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 سردبیرسخن 

، تربیت نیروهای متعهد، هادل بیتهذها، های وحیانی در اصلاح اندیشهتردید آموزهبی

 و سازی سبک زندگی عقلایی در نظام رفتاری فردیی انحرافی، نهادینهکاهش رفتارها

های سازمانی؛ نقش بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده دارد. مطالعات میراث پیشینیان و یافته

 های اسلامىحاکی از شکوفایی علم در قرون سّوم تا ششم هجرى به یمن آموزه پژوهشگران

رسد هیچ نقضى می به نظری پیوند عمیق علم و دین در آن دوره بوده و است و این نشانه

گرایان در قرن دوّم هجرى گرایان و عقلکه اگر منازعات نصدّعا نیست؛ جز آنبر این م

د، آیحساب نمىمصداق نزاع علم و دین تلقّى گردد؛ اما چنین نزاعى نیز جدال علم و دین به

هرروی نخستین تعارض بین دیدگاه دینى مسیحیت و منازعه دو جزء از دین است. به بلکه

نهایت ردّ ماجراى کتاب کپرنیک و موضوع  نمود که درمیلادى رخ 6161نظریات علمى در 

ثبات زمین و گردش خورشید توسّط گالیله، منجر به محاکمه و محکومیت او شد و در پرتوی 

آن، تعارض علم و دین در غرب با ظهور نظریه تکامل داروین، بیشتر بروز کرد که برونداد 

ر زیستى، حکمت صُنع و اشرف مخلوقات بودن هاى ثبات صُوَآن ایجاد تزلزل در اندیشه

گرایى و تطوّر و تکامل انسان، تدبیر الهى جهان، تجرّد روح و قداست دین شد که نسبى

 تاریخى هرآن چه ثابت فرض شده بود را در پى داشت.

لازم به یادآوری است که در دنیای اسلام، هرگز تعارض علم و دین مانند غرب در 

های یریگی علوم انسانى و با جهتخ ننموده و این مسئله بیشتر در حوزهحوزه علوم تجربى ر

عنوان نمونه گرایان و شیوه تفکّر عقلى و فلسفى بروز یافته است. بهگرایان، علیه عقلنص

ا نیز هو اشاعره و اخبارى بر ضد فلسفه نگاشت« تهافت الفلاسفه»آنچه ابو حامد غزالى در 
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ه ی علوم انسانی است ناند، مربوط به حوزهقض تفکّر عقلى شتافتهبه کمک او در نقد و ن

های تجربی. غرض اینکه در جهان اسلام طرح بحث تعارض علم و دین و مخالفت جریان

رسد ی علوم انسانی مطرح بوده و هست و به نظر میفکری با علوم جدید، بیشتر در حوزه

ن رسیده ولی بازهم در این حوزه در مقایسه با باوجود کارهای علمی نسبتًا خوبی که ساما

های بایسته اندک است. با عنایت به این امر در این شماره از مجله پژوهش هاحوزه ریسا

ر درک قرآن کریم و علوم انسانی مبتنی ب یمقالاتی برای نشر انتخاب شد که به تبیین رابطه

سازی ل این گزینش آن است که بدون روشندلی نیتریاساساند. ی علم و دین پرداختهرابطه

ی و غیر های ارزشطرح و تبیین و به تحلیل گرفتن تفاوت هر نوعی نسبت علم و دین، ارائه

یی و بیان گرا هیتوصگرایی، ها و تمایزها، واقعها، نزاعها و عدم تناسبارزشی، تناسب

های علم به دین، معناداری ها، نیازمندیها، تعادلی اتحادها، تبایینمعیارهای نشان دهنده

 ، فرستادناءیانبهای وحیانی و مرجعیت قرآن برای تولید علم و فهم مطلوب اهداف گزاره

یان رو از مهای آسمانی، به صورت دقیق ناممکن یا بسیار دشوار است. ازاینها و کتابپیام

احث و مسائل مرتبط با اهمیت درک های به نشر رسید که به مبمقالات دریافتی، پژوهش

مفاهیم ماهوی و منطقی موضوعات و مسائلی پیرامون استحکام نظام خانواده، سبک زندگی 

های مدیریتی، فهم زبان قرآن و مبانی عقلانی، نگرش وحی به دانش شیمی، بررسی مؤلفه

 .تر پرداخته شده استنظام سیاسی مطلوب از منظر قرآن کریم به شکل بایسته

 آقا صفریعلی
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