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 بینی اسالمی میسّر استر پرتو جهانپایدار د ۀتوسعه علمی و فناوران

 1 مهدی گلشنی

 چکیده

امروزه دو چیز مورد تردید نیست. اوالً، در عین اینکه علم و فناوری در غرب پیشرفت بسیاری داشته است، 

گرایانه این دو در مقام عمل گاهی در جهات نامطلوب بکار برده شده اند، و از لحاظ نظری یک نگرش ماده

نگرشی که نهایتاً یک توسعۀ پایدار را در بر نخواهد داشت.  -بر اذهان عالمان حاکم شده استغیرالهی 

ثانیاً، جهان اسالم، و از جمله میهن عزیزمان، در چند قرن اخیر در علم و فناوری پیشرفت اصیل نداشته و 

بر جریان علم و  بینی اسالمیبیشتر نقش مقلد را ایفا کرده است. از نظر اینجانب حاکم کردن جهان

دهد، به نگر میسازد، به عالمان یک دید جامعفناوری در کشور، زمینۀ فرهنگی توسعه علمی را آماده می

دهی مناسب ها و سؤاالت بنیادی انسانی توجه کامل دارد، برای کاربردهای علم و فناوری جهتدغدغه

اولویت قائل است. پس در مقام عمل باید  کند، و برای اعتالی جامعۀ اسالمی و خوداتکائی آنفراهم می

های علمی، به شناسائی مشکالت موجود و بینی اسالمی بر محیطضمن تالش برای حاکم کردن جهان

گذاری برای حل آنها و رفع نیازهای اساسی کشور پرداخت و در جهت مشارکت در تولید علم، در سیاست

ن زمینه تقویت هویت ملی، فراهم کردن زمینه تضارب مرزهای دانش، اقدامات اساسی انجام داد. در ای

 کنند.  آراء، توجه به نخبگان، شایسته ساالری و ایجاد یک عزم ملی جدی نقش اساسی ایفا می

بینی اسالمی، مشارکت در تولید علم، رفع نیازهای اساسی کشور، : توسعۀ پایدار، جهانهای کلیدیواژه

 تمدن اسالمی روز آمد.

 مقدّمه (1)

رفت های علم و فناوری در دو قرن گذشته شناخت ما از جهان را به نحوی بی سابقه پیش

 وسعت داده است و منجر به برخی تحوالت عملی و نظری شده است :

در بعد عملی، علم و فناوری قدرت زیادی به ما در استفاده از منابع طبیعت داده است و  )الف(

امّا علم و فناوری در جهت نابودی انسانها و تخریب منافع بسیاری برای بشر ببار آورده است. 

محیط زیست نیز بکار رفته است و متاسفانه محافل علمی عکس العمل کافی در این مورد 

                                                           
 استاد دانشگاه صنعتی شریف. 1
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نداشته اند و منفعالنه عمل کرده اند. در حالیکه در زمان قدیم کسب علم یا برای ارضای حسّ 

اخت آثار صنع الهی در طبیعت بود، در کنجاوی بشر و یا به عنوان یک وظیفه دینی برای شن

دو قرن گذشته، مخصوصاً در قرن بیستم ، علم بیشتر در جهت افزایش قدرت و ثروت بکار رفته 

 ، فیلسوف علم معاصر، مطلب را واضح بیان میکند:1نیکوالس ماکسولاست. 

تحقیقات علمی و فناورانه بسیاری صرف تحقق عالیق کشورهای ثروتمند » 

ه جای آنکه صرف هزاران میلیون نفری بشود که در فقر محقرانه شود؛ ب می

های  اول صرف عالج بیماری ٴبرند. تحقیقات پزشکی در درجه سر می به

آمیز تحقیقات نظامی در  ننگ ٴشود، نه فقرا. همچنین مسئله ثروتمندان می

تحقیقات و  ٴدرصد بودجه 11درصد و در آمریکا  21کار است. در انگلیس 

 شود. صرف امور نظامی میتوسعه 

های فاحش و تنازع و  عدالتی ها و بی در دنیای ما که دچار نابرابری     

جنگ است، آیا این مخارج در جهت تأمین بهترین منافع برای انسانیت 

 ٔآور ناتوانی جوامع علمی در صحبت کردن درباره است؟ همچنین، تعجب

 « این مطلب است.

 (113، ص 3111)ماکسول، 

در بعد نظری، علم جدید فقط با جهان مادّی سر و کار داشته است و فقط برای یافته  )ب(

های ریشه دار در حواس ارزش قائل است.  در این بینش پوزیتیویستی، خدا و بعد معنوی 

انسان نادیده گرفته می شود یا مورد انکار قرار می گیرد و دغدغه انسانها محدود به حوزه مادی 

 جهان شده است.

  

 

امروزه دو چیز مورد تردید نیست. اوالً غرب از لحاظ علم و فناوری پیشرفت بسیاری داشته     

است . ثانیاً جهان اسالم در چند قرن اخیر در علم و فناوری پیشرفت اصیل نداشته و بیشتر 

، در میهن عزیزمان ، همه جا هم به طور ناقص، ایفا کرده است. در زمان ما، آننقش مقلد را

                                                           
1   . Nicolas Maxwell     
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صحبت از توسعه علم و فناوری است. اما آیا الگوی ما در این جریان غرب است؟ آیا با مسیری 

که غرب در استثمار طبیعت و انسانها طی می کند می توان یک آینده درخشان برای جامعه 

بشری انتظار داشت؟آیا واقعاً می توان توسعه غربی را یک توسعه پایدار بحساب آورد؟ آیا با 

ه در عصر ما روی مادیات هست و غفلتی که از معنویات می شود ، با افزایش فاصله تمرکزی ک

فقر و غنا و با افزایش تولید سالحهای کشنده و تخریب روز افزون محیط زیست ، می توان به 

، فیزیکدان برجستۀ معاصر ، خوب حق مطلب را ادا دایسوندوام تمدن غربی ایمان داشت؟ 

 کرده است: 

، که در ان نیازهای فقرا نادیده ری مسیر فعلی را ادامه دهداگر فناو» 

گرفته می شود و منافع برای اغنا در حال باریدن است ، فقرا دیر یا زود 

برعلیه ظلم فناوری طغیان خواهند کرد و نامعقول می شوند و دنبال 

 ( 1441، )دایسون« جهای وحشیانه می روند. عال

وسعه علمی و فناورانه خود را تحت  حاکمیت جهان بینی اسالمی  به نظر اینجانب ما باید ت     

 قرار دهیم وبا الهام گیری از آن در جهت برپائی یک تمدن اسالمی روز آمد برنامه ریزی کنیم.

 سر گذشت علم در جهان اسالم در قرون اخیر (2)

گرفت.  در دوران تمدّن اسالمی، تمامی دانشها تحت یک چهارچوب متافیزیکی جامع قرار می

دانشمندان مسلمان سلسله مراتبی برای علم قائل بودند که از دانش تجربی شروع می شد و به 

دانش وحیانی خاتمه می یافت. آنها همچنین به ارتباط بین حوزه های مختلف دانش معتقد 

 بویل بودند. همین دیدگاه در عالمان غربی نیز در بدو تکوّن علم جدید موجود بود. به قول

ستارگان قدیمی و جدیداً کشف شده را  تی من با تلسکوپ های قویوق» 

نظاره می کنم،... وقتی من با میکروسکپ های عالی کار شگفت انگیز 

طبیعت را می بینم، وقتی با کمک چاقوهای تشریح و نور اجاق های 

با زبورخوانان با  شیمیائی، کتاب طبیعت را مطالعه می کنم، همراه

خدای من چقدر آثار تو متنوع هستند! تو تمامی  : ایشگفتی می گویم

 (93، 1419)بویل ، « آنها را با حکمت ساخته ای . 

برای بنیانگذاران علم جدید، این علم وسیله کسب منافع مادی نبود، بلکه آنها در مطالعه      

 آثار صنع الهی آرامش فکری می یافتند.
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اتب تجربه گرا، که صرفاً به یافته های حسّی با گذشت زمان و رشد علم جدید و ظهور مک     

، که همراه با یافته های علمی و حتی گاهی تأمالت عمیق متافیزیکیتوجه داشتند، کم کم 

زمینه تکون آنها بود، مغفول واقع شد و به تدریج تفکر پوزیتیویسمی، که فقط برای محسوسات 

محیط های علمی حاکم گشت و همراه آن  ارزش قائل است و عالمی وراء مادّه را قبول ندارد، بر

 ارزشهای اخالقی نیز مورد غفلت قرار گرفت.

این بینش هنوز نیز کم و بیش ادامه دارد، و غالب دانشمندان غربی یا کامال بینش هائی      

دینی را در تحقیقاتشان نادیده می گیرند و با با آنها خصومت می ورزند و در پی تعابیر ضد 

 ه های علمی هستند. دینی از یافت

در دوران حاکمیت پوزیتیویسم بود که علم جدید به جهان اسالم وارد شد و با خود نگرش      

پوزیتیویسمی را حمل کرد ، دیدگاهی که علوم را از یک چهارچوب خداباورانه منفک می کرد. 

ت یافت. بدین ترتیب این نگرش که علم سازگار با دین نیست یا مستقل از آن است، حاکمی

جهان بینی حاکم بر علم جدید، خدا را نادیده می گیرد ، وجود را به حوزۀ مادّه منحصر می 

کند، هدفداری جهان را منکر است یا آن را نادیده می گیرد، و از ارزشهای اخالقی غالباً غافل 

 است.

 و فیزیکی دروقتی علم جدید در اوائل قرن نوزدهم به جهان اسالم وارد شد، علوم طبیعی      

. کم کم  عالمان مسلمان در برابر این علوم چند موضع جهان اسالم در نهایت حضیض بودند

 گرفتند :

 ، که در اقلیت بودند، علم جدید را  تحت عنوان ناسازگار با اسالم طرد کردند.گروهی -

علم و گروهی این علم را با تمام بارهای فلسفی آنها دربست پذیرفتند، و تسلط بر این  -

 پذیرش جهان بینی حاکم بر آن را تنها راه نجات امت دانستند.

عده ای از دانشمندان مسلمان سعی کردند که اسالم را با یافته های علم جدید تطبیق  -

 دهند. اینها را می توان به چند گروه تقسیم کرد :

کردند  یافته های گروهی علم جدید را دنبالۀ علم دوران تمدن اسالمی دانستند، وسعی  )الف(

 آنرا باتعلیمات قرآن و سنت اسالمی تطبیق دهند..

گروهی، از قبیل سیّد احمدخان هندی، بر آن شدند که  الهیاتی نو ، مبتنی بر یافته های  )ب(

 علم جدید، بنا کنند.
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باالخره گروهی از فالسفه مسلمان یافته های علم جدید را از پیوستهای فلسفی آن جدا  )ج(

و در حالیکه کوشش غربیان در کشف اسرار طبیعت را ستودند، نسبت به تعابیرماده کردند 

گرایانه متداول در بعضی محافل علمی هشدار دادند و متذکر شدند که دانش علمی گرچه 

بعضی از جهات جهان فیزیکی را بر مال می کند، امّا آنرا نباید با کل دانش یکی گرفت. 

یافته های علم جدید در چهار چوب جهان بینی اسالمی تعبیر همچنین یادآورشدند که باید 

شوند. از نظر اینها علم و دین هر دو ادعاهای هستی شناختی و معرفت شناختی  در باره یک 

جهان دارند . بنا بر این ما باید برداشتمان از جهان را در یک چهار چوب وحدت بخش قرار 

 دهیم.

، هرچند مطالعه طبیعت از طریق تجربه، ه با آنها هم نظرماز نظر گروه اخیر، که نگارند     

مشاهده و استدالل نظری صورت می گیرد  و در ظاهر بنظر می رسد که آن فاقد مفروضات 

غیر علمی است ، امّا اگر این مطلب در سطح توصیف تا حدّی درست باشد در سطح توضیح 

یک بخش شامل جمع آوری داده درست نیست. در واقع فعالیت علمی شامل دو بخش است : 

ها است.  بخش دیگر شامل مرتب کردن داده ها، استدالل نظریو ساختن نظریه ها، و تعبیر آنها 

است. البته جمع آوری داده ها می تواند در جاهای مختلف یکسان باشد، اما پیش فرضهای 

دازی و تعبیر وارد می گوناگون ) فلسفی ، دینی و ... ( در مقام وارد کردن مفاهیم و نظریه پر

شود. در این جا است که تفاوت دانشمندان بروز می کند، مخصوصاً وقتی وارد حوزه های 

 ،1ارنان ماك مولینبنیادی می شویم، که در آنجا دسترسی به تجارب محدودتر است. 

 مامآمریکائی، متذکر می شود که جهان بینی خداباورانه نیوتون در ت -فیلسوف متاله ایرلندی

 :سطوح کار علمی او وارد می شد

های خود را بدون نوعی اصول متافیزیکی نظریهنیوتون نمی توانست » 

گیرد که در کجای طبیعت متوقف شود، در بسازد. او می بایستی تصمیم ب

. این ینکه چه چیزی توضیح بحساب می آید، و اکجا دنبال علت بگردد

 “موفق قبلی اجازه می داد.گونه تصمیمات بسیار وراء آنچه بود که علم 

 (131-133، صص1411)ماک مولین، 

                                                           
1 . Ernan McMullin 
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 ، کیهان شناس برجسته معاصر، نیز به تاثیر پذیری از پیش فرضها قائل است :1اندره لینده

، آنها نیمه آگاهانه متاثر از ی عالمان کارشان را شروع می کنندوقت»

 (21، ص1441)لینده ،« سنتهای فرهنگی شان می شوند. 

ابل دین مطرح شده اند نظر اینجانب تمامی چالشهائی که از طرف محافل علمی در مقبه      

حهان بینی اسالمی قابل تبیین و پاسخگوئی مستدل هستند. به عبارت دیگر،  در چهارچوب

 اختالف برداشتها ناشی از تفاوت در جهان بینی ها است

 نقش اسالم در توسعۀ علمی و فناورانه (3)

م ، تا آنجا که به علم و فناوری مربوط می شود، بسیار از جهان غرب شک نیست که جهان اسال

عقب است ، و این عقب افتادگی روز به روز بیشتر می شود. از طرف دیگر جوامع اسالمی 

 هویت اسالمی خود را نادیده گرفته اند و در مورد حفظ آن و تعالی جامعه اسالمی خود تنبلی

 ندیش اسالمی دور افتاده اند. . با توجه به آیۀ کریمهاکرده اند و از جهان بینی جامع 

 ( 191النساء / «  )  لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیال»  

 ) و خداوند هر گز کافران را برمؤمنان سلطه نمی دهد. (

می توان گفت که مسلمانان معتقدانه به اسالم عمل نکرده اند و پیام قرآن را، که باید تمامی 

 نشان را برای حفظ عوامل معنوی و تحقق ایده آلهای اسالمی بکار بگیرند، نادیده گرفته اند :توا

لها لنبلوهم ایهم احسن عمالً  زینۀانا جعلنا ما علی االرض »  

 ( 1) سوره کهف /.  « 

) ما آنچه را در زمین هست زیوری برای آن ساخته ایم تا بیازمائیم که 

 ترند.(کدامیک از آنها نیکو کردار

از دید قرآن، ایمان واقعی دینی نقشی اساسی در تحقق یک اعتالی همه جانبۀ جامعۀ      

 اسالمی دارد :

) آل  «و ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین »   

 ( 124عمران / 

 ) و سستی نورزید و اندوهگین مباشید، زیرا اگر مؤمن باشید برترید.( 

                                                           
1 . Andre Linde 
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ن واقعی به اسالم مستلزم آن است که ما خود را توانا و خودکفا کنیم و متکی بر پس ایما     

دشمنانمان نباشیم. اما در حالی که اسالم بیش از هر دین دیگر بر کسب دانش تأکید دارد ،  

 در هیچ جای جهان  بیش از داراالسالم توان علمی مورد غفلت قرار نگرفته است.

قش مهمی در خود کفائی و اعتالی یک جامعه دارند. اما این مستلزم امروزه علم و فناوری ن     

تربیت کردن متخصصان رده باال در هر رشتۀ مهم علم و فناوری است. بعالوه این متخصصان 

باید متمرکز بر رفع نیازهای جامعه شان باشند. اما اگر علم و فناوری بخواهد در خدمت ایده 

 چهارچوب جهان بینی اسالمی تدوین شود. آلهای اسالمی باشد، آن باید در 

از دید من رابطۀ علم با ادیان الهی ، یک رابطه طولی است، یعنی این ادیان، علی الخصوص      

برای فعالیت علمی و فناورانه فراهم می  -یک جهان بینی  -اسالم، یک چهارچوب مناسب 

ع ، که  مشترکات زیادی بین کنند ، که منجر به توسعۀ پایدار می شود. این چهارچوب جام

 ادیان ابراهیمی دارد ، شامل خصوصیات زیر است :

 بر مطالعۀ طبیعت تأکید دارد. -

 زمینۀ فرهنگی رشد و توسعۀ علمی را فراهم می کند. -

 مبانی متافیزیکی مورد نیاز علم را فراهم می کند. -

 راههای مشروع کشف اسرار طبیعت را معرفی می کند. -

 ای سئواالت بنیادی انسانی فراهم می کند.پاسخ بر -

 جهت دهی مناسب برای کاربردهای علم و فناوری فراهم می کند. -

 الف( تأکید بر مطالعه آیات الهی در طبیعت-3)

در قرآن وسنّت پدیده های طبیعی به عنوان آیات الهی تلقی شده اند و مطالعه آنها قویاً توصیه 

 شده است : 

 (111یونس/ « )  فی السموات و االرض ... قل انظروا ما ذا» 

 ) بگو بنگرید که در آسمانها و زمین چیست؟ (

 و این یکی از بهترین راههای فهم عظمت خلقت  و هدفداری آن معرفی شده است :

و یتفکرون فی خلق السموات و االرض ربنا ما خلقت هذا » ... 

 (141آل عمران /« )  باطال...
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ا و زمین می اندیشند] و به زبان دل میگویند[ )...ودرآفرینش آسمانه

 پروردگارا این را بیهوده نیافریده ای...(

 در سنت نبوی نیز به کسب علم از هر جا توصیه شده است :

 (111ه.ق. ،  1912مجلسی، «  )  اطلب العلم و لو بالصین» 

 ) علم را بیاموزید ، گر چه در چین باشد.(

د که دانشمندان مسلمان به علوم طبیعت پرداختند و تمدّن در پرتو این تأکیدها بو     

درخشان اسالمی براه افتاد. این مطلب که دلیل کسب دانشهای گوناگون توسط عالمان مسلمان 

فهم عظمت آیات الهی در خلقت بوده است، حتی مورد تأیید بعضی از افاضل غربی نیز قرار 

 تماعی اسالم ( :)در کتاب ساختار اج 1لوی گرفته است. به قول

صرفنظر از تعداد اندکی از محققان که از ایده های فالسفه یونانی الهام » 

گرفته بودند، مسلمانانی که به کسب دانش .... پرداختند ، ... بخاطر این 

بود که در عجایب طبیعت، آیات و نشانه های عظمت خداوند را کشف 

 (931، ص 1431)لوی، « کنند. 

م را از یونانیان، ایرانیان، هندوان و غیره گرفتند و آنها را در چهارچوبی متکی مسلمانان علو     

بر وحی قرار دادند. از نظر آنها این علوم بیانگر وحدت عالم خلقت هستند ، که خود ریشه در 

 وحدت خالق جهان دارد. 

  

جوَی مناسب آنها همه علوم، از جمله ریاضیات، طب، فیزیک و متافیزیک ، را فرا گرفتند و 

 فعالیت عقالنی در سراسر داراالسالم، از سمرقند در شرق تا قرطبه در غرب،  فراهم نمودند.

پس از قرن ششم هجری تمدن اسالمی شروع به انحطاط نمود. این انحطاط عوامل      

گوناگون داشت. امّا از نظر من عامل عمده در این انحطاط، رشد تعصّب و مجادالت بین مکاتب 

لف و ظهور حکَام و مکاتب و عالمانی بود که مانع ترویج علوم عقلی شدند و بدین ترتیب مخت

 جوّ مناسب پژوهش علمی از بین رفت.

 

 

                                                           
1 . Levy 
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 ب( نقش فرهنگ در توسعۀ علمی -3)

همانطور که گفتیم تشویق قرآن و سنّت به کسب علم و کاوش طبیعت، به توسعۀ علم در 

مدن درخشان اسالمی گردید. دانشمندان مسلمان با داراالسالم منجر شد و موجب برپائی ت

الهام از قرآن و سنت فرهنگی را ترویج کردند که به نوبه خود در توسعۀ بیشتر علم مؤثر واقع 

 شد. این فرهنگ شامل عوامل مؤثر زیر بود :

  ( کسب علم از هر منبع1-ب-3)

 درقر آن آمده است :

 ( 11) زمر / «  ون احسنه. فبشّر عباد الذین یستمون القول فیتبع»  

)پس بندگان مرا بشارت ده، آن کسانی که به سخن گوش می دهند و از بهترین آنها پیروی 

 می کنند.(

 )ع( نقل شده است که : امام علیو از 

)ابن عبدالبر،  «من فخذوه و لو من ایدی المشرکین ؤالعلم ضالۀ الم»  

 (133، ص1911

اخذ کند، گرچه در دست مشرکان  ) علم گمشده مؤمن است پس آنرا 

 باشد (

 به همین جهت عالمان مسلمان به هر جائی که می توانستند می رفتند که کسب علم کنند.

 فراهم کردن امکانات پژوهشی  ( 2-ب-3) 

این مشتمل بود بر بزرگداشت علماء ، کمک مالی به دانشمندان ، کمک مالی به دانش پژوهان، 

 ها ، و تخصیص موقوفات برای ترویج علوم. ایجاد مدارس و کتابخانه

 حاکمیت روح تسامح و تحمل آراء مخالف ( 3-ب-3) 

تا وقتی که بازار تضارب آراء در داراالسالم رواج داشت، علم پر رونق بود.  عالمان ادیان و 

مکاتب مختلف با هم بحث داشتند. یک عامل مهم رکود علم در قرون بعدی از بین رفتن روح 

 و عدم تحمل آراء مخالفان بود.تسامح 

 ( تعهد به پیروی از برهان 4-ب-3) 

 عالمان مسلمان به تبعیت از آیۀ قرآنی

 ( 36االسراء / «  ) وال تقف مالیس لک به علم ... »  
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 ) از پی آنچه نمی دانی نرو ... ( 

حق از باطل  از تبعیت کورکورانه پرهیز می کردند و بدنبال استدالل بودند، زیرا معیار تشخیص

 گفت : ابن سینارا برهان می دانستند. 

 من تعوّذ ان یصدّق من غیر دلیل فقد انسلخ عن الفطرۀ االنسانیۀ» 

 ( 239ه. ق، ص 1911)صدرالدین شیرازی ، « 

 (.ز فطرت انسانی به دور افتاده است)کسی که بدون دلیل تصدیق کند، ا

شد نکرده، تبعیت کورکورانه از غرب بوده یک علت اینکه در زمان ما علم در جهان اسالم ر

 است. عالمان مسلمان غالباً به حاشیه زنی بر متون غربی اکتفا کرده اند.

 ( دنبال حق بودن 5-ب-3) 

 حق جوئی دانش پژوهان مسلمان متأثر از دستورالعمل قرآنی بود که 

 .. «و من اظلم ممن افتری علی اهلل کذباً او کذَب بالحق لمّا جائه .»

 ( 31العنکبوت / )

)و کیست ستمکار تر از آنکه بر خداوند دروغ می بندد یا حق را وقتی به 

 سراغش می آید تکذیب می کند...؟ (

 سخت کوشی در فراگیری علم (6-ب-3) 

یکی از خصوصیات بارز عالمان مسلمان تالش خستگی ناپذیر آنها در فراگیری علم بود. آنها در 

از هر جائی که سراغ داشتند فرابگیرند و عمدۀ وقت خود را صرف کار  پی این بودند که علم را

سال روی آن  11در مورد تألیف کتاب جامع العلوم متذکر می شود که  رازی علمی می کردند.

کار کرد و کارش در حدّی  بود که چشمانش ضعیف شد و یک از عضالت دستش از کار افتاد. 

 که برایش بخوانند و یادداشت هایش را بنویسند.مع الوصف ، او از دیگران می خواست 

 ( جامع نگری  7-ب-3) 

یک ویژگی دانشمندان مسلمان در دوره تمدن اسالمی، که ریشه در اعتقاد آنها به توحید 

داشت، کل نگری آنها بود.  آنان بین معارف خاص دینی و علوم طبیعت جدائی نمی دیدند و 

نظرآنها علوم طبیعت وحدت جهان را نشان می دهد که  هدف هر دو را یکی می دانستند  از 

حاکی از وحدت مبداء عالم است، و این همان چیزی است که تکیه گاه اصلی ادیان الهی است. 

لذا آنها همه دانشها را در یکجا تدریس می کردند و اگر احیاناً در حوزۀ خاصی هم تبحّر 
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ند، بلکه یک دیدگاه کل نگر داشتند و داشتند، جهان را فقط با عینک تخصص خود نمی دید

سعی می کردند علوم مختلف را بهم ربط دهند و تصویری منسجم از عالم ارائه کنند. این 

دیدگاه در عصر ما تا حدّی در جهان غرب زنده شده است . پس برای مسلمانان ،که پیرو دینی 

دارد، این اقدام به طریق  هستند که جهان را به مادّیات منحصر نمی داند و دیدگاهی کل نگر

 اولی ضروری است.  ضعف علوم انسانی در جهان اسالم بخاطر غفلت از این کل نگری است.

همه این عوامل، که منجر به رونق علم در داراالسالم و برپائی تمدن اسالمی شد، ریشه در      

ر بر عالمان کنار فرهنگ اسالمی داشت. امّا وقتی بعضی از این عوامل در اثر غالب شدن تحجّ

 گذاشته شد علوم رو به انحطاط رفت.  

اکنون که در جهان اسالم صحبت از بازگشت به تجدید اعتالی امت اسالمی است، الزم      

است عوامل فرهنگی فوق الذکر دوباره مدّ نظر قرار گیرند و با عزم راسخ عالمان و حکَام این 

 فرهنگ دوباره رایج شود.

 متافیزیکی در علم ج( نقش اصول-3)

گاهی ادعا می شود که علم یک امر عینی است و شرقی و غربی ندارد.  در این ادعا غفلت از 

این می شود که مفروضات پیشین عالم در انتخاب آزمایشها و نظریه ها و تعابیر آنها نقش مؤثر 

جربه می بود، در دارد، واین مخصوصاً در مورد نظریه های بنیادی صادق است ..اگر علم صرفاً ت

این صورت همواره یکی می بود و شرق و غرب نداشت. اما تجارب تحت نظریه ها تعبیر می 

شوند  ، و اینها مملوّ از پیش فرضهای متافیزیکی هستند که به خاطر آنها تعابیر مختلف در کار 

اهی داده می آیند،. این مطلب مخصوصاً در مورد نظریه های بنیادی صادق است. به عالوه ، گ

ده های موجود را های تجربی منجر به یک نظریه واحد نمی شوند، و هم زمان چندین نظریه دا

در اینجا نیز تعهدات متافیزیکی یک عالم، عامل تعیین کننده در گزینش توضیح می دهند. 

بین نظریه ها است. مثال در حوزه فیزیک اتمی ما دو صورتبندی از نظریه کوانتوم داریم : 

رتبندی استاندارد و صورتبندی بوهمی. اوّلی غیر علّی است و دومی علّی. بنیانگذاران نظریه صو

 کوانتوم تعبیر غیر علّی را می پسندیدند و اینشتین و همفکرانش تعبیر علّی را .

همینطور در کیهان شناسی، این نتیجه بدست آمده که پیدایش موجودات ذی حیات       

ن ثابتهای طبیعت دارد. بعضی از کیهان شناسان معاصر برای اینکه ریشه در روابط خاص بی

تنظیم ظریف ثابتهای طبیعت را، که می تواند ناشی ار وجود یک ناظم اولیه باشد نفی کنند ، 
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جهانهائی که  در آنها ثابتهای طبیعت متفاوتند و بنا براین  –سراغ جهان های متعدد رفته اند 

س وجود دارد که ثابتهای طبیعت مناسب بروز حیات باشند. اما حداقل در یکی آنها این شان

گفته است اوالً فرض یک طرَاح بسیار مقتصدانه تر است و ثانیاً نظریۀ   1پل دیویسچنانکه  

 چند جهانی قابل ابطال تجربی نیست: :

اینطور نیست که همه با نظریۀ چند جهانی خوشحال باشند. به نظر می »

جهان دیده نشده و نادیدنی صرفاً برای اینکه  رسد که فرض بینهایت

جهان مورد مشاهده مان را توضیح دهیم، موردی است که در آن بار 

اضافی به نحو افراطی حمل می شود. فرض خدای دیده نشده ساده تر 

 است...

از نظر علمی  نظریۀ چند جهانی قابل ابطال نیست. : چه کشفیاتی باعث 

، ) دیویس 1 "یه فکرش را تغییر دهد؟می شود یک طرفدار این نظر

 ( 141، ص  1442

همچنین در مورد اینکه آیا جهان هدفی دارد یا نه، بین فیزیکدانان اختالف هست. قرآن بطور  

 صریح بر هدفداری عالم تأکید می کند:

( 13) انبیاء /   «و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینما العبین » 

 ابین آنها را به بازیچه نیافریده ایم.(وما آسمان و زمین و م (

 – 116مؤمنون / «  ) افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الینا الترجعون » 

115) 

 ) آیا پنداشته اید که شما را بیهوده آفریده ایم، و شما به باز گردانده نمی شوید.(

، برنده 2واینبرگ  اما عده ای از عالمان معاصر صریحاً منکر هدفداری جهان هستند. مثال 

 جایزه نوبل در فیزیک، تصریح می کند که :

، آن بی هدف تر نیز بنظر می هر چه جهان قابل فهم تر بنظر می رسد»

 (119، ص 1411)واینبرگ ، «  آید.

 ، یک فیزیکدان معروف دیگر ، نقطه مقابل این را معتقد است:پل دیویساما 

                                                           
1   . Paul Davies 

2 . Steven Weinberg 
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ورت غیر قابل فهم نیز هست، اگر جهان واقعاً بی هدف است، در این ص»

،  3111هارپر ، « ) و] در این صورت[ بنیان عقالنی علم فرو می ریزد. 

 (121ص 

بعالوه، ناتوانی ما در یافتن هدف جهان، حاکی ازآن نیست که هدفی در کار نیست. نفی 

هدفداری در جهان  در واقع یک فرض فلسفی است نه یک فرض علمی ، و پذیرش آن جهشی 

 ه از یک موضع گیری معرفت شناختی به یک موضع گیری هستی شناختی است.ناموج

 د ( راههای شناخت طبیعت-3) 

در عصر حاضرکه تفکر پوزیتیویسمی حاکم است،داده های حسّی تنها منبع قابل اعتماد برای 

اطالع یابی در بارۀ جهان بحساب می آید. امّا اگر چه قرآن به اهمیت حواس در فهم جهان 

ان دارد، آن داده های حسیّ  را کافی برای شناخت جهان نمی داند، بلکه بر نقش عقل در اذع

 تعبیر داده های تجربی تأکید دارد:

او آذان   افلم یسیروا فی االرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها» 

یسمعون بها فانها ال تعمی االبصار و لکن تعمی القلوب التی فی 

 ( 39) الحج /  الصدور .

یا در زمین گردش نکرده اند تا دلهائی داشته باشند که با آن بیندیشند ) آ

یا گوشهائی که با ان ] حق را[ بشنوند؛ آری ]فقط[ دیدگان نیست که 

نابینا می شود ، بلکه دلهائی که در سینه ها هست ] نیز[ نا بینا می 

 گردد.(

 حواس محدود نمی کند : قرآن جهان را به یک دنیای کامالً قابل دسترسی به وسیله     

 (24-21)الحاقه /« فال اقسم بما تبصرون و ما ال تبصرون. » 

 ) پس به آنچه می بینید و آنچه نمی بینید سوگند می خورم.(

همچنین قرآن به  نقش شهود و وحی ، به عنوان ابزارهای معرفت، اشاره دارد. الهامات از      

اتمه می یابد.بسیاری از دانشمندان  معاصربه وجود وحی به انبیاء شروع می شود و به شهود خ

 ، برنده جایزه نوبل در فیزیک ، می گوید: 1چارلز تاونزشهود اذعان کرده اند. مثالً 

                                                           
1 . Charles Townes 
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بسیاری از مهمترین کشفیات ما از راهی بسیار متفاوت بدست می » 

آیند، و بسیار نزدیک به وحی هستند. اصطالح وحی معموال برای کشف 

نمی رود، زیرا ما عادت کرده ایم که وحی را برای حوزه دین علمی بکار 

تاونز،  « ) ذخیره کنیم. در حوزه های علمی صحبت از شهود می شود. 

 ( 211، ص 1433

 ه( پاسخگوئی به سؤاالت بنیادی انسان-3) 

، علم تجربی تنها منبع پاسخگوئی به سؤاالت ما است. پس هر سؤالی در بینش پوزیتیویستی

قرن بیستم بعضی م تجربی جوابگوی آن نباشند بی معنا تلقی می شود. اما در نیمۀ دوم که علو

، خداباور و غیر آن، صریحاً اظهار کردند که علم تجربی جوابگوی سؤاالت از عالمان برجسته

ما به کجا می  "یا  "ما از کجا آمده ایم"سؤاالتی از قبیل اینکه  -بنیادی ما نیست

درعلوم طبیعت سؤاالتی مطرح می شود که به این علوم مربوط است  .همچنین، گاهی"رویم

 ولی پاسخ به آنها را باید در ورای این علوم جستجو کرد ، مثالً  : 

 قوانین فیزیک از کجا می آیند ؟ -

 چرا قوانین طبیعت برای ما قابل درک هستند ؟ -

 اشد ؟چرا باید جهانی که در آن این قوانین حاکمند، وجود داشته ب -

مادیون یا اصالً این سؤاالت را نادیده می گیرند و یا معتقدند که علم تجربی نهایتاً به آنها  

پاسخ خواهد  داد. در مقابل ، بعضی از دانشمندان برجسته معتقدند که پاسخ به این قبیل 

در  ، برندۀ جایزه نوبل1پیتر مداوار مثالً سؤاالت را باید در بیرون از علم جستجو کرد. .

 پزشکی ، می گوید:  

اینکه در واقع علم محدودیت دارد از آنجا خیلی محتمل است که  »

سؤاالتی وجود دارند که علم نمی تواند به انها پاسخ گوید و هیچ 

پیشرفت قابل تصور در علم ...   نمی تواند آن را قادر به پاسخ دهی ] 

 ( 33، ص  1419مداوار ، «  )  به آنها[ بکند.

                                                           
1 . Peter Medawar 
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ما بعضی از بزرگان علم روز بر آنند که پاسخ به این سؤاالت را باید نهایتاً از دین گرفت . ا     

 ، فیزیکدان برنده جایزه نوبل می گوید : 1آرتور شالومثالً 

سؤاالت مربوط به مبادی را باید تا آنجا که توانائیها و عالیق علما اجازه » 

واهند بود و سؤاالت عمیق می دهد دنبال کرد. اما جوابها هرگز نهائی نخ

 ( 33، ص  1442)مارگنو ، « تر باید نهایتاً به دین ارجاع داده شوند. 

  ، یکی ار برجسته ترین کیهان شناسان معاصر ، همین را می گوید :2الن ساندیج

این علم من بود که مرا به این نتیجه رساند که جهان بسیار پیچیده تر » 

توضیح داده شود... آن فقط از طریق فوق از آن است که بتواند با علم 

 (1441)ساندیج ، « طبیعی است که من می توانم راز حیات را بفهمم. 

از دیدگاه اسالم، جهان یک امر طراحی شده است و ما می توانیم آنرا درک کنیم، چون      

 ذهن ما و جهان هر دو صنع یک خالق هستند، که بین آنها همسازی برقرار کرده است.

 و( جهان بینی و ابعاد عملی علم-3)

چنانکه متذکر شدیم،کارعلمی را میتوان تحت جهان بینی های مختلف انجام داد، وتفاوتها در 

صورت نتایج عملی علم نیز ظاهر می شود. اگر کار علمی در پرتو یک جهان بینی خداباور 

ر یک زمینه غیر الهی صورت سعادت انسانها مفید است. امّا اگر د گیرد، نتایج آن معموال برای

گیرد، تضمینی بر مخرّب نبودن آن نیست. مشارکت دانشمندان در پروژه هائی که منجر به 

تولید سالحهای کشنده و آلودگی محیط زیست شده اند، نتیجه علمی است که ریشه در مادّه 

ز جهان بینی آنها معموالً ارزشهائی که به تعامل افراد با طبیعت شکل می دهند ، ا گرائی دارد .

 :3قول لین وایتمی آید ، که خود ریشه در دین دارد.. به 

آنچه معموالً مردم در باره شناخت محیط زیستشان انجام می دهند ، بستگی به این دارد که  "

در بارۀ رابطۀ خودشان با اشیاء اطرافشان چگونه فکرمی کنند. شناخت محیط زیست توسط 

)  "یعنی به وسیله دین. –عقایدشان در باره سرشت و سرنوشت ما است انسانها عمیقاً متاثر از 

 ( 1311، ص 1431وایت ، 

                                                           
1 . Arthur Schalow 

2 . Allan Sandage 

3 . Lynn White 
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در جهان بینی اسالمی ، علم و اخالق هر دو در سطح این جهان بینی تالقی دارند ، که برای 

 .جهان هدف وسرشت اخالقی قائل است

 ( برای توسعۀ علمی پایدار چه باید کرد؟4)

 عۀ علمی و فناورانه پایدار توجه به دو هدف اساسی ضروری است:برای ایجاد یک توس

 ترویج تفکر اسالمی و حاکمیت دادن به جهان بینی اسالمی در جهت دهی به علم و فناوری -

 توجه به نیازهای اساسی جامعه اسالمی مان   -

ستگذاری ( سیا2و 3( احیاء تفکر اسالمی  ؛ )1در مقام عمل چهار اقدام اساسی الزم است: )

( 9برای رفع مشکالت موجود و رفع نیازهای اساسی کشور  در پرتو جهان بینی اسالمی؛ )

 اقدامات عملی در جهت پیاده کردن سیاستها

 الف( احیاء تفکر اسالمی -4)

همانطور که بسیاری از عالمان برجسته مسلمان متذکر شده اند، فعالیت علمی نوعی عبادت 

د با ابزارهای خاص خودش  و در پرتو جهان بینی الهی صورت گیرد. است. البته این عبادت بای

این جهان بینی یک چهارچوب متافیزیکی جامع برای همه فعالیت های یک مسلمان، از جمله 

فعالیتهای علمی او، فراهم می کند. تاثیر این جهان بینی بر محصول فعالیتهای علمی به قرار 

 زیر است:

 دهای مخرب علم جلو گیری می کند.در سطح عملی از کاربر  -

در سطح نظری  تعمیم هائی را که قابل تایید تجربی نیستند، ولی بر ضد اصول مسلم دین  -

 ، و تعبیرهائی را که سازگار با جهان بینی الهی هستند بر می گزیند.کنار می گذارد هستند ،

امع اسالمی و در غرب شده در دهه های اخیر تالشهائی از طرف عالمان مسلمان و غربی در جو 

است که تفکر دینی را احیاء کنند. این هم در محافل علمی صورت گرفته است و هم در محافل 

بر پا شد و « علم در زمینه خداباورانه » در کانادا تحت عنوان  1441فلسفی. کنفرانسی که در 

ا شده اند نمونه هائی در جوامع اسالمی برپ« اسالمی کردن علم » کنفرانسهائی که تحت عنوان 

 روشن از این تالشها هستند.

اما وقتی ما صحبت از حاکمیت جهان بینی اسالمی بر علم می کنیم، منظورمان این نیست که      

کار علمی به طریقی جدید صورت گیرد یا برای کار علمی صرفاً به قرآن و سنّت رجوع کنیم و یا 

گذشته را نادیده بگیریم. زیرا این کار نه مطلوب است و توفیقات شگرف علم و فناوری در چند قرن 
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نه ممکن. منظور ما اینست که آن مفروضات متافیزیکی که در سطح باال بر علم حاکمند، باید از 

چیزی که آنرا جهان بینی اسالمی می نامیم. این دیدگاهی است  -اصول بنیادی دین متخذ باشند

داند، جهان را هدفدار تلقی می کند، منکر واقعیات غیر  که خدا را خالق و نگهدارنده جهان می

مادی نیست و روی وجود یک نظام اخالقی در جهان تأکید دارد. از نظر ما میتوان کار علمی را 

 تحت جهان بینی های مختلف انجام داد. ، ولی تفاوت در دو جا ظاهر می شود:

 نظریه های جهانشمولدر توسل به پیش فرضهای متافیزیکی، به هنگام ساختن  -

 در قیود روی کاربردهای علم یا اولویتها در مورد جهت گیریهای کاربردی آن -

البته اگر صرفاً به داده های تجربی اکتفاء کنیم و دنبال نظریه های جهانشمول نباشیم، یعنی    

از علم دینی صرفاً به نظریه هائی که از لحاظ تجربی کفایت دارند اکتفا کنیم، در اینصورت صحبت 

و غیر دینی مطرح نیست. اما در این حالت علم به مجموعه ای از نسخه ها برای پیش بینی تقلیل 

می یابد. ولی این چیزی نیست که بزرگان علم دنبال کرده اند. آنها غالباً دنبال فهم جهان بوده اند 

اتر می رفته ، و به ناچار توسل و لذا نیاز به تعمیم داشته اند، تعمیم هائی که از حدود علم تجربی فر

به بعضی مفروضات فوق علمی را در کار می آورده است. این مفروضات، که عمدتاً متافیزیکی بوده 

اند ، زمینه تفکر را دینی یا غیر دینی کرده اند. اما چون هدف اسالم از مطالعه طبیعت نگرش به 

ب متمایز خود را، که همان جهان بینی جهان با عینک توحیدی است، عالمان مسلمان باید چهارچو

پروفسور اسالمی است، بکار گیرند و از افتادن در دام جهان بینی ماتریالیستی بپرهیزند. به قول 

 :عطاءالرحمن

محصول سیستم آموزشی باید در حوزۀ خودش فرد برجسته ای باشد، اما در عین » 

برنامه های درسی معارف  حال افکار و عقایدش بر ایدئولوژی اسالمی منطبق باشد.

اسالمی در مدارس، کالج ها و دانشگاهها بایدحدود دانش علمی را روشن کنند و 

تبیین نمایند که چگونه پیشرفتهای فناورانه جدید با ارزشهای اسالمی مطابقت دارند، 

 ( 119، ص  1411عطاء الرحمن ، « ) تا از شرور ماتریالیسم پرهیز شود. 

درجهان بینی اسالمی  علم باید ارتباط همه اجزاء جهان را نشان دهد ولی ما  از طرف دیگر ، چون

در مقام عمل مجبوریم دانش را به حوزه های گوناگون نظیر فیزیک و شیمی و بیولوژی و ... تجزیه 

 کنیم، بنا بر این نباید فقط به تفکیک اکتفا کرد، بلکه در یک سطح باالتر تلفیق الزم است.
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چند پاره شدن علم و اکتفاء صرف به پاره ها مورد انتقاد بعضی از عالمان طراز اول فرآیند      

، قرار گرفته است. از دید اینها تخصصی کردن افراطی، ما را 11وایسکوف  13معاصر ، نظیر هایزنبرگ

از درک ارتباط پدیده ها در سطوح باالتر و یافتن یک دیدگاه وحدت بخش در مورد طبیعت محروم 

ند. البته آن باعث جدائی علم و فرهنگ نیز می شود که خود موجب بروز نتایج مخرّب از علم می ک

 می گردد.

غرب از خطر این  باریک بینی تا حدی آگاه شده است و لذا در غرب ظهور حوزه های بین      

پزشکی  از جمله بین علوم انسانی از یک طرف وعلوم مهندسی و علوم پایه و -رشته ای را می بینیم

 از طرف دیگر. 

 ب( شناسائی  و عالج مشکالت موجود -4) 

برای بازیابی گذشته افتخار آمیز وبرپائی یک تمدّن روزآمد اسالمی، یک برنامه انقالبی الزم است تا 

 علوم طبیعت مقام شایسته خود را در جوامع اسالمی بازیابند.

پائی یک تعلیم و تربیت متقن در تمامی سطوح اولین قدم برای ارتقاء علوم در داراالسالم، بر     

است؛ به نحوی که دانش پژوهان را برای فعالیت خالق علمی آماده کند. چیزی که در دانشگاهها 

مورد نیاز است، تفکر و پژوهش خالقانه است و نه صرفاً  آموزش. در وضعیت فعلی دانشگاههای ما 

اًً نقش کارگاههای آموزشی را دارند. یک عامل عمدتاً ادامه تحصیالت دبیرستانی هستند و عمدت

عمدۀ این امر حقوق پائین اساتید و بار سنگین آموزشی آنها و فقدان امکانات پژوهشی و از همه 

 مهمتر عدم  احساس  نیاز به خالقیت و نوآوری علمی است.

وریهای جا افتاده  متاسفانه آزمایشگاهها و موسسات صنعتی ما عمدتاً مشغول انتقال علوم و فنا     

هستند. امّا این اگرچه الزم است ولی کافی نیست. ما باید مرزهای دانش را جلو ببریم و در تکوّن 

فناوریهای جدید پیش قدم بشویم. این مستلزم تربیت عالمان، مهندسان ، وتکنیسین های ورزیده و 

ندازه کافی افراد نیرومند از وجود یک برنامه ریزی محققانه است. در زمان حاضر جوامع اسالمی با

 لحاظ علمی ندارند. این باید تغییر کند، اگر بخواهیم وضعیت این جوامع دگرگون شود.

واضح است که عالوه بر مجهز کردن دانشگاهها از لحاظ اساتید واجد شرایط، ابزارهای     

در مرزهای دانش روز  آزمایشگاهی و کتابخانه و غیره، باید مراکز پژوهشی سطح باال برای کارکردن

تأسیس شود، و البته آزمایشگاههای سطح باال نیازمند تکنیسین های سطح باال هستند. اما ما در 

 زمان حاضر فاقد این امکانات ضروری هستیم.
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مشکل دیگر این است که در زمان حاضر اکثر دانش آموزان مایلند وارد دانشگاه شوند، و این دو 

دانشگاهها امکان پذیرفتن همۀ دانش آموزان را ندارند و ثانیاً در   ایجاد می کند. اوالًمشکل 

جامعه باندازه کافی تکنیسین ورزیده نداریم. ایجاد مراکز تربیت تکنیسنها در حوزه های 

 مختلف از ضروریات روز است.

وسط مسأله دیگر این است که در زمان حاضر غالب دانشجویانی که سراغ علوم پایه می آیند مت     

و یا ضعیف هستند. در واقع ، غالب ورودیهای برجسته دانشگاهها سراغ مهندسی و پزشکی می 

روند. این وضعیت باید تغییر کند، اگر بخواهیم در نوآوری علمی سهمی داشته باشیم. همچنین 

نه فارغ التحصیالن برجستۀ علوم پایه باید از لحاظ زندگی تأمین باشند تا با فراغت به کار خالقا

 بپردازند.  تنها دانشجویان برجسته می توانند در مرزهای دانش کار کنند. 

متاسفانه بسیاری از سیاستگذاران در جهان اسالم برای علوم پایه شأنی قائل نیستند. و لذا این      

 علوم در اولویت سرمایه گذاریها قرار ندارند. سیاستگذاران توجه ندارند که علم امروز فناوری فردا

 است. علوم پایه قوی تأثیر زیادی در پیشرفت تحقیقات پزشکی، مهندسی و معماری دارد.

مشکل دیگر این است که در جهان اسالم، برخالف جهان غرب، بخش خصوصی بسیار کم در      

علوم و فناوری سرمایه گذاری می کند. وارد کردن این بخش برای سرمایه گذاری در این دو حوزه 

است . اگر بعضی از مهمترین دانشگاههای غرب با اوقاف اداره می شوند ، چرا ما  بسیار ضروری

چنین نمی کنیم. مگر خواجه نصیرالدیثن طوسی نبود که بخش قابل مالحظه ای از اوقاف دولت 

 مغول را در  احداث  بنا و ادارۀ رصد خانه مراغه بکار گرفت.

ی شکوفائی علوم است. این  معنایش این نیست باالخره آزادی آکادمیک یک شرط ضروری برا     

که سنن اسالمی را کنار بگذاریم، بلکه تضارب آراء خود بخشی از سنّتهای اسالمی است. علم در 

تمدن اسالمی بیشتر در آنجاهائی شکوفائی داشت که تضارب آراء از رواج بیشتری برخوردار بود. 

چنانکه قرآن تأکید دارد، باید مطلب خوب را از هر جا  نباید در بند آراء گذشتگان باقی ماند، بلکه ،

 که ارائه می شود گرفت و به تقلید کورکورانه آباء و اجداد اکتفا نکرد.

 ج( رفع نیازهای ملی -4)

جوامع اسالمی باید خود پایه های علم و فناوری خویش را، با تمامی شالوده های مورد نیاز آنها ، بنا 

ا آنها بتوانند وابستگی خود به انتقال فناوری از غرب را کاهش دهند.  در کنند. این ضروری است ت

واقع ، این کاری است که ژاپنی ها و چینی ها در چند دهه گذشته انجام داده اند. ضرورت قضیه 
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وقتی روشن می شود که توجه کنیم کشورهای پیشرفته صنعتی غالباً  از انتقال فناوریهای پیشرفته 

 ای در حال توسعه خودداری می کنند .خویش به کشوره

متاسفانه قرار کشورهای اسالمی بر این بوده که علم و فناوری غربی را بدون توجه به نیازهای       

داخلی شان وارد کنند. اما توجه به اقتضائات بومی ضروری است  و غفلت از آنها جایز نیست. این 

 لّ آن باید شرایط مرزی را در نظر گرفت.مثل مورد یک معادله دیفرانسیل است که برای ح

البته کارکردن در مرزهای دانش ضروری است،  اما این معنایش این نیست که نیازهای ملی      

خود را فراموش کنیم. مایه تأسف است که بسیاری از محققان ما روی مسائلی کار می کنند که نفع 

جود را برای برطرف کردن نیازهای داخلی مان آنها فقط به غرب می رسد. چرا ما علم و فناوری مو

 بکار نمی گیریم؟ این کاری است که چینیها  و هندیها می کنند.

 د( اقدامات عملی-4)

 : در این مورد پیشنهادها در جهت اقدامات عملی به قرار زیر است

م : مهمترین اقدام در جهت توسعۀ علم در جهان اسال( حاکم کردن جهان بینی اسالمی1-د-4)

به طور عام ، ودر میهن عزیزمان  به نحو خاص ، حاکمیت جهان بینی اسالمی بر فعالیتهای علمی و 

 فناورانه است. در این راستا اقدامات زیر توصیه می شود:

چند درس در سطح دانشگاه در معرفی فلسفۀ علم اسالمی ارائه شود تا دانشجو با جهان بینی  - 

 تفکر اسالمی و لزوم تکیه بر هویت اسالمی خویش پی ببرد.اسالمی آشنا شود و به اهمیت 

 درسی در مورد مسئولیت اجتماعی افراد از دید اسالم ارائه شود.- 

مؤثر ترین راه تعلیم این ارزشها در درسی در زمینه ارزشهای اخالقی از نظر اسالم ارائه گردد. زیرا -  

ر زمینه دینی ارائه شوند ناثیر بیشتری در یک زمینه دینی است.به عالوه تعالیم اخالقی اگر د

برانگیختن احساسات عامه در حفظ محیط زیست دارند. ضمناً الزم است که عالمان از انجام هر گونه 

 پژوهشی که ممکن است به انسانها یا محیط زیست رساند خودداری کنند.

ذهنیت حاکمان  الزم است که( لزوم تغییر ذهنییت حاکمان نسبت به علوم پایه : 2-د-4)

نسبت به اهمیت علوم پایه تغییر کند. در زمان حاضر توجه اعلب حاکمان جهان اسالم به فناوری 

است . اما اقدام جدَی در توسعۀ فناوریهای نوین بدون یک زمینه قوی در علوم پایه میسر نیست. زیرا 

 ، همانطور که ثابت شده، علم امروز فناوری فردا است.
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: هم دانشگاهها و هم مؤسسات پژوهشی باید توجه ویژه به نخبگان ه به نخبگان توج  (3-د -4) 

علمی بکنند. این مستلزم فراهم کردن امکانات ضروری برای آنها و وارد نکردن فشار به آنها برای 

 تولیدات فوری است.

در مقام  : در زمان حاضر غالب کشورهای اسالمی تعیین اولویتها و رفع نیازهای ملی  (4 -د -4)

وارد کردن علم و فناوری غربی و حاشیه زنی بر کارهای غربیان هستند.این اخذ از غرب بدون توجه 

به نیازهای ملی  و فرهنگی و شرایط بومی صورت می گیرد.دانشگاهها و مراکز پژوهشی باید دنبال 

صی در مشحص کردن اولویتها و نیازهای ملی باشند و با کمک گرفتن از حکومت و بخش خصو

جهت رفع نیازهای ملی قدم بردارند. این خود  مستلزم یک تعامل قوی بین دانشگاهها و مراکز 

 پژوهشی با صنعت و بخش خصوصی است.

: در زمان حاضر نگرش نقادانه در محیطهای ( ترویج نگرش انتقادی در محافل علمی 5-د-4) 

انه علم از غرب و حاشیه زنی بر آنها علمی ما بسیار ضعیف است. در واقع بنا بیشتر بر اخذ مقلد

است.دانشگاهیان ما کمتر در مقام گسترش مرزهای دانش هستند. این وضعیت خالقیت را در 

 جوانان از بین می برد. باید از طریق تشویقهای مؤثر نو آوران این وضعیت را اصالح کرد.

غربی را بر محصوالت بومی  : در سراسر جهان اسالم ، افراد محصوالت( توجه به کیفیت 6-د -4)

ترجیح می دهند . یک دلیل مهم این قضیه فقدان کیفیت در محصوالت تولید شده در جهان اسالم 

است. پس یکی از راههای مهم ایجاد خود اتکائی در جهان اسالم ، توجه شایسته به کیفیت 

 تحقیقات و محصوالت بومی است.

: کشورهای اسالمی در حال از دست دادن صصانتوجه الزم به  صاحبنظران و متخ  (7-د -4)

عالمان و متخصصان توانای خود هستند، و این به دلیل فقدان جاذبه های داخلی و عدم توجه به 

صاحبنظران و متخصصان در برنامه ریزیها است. برای کم کردن فرار مغز ها به غرب ، باید به اینها 

ر داخل بمانند ودر پیش بردن مرزهای دانش و رفع توجه و از موفقیتهای آنان قدردانی کرد تا د

نیازهای داخلی تالش کنند. در این راستا رعایت شایسته ساالری در سپردن مسئولیتها به افراد نقش 

 بسیار مهمی ایفا می کند.
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