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 »حسینی محدثه شاه«

” 

“ 

 علومِ جهتـــــدار

های متفاوت درباره مبانی علم )بخصوص علوم  مقصود از ایجاد این ستون در نشریه، آشنا کردن دانشجویان با دیدگاه

های  که آشنایی با دیدگاه های ایران عموماً  تعبیر خاصی از مفهوم علم رایج است، درحالی انسانی( بوده است. در دانشگاه

وار ارائه شد  گیری گفتمان در هر شاخه از علم الزم است. تاکنون در این بخش از نشریه مطالبی خالصهمتفاوت برای شکل

دانند بر حسب  که بیشتر متمایل به نوعی نگاه خاص به علم بوده است. اگر یادتان باشد گفتیم آنان که علم را غربی می

، در شماره پیشین نشریه تالش شد دیدگاه  عنوان نمونهفهمی که از غرب دارند نظرات مختلفی نسبت به علم دارند. به

نظرانِ  فیلسوف معاصر ایرانی، جناب آقای رضا داوری اردکانی، معرفی شود. در این شماره نیز به معرفی یکی از دیگر صاحب

این حوزه خواهیم پرداخت، با این تفاوت که ایشان با وجود غربی دانستن علم، نگاه متفاوتی به چیستی غرب و چگونگی 

 .دهند گیری علم دارند و در نتیجه تحلیل متفاوتی از موضوع ارائه می شکل

مهدی میرباقری ،که شاید اسمشان را شنیده باشید، اکنون ریاست فرهنگستان علوم اسالمی قم را برعهده اهلل محمد آیت

پرداز در این حوزه هستند.  دهنده بینش خاص فرهنگستان در زمینه علم، تفکر و تمدن و نظریه دارند. ایشان ادامه

 .تری خدمت مخاطبان نشریه معرفی خواهد شد فرهنگستان به طور مفصل، شاءاهلل در یادداشتی دیگر إن

کند، دستگاه فلسفی خاص ایشان  رسد آن چه دیدگاه آیت اهلل میرباقری را از نظریات آقای داوری متمایز می به نظر می

شوید. در این یادداشت تالش بر  رو می به گونه که هنگام مطالعه آثارشان با دو ادبیات و چارچوب مفاهیم مجزا رو است؛ آن

ای از نظرات ایشان درباره مبانی علوم با ذکر نکات کلیدی در اختیار مخاطبان محترم نشریه قرار  این است که خالصه

پیچیدگی و تازگی نگاه ایشان سؤاالت بسیاری را برای شما ایجاد خواهد نمود. از  بگیرد، اما الزم به ذکر است که احتماالً

را » شناختی داری علوم از منظر معرفت جهت«شود برای مطالعات بیشتر و پیگیری سؤاالت خود، کتاب  این رو پیشنهاد می

شاءاهلل در تفهیم  مطالعه بفرمایید. کتاب مذکور ماحصل جلسات مباحثه جمعی از منتقدان با نظریه پرداز محترم است و إن

 .این دیدگاه مثمر ثمر خواهد بود

دار هستند.  است. ایشان معتقدند اساساً همه علوم جهت »دستگاه فلسفی نظام والیت «دیدگاه آقای میرباقری موسوم به

ها  علم در اینجا به معنای عام به کار رفته است؛ یعنی بنابر نظر ایشان تمامی علوم أعم از تجربی، انسانی، پایه و نیز منطق

 .دار اند ها همگی جهت و فلسفه

شناسانه خاص  هرچند که این نگاه در آغاز برای دانشجو غریب به نظر برسد، باید دانست که بر پایه نوعی دیدگاه معرفت

منظر کارآمدی: به این معنا که علوم  ( از۱توان بررسی نمود:  داری علوم را از چهار منظر می مطرح شده است. اساساً جهت

ها  از منظر منطق و ایدئولوژی: به این معنا که علوم همواره پیشینه(  ۲های خاصی کاربرد دارند.  در جهت دستیابی به آرمان

منظر  ( از۳ها دخیل هستند.  ها در ساخت اندیشه ها و بینش هایی را با خود به همراه دارند و گرایش فرض و پیش

گیری معرفت شناسی: یعنی با تحلیل از چگونگی تشکیل فهم می توان رویکرد متناسب را نسبت به مبانی شکل معرفت

 .های بنیادین دینی فرض از منظر کالمی: یعنی پرداختن به موضوع پس از پذیرفتن پیش( ۴اتخاذ کرد. 

های کالمی موضوع را  پردازند هرچند که در آثارشان جنبه شناسی به موضوع می آقای میرباقری از منظر سوم یعنی معرفت

 .اند هم به طور جدی مطرح کرده
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شناسی به  ترین سؤاالتی که در معرفت از بنیادی

اساساً چگونه «شود این است که  آن پرداخته می

 »توانیم از واقعیت اطالع حاصل کنیم؟ می

اصل «های معمول به این سؤال بر مبنای  پاسخ

هایی که  است. کاشفیت یعنی صورت   »کاشفیت

توانند از ورای خود  در ذهن ما وجود دارند، می

اطالع حاصل کنند. نگاه معروفی در این زمینه    

معتقد است ذهن  -که خاستگاه یونانی دارد-

انسان، واجد صورت هایی مطابق با واقع است و ما 

کنیم.  ها درک میخارج را به وسیله این صورت

این مباحث در فلسفه اسالمی در دو موضع، یکی 

و دیگری بحث  »وجود ذهنی و عینی«بحث 

  .شود بررسی می» اتحاد عاقل و معقول«

ترین  آنچه جناب میرباقری در طرح زیربنایی

شناسی  مبانی دستگاه فلسفی خود در الیه معرفت

امکان ارتباط تطابقی با «کشند  به چالش می

چگونگی علم به این صور «و دیگری » خارج

نظرات ایشان درباره این دو  .است »ذهنی

های نگاه ایشان را به  ترین پایه موضوع، اصلی

دهد. ایشان معتقدند  معرفت شکل می

مبنای درستی ندارند. به  »تطابق«و  »کاشفیت«

اصل «تواند بر مبنای  تر، بشر نمی تعبیر ساده

کند  شمول از جهان حاصل علمی جهان» علیت

که تطابق با واقع داشته باشد و اساساً مواجهه 

 .فرض با واقعیت ممکن نیست بدون پیش

گاه  آنان که قائل به اصل تطابق هستند هیچ

پذیرند بلکه در تالش  را نمی» داری علوم جهت«

علم را تعریف  »نظام علیت«هستند براساس 

 حال آنکه در نقطه مقابل، براساس نظریۀ  کنند؛ 

در علیت محض اصالً » داری علوم جهت«

 معرفت تفسیر شدنی نیست. 

توانستیم یک رایانه  طور بود میاگر این

گونه نیست. هوشمند را عالِم بدانیم. اما این

ای آغاز  اساساً علم از نقطه .چرا؟ به یک دلیل

انسان » فاعلیت«و » اختیار«شود که  می

محقق شود. طبق نظر استاد میرباقری باید 

اختیار را در تعریف علم در نظر گرفت. اختیار 

جهت دارد و طبعاً بدون جهت نیست. به همین 

دلیل بر کیف فهم تأثیرگذار است. ذکر این 

انکار تطابق صور ذهنی با «نکته الزم است که 

نیست بلکه  »انکار فهم«به معنای » خارج

باب  »اختیار«اتفاقاً ایشان با مطرح کردن 

کنند. در  جدیدی را برای تحلیل فهم باز می

این نگاه اساساً انسان موجودی است که بر 

حسب اراده خود، حاالت روحی خاص پیدا 

کند. به عبارتی در وجود انسان نظامی از  می

تعلّقات وجود دارد که گرایشات او را شکل 

دهد و این اراده انسان است که سمت و  می

کند. به این  سوی این گرایشات را مشخص می

کند  ترتیب انسان ملکات روحی خاصی پیدا می

کم خود را در نسبت خاصی با جهان قرار و کم

دهد. این نسبت، جایگاه او را در قبال حق و  می

چنین است که فهم  کند. این باطل مشخص می

گیرد. به  او تحت تأثیر نسبیت او قرار می

 سازند و عبارتی گرایشات او بینش او را می

ای خاص  به تبع آن، دانش برای او به گونه 

گیرد. بنابراین طبق این نظریه،  شکل می

ها وابسته به اراده است،  معرفت در تمامی حوزه

در نتیجه ردپای ارزش همواره در معرفت 

وجود دارد. به عبارت دیگر انسان چیزی را 

شناسد مگر آنکه اراده و گرایشات او در  نمی

نحوه پردازش اطالعات و ادراک او تأثیر 

گذاشته باشد. بنابراین برحسب اینکه چگونه 

زیستنی را برگزیند، عالَم را منظری خاص و 

 .بیند متناسب با آن می

 نسبیت((فلسفه شدن«این نظریه مبتنی بر 

های رایج  است. از جمله کلیدواژه »اسالمی

توان به  دیگر در ادبیات این دستگاه فلسفی می

نظام «و  »دستگاه فلسفی نظام والیت«

 .اشاره کرد »ها اراده

تفصیل مباحث در حوصله این نوشتار نیست. 

امید است منبع یادشده در توضیح مفصل 

چنین  کارآید. هم پرداز محترم، به نظریات نظریه

اهلل  کردن از دیدگاه آیت حاصلجهت اطالع

میرباقری نسبت به تمدن غربی، مطالعه کتاب 

 -از آثار خود ایشان -  »در شناخت غرب«

 شود. توصیه می



شناسی برایمان ترسیم یکی از تصاویری که از تاریخ روان

حال افالطون خدابیامرز و دیگر  هر کنند این است که: به می

ها  جا عکس مجسمه یکی از آن همیشه این –هم عصرانش 

اصوالً همیشه  -هایی کرده بودند  تالش –کنند  را درج می

اول هر مبحثی افالطون و ارسطو سرکی می کشند و بعد 

لکن این وسط بشر معطل  –کند  باقی بحث ادامه پیدا می

هزار و  رسند به افتاد. بعد می بود و هیچ اتفاقی نمی

و خورده ایِ خاص که بله اینجا بود که همه چیز  هشتصد

 !شروع شد

تری هم وجود دارد اما گاهی  هرچند تصاویر منطقی

کنی چنین تصویری غالب است و خب  احساس می

کند بشر معطل نبوده دانی راستش عقل سلیم حکم میمی

ها چکار  آید که خب بشر این سال باشد! و سؤال پیش می

کرد وقتی وونت و فروید و یونگ و اسکینر و پاؤلوف و  می

آید که  اعوان و انصار به دنیا نیامده بودند؟ سؤال پیش می

در ایران که برای خودش مهد تمدن بود مردم چه 

دانی اصالً مسئله همین است که کاش  کردند؟ می می

آید؟! یا کامالً  آمد! واقعا سؤال پیش می سؤال پیش می

ایم در حبابی از آنچه به ما عرضه ناخودآگاه گیر کرده

شناس باید خودش مواجه شود؛ واقعی شود؟ یک روان می

ببیند، حس کند، دریافت کند که بتواند بفهمد و عالج 

شناسی مثل عناوین روی کند... نکند ما دانشجوهای روان

چگونه مثل فروید ”ها یاد بگیریم:  پیشخوان کتابفروشی

   “فکر کنیم؟

خواهم بگویم اگر برایمان سؤال پیش بیاید  دانی می و می

که در جهان اسالم و اصالً در همین ایران خودمان 

کردند و سؤالمان را ها چه می مسلمانان در این سال

دستمان بگیریم و با آن راه برویم، وارد دنیای جالبی 

ای ها و سطور و کلمات ناشناخته شویم از افراد و کتاب می

ها فهم  ها و قرن العاده اند! آنقدر که سالبینی فوق که می

اند و علم جدید با کلی چالش و در  اند و کار نشدهنشده

عین حال سروصدا انگار تازه رسیده است به بخشی از 

 !آنچه گفته شده

جا نوشتم که بگویم این روزها سؤالم را  ها را تا این این

النفس و طبّ سنتی راه گرفته ام و جایی بین سرزمین علم

هرچند ورود به این حوزه  !روم و سرزمین جالبی است می

جا که اصالً تعریف اطبای  های اساسی دارد؛ از آن چالش

سنّتی در بالد اسالمی از روح و روان چه بوده و چه تفاوتی 

های  های امروز دارد، بگیر تا شیوه شناسبا حکما و روان

تشخیص و درمان و اصل نگاه به این مسائل. مثالً نگاه به 

ترسیدن فرد و درمان ترس چگونه است؟ یا چیزی شبیه 

پردازند؟  شود و چطور به درمانش می فوبیا چگونه فهم می

برخی پزشکان طب سنّتی معتقدند علت بسیاری از 

ها ضعف قلب است، یعنی نگاهشان کامالً فیزیولوژیک  ترس

های رفتاری مجبور بود در  است و برای بیماری که با روش

 !پیچند های خوراکی می ترسش دست و پا بزند، نسخه

های بعدیِ این ستون از نشریه، به معرفی  در نوشته

 های خواندنی در این زمینه خواهیم پرداخت. کتاب

 »زهرا صادق منش«
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 »فاطمه دانشجو«

 نمایشنامه خوانی

 ،۲ها: رئیس دانشگااه، راوی، حامایاد عاناایات شخصیت

 ، دانشجویان، جمعیت عزادار5، فروید۴، مالصدرا۳ماکیاولی

 

 پرده اول

صحنه با نور زرد و قرمز روشن است. مدیر دانشگااه پشات 

 تریبون ایستاده است.

رئیس دانشگاه )با صدای بلند و پرشور نطق خود را رو باه 

کند(: آگه خاطرتون باشه،  جمعیت مخاطب دانشجو آغاز می

ای پیرامون علم، با حضورِ.... )صدای خود را  قرار بود مناظره

کند( جناب مالصدرا )مالصدرا با متاانات  بلند و کشیده می

ایستد(، جنابِ  شود و کنار رئیس دانشگاه می وارد صحنه می

شاود،  ماکیاولی )ماکیاولی با لباس ایتالیایی وارد صحنه مای

ایستد(، دکتر حمید عناایات )وارد  با فاصله از مالصدرا می

شود( و دکتر فروید )وارد شده و دست به سیناه کاناار  می

ایستد(، داشته باشیم. )دانشاجاویاان تشاویاق  ماکیاول می

 کنند( می

بحث بر سر تعریاف از «موضوع مناظره از این قرار هست: 

 .»علم و وضعیت موجود آن

نام رمانی نوشته گابریل گارسیا مارکز با محتوای عمیق در ماورد  .1
و به سبک رئالیسم جادویی که نوبل ادبایاات “  انسان و فرهنگ” 

 را دریافت کرد. ۱89۲سال 

پژوهشگر و مترجم حوزه فلسفه و علوم سیاسی، مشهور باه پادر  .2

های سیاسای وی،  ( دیدگاه۱۳3۱-۱۳۱۱علم سیاست در ایران )
مشهور به دیدگاه ماکیاولی، منفی نسبت به نوع انسان و جهان، و 

 است.“ قدرت”گیرانه مبتنی بر  با تکیه بر قوانین سخت

نویس ایتالیایی، مشهاور باه                  .         فیلسوف سیاسی، شاعر و نمایشنامه۳

 پدر علم سیاست در غرب. 
مالصدرا یا صدرالمتألهین، فیلسوف شیعه ایرانی ساده یاازدهام  .4

دهنده نوعی تلفایاق از  هجری قمری است. کارهای وی، نمایش

 هزار سال تفکر  و اندیشه اسالمی پیش از زمان اوست.

  م.( ۱8۳8-۱953شناس اتریشی و پدر علم روانکاوی ) عصب.         5
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در اتاق کنار این صحنه، منتظر حضرات است؛ تا هریک از اساتید به نوبات » علم«جناب 

ی آنچه را که از علم شناخاتاه اسات، باا  وارد شده، و با ایشان مالقات کند. سپس همه

 یکدیگر و در حضور شما به منظر بحث بگذارند.

، فضای اتاق تاریک است، و امکان روشن کردن چراغ  »علم«منتها به علت ماهیت جناب 

نیز وجود ندارد. بنابراین باید در تاریکی ارتباط برقرار کنید... در مورد چگونگی بارقاراری 

دانشجویاان نایاز در   زند(. ارتباط ظاهراً جناب فروید از همه پیشتازند )فروید لبخند می

 وگو باشند. توانند با بقیه مشغول بحث و گفت مدت عدم حضور یک استاد می

 شوند. از تریبون پایین آمده و همگی از صحنه خارج می



 پرده دوم

روی صحنه سایه جسمی که روی یک تخت قرار دارد، 

 افتاده است. 

کند و به سمت سایه  شود، به اطراف نگاه می فروید وارد می

 کند(: جناب علم! بیدارید؟  رود )آهسته صدا می می

ام... آیا امکان  آید(: برای مالقات شما آمده  )صدایی نمی

صحبت برای شما وجود دارد؟ )به سمت پایین سایه نزدیکتر 

زند(:   شود. راوی از پشت صحنه آوازخوانان فریاد می می

  »آن یکی را کف چو بر پایش بِسود....«

فروید: راوی جان! این شعر مناسب حال نیست. ایشون فیل 

علم هستن، و االن هم شبیه به موقعیت داستان  .نیستن،

نیست. ضمن اینکه نگرانم چرا پاسخ » فیل در تاریکی«

 دن. نفرات قبلی هم در سکوت صحبت کردن با ایشون؟ نمی

 آید(.  )پاسخی نمی

کند(: بسیار خب... عجالتاً من  فروید )با صدای بلند فکر می

مجبورم برم و اعالم کنم که جناب علم روی تخت بودن، 

مثل تمام قطعه یخ زیر آب ذهن انسان )اشاره به 

 ناخودآگاه(.

شود. سایه از قبل کمی بزرگتر شده است.  )به سایه خیره می

کند(: خب جناب علم ظاهراً بدون هیچ نمود  آهسته نجوا می

کنن... من ترسم این بود  مشخصی با سرعت فقط رشد می

 که مبادا فوت کرده باشین که خدا رو شکر زنده هستین. 

خواند(: به پایان آمد این  )راوی از پشت صحنه آواز  می

 دفتر.

فروید )به پشت صحنه با صدای بلند(: عزیزم، زمان 

 معناست تو این نمایش. بی

دهد و با صدای آهسته و حالت تأسف  )سری تکان می

 ره االن. گوید( ولی کاری هم پیش نمی می

 شود(. )از صحنه خارج می

 

؛ ماثاناوی »اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل«اشاره به حکایت .    3
. داستان در مورد حکایت فیلی است کاه باه ۴8معنوی، دفتر سوم بخش 

پردازند  شود ولی چون مردم در تاریکی به بررسی آن می هندوستان برده می

  شود. روایات مختلفی از آن توسط مردم بیان می



 پرده سوم

اساتید و رئیس دانشگاه حول یک میز رو به جماعت دانشجو 

 اند.  نشسته

رئیس دانشگاه: خب اساتید محترم، لطفاً از همین سمت راست 

 شروع بفرمایید که با علم چه گفتید و شنیدید و از او چه دیدید؟

ماکیاول: خوشبختانه علم هم با بنده موافق بود که هرچه هست، از 

است و نظریه قدرت. هرآن کس که قدرتمندتر باشد، “ قدرت”پرتو 

 کند(. صاحب علم بیشتری است )فروید با تعجب نگاه می

دکتر عنایت: البته ظاهراً با بنده هم در مورد ارتباط سیاست و علم 

 …موافق بودند ایشون

فروید )با نهایت حیرت و با صدای بلند(: جناب عنایت! با ایشون 

 قادر به صحبت شدین؟!

گفتم ایشون به نشانه رضا  عنایت: خب... البته... بله! هرآنچه بنده می

زند( آهای آقای  دادند. راوی هم شاهده )فریاد می سری تکان می

 راوی! بیا اینجا جانم!

 3»از نظرگه، گفتشان شد مختلف! «خواند: راوی آواز می

کند(: اساتید عزیز،  شود و آهسته نجوا می مالصدرا )روی میز خم می

بنده موفق به برقراری ارتباط شدم. متأسفانه ایشون کمی رو به 

موت بودن، برای همین قادر به صحبت نبودن. من، من باید تسلیت 

تا   »دانشگاه «به نظر میاد ظاهراً چون از این محل، یعنی …بگم

ه. ش، رسیدگی چندانی برای تولید خوراک  ۱۳5۱این زمان یعنی 

 ایشون در چندین سال اخیر نشده، وضعیت ایشون وخیمه... 

رسد. جمعیتی عزادار و تابوت بر شانه،  )صدای همهمه به گوش می

 کنند(. از روبروی صحنه عبور می

 رئیس دانشگاه: آقایون! علم که ایشون نبودن؟ درسته؟

 دهند. همه اساتید سری به عالمت تأیید تکان می

گم  زند: تسلیت می یکی از دانشجویان رو به جمعیت عزادار فریاد می

 دوستان! ایشون کدوم بزرگواری هستن؟

دونیم. از اتاق بغلی، راوی گفت بیایم ببریمش،  عزادار: ما هم نمی

 مثل اینکه چند وقتی هست که فوت کرده.

پیوندد.  زند و به جمعیت می رئیس دانشگاه با دو دست بر سر می

ای که روی  اساتید همچنان با ناباوری روی صحنه خیره به جنازه

 نگرند. شود، می دست عزاداران، اندک اندک بزرگ می

ش
مای

ن ن
ای

 
ش

مای
و ن

 د
مه

ادا
در 

ه، 
نام

 
س

ر پ
 د

ه و
ری

نش
ن 

می
 ه

 از
ی

قبل
ه 

نام
 

ه 
ین

زم
»

ل 
سا

اه 
شگ

دان
۱۳

5۱
 

ش
ه.

 «
ت.

اس
ده 

 ش
ش

گار
ن

   
ان

رو
ن 

انو
 ک

ال
کان

ه 
ی ب

قبل
ره 

ما
 ش

دو
ن 

گا
رای

 و 
ی

یک
رون

کت
ه ال

سخ
ه ن

الع
مط

ی 
برا

 
د.

ایی
رم

ه ف
جع

مرا
ی 

الم
اس

ی 
اس

شن
 

 



»
ی

ین
س

 ح
ارا

س
« 

ی
بیت

تر
م 

لو
 ع

ی
را

ی ب
بیت

ِتر
م 

لو
ع

 
نبود دانش قوی در عرصه آموزش و پرورش علت اصلی ناکارآمدی نظام آموزشی 

تربیتی به عنوان مراکز رسمی تولید این دانش، دچار های علوم است و دانشکده

ها  توقع داشته باشیم  جا که اگر امروزه از آن انحطاطی درخور توجه هستند تا آن

 ایم. خطا رفته دار تحول در تعلیم و تربیت کشور باشند، بدون شک به عهده

کیفیت اند، در توصیف ضعف  بازده و کم تربیتی اغلب کم های درسی علوم کالس

شناسی شرکت کنید و در مقام های گروه روان حاکم کافی است اندکی در کالس

شود اساتید مجرب از شرکت در  مقایسه برآیید. وضعیت موجود باعث می

تربیتی به  های کارشناسی رشته سر باز زنند و دانشجوی کارشناسی علوم کالس

معنای حقیقی کلمه از آموزش باکیفیت محروم بماند. البته این امتناعِ اساتید،  

 تواند خود دلیلی بر ضعفِ موجود باشد.   می

مطمئناً این رشته دو سر دارد؛ از طرفی به جای آنکه بهترین استعدادهای نظام 

ترین مسئله کشور( شوند،  آموزشی راهی این عرصه )تعلیم و تربیت به عنوان اصلی

های این رشته  شناسی به اجبار بر صندلی  دیدگان قبول نشده در رشته روانداغ

شناسی، رویای دانشگاهی نشانده تا چهار سال بعد با شرکت در کنکور ارشد روان

آیند که علوم بربادرفته خود را محقق کنند و در این چهارسال حتی درصدد برنمی

تربیتی را درست بشناسند. آن دسته انگشت شماری که خود علوم تربیتی را 

تربیتی با مشکالت  های علوم  زدۀ دانشکده  شناسیانتخاب می کنند در فضای روان

های مختلف  رو می شوند. از طرف دیگر عملکرد آموزشی/تربیتی گروه زیادی روبه

های فلسفه تعلیم و تربیت، روان رشته علوم تربیتی با نظریاتی که خود در حوزه

ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی مدرّس  شناسی تربیتی، مدیریت آموزشی، برنامه

ترین توقعی که می توان داشت این است ها هستند، فاصله چشمگیری دارد. کم آن

تربیتی از کیفیت نسبتاً مطلوبی برخوردار  های علوم که وضعیت آموزشی دانشکده

ها این است و در یک کالم قرار است به دانشجویان  باشد، چون موضوع دانش آن

تربیتی تا  یاد دهد چگونه درست تعلیم دهند و چگونه درست تربیت کنند. علوم

تواند در مسیر تحول نتواند از دانش خود برای ارتقای آموزشی بهره بگیرد، نمی

 .نظام کالن آموزشی سهمی داشته باشد

امروزه این رشته بیش از پیش به بازبینی و اصالح متخصصین نیاز دارد و این جز 

تربیتی حاصل های مختلف علوم با عزم همگانی برای تغییر و همکاری گروه

دار واقعی  شود. امید است روزی علوم تربیتی با عبور از این مرحلۀ گذار، عهده نمی

  تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور باشد.
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 اثر شهریار زرشناس »شده انسان شناسی و حقیقت فراموش روان«برگرفته از کتاب 

 »بین مریم جهان«
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 »زهرا شیدائیان«

 مُعرفی کتاب

علوم طبیعی از نظر اسالم چه جایگاهی دارد؟ رابطه علم و دین در 

تنهایی جهان را توضیح بینی اسالمی چیست؟ آیا علم به جهان

دهد؟ چه عواملی موجب شکوفایی علم در تمدن درخشان  می

اسالمی شد؟ چگونه علم دینی در جوامع اسالمی، جای خود را به 

علم سکوالر داد؟ چرا جهان اسالم به عنوان پرچمدار علم جهان در 

های متمادی، تا این اندازه در حوزه علم از غرب عقب افتاده  سده

ی علم سکوالر چه  است؟ جایگزین شدن علم دینی به وسیله

ای باهم  ی معاصر چه رابطه تبعاتی داشت؟ علم و دین در دنیا

های  فرض تواند دینی یا غیر دینی باشد؟ پیش دارند؟ علم چطور می

ها چه نقشی  بینی گذارند؟ جهان متافیزیکی چگونه بر علم تأثیر می

های علم دارند؟ منظور از وحدت حوزه و دانشگاه  گیری در جهت

چیست؟ هریک از حوزویان، دانشجویان و اساتید دانشگاه چه 

توانند ایفا کنند؟ منظور  نقشی در ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه می

و علم اسالمی از   ی دانشگاه از دانشگاه اسالمی چیست؟ آیا ایده

های جمهوری اسالمی ایران است؟ دانشگاه  مصنوعات و بدعت

 ای در عرصه آموزش و پژوهش داشته باشد؟ اسالمی باید چه برنامه

شمسی در اصفهان، دارای  ۱۳۱۱دکتر مهدی گلشنی، متولد 

درجه دکتری رشته فیزیک )با گرایش ذرات بنیادی( از دانشگاه 

گذار  برکلی آمریکا، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف و بنیان

علم در این دانشگاه، مترجم، عضو شورای عالی انقالب  گروه فلسفه

 فرهنگی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران است.

 

 

 

 

ایشان در این کتاب مواردی از قبیل تشویق قرآن و سنت به 

فراگیری علوم از هر منبع ذی علم، تشویق دانشمندان و فراهم 

پژوهان،  جویی دانش کردن امکانات برای آموزش و پژوهش، حقیقت

وطنی در علمای مسلمان، جامعیت و وحدت علوم  حس جهان

اسالمی و... را  به عنوان عوامل مؤثر در شکوفایی علم در تمدن 

ی  شمارند و رشد جریانات ضد عقلی را علت عمده اسالمی برمی

ی مفهوم علم دینی در جهان اسالم و در  محدود شدن گستره

 دانند. نتیجه انحطاط علوم می

در این کتاب جایگاه علوم طبیعی از نظر اسالم و رابطه علم و دین 

فارغ «شود و بعد از تبیین دو اصل  در دنیای معاصر بررسی می

در   بینی نقش جهان «و » فرض های متافیزیکی نبودن علم از پیش

لزوم حرکت به سمت علوم » های علم ها و کاربرد گیری جهت

، سپس معنا و تاریخچه وحدت حوزه و  ُشود اسالمی روشن می

تبیین و   دانشگاه و دانشگاه اسالمی بررسی، ضرورت آن

 شود. ارائه می  ها برد آن هایی برای پیش توصیه

 نام کتاب: از علم سکوالر تا علم دینی                                                

 اثر دکتر مهدی گلشنی

 انتشارات: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی                             
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مبانی معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب یا نامطلوب 

تأثیر دارد. هر جامعه و هر ملتی مبانی معععرفعتعی  

ای دارد که آن مبانی مبانی فلسفی و مبانی اخالقی

گعویعد  عه نعوع کننده است و به معا معیتعیین

پیشرفتی مطلوب است   ه نوع پیشرفتی نامطلوب 

است. آن کسی که ناشیانه و نابخردانعه یعر رو  

شعار داد و فریاد کشید که باید بعرویعس سعرتعاپعا 

فرنگی بشویس و اروپایی بشویس  توجه نکعرد کعه 

ای اروپا یر سابقه و فرهنگ و مبانعی معععرفعتعی

دارد که پیشرفت اروپا  بر اساس آن مبانی معرفتی 

است. ممکن است آن مبانی بعضاً مورد قبعو  معا 

نباشد و آن ها را تخطئه کنیس و غلط بدانعیعس. معا 

 مبانی معرفتی و اخالقی خودمان را داریس. 

 بیانات مقام معظّس رهبری در دیدار با کارگزاران نظام  

 ۱۳9۴/9/9 


