط به اجسام و اشیاء و عناصر زمینی تأثیری بنیادین می تواند داشته باشد .و نگاه بشر را به حقیقت کَوْن و سرّ
آفرینش کامالً تغییر میدهد.

 -4ارزش دانش و ضرورت دانش اندوزی در اندیشه ی اسالمی
از مباحث محوری در دانش اسالمی مورد نظر در این نوشتار و تولید و گسترش آن ،که از مبانی اساسی آن به حساب میآید ،بعد از
اهمیت و اعتبار عقالنیت در اسالم ،ارزش و جایگاه دانش به طور مطلق در این دین حنیف است .این ارزش با مروری اجمالی و سریع در
آیات قرآن کریم کامالً مشهود است.
در فلسفهی بعثت گفته شد؛ پیامبر ، تالوت آیات الهی و تعلیم کتاب می کند؛ و قرآن کریم ،تفصیل آیات را برای قوم دانا و اهل دانش
میداند( :نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ) (سورهی اعراف  /آیهی  .)32افزایش دانش را باید از خداوند خواست( ،وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً)( .سورهی
طه  /آیهی  )114و از مواهبی که خداوند به پیامبران خود اعطاء میکند ،دانش است .مثل؛ (وَلُوطًا آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْماً)( ،سورهی انبیاء  /آیهی
 )74و (وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ عِلْماً)( ،سورهی نمل  /آیهی  )15و حضرت حق معلّم انسان است( ،عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْیَعْلَمْ) (سورهی علق
 /آیهی  ( ،)5هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ الیَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ) ( ،سورهی زمر  /آیهی ( ، )9یَرْفَعْ اهللُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) ( ،سورهی مجادله  /آیهی .)11
از این آیات ،ارزش و جایگاه دانش و دانشمند ،به عنوان یکی از معیارهای فضیلت در معارف اسالمی آشکار میگردد.
امّا در روایات به عنوان نمونه ،عالمهی مجلسی در بحاراالنوار ،در باب اول از ابواب کتاب العلم 112 ،حدیث روایت کرده است.
(دانش نزد خداوند محبوبتر از پرستش و عبادت است) ( ،حدیث  ، )9امام صادق فرمود :دوست ندارم جوان مسلمان را جز در دو حالت،
مشاهده کنم :عالم و دانشمند یا متعلم و دانشجو ( ،حدیث .)22
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در روایات متعددی ،در حد استفاضه (باالتر از خبر واحد) ،از پیامبر اعظم نقل است( :طَلَبُ العِلمِ فَریضَةٌ عَلى کُلِّ مُسلِمٍ) ،آموختن دانش
بر هر انسان مسلمان فریضه است( ،حدیث  .)29شناخت مبدء هستی و صفات و اسماء الهی و شناخت پیامبران قیامت و معاد و دانستن
وظایف و مسئولیتها و تکالیف واجب عینی و یادگیری دانش هایی که جامعه به آنها نیازمند است و جزء ضروریات اجتماعی است ،واجب
کفایی است .تمامی موجودات هستی حتی ماهیان دریا ،پرندگان آسمانی برای دانشجویان درود میفرستند و طلب غفران میکنند( ،حدیث
 30و  .)31هفتاد هزار فرشته طالب علم و دانشجو را همراهی میکنند( ،حدیث  .) 24دانش را ولو در چین باشد ،به چنگ آورید( ،حدیث .)55
ارزش آدمی به علم و ادب است که باید در آموختن آنها تالش بیوقفه داشته باشد( ،حدیث  .)64دانشپژوه در میان جاهالن و غیرخردمندان
همچون زندهای در میان مردگان است؛ قال رسول اهلل ( : طالِبُ العِلمِ بَینَ الجُهّالِ کَالحَیِّ بَینَ األمْواتِ)( ،حدیث.29)71
مرحوم مجلسی در باب دوم ،از کتاب العلم بحاراالنوار ،از اصناف مردم در نسبت با دانش ،سخن می گوید و بیست روایت نقل میکند .از
جمله؛ طبقهبن دی جامعه بر محور دانش و علم است؛ مردم یا دانشمند و عالم ،یا متعلم و دانشجو و طبقهی سوم؛ همچون خس و خاشاکی
میباشند که سیل با خود جابهجا میکند( ،حدیث ( ،)1الْعُلَماءُ بَاقُونَ مَا بقی الدَهْرُ)( ،حدیث  )4و از پیامبر حکایت است( :لَوْ کَانَ الْعِلْمُ مَنُوطاً
بِالثُّرَیَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ)( ،حدیث .30)16
در باب سوم از کتاب العلم بحاراالنوار ،سخن از اهمیت پرسشگری و تشویق به گفتگوی علمی و رفت و آمد به ابواب بیوت دانشمندان
است .علم خزینه و صندوق گوهرهای گرانبهایی است که با کلید پرسش درب آنها باز میشود( ،حدیث 1و  ،3باب .31 )3در مقولهی دانش،
چهار گروه دخیلاند و دستی در کار دارند که همگی مأجور پروردگار میباشند؛  .1پرسشگر و سؤال کننده از عالم؛  .2معلّم و متکلم و
پاسخ دهنده؛  .3شنونده؛  .4کسی که به این سه گروه عالقهمند است.
در باب چهارم از کتاب العلم بحاراالنوار ،نیز که  38حدیث روایت می شود ،محور روایات ،سخن از تشویق و اهمیت مذاکرهی علمی و
همنشینی با دانشمندان و حضور در مجالس علمی و شماتت و مذّمت نشست و برخاست و رابطهی دوستانه با جاهالن و بیخردان است.
گفتگو با دانشمندان بر مزبله ،شرافت دارد .بر گفتگو با بیخرد بر فرش ارزشمند( ،حدیث  ،24باب  .)4هر اقدامی نیازمند به یادگیری دانش
مربوط به آن و بصیرت نسبت به آن است و الّا اقدام غیرعالمانه است و فساد و تباهیاش ،بیش از صالح و نیکی و عمرانش میباشد .قال
رسول اهلل( :مَنْ عَمِلَ عَلى غَیْرِ عِلْمٍ کانَ ما یُفْسِدُ أکْثَرَ مِمّا یُصلِحُ)( ،حدیث  ،7باب .32)5
در باب ششم؛ روایات مرتبط با انواع دانشی است که مردم مأمور و موظف به فراگیری آن میباشند .در فراگیری دانش و سیاستگذاری
مدیران جامعه برای نظام آموزشی ،رعایت اولویتها ،یک ضرورت است .تفکیک دانش ال زم و ضروری از دانش غیر ضروری و از دانش
مضرّ و آسیبآور ،بسیار اهمیت دارد .از امام مجتبی نقل است( :عَجِبْتُ لِمَنْ یَتَفکَّرُ فی مأکُولِهِ ،کَیفَ ال یَتَفَکَّرُ فی مَعْقُولِهِ) (حدیث  ،43باب
 .33)6رأس دانش ها ،آموختن حکمت و فراگیری علوم متقن است که انبیاء و پیامبر اعظم به انسان آموختهاند ،و دانش اسالمی نیز چنانکه
پیش از این شرح آن گذشت ،به دنبال این حکمت است .همچنین فراگیری علم فقه و حالل و حرام الهی که از وظایف شرعی سخن میگویند،
آن هم بخشی از حکمت اسالم است و باید هر مسلمان الأقل در حدّ واجبات و فرائض خود آنها ،را بیاموزد34.
در مجموع ،از نگاه معارف اسالمی تفقّه در مجموعهی دین ،اعم از بخش معارف و دانشهای مختلف آن مثل عقاید تا اخالق ،و شریعت و
آداب و مناسک و واجبات و محرّمات ،در اولویّت اول برای هر انسان مسلمان یا جامعه ی اسالمی است .و در رأس تمامی این الیحه و
سرفصل آن توحید و اسماء و صفات و افعال الهی است .و البته بخشی مهم از توحید ،معرفت امام و ولیّ اهلل محسوب میشود.
در باب هشتم از کتاب العلم 92 ،روایت نقل می شود .این روایات در ارتباط با ارزش آموزش دادن علم و جایگاه ویژهی دانشمندان و معلّمان
در قرب الهی است 35.دانشمندان در کنار پیامبران و شهداء از شفیعان قیامتاند( .باب  ،8حدیث )29
مداد علماء ،در میزان قیامت بر خون شهیدان ترجیح و برتری دارد( .باب  ،8حدیث )35
برای آموزگار و معلّم خیر تمامی جنبندگان زمین و ماهیان دریا استغفار میکنند( .حدیث )40
برتری دانشمند و عالم بر عابد ،مثل برتری خورشید بر سایر ستارگان است( .حدیث )49
دانشمندی که از دانش او بهره برند ،از عبات هفتاد هزار عابد برتر است( .حدیث )45
زکات دانش ،آموختن آن به اهل آن است( .حدیث )81
در باب نهم ،هفتاد و یک حدیث در مورد به کار بردن دانش و اخالص در دانشجویی و مسئولیت سنگین دانشمند است36.
دانشمندان دو گروه اند؛ دانشمندی که طبق دانش خود اقدام میکند ،سرانجام نجات مییابد و دانشمندی که به دانش خود پشت پا میزند،
سرنوشت او هالکت است .دوزخیان از بوی متعفّن دانشمند تارک عمل متأذی میشوند( .حدیث  )30بدترین حسرت و ندامت در قیامت برای
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دانشمندانی است که با زبان ،مطلبی در وصف عدل و عدالت بر زبان جاری کردند و خودشان به مخالفت آن برخاستند( ،حدیث  35 ،34و
 ( .)36الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ) ( ،حدیث .)42
در باب دهم ،بیست حدیث دربارهی حق عالم و دانشمند روایت شده است 37.از مشکالت مهم یک جامعه بیقدر و منزلت شدن و تحقیر
دانشمندان در میان مردم و عدم بهرهی کافی از دانش آنها است.
باب یازدهم ،مشتمل بر چهل و دو حدیث در بیان اوصاف و ویژگیهای دانشمندان و اصناف متفاوت آنهاست38.
در روایات متعدد تأکید شده که دانش با بردباری باید همراه باشد .دانشپژوهان را میتوان در سه گروه طبقهبندی کرد؛ گروهی برای
کسب جاه و مقام و موقعیت دانش طلبند ،دستهای برای ثروت اندوزی به دنبال علمند و تنها یک گروهند که برای عقل و فهم عمیق اقدام به
دانشپژوهی میکنند( ،حدیث  4و  .)5پادشاهان حاکمان جامعه و دانش حاکم بر آنهاست .دانش کفایت می کند که با خشیت همراه باشد و
عجب و شگفتزدگی به دانش خود ،نشانهی جهالت و بیخردی است( ،حدیث  .) 7از پیامبر اعظم نقل است :فساد و صالح جامعه در گرو
فساد و صالح امیران و فقیهان آن جامعه است( ،حدیث .)10آنکه رفتارش تصدیق گفتار او نکند دانشمند نیست( ،حدیث .)41
باب دوازدهم ،در آداب آموزاندن ،پانزده حدیث روایت شده است 39.در شرایط روحی و جسمی را مناسب تدریس کردن ،تواضع نسبت
به دانش پژوهان و شاگردان ،درخواست مزد نکردن از ایشان و رعایت حقوق آنها ،از مهمترین آداب معلمی و آموزاندن است.
در باب سیزدهم که سخن از کتمان نکردن و پنهان ننمودن دانش ،از کسانی است که اهلیت آن را دارند و پنهان کردن آن از کسانی است
که اهلیت و شایستگی الزم را برای آن ندارند ،بر این حقیقت تأکید میشود که نمیتوان هر دانشی را به هر کسی آموخت 40.حقایق توحیدی
و مباحث مهم هستی شناسی و فلسفی برای همه مردم گفتنی نیست .پیامبر اعظم فرمودند( :إنَّا أُمِرْنا مَعَاشِرَ األنْبِیَاءِ أَنْ نُکَلِّمَ النَّاسَ بِقَدْرِ
عُقُولِهِمْ) ( ،حدیث  ،) 23پیامبران الهی مأموریت دارند که با مردم به اندازه خردمندی و عقالنیت آنها گفتگو کنند .یکی از وظایف و
مسئولیتهای دانشمند آن است که در برابر بدعتها مقاومت کند و دانش خود را برای جامعه ،آشکار کند .در غیر این صورت گرفتار لعنت
الهی خواهد بود( ،حدیث .)35
در باب چهارم معیارهایی برای کسب دانش ارائه می شود و اینکه از چه کسانی میتوان دانش را دریافت کرد و از چه کسانی اخذ دانش
روا نیست و تقلید و پیروی از آنها مذموم و نکوهش میشود در این باب شصت و هشت روایت نقل شده است 41.امام باقر فرمودند( :مَ نْ
أَصْغَی إِلَی نَاطِق فَقَدْ عَبَدَهُ)( ،حدیث  ،)30گوش فرا دادن به سخن گویندگان ،عبودیت و بندگی آنهاست .همچنین در تفسیر آیه شریفه (فَلْیَنْظُرْ
الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ)( .سورهی عبس  /آیهی  )24زید شحام (راوی این روایت) در مورد معنای طعام میپرسد ،و آن حضرت آن را به دانش
تفسیر میکنند؛ (عِلْمُهُ اَلَّذِی یَأْخُذُهُ مِمَّنْ یَأْخُذُهُ) ،آدمی باید بنگرد دانش را از چه منبع و از چه کسانی میآموزد و دریافت میکند( ،حدیث
.)38
باب پانزدهم ،با بیست و پنج ح دیث در مذمت و نکوهش دانشمندان سوء و ضرورت اجتناب از آنهاست 42.دانشمندان سوء در هفت طبقه
از درکات جهنم ،بر اساس حدّ و درجهی رفتار نادرست آنها ،درجه بندی میشوند( ،حدیث .)11امیرالمؤمنین فرمود( :قَصَمَ ظَهْری عالِمٌ
مُتَهَتَّک وَ جاهِلٌ مُتَنَسِک ،فَالْجاهِل یَغشِ النَّاس بِتنسِکِه ،وَالعالمُ ینفرّهم بتهتّکه)( ،حدیث .)25
بر اساس سیستم معرفت اسالمی ،دانش و معرفت ،از فعل و رفتار آدمیان جداشدنی نیست .بلکه این دو تأثیر و تأثر مستقیم نسبت به هم
دارند و همچون یک دستگاه کنش و واکنش دو سویه ،و عمل و عکس العمل طرفینی رفتار میکنند .قرآن کریم میفرماید:
(اتَّقُوا اهللَ وَیُعَلِّمُکُمْ اهللُ)( ،سورهی بقره  /آیهی ( ،)282وَمَنْ یَتَّقِ اهللَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ الیَحْتَسِبُ)( ،سورهی طالق  /آیهی 2
و  ( ،)3یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اهللَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَاناً) ( ،سورهی انفال  /آیهی  .)29میان تقوی و التزام به فرامین و اخالق و آداب اسالمی،
و معرفت و ارتقاء دانش و علم رابطه ای مستقیم برقرار است این یکی از اصول و مبانی دانش اسالمی است.
کسانی که در رفتارهای زشت و خالف عقالنیت و ادب و شریعت غوطهور می شوند و در وادی کارهای ناشایست گام برمیدارند ،در
نهایت ،دستگاه معرفت و دانش آنها نیز از کار میافتد و توانایی درک حقایق هستی را از دست میدهند و عقالنیت و خردورزی آنها از کار
میافتد و در نتیجه به تکذیب آیات و نشانههای الهی روی میآورند و آنها را به استهزاء و سخره میکشند:
(ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوءَى أَنْ کَذَّبُوا بِآیَاتِ اهللِ وَکَانُوا بِهَا یَسْتَهْزِئُون)( ،سورهی روم  /آیهی .)10
با وجود آنکه قرآن کریم برای هدایت و رشد بشر آمده است و شفا و درمان برای دردهای آدمیان و رحمتی برای مؤمنان است ،ولی همین
قرآن برا ی ستمکاران نه تنها سود و شفا و رحمت نخواهد بود ،بلکه برای آنها جز خسران و زیان نخواهد داشت.
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( وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَالیَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَسَاراً)( ،سورهی اسراء  /آیهی .)82
باب بیست و هفتم دارای هفت حدیث است 43و این حقیقت در ضمن آنها آشکار میگردد که اهل بیت ،علوم و دانشهایی داشتهاند که آنها
را برای دیگران بیان نکرده اند و فلسفه و سرّش هم آن بوده است که ،کسانی را که اهلیت آموختن آن علوم را دارا باشند ،نیافتهاند و
همچنین از آن بیم میرفته است که این دانشها به دست مخالفان و کسانی که لیاقت آن را ندارند ،بیفتد .گذشته از آنکه ظرفیت افراد در
فراگیری حقایق و اسرار پنهان هستی متفاوت است و هرکسی تحمل و گنجایش هر دانشی را ندارند .امام صادق از جد بزرگوارشان
پیامبر رحمت نقل کردهاند که خطاب به سلمان فرمودند ( :یَا سَلْمَانُ لَوْ عُرِضَ عِلْمُکَ عَلَى الْمِقْدَادِ لَکَفَرَ یَا مِقْدَادُ لَوْ عُرِضَ صَبْرُکَ عَلَى سَلْمَانَ
لَکَفَرَ)( ،حدیث  .)7بر این اساس است که برخی از دانشهای مهم نزد خود اهل بیت سینه به سینه ،دست به دست شده و از دیگران یا به
طور کلی پنهان است مثل صحیفه فاطمیه و یا آنکه مقداری محدود از آن برای بعضی نقل گردیده است مثل مصحف امیرالمؤمنین که
زراره از اصحاب ویژهی امام باقر و امام صادق به جهت ویژگی های خاصی که داشته است ،موفق به مشاهده آن شده است44.
در سلسله دانشهای کتاب و سنت ،با دانشهای مختلفی مواجه می شویم که در اختیار هر کسی قرار نمی گیرد و آموزش و نقل و انتقال آن
شرایط ویژه را میطلبد .نمونهای از آن ،در قرآن کریم در ارتباط با همراهی و همصحبتی جناب موسی کلیم با بندهای از بندگان حضرت
حق حکایت شده است( ،سورهی کهف  /آیات .)65-82
از گذشتههای دور هم ،دانش هایی وجود داشته است به نام علوم غریبه ،و علوم اعداد و حروف و علم جفر و رمل و غیره ،که در اختیار
افرادی ویژه بوده است ،و چهره به چهره به دیگران آموزش داده می شده است .همچنین در حروف مقطعهی قرآن هم اسراری وجود دارد
که در اختیار پیامبر اکرم و دیگر معصومان میباشد.
 -5نتیجه گیری؛ اهمّ مبانی دانش اسالمی و اصول راهبردی آن
طبق آنچه در مباحث بخش های پیشین گذشت ،به طور فشرده می توان مبانی دانش اسالمی و مبادی تصدیقی یا اصول راهبردی آن را در
موارد ذیل برشمرد .این اصول ،مهمترین و یا از مهم ترین اصول راهبردی و مبانی فراگیری دانش اسالمی و گسترش ،رشد و بالندگی آن
به حساب میآید.


حجیت عقالنیت و توان اندیشه و اعتبار نیروی خردورزی آدمی؛



مرجعیت عقالنیت و اعتبار خردورزی آدمی در حلّ تعارض و تهافت میان منابع دانش بشری؛



اعتبار عقالنی منابع دانش اسالمی؛



محدودیت توان خردورزی و قدرت عقالنیت آدمی در مواجهه با بسیاری از معارف و دانشها؛



امکان و ضرورت تحقق دانش اسالمی؛



حجیت قرآن کریم و اعتبار سنت به عنوان منابع اصیل دانش اسالمی؛



التزام به شیوه اجتهاد مصطلح در تولید دانش اسالمی با استفاده از منابع کتاب و سنت؛



هماهنگی و یکپارچگی میان سهگانه ی عقل و اسالم و دانش و عدم تعارض و تنافی میان فراوردههای اصیل آنها؛



جایگاه و اعتبار مقولهی دانش و ضرورت دانش پژوهی و احترام به یاد دادن و یاد گرفتن دانش ،به عنوان محوریترین آموزههای
اسالمی؛



لزوم انتخاب و گزینش در دانش های مختلف و تفکیک دانش سالم و مفید از دانش ناسالم و آسیب زننده؛



نفی دانش سکوالر و بیتفاوت و متمایز و منفکّ از آموزههای اسالمی؛



لزوم تفکیک میان دانشمندان صالح و خوب از دانشمندان سوء و فاسد؛



تأثیر متقابل دانش و رفتار آدمی (علم و عمل) در رشد و بالندگی و کمال انسان و گسترش دانش او؛



نکوهش و مذمّت تقلید کورکورانه و پیروی بیمنطق از دانشمندان سوء؛



سعادت و شقاوت ،صالح و فساد فرد و جامعه ،در گرو دانش و دستگاه تولید و گسترش و نشر دانش.
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