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 ینیار علم دینگاهی دیگرباره به مع
     09/11/1399 تاریخ تأیید:  21/05/1399 تاریخ دریافت:

 *علی اکبر رشاد   ------------------------------------------  

 چکیده 

) را از ی(قدس» ینیعلم د «اسـت که  یهای، شـاخص یا شـاخصینیار علم د یمراد از مع

 ســـازد. به نظر راقم ســـطوریز میمتما» یماهو «) به لحاظ (ســـکوالر» ینید  ریعلم غ«

نکه یح ایتوضــ علم اســت.» گانههای رکنی پنجمؤلفه«بودن دینی علم در گروبودن دینی

ـــدانش ـــر هـا از س ـــتــه عنــاص ص«و » بخشتکّون«ه دس
ّ
ـــخ برخوردارنــد:  »بخشتش

فهمؤ «		.۱
ّ
». یصــورــــ  یتیمختصــات هو . « ۳ ؛»یماهو  یهازهیمم. «۲ ؛»یرکن یهاِل

فـه«
ّ
ـــر تکّون» دانش یرکن یهـامؤِل ـــر ن یا .میکنیاطالق م بخش آنرا به عناص عناص

ـــوع«ها)، انگاره(پیش» ینظر یمبـاد«نـد از اعبـارت ـــائل«، »موض و » تیغا«، »مس

ـــر» منطق« مختصــــات «آن،  یایــعلم و قضــــا» نحوه وجود«چون  یعلم. عنــاص

» یهندسه معرفت«ز یعلم و ن» یمختصـات ارزش«آن،  یایعلم و قضـا» یشـناختمعرفت

ـــمار م دانش به یمـاهو  یهـازهیآن را در زمره مم دانش،  یماهو  یهازهیمم .میآور یش

فه
ّ
» االخص یبالمعن« ینیعلم د  با توجه به توضـــیحات باال اند.یرکن یهابرســـاخته مؤِل

ـــت از  ـــتگـاه معرفت«عبـارت اس بوده،  ینیآن د » یرکن یهامؤلفـه«همـه کـه  یایدس

» ینید  علم«باشد. اطالق عنوان » ردهاصابت ک«ز به واقع یدهنده آن نلیتشک یهاگزاره

  است. یقیگونه دانشی، اطالق حق نیبه ا

نظریه  ،های رکنی علممؤلفه ،معیار علم دینی ،علم سکوالر ،علم دینی واژگان کلیدي:

  تناسق ارکان.

                                                      
 a.rashad@iict.ac.irاستاد گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. * 
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  اشاره

نی عنوا» علم دینی«ترها (در نیمه اول دهه هفتاد شـمسـی) بر این عقیده بودم که اصطالح پیش

ــت مقول ــکیک (ذومراتب) اس ــدق اطالق عنوان به  .بالتش ــعف (رقت) ص ــدت (غلظت) و ض ش

ق، تابع حدود حصول معیارهای گوناگونی است که اطالق این عنوان را های دستگاهمعرفت
َّ

وار محق

ریه نظ«ه ئاما پس از ارا ؛تواند حسـب مورد نسبی باشددرنتیجه کاربرد این عنوان می ؛داردمجاز می

گانه جهای رکنی پنمؤلفهبودن دینی بودن در گروبر آن شدم که مالک دینی و غیردینی» نتناسـق ارکا

 صورت در غیر این ؛و فقط در این صورت استعمال عنوان علم دینی حقیقی خواهدبود دانش اسـت

ــت.  ــامحی و مجازی اس درباره معیار  حقیرخر أدار تبیین نظر متاین مقاله عهده اکنوناطالق آن مس

معیار «، با عنوان ۱۳۸۷تاریخ بهار ه ب ۳۳دینی اسـت. نظریه فصـلنامه ذهن منسـوخ در شماره  علم

 )ی(قدس» ینیعلم د«است که  ییها، شاخصینیعلم د یارهایمنتشر شد. مراد ما از مع» علم دینی

  سازد.یز میمتما» یجوهر«و » یماهو«) به لحاظ (سکوالر» ینید ریعلم غ«را از 

ــ ــر نکه دانشیح ایتوض ــته عناص ــه دس ص«و » بخشتکّون«ها از س
ّ

ــخ برخوردارند:  »بخشتش

فه«
ّ
فه». «یصورـ  یتیمختصات هو«و » یماهو یهازهیمم«، »یرکن یهامؤِل

ّ
» دانش یرکن یهامؤِل

، »موضوع«، »ینظر یمباد«از: اند ن عناصـر عبارتیم. ایکنیاطالق م بخش آنرا به عناصـر تکّون

  علم.» منطق«و » تیغا«، »مسائل«

ص«از 
ّ

» یجوهر یهازهیمم«ا ی» یماهو یهازهیمم«ها، به دانش یجوهر» بخشعناصـر تشخ

» یشناختمختصات معرفت«آن،  یایعلم و قضا» وجود نحوه«چون  یم؛ عناصـریکنیر میعلم تعب

ــا ــ«آن،  یایعلم و قض ــات ارزش ــه معرفت«ز یعلم و ن» یمختص  یهازهیآن را در زمره مم» یهندس

  م.یآوریشمار مدانش به  یماهو

ـــه صــور«چون  یاز عنـاصــر ت) و یـو فوایـد (نـه غـا» کـارکردهـا«، »قلمرو«، »یهنـدس

 یورصـ  یتیمختصات هو«ز به ین یهر علم» نگارانهو بوم یاجتماعــ  ، فرهنگیخیتارخاستگاه «

  م.یکنیر میتعب» دانش

فه«تناسـق 
ِّ
و مختصات » یماهو یهازهیمم«ز علوم است. یار وحدت و تمای، مع»های رکنیمؤل

و  ینید ان علمیك میستند؛ درنتیجه تفکیل نیز علوم دخی، در وحدت و تما»دانش یصورـــ  تییهو
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فهز بر اساس دینی و غیردینییو سکوالر ن ینیر دیبا علم غ یقدس
ِّ
گردد؛ یر مسیهای رکنی مبودن مؤل

فه« د بر اســاس ســنخهیز بایعلوم ن یبندو طبقه یشــناســکمـا اینکه گونه
ِّ
 هو نحو» های رکنیمؤل

را کـه  ییهـادانشتوان یدانش صــورت بنـدد. البتـه از ســر مســـامحـه م» یمـاهو یهـازهیمم«

ت (که اس ین خاصیآنها مربوط و منسوب به د ینیا سرزمی یاجتماعـ  فرهنگیا ی یخیتارخاستگاه 

 ن عناصریتوان این مین نسبت داد؛ همچنیشود)، به آن دعلم قلمداد می یتیاز جمله مختصات هو

  کرد. ز لحاظیعلوم ن یبنددر طبقهـ  و پیرامونی یثانو یهابه عنوان شاخصـ  را

  م:ییگویسخن م ینیعلم د یارهایك از معیاجمال راجع به هر ر بهیدر ز

 یایدانش و قضا ینظر یادهایآن. مراد از بن یایدانش و قضـا» ینظر یادهایبن«بودن ینید ك)ی

 یبر آنهاست و از آنها به مبان یاند که دانش و مسـائل آن مبتن»ییهارفتهیپذشیپ«و » هاهیمایپ«آن، 

و  بودن نسبت به دانش»باواسطه«ا ی» واسطهیب«ها و مسائل آنها از جهت علم یشود. مبانیر میتعب

» هبیقر یمباد«ج یر رای، که طبق تعب»هاانگارهشیپ«ـــ  ۱هستند:  یبندمسائل، به دو سطح قابل طبقه

ــوندیده مینام ــــ  ۲؛ ش ــوند. یده مینام» دهیبع یمباد«ج، یر رای، که طبق تعب»هاانگارهشیفراپ«ـ ش

د؛ انیآن بالواســطه بر آنها مبتن یایو قضــا ینیاند که علم دیعلم آن دســته مبان یهـاانگـارهشیپ

ت بر آنها هستند. بهتر اس یآن، با واسـطه مبتن یایهسـتند که علم و قضـا یایها مبادانگارهشیفراپ

» یمباد«هســتند، به  یآن بالواســطه بر آنها مبتن یایو قضــا ینیکه علم د ییهاانگاشــتهشیتنها از پ

ها، انگارهشیآن هستند نه فراپ یاید علم و قضایبه تول» متیمبدأ عز«قت آنها یرا درحقیم؛ زیر کنیتعب

، یشــناخت، ارزشیشــناختیهســت یهـاانگـارهشیانـد. پیمبـاد یهـا مبـادانگـارهشیبلکـه فراپ

  دهند.یل میعلم را تشک یقیتصدـ  ینظر یو...، مباد یشناختمعرفت

 یت، در صوریعلم یایت دانش و قضایدر ساخت ماه ینظر یمباد کنندهنییتع با توجه به نقش

تناسق،  هیظرن یخواهد بود؛ بلکه به مقتضا ینیبر آنها د یمعتبر باشـند، دانش مبتن ینیکه به لحاظ د

  ح است.یها فاقد فرض صحگرمؤلفهیبودن دینیردی، غینظر یبودن مبادینیدر صورت د

بودن مسئله در گرو ینیانگاشـتن علم است؛ دینیگر دیار دیدانش، مع» مسـائل«بودن ینیدو) د

داشتن  یت ذاتیه در گرو قدسیبودن موضوع قضینیه است؛ دیقض» محمول«و » موضوع«بودن ینید

ــائل علم دیآن ن ــت تا مس ــا ینیس ــر به قض ــوعات  ییایمنحص ــت ذاتگردد که موض  یآنها از قداس

 یا کافیشـدن موضـوعات قضاینید ی، بلکه برا»)ای مقدسیاشـ«ا ی» مناسـك«برخوردارند (مانند 
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شدن اشتهانگینینکه دیباشد؛ کماا ینید یمورد بحث، منطبق بر تلق هیقض» موضوع«از  یاسـت تلق

 محمول از کتاب و سنتین نیز منحصر در این» ایمحموالت قضا«
ً
د؛ استنباط شده باش ست که مثال

ه یمعتبر باشد، محمول و به تبع آن قض ینیاز محمول و حمل آن بر موضوع، از منظر د یبلکه اگر تلق

 و» موضوع«ك دانش، ازیمورد بحث در  یایقضا که مجموعه یگردد. در صورتیقلمداد م ینیز دین

  .خواهد بود ینیل شده باشند، آن دانش دین معنا تشکیبد ینید» محمول«

ــاین نکته نیگفته، اشیپ عالوه بر نکته ــت که قض ــائل علم د ینید یایز درخور ذکر اس  ینیو مس

م؛ یه ســخن گفتیحمل هیســتند. ما از باب مثال از اجزای قضــین» هیحمل موجبه یایقضــا«محدود به 

ته انگاش ینین برخوردار باشـند، دیکه اجزای آن از مالك صـحت انتسـاب به د ییایبلکه انواع قضـا

لم د، عید آیپد یاز آنها فراهم شده، معرفت دستگاهوار یگاه که انباشت درخور اعتنایشوند و آنیم

  رد.یگیشکل م ینید

ــا ــای«ا ی» یإخبار«، به لحاظ ینید یایقض کم(گزاره یبودن، به دو گروه ِحکم»یِانش
ُ

 یها) و ح

قابل  یگونگونه یهابه گروه یز به لحاظ ماهوین یإخبار یایشــونـد. قضــایم میهـا) تقســ(آموزه

  اند؛ ازجمله به:میتقس

» بودستین«ا ی» بودهست«دار گزارش از ) که عهدهیشناخت(وجود یهستان یهاگزارهـ  ۱

  اند.شیموضوع خو

ت موضــوع یو ماه» بودِچه«داِر گزارش از ) که عهدهیدی(تحد یســتانیچ یهاگزارهــــ  ۲

  اند.شیخو

افعال (حسن و » بودچسـان«دار گزارش از ) که عهدهیفی(توصـ یچسـان یهاگزارهـــ  ۳

  ئ) هستند.یث) و اعمال (صالح و سیب و خبیا (طیقبح)، اش

موضــوع  دار گزارش از علل اربعه) که عهدهیلی(تعل ییدآینده پدیبازگو یهاگزارهـــــ  ۴

  ش هستند.یخو

  وند:شیم میز به دو دسته کالن تقسین» یشناختارزش«منظر ، از ینید» یإخبار یهاگزاره«مجموعه 

ق ا ییهاگزارهـ  ۱
ّ
  م.یکنیر میتعب یدتیعق یایاند که از آنها به قضامانیکه باألصاله متعل

  م.ینکیر میتعب یعلم یایستند که از آنها به قضایمان نیکه باالصاله متعلق ا ییهاگزارهـ  ۲

کم یایـقضــا
ُ

اند. میمختلف قابل تقســ یهاز، به اعتبارات گوناگون، به گروهی) نیی(انشــا یح
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ت یـهو«ا یـ» یت الزامیـهو«ا، بـه اعتبـار یـن قضـــایم ایم، تقســین تقســیترن و جـامعیتریکل

ــ ــاس ا»یارزش ــت. بر اس ــتن آنهاس ــاین معیداش کم یایار، مجموعه قض
ُ

ــای یح به دو گروه  یو انش

  شوند:یم یبنددسته

  / احکام)؛یفی(تکل یستیالف) با

  / اخالق).ینی(تحس یستیب) شا

کم یایالبته قضـا
ُ

ان توان با عنوشود که از آنها میدینی شـامل قسم سومی نیز می یو انشـای یح

یاد کرد. در اینجا از باب مماشـات با تقسـیم رباعی مأنوس، فقط بر دو قسم فوق » معنویات دینی«

ک   ورزیم.د مییتأ

کم یایك از دو گروه قضایهر 
ُ

 ه اعتباراتز بی/ تحسینی) نیستیشاـ  ۲ست/ تکلیفی؛ ی. با۱( یح

ق حکم) به  یمختلف (موضــوع، محمول، ســبب/ علت حکم، دواع
ّ
فاعل (مکلف) و آثار فعل متعل

  ست.ین مختصر مجال طرح و شرح آنها نیشوند که ایم میخردتر تقس یهاگروه

موضوع دانش  ینید، ماهیت دیعلم مطرح گرد یایکه در خصـوص موضـوعات قضاسـه) چنان

  د.یقلمدادشدن آن (البته دینی بالمعنی االوسع) به شمار آ ینیگر دیتواند شاخص دیز مین

 نیبر ا یبرخ .وجود دارد یدر مورد نســبت موضــوع علم با موضــوعات مســائل، نظرات مختلف

 یباورند م
ّ
گر ید یبرخ .برقرار است یو جزئ یان موضـوع هر علم با موضوعات مسائل آن، نسبت کل

 ،۱۴۱۷، یالعراقاند (لیل به تفصیز قایگروه سوم ن .جزء اسـت ان آنها کل ویاند رابطه مدهین عقیبر ا

ــان نین جهت ی، علوم از انین کمتریاز نظر ا .)۱۲، ص۱ج ــتند.یکس مختلف،  یهاان دانشیدر م س

 ینظر اول و دوم، بحث از چگونگ شـود. بر اساسیافت میت یبسـته به مورد، نمونه هر سـه وضـع

ك یتفک گر قابلیموضوع علم بر آن از همدر یتأثنحوه  یبررست علم با یا بر ماهیموضـوع قضـار یتأث

  ستند.ین

به دو  علم ی؛ دستاوردهاشـدن آن استانگاشـتهینیگر دیت دانش مالك دیبودن غاینیچهار) د

ا ی یگردد؛ مانند داعیمفاعل باز  ت علم، به ارادهیاند. غایبندقابل طبقه» فایدت«و » تیغا«سطح 

 ت با دانش، نسبتین آن در نظر داشته است. نسبت غایس و تدویکه مؤسـس علم در تأس یایدواع

 ایدهکرد. اما مراد از ف یتلق ینیتوان علم را دیباشد، م ینیت علم، دیخته است. اگر غایزه و انگیانگ

 بر دانش مترتب اسـت، هرچند در مقام تأس ییا کارکردهایدانش، کارکرد 
ً
س مقصود یاسـت که قهرا
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  ق بدان نظر نداشته باشند.یپژوه در مقام تحقا دانشمند و دانشیمؤسس نبوده، 

  شود.یم یبندت، به مراتِب مختلف ردهیآن غا ینیزان ارزش دیت علم به اعتبار میبودن غاینید

ــ ــوع علوم ناالبدان و علمایاالدات به علمیم علم در روایتقس ــت، بلکهین، تنها به لحاظ موض  س

ت و فایدت آن به شــئون دینی و یپردازد و غاین میانـد کـه بـه امر دیا علومیـن آن علم ایـاالدعلم

الق اط ییهاا دانشین به دانش االبداکند و علمیاسـتصـالح باور و استکمال نفس آدمی بازگشت م

 به اسـتصالح و استکمال جسم و یاند که به امر بدن و آنچه به آن مرتبط اسـت مشـده
ً
پردازد و طبعا

ــت یوجه ماد ــنین کالم یا دایاالدورزد. مراد از علمیاهتمام م یآدم یهس ــناس االخص یبالمعن یش

ن دو علم محدودند و نه آنچه یست. نه علوم به ایز فقط طب نین ناالبداکه مراد از علمسـت؛ چنانین

دارد در زمره  ینیت دیکه غا یو طب منحصـر است. هر آن دانش ن و بدن اسـت به کالمیاز دیمورد ن

 شــمار اســت؛ن به االبدااســت، در زمره علم یآن بدن آدم ن اســت و هر آنچه مآل و معادایاالدعلم

 هرچند در برخی اخبار غرض از دو قسـم همان مصادیق محدود است، مانند کالم حضرت علی 

فوس و بعلم األبدان «اند: کـه فرموده العلم علمان، علم االدیان و علم األبدان، فبعلم األدیان حیاة النّ

ــة األبدانحیاة األ ــة األدیان أوجب من حراس  االدیان اشــرف من األبدان و حراس
ّ

» جســاد. و اعلم ان

  ).۲۲۰، ص۶، باب۱ج ،۱۴۰۳(مجلسی، 

  علم نافـع یامعن

 نفع در هر » علم نافع«از  ما ینیات دیدر ادب
ً
ــت. قطعا ــخن رفته اس ــده یك از دو حوزه یس ادش

نفع در آنچه در خدمت روح است،  یعنید به حسب خود معنا شود؛ ین) بااالبدان و علمایاالد(علم

 یمناسب ا یز معنایکه در خدمت بدن است ن یدارد و در علوم یخاصـ یمعنا
ً
ن حوزه را دارد؛ طبعا

ــوند. اله یاند که به کمال نفس منتهگاه نافع، آنعلوم ناظر به نفس و روح ــترده  یات به معنایش گس

شود، یر میف تعبمضا یهاامتدادی آن که امروز از آنها به فلسفه یهان فلسـفه و شـاخهیآن، همچن

 از ا
ً
ت؛ نفس نفس اس یبرا یر فالسفه فلسفه کمال ثانیرا به تعبین دسـت معارف به شـمارند؛ زیکال

ن یآورد. بنابرایفراچنگ م یشــود، کمال ثانینفس با فلســفه آشــنا م یخود کمال اســت و وقت یآدم

 نافعینفس است و نت یفلسفه کمال برا
ً
  بودن است.بودن آن در خدمت کمال نفسجتا



 

 

اه
نگ

ید ی
اره

رب
گ

 
مع

به 
ی

 ار
م د

عل
نی

 ی

 11 

 

ر نافع خواهد بود؛ البته نفع در ینشــد، علِم غ یبـه کمـال نفس آدم یمنته یاگر بحـث فلســف

ــه ین هماالبدامعل  به ایش
ً
ــود، واال فقط علوم تغذین معنا نیا لزوما ــت که موجب کمال بدن ش  ه ویس

ــ ــداق علم یعلوم ورزش ــمار ماالبدامص  برا یآمدند. علمین نافع به ش
ً
ــرفا راحت و رفاه  یرا که ص

ز علم نافع قلمداد ینافع باشد نـــ  ل بدن اوو نه کماـــ  و بهداشـت و درمان جسـم یآدم یجسـمان

ن شــاخص و مصــداق آن به حســب موارد، ییدارد که تع یعام یمعنا» بودننافع«م. لهذا یکنیم

 ز ممکنین دو دســته علوم نیا یها، بلکه در شــاخهیتنها در اقســام کل بودن، نهمتفاوت اســت. نافع

را متناســب آن  ی، معنایرشــته، شــاخه و دانشــجه نفع در هر یدا کند. درنتیمتفاوت پ یاســت معان

لُّ اْلَكَماِل الِفْقُه [التفّقُه] «آمده اســت:  ت معروف از امام باقریابد. در رواییم اُل كـُ » نيالدِّ  يفِ اْلَكمـَ

ر ین اسـت و اگر سایمان فقه و فهم د)؛ کمال، تمام کمال ه۲۶۳، ص۱۵ج ،۱۴۰۹ ،ی(محدث نور

، تفقه ینیرا تفقه در علم دین ارزش خواهند شد؛ زیابند، مشمول ایب ینیصـفت د یز به نحویعلوم ن

  ن خواهد بود.یو تفهم د

منظر  د، دریرفته در مقام تولکارقلمدادشدن علم، معتبربودن روش به ینیپنج) از جمله شروط د

 یمنابع در صورت ینیآفرت آن دارند، نقشیدر ساخت هو ینقش اساسن است. هرچند منابع علم ید

ــتنباط و یمحقق م ــود و منطق اس ــتفاده ش ــب اس گردد که در مواجهه با منبع از روش معتبر و متناس

رو نقش و ســهم منـابع از کـارکرد روش در  نیز درســـت بـه کـار برود؛ از ایاســتنتـاج از منبع ن

  ست.یك نیعلم قابل تفک یبخشتیهو

ود؛ علم ب ینیت دین هویدر تأم یرکن یهانجا بحث شد، مربوط به کارکرد مؤلفهیشش) آنچه تا ا

کیدر ا  ینیصــدق اطالق عنوان علم د یها برامؤلفه یبودن صــورینیم که صــرف دیورزید مینجا تأ

ن رو یاست؛ از ا ینیتحقق علم د یا و انطباق آنها به واقع، شرط اساسیسـت؛ صـدق قضـایبسـنده ن

ح اطالق عنوان علم یز در تصحیعلم ن یشناختمانند ارزش معرفت یماهو یهازهیعناصر مم یبرخ

کیکند؛ بدیدخالت م ینید ها به هها بر اصابت گزارت مؤلفهیاسالم یستگید بر باین جهت ضـمن تأ

کیواقع ن ــالمیکنید میز تأ ــورت اس ــفت مؤلفهیم. هرچند در ص ر ز دیعلم ن یینمات و واقعیها، کاش

نش روش ی(مانند عدم گز یمند متوقع و مورد انتظار است، ممکن است به جهاتواقع یایبخش قضا

 یرا برا» شرط اصابت«رو  نیکند؛ از ا یا کاربسـت نادرست آن) دانش راه خطا طیه یمناسـب قضـ

  م.یشمریاطالق عنوان الزم م
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 یدانش به معنا ینیت دیـــ صوری در ساخت هو یتیتر اشاره شد: مختصات هوشیکه پچنان

ا چند عنصــر از عناصــر یك یکه از  یالتســامح به علومیســتند؛ اما علیل نیق آن دخیق و حقیدق

ــات هو ــترهایبرخوردار بوده (مانند ا ینید یتیمختص ــــ  ی، فرهنگیخیتار ینکه در بس  یاجتماعـ

  شود.یاطالق م یسالمز علوم ایاند) نآن مسلمانان دآورندهیگذار و پدیا پیاند د آمدهیپد یاسالم

ان و یاد ی، اشــخاص و حتییای، مناطق جغرافیخیها به مقاطع تارهـا و فلســفهانتســاب علم

 فلسـفه ؛ن قسـم اسـتیمسـالك از ا
ً
، یو غرب یانه، مدرن و معاصر، شرقیو م یها را به باسـتانمثال

. و.. یی، صدرای، سـهروردینویز به سـیرا ن یاسـالم و فلسـفه ی، اسـالمیحی، مسـیهودی، ییبودا

  کنند.یم میتقس

کتذکار و  ــاس نظردیتأ ــق«ه ی: بر اس  یامؤلفه، تكز علومی، وحدت و تما»یرکن یهامؤلفه تناس

ــت، بلکه دانشین ــتگس ــته و تکون  یامجموعه یانگاش ــائل انباش ــجام و یاز مس ك علم در گرو انس

سانخ و بدون ت ،گریر دیبه تعب ؛متشکل از آنهاست یدسـتگاِه معرفت یرکن یهامؤلفههمه سـازوارگی 

ا یك یتواند یبندد؛ پس نمیمعرفت دستگاهوار صورت نم یا، دانش به معنیرکن یهاتناسـق مؤلفه

جه یآن ناسازگار باشد؛ درنت یهاگرمؤلفهیك دانش (اگر دانش به شـمار آمده باشـد) با دی چند مؤلفه

 دیا آن دانش، حقیاسـت  ینیك دانش، دی یهامؤلفههمه ا ی
ً
 ینین اطالق علم دیبنابرا .ستین ینیقتا

ن یاما اطالق ا ؛است یقینحو حق همساز، به یرکن یهامؤلفه آمده از به معرفت دستگاهوار فراچنگ

حو مجاز ن آن فاقد تناسق و تالئم است، به یرکن یهاکه مؤلفه یاانباشـته یمعرفت یهاگزارهعنوان به 

  است.

  هو نتیج یبندجمع

ا ســطح متفاوت به کار یتواند در چهار معنا یم ینیبـا توجـه به آنچه مذکور افتاد، عنوان علم د

  رفته باشد:

ــتگاه» االخص یبالمعن« ینی. علم د۱ ــت از دس که عالوه بر آنکه همه  یایمعرفت که عبارت اس

ــت، گزاره ینیآن د» یرکن یهامؤلفه« ــک یهااس ــابت کرده«ز به واقع یآن ن دهندهلیتش ــد. » اص باش

  است. یقین معنا اطالق حقیبه ا ینیاطالق عنوان علم د
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ــتگاه معرفت» الخاص یبالمعن« ینی. علم د۲ ــت از دس ــب ظاهر  یایکه عبارت اس که به حس

ا خطا در مقام ی(مانند خطا در کاربســت روش،  یاســت؛ اما به علت ینیآن د» یرکن یهـامؤلفـه«

  آن به واقع اصابت نکرده است. یهااستنتاج و استنباط) همه گزاره

ه ک یایکه عبارت اسـت از دستگاه معرفت یو به اطالق مسـامح» االعم یبالمعن« ینی. علم د۳

نباشند و  ینیآن د» یرکن یهامؤلفه«است، هرچند همه  ینید» یتیعناصـر هو«اظ دسـت کم از لح

 کاشف و صائب ن یاین دستگاه معرفتیروشن است که چن
ً
 و تماما

ً
  ست.یلزوما

ز که ین» یمقسم« یمسـامح یرا در معنا» ینیعلم د«ر یتوان تعبی. با توجه به اطالقات باال م۴

ــه اطالق باال م ــامل هر س ــورت میبه کار برد. در اگردد، یش  یبالمعن« ینیتوان آن را علم دین ص

 خواهد بود. یر اطالق مجازیاخ گانه. در هر حال اطالقات سهخواند» االوسع

 یو برســاختگ یزان برخورداریبودن علم در گرو مینیردیو غ ینیبر اســاس نکات فوق، حدود د

ــــ  ینین اســاس اطالق عنوان علم دین اســت. بر این/ بر دیآن از د یهازهیها و مممؤلفه ر یبه تعبـ

  ك خواهد بود.یذومراتب و مقول بالتشکـ  یمسامح

فه تناســـق« هینظر یهرچنـد بـا توجـه بـه مقتضـــا
ّ
، ز علمی، وحدت و تما»یرکن یهامؤِل

 انباشته، در گرو تالئم یایاز قضا یامجموعه یانگاشتگسـت و علمیار نیمعو تك یسـاحتتك

تواند با یك علم نمی ا چند مؤلفهیك یدسـتگاه متشکل از آنهاست؛ پس  یرکن یهاهمه مؤلفه

ا آن علم، یاند ینیآن د یهاا همه مؤلفهی یجه هر علمیآن ناسـازگار باشد؛ درنت یهاگرمؤلفهید

  ست.یو بسا علم ن ینیالکلمه، د یبه معن

شده ارائه یارهایعلم از مع» یحداقل«و » یحداکثر« یگر به جهت تصویر برخورداریر دیتعببه 

ــبت به مراتب ط ینین مقال، اطالق عنوان علم دیدر ا ــتگاهینس ــب به د یمعرفت یهاف دس ن یمنتس

  قلمداد شود.» یکیاطالق شبه تشک«تواند یم
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  و مآخذ منابع

ــی، محمدباقر؛  .۱ ــه ة لدرر اخبار األئمة األطهاربحار األنوار الجامعمجلس ــس ؛ بیروت: مؤس

  ق.۱۴۰۳الوفاء، 

 .۱۳۸۷، ۳۳؛ شفصلنامه ذهن، »معیار علم دینی«اکبر، رشاد، علی .۲
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