
  

  
  
  
  

  اصطالحات 
  

 Religious Science and Secular Science             ني و علم سكوالرعلم دي

هـايي از     درنـگ پرسـش     كند و بـي     تعبير علم ديني، دست كم در نظر اول، تعبير نامأنوسي جلوه مي           
هستند كساني كه ايـن پرسـش     . آورد  را به ميان مي   » فيزيك ديني به چه معنا است؟     «قبيل اينكه مثالً    

كنند و به نحو پوزيتيويستي اعتقاد دارند كه عينيت مـورد انتظـار در                ري مطرح مي  را به صورت انكا   
نـه تنهـا    . و مانند آن است   » ديني«علوم تجربي مانع مقيد ساختن آن به پسوندهاي توصيفي از قبيل            

توان گفت كه تعداد آنها چندان زيـاد اسـت كـه هـر كـس                  چنين كساني وجود دارند بلكه حتي مي      
گونه تعبيرات توصيفي را بـه كـار          اين) مخصوصاً تجربي آن در مد نظر است      ( علم   بخواهد در باب  

ببرد ملزم به ارائة دفاعي محكم است تا در ضمن آن بتواند نشان دهد كه نگرشي وجود دارد كه بر                    
البته كـساني  . و مانند آن سخن گفت» شناسي ديني زمين«و » فيزيك ديني« از  توان حتي طبق آن مي

گذرنـد درك ايـن نكتـه را          ناپذير و موقعيت پوزيتيويستي به علم تجربـي مـي           گرش انعطاف كه از ن  
تـوان    شمول بودنِ قوانين علمي، امري مسلم لحاظ شود باز مـي          يابند كه حتماً اگر جهان      تر مي   آسان

اش، با مردم و فرهنگ مردمـي كـه آن را    گفت كه علم دست كم از حيث اهداف غايي و آثار عملي         
شناسـاني كـه در پرتـو       سـعي و كوشـش علـم      . بندند نسبتي دارد    آورند و سپس به كار مي       يپديد م 
هاي مخصوصاً تاريخي در باب علم تجربي توانستند ديدگاه پوزيتيويستي به آن را همچون                پژوهش

ارتباط با كار و اشتغال توليدكنندگان علم به كنـاري نهنـد اكنـون در ميـان                   عندي و بي  ديدگاهي من 
 باشند، به اين روشـنگري منتهـي         اي  شناس، كه در باب امور ديگر، صاحب هر عقيده          فان علم فيلسو

منظور غيرتجربي به معناي اخـص     (اي از آرا و اعتقادات غيرعلمي         شده است كه علم تجربي با پاره      
» )تجربـي (مبادي مابعد الطبيعـي علـم       «نسبتي وثيق دارد و از اين آرا و اعتقادات با تعبير            ) آن است 

 نشان ـ  و نه تاريخ سنوي آن ـ هاي آنها نشان داده است كه تاريخ مفهومي علم       پژوهش. كنند  ياد مي 
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گونه مبادي مابعد الطبيعي      هاي تحقيقاتي و علمي همواره در بستري از اين          اين است كه طرح برنامه    
  .و غيرعلمي تحقق يافته است

اول، از حيـث  : افتـد  در علـم مـؤثر مـي     نظرگاه انسان در باب هستي به طور كلي، از دو حيـث             
آمـده، چگـونگي و بـستر       هاي علمي؛ و دوم، از حيث تفسير نتـايج بـه دسـت              گيري پژوهش   جهت
تواند آغاز جستجوي او در جهان باشـد مـسير آينـده پـژوهش او را از           دار شدن انسان كه مي    مسئله

 حقيقـت اصـلي وحـي اسـالمي و          نگاه فرد مسلمان به جهان، با توجه به اينكه        . كند  پيش تقدير مي  
دين به جهان از هر       ترديد با نگاه فردي بي      مستتر است، بي  » اهللا  اال    اله    ال  «چكيدة آن دركلمة آسماني     

كنـد و بـستر خـاص خـود را بـراي              حيث متفاوت است و بنابراين مسائل خاص خود را توليد مي          
كلمه آسماني دامن جهان هستي را از       مسلماني كه بر طبق اين      . گسترد  هاي تجربي آينده مي     پژوهش

هـاي جهـان      ديني كه در فرد بـه فـرد واقعيـت           داند، با انسان بي     هرگونه حضور گَرد ثنويت منزه مي     
رسند يـا مـسئلة واحـدي را از دو      صرفاً دنبال تبيين مكانيكي است قطعاً يا به دو مسئله متفاوت مي           

رتيب مسلمان، چـون هـر آن، چـشمي بـه مـسئلة        به اين ت  . كنند  بينند و درك مي     نظرگاه متفاوت مي  
توحيد و سريان آن در ذات و صفات و افعال و بنابراين در كل جهان هستي دارد، علم را بـه مثابـه               

به عقيده او هيچ چيز در      . نگرد كه در كار كشف اين وحدت در افعال خداي متعال است             ابزاري مي 
 دو واقعيت داشته باشند، در تضاد بيفتد و وجود          تواند  با چيزي ديگر، در صورتي كه هر          جهان نمي 

داند كه جهان چـون فعـل الهـي      صاحب چنين نظرگاهي از پيش مي     . يكي نافي وجود ديگري باشد    
پـس  . شـود   يـاد مـي   » تـسخير «است سراسر آكنده از امر او است، امري كه در قرآن از آن با تعبيـر                 

ديشه است، و تسخير كه بيان سريان توحيد        توحيد، كه مالك اصلي اسالمي بودن يك فكر و يك ان          
اي علـم     گونـه   كننـد، بـه     علـم را تـدارك مـي      » ديني بـودن  «در سراسر جهان است، دو عنصر اصلي        

تواند به چيزي دست بيابد مگر آنكه آن چيز ظهور بخشي از تسخير الهي در جهان اسـت و از                      نمي
 از نظرگاه اسالمي، از حيث كـشف و         هر علمي از علوم طبيعي،    . حيث توحيد، نقشي در جهان دارد     

آشكارسازي تسخير الهي و سريان توحيد افعالي الهي در جهـان در حقيقـت يـار و مـددكار علـوم                  
ترديد از نظرگاه مسيحي و پيروان اديان الهي و آسماني ديگر نيـز   طبيعي ديگر است و اين سخن بي 

ئلة توحيد در ذات و در صفات هاي همة اديان وحياني مس درست است چراكه محور اصلي آموزش
هـاي   كساني كه در اين فعل مبين الهي، نـشانه . و در افعال الهي است و جهان، فعل مبين الهي است       

يابنـد در     اي نمـي    يابند يا اصالً چنـين نـشانه        اندكي بر وجود الهي و حضور تسخير او در جهان مي          
هاي الحادي جديد در گسترة  جة تأثير فلسفهحقيقت يا نظرگاه ديني ندارد يا در نظرگاه ديني آنها نتي 

توليـد  » علم سكوالر «اگر چنين باشد، اين كسان اگر علم توليد كنند،          . شود  عقالنيت آنها داخل نمي   
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است كه از نظرگاه ديني جدا افتـاده      » علم ديني «علم سكوالر در حقيقت به يك معنا همان         . كنندمي
يـك  «. ست كه با نظرگـاه دينـي همنـشين گـشته اسـت            ا» علم سكوالر «همان  » علم ديني «است؛ و   

دار شدن پژوهـشگر      يي كه در اينجا در مد نظر ما است، ناظر به استناد چگونگي و بستر مسئله               »معنا
است و نتايج علمي را فقط از حيث نحوه ديني يا غيرديني تفسير كردن آنها در مد نظر دارد وگرنه                    

ونگي و بستر پيدايش مسئلة علمـي هـم تفـاوت بنيـادي             از حيث چگ  » علم ديني «با  » علم سكوالر «
» علـم دينـي  «پـس تـا اينجـا دو ويژگـي بـراي      . دارند، چنانكه بر صـاحبان انديـشه آشـكار اسـت         

هـم آشـكار شـده      » علم سـكوالر  «ايم، كه با آشكار شدن آنها، در حقيقت گويا دو ويژگي              برشمرده
فهمـيم اديـان      ان در معنـايي كـه از آن مـي         مسلم(نخست اينكه نظرگاه الهي و ديني مسلمان        : است

 درود و رحمـت  –گونه كه گفته شـد همـة پيـامبران الهـي          پذيرد زيرا همان    وحياني ديگر را نيز مي    
انـد؛ مـسائلي كـه        آور توحيد و معلمان الهي مكتب توحيـد          در اساس پيام   –خداوند بر همة آنها باد      

كنند به دنبـال دارنـد، مـسائل خـصوصي     ضه ميشان آنها را عر   اديان در شكلي كه صاحبان امروزي     
در چگونگي پيدايش مسائل علمي و بستر سر برآوردن آنها نقشي تأثيرگذار            ) وضع فعلي آنها است   

توان با كساني كه مسئله منشأ را در سرنوشت ديني يا سكوالر بـودن علـم مـؤثر                    بنابراين نمي . دارد
نگاه كسي كه علـم را از بـراي چيـره           . باشد» سكوالر«ا  ي» ديني«تواند    منشأ مي : دانند موافق بود    نمي

داند طبيعت از پيش با ارادة الهي تسخير شده است،            خواهد، با نگاه كسي كه مي       شدن بر طبيعت مي   
اولـي طبيعـت را رام خـود        . تواند تفاوت بنيـادي داشـته باشـد         به كلي در پيدايش مسائل علمي مي      

.  حقايق كتـابي اسـت كـه آفريـدگار جهـان آورده اسـت              خواهد تا بياسايد، دومي در پي كشف        مي
 طبيعت را به اين     ـ كه دوره رشد افزاينده آن است        ـبسياري از صاحبان علوم طبيعي در دوره جديد         

اينكـه صـاحبان نهادهـاي ديـن از سـر           . انـد   اند در حقيقـت علـوم دينـي توليـد كـرده             معنا خوانده 
، در حقيقـت از دينـي بـودن علـومِ آن دانـشمندان چيـزي                اند  ناشناسي گاه به گاه بر آنها تاخته        دين
  .كاهد بنابراين مسئلة منشأ اهميت بسيار دارد نمي

 »سـكوالر « يا   »ديني«هاي علمي نيز متناظر با ديدگاه مفسران ممكن است            دوم اينكه تفسير يافته   
خيزد، دينـي  دار برعي است؛ هرگاه تفسير از چشمي دينگردش بين ديني و سكوالر امري طبي  . گردد
دنبال آيـات   ) آنهاهاي    يعني در پديده  (تفسير كسي كه در آفاق و در انفس         . گردد و هرگاه نه، نه      مي

كند و تفسير مكانيـستي فـرد سـكوالر، بـه وصـف                متصف مي  »يدين«الهي است، علم را به وصف       
 باشـد   »سـكوالر « يـا    »دينـي «اما نبايد تصور شود كه متن علم، بنابراين، از اين حيث كه             . »سكوالر«

متن علم خود فعلي از افعال الهي است، يعني غير از اينكـه حكايـت از تـسخير                  !  است؛ هرگز  اخنث
پوشي از اين حيثيت، امري الهي و فعلي الهي اسـت    الهي در جهان است، خود، با چشم   الهي و فعل  
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ين يافتـة دلكـش   توان نسبت داد و در عين حال ا    چرا كه وجود علم را به چه كسي جز خداوند مي          
براي جلوگيري از تحول اين زمزمـه     . »ال مؤثر في الوجود اال اهللا     «حكيمان مسلمان را زمزمه كرد كه       

به لقلقة لسان ناچار بايد خود علم را نيز به مثابه امري الهي و فعلي الهي در حساب آوريم، و ايـن                       
  . است»علم سكوالر« و »علم ديني«در واقع فرق سوم بين 

 فـرق ايـن دو از حيـث آثـار           ، فرق چهارمي هم وجـود دارد و آن        ، كه بين اين دو    روشن است 
گـذرد    انگيزي كه پيشرفت علم در اختيـار انـسان مـي            هاي شگفت   امكان. عملي در ميان مردم است    

شناسي مولكولي و تحقيقـات       هاي تحقيقاتي بنيادي از قبيل زيست       شك، به ويژه در بعضي حوزه       بي
  گـاهي   امكانـات ژنتيكـي ديگـر، حتـي        ،هـاي بنيـادي     نيادي در بـاب سـلول     اي و تحقيقات ب     هسته

. سـازد   نگرند دچار مي    دانشمنداني را كه به همة مسائل و به ويژه به اخالق از نظرگاهي سكوالر مي              
گونه مسائل كه با آثـار عملـي علـم پيونـد دارنـد                اين. سازد  مسائل محيط زيست، همه را نگران مي      

اي مطلـوب     دار يا به كلي از بين بروند يا به گونه         مي دين ندار و درميان مرد   ممكن است در جامعة دي    
علمي كه در خدمت خداشناسي و رفع نيازهاي فردي و اجتماعي جامعة ديني باشد، از               . مهار شوند 
ديـن     وجود دارد كه در دست مردمي بـي        »علم سكوالر « است و در مقابل آن       »علم ديني «اين حيث   

هـا،    هر چند، برخالف تـصور بعـضي      . ب قدرت و ثروت و زورگويان است      در خدمت منافع اصحا   
 »علـم دينـي   «. مهم و اصـلي آن اسـت  يها يكي از ويژگيبلكه  نيست، »علم ديني«اين تنها ويژگي  

مدي آن آشـكارا نـشان   اآيد بايد در بستر توحيدي به كار آيد و كار   چون در بستر توحيدي پديد مي     
ي  هرگـز سـرّ    »يعلـم دينـ   «رو    از اين . ار انسان و جوامع انساني باشد     سريان توحيد در افعال و كرد     

، چون همواره در خـدمت تعـدي و         »علم سكوالر «هايي از     ، يا بخش  »علم سكوالر «نيست، درحالي   
علـم  « و »علـم دينـي  «ي است و اين فرق پنجم بـين         است، همواره سرّ   انزورگويي و چپاول ضعيف   

  . است»سكوالر
 اسـت وگرنـه دانـشمند    سـكوالر و علم في از اوصاف دانشمند سكوالر  وص،پنهان ساختن علم  

كه يـك مفهـوم نـاب دينـي      (اش را زكات   هاي عملي    نشر يافته  ،مسلمان برطبق وظيفة الهي خويش    
علـم  «سازد و هم علم خود را     داند، و با نشر آن هم خود را پاك و پاكيزه مي             علم خويش مي  ) است
  .گرداند  مي»ديني

هـا را     اي است كه انسان     گونه  كند بلكه تعاليم آن به      ديني حمايت مي  علم  ها از هويت    اسالم نه تن  
زيرا از ديدگاه اسالمي هرگاه عملي بـا نيـت          . كند     تشويق و بلكه مكلف مي     »علم ديني «براي توليد   

.  بادي شديد بـر آن بـوزد       ،نزديكي به خداوند صورت نگيرد خاكستري است كه در روزي طوفاني          
 همه بسته به اين است كـه از حيثيـات           ، هيچ ارزشي ندارد؛ و ارزش علم      »علم سكوالر «،  يبه تعبير 
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چون از اين ديدگاه بنگريم كـشيدن  .  تلقي شود»ديني«اي كه برشمرديم تا چه اندازه بتواند        چندگانه
 امـري   »علـوم طبيعـي   «شود و بـين        ناميده مي  »علوم ديني متعارف  «خط تمايز بين آنچه به اصطالح       

از سوي ديگر، اگـر حيثيـات    .  امكان تحقق ندارد   »غيرديني«اند و علم      »ديني«همه علوم   : طل است با
 نظر نباشد و انسان با نيت نزديكي به خداوند دنبال علوم نرود در اين صورت حتي  شده در مد  گفته

نـا ترتيـب    به اين مع  . سازند  اند و هرگز صاحبش را پاك نمي        »غيرديني« نيز   »ديني«علوم به اصطالح    
 كه  ايكنندة جامعه   نندة كاربر آن، و پاك    ك  كننده صاحب آن، و پاك      پاك: كننده است    پاك ،»علم ديني «

  . نيست»علم سكوالر«هيچ يك از اينها در توان . در آن در كار است
گونه بود كه در دوران درخشش دانشمندان مسلمان، كه علوم طبيعـي در دامـن و در بـستر                     اين

شد، صاحبان علوم و پديدآورندگان آنها اشتغال علمي را شكلي از بندگي      توليد مي  نظرگاه توحيدي 
كردنـد كـه      اي رفتار مي    گونه  نگريستند؛ و به هنگام آغاز پژوهش علمي به         و عبادت خداي متعال مي    

فرسا روبـرو    سازند و اگر در كار علمي با مشكلي طاقت          رسمي آماده مي  عبادت  گويي خود را براي     
معلوم است كـه هرگـاه      . رفتند  آوردند و به مسجد مي       به عبادت از از نوعي ديگر روي مي        شدند  مي

باز اين درخشش به دامن اسالم انشاءاهللا برگردد علم هويت ديني خود را باز خواهد يافت، و ايـن                   
در دامـن   . همه از بركت نگاه دين مبين اسالم به جهان و انسان و نسبت بين جهان و انـسان اسـت                   

هاي پيدايش آن را روشن است كه بايد در جايي  م، توليد علم سكوالر غيرممكن است، و ريشهاسال
   .ديگر و در بستري ديگر بايد پي گرفت

  




