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سبكزندگي در علم جايگاه ∗قرآنيبررسي

محمودي ∗∗اكبر

چكيده
دارد. آن تحقق و ترسيم در بااليي بسيار و سازنده نقش علم قرآني زندگي سبك بافت در
(بـه احاديـث و قـرآن نگـاه از اسـت. مثبت علوم، به نسبت قرآني زندگي سبك كلي ديدگاه
نـدارد، اهميتـي و ارزش خـود، خودي به علم، قرآني) زندگي سبك براي مهم منبع دو عنوان

مقدمه مقدمهبلكه نيز عمل و است عمل براي سـعادتاي و الهـي قـرب به رسيدن براي اي
مي شمار به قرآني،آيد.جاودانه زندگي سبك ازدر بسـياري اسـت. منبـع هم و ابزار هم علم

ايـن در كـه دارنـد خنثي حالت ديانت، به نسبت ساكن، به ابتدا و اوليه حالت در بشري، علوم
بـه از هـدف و سـحر) (مانند باشد نداشته شرعي ممنوعيت نظر، مورد علم اصل اگر صورت،

موردخدمت باشد، ديني و الهي آن، مـوردگيري عمل فقهي، لحاظ به اگر و است قرآن تأييد
مي باشد، نداشته شرعي مشكل نظر مورد علم در زنـدگيعنايت سـبك بافـت در آن از توان

قرآني جست. بهره راهقرآني از يكي علوم، بـيشسازي تعامـل جهت اساسي بهتـرهاي و تـر
بيش ورود همچنين و قرآن و سبكعلوم بافت در علوم بهتر و آن،تر پـي در و قرآني زندگي

است. قرآني زندگي سبك در علوم ارزش و جايگاه بردن باال

علم.قرآن،:كليديگانواژ جايگاه علمي، زندگي قرآني، زندگي علم، زندگي، سبك

دريافت:∗ تاريخ تأييد:و2/6/1395. .1/10/1395تاريخ
دكتردانش.∗∗ اسالميآموخته معارف �!���+.��#���*��:قميدانشگاه���������
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مقدمه
جامعه قبيل از علومي در مهم مباحث از يكي زندگي، علـومسبك تربيتـي، علوم شناسي،

پيچيده سيستم مقوله، اين است. اقتصادي علوم و اديـان،اخالقي افكـار، طبـق كـه است اي
مي شكل جهان در مختلف مكاتب و مـوردمذاهب گذشـته از بشـر بـراي كه اموري از گيرد.

از بهره و علم بوده، علـوماهميت از بسـياري اينكـه در اسـت. خـويش روزمره زندگي در آن
مي بشر ترقي و رشد خواهـانموجب بشـر، كـه اسـت اين در سخن ولي نيست، بحثي شود،

مي هم كه معنا بدين است؛ علم و قرآن ميان خواسـتهجمع به فطـريخواهد و درونـي هـاي
مي هم و دهد مثبت پاسخ ـ است معنويات جنس از كه ـ بـهخويش مـادي، لحـاظ به خواهد

اجازه بشر به قرآن، آيا بود؟ خواهد چگونه علم، با قرآن برخورد اينجا، در برسد. كمال و تعالي
خير؟مي يا بگيرد مدد علم از خود، زندگي سبك در كه دهد

گمان اين بر برخي چند طبـقهر ولـي اسـت، تمـايز و تعارض علم، و قرآن ميان كه اند
درست، خـداداديديدگاه نعمـت اين از ممكن حد تا و دارد بشري علوم با خوبي تعامل قرآن

مي بهره بشري زندگي كمي و كيفي سطح ارتقاي وجـودجهت اصل رويكرد، اين طبق گيرد.
پرسش ولي است، قطعي و مسلم قرآني، زندگي سبك در علم براي اسـتجايگاه ايـن اصلي

زنكه سبك ساختار در علوم ارزش و وجايگاه گونه چه ـ كيفي و كمي لحاظ به ـ قرآني دگي
است؟ مقدار چه

پژوهش پيشينه
دكتراي رساله جمله از آثاري اسالمي، زندگي سبك زنـدگيچالش«پيرامون سـبك هاي

خانواده بر تأكيد با مدرنيته و است.»قرآني آمده در تحرير رشته به نگارنده سوي از
نيـ قرآن و علم ميان رابطه مورد مقالـهدر جملـه از آثـاري و«ز علـم و قـرآن رابطـه

تعارضراه حل آنكارهاي ظاهري مقالـه»هاي و اصـفهاني رضـايي علـي محمـد دكتر از
گزاره« گزارهرابطه و قرآني علميهاي علـم،»هاي و قرآن مجله در مغربي فغفور حميد از

و قرآن در علم جايگاه مورد در ولي است. شده عرضه علمي جامعه قرآني،به زندگي سبك
زنـدگي سـبك اهميـت به توجه با است. نيامده در تحرير رشته به توجهي، قابل علمي اثر
صدد در حاضر نوشتار دارد. بشريت نزد در علم كه ارزشي همچنين و كنوني عصر در قرآني

مي علمي خأل اين كردن باشد.پر



رس
بر

ي
جا

گاه
ي

دگ
كزن

سب
در
علم

ي
رآن
ق

ي

57

سبكزندگي قرآنيچيستي
از»زندگيسبك« متشكل بـاراسـت»زنـدگي«و»سـبك«واژهدوتعبيري داراي كـه

ويژه جامعهمعنايي علوم دانشمندان نزد در علـماي تربيتـي، علـوم اقتصـادي، علـوم شناسي،
مي ... و بـاالييباشد.اخالق و گسترده بسيار محتواي از تعبير، اين اصطالحي مفهوم چند هر

اين براي كه توضيحاتي و تعاريف همه ولي است، معنـايبرخوردار طـول در شده، ذكر تعبير
مي كامل دقت با و است تعبير اين آنلغوي علمـي و فنـي تعبيـر فقـط كه نمود اذعان توان

ريشه لحاظ به ولي شده، است.عوض نكرده تغيير آن لغوي معناي اي،
آمـده...واسـلوبقاعده،رسم،وراهطرز،شيوه،روش،معنايبهلغتدر»سبك«واژه

/1382:5سخن،بزرگفرهنگانوري،؛1371:2/1818معين،فارسيفرهنگمعين،(است
زنـدهمعـاش،زيسـتن،حيـات،زنـدگاني،عمر،معنايبهلغت،درنيز»زندگي«كلمه)4016
سخن،بزرگفرهنگانوري،؛1371:2/1753معين،فارسيفرهنگمعين،(است...وبودن

1382:5/3889(.
مـي»زندگيسبك«مقوله انجام چه مردم است: چيز دو به ناظر انجـام، چگونـه و دهنـد

برايمي پرسش، دو اين حوزهدهند؟ ومختلفهايهمه المللـي بـين ملي، خانوادگي، فردي،
فرهنگـي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، عبادي، گوناگون ابعاد همه همچنين و زيستي محيط

تفريح رفاهي، بهداشتي، حقوقي، همينعلمي، و ... و هنري عرصهي، همه متفـاوتطور هاي
از گفتاري و دارد.كرداري كاربرد زندگي

تعريف همه در تقريبي، طور صـاحبهابه سـوي از شـده ذكر دربـارهي سـبك«نظـران
مي»زندگي كهتوان، يافت را مفهوم واژهالبتهدو بـه نيز دو اول،برمـي»سـبك«هر گـردد.

ب وحدت، حكايتيندمفهوم زندگي، سبك كه مجموعهمعنا از ويژگيكننده عناصر، از واي ها
نظاممؤلفه طور به بيش، و كم كه وجـودهاست بـه را كـل يـك و داشـته ارتبـاط هم با مند

مانندمي واژگاني وجود دوم،»الگو«و»كليت«،»مجموعه«آورد. دارنـد. مطلب اين از نشان
ب تمايز، اتحادمفهوم كه معنا نظامين و كـلمنديد از را كل اين متمـايز، و جـدا ديگـر هـاي

همچونمي واژگاني وجود »همتـابـي«و»كننـدهمشـخص«،»صمشـخَّ«،»متمـايز«كند.
دارد. نكته اين از حكايت
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مجموعهتعبير زندگي، ازسبك حـوزههايعرصهاي در گفتارهـا و فـردي،رفتارهـا هـاي
بـين ملـي، وخانوادگي، زيسـتيالمللـي سياسـي،محـيط اجتمـاعي، عبـادي، بعـدهاي در و

بهداشـتي، تفريحـي، رفـاهي، حقوقي، علمي، فرهنگي، درهنـرياقتصادي، كـه اسـت ... و
شدهزندگي نهادينه ازبشري مراد تعريف، اين طبق قرآني«است. زندگي از»سبك نـوع آن

آمـوزه از كه است زندگي اسـت؛سبك گرفتـه سرچشـمه قـرآن مجموعـههـاي ازيعنـي اي
حوزهعرصه در گفتارها و رفتارها زيستيهاي محيط و المللي بين ملي، خانوادگي، فردي، هاي

پوشـاكي، خـوراكي، حقوقي، علمي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، عبادي، ابعاد در و
آمـوزه از كه است ... و فني هنري، تفريحي، رفاهي، آرايشي، بهداشتي، قـرآنهـسكونتي، اي

است. شده نهادينه بشر، زندگي در و گرفته نشئت

علم معنايابي
ادراك،»علم«واژه درك، معرفـت، يقـين، معنـاي به لغت، در كه است عربي كلمه يك ،

(فيومي، است. آمده ... و راغـب،1405:427المنيـر،المصباحشعور القـرآنألفـاظمفـردات؛
فيروزآبـادي،1412:580الكريم، بـراي،)1426:1140المحـيط،اموسالقـ؛ در»علـم«امـا

آن همـه ذكـر گنجـايش مختصـر، اين كه است گرديده ذكر فراواني تعاريف رااصطالح، هـا
مي،ندارد دادولي جاي بخش چند در را تعاريف اين ـ كلي نگاه يك با ـ :توان

حالت يك عنوان به علم تعريف درونيالف)
عبارت علم تعريف، اين ميبنابر نقش انسان ذهن در كه حالتي از علم،بندد.است تعريف

(يزدي، فلسفه و منطق دانشمندان ميان در كه عقل نزد در شيء از حاصل صورت 	�6الحابه
المنطق، تهذيب رازي،1412:14علي اإلشـارات؛ شـرحي بـين )1375:2/314،المحاكمات

حالت، اين دارد. تعريف همين به اشاره است، تقسـيمرايج تصـديقي، و تصـوري قسـم دو به
گردد.مي

بيروني مجموعه يك عنوان به علم تعريف ب)
مجموعه از است عبارت علم تعريف، اين گزارهطبق و مسائل موضوعات، از كـهاي هايي

گونه به هم ازبا مـراد دارنـد. مستحكم ارتباط قسـم،»علـم«اي، ايـن در علمـي«، »رشـته
)&����/����تع به و دقيق) گزارهبير مجموعه بـاتر، خاصـي وحـدت كـه است منسجمي هاي
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آورده پديد را خاصي دانشي حوزه و داشته (سـوزنچي،يكديگر دينـياند علـم :1391،امكـان
مجموعه»علم«تعريف.)198 به پژوهشگران از برخي يـكتوسط بـه متعلق معلومات از اي

روش كه ويژهحوزه مسائل و فراگها و دارد مياي بر در را علوم همه و بوده (رحيمـي،ير گيرد
دانششيوه توليد دارد.1390:35،هاي اشـاره علـم، از قسم همين به بـه»علـم«تعريـف)،

����«معادل���روش» طريق از كه بشري دانش از بخشي از است عبارت تجربـيكه هاي
از قسم اين در است حاكم آن بر تجربي علوم قواعد و شده ميحاصل قرار گيرد.علم

بيروني حركت يك عنوان به علم تعريف ج)
حـل و واقعيـات دربـاره اطالعـات آوردن دسـت بـه براي دانشمندان فعاليت روند برخي

د علم را آن به مربوط (هانستمسائل �0�#��'اند �1��0 
.(
مي تلقي علم مقوم تنهايي به تالش، اين خود تعريف، اين فرجـطبق بـه خـواه امگـردد،

يـا باشد واقع با مطابق خواه و ظني يا باشد قطعي آمده، دست به فرجام خواه و نرسد يا برسد
نظريه از سخن كه هنگامي مينباشد. ميان به نجوم و هيأت دانش در شده ابطال وهاي آيـد

تئوريفرضيه يا شـدهها ثابـت آن بطـالن كه ـ زمين مركزيت بطلميوسي تئوري مانند هايي
ني ـ مياست دانسته آنها از جزئي ميز اشاره علم از معنايي چنين به شود.شود،

از مراد رشته»علم«اما همان نوشتار، اين جهـاندر علمي مراكز در كه است علمي هاي
مي داده ميآموزش قرار پژوهش مورد و رشتهشود اين تجربـي،گيرد. رياضي، علوم شامل ها،

مي ... و فني هنري، بهشوانساني، اختصاص و علومعد همه ديگر، عبارت به ندارد؛ خاصي لم
مي قرار خويش شعاع تحت را دهد.بشري

سبكزندگي و علم ميان قرآنينسبت
نيـز قرآنـي زنـدگي سـبك و علـم ميان رابطه حقيقت قرآن، و علم ميان نسبت تبيين با

مي نسـبروشن و است قرآن از برآمده قرآني، زندگي سبك زيرا سـبكشود؛ و علـم ميـان ت
قـرآن، و علـم ميـان رابطـه پيرامـون اسـت. قـرآن و علـم ميان نسبت همان قرآني، زندگي

صاحبديدگاه سوي از گوناگوني خالصـههاي صـورت بـه و شـده ارائه انديشمندان و نظران
مي تصوربيان فرض چندين قرآن، و علم ميان رابطه بحث در كه شود:ميشود
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عل ميان تعارض قرآنالف) و م
�استفرضقابلصورت،سهبه،قرآنوعلمميانتعارض

؛)قرآنيذهنيتوعلميذهنيت(قرآنيروحيهوعلميروحيهميانشناختيروانتعارض:يكم
وعلمـيهـايگـزاره(يقرآنـظـواهروعلمـيهـاييافتـهميـانمحتواييتعارض:دوم

؛)يقرآنهايگزاره
نظريـاتلـوازموهافرضپيشبايقرآنباورهايلوازموهافرضپيشميانتعارض:سوم

.)علميهايبينيجهانومبانيويقرآنهايبينيجهانومباني(علمي
گرفته صورت كه تتبعي بر ديدهبنا كمتر قاشده، اسالمي، دانشوران ميان از بـهكسي ئل

قـرآن و علـم ميـان ماننـدتعارض اشخاصـي بلـه باشـد. مصـ«شـده احمـد »طفيشـكري
بنيــان1978ـــ1942( ازم)، و المســلمين) (جماعــت هجــرت و تكفيــر تنــدرو ســازمان گــذر

سلفيبنيان ميگذاران فتنه را علم نوين، فضـا،گري در كـاوش رياضـيات، طبيعيات، با و داند
دستگاه جديد، تمدنوسايل ساختن و جديد اطالعاتي و خبررساني ابزارهاي الكترونيكي، هاي

ك مخالفت اكرمجديد پيامبر سيره مخالف را آن و ميaرده صالح سلف النبـيرفعت،(داندو
).130و124ـ1991:123،)2(المسلح

اكرم پيامبر از شده نقل احاديث از برخي بر تكيه با باوراو اين بر صالح، سلف از پيروي و
اسب، شمشير، نيزه، مانند ابتدايي ابزارهاي از جنگ، در حتي بايد كه ...است و بسـتن صـف

كنـار را ... و موشـك بـالگرد، هواپيمـا، تانك، الكترونيكي، وسايل تفنگ، بايد و كرد استفاده
).131ـ129(همان،گذاشت

پديده و امور همه نخستين، وهابيت هجـريفرقه اول قـرن سـه در كـه را جديدي هاي
حرام و بدعت نداشت، كرد.سابقه دااعالم و منطق دانش دانـشفراگيري و فلسفه هـاينش

دخانيات، استعمال ارابـهجديد، كـه جهـت آن (از دوچرخـه از اسـتفاده چاي، و قهوه نوشيدن
مي حركت شيطان پاي با و جادو نيروي به و است شيطان اسب يا اختراعـاتشيطان و كنـد)

فـيلم دوربـين عكاسـي، دوربـين تلفـن، تلگراف، مانند ديگر راديـوجديد اتومبيـل، ،بـرداري،
مي حرام را ... و ماليات گمرك، حق نجفـي،؛1366:377وهابيان،فقيهي،(دانستتلويزيون،

در)1382:237وهابيت،والقاعدهفكريبنيادهاي حتـي و تـوبيخ مستحق را آن مرتكبان و
مي قتل يـامواردي و سـنت واجـب، را اعمـال همـان مسـلمانان، ديگر كه حالي در دانست،
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مباحدست اسـالمميكم صـدر در كـه دليل اين به تنها را تمدن از نمودي هر آنان دانستند.
مي حرام و بدعت نداشته، نميوجود عمل خود عقايد از برخي به امروزه اگرچه كننـددانستند،

).237(همان،
بررسي

قرآن آيات به اجمالي نگاهي احابا ميو حاصل يقين ميـانديث، تعارضـي هـيچ كه شود
بلهقرآن ندارد. وجود علوم ميان،و تعارض به كسي اربابـانتحريفانجيلاگر توسـط شـده

علم و زيراقائلكليسا دارد؛ بحث جاي دينشود، انجيلنه مسيحيتو اربابان،حقيقي بلكه
حتـي و ورزيـده مخالفـت علمي، نظرات از پيروي و عقل علم، با ـ تاريخ شهادت به ـ كليسا

را علم شديدپويندگان عملميمجازات كرد اذعان بايد اما نشانكردند، كليسا بزرگان گـركرد
ك هستند اموري اعمال، گونه اين و نيست مسيحيت حقيقي دين روحانيواقعي كليسـاه هاي

خدا دين ميبه است.نسبت نداشته وجود آن براي ديني پشتوانه هيچ كه حالي در دادند،
انسان به قرآني زندگي سبك علمدر دنبال به شده بيـنشتوصيه به وسيله، بدين و برود

خو مهارت دبيفزايدشيو سامان را خود زندگي قرآن،و در برخوردارهد. بااليي ارزش از علم
آيه در خداوند ����Pاست. ��++ PP�� 66��ll�� ]]�� >>�� ++

�� �� ���� ���� mm�� ^̂���� ���� !!00���� ���� ""�� ���� ����O)عنوان)28/فاطر به را دانشمندان تنها

به كه رسيدهكساني خداوند برابر در خشوع ميجايگاه ذكر وآيهنمايد.اند، آيـه ايـن از پـيش
نشانه پيرامون آيه، همين پيشين بـاران،فراز فرسـتادن ماننـد طبيعـت سراي در خداوند هاي

ميوه جادهرويش گوناگون، انسانهاي مختلف، كوهستاني دامهاي و جنبندگان متنوعها، هاي
مي ميبن؛گويندسخن موارد، اين قرينه به تجربيابراين، علوم و طبيعي علوم كه دريافت توان

در قـرارمجموعهنيز شـده، اشـاره آنـان بـه آيـه ايـن در و بـوده مزين بدان علما كه علمي
مـيمي آن در موجودات و جهان اين در كنكاش و پژوهش به وقتي انسان بـهگيرند. پـردازد،

و هستي راز و علمرمز و آنبيقدرت آفريننده ازپايان بيشـتري، راسـخ ايمان با و برده پي ها
اعتراف بزرگ خداوند الوهيت و وحدانيت به جان ثبـاتنمايـدمياعماق بنـدگي، مسـير در و

نشان خود از بهتري و انسـاندهدميبيشتر علم وقتي است. عمل و ايمان مقدمه علم، زيرا ؛
افزو افزونمؤمن نيز او ايمان وگرددمينشود، بيشـتر جـديت عمل، مرحله در نهايت، در و

همين به داشت. خواهد آيهدليل،بهتري اين در ازتصريحخداوند عالمـان تنهـا كـه فرمـوده
مي ميخداوند پي خداوند بزرگي به حدودي تا آنان فقط كه چرا مسـترسند؛ همين و له،ئبرند

كيهان اين آفريينده از آنان ترس .شودميموجب
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ميب ميانرخي قرآنيخواهند زندگي كهسبك حالي در بيندازند، جدايي علم بـهو و قرآن
آن از قرآني،،پيروي زندگي وسبك مشـكل علـم بـا ابتـدايي، صورت به و آغازين مرحله در

ندارد. ميتعارضي بشري زندگي شدن ابتر موجب قرآن، و علم ميان سرجدايي به را او و شود
نمي مقصود نميمنزل بال يك با كه هستند پرنده يك براي بال دو مانند دو اين تواندرساند.

كند. پرواز
و علم ميان تمايز قرآنب)

و علم ميان تمايز بر انديشمندان از دارند.قرآنبرخي ديتأكيد ميـانتفاوت تعـارض دگاه
تعارض ديدگاه در كه است اين دو، آن ميان تمايز ديدگاه با قرآن و ازعلم يـك هـر گرايانـه،

نمي را ديگري مشروعيت و اعتبار قرآن، و تنشيعلم هيچ تمايزگرايانه، ديدگاه در ولي پذيرد،
را ديگري مشروعيت و حقانيت دو، آن از يك هر و ندارد وجود علم و قرآن برميان و پذيرفته

دارند.تفاوت تأكيد غايت و روش زبان، موضوع، در خود هاي
) الياده اسطوره1986ـ1907ميرچا دينم) و صاحبشناس از روماني، كهپژوه است نظراني

حوزه ديگر از دين حوزه انگاشتن مستقل رابر ديـن وي، نظـر بـه دارد. تأكيد علم جمله از ها
مانن ديگري امور به جامعهنبايد رواند ...شناسي، و هنـر زبـان، اقتصـاد، فيزيولـوژي، شناسي،

داد مستقلي؛تحويل حوزه بايد را دين پديده كرد. تبيين امور اين با نبايد را دين ماهيت يعني
حـوزه ديگـر بـه كاستن فرو بدون را آن و گرفت نظر كـرددر تبيـين بشـري معرفـت هـاي

دي(عطارزاده، علم امتناع يا اثبات،امكان مقام در .)1387:181ني
تفـاوت از برخي به قرآن، و علم ميان تمايز به تمـايزقائالن اثبـات بـراي دو آن هـاي

مي نمايند:تمسك
شـناخته1 جهان از فراتر غايي معناي بررسي قرآن، كار و طبيعي جهان بررسي علم، كار .

است. تجربي شده
كار2 و سر حوادث دادن رخ چگونگي به علم وجـود. اسـاس چرايـي بـه قرآن ولي دارد،

مي پردازد.اشياء
علت3 با علم دارد.. كار و سر معنا با قرآن ولي ها،
قرآن4 موضوع و طبيعت علم، موضوع است.،. خداوند
قرآن5 روش و تجربه علم، روش است.،. شهود
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بررسي
علـم علـم، از مـراد شده، بيان علم و قرآن ميان تفاوت عنوان به كه اموري اين همه در
يـك در غـرب دنيـاي در البتـه اسـت. شده پرهيز ديگر علوم روي بر بحث از و است طبيعي

نمي ناميده علم انساني، علوم و است طبيعي علوم همان علم، از مراد مشهور، هرتعريف شود.
در رويكرد، اين وچند طبيعـي از اعـم علوم همه شامل علم، و است يافته تحول كنوني زمان

مي عـامانساني چيـزي علـوم، قرآني، زندگي سبك در حال، هر در طبيعـيشود. علـوم از تـر
بـه ندارنـد. باشـد، داشته حس و تجربه به احتياج كه طبيعي علوم به اختصاص تنها و هستند

ت علم، در شود گفته اينكه جهت، ميهمين برده بهره تجربه روش از سـبكنها نگـاه از شود،
تربيـت، اخـالق، عرفـان، فلسـفه، جمله از علوم از بسياري در و است مخدوش قرآني زندگي
علـم موضوع منطق، اين طبق همچنين هستيم. تجربه به مبرم نياز عدم شاهد ،... و مديريت

امور شامل و نيست طبيعت تنها قرآني زندگي سبك نگاه خواهداز نيز طبيعت از غير ديگر ي
اسـت. انسان افعال تربيت، موضوع و انسان روح اخالق، موضوع هستي؛ فلسفه، موضوع بود.

علت با مطلق صورت به علوم همه كه نكته اين وهمچنين بـوده نادرست دارند، كار و سر ها
ني مفهوم و معنا مورد در انساني علوم از بسياري جمله از علوم از ميبرخي بحث كنند.ز

وج علم ميان تعامل قرآن)
و علم ميان گونهقرآنتعامل نمودميدو ترسيم :توان

قرآن و علم ميان (تكميل) مستقيم تعامل يكم:
عقيده اين بر وابرخي علم ميان كه داردقرآنند وجود مستقيم تعامل گونه؛، هربه كه اي

شلزي جورج است. ديگري مكمل نوعي، به كالمينگريك، مدعيات مدلوالت كه است مدعي
ارزيـابي مـورد مشـاهده مدد به را آنها سپس و كرد استخراج بايد خارج جهان خصوص در را

) هگل فريدريش ويلهلم گئورك داد. و1831ـ1770قرار علـم كـه است باور اين بر نيز م)
نيستند مستقل حقيقت، در و،دين، عقل ضروري حاالت از دو هر دنبالبلكه عقل رشد براي

(رنجبر، هستند .)1387:17دين،وعلميكديگر
بررسي

مي كامل را قرآن علم، كه شويم اين به قائل بـوداگر خواهـد آن سخن اين نتيجه نمايد،
مي كامل علم توسط و است ناقص قرآن، آنكه بـر مسـلمانان قطعـي باور كه حالي در شود،

كامل و آخرين قرآن، كه ـتريناست اگر و مبرّاست نقصي و عيب هر از و بوده آسماني كتاب
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مي ديده قرآن در نقصي ـ ظاهر ميبه بر قرآن از دانشمندان قرائت نوع به وشود، گرنـهگردد،
كـه شـود گفتـه اگـر اما است. جامع و كامل و ندارد نقصي و عيب هيچ خود، خودي به قرآن

مي كامل را علم ميقرآن، نكته اين شـدهتكند، ديـده نيز عمل مرحله در و باشد صحيح واند
مي قرآن ظهور از كه قرني چند اين در كمككه آسماني، كتاب اين بـهگذرد، فراوانـي هـاي

تعامـل فـرض بنـاي كـه آنجا از حال، هر در است. نموده تكميل را آنها و كرده بشري علوم
كرده تكميل را علم قرآن، هم كه است آن بر (تكميل) تكميـلمستقيم را قـرآن علم، هم و

نمي است، دوسويه تكميل اين و سويكرده از تكميل، اين زيرا كرد؛ قبول را فرض اين توان
نيست. پذيرش قابل علم، سوي از ولي است، قبول قابل قرآن

قرآن و علم ميان (گفتگوي) نامستقيم تعامل دوم:
قرآن و علم كه باورند اين بر انديشوران از ديگر طـوربعضي به روش، و موضوع لحاظ به

لنگرهـايي بـه خـود، تجربي قوانين آوردن دست به براي علم ولي متمايزند، يكديگر از كامل
شـناخت قابـل جهـان، داشتن واقعيت مانند شوند، آن كشتي شدن غرق مانع كه دارد احتياج

مي قرآن تنها و ... و طبيعت طبودن ماوراي و متافيزيكي مبادي اين آنتواند بـراي را بيعتـي
كند .تأمين

طباطبايي دانش)ش1360ـ1281(عالمه مياناز تعامل به كه است علـومقـرآنمنداني و
وجو با وي است. داشته باالياذعان منزلت قرآن»علم«د ايمـانيدر رسـوخ اثر بر مـتن، در

قرآن جانب خود، بـهتفسير قـرآن تفسـير بر را خود كار اساس و داشته عزيزتر چيز همه از را
است نهاده صحيح روايات از استفاده سپس و نيزوقرآن را عقلي علوم و عقل ديگر، سوي از

علميبي تفسير از وي است. ندانسته يارزش تطبيق به كه آيـاتاي بـر موضـوعي تحميـل ا
نقرآن را آن و كرده پرهيز وبينجامد، است خوانده هدايتيقرآنادرست نيازهاي همه جامع را

است. دانسته انسان
نگاه روشقرآن،وياز بخش نمودهدر بشريت به شاياني كمك علوم، ويشناسي است.

��P��nnآيه ���� ���� 33�� 		

�� ��NN������ ���� \\��nn�� --�� ���� >>��ee��  ������ XX�� �� 44�� >>�� ���� ���� ����oo�� ���� LLii�� ������ ���� >>�� FF00�� ���� EE�� 44�������� ���� DD���� 77���� >>�� ""�� >>�� ������ ((��pp��[[�� $$�� !!�� ���� ,,�� ���� ,,���� LL�� ��
�� 88�� 99�� ������ ���� ##������ ���� UU�� ���� �� ii�� ������ ���� QQ�� 33�� FF00�� ���� EE��qq�� ���� cc�� ����;;�� QQ�� 33�� ���� ���� ������ ���� ^̂��++%%����O/قرآن31(مائده در خودش نوع در را (

بيانبي ـ هستند فطري علم و يادآوري به قائل كه كساني خالف بر ـ زيرا است؛ دانسته نظير
مـيمي منتهي حس به انسان معارف و علوم كه (طباطبـايي،دارد تفسـيرفـيالميـزانشـود
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روش.)1417:5/308القرآن، در مهـم نظريـه يـك خـودش كـهاين اسـت علـوم شناسـي
گستردهبحث درهاي را دراي كـريم قـرآن طباطبـايي عالمـه نظر از و است داده جاي خود

طـور بـه ديـن حـوزه در علـم از عالمـه اسـت. پذيرفته را حس ديدگاه ديدگاه، دو اين ميان
مي بهره تنهـاگسترده نـه كـه اسـت بـاور ايـن بـر و دارد گـرايش طبيعي الهيات به و جويد

الهياتيگزاره گزاره،هاي تاربلكه علمي، قرآنيخيهاي اجزاي و مسائل از عملي شـمارو بـه
اقمي و قرآنتباسآيند است.هاي گوناگون و زياد بسيار علم از

اسدآباديسيد الدين غربي1275ـ1217(جمال صنايع و علوم كه كساني با تقابل در ش)
مي رد بسته چشم با علمارا به خطاب و مييكنند و«نويسد:اسالمي بشـري معارف و علوم

كـار، ايـن كـه شد خواهد معلوم شود، توجه نيك اگر بلكه ندارد؛ دين با مغايرتي هيچ دنيوي،
متـدينين، قـدرت و اسـت متـدينين قـوت و دقت از دين زيرا است؛ دين قوت و قدرت سبب

ن صورت دنيوي علوم بدون امور، اين و است مادي ثروت و غنا اسـدآبادي،(»گيـردمينتيجه
).1358:95جماليه،مقاالت

بررسي
مي نظر سـبكبه آن، تبـع بـه و قـرآن و علـم ميـان نسبت پيرامون نظريه بهترين رسد

قـرآن بـا انسـاني علـوم از بسياري و تجربي علوم موضوع باشد. ديدگاه همين قرآني، زندگي
مـي گفته سخن حسي و آزمايشگاهي امور مورد در تجربي، علوم در زيرا است؛ شـود،متفاوت

مطا مورد در قرآن، در ميولي گفته سخن جامعه و انسان تربيت و هدايت به مربوط شـود.لب
مي كمك دين به بشري علوم ميان، اين ودر هـدايت سـمت بـه بيشتر و بهتر بشر، تا نمايند

نشـانه بـه يافتن دست جهت ابزاري و وسيله بشري، علوم زيرا برود؛ پيش آيـاتتربيت و هـا
مي رهگذر اين از و هستند خدالهي به ديـنتوان همچنـين يافـت. بيشتري تقرب متعال اوند

جهت را بشري علوم كالن و بلند اهداف علـوماسالم، كـه اسـت آن خواهـان و كـرده دهي
بـه علوم اين گيري كار به همچنين و بشري جوامع و بشر سعادت و كمال راستاي در بشري

م قرآني زندگي سبك جهت، همين به باشد. اجتماع و انسان به خدمت كنـاريسمت در تواند
جهت را انسان زندگي بشري، برساند.علوم حقيقي كمال و سعادت به را انسان و كرده دهي

سامان كريم، قرآن مرتبـهرسالت يـك در و بشري جامعه و انسان دنيوي زندگي به دهي
سعادت كمالباالتر، و علـومبخشي از برخـي اسـت. آخـرت عـالم و برزخ جهان در بشر دهي
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ـ مـيبشري بـر قـدم بشر دنيوي زندگي مديريت راستاي در ـ انساني علوم جمله واز دارنـد
از بيگانـه علـوم، از برخـي بنـابراين، دارند؛ نظر مد را آن اخروي و برزخي حيات ديگر، برخي

مي و نيستند نمود.قرآن ايجاد مقوله دو اين ميان تعامل نوعي توان

قرآني سبكزندگي در علم كاركردهاي
نـوعب بـه است شايسته قرآني، زندگي سبك در علم جايگاه دقيق و درست فهم منظور ه

زنـدگي سبك در شكل دو به علم شود. پرداخته زندگي سبك از نوع اين در علم كاركردهاي
مي قرار بررسي مورد خالصه، طور به كه دارد كارايي گيرد.قرآني

بهالف) منبعيعلم زندگيمثابه سبك ينقرآبراي
عبارت ظاهر به نگاه با برخي چند زندگي«هر مي»يقرآنسبك منبعگمان تنها كه كنند

آخرين زندگي، سبك از نوع (قرآناين آسماني استكتاب كه،) است آن واقعيت، ،قـرآنولي
تحقـق و ترسـيم جهـت را ديگـري منابع خودش، بر عالوه خود، پيشنهادي زندگي سبك در

معرفي مطلوب زندگي كنارسبك در ـ منابع اين از يكي است. قـرآننموده ،احاديـث،آيـات
است. علم ـ ... و عرف عقل،

ارشادقرآن تربيت، حكمت، هدايت، كتاب اصالحيك علمي، كتاب يك و است اخالق و
قرآننيست هدف چند هر بنابراين، بشر؛ علوم همه جزئيات بيان مي، ولي نيست، دري تـوان

بهاشارهآن گوناگوهايي قرآنعلوم ديگر، عبارت به يافت؛ ون نقلـي تجربي، تعقلي، روش به
نمونه و كرده توجه ذكشهودي را آنها از قرآنهايي توجه همين است. نموده روشر وبـه هـا

است. منابع اين كارگيري به لزوم معناي به بشري علوم منابع
معصومان احاديث علـمbدر مقولـه بـه ـ اسـت قرآني زندگي سبك براي منبع دومين كه ـ
است. شده فراوان اسالمتوجه الْعلْـمِطَلَـبفَـإِنَّبِالصـينِلَـووالْعلْـماطْلُبوا«فرمايد:ميaپيامبر

بصير�	رو(فتال،»مسلمكُلِّعلَيفَرِيضَةٌ و د1368:1/11المتعظين،�الواعظين به دانـش) نبـال
دنبال كه چرا باشد؛ چين كشور در اگر حتي است.برويد واجب مسلماني هر بر دانش، روي

پ سوي از حديث اين در چين كشور ذكر كه است روشن اعظـمبسيار مثـاليامبر بـاب از
پيـامبر كـه كشـوري به نسبت حديث، اين صدور زمان در كشور اين كه جهت آن از و است

مي آن در عصر آن مسلمانان و بـودهزيستهاكرم دور خيلـي اسـتاند، شـده بنـابراين،؛ذكـر
است. هستي جهان اين كشورهاي دورترين در حتي دانش و علم طلب به فرمان مقصود،
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علهمچنين أهـلِ«فرمايد:ميjيامام مـن لَـو و الحكمـةَ فَخُـذ المـؤمنِ ضالَّةُ الحكمةُ
(النِّفاقِ البالغه،» بنـابراين،)80/491،حكمـت:1414نهج اسـت. مـؤمن گمشـده حكمـت،

باشد. نفاق اهل از اگر حتي كن، دريافت را حكمت
احاديث گونه زيرامرتبط،اين نيستند؛ باورها و عقايد نمـيمسـلمانبا مؤمنـان و تواننـدان

دريا كافران و منافقان از را خود عقايد و احاديـثباورها ايـن بنـابراين، نمايند؛ علـومفت بـه
حرفه فنون، دارند.بشري، اشاره است، ديني علوم از غير كه علومي ديگر و صنايع سـخنيها،

علي امام از حديثjكه مـنْإِلَيتَنْظُرْلَاوقَالَماإِلَيانْظُرْوبِهاأَتَاكممنْالْحكْمةَخُذ«در
دررآمدي،؛1376:246/4592المواعظ،والحكمعيونليثي،(»قَالَ و الحكـم غـرر تصنيف

شده1378:58/612الكلم، نقل منطق) همين طبق درپذيرتوجيه، حضـرت آن زيـرا اسـت؛
اسـت، آورده ارمغـان بـه شـخص بـراي كـه كسـي از حكمت دريافت به توصيه حديث، اين

ميمي خود سخن تكميل در و گفتهنمايد مقابل طرف كه مضموني و محتوا آن به كه فرمايد
شود. نظر صرف گوينده حقيقي شخصيت به نسبت حساسيت و توجه از و داشته توجه است،

م طور فقهـي،به علـوم حديثي، علوم قرآني، علوم جمله از انساني علوم از بسياري عمول،
علـوم عرفـاني، علـوم فلسـفي، علوم اخالقي، علوم تربيتي، علوم حقوقي، علوم كالمي، علوم

جامعـه علـوم و مديريتي علوم ادبي، علوم تاريخي، علوم اقتصادي، علوم بـهسياسي، شناسـي
زندگي سبك براي منبع ميعنوان برده كار به درقرآني علـوم، اين از بسياري محتواي شوند.

مي قرار استفاده مورد قرآني زندگي سبك بافت اصول،تشكيل مباني، بايد علوم، اين در گيرد.
آموزه طبق آنها روش و اهداف قرآنيقواعد، و شده بازبيني قرآن تـاهاي گردنـد كامـل سازي

در و باشند قرآن كامل تأييد همـينمورد بـه شـوند. برده كار به مطلوب قرآني زندگي سبك
قرآني زندگي سبك در آنها كاربست جهت ـ علوم اين اهداف بودن ديني و الهي تنها منظور،

نمي كند.كفايت
قرآني زندگي سبك براي ابزاري مثابه به علم ب)

مـي شـمار به قرآني زندگي سبك براي مهم منابع از يكي علم كه ابـزاريآهمچنان يـد،
مي آن به درست و بهتر عمل سپس و قرآن بهتر فهم قرآنـي،براي زنـدگي سـبك در باشـد.

زمان همه در او گرفتن نظر در و خداوند مكانحضور و زنـدگيها آغـازين و اوليـه اليـه هـا،
كرده ثابت عقلي و نقلي داليل و تجربه بهتراست. فهم در مؤثري بسيار نقش علم، كه است
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دقي نشانهقو و آثار همه الهي، مخلوقات و آفرينش جهان دارد. الهي اسماي و اوصاف هايتر
و بهتـر جهانيـان آفريـدگار به نسبت انسان بينش و معرفت آنها در مطالعه با كه هستند الهي

مي اصـليبيشتر هدف يافت. خواهد دست قلبي ايمان از باالتري درجات به نتيجه، در و شود
زندگي سبك استاز تقرب همين سايه در است. بزرگ خداوند نامتناهي ذات به تقرب قرآني،

مي معنا نيز انسان سعادت آيهكه در آفرينش از هدف كه است منطق همين طبق و ����Pيابد ���� ��
��ZZ�� **�� ""�� �� ++���� $$�� ���� ��rrPP�� ��ss���� ��++KK�� 66�� ,,����@@�� ���� ���� ���� ��O/آيه56(ذاريات در و عبادت ،(Pii�� ��++ ���� �� tt�� ""�� �� ��pp�� ���� ���� ���� �� FF��22�� ���� --�� ������ ��
�� 55�� LL�� ���� ""�� ���� ���� ���� 55�� BB��>>�� ���� ����HH�� ))�� ��NNYY�� ���� !!O/است.2(ملك شده ذكر آزمايش ،(

جهان اين و رويكرد اين طبق ميبنابراين، جهتبيني، قوي بسيار ابزاري عنوان به علم از توان
ديگـر نگـاه، ايـن به توجه با پس گرفت. كمك قرآني زندگي سبك باالي و واال هدف به رسيدن

وسيلهع و فرع بلكه نيست، هدف و اصل است.لم، نهايي مطلوب يك به رسيدن براي اي
مي قرآني زندگي سبك ابزار بشري علوم بـههمه ابتـدا و اوليـه حالت در علوم اين باشد.

مـورد باشـد، دينـي و الهـي علوم، اين گيري كار به از هدف اگر و دارند خنثي حالتي ساكن،
قرآني زندگي سبك غيـرتأييد و الهـي غيـر علـوم، اين گيري خدمت به از هدف اگر و است

بـود غافـل نبايد نيز نكته اين از البته بود. نخواهد قرآني زندگي سبك تأييد مورد باشد، ديني
اسالمي فقه سيستم در بايد نيز آن مسائل كريم، قرآن سوي از علمي هر تأييد صورت در كه

استنباط آن شرعي حكم و شده دربررسي آن از بهره حرمت، عدم به حكم صورت در و گردد
بود. خواهد اشكال بدون قرآني زندگي سبك

سبكزندگي در مطلوب يقرآنعلم
زندگي سبك ساختار در علم براي ويژه جايگاه اثبات از استي،قرآنپس پيرامونشايسته

ثاب زيرا شود؛ گفته سخن زندگي سبك از نوع اين در مطلوب علم وتعيين جايگـاه نمـودن ت
زندگيزشار سبك ساختار در علوم تعيـينقرآنبراي عدم و خصوصيت و منبعيت لحاظ به ي

حـل را جامعـه مشـكالت از مشكلي زندگي، سبك از شيوه اين در علم مطلوبيت براي معيار
جامعهكند،نمي در تنش موجب مواقع، برخي در درشود؛ميبلكه اجمـال يـا ابهـام كـه چـرا

زندگي سبك ساختار در مطلوب علم جامعهقرآنتعيين در تفريط يا افراط باعث وشـودميي،
زندگيياعضا سبك ترسيم اساسي هدف از را اسالمي دورقرآنجامعه منظـورميي به سازد.

است بايسته مهم، اين به كيفيرسيدن و كمي مقام دو مطلدر تبيين و تحليل علـمبه وبيـت
قرآن زندگي سبك شوددر پرداخته :ي
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قرآني1 زندگي سبك در مطلوب علم مختصات .
كيفيتـي و كميـت هـر بـا علمـي نـوع هـر قرآنـي، زندگي سبك در شد ثابت كه آنجا از
زنـدگي سـبك در آن از بتـوان تا باشد برخوردار خاصي شرايط از بايد علم و نيست پذيرفتني

مخت به جست. بهره است.قرآني شرح بدين قرآني زندگي سبك در مطلوب علم صات
اطمينان1 يا قطعي بايد استفاده مورد علمي مسئله ازـ جسـتن بهـره از بايـد و باشـد آور

ترديد علمي اينمسائل از شود؛ پرهيز آيهآميز در خداوند ����Pرو، ���� ���� uu�� ��++((�� >>�� 55�� ##������ 99�� LL�� ��++KK�� 66��vv%%�� ww++,,�� 66++��++VV���� 
�� KKxx�� %%�� UU�� >>�� ���� ��&&tt�� --�� ���� ��NN::�� ���� ddO/مي36(يونس ابتدا مـي)، پيروي گمان از مردم بيشتر وفرمايد كننـد

مي نكوهش را عمل مياين سپس و حقيقـتنمايد از را انسـان وقـت هيچ گمان، كه فرمايد
نميبي نمايد.نياز

و2 دين فروع دين، اصول دين، خداوند، انكار به نبايد نظر، مورد علمي مسئله امورـ ديگر
بپردازد. ديني قطعي و مسلم

و3 باشـد داشـته اسالمي جامعه اعضاي براي فوايدي يا فايده بايد علمي، مسئله و علم ـ
پيامبر از جهت همين به شود. دوري فايده از خالي علمي مسائل و علوم از جستن بهره از بايد

ببريدaاسالم پناه خداوند به ندارد، نفعي كه علمي از كه شده علمٍ«نقل من و ... بِك أعوذُ
نفَعي المتعبد،(طوسي،»ال سالح و المتهجد علي1411:1/75مصباح امام از همچنين و (j

نيست: خيري ندارد، نفعي كه علمي در فرمود كه شده ينفَـع«نقل ال علـمٍ في خَيرَ (نهـج»ال
نامه1414البالغه، :31،393.(

آيه4 در خداوند جهت همين به او. گمراهي نه شود، انسان هدايت موجب بايد علم ��Pـ DD���� 77
�� 44�� ����yy���� ���� 88�� ##��OO�� ���� ��++ ���� ��zz�� ""�� !!,,�� ���� ���� ��&&""�� ���� ���� ++���� ����ZZ�� ��&&""�� !!�� NN@@�� dd�� ��O/مي66(كهف گزارش حضرت) كه نمايد

خضرjموسي حضرت علمjاز كرده مـيدرخواست او هدايت و رشد موجب كه را شـود،ي
موسي حضرت خواسته ضمني، طور به خداوند، نقل اين بياموزد. او ميjبه تأييد كند.را

بهره5 پتانسيل بايد علم راـ اسالمي جامعه و اسالم دين به خدمت منظور به آن از گيري
بهره شايستگي باشد، نداشته را انعطافي چنين اگر باشد. اسـالميداشته جامعه در آن از گيري

ندارد. را قرآني زندگي سبك و
ركـود6 يا قهقري به رجوع از و ببرد پيش جلو به را اسالمي جامعه و انسان بايد علم ـ

صادق امام از زيرا بدارد؛ باز يـكj(توقف) بـه روزش، دو كـه كسي فرمود كه شده نقل
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روزي كه كسي و كرده زيان نكند، ترقي و باشد بهتـرشكل ديـروزش، از است، آن در كه
مي قرار غبطه مورد فيه«گيرد:باشد، وه الذي هومي كانَ من و مغبونٌ وفَه وماهي استوي من

مغبوطٌ وفَه نهع ارتَحلَ الذي هأمس من الـزراد،»خَيراً زيد كتاب ح1381:124(زراد، ،14،(
او روز دو كه كسي حديث، اين وطبق نمـوده خسران باشد، يكسان كيفي و كمي لحاظ به

علي امام از همچنين باشد. مشكل اين درمان فكر به كهjبايد كسي فرمود: كه شده نقل
بود: خواهد بدتر ديروزش، از امروزش و شد خواهد خود نفس مغرور باشد، جهِلَ«جاهل من

هأمس من شَراً هومي كانَ و هبِنَفس ح1376:462المـواعظ،والحكـمعيـون(ليثي،»اغتَرَّ ،
روز8394 از بايد روزش هر عالم، و عاقل انسان حديث، اين طبق لحـاظ). بـه پيشين هاي

باشد. باالتر كيفي و كمي
به شده، ذكر قرآني زندگي سبك بافت در مطلوب علم براي كه مختصاتي طبق بنابراين،

مي دست نتايج يابيم:اين
لزوم اصـولالف) ديـن، خداونـد، انكار به كه همين و شود استخراج قرآن از علم ندارد ي

مي كفايت آن مطلوبيت در نپردازد، ديني موازين و دين فروع قـرآندين، تأييـد مـورد و كند
بود. خواهد

و نيست آن مطلوبيت جهت قرآني جامعه اعضاي همه براي علم بهره بر الزامي هيچ ب)
اع از برخي براي مياگر كفايت باشد، سودمند قرآني جامعه كند.ضاي

هي بهرهچج) داشتن فعليت در واجباري قـرآن خـدمت در علمـي مسـائل و علم از گيري
بهره پتانسيل كه همين و نيست قرآني آنجامعه مطلوبيـت در باشد، داشته وجود آن از گيري

مي كند.كفايت
علميقرآن.2 مطلوبيت براي راهي علوم، زندگيسازي سبك يقرآندر

همـه قرآنـي، زندگي سبك كه داشت توجه نيز نكته اين به بايد گذشت، آنچه به توجه با
نمي پذيرش قابل جهان، در موجود كميت و كيفيت همان با را مـيعلوم توصيه و نمايـدداند

آموزه و موازين طبق بايد موجود، بشري علوم قرآنـيكه كريم قرآن مـوردهاي شـده، سـازي
گيرند. قرار استفاده
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داشتن.3 علومقرآنيمراتب بودن

شـده وارد قرآني جوامع به غرب دنياي از مدرن، انساني علوم ويژه به علوم، از بسياري
قرآني صدد در مسلمان دانشمندان اينو هماهنگي ميزان بنابراين، هستند؛ علوم اين سازي

آموزه با اصول،علوم مباني، لحاظ از قرآني آغـاز،هاي مرحله در ،... و روش اهداف، منابع،
بـا علـوم ايـن تطـابق ميـزان نيز فرجام هنگام در حتي بود. خواهد متفاوت فرجام و انجام

صـدخواسته مـوارد، بعضي و علوم برخي در هماهنگي اين شايد است. گوناگون قرآن هاي
پايين گاهي و صد قرآدر نمود اذعان بايد جهت، همين به باشد. دارايتر علـوم، بـودن نـي

است. مراتب
مراتب« معناي»داشتن به توجه با اينجا ميقرآنيدر معنا چند علوم، داشـتهبودن توانـد

اگر گزارهقرآنيباشد. همه استنباط و استخراج معناي به علوم، ازبودن انساني علم يك هاي
استنبقرآن و استخراج ميزان به نسبت مراتب، داشتن صورت، اين در گزارهباشد، آناط هـاي

قرآن از گزارهعلم اگر بود. خواهد علممتفاوت آن اتخـاذهاي قرآن از صد در صد صورت به ،
اسـتاستقرآنيكامالًد،شو و اسـتخراج درصـد ميـزان نسـبت به صورت، اين غير در نباطو

است. چقرآني توسطقرآنيهچنان علم يك تأييد معناي به علوم ايـنقرآنبودن در باشـد،
توسط علم آن تأييد ميزان به نسبت مراتب، داشتن ايـنقرآنصورت، اگـر كرد. خواهد فرق ،

باشد، صد در صد طور به استتأييد قرآني توسطكامالً علم آن تأييد درصد ميزان به وگرنه،
آرمقرآن قرقرآن، آن بر بودن دادهي .شودميار

براي.4 برگزيده علومقرآنيتمعيار
از مـوردقرآنيمقصود علـوم، ايـن كـه است اين علم، مطلوبيت آن، پي در و علوم بودن

نشـود،بنابرا؛باشندقرآنتأييد اسـتنباط و استخراج قرآن از علمي اگر راقـرآنولـيين، آن ،
نمايد، تأييد بشر زندگي در آن كارگيري به بـرايبراي تأييـد علـمقرآنـيهمـين آن بـودن

مي بـرايكنـدكفايت اقتصـادقـرآننمونـه،؛ علـم ليبراليسـتي، و اومانيسـتي حقـوق علـم ،
جامعهسرمايه علم اسميتي، روانداري علم سوسياليستي، فلسـفهشناسي علم فرويدي، شناسي

و تيلـوري اسـتبدادي و استثماري مديريت علم ماكياولي، سياست علم رامادي، غـرب در ...
نمي نمي؛كندتأييد علومي چنين باشند.قرآنيتوانندبنابراين،
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نمي كـردالبته رد كلـي طـور به را علوم اين مسائل همه و،توان كلـي صـورت بـه ولـي
نمي نيز تأييدمجموعي را علوم اين مانند ازقرآنيتوان برخـي اصـالح بـا بتـوان شـايد كرد.

ديدگاه و ايمسائل در تأييدها به را آن علوم، ازقرآنن مقصـود اگـر سـخن، هـر به آورد. در
نميقرآنيمعيار است، صد در صد عيار صدبودن، در صد را علوم اين مانند خواندقرآنيتوان

باشد آن از غير مقصود اگر آنمي،و اصالحات، از برخي انجام با علومهاتوان زمره در قرآنيرا
داد پذيرشقرار مورد كه معنا اين ازقرآنبه مسـتقيم صـورت به كه علومي خود در هستند.

شده استخراج ديني نمـيمنابع بـاز ... و اسـالمي كالم تفسير، فقه، اصول فقه، مانند شـوداند
تأييد مورد علوم، اين مسائل همه كه زيراهستندقرآنگفت و؛ فراوان افراد سوي از اجتهادها

بوده مسگوناگون يك در ديـدگاهئو اسـتله، گرديـده ذكـر مختلفـي و فـراوان ولـي،هـاي
ماننروش در قرآنشناسي تأييد مورد علوم، اين يـاد بـوده آن در الهـي انگيـزه اينكه يا بوده

... و هسـتند هماهنگ ديني، مباني با ايـن؛اينكه مـياز آرمرو، لحـاظ، ايـن از علـم«تـوان
چس»يقرآنمطلوب آنها بر باند.را

از گسترده مفهوم معنا، قرآني«اين مطلوب علمي»علم هر معنا اين به توجه با دارد. نظر در را
باشد، جوامع و بشريت سعادت و صالح جهت در قرآني«كه مطلوب مي»علم شمار رود.به

قرآني.5 علومراهكارهاي سازي
قرآني آنكه بر برخوردارعالوه بااليي اهميت از علوم راهسازي ارائه اساسـياست، كارهاي

است. زيادي بسيار اهميت داراي نيز مهم هدف اين يافتن تحقق جهت
قرآني منظور داشت:به توجه مهم راهكار چند به بايد بشري، علوم سازي

بشري؛1 علوم به نسبت قرآن درست و دقيق خواسته استخراج ـ
موجود؛2 بشري علوم مسائل دقيق و درست فهم ـ
اص3 بشري؛ـ علوم به مراجعه نوع به نسبت جامعه عمومي فرهنگ الح
بن4 حفظ و افراط از پرهيز بشري؛مايهـ علوم هاي
بي5 نگاه قرآن؛ـ به آنها عرضه جايگاه در بشري علمي مسائل به طرفانه
علمي؛6 مسائل نقد و بررسي در حداقلي دفع و حداكثري جذب به توجه ـ
ميان7 كامل تعامل بـهـ مرتبط مسائل درست تفهيم و بشري علوم و قرآني پژوهشگران

مقابل؛ طرف به هم
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حوزه8 همه در فقهي مسائل بسط محـيطـ و المللـي بـين ملي، خانوادگي، فردي، هاي
خـوراكي، علمي، حقوقي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، عبادي، ابعاد همه در زيستي

آراي بهداشتي، سكونتي، بشري؛پوشاكي، زندگي از ... و فني هنري، تفريحي، رفاهي، شي،
بشري؛9 علمي مسائل پيرامون فقهي احكام استنباط در مكاني و زماني اقتضائات به توجه ـ

پژوهشگران10 گيري كار به و هدف جامعه در موجود بشري علوم كارايي دادن افزايش ـ
جه قرآن اهداف اعتالي و گسترش راستاي در بشري بـرايعلوم آنـان در انگيـزه ايجـاد ت

خواسته با قرآن؛تعامل هاي
بشري؛11 علوم در تحقيق روش اصالح ـ
پياده12 جهت جامعه در آموزشي نظام تغيير و اصالح بشري؛ـ علوم در اسالمي سامانه سازي
گرايش13 ايجاد گرايشـ و تخصصي صورت به قرآن به رجوع و علوم در ريز گرايانههاي

استن آموزهجهت نظر؛باط مورد علوم مسائل به نسبت قرآن هاي
بومي14 مدرنـ جوامع در موجود بشري علوم محتواي ميان جدايي و بشري علوم سازي

قرآني؛ غير فرهنگ و قرآني غير
و15 قرآنـي جامعـه و قرآنـي مصـالح و مـوازين ريل در بشري علوم قطار دادن جريان ـ

راستايبهره در آنها از قرآني.گيري جامعه و قرآن اعتالي
قرآني.6 زندگي سبك در علوم جايگاه بودن مراتب ذو

ارزش و مرتبـه از علـوم همـه ولي دارد، رفيعي جايگاه قرآني زندگي سبك بافت در علم
است: متفاوت لحاظ چند از قرآني زندگي سبك در علوم جايگاه نيستند. برخوردار يكسان

علم محتواي نوع الف)

عل بـههمه آنهـا از برخي محتواي نيستند. برخوردار مضمون و مفاد محتوا، نوع يك از وم
محتواي و ندارد قرآني زندگي سبك بحث با ارتباطي و سنخيت وجه، هيچ به كه است شكلي
مواقـع برخي در ديگر، برخي محتواي و دارد قرآني زندگي سبك با كامل ارتباط ديگر، برخي

قرآ زندگي سبك با موارد است.و مرتبط ني
حتـي ارتبـاطي و سـنخيت وجه هيچ به نظر مورد علم يك محتواي اگر لحاظ، همين به
عكـس، به داشت. نخواهد ارجي و جايگاه باشد، نداشته اسالمي زندگي سبك با مستقيم غير
اگـر و اسـت برخـوردار بااليي جايگاه و ارج از باشد، داشته كامل سنخيت و ارتباط علمي اگر

ب بـهعلمي، نسـبت او ارج و جايگـاه باشد، داشته ارتباط و سنخيت ادواري يا تناوبي صورت ه
كم دارد، كامل سنخيت و ارتباط كه علمي ارج و پايينجايگاه و بود.تر خواهد تر
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قرآني زندگي سبك در علم كارايي ميزان ب)

منافـات علمـي هـيچ با قرآني زندگي سبك اوليه، نگاه لحاظ به كه است تعـارضدرست و
نـوع اين در يكساني كارايي از علوم همه قرآني، زندگي سبك خاص ويژگي لحاظ به ولي ندارد،
ولـي باشـد، داشته ارتباط قرآني زندگي سبك با علم يك شايد نيستند. برخوردار زندگي سبك از

مي مشخص زندگي سبك از نوع اين در آن كارايي ميزان حسب به آن ارج و گردد.جايگاه
قرآنج موازين به علم نزديكي ميزان (

مي پيروي خاصي مقررات و موازين از قرآني زندگي طورسبك به موجود علوم همه كند.
همـاهنگي آنهـا بـا وجه هيچ به برخي ندارند. كامل هماهنگي مقررات و موازين اين با كامل

دارن هماهنگي موارد برخي در بعضي و دارند كامل هماهنگي برخي جهت،ندارند. همين به د.
تأييد مورد بيشتر باشد، داشته نزديكي و هماهنگي قرآن موازين با نظر مورد علم كه اندازه هر

مي برده زندگي سبك از نوع اين در آن از بيشتري بهره و بود خواهد قرآني زندگي شودسبك
دارد. قرآني زندگي سبك در بيشتري جايگاه و ارزش اساس، همين بر و

مر از قرآنيهدف سبكزندگي نگاه از علم به اجعه
مي برده بهره گونه دو به علم از قرآني زندگي سبك در كه آنجا رويكـرداز بـا يكي شود،

دو هـر در كـه شـود اشاره نيز مطلب اين به است شايسته منبعي، رويكرد با ديگري و ابزاري
ندارد. وجود قرآني زندگي سبك در علم به مستقلي نگاه هيچ صورت،

بـه اسـت. مقدمـه علـم، و ايمان و است المقدمه ذي عمل، قرآني، زندگي سبك نگاه از
آيه در خداوند جهت، ��,,++Pهمين 66�� 55�� BB�� ���� ���� LL�� ���� @@%%�� !!�� ++

�� �� 55�� LL���� **�� ���� ��O/براي13(حجرات مالك و معيار ،(

انسان ارجمندتري و كـهارزشمندتري اسـت روشـن است. كرده ذكر تقوا خودش نزد در را ها
مي بر عمل مرحله به خالصتقوا تقوا اين كه اندازه هر و ارجگردد و ارزش باشـد، بـاالتر و تر

دارد. بيشتري
ولي دارد، ارج و ارزش علم قرآني، زندگي سبك علـم،در زيـرا داد؛ قرار اصل را آن نبايد

بهـره پـل سـمت آن بـه رسـيدن جهت وسيله عنوان به بايد پل اين از كه است پلي همانند
نكتـه اين به شود، سنجيده علم به نسبت اگر ولي است، گونه همين نيز عمل چند هر جست.

مي مطلـوباذعان كيفيت با عمل تحقق موجب و است عمل مقدمه علم، كه شـود.مـيشود



رس
بر

ي
جا

گاه
ي

دگ
كزن

سب
در
علم

ي
رآن
ق

ي

75

اسالم پيامبر از كه است منطق همين عمل،aطبق و است عمل پيشواي علم، كه شده نقل
(خوش سعادتمندان به را علم خداوند، و است علم مـيتابع الهام شـقاوتمندانبختان) و نمايـد

هستند محروم آن، از يلهِمه«(بدبختان) هتابع العملُ و العملِ إمام لمالعـهحرِمي و داءـعالس اهللاُ
1362:2/523الخصال،(صدوق،»األشقياء.(

به كه بود خواهد سعادتمند كسي و است. شده ذكر عمل براي مقدمه علم، حديث، اين در
مي علم ميدنبال عمل علم، اين طبق و ميرود رستگاري به عمل، انجام با و ولينمايد رسد،

كه بود خواهد بدبخت نميكسي علم دنبال وبه داشـت نخواهد عملي اساس، همين بر و رود
نمي سعادت، و رستگاري به جهت، همين به و نيست مطلوب و كامل دارد، عملي اگر رسد.يا

(خـوش سـعادت و متعـال خداونـد بـه تقرب قرآني، زندگي سبك در اصلي بختـي)هدف
رسيدن جهت ابزاري و وسيله عمل، و است جامعه و ازانسان اسـت. سـعادت و تقرب اين به

صادق خوشjامام انسان فرمود: كه شده موعظـهنقل از كـه است كسي سعادتمند، و بخت
مي پند باشد.تقوا گرفته قرار موعظه مورد او، غير كه چه اگر بِموعظَةِ«گيرد، يتَّعظُ من عيدالس

غَيرُه بِالموعظَةِ رادي كانَ إن و (التَّقوي الكافي،» تقـوا1407:8/1151كليني، حديث، اين در (
مي بر عمل به خوشكه و سعادت مقدمه است.گردد، شده ذكر بختي

را اعمـالي جامعـه، و شخص كه است اين است، مهم بسيار قرآني، زندگي سبك در آنچه
امـام نگـرش، همـين اسـاس بـر گردد. جامعه و شخص كمال و سعادت موجب كه برگزينند

نمايـدjعلي ختم سعادت، به را عملش شخص، كه است اين سعادت حقيقت است: فرموده
نمايد: ختم شقاوت به را عملش شخص، كه است اين شقاوت، حقيقت أن«و السـعادةِ حقيقَـةُ
بِالشَّـقاء لَـهمع رءالم مختي أن الشَّقاء حقيقَةُ و بِالسعادةِ لَهمع الرَّجلُ مختي) الخصـال،صـدوق،»

خوش1362:1/5 حديث، اين طبق مي)، بر عمل به بدبختي يا گردد.بختي
صـورت به قرآن و دارند خنثي حالت ديانت، عدم و ديانت به نسبت بشري، علوم از برخي
ايـن گيـري خدمت به از هدف اگر ولي ندارد، آنها به نسبت اثباتي و نفي هيچ ساكن، به ابتدا

د و الهي غيـرعلوم، آنهـا گيـري كار به از هدف اگر و بود خواهند قرآن تأييد مورد باشد، يني
هـدف اگـر علـوم، ايـن مورد در بود. نخواهند برخوردار قرآن تأييد از باشد، ديني غير و الهي

مي باشد، قرآن خواسته جست.طبق بهره آنها از قرآني زندگي سبك در توان
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سب در علم جايگاه تبيين و قرآنيتحليل كزندگي
است: قرار بدين قرآني زندگي سبك در علم جايگاه

زندگي1 سبك در (مرجع) منبع عنوان به گاهي و (مصباح) ابزار عنوان به گاهي علم، از ـ
مي جسته بهره است.قرآني برخوردار ارج و جايگاه از صورت، دو هر در و شود

نمي2 قرآني زندگي سبك در عنـ به علمي هر از ازشود بايـد و جسـت بهـره منبع وان
آمـوزه هماهنگي صورت در گرفت. بهره زندگي سبك از نوع اين بافت در ويژه هـايعلوم

و جايگاه داراي قرآن، سوي از شده توصيه روش و اهداف قواعد، اصول، مباني، با علوم آن
بود. خواهد ارج

اس3 مورد قرآني زندگي سبك در ابزار عنوان به كه علمي در ميـ قرار چنـانتفاده گيـرد،
آن، بر عالوه و هيپنوتيزم) و رمالي سحر، (مانند باشد نداشته شرعي ممنوعيت علم، اصل چه

بود. خواهد قرآني زندگي سبك تأييد مورد باشد، ديني و الهي آن، گيري كار به از هدف
ولـ4 اسـت، برخوردار رفيعي، جايگاه از علم قرآني، زندگي سبك در چند هر بـهـ علـم ي

وسيله عمل، و است عمل براي مقدمه وعنوان متعـال خداونـد بـه تقرب به رسيدن براي اي
بـه و مسـتقل صـورت به قرآني، زندگي سبك در علم جايگاه بنابراين، است. جاودانه سعادت

مقدمه بلكه نيست، وسيلهاصالت و است.اي اي

نتيجه
دا وجود مستقيم غير تعامل قرآن، و علم وليميان است، متفاوت قرآن، و علم موضوع رد.

مي كمك موارد از بسياري در را همديگر قرآن، و جهـتعلم را علم هدف قرآن دهـينمايند.
نشـانهمي بشـري، علـوم كه چرا است؛ قرآن هدف تحقق براي مهم ابزاري علم و هـايكند

مي كه هستند همالهي يافـت. بيشتري تقرب خداوند به آن كمك به ازتوان بسـياري چنـين
انسان و بشري جوامع اخالقي و تربيتي مديريت جهت انساني، مـيعلوم بـر قـدم وها دارنـد

مي فرهنگي و معنوي لحاظ به بشري زندگي كيفي و كمي ارتقاي بـهموجب نيز دين گردند.
هـم و كنـد مـديريت را بشر دنيايي زندگي هم تا است شده بشري زندگي وارد جهت، همين

ا نمايد.زندگي تأمين و تضمين را آن خروي
مي قرار بهره مورد قرآني، زندگي سبك در گونه دو به وعلم ابـزار عنـوان به گاهي گيرد.

مي قرار بهره مورد زندگي در مرجع و منبع عنوان به گاهي و است راه گيرد.چراغ
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ايـن باشـد. قـرآن تأييد مورد كه است علمي قرآني، زندگي سبك در مطلوب تأييـد،علم
است. ضعيف حد در گاهي و متوسط حد در گاهي اعلي، حد در گاهي

گيري كار به از هدف مهم، و دارند خنثي حالت آن، عدم و ديانت به نسبت علوم از برخي
غير هدف اگر و است قرآن تأييد مورد باشد، الهي آنها گرفتن خدمت به از هدف اگر آنهاست.

ن قرآن تأييد مورد باشد، نفـيالهي يا تأييد هيچ اينجا در علم اصل پس بود. نـدارد،خواهد اي
است. آن گيري كار به از هدف مهم بلكه

قرآني انساني، علوم از بسياري گرفتن قرار تأييد مورد براي اصولي و اساسي اينراه سازي
آموزه علوم، اين مسائل از بسياري در است. علوم از سـكوالردسته فرهنـگ از متـأثر وهـاي

قـرار پـژوهش و واكـاوي مـورد را مسائل اين مسلمان دانشمندان بايد كه است حاكم غربي
مشـكل تـا بـود متوجـه بايد البته نمايند. پااليش و اصالح قرآن خواسته طبق را آنها و دهند

نگيرد. صورت رأي به تفسير و نيايد پيش ديني منابع بر بشري نظريات تحميل
اين به بايد است، برخوردار بااليي قرب و ارج از علم چه اگر قرآني، زندگي سبك نگاه در
و اسـت عمـل بـراي مقدمه تنها و ندارد ارزشي هيچ خود، خودي به علم كه شود توجه نكته

وسيله و ندارد ارزشي خود، خودي به نيز زندگيعمل سبك از اصلي هدف به رسيدن براي اي
به تقرب كه ميقرآني شمار به است، جاودانه سعادت و رود.خداوند
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