چیستی علم دینی با تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملی
حمید پارسانیا
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چکیده
علم به عنوان یک وصف ذات اضافه که معلوم را نشان میدهد ،به حسب ذات خود ،به دینی و یا
غیردینی متصف نمیشود .اتصاف علم به دینی و غیردینی ،نیازمند یک حیثیت تقیدیه است .ایـن
مقاله با روش توصیفی و تحلیلی میکوشد حیثیات مختلفی را بیان کند که علم میتواند بر اساس
آنها به دینی یا غیردینی متصف شود .در این نوشتار بـه ترتیـب از شـش حیثیـت یـاد میشـود:
متافیزیک ،موضوع ،روش ،تجویز ،عالم ،و فرهنگ و تمدن .در نتیجه ،این مقالـه دیـدگاه آیـت لال
جوادی آملی نسبت به موارد یادشده را تبیین میکند.
کلیدواژهها :علم دینی ،علم به دین ،متافیزیک ،موضوع ،روش علم ،جوادی آملی.
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مقدمه

نسبت عقل و دین ،یا عقل و شـریعت و یـا عقـل و نقـل از دیربـاز مـورد پرسـش
متفکران جهان اسالم بوده است و جریانهای معرفتی مختلفی بر اساس نوع پاسـخ بـه
این پرسش شکل گرفته است .در دوران معاصر با ورود علم مدرن به جهان اسالم ایـن
پرسش به صورت «پرسش از نسبت علم و دین» در آمده است .علم مدرن نیـز از بـدو
تکوین خود در دنیای غرب با این پرسش مواجه بوده است.
در ایران ،در نخستین گام ،پاسخهایی که متفکران غربی به این پرسـش داده بودنـد،
از مجاری مختلف و از جمله در پوشش مباحث فلسفۀ دین که با عنوان کالم جدیـد از
آن یاد میشود ،منتقل شد .کتاب علم و دین ایان باربور از نمونه آثاری است که در این
مقطع به فارسی ترجمه شده است.
اینک خوشبختانه بیش از دو دهه است که ادبیات بومی و تاریخی ما نیز در پاسخ به
این پرسش مجددا فعال شده است و حکیمان متألهان ایرانی از منظر حکمت و اندیشـۀ
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اسالمی به بحث وارد شدهاند .حاصل ایـن ورود ،تکـوین ادبیـات ویـژهای اسـت کـه
پیرامون عنوان علم دینی شکل گرفته است .حضرت آیت لال جوادی آملـی از نخسـتین
کسانی بودند که در این موضوع به اظهـارنظر پرداختـه و در طـی ایـن مـدت نیـز بـه
مناسبتهای مختلف بحث را دنبال کردهاند .ما در این مقاله به توصیف و تحلیـل نظـر
ایشان میپردازیم.
نخست مفهوم علم و دین را از منظر ایشان بیان کرده ،سپ

بـا بیـان تفـاوت علـم

دینی و علم به دین ،نظر ایشان را در باب علم دینی دنبال میکنیم.
تعریف دین
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برای تبیین معنای علم دینی باید ابتدا به معنای مفردات این ترکیـب یعنـی «علـم و
دین» پرداخت و آنگاه از نوع این ترکیب سخن گفت .دین مجموعۀ اعتقادات ،اخالق،
و رفتار آدمیان است آنگاه که موافق ارادۀ تشریعی خداوند باشد .توضیح تعریف فـوق

این است که انسان موجود مرید و مختار است؛ یعنی کنش و فعـل انسـانی ،بـا اراده و
آگاهی او ایجاد میشود و کاری که به اراده و آگاهی انسان مستند نباشـد ،فعـل و کـار
مستند به انسان نیست .کار انسان در یك تقسیم ابتدایی به دو قسم تقسیم میشود :کـار
جوارحی و کار جوانحی .کار جوارحی کاری است مربوط به بدن آدمی مانند راه رفتن
و سخن گفتن؛ و کار جوانحی کاری است که به جسم انسان مربـوط نیسـت بلکـه بـه
قلب و باطن وجود انسان رب دارد ،مثل نیت و عزم یا محبت و نفرت.
اعتقادات به افعال جوانحی انسان مربوط است و رفتار به افعال بـدنی آدمیـان نـاظر
است؛ اما اخالق ،به کیفیت و نوع فاعلیتی مربوط است که انسان نسبت به عمـل خـود
دارد .بنابراین تعریف تفصیلی فوق نسبت به دین را میتوان بدین صورت بـه اختصـار
بیان کرد که دین عبارت است از فعل انسان و چگونگی آن هنگامی که مطـابق بـا ارادۀ
تشریعی خداوند باشد و بلکه میتوان گفت دین مراد تشریعی خداوند است.
مراد تشریعی در قبال مراد تکوینی است :مراد تکوینی خداوند قابل تخلف نیسـت؛
قابلیت تخلف و عصیان را دارد و ممکن است محقق نشود.
این امری است که در تحقق و عینیت ،با اراده ،انگیزه و کنش آدمـی همـراه اسـت،
البته منوط و مشروط به اینکه این اراده در یك پیوند و رب وجودی و درونی بـا ارادۀ
تشریعی خداوند قرار گیرد.
دین در این تعریف ،غیر از حقایقی است که فراتر از کنش و عمل انسان هسـتند و
یا مترتب و پیامد عمل آدمیاند .به همین دلیل ،دین غیر از نظام تکوین عـالم و غیـر از
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اما ارادۀ تشریعی او به این دلیل که بـا وسـاطت اراده و اختیـار آدمـی انجـام میشـود،

مبدأ تکوین و تشریع است و غیر از آثار تکوینی است که بر دین مترتب میشود .دیـن
حتی غیر از معرفت و شناخت این امور است؛ اگرچه دین بدون امور یادشده ،حقیقـت
و واقعیتی نمیتواند داشته باشد.
حقیقت دین به هستی مقدسی وابسته است که تکوین و تدوین آن است؛ و واقعیت
دین بدون شناخت و معرفت آن امر مقدس که مبدأ و معاد همگان است ،ممکن نیست.
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با این حال ،دین عین آن هستی مقدس و یا نفـ
شناخت او نمیتواند دیندار باشد؛ اما هرک

شـناخت آن نیسـت .متـدین بـدون

که شناختی از او پیـدا میکنـد نیـز الزامـاً

متدین نیست .دین اعتقاد ،محبت و تصدیق بـه معنـای گـرایش و تمکـین نسـبت بـه
اوست؛ یعنی دین امری است که مربوط به عمل قلبی و جوانحی و بـه دنبـال آن عمـل
خارجی و جوارحی است.
تعریف علم

علم یك وصف ذات اضافه است؛ یعنی وصفی است کـه اضـافه بـه معلـوم دارد و
همواره امری را نشان میدهد که از آن به عنوان معلوم یاد میشود .بنابراین علم بـدون
معلوم نمیتواند باشد و در توضیح علم گفته شده است نوری است کـه بـه ذات خـود
روشن و روشنگر

است٩.

علم به لحاظهای مختلف به اقسامی تقسیم میشود؛ مثل اینکه معلوم بیواسطه در
نزد عالم باشد یا باواسطه که نوع اول را علـم حضـوری و نـوع دوم را علـم حصـولی
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مینامند؛ و یا آنکه معلوم آن ،امری جزئی یـا کلـی باشـد و اگـر جزئـی اسـت امـری
محسوس و یا خیالی و یا وهمی باشد؛ و همهنین تقسیم آن به علمی که بینیاز از ابزار
یا نیازمند به ابزار باشد که اگر نیازمند ابزار است ،ابزار آن ،ح  ،خیال ،عقل یا غیـر آن
باشد .به اعتبارات دیگر نیز علم به اقسامی تقسیم میشود.
تعریف یادشده از علم نیز در قبال تعاریف دیگر قرار میگیـرد؛ مثـل تعـاریفی کـه
هویت شناختاری علم را انکار میکند و آن را در حاشـیۀ ارادۀ انسـانی و یـا صـرفاً بـه
ـــــــــــــــــــــــــــ

« .1العلم نور یقذفه لال فی قلب من یشاء»؛ علم نوری است که در قلب هر ک
(امام صادق( 7منسوب))۱۱ :۱۰۵۵ ،

که مشیت او اقتضا کند ،قرار میدهد

عنوان ابزاری جهت تغییر عالم در نظر گرفته شود؛ چنانکه به قول مـارک

«فلسـفهها

تاکنون به دنبال شناخت عالم بودند و ما به دنبال تغییر عالم هستیم» .منظور مارک
نیست که علم تاکنون به شناخت عالم مشغول بوده و از این پ

این

در خدمت تغییر عـالم

قرار میگیرد ،بلکه مراد او این است که فلسفه و علم از دیرباز چیزی جز ابزاری جهت
تصرف در عالم نبوده است .از نظر او همین باور و شـناخت فیلسـوفان کـه فلسـفه را
برای شناخت عالم میدانستهاند ،نوعی ایدئولوژی برای تعامل با عالم و یا برای حفـظ
موقعیت موجود بوده است.
تعاریفی هم هستند که اگرچه هویت شناختاری علم را میپذیرند ،آن را به برخی از
لوازمی که در بعضی از مراتب دارد ،فرومیکاهند؛ مانند کسـانی کـه علـم را وصـف و
کیف نفسانی میدانند و حال آنکه کیف نفسانی ماهیتی است کـه حقیقـت علـم را در
برخی از مراتب آن همراهی میکند .حکیم سبزواری در منظومۀ حکمت با تأثیرپذیری
حقیقت علم را به حقیقت هستی پیوند میدهد.
کسانی هم هستند که علم را به حضور برخی از ابزارهای آن محدود میکنند؛ مانند
راسیونالیستها که علم را به دانش عقلی مقید میکنند و یا همانند پوزیتیویستها کـه
علم را به دانش تجربی و آزمونپذیر مقید میکنند؛ حال آنکه مفاهیم عقلی یـا حـواس
ظاهری و باطنی انسان ،برخی از ابزارهای علمی هستند کـه بعضـی از مراتـب علـم را
همراهی میکنند.
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از روشنگریهای صدرالمتألهین نسبت به علم ،به این خطای حکمای مشاء توجه داده،

علم به دین

بر اساس تعاریفی که از دین و علم بیان شده ،باید بین «علم به دین» و «علم دینـی»
نیز فرق گذارد.
علم به دین ،علم به مراد تشریعی خداوند است و این علـم نیـز دو مقـام میتوانـد
داشته باشد:
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مقام اول ،نظر به نف األمر دین و صورت آرمـانی آن دارد؛ یعنـی علـم بـه عمـل و
رفتاری است که خداوند سبحان برای هر انسان به حسـب شـرای مختلفـی کـه دارد،
تعریف میکند .این نوع از علم ،کار فقها و عالمان اخالق اسـت ،از آن جهـت کـه بـه
شایستهها و بایستههای اخالقی میپردازند.
در این مقام ،ممکن است علم به دین ،در بخش اعتقادات ،نوعی توسعۀ مجازی نیز پیدا
کند و از علم اعتقادات به علم به معتقدات نیز سرایت کند؛ زیرا اعتقاد که پیوند ایمانی بین
نف

انسان با حقایقی است که به آن علم دارد ،عمل جوانحی انسان است و بخشی از دین

است و علم به اعتقادات از این جهت علم به دین است؛ اما معتقدات عملی مثل توحیـد و
معاد ،عمل انسان نیستند ،علم به معتقدات نیز در صورتی که حصـولی باشـند و تحصـیلی
نباشند ،با آنکه از مقومات و مقدمات دینداریاند ،دین نیستند؛ امـا اگـر تحصـیلی باشـند،
تالش و کوشش برای تحصیل و تأمین آنها نیز از آن جهت که فعل انسان است ،جزو دین
است؛ یعنی تحصیل و کوشش برای تأمین علم به اعتقادات و یا وظایف دینی ،یك وظیفـه
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و کار دینی است ،هرچند که خود علم دین نباشد.
مقام دوم ،نظر به واقعیت عینی دین یعنی به تعامل آدمیان با دین دارد .در این مقـام،
اقبال و ادبار مردم نسبت به دین شناسـایی میشـود .ایـن نـوع از علـم کـار مورخـان،
روانشناسان ،روانکاوان و عالمان علوم تربیتی ،اخالقی و مردمشناسان و جامعهشناسان
است ،البته وقتی که دین افراد و جامعه را موضوع مطالعۀ خود قرار میدهنـد .اگـر بـه
شرحی که پ

از این خواهد آمد ،علم به دینی و غیردینی تقسیم شود ،علم به دین نیز

ال تفسیر روانکاوانهای که فروید از دین میکند و یـا
میتواند دینی یا غیردینی باشد؛ مث ً
تبیینی که دورکیم یا مارک

از دین بیان میکنند ،تفسیر و تبیینـی غیردینـی از علـم بـه

دین خواهد بود.
فروید در تبیین و تفسیر روانکاوانهای کـه از دیـن دارد ،حقیقـت دیـن و حـالل و
حرامهای دین را به عقدۀ اودیپ و به نزاعی بازمیگرداند که اجـداد نخسـتین بشـر بـا
پدران خود بر سر مادرانشان داشتهاند .دورکیم حقیقـت دیـن را بـه جامعـه و وجـدان

جمعی بشر ارجاع میدهد .مارک

دین را نوعی ایدئولوژی برای تثبیت نظام اجتماعی

و پیشگیری از تحوالت و تغییرات جامعه میدانـد .از نظـر او دیـن یـك ایـدئولوژی
مخدر است.
علم دینی

ترکیب علم دینی غیر از ترکیب علم به دین و یا علم دین است .ترکیـب «علـم بـه
دین» یا «علم دین» ترکیب بین علم با موضوع آن است .اضافۀ علم به دین ،اضافۀ علـم
به موضوع مطالعۀ آن است .اما ترکیب علم دینی ،ترکیب وصـفی اسـت؛ دینـی بـودن،
وصف علم است و علم دینی ،علمی است که به وصف دینی بودن متصف شده اسـت
و علمی که متصف دینی بودن میشود ،در صورتی که این وصف را از موضـوع خـود
نگرفته باشد ،میتواند به مسائل و موضوعاتی غیر از دین نیز بپردازد و در این صورت،
علم به طبیعت و فوق طبیعت و همهنین علم به موضـوعات انسـانی و اجتمـاعی نیـز
میتواند دینی یا غیردینی باشد؛ پ

مسألۀ علم دینی غیر از علم به دین است.

گرچه به طور مستقیم دربارۀ فعل و کار متدینان صحبت نمی کننـد و بـه ایـن لحـاظ
نمی توان علم به آن ها را علم به دین نامید،؛ از آن جهت که دربارۀ موضوعاتی بحـث
می کنند که مورد اعتقاد و عمل قلبی متدینان است و یا ا ز آن جهت که ایـن دسـته از
علوم ،دانش هایی هستند که تحصیل و تأسی

آن ها جایز ،مستحب یا الزم است .بـه

شرحی که گفته شد ،از باب وصف به حال متعلق موصوف ،می توانند علـم بـه دیـن
شمرده شوند.

از آنجا که حقیقت دیـن در نـزد خداونـد جـز اسـالم نیسـت ِ إنی الـدِّ ین عِنـد ل ِ
ال
َ
َ

ِْ
ال ُم و اختالف مسیحیت و یهودیت با آیین پیامبر خـاتم تنهـا در شـریعت اسـت،
اْل ْس َ
لِکُ ٍّل َج َعلْنَا مِنْکُ ْم ِش ْر َع ًة َومِنْ َهاجاً ،علم دینی به همان معنای علم اسالمی است و علـم
اسالمی همان علم دینی است و در برابر علم مسیحی ،یهودی و مجوسی و غیر آن قرار
نمیگیرد (جوادی آملی۱۵۹۷ ،الف.)۹ :

چیستی علم دینی با تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملی

کتابهای فقهی از مصادیق روشن علم به دین هستند .تفاسـیر یـا آثـار فلسـفی،
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چگونگی اتصاف علم به دینی و غیردینی

اتصاف علم به دینی و غیردینی برای کسانی که هویـت سـاختاری علـم را نادیـده
میگیرند و آن را غیراصیل میدانند و علم را به حوزۀ اراده ،انگیزه ،گـرایش ،اعتقـاد و
ایمان فرومیکاهند ،میتواند اتصافی حقیقی باشد؛ اما برای کسانی که انکشاف حقیقت
را عنصر محوری و ذاتی علم دانسته ،شناخت را ذاتی علم میدانند ،علم در مقـام ذات
خود نمیتواند به دینی بودن ،اسالمی بودن و یا غیر آن متصف شـود .مفـاهیمی کـه از
نظر به ذات علم بدون اضافه و نسبت با دیگر امور دریافت میشود ،همان روشـنایی و
روشنگری ارائه ،حکایت و مانند آن است .حقیقت ذات اضافه بودن علم بـه ایـن معنـا
است که علم به حسب ذات خود واجد اضافه و نسبتی نیـز اسـت؛ امـا ایـن اضـافه و
نسبت ،مطلق و کلی نیست و همۀ اضافات و نسب را شامل نمیشـود ،بلکـه اضـافه و
نسبت به معلوم است .این اضافه و نسبت در مقام هویت و حقیقـت علـم نیـز نیسـت،
بلکه در جایی است که با بازنمایی علم در افق مفهوم مواجه میشویم؛ و اال اگر نسبت
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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و اضافه در مقـام هسـتی و هویـت علـم باشـد ،هـیچ حقیقتـی نسـبت بـه ذات خـود
نمیتوانست علم داشته باشد؛ زیرا بین هر شیئی و ذات آن وحدت و یگـانگی اسـت و
در متن وحدت و یگانگی ،کثرت و نسبتی وجود ندارد.
پ

هنگامی که به مفهوم علم مینگریم ،همانگونه که در متن این مفهـوم ،مفهـوم

قدرت ،اراده ،و دیگر امور را نمیبینیم ،با مفهوم دین و اسـالم و ماننـد آن نیـز مواجـه
نمیشویم .اولین مفهومی که در حاشیه مفهوم علم مییابیم ،مفهوم معلوم است .مفهوم
علم را در نسبت و اضافۀ با مفهوم معلوم میفهمیم .علم بعد از آنکـه در افـق مفهـوم،
تمایز مفهومی با معلوم پیدا میکند ،از نسبت و اضافه با مفهوم برخوردار میشود و بـه
دالیلی که اینك مجال بس آن نیست ،به دو وصف صدق و کذب نیز متصف میشود.
همۀ کسانی که هویت شناختاری و روشنگری علم را میپذیرنـد ،بـه شـرحی کـه
گذشـت ،وصـف اسـالمی و غیراسـالمی بـودن علـم را بـه حسـب ذات مفهـومی آن
نمیتوانند بپذیرند؛ اعم از آنکه علم را چون صدرالمتألهین مساوق هسـتی دانسـته ،آن

را در امتداد وجود و هستی پیش برند یا آنکه آن را به محدودۀ ماهیتی خا ،محدود و
مقید کنند و یا آنکه چون راسیونالیستها یا پوزیتیویستها آن را به ابزار و آلتی خا،
نظیر عقل مفهومی و یا حسی محدود سازند.
بر مبنای کسانی که هویت شناختاری و حقیقتنمایی علم را انکار نمیکنند و دامنۀ
آن را نیز به ابزاری خا ،محدود نمیکنند ،علم همواره راهنمای عمل و ارادۀ انسان و
حجت خداوند سبحان نسبت به اراده و تصـمیمی اسـت کـه انسـان در هـر مقطـع از
زندگی و حیات خود میگیرد و نیز حجت خداوند نسبت به ایمانی است که مـیآورد.
هر مرتبۀ علمی راهنمای عمل و کنشی است که انسان پ

از آن انجام میدهد ،هرچند

کــه تحصــیل آن مرتبــه خــود متوقــف بــر علــوم و دانشهــای پیشــین و یــا تــالش و
کوششهایی باشد که آدمی در مراحل قبل برای تحصیل آن انجام داده است.
راهنما بودن علم برای ایمان و عمل ،هـم راز مسـئولیت انسـان نسـبت بـه اراده و
اختیار آن را و هم سر تمام بودن حجـت خداونـد بـر کـافران و ملحـدان و ظالمـان را
راهنما بودن علم برای عمل و ایمان ،دلیل ارزشمند بودن عبادت عالمانـه و مـذموم
بودن عبادت غیرعالمان نیز هست؛ چنان که امیرمؤمنان علی 7فرمـود« :المتعبـد بغیـر
علم کحمار طاحونة یدور و ال یبـرء مـن مکانـه» (کسـی کـه بـدون علـم بـه عبـادت
میپــردازد ،چــون خــر دوار و اســب عصــار اســت کــه دور میزنــد و راه بــه مقصــد
نمیرساند) .راهنما بودن علم برای ایمان و عمل ،همانگونه که تقدم دانش بر ایمـان و
گزینش ادیان را نشان میدهد ،دلیل استقالل مفهوم و مقـام علـم نیـز از ایمـان ،اراده و

چیستی علم دینی با تأکید بر دیدگاه استاد جوادی آملی

آشکار میکند.

رفتار انسانها و از جمله استقالل آن از دین نیز هست.
مفهوم علم و حقیقت آن با آنکه به حسب ذات خود مستقل از دین است ،به دلیـل
نسبتهای مختلفی که با دین پیدا میکند ،میتواند به دینی بـودن و یـا اسـالمی بـودن
متصف شود و این نسبتها را به صورت زیر میتوان استقرا کرد:
اول :متافیزیك؛
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دوم :موضوع؛
سوم :روش؛
چهارم :تجویز؛
پنجم :عالم؛
ششم :فرهنگ و تمدن.
دینی بودن علم به اعتبار متافیزیک

آیا بین علم و متافیزیـک نسـبتی وجـود داردر پوزیتیویسـتها علـم را مسـتقل از
متافیزیک میدانستند .برخی از آنها نظیر کنت با پذیرش اسـتقالل علـم از متافیزیـك،
برای متافیزیک ارزشی تاریخی قائلند و آن را به مقطعی مربـوط میداننـد کـه اندیشـۀ
علمی شکل نگرفته بود .برخی دیگر نظیر پوزیتیویستهای حلقـۀ ویـن ،متافیزیـک را
مهملگویی و فاقد معنا میدانند .اما فیلسوفان علم در قرن بیستم بـهرغـم سـوبژکتیو و
ذهنی دانستن متافیزیک ،اوالً به معنادار بودن آن و ثانیاً به بهرهگیری علم از گزارههـای
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متافیزیکی و تأثیرگذاری گزارههای متافیزیکی در هویت و ساختار معرفت علمـی پـی
برده و به آن اذعان کردهاند .اصل واقعیت ،عینیت ،علیت ،و استحالۀ اجتماع نقیضین ،از
جمله اصولی هستند که داوری دربارۀ آنها فاقد هویت تجربی و آزمونپذیر است؛ و با
این حال ،روشهای علوم تجربی بعد از تصمیمگیری دربارۀ اصولی از این دست شکل
میگیرند.
آیت لال جوادی آملی به اقتضای حکمت اسالمی ،علوم تجربی را نیازمند گزارههای
متافیزیکی میداند؛ اما متافیزیک را امری سوبژکتیو ذهنی و غیرعلمـی نمیدانـد .دلیـل
مسئله این است که در حکمت اسالمی به طور عام و حکمت متعالیه به طـور خـا،،
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علم را به دانش حسی و تجربی محدود نمیکنند و عقل را نیز نـه بـه عنـوان یـك امـر
سوپژکتیو و خودبنیاد ،بلکه به عنوان یك امر روشنگر ،وسیلۀ شناخت حقیقت میدانند
و نتیجه این میشود که استفادۀ علوم تجربی از متافیزیك و تأثیر هویتبخش متافیزیک
در علم به معنای تأثیرپذیری علم از غیر علم نیست ،بلکه به معنای تأثیرپـذیری علمـی

جزئی از علمی کلی و بنیادین است.
متافیزیك به عنوان علم اعلی بـا پاسـخ بـه پرسـشهای بنیـادین هسـتیشـناختی،
معرفتشناختی و انسانشناختی اصل موضوع ،مسیر ،جهـت و روش علـوم تجربـی و
جزئی را تعیین میکند .هر عالم علوم تجربی به تناسب موضوع دانش خـود از بخشـی
از گزارههای فلسفی بهره میبرد .هر بخش از فلسفه که نیازهای مربـوط بـه یـك علـم
خا ،را تأمین میکند ،میتوان فلسفۀ مضاف به سوی آن علـم دانسـت؛ بنـابراین هـر
دانش تجربی از متافیزیك و فلسفۀ مضاف به سوی خود بهره میبرد.
عالم علوم تجربی در حقیقت برای رسیدن به یك نتیجۀ علمـی از دو نـووع داوری
علمی استفاده میکند :داوری نخسـت ،داوری ماقبـل تجربـی و از سـنخ داوریهـای
فلسفی ـ متافیزیکی است .داوری دوم که متوقف بر داوریهـای نخسـتین اسـت و در
بستر و زمینههای آنها شکل میگیرد ،داوریهای عقلی دیگری است که با اسـتفاده از
ح

و تجربه انجام میشود .داوریهای متافیزیکی و فلسفۀ مضـاف بـرای هـر علـم،

یا خون در اندام آن جاریاند .اتصاف علوم تجربی به دینی و اسالمی بـودن و غیـر آن،
امری است که به نوع داوریهای نخستین بازمیگردد.
اگر متافیزیك صورت دینی پیدا کند ،علومی که در ذیل آن قرار میگیرند ،صـورت
دینی پیدا خواهند کرد؛ و اگر متافیزیك ،غیردینی باشد ،علوم نیـز همـان سرنوشـت را
پیدا میکنند .آیت لال جوادی آملی در این باره مینویسد« :جهانبینی و فلسـفۀ الحـادی
مولد فلسفۀ علم (فلسفۀ مضاف) الحادی است و اینچنین فلسفۀ مضاف الحادی قهـراً
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ساختار ،مسیر ،روش و هویت داوریهای تجربی آن علم را تعیین میکند و چون روح

به علم ،صبغۀ الحادی میبخشد» (جوادی آملی۱۵۹۷ ،ب.)۱۱۹ :
«مگر میشود متافیزیك شخصی ،سکوالر و بیطرف باشد .باألخره این علم خا،
باید به فلسفۀ علم خاصی تکیه زده باشد و فلسفۀ علم وی که فلسفۀ مضاف اسـت ،بـر
فلسفۀ مطلق تکیه کند؛ فلسفۀ مطلق امرش دایر بین نفی مبدأ و اثبات آن است؛ یعنی یـا
الهی است و یا الحادی ،یا خدا را از عالم حذف میکند و یا با اذعان به وجـود خـدا و
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اینکه عالم مخلوق اوست ،به کاوش در طبیعت میپـردازد .البتـه ممکـن اسـت خـود
دانشمند به این نکات توجه نداشته باشد و غفلت بورزد که فلسـفۀ مطلـق کـه اسـاس
فلسفۀ علم و در نتیجه ،ریشۀ خود علم است ،دوران میان نفی خدا و اثبات آن دارد؛ اما
این جهل و غفلت شخصی دانشمند ،واقع امر دانش را تغییر نمیدهد.
فلسفۀ مطلق همۀ علوم را الهی یا الحادی میکنـد زیـرا تمـام دانشهـا مسـبوق بـه
فلسفۀ مطلق هستند و هم مسبوق به صبغۀ آن و هیچ علمی نسبت به اسـالمی بـودن و
نبودن ،البشرط و بیموضع نیست؛ چون سرشـت هـر دانشـی را فلسـفۀ مطلـق رغـم
میزند ،تنها علمی که در الحادی بودن روی پای خود میایستد ،فلسفه است» (همـان:
۱۱۷ ،ـ.)۱۵۵
چگونگی اتصاف فلسفه به الهی و الحادی

اگر فلسفه ،علم است و علم بـه حسـب ذات خـود متصـف بـه دینـی و غیردینـی
نمیشود ،پ

فلسفه چگونه به دینی یا غیردینی وصف میشود .پاسخ ایـن اسـت کـه

سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921

فلسفه از آن جهت که علم است و به حسـب ذات خـود ،بـه ایـن دو وصـف متصـف
نمیشود و به همین دلیل« ،فلسفۀ مطلق در آغاز پدیـد آمـدنش نـه ملحـد اسـت و نـه
موحد» (جوادی آملی۱۵۹۷ ،ج)۱۱ :
فلسفه به عنوان یك علم روشن و روشنگر است و کار آن فهـم و کشـف حقیقـت
است .فلسفه به معنای متافیزیك در نخستین مسائل خود باید به ایـن پرسـشها پاسـخ
دهد :آیا واقعیتی هست یا نهر اگر واقعیتی هست ،امکان شناخت آن وجود دارد یا نـهر
و اگر واقعیتی هست و قابل شناخت است ،آیا واقعیت به امور دنیوی محدود میشـود
یا هستی غیرمادی نیز وجود داردر و اگر هسـتی غیرمـادی هسـت ،آیـا در جغرافیـای
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هستی ،یك هستی مقدس و نامحدود هست یا نهر
هر یك از این پرسش ها پاسخ مربوط به خود را طلب می کند و هر پاسـخ ،مسـیر
فلسفی خاصی را پیش روی علوم جزئی قرار می دهد .کسانی کـه اصـل واقعیـت را
انکار می کنند ،راه سفسطه را طی می کننـد و کسـانی کـه واقعیـت را شـناختناپذیر

می دانند ،گرفتار شکاکیت شده  ،ارتباط معرفـت و حقیقـت را انکـار و بـا عقالنیتـی
خودبنیاد و سوبژکتیو ،علوم مختلف را تفسیر می کنند؛ آنان که واقعیت و شناخت آن
را به امور مادی محدود می کنند ،با جهانبینی های ماتریالیسـتی ،فلسـفههای مضـاف
علوم جزئی را تأمین می کنند؛ آنان که حقایق فوقمادی را می پذیرنـد و از اذعـان بـه
توحید بازمی مانند ،با رویکردهای مشرکانه و اساطیری به تفسیر عالم می پردازنـد؛ و
کسانی که به شناخت توحیدی از حقیقت هستی می رسند ،بستر تفسـیر توحیـدی را
برای علوم جزئی فراهم میآورند.
پ

فلسفه به عنوان یك علم ،مفهومی است که در حریم ذات و ذاتیات و لـوازم و

عوار

اولیۀ آن ،مفهوم دینی یا غیردینی وجود ندارد .علم ،معلـوم میطلبـد و الزمـۀ

مفهومی آن ،معلوم است؛ و علم اگر حصولی باشـد ،معلـوم بالـذات آن ،صـورتهای
علمی است و عالم از طریق این صور دربارۀ مصادیق آنهـا داوری میکنـد و علـم در
این مقام به تبع لغزش عالم که به علل مختلفی پدیـد میآیـد ،بـه صـدق و کـذب نیـز
اما اتصاف علم به الحادی و توحیدی یا دینی و غیردینی ،به تناسب تفسیر ،حکم و
تصدیقی است که فلسفه در هستیشناسی و جهانبینی خود دارد؛ و البته در هـر مـورد
که با دو حکم متناقض مواجه شـویم ،بـه دلیـل اسـتحالۀ اجتمـاع و ارتفـاع نقیضـین،
تردیدی نخواهد بود که یکی از این دو حکم خطا و دیگری صواب است .از این بیـان
دانسته میشود که گرچه در حوزۀ فرهنگ و یا ظرف ذهن عالمان ،با دو نوع فلسـفه و
دو نوع علم که در ذیل این دو نوع فلسفهاند ،مواجه میشویم؛ اما یکی از ایـن دو نـوع
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متصف میشود.

صادق و صواب و نوع دیگر کاذب و خطاست؛ یعنی اگر جهانبینی توحیدی و فلسـفۀ
توحیدی حق است ،پ

علومی که ذیل این جهانبینی شکل میگیرند ،حق و درسـتند

و علومی که از جهانبینی ملحدانه و مشرکانه بهره میبرند ،خطا و ناصوابند.
نکتۀ دیگری که در باب اتصاف فلسفه و جهانبینی به دینی و غیردینـی بایـد بیـان
کرد ،این است که دین ،مراد تشـریعی خداونـد یعنـی مجموعـه اعتقـادات ،اخـالق و
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رفتاری است که بر اساس ارادۀ تشریعی خداوند شکل گرفته باشـد .بـه همـین دلیـل،
خداوند ،فرشتگان و معرفت و شناخت آنها و همهنین جهانبینی توحیدی و مانند آن
دین نیست .دین اعتقاد به مبدأ و معاد و ایمان به خداوند ،فرشتگان و انبیـا و ماننـد آن
است و صحت و درستی ایمان و اعتقاد نیز در حقیقت به صحت و درستی امـر مـورد
اعتقاد یعنی به صحت امری است که به آن ایمان آورده میشود.
بنابراین توحید و شناخت آن ،عین دین نیست؛ اما دین و صحت و سقم آن مستلزم
توحید و دیگر اموری است که ایمان و اعتقاد دینی بر آن متوقف است؛ و اگر شـناخت
توحیدی یعنی فلسفۀ موحدانه نیز به دینی بودن متصف میشود ،به اعتبار همین نسبت
و پیوندی است که بین دین با آنها برقرار است.
دینی بودن علم ،به اعتبار موضوع

همانگونه که علم به اعتبار متافیزیك و فلسفۀ خـود بـه دینـی و غیردینـی متصـف
میشود ،علم به اعتبار موضوع خود نیز از این وصف بهره میبرد :هر علمی که موضوع
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آن نسبتی با دین داشته باشد ،علم دینی است ،اعم از آنکه موضوع آن متن دین باشد و
یا آنکه موضوع آن از اموری باشد که با اعتقادات دینی مـرتب اسـت؛ ماننـد خداونـد
سبحان و اسماء ،صفات و افعال او .علم فقه ،علم دینی است؛ زیرا موضـوع ایـن علـم،
احکام دین است و علم اصول فقه و یا کالم نیز به این اعتبار در زمرۀ علوم دینـی قـرار
دارند؛ زیرا موضوع این علم گرچه متن دین نیست ،از اموری است که با دیـن مـرتب
هستند و علم به دین و یا اعتقاد دینی متوقف بر آنهاست .دینی خواندن علوم به اعتبار
موضوع آنها امری راید است و در عرف عمومی جامعۀ علمی ،علـومی کـه موضـوع
آنها دین و یا امور مرتب با دین باشد ،علوم دینی میخوانند.
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عقبۀ فرهنگی جامعۀ علمی اگر از متافیزیك دینی برخوردار باشد ،موجب میشـود
که دامنۀ علوم دینی به اعتبار موضوع آنها نیز گسترش پیدا کند؛ زیـرا فلسـفۀ الهـی بـا
جهانبینی توحیدی و موحدانۀ خود همۀ عالم را خلقت الهی ،فعل خداونـد و آیـات و
نشانههای او میبیند و این امر در سطحی دیگر در فرهنگهای اسـاطیری نیـز حضـور

دارد .در عالم اساطیر با آنکه هستی مقدس که احد و صمد اسـت ،در حجـاب غفلـت
قرار گرفته است ،ارباب انواع که مدبران الهیاند ،در تفسیر مبـدل و محـرف خـود ،بـه
تدبیر امور عالم میپردازند و بدین ترتیب ،جایی از جهان نیست که صحنۀ عمل و کـار
خداوندگاران نباشد .با این تفسیر نیز همۀ علوم به لحاظ موضوع خود ،علومی دینـی و
الهی خواهند بود.
اگوست کنت با لحاظ همین جهت و اعتبار یعنی به لحاظ موضوع دانش ،در تقسیم
سهگانۀ مراحل تاریخی علم ،مرحلۀ نخست دانش بشری را مرحلـۀ الهیـاتی میدانـد و
معتقد است که در آن مقطع ،همۀ علوم دینی بودهاند .از نظـر کنـت علـم دینـی علمـی
خطاست و حکم او بر خطا بودن علوم دینی ،ریشه در فلسفه و متافیزیك او دارد .او به
دلیل رویکرد ماتریالیستی خود به عالم ،جهان را خالی از خداوندگاران یا بیارتبـاط بـا
خداوند واحد و احد میداند .آیت لال جوادی آملی به دلیل بینش توحیدی خود ،عالم و
از جمله طبیعت را خلقت الهی میداند و با لحاظ این نسبت ،معتقد اسـت علـوم از آن
آیت لال جوادی آملی معیار فوق را نسبت بـه علـوم نظـری ،اعـم از علـوم طبیعـی،
ریاضی و متافیزیکی تمام میداند؛ یعنی معتقد است علومی که مربوط به نظـام تکـوین
هستند و دربارۀ هستیهایی بحث میکنند که مستقل از ارادۀ انسانی وجود دارند ،علوم
دینی هستند؛ زیرا یا دربارۀ ذات الهی و اوصاف ذاتی او بحث میکنند ،نظیـر آنهـه در
مباحث الهیات به معنای خا ،فلسفه مطرح میشود و یا دربارۀ خلقـت الهـی بحـث
میکنند ،نظیر علوم ریاضی و طبیعی.
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جهت که به فعل خداوند میپردازند ،علوم دینی و اسالمی هستند.

ایشان دینی بودن علوم به اعتبار موضوع را شامل همۀ علوم انسانی نمیدانند؛ زیـرا
علوم انسانی علومی هستند که موضوع آنها بنا بر مشیت الهی با اراده و عمـل انسـانی
واقعیت پیدا میکند و به همین دلیل ،موضوع آنها گرچه ذیل مشـیت عـام و رحمـت
گستردۀ او شکل میگیرد ،به دلیل نقش و مسئولیتی که انسانها در تحقق آنهـا دارنـد،
در معر

ارادۀ تشریعی خداوند نیز قرار دارند و ارادۀ تشـریعی خداونـد بـر خـالف
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ارادۀ تکوینی او قابل تخلف است و انسانها در صورت عصیان میتوانند بر خالف آن
عمل کنند .بنابراین همۀ آنهـه در عرصـۀ حیـات انسـانی پدیـد میآیـد و همـۀ آنهـه
انسانیات نامیده میشود ،موافق اراده و خواست تشریعی خداونـد نیسـت .مناسـبات و
رواب و نظامات حقوقی یا اجتماعی انسانها و آنهه در عرصۀ هنر ،ادبیات و ماننـد آن
شکل میگیرد ،در صورتی کـه موافـق ارادۀ تشـریعی خداونـد باشـد ،موضـوع آنهـا
موضوعی مستقیماً دینی خواهد بود؛ یعنی موضوع آنها کار و کنشی انسانی و در عـین
حال ،دینی است؛ و اگر موافق ارادۀ تشریعی خدا نباشد ،موضوع آنها غیردینی است و
در صورتی که علم از جهت موضوع به دینی و یا غیردینی متصف شود ،این بخـش از
علوم انسانی ،غیردینی خواهد بود.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که بین اسالمی و دینی بـودن بـر اسـاس
نسبتی که علم با متافیزیك خود دارد با دینی بودن بر اساس موضوع علم تفاوت است؛
اگرچه بین این دو مالك ،در بخشی از موارد تالزم هست؛ یعنی نوع متافیزیك در نـوع
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داوری نسبت به دینی بودن موضوعات تأثیرگذار اسـت .کسـانی کـه دیـدگاه فلسـفی
ماتریالیستی دارند ،هیچ موضوعی را دینی نمیدانند و نظر کسانی را که علم خود را بـه
لحاظ موضوع ،دینی میدانند ،خطا میپندارند.
دینی بودن به لحاظ روش

نسبتی که علم با روش پیدا میکند نیز میتواند در وصف دینی یـا غیردینـی بـودن
علم مؤثر باشد.
برخی از روشهای علمی به گونهای است که به ارزش ساختاری علومی که هویت
ال کسانی که معرفـت علمـی را
و قوام دین مبتنی بر آنهاست ،خدشه وارد میکنند؛ مث ً
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بر اساس مبانی آمپریستی یا ماتریالیستی خود به معرفت تجربی و آزمونپـذیر محـدود
میکننـد ،نـاگزیر گزارههـای ارزشـی و متـافیزیکی را گزارههـای غیرعلمـی ،ذهنـی،
سوبژکتیو ،ایدئولوژیك و مانند آن معرفی خواهند کرد .در این صورت ،هـم مجموعـۀ
گزارههای دینی که گزارههای تجویزی یا انتقادی هسـتند و بایـدها و نبایـدهای رفتـار

آدمیان را بیان میکند گزارههای غیرعلمی خواهند بود .گزارههایی که اعتقـادات دینـی
متوجه آنها بوده و صحت و سقم یا حق و باطل بودن دین مبتنی بر حق و باطل بـودن
آنهاست ،نظیر گزارههایی است که از مبدأ و معاد ،نبوت و مانند آن خبر میدهند؛ زیرا
این گزارهها نیز بر اساس تعاریف پوزیتوپستی از علم ،گزارههایی غیرعلمـی خواهنـد
بود .بنابراین میتوان علم را هنگامی که بر اساس مبـانی آمپریسـتی و ماتریالیسـتی بـه
تعریف روش تجربی میپردازد ،غیردینی دانست .قرآن کریم در تعریض به کسانی کـه
به دنبال تأمین ایمان خود با روشهای صرفاً حسی و آمپریستی هستند میفرماید :لَن
َك َحتیی ن ََرى اللیـ َه َج ْه َر ًة (بقره)۷۷/؛ یعنی بنیاسرائیل به موسی 7گفتند که ما
ن ْؤم ِ َن ل َ
به تو ایمان نمیآوریم تا خداوند را آشکارا ببینـیم .امـا خداونـدی کـه شـناخت او بـا
روشهای حسی تأمین شود ،همان خدایی خواهد بود که سامری بـرای آنهـا معرفـی
کردَ .ج َس ًدا لی ُه ُخ َوار (طه)۹۹/؛ یعنی پیکره و جسدی بود که صدای گاو میداد.
امام علی بن موسی الرضـا 7در گفـتوگو بـا کسـی کـه بـا ایشـان بـه احتجـاج
دیدنی نیست؛ یعنی به ح

درنمیآید؛ چون آنهه به ح

درآید ،نمیتوانـد خداونـد

باشد.
همانگونه که برخی از روشها از ناحیۀ محدودیتهایی که برای شـناخت علمـی
ایجاد میکنند ،نمیتوانند به دینی بودن متصف شوند ،بلکه با نظـر بـه محـدودیتی کـه
برای معرفت علمی پدید میآورند ،به غیردینی متصف میشوند ،برخی از روشها نیـز
به دلیل تالزمی که با اعتقادات و باورهای دینی دارند ،سبب اتصاف علم به دینی بودن
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میپردازد ،بر این نکته تأکید میکند که ما به این دلیل به خداوند ایمـان مـیآوریم کـه

میشوند .وحی و شهود یکی از ابزارهـای معرفـت علمـی اسـت کـه اعتقـاد بـه آن از
مقومات دینداری یا دستکم از مقومات ادیان ابراهیمی و خصوصاً اسالم است .وحـی
یك منبع معرفتی است کـه صـورت تشـریعی آن مخـتص انبیـای الهـی اسـت .وحـی
تشریعی عهدهدار عرضۀ شریعت و اظهار دین است .انبیا بـه سـه روش از وحـی بهـره
میبرند :اول بیواسطه؛ دوم از طریق فرشـتگان؛ و سـوم از ورای حجـاب .متـدینان از
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طریق وحیای که به انبیا میشود ،به سوی دین که همان مراد تشریعی خداوند اسـت،
هدایت میشوند؛ یعنی انسانها وحی تشـریعی را بـا وسـاطت انبیـای الهـی دریافـت
میکنند .اظهار وحی گاه به صورت کالم مستقیم خداونـد اسـت کـه از زبـان و لسـان
پیامبر خداوند اظهار میشود ،مانند قرآن؛ و گاه با اخبار و اظهاری است که شخص نبی
انجام میدهد و اظهار و اخبار نبی یا با قول یا با فعل و یا بـا تقریـر او انجـام میشـود.
بنابراین مردم با واسطۀ کتاب ـ که کالم مستقیم خداوند است ـ یا سنت ـ که مجموعـۀ
قول و فعل و تقریر پیامبر است ـ به دین راه میبرند .کتاب و سـنت از طریـق نقـل در
تاریخ و فرهنگ ،امتداد و استمرار پیدا میکند؛ بنابراین نقـل یکـی از مهمتـرین منـابع
برای معرفت علمی متدینان است .متدینان عالوه بر وحی تشریعی به وحی اِنبـائی نیـز

معتقدند .وحی اِنبائی عهدهدار خبر دادن از شریعت و مراد تشـریعی خداونـد نیسـت،
بلکه از حقایق تکوینی ،طبیعی و فوق طبیعی نیز خبـر میدهـد .وحـی انبـائی هماننـد
وحی تشریعی ،نقل مربوط به خود را به دنبال میآورد .هریك از منـابع معرفتـی روش
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متناسب با خود را طلب میکند؛ چه اینکه قرار گرفتن منابع معرفتی متعـدد در عـر
یا در طول هم نیز مستلزم روشهای ترکیبی دیگری است تا علم به یك حقیقت واحـد
یا علم به مراتب طولی و عرضی جهانی واحد را برای انسان به ارمغان آورند.
پیروان ادیان مختلف و همهنین مسلمانان دربـارۀ اصـل مرجعیـت حـ

و عقـل

اختالف دارند؛ و کسانی که به مرجعیت این دو منبع قائلند ،دربارۀ روش تعامل ح

و

عقل و همهنین روش تعامل عقل تجربی و عقل تجریدی بـا نقـل و یـا حتـی دربـارۀ
روشهای استفاده از نقل اختالفنظرهای فراوان دارنـد؛ امـا بسـیاری از آنـان دربـارۀ
مرجعیت نقل و اصل استفاده از روش نقلی برای تحصیل علم نسبت به دین کـه مفـاد
وحی تشریعی است و نسبت به حقایق تکوینی که مفاد وحی انبائی اسـت ،اتفـاقنظـر
دارند و همین امر موجب شده که همۀ آنها به دینی یا اسالمی بودن علمی که از روش
نقلی استفاده میکند ،نظر دهند؛ هرچند در بین آنها در استفاده از روشهـای عقلـی و
تجریدی و تجربی و چگونگی استفاده از آنها اختالفنظر وجود دارد.

همانگونه که پوزیتیویستها علم را به معرفت حسی و آزمونپذیر محدود و مقیـد
کردهاند و هر نوع تعامل بین علم تجربی با علوم عقلی یا نقلی را انکار میکنند و یا بـه
تعامل کنترلشده و محدود در حد طور شکار بسـنده میکننـد و بـه غیرعلمـی بـودن،
ذهنی بودن ،واقعنما نبودن روشهای عقلی ،وحیانی و یا عقلی محض حکم میکننـد،
برخی از متدینان نیز معرفت علمی را به معرفت وحیانی یا معرفتـی کـه از روشهـای
نقلی استفاده کند ،محدود کرده ،معرفتهای عقلی تجربـی یـا عقلـی تجریـدی را بـه
عنوان معرفت بشری فاقد اعتبار جهانشناختی و به عنوان رقیب معرفت نقلـی ،امـری
شیطانی معرفی میکنند.
اختالفات متدینان در چگونگی روش نقلی یا چگونگی نسبت این روش نقلـی بـا
دیگر روشهای علمی ،مانع از آن نمیشود که ما حضور نقل و روش نقلی را یکـی از
اسبابی بدانیم که در اتصاف علم به دینی بودن اثرگذار باشد .در مقابـل ،از روشهـایی
که زبان نفی و انکار نسبت به مرجعیت نقل و روشهای نقلی دارند ،بـه عنـوان علـوم
میشود ،به دلیل نفی مرجعیت وحی ،شهود و نقل و محدود کردن معرفـت علمـی بـه
معرفت عقلی مفهومی ،منشئی برای تکوین علم غیردینی دانست .علم مدرن از دکارت
به بعد تحوالت فراوانـی پیـدا کـرده اسـت .افـول راسیونالیسـم و عقـلگرایی و غلبـۀ
آمپریسم و ح گرایی ،خودبنیاد و سوپژکتیو شدن معرفت و تغییر محور روشنگری از
هستیشناسی یا شناخت جهان به اپیستمولوژی و معرفتشناسی تا مرگ سوژه و غلبـۀ
رویکردهای فرهنگی و تاریخی به علم ،برخی از مهمترین تحوالت تاریخی است کـه
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غیردینی یاد کنیم و بر این اساس ،میتوان روشـنگری مـدرن را کـه بـا دکـارت آغـاز

در مسیر تفسیر و تبیین معرفت علمی پدید آمده است؛ اما همۀ این جریانها بعد سلبی
معرفت علمی را نسبت به مرجعیت نقل و روشهای نقلیای که حاکی از وحـی الهـی
باشند ،حفظ کردهاند .علم مدرن به دلیل همین خصوصیت و به همین اعتبار نیز خود را
سکوالر و فاقد هویت دینی معرفی میکند .بنابراین علوم را به اعتبار روش میتوان بـه
دینی و غیردینی تقسیم کرد.
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البته اختالف دیدگاهها نسبت به روش ،نظیر اختالف دیـدگاهها نسـبت بـه موضـوع،
ریشه در مباحث فلسفی و متافیزیکی دارد .مباحث فلسفی در باب معرفت و علم و عـالم،
به لحاظ منطقی هم در قبول و نکول منابع مختلف معرفتی و هم در روشهای مربـوط بـه
این منابع ،تأثیرگذارند؛ اما پیوند و رب ابعاد مزبور مانع از این نیست کـه روش بـه عنـوان
یك محور مستقل در توصیف علم به دینی و غیردینی در نظر گرفته شود.
در جهان اسالم همانگونه که بیان شد ،با پذیرش مرجعیت نقل و روشهای نقلـی،
اختالفات فراوانی در پذیرش دیگر منابع و روشهای مربوط بـه آنهـا و همهنـین در
نحوۀ تعامل روش عقلی و نقلی وجود دارد و جریان فلسفی و حکمی جهان اسالم ،در
برابر «رویکرد عثمانیه»« ،اهل حدیث» و «اهـل ظـاهر» و همهنـین در برابـر «رویکـرد
کالمی اشعری» ،مسیر خاصی را طی کرده است .حضرت آیت لال جوادی آملی نیـز در
امتــداد جریــان فلســفی جهــان اســالمی ،مباحــث گســتردهای را بــا نوآوریهــا و

روشنگریهای ویژۀ خود طرح کردهاند .دو کتاب شریعت در آینـۀ معرفـت و منزلـت
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عقل در هندسۀ معرفت دینی ،حاصل درسگفتارهای ایشان در ایـن زمینـه در دو دهـۀ
متوالی است؛ اما ورود به این مسائل ،مجال دیگری میطلبد .این مقاله عهدهدار بیان این
است که روش میتواند به عنوان یکی از موازین اتصاف علم به دینـی و غیردینـی ،در
نظر گرفته شود و اثبات این امر در گرو ورود به مباحث مزبور نیست.
دینی بودن به اعتبار تجویز

یکی از جهات دیگری که علم نسبت با آن به دینی و غیردینی متصف مـیشـود ،از
جهت احکام تجویزی است.
نسبتهایی که به متافیزیـك ،موضـوع یـا روش بـازمیگردد ،نسـبتهای منطقـی و
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نف األمری است؛ و این دست از امور به حوزۀ تکوین بازگشت کرده و به طور مسـتقیم
به متن حقایق دینی ،یعنی به متن احکـام شـرعی بـازنمیگردد .احکـام شـرعی بـه ارادۀ
تشریعی خداوند مربوط هستند و امور تجویزی از این قبیل هسـتند .احکـام تجـویزی از
نوع احکام اعتباری هستند و شکل دینی آنها به اعتبارات شرعی ،یعنی به ارادۀ تشـریعی

خداوند بازمیگردند و شامل بایستها و نبایستها و شایستهها و ناشایستهها میشوند و
به پند قسم واجب ،مستحب ،مباح ،مکروه و حرام تقسیم میشوند.
دینی بودن یك علم از جهت احکام تجویزی ،به این معناست کـه دیـن آمـوختن و
فراگیری یك علم را جایز بداند یا آنکه آموختن آن را منع کرده باشـد؛ اعـم از اینکـه
جواز آن با تأکید در حد ضرورت و وجوب یا استحباب باشد ،یا آنکه تأکیـد خاصـی
نداشته باشد و یا آنکه انجام آن مرجوح بوده ،کراهـت داشـته باشـد .حکـم تجـویزی
ممکن است به این صورت باشد که دین ،فراگیری آن علم را جـایز ندانـد؛ پـ

علـم

دینی از جهت تجویز شرعی ،علمی است که دین ،آموختن و فراگیری آن را نفی نکرده
باشد و به صورت خا،تر میتوان گفت علم دینی علمی است که دین ،عمل بر طبـق
آن را جایز بداند و حرام نداند؛ یعنی در مقام عملی حجیت داشته باشد .علم غیردینـی
بر این اساس ،علمی است که دین فراگیری آن را جایز نداند یا آنکـه بـه رغـم جـواز
فراگیری ،حجیت عمل به آن را قبول نکرده باشد.
واقع نیست ،بلکه شرط آن صحت احتجاج است ،میتوان پذیرفت که چیزی که
به لحاظ منطق حجیت ندارد ،مانند امارات یا اصول عملیه که هرگز صبغۀ
کاشفیت ندارد ،به تعبد شارع ،حجت شود و صحت اجتجاج داشته باشد»
(جوادی آملی۱۵۹۷ ،ب.)۱۱۷ :

معیار چهارم یعنی دینی بودن بر اساس احکام اسالم نسبت به تعلـیم و تعلـم یـك
علم یا حجیت عملی داشتن آن علـم ،معیـاری اسـت کـه تـالزم و ارتبـاط منطقـی بـا
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«در فضای حکمت عملی که میزان حجیت ،خصو ،کاشفیت یقینی و ذاتی از

معیارهای پیشین ندارد و همپوشانی کمتری با علم دینی بر اسـاس معیارهـای سـهگانۀ
قبل دارد؛ یعنی یك علم ممکن است به لحاظ متـافیزیکی یـا بـه اعتبـار موضـوع و یـا
روش ،دینی باشد ،اما دین آموختن آن را جایز نداند و منع کرده باشد؛ و یـا علمـی بـا
اعتبارات و نسبتهای قبلی غیردینی و غیراسالمی باشد اما دیـن ،آمـوختن آن و عمـل
بر طبق آن را جایز یا الزم بداند .برای مثال « ِسحر» علمی است که میتواند با معیارهای
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سابق دینی شمرده شود ،اما آموختن آن جز در مواردی خا ،جایز دانسته نشده است؛
و «کهانت» دانشی است که از عمل بر اساس آن نهی شده است؛ یا تجسـ

در احـوال

خصوصی اشخا ،که منع شده است و در برخی موارد ،حتی پرسش کردن نسبت بـه
ـد لَکُـ ْم
اء ِإن تُبْ َ
برخی از امور آن هم از رسول خدا 9منع شده است َ ال تَ ْس َألُوا َع ْن َأشْ یَ َ
تَ ُس ْؤکُ ْم( مائده.)۱۵۱/

در اسالم آموختن علمی که نفع نداشته باشد ،مذموم شمرده شـده و بـه علـم نـافع
ال معرفت نف
تشویق و ترغیب شده است؛ مث ً
شده است .استفادۀ عملی از علوم نسبت به اغرا

و علم توحید برتـرین معـارف دانسـته
عملیای که تأمین آنها مورد تأکید

و درخواست شارع است ،متوقف بر یقین علمی و حجیت منطقی آنهـا نیسـت ،بلکـه
متوقف بر ظن و اطمینان عقالیی به کارآمدی و نفع عملی آن است؛ برای مثـال ،حفـظ
سالمت خود و خانواده و جامعه و یا تأمین قوت و اقتدار امـت اسـالمی از اغـرا

و

اهداف عملی مطلوب دین است و اقدام برای رسیدن به این اهداف ،متوقـف بـر علـم
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یقینی به روشهای تأمین آنها نیست .شخصی که فرزنـد او مـریض اسـت و احتمـال
مرگ فرزند او میرود ،نباید اقدام خود را بر دانستن و علمی یقینی نسبت به روشهای
درمان او متوقف بداند ،بلکه او موظف است بـرای تـأمین سـالمت او اقـدام کنـد و از
روشهایی که احتمال اثربخشی در مداوای مریض دارد ،استفاده کنـد؛ در ایـن مـوارد،
اطمینان عقالیی در اثربخشی یك روش برای استفاده از آن کافی است و اگر فـردی از
روشهایی که احتمال عقالیی اثرگـذاری دارد ،اسـتفاده نکنـد ،در وظیفـۀ دینـی خـود
کوتاهی کرده و مقصر است.
اثربخشی یك نظریه علمی میتواند الزمۀ اعم چند نظریۀ مختلف باشد و به تنهایی
دلیل بر صحت و صدق یك نظریه نیست؛ و استفادۀ عملی از یك نظریۀ اثربخش برای
اغرا

مطلوب به معنای توقف در آن نظریه و مـانع از تـالش علمـی بـرای بررسـی

انتقادی ،بازخوانی و بازسازی آن نظریه نیست .رویکرد اجتهادی به یك نظریه میتواند
با نقدهای بنایی ،مبنایی و روشی همراه باشد .نقـدهای مبنـایی نیـز متوجـه بنیانهـای

فلسفی و معرفتشناختی آن نظریه است.
دینی بودن به اعتبار عالم

برخی دینی بودن را وصف عالم میدانند و دینـی بـودن علـم را بـه نـوع اسـتفادهای
مربوط میدانند که عالم از دین میکند .از این دیدگاه ،علم به دوچرخهای تشبیه میشـود
که عالم از آن استفاده میکند .عالم میتواند متدین و دیندار یا بیدین باشـد و دیـنداری
عالم نوع استفاده از علم را تعیین میکند .به عبارت دیگر ،علم از نـوع فنـاوری و ابـزار و
مثل یك چاقو است و افراد مختلف با اهداف و اغرا

متفاوت از آن استفاده میکنند.

این رویکرد مبتنی بر تعریفی پوزیتیویستی از علم است کـه اوالً علـم را بـه دانـش
تجربی و آزمونپذیر محدود میکند و ثانیاً علم تجربی را از دیگر حوزههـای معرفتـی
مستقل میداند و یا آنکه ارتباط آن با دیگر علوم را ارتباطی کنترلشده و محدود دیده،
ساختار معرفت علمی را از متافیزیك و مجموعۀ امور دیگر مستقل میبیند؛ اموری کـه
تام

کوهن در دهۀ شصت از آنها با عنوان پارادایم یاد کرد .این نوع ارتباط بین علـم

دانشــمند و سیاســتمدار از آن یــاد کــرد و بســیاری از سیاســتمداران ،سیاسـتگذاران و
مجریان ما نیز در دهۀ دوم قرن بیستویك به این نوع ارتباط باور دارند.
حضرت آیت لال جوادی آملی با توجه به محدود ندانستن علـم بـه علـم تجربـی و
همهنین با تصریح به وابستگی علم تجربی به متافیزیك و فلسفه و همهنین با نظـر بـه
معیارهای دوم و سوم (موضوع و روش) ،تقلیل دینی بودن علم به دینی بـودن عـالم را
برنمیتابد و در این باره مینویسد:
«دینی بودن علم به قصد قربت عالمان و به شیوۀ استفاده از علم بازنمیگردد؛
بازگشت دینی بودن علم به بدنۀ دانش و ساختار معرفت است .علم دینی به حسب
موضوع و هم به لحاظ محتوای درونی خود دینی است ،بلکه از این منظر علم جز
دینی نمیتواند بود؛ زیرا عالم جز آیات الهی نیست و عقل نیز به عنوان وسیله و ابزار
تحصیل علم ،مخلوق خداوند است؛ و علم هم با هر ابزار و وسیله اعم از ح  ،عقل،
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و دین ،همان نوع ارتباطی است که ماک

وبر در دهۀ دوم قرن بیستم ،با عنـوان رابطـۀ
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شهود و وحی و نقل که به دست آید ،در متن خلقت الهی قرار دارد و معلم حقیقی در
همه حال جز خداوند سبحان نیست» (جوادی آملی۱۵۹۷ ،الف۱۱ :ـ.)۱۱

دینی بودن علم با لحاظها و نسبتهای چهارگانۀ نخست ،از دیندار بودن عالم ،سـلباً
و ایجاباً قابل تفکیك است؛ یعنی ممکن است انسانی متدین باشد و علم او با هیچیـك از
حیثیات یادشده دینی نباشد و یا آنکه انسانی متدین نباشد و علم او دینی باشد.
افرادی که با تعریف پوزیتیویستی علم مأنوسند و گزارههای ارزشـی ،متـافیزیکی و
در نتیجه گزارههایی را کـه بـه اعتقـادات شخصـی آنهـا بـازمیگردد نیـز غیرعلمـی،
سوبژکتیو و یا محصوالت فرهنگی ،تاریخی و یا صرفاً اجتماعی میداننـد ،دانشـی کـه
میآموزند یا آموزش میدهنـد ،در صـورتی کـه از حیـث فنـاوری و عملـی نیـازی از
نیازهای امت اسالمی یا جامعۀ بشری را تأمین نکند ،با هیچیك از معیارهای چهارگانه،
دینی نخواهد بود؛ یعنی علم آنها با هیچیك از معیارهای چهارگانه هویت دینی ندارد:
نه به اعتبار متافیزیك و فلسفه؛ نه به لحاظ برداشت و تفسـیری کـه پوزیتیویسـتها از
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موضوع دانش خود دارند؛ نه به اعتبار مقید کردن روش خود بـه معرفـت محسـوس و
آزمونپذیر؛ و نه به لحاظ تجویزی و شرعی .علم آنها دینی نیست ،اگرچـه بـه لحـاظ
شخصی و فردی متدین باشند؛ یعنی در واقع ،دیندار بودن فرد بـه معنـای دینـی بـودن
علم او نیست .بیدین بودن ،الحاد و کفر فرد نیز نمیتواند بـر غیردینـی بـودن علـم او
داللت کند؛ زیرا دین به کنش ارادی و اختیاری انسان است و اگر کنش و رفتـار قلبـی
باشد ،دین به پیوند ،عقد و گرهی بازمیگردد که بین جان انسانی با معرفـت و علـم او
نسبت به حقیقت برقرار میشود و صرف آگـاهی بـه حقیقـت ،دلیـل بـر دیانـت فـرد
نخواهد بود .اگر علم به یك حقیقت متوقف بر ایمان و اعتقاد فرد به آن باشد ،حجـت
خداوند هرگز بر کفار و منافقان تمام نمیشود .آیات قرآن کریم نیـز بـر ایـن تصـریح
دارند که برخی از کافران و معاندان بهرغم آنکه به حقیقت علـم پیـدا کـرده بودنـد ،از
از مشـاهدۀ آیـات و

ایمان و اعتقاد به آن سر باز زدند؛ مانند فرعون و یاران او که پـ
دالیل روشنگر ،باز ایمان نیاوردند َ و َج َح ُدوا ب ِ َها َو ْاستَیْ َقنَت ْ َها َأنف ُُس ُه ْم( نمل)۱۰/؛ یعنی با

آنکه آنان به آیات الهی یقین پیدا کردند ،راه نفی و انکار را پیمودند.
در اینجا باید به نکتهای اشاره کرد .بین علم و ایمان و اعتقاد فرد عالم رب و پیونـد
واقعی نیست و در متن حیات و زندگی افراد با اشخاصی مواجه میشویم که بـه رغـم
متدین بودن ،منکر علم دینی هسـتند و بـا آن مخالفـت میکننـد .همهنـین افـرادی را
مییابیم که بدون آنکه علم را به معنای حسی و تجربی آن محدود کنند ،از علم دینی و
از علم به حقایق الهی بهره میبرند ،اما به آن ایمان نمیآورند یا آنکه راه نفـاق را طـی
میکنند .با توجه به این دو گروه ،باید توجه داشت که به لحاظ منطقی ،تفکیك علـم و
ایمان تنها در طرف سلبی آن ممکن است و این تفکیك از جهت ایجابی امکان نـدارد؛
یعنی به لحاظ منطقی ،فردی که به حقایق دینی و الهی علم دارد ،میتواند بـه آن ایمـان
نداشته باشد؛ زیرا ایمان امری ارادی است و انسان میتواند با آنهه میداند ،از سر عناد
برخیزد و از این طریق ،مسیر متفاوتی را بپیماید؛ چه اینکه مراتبـی از شـقاوت هرگـز
بدون علم و آگاهی به حقیقت تحصیل نمیشود .اما از جهـت ایجـابی ،منطقـاً ممکـن
انسان گرچه به آنهه علم دارد ،میتواند ایمان نداشته باشد ،اما نمیتواند به آنهه ایمان
دارد ،علم نداشته باشد؛ چراکه ایمان محصول اراده و عمل انسان است و انسـان هرگـز
نمیتواند چیزی را اراده کند که علمی به آن ندارد.
ارتباط و پیوند ایجابی منطقی ایمان با علم ،منافاتی با گسست ظاهری آن دو ندارد؛
زیرا این گسست یا به تصویر غل و نادرستی بازمیگردد که انسـان متـدین از معنـای
علم و علم دینی دارد یا به تفسیر خطایی بازمیگردد که از معرفت و عمل خود دارد .او
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نیست کسی ایمان داشته باشد ،اما به حقایق دینی معرفت و علـم نداشـته باشـد؛ زیـرا

در هنگام انجام عمل عبادی خود ،و قصد تقرب به خداوند و هستی مقدس الهی ،اگـر
بهراستی قصد تقرب کرده باشد ،به سوی امر موهوم ،بیمعنـا ،غیرحقیقـی یـا بـه یـك
برساختۀ ذهنی یا فرهنگی و اجتماعی قصد تقرب نمیکند و به لحاظ منطقـی ،قبـل از
آنکه عمل عبادی خود را انجام دهـد ،در حقیقـت بـر حضـور و اشـراف و احاطـۀ آن
حقیقت مقدس اذعان و اعتراف میکند ،اگرچه در هنگام حضور در محی آکادمیك ـ
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و به اصطالح علمی خود ـ به انکار هویت علمی آن شناخت و اذعانی بپردازد که ایمان
خود را بر محور آن شکل داده است.
نکتۀ مهم دیگر اینکه گرچه در متن زندگی افـراد گسـل و گسسـت بـین ایمـان و
معنای دینی علم در جهت سلبی یا حتی ـ به صورت ظـاهری و ابتـدایی ـ در جهـت
ایجابی میتواند رخ دهد ،این گسست ،چالش و نزاعـی آشـکار یـا پنهـان را در درون
شخصیت فرد دیندار یا حتی ملحد و کافر به دنبال میآورد و این تضاد تا تحول و تغییر
یکی از دو سویه علم یا ایمان ادامه پیدا میکند.
در طرف سلبی گرچه انسان میتواند بر خالف حقیقتـی کـه میدانـد ،عمـل کنـد،
فاصلۀ بین نظر و عمل موجب میشود فطرت و وجدان شخصی منکر و معاند ،آرامش
و قرار او را در هم فرو ریزد؛ و این امر ،یا به بازگشت فـرد بـه سـوی حقیقتـی منجـر
میشود که به آن عالم است یا آنکه با اصرار بـر عنـاد و افـزایش شـقاوت ،بـه سـوی
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فراموشی و نفی آنهه میداند ،پیش میرود .قرآن کریم ریشۀ انکار نظری کسانی را کـه
یـد
به نفی معاد میپردازند ،به همان گرایش عملی آنان بازگردانده ،میفرمایـد :بَـ ْ
ل یُ ِر ُ
ِ
نسانُ لِیَف ُْج َر َأ َم َام ُه( قیامه.)۷/
ْاْل َ
در طرف ایجاب نیز توقف منطقی ایمان بر معرفت و علم ،به نسبت ایمـان مـؤمنی
که در حالت غفلت از آنهه به آن علم و ایمان دارد ،به نفی و انکار آن میپردازد ،امری
آسیبزا است؛ زیرا رب منطقی مزبور همواره در معر

ظهور و آشکار شدن اسـت و

هرگاه این پیوند آشکار شود ،مؤمن یا باید نسبت به علم و معرفـت خـود خودآگـاهی
یابد یا به سستی و بیاعتباری ایمان خود اذعان کند.
سومین نکته این است که گرچه ایمان بر علم مبتنی است و علم تقـدم منطقـی بـر
ایمان دارد ،این امر نسبت به همۀ مراتب و مراحل علم صادق نیست .برخی از مراتـب
علم و یقین که یقین و علم شهودی و حضوری است ،بر ایمان و عمل متوقـف اسـت.
علم و ایمان در مراتب آغازین خود ،از یکدیگر قابل تفکیك هسـتند؛ در ایـن مراتـب،
عقل نظری و عقل عملی از یکدیگر امتیاز پیدا میکنند؛ اما مراتب عالی آن دو ،وحدت

و عینیت دارند .عقل نظری در اثر قوت و قدرت یافتن عقل عملی ارتقا پیدا کـرده ،بـا
اتصال به مخزن علم الهی به صورت عقل مستفاد درمیآید.
دینی بودن به اعتبار فرهنگ و تمدن

نظریۀ آیت لال جوادی آملی در باب علم دینی ظرفیت کاربرد برای تفسـیر و تبیـین
علم دینی به اعتبار فرهنگ و تمدن را نیز دارد .اگر علم به اعتبار ذات و حقیقـت خـود
به دینی و غیردینی متصف نمیشود و اتصاف آن به دینی و غیردینی بـودن ،بـه لحـاظ
اعتبارات و نسبتهای دیگری نیازمند است که علم با دین پیـدا میکنـد یکـی از ایـن
نسبتها میتواند نسبت اجتماعی ،فرهنگی ،تاریخی و تمدنی باشد .قوام و هویت هـر
جامعه به فرهنگ آن است و هر فرهنگ از نظـام معنـایی خاصـی بهرهمنـد اسـت کـه
رفتارها ،و کنشهای درونی آن فرهنگ را سازمان میدهـد و در کـانون ایـن نظـام ،آن
بخش از معانی است که به پرسشهای بنیادین و ارزشهای محوری حیات و زنـدگی
انسان پاسخ میدهند ،نوع نگاه کالن به جهان ،انسان و معرفت ،زندگی و مرگ را معنـا
مهمترین معانی محوری هر فرهنگ و تمدنی هستند و از سنخ معـانی دینیانـد؛ یعنـی
هستۀ مرکزی کنشهای دینی متوجه اینگونه از معانی است .اعتقـاد کـنش متوجـه بـه
معنا است و اعتقاد که عمل قلبی متـدین اسـت ،روح کنشهـای جسـمانی و اعمـال و
رفتارهای بدنی دینی است؛ به گونهای که رفتار جسمانی بدون باور و اعتقـاد ،تظـاهر،
ریا یا نفاق است .عمل و کنش اعتقادی انسانها در نسبت با معـانی دینـی ،در دو بعـد
ایجابی و سلبی ،دو جریان مؤمنان و ملحدان را در عرصۀ فرهنگ و تاریخ بشری شکل
میدهند .از طریق این دو نوع اعتقاد است که ظهـور و غیبـت معـانی دینـی در حـوزۀ
حیات و زیست اجتماعی رقم میخورد.
جامعه ،فرهنگ ،تاریخ و تمدن دینی ،مجموعهای است که بدون حضور نگاه قدسـی
انسان و جهان پدید نمیآید؛ و این نگاه از طریق اعتقاد و پیوند قلبی آدمیان با معانی دینی
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میکنند ،و جهـت و هویـت ارزشهـای زیسـتی را تعـین میبخشـند .ایـن معـانی از
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در عرصۀ فرهنگ و تمدن پدید میآید .پیوند و رب منطقی ،اعتقاد به معانی دینی با علـم
به آن معانی ،نیاز جامعه و فرهنگ دینی را بـه معنـایی از علـم اثبـات میکنـد کـه منکـر
حقیقت و واقعیت نباشد یا واقعیت را به اکنون و حال و به افق زنـدگی مـادی و دنیـوی
محدود نکرده باشد و ابزارهای معرفت علمی را به ح

و تجربه مقید نداند.

جامعه و فرهنگ دینی ،تکوین و استمرار خود را مدیون حضور معنایی متناسـب از
علم است و اگر علم هم افق معانی خود را از دست بدهد ،ایمان و اعتقاد به آن معـانی،
در معر

تزلزل و آسیب قرار میگیرد و در نتیجه ،هویت آن مخدوش میشود.

غیبت معانی دینی از حـوزۀ جهـان و زیسـت بشـری ،فرهنـگ و تمـدن را مـادی و
سکوالر میکند و جامعه و فرهنگ سکوالر از پاسخ به پرسشهای حیاتی وجـود انسـان
بازمیماند؛ در نتیجه ،رفتار و سلوك اجتماعی افراد را بدون معنابخشی درونـی و انسـجام
ذاتی ،از طریق الزامات بیرونی و انسجامات سیستمی اداره میکند و به بیان دیگر ،انسجام
اجتماعی با غیبت و حذف معـانی دینـی فـرو میریـزد؛ و نـاگزیر انسـجام سیسـتمها و
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نظامهای اجتماعی با از دست دادن محتوای درونی خود ،ناگزیر نقش جـایگزین را ایفـا
میکنند .قرار گرفتن در بـین دوگانـۀ تـاریخی انسـجام اجتمـاعی ( )Social integrationو
انسجام سیستم ( )System integrationسرنوشت مشترك همۀ جوامعی است که با از دست
دادن پیشینۀ الهی و دینی خود به سوی فرهنگ مادی و دنیوی مدرن کوچ کردهاند .ظهـور
این پدیده که از آن با عنوان «بحران معنا» یاد میشـود ،نـاگزیر از ظهـور پدیـدۀ دیگـری
متأثر است که «بحران علوم» خوانده میشود .متفکران و دانشمندان جهان غرب دریافـت

خود از بحران علم را در دهههای نخستین قرن بیستم اظهار داشتهاند ،هرسرل بحران علم
اروپایی را در بخش آغازین قرن بیستم بـه نگـارش درآورد .افـول سـکوالریزم و طـرح
نظریات پساسکوالریستی نیز در پایان همان قرن رقم خورد.
بنابراین جامعه و فرهنگ دینی ،یعنی جامعه و فرهنگی که بـر اسـاس اعتقـادات
دینی شکل گرفته است .چنین جامعه و فرهنگی با دریافتی از علم که بعد شناختاری

و متافیزیکی علم را نادیده بینگارد یا آن که روشنگری آن را بـه افـق زنـدگی دنیـوی
محدود و مقید سازد ،ناسازگار است و به معنایی از علم نیازمند اسـت کـه افقهـای
وجودی عوالم را تا ادراك احاطه و حضور و قرب هستی مقدس الهی درنوردد .ایـن
معنای از علم را به دلیل نسبتی که با اعتقادات و ایمان و حیات دینـی دارد ،میتـوان
علم دینی خواند.
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