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بخشی نقش فلسفه دین در هویت
  انسانی	علوم	به

   03/07/1399 تاریخ تأیید:   12/06/1398 تاریخ دریافت:
 *تباررمضان علی   ------------------------------------------  

  چکیده

دینی مندی علوم است. داری و هویتشناسی، جهتعلم هیکی از مسـائل مهم در حوز 

ـــئله درباره تمامی علوم، از یا غیردینی ـــت. این مس بودن علوم، ناظر به همین ویژگی اس

ترین آن تا علوم انضـمامی و کاربردی صادق است. علوم انسانی فلسـفه به مثابه انتزاعی

د. دینی یا سـکوالر داشـته باش تواند وصـف و هویتنیز از این قاعده مسـتثنا نبوده و می

 بخشی این علوم نقش دارند که مبادیعوامل مختلفی (معرفتی و غیر معرفتی) در هویت

های نظری، ترین زیرساختباشند. یکی از مهمهای نظری از جمله آن میو زیرسـاخت

 راند. نوع نگاه به ماهیت دین، گســتره و غایت دین، منشــأ دین و نظایشـناختیمبانی دین

صول شناختی، محآن، در دینی یا سـکوالربودن علوم انسانی تأثیر جدی دارد. مبانی دین

ستقیم در باشد. فلسفه دین به صورت مستقیم یا غیر مشناسی فلسفی یا فلسفه دین میدین

ــانی مدرن و  ــانی نقش دارد. این مســئله درباره علوم انس دینی یا ســکوالربودن علوم انس

 مشهود است. از یافتهفلسفه دین موجود کام
ً
ی مندهای مهم مقاله حاضر، اصل جهتال

کوشد بخشی علوم انسانی است؛ از این رو این مقاله میفلسفه دین و نقش آن در هویت

 ویژه فلسفه دین، سهم و نقشداری علوم بهتحلیلی، ضمن طرح جهتـ  با روش فلسفی

  انی نشان دهد.بخشی آن را در هویت دینی یا سکوالری علوم انسجهت

  بخشی، سکوالر، دینی.فلسفه دین، علوم انسانی، هویتواژگان کلیدي: 

                                                      
 tabar1579@yahoo.comدانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.  *
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  مقدمه

 با حذف و طرد دین شکل گرفته و پارادایم
ً
ها، مکاتب و رویکردهای علوم انسـانی مدرن اسـاسا

های مختلف نیز در این مسـئله اشتراک دارند؛ به عبارت دیگر علوم انسانی مدرن، محصول پارادایم

شناختی و ها نیز هرچند از لحاظ علمباشد و سایر پارادایمویژه پارادایم پوزیتیویستی میکوالر بهسـ

شـناختی، منتقد پوزیتیویسم هستند، به جهات مختلف نظیر سکوالربودن، تقابل علم و دین و روش

 /See: Keysar and Kosmin, 2008, pp.2-5)حذف دین از صحنه علوم، نقطه اشتراک دارند 

Smith, 2008, p.28) .ثل تری دارد؛ مالبتـه پارادایم پوزیتیویســتی در این زمینه، دیدگاه افراطی

 ،ای دینیهناپذیری گزارهنـاپذیری، تأییدناپذیری و ابطالاثبـات ،هـای دینیمعنـایی زبـان و گزارهبی

ده نه علم شن و نظایر آن که درحقیقت منجر به حذف مطلق دین از صحینبودن زبان دبخشمعرفت

ــت ( ــکوالر به این .)See: Comte, 2009, pp.60-68اس ــته از برخی مبانی س ویژه نتایج برخاس

شــناختی را فلســفه علم بر عهده دارد و مبانی شــناختی اســت. مبانی علمشــناختی و دینمبانی علم

شود میباشـد که از آن به فلسـفه دین یاد شـناختی محصـول مطالعات فلسـفی در باب دین میدین

)Hick, 2002, p.2(. و  شناختیبه عبارت دیگر مسـئله دینی یا سـکوالربودن علم، از مسائل علم

شــنـاختی اســت. نوع نگاه به ماهیت دین، قلمرو دین، اهداف دین، منشــأ دین و نظایر آن در دین

فی یا سشـناسـی فلبررسـی این مبانی بر عهده دینبودن یا سـکوالربودن علم تأثیر جدی دارد. دینی

شناسی نام دارد که با چند نگاه و از چند فلسـفه دین اسـت. توضیح اینکه مطالعه در حوزه دین، دین

 منانه و دیندارانه)ؤپردازد؛ یکی با نگاه درونی و درجه اول (مزاویه به مطالعه دین و مدعیات دینی می

ــول آن، معارف دینی درجه یک (مثل معارف اعتقادی، اخالقی، فقه ی و نظایر آن) خواهد که محص

 شــناســی علمیبود. از زاویـه دیگر با نگاه بیرونی و روش علمی (تجربی) اســت که از آن به دین

)Scientific Studies of Religion( شــناســی دین و شــناســی دین، جامعهشــود و روانیاد می

 ,Dillon /۶ ،۱۳۷۵(همتی، شوند شـناسـی علمی محسـوب میمطالعات تطبیقی دین از سـنخ دین

2003, p.7(  در رویکرد دیگر، دین و مدعیات دینی با نگاه بیرونی و فرانگر عقالنی (فلسفی) بررسی

شـناسـی فلسـفی یا فلسفه دین است؛ لذا فلسفه دین شـود که این مطالعه بر عهده دینو مطالعه می

 ,Hick, 2002). فلسفی درباره کلیت دین و برخی مدعیات دینی استـــ  دار مطالعه عقالنیعهده
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p.2/ Eshleman, 2008, p.3/ Copan and Meister, 2008, p.1).  

رو اند از: چیستی دین (تعریف)، قلمعبارت ،اندمسائل فلسفه دین که ناظر به اصل و کلیت دین

دین، کارکردهای دین، نسبت دین و دنیا، غایت دین، منشأ دین، پلورالیزم دینی، ایمان، تجربه دینی، 

 پذیری مدعیاتپذیری و برهانهای دینی، توجیهاســک دینی، زبان دین، معناداری گزارهعبادت و من

ــاحت ــبات دین با س ــبت و مناس  دین و ،دین و هنر ،دین و دنیا ،(نظیر علم و دین های دیگردین، نس

و ن و زبان دینی، مبانی دین، قلمرینی، زبان دید دین و سیاست و...)، تجربه ،دین و ادبیات ،فرهنگ

دین، انتظار بشـر از دین، جاودانگی و کمال دین و نظایر آن. دسـته دیگر از مسائل فلسفه دین، ناظر 

اند؛ مانند وجود خدا، صــفات الهی، شــرور و بالیا، خلقت و نحوه پیدایش به امهات مدعیات دینی

 .(VanArragon, 2010, pp.1-7)آن  عـالم، وحی و نبوت، اعجـاز، خلود نفس، معـاد و نظایر

اند؛ اما در کنار این مسائل، مسائل دیگری نیز های دیناینها از مسائل عام و مشترک در بیشتر فلسفه

  اند.های یک دین خاصوجود دارند که بیشتر ناظر به آموزه

قیم در ستم شناختی علم، به صورت مستقیم و غیربرخی مسـائل فلسـفه دین به مثابه مبانی دین

بخشــی به علم و دهی و هویتترین تأثیر آن، جهتهـای مختلف علوم، تـأثیر دارنـد که مهمحوزه

مراد از علوم انسانی تر است. این مسـئله درباره علوم انسانی ملموسشـدن آن اسـت. درنتیجه دینی

درباره اند که علومی علوم طبیعی، متـافیزیـک و ریاضــیات(اعم از اجتمـاعی و فردی) در مقـابـل 

ــان (اعم از فردی و اجتماعی) و آثار و پیامدهای آن بحث میکنش ــانیا،  کنندهای انس  ،۱۳۹۰(پارس

، یت، حقوق، علوم اقتصادیری، مدیاسیاز: علوم ساند عبارتهای مهم آن برخی از رشته .)۶۱۱ص

برخی ، ادبیات و یتی، مطالعات زنان، علوم تربیشــناســ، جامعهیشــناســعلوم ارتبـاطات، روان

ــتهدانش ــده این قابلیت را دارند که با ابتنای بر مبانی خاص، تغییر ای مرتبط. های بینارش علوم یادش

تأثیرات و اقتضائات این مبانی، گاه به صورت مستقیم  به دینی یا سـکوالر مبدل گردند. ،هویت داده

یا  اسـت که دینیبخشـی به علم مسـتقیم. یکی از اقتضـائات مبانی علم، هویت اسـت و گاهی غیر

ــانی مدرن ســکوالربودن علم، یکی از تأثیرات آن می باشــد. نقش مبانی در علوم را درباره علوم انس

 مبانی سکوالر در علوم انسانی جدید باعث می
ً
لهی به علم از ا است شدهتوان بهتر ترسیم کرد؛ مثال

و دنیوی  ترین سطح یعنی حسینبا گسستن از مبادی عقلی و دینی، به پایی ،زمینی تغییر هویت داده

است و  شده تنزل یابد. در علوم انسانی سکوالر، همه پیوندهای علم با مبدأ، معاد و متافیزیکی قطع
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اقد اند که به نام ایدئولوژی، فهـای دینی و متـافیزیکی در کنـار توهمـات و تخیالتی قرار گرفتهگزاره

  .)۴۳ـ۳۵ص ،۱۳۸۷، همو(اند پذیریهویت علمی و خصلت آزمون

مثال دانش حقوق  رایهای علم سـکوالر در علوم انسانی مدرن وجود دارد؛ بامروزه همه ویژگی

هایی است. امروزه منشأ الزامات در دانش حقوق که یکی از علوم انسانی است، دارای چنین ویژگی

ورند آســکوالر، خدا و دین نیســت. مکاتب حقوقی، دین را منشــأ الزامات حقوقی به شــمار نمی

گونه که در حقوق  همان ؛)۶۹ص ،۱۳۷۷خســروشــاهی،  /۸۰ص ،۱۳۷۶ ،(جمعی از نویســنـدگان

مردم  حقوق سکوالر فقطبر اسـاس ل نیسـتند. یانین و مقررات، پشـتوانه حقیقی قاسـکوالر برای قو

است ویابد و اگر موافق با خگذار معتبرند و اگر آنها قانونی را پذیرفتند، مشـروعیت و اعتبار میقانون

به عبارت دیگر مقبولیت مردمی نســبت به قانون، عین  ؛مردم نبـاشــد، فاقد اعتبار و ارزش اســت

کید کرده، رأی آزاد مشــروعیت و ارزش مندی آن اســت. حقوق ســکوالر بر آزادی انســان در رأی تأ

ــ  ۸۶ص ،۱۳۷۷(مصباح یزدی، دهد گذاری ترجیح میمردم را بر هر قانون سکوالریسم دارای  .)۹۲ـ

و رویکرد ســلبی و ایجابی اســت. رویکرد ســلبی آن، حذف و کنارنهادن دین، معنویت، خدا و د

اخالق از حوزه عمومی و زنـدگی اجتماعی اســت و در رویکرد اثباتی، قراردادن اموری نظیر عقل، 

ــت. امروزه اغلب  ــی، علم، حس، تجربه و... بر جای دین و معنویت اس عرف، عقالنیت، دموکراس

زیر آن  ای هستند که درویژه علوم انسانی همانند پوستهاین مبانی اسـتوارند؛ زیرا علوم به علوم نیز بر

واقع همان زیربنا و مبانی اولیه نظری و تی وجود دارد و هســته مرکزی آن درهای گوناگون معرفالیـه

ن د. با ایفلسـفی آن علوم است. هسته اصلی آن در نوع نگاه به جهان، انسان، دین و اخالق ریشه دار

هایی همچون اومانیســم (اعتقاد به های بعدی علوم شــکل گرفته اســت؛ پایهنگاه، اصــول و پایه

گرایی عصر روشنگری (اعتقاد پرستی، عقلگرایی یا علممحوربودن انسـان در هسـتی)، روحیه علم

تبه بســندگی عقل و برنامه
ّ
و  یســتیزی و تجددگرایی (مدرنیســم)، فردگرایریزی عقالنی)، ســن

  .)۱۲۸ـ۱۲۷ص ،۱۳۷۴(ر.ک: ویلسون، لیبرالیسم 

  بخشی فلسفه دینالف) تبیین نقش هویت

بخشــی فلســفـه دین در برخی علوم جملـه علوم انســانی، مســتلزم طرح تبیین نقش هویـت
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مندی علوم از جمله خود فلســفه دین اســت. فلســفه دین ضــمن اینکه خود داری و هویتجهت

برخی علوم، تأثیر زیادی دارد. در ادامه ضــمن بیان اصــل بخشــی دار اســت، در هویـتجهـت

  بخشی فلسفه دین در علوم انسانی و مکانیزم آن اشاره خواهد شد.داری علوم، به اصل هویتجهت

  مندی علومداری و هویت) اصل جهت۱

علم است. مراد از  )Orientation( »داریجهت«شـناسـی، علم هیکی از مسـائل مهم در حوز

مداری، سکوالربودن و امثال باری، دینیفرهنگ *،»باریارزش«مندی، اعم از داری یا جهتجهت

های متغیر آن)، ناظر به هویت علم داری علم (به مثابه یکی از ویژگیبـاشــد. مســئله جهتآن می

های ذاتی و ویژگیها و اوصــاف اصــلی آن اســت. اســت نه ماهیت آن. مراد از ماهیت علم، ویژگی

از: کاشفیت، عینیت، عقالنیت و نظایر آن که اند عبارتها) اصـلی علم (اعم از مسـائل و دیسیپلین

ــاف ذاتی و ماهیتی کنیم؛ زیرا این ویژگیهای ماهیتی یاد میاز آنها به عنوان ویژگی ــنخ اوص ها از س

بودن این اوصــاف، معیار علم به عبارت دیگر بوده و ماهیت و علمیت علم به آنها وابســته اســت.

د و باشذاتی نیز می و غیر **های متغیر (وابسـته)اند. علم در کنار اوصـاف ذاتی، دارای ویژگیعلم

کنیم. بر اســاس این کـه از آن بـه اوصــاف هویتی علم تعبیر میاســت  نـاظر بـه نحوه وجود علم

ــافی نظیر حقیویژگی ــت که علم به اوص و  دینی ،درجه یک و دو ،عملی نظری و ،قی و اعتباریهاس

ک: .ر(شود کالسیک و مدرن و نظایر آن تقسیم می ،غربی و شرقی ،اسالمی اسالمی و غیر ،سکوالر

 هر علمی جهت .)۲۰ــــ  ۵ص ،۱۳۹۳رشــاد، 
ً
 به اعتقاد ما اوال

ً
منافاتی با  داریجهت دار اســت؛ ثانیا

 مخل  داری علمجهت گرحقیقـت و مـاهیـت علم (کاشــفیت و عینیت) ندارد. به عبارت دی
ً
لزوما

های علم گیریکارگیری مبادی دخیل در جهتهماهیت علم نیست؛ زیرا این بستگی به نوع و نحوه ب

در ماهیت علم نیز اثر دارند؛ لذا مهم این  ،انددارد. برخی مبـادی همزمان که در هویت علم دخیل

  ها در خدمت رسالت علم باشند.است که این ویژگی

                                                      
هـای شــنـاختی )، ارزشEpistemic valueهـای مـعـرفتی ()، ارزشMoral valueهـای اخـالقـی (ارزش *

)Cognitive valueهای اجتماعی ()، ارزشSocial Value.و امثال آن ( 

ــاف ذاتی، ثابت ** ــاف غیر ذاتی، غیمتغیر در مقابل ثابت به این معنا که اوص  ارثابتاند؛ در حالی که اوص
ً
ند؛ مثال

 ساز علم دارد.وصف دینی یا سکوالر، متغیر است و بستگی به عوامل و عناصر هویت
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ک: همان)؛ اما به اعتقاد .دانند (ربودن علم را در عناصر رکنی علم میقان، دینیبرخی محق

رکنی در  رکنی در بحث ماهیت علم با عناصـــر رکنی و غیر مـا تفکیـک عنـاصـــر رکنی و غیر

یتساز و ماهیتسـازی متفاوت اسـت. عنصر رکنی علم، علمدینی ساز؛ لذا باید سازند نه هو

یتدینیدید کدام عناصـر در  بخشـی علم) نقش اسـاسی و رکنی دارند؟ به عبارت سـازی (هو

یت دیگر عنـاصـــر غیر بخش، نســـبت به علمیت علم، نقش علت معده را دارند و رکنی و هو

یتعناصـر رکنی علم، نقش علت ناقصـه را بازی می بخش نسبت به مقام کنند؛ اما عناصر هو

یت باشـند. این تفاوت را با مثالی از عناصر  توانند نقش علت ناقصـه را داشـتهبخشـی، میهو

توان بهتر تبیین کرد. در ســـاختمان برخی عوامل و عناصـــر رکنی ســـاختمـان می رکنی و غیر

ا. زیربن و بودن آن نقش دارند؛ مثل مصالح اصلی، نقشه اجراییاند و در اصـل ساختمانرکنی

ــه معماری (داخ ــعیت، نقش ــر مثل موقعیت و وض لی)، نور، رنگ، نمای برخی دیگر از عناص

 بودناند؛ لذا همه اینها ناظر به اصل ساختمانبیرونی و درونی و... از سنخ علل معده ساختمان

یت ســاختمان (فارغ از عوامل رکنی و ســاختمان بود. این مســئله در مورد مشــخصــه ها و هو

اند، در واملشود. همان گونه که در اصل ساختمان دارای دو دسته عساز) نیز مطرح میماهیت

یت  با این تفاوت که ممکن ؛رکنی بود بخشـی آن نیز باید سـراغ دو دسته عوامل رکنی و غیرهو

 ویژگی اسـت در رکنی یا غیررکنی
ً
» اختمانزیبایی س«بودن عناصر، تغییری صورت گیرد؛ مثال

یت آن است و بررسی عناصر زیبایی یی) ابخش آن به دو دسته رکنی (علل ناقصه زیبناظر به هو

یت مدرن و سنتی برای یک ساختمان  .رکنی (علل معده زیبایی) تقسیم خواهد شد و غیر یا هو

، از جمله مصالح ؛گرددبودن به عوامل مختلفی بر میبودن یا سنتیگونه اسـت. مدرن نیز این

نقشــه، غایت، روش، وضــعیت، نور، رنگ، موقعیت و... که برخی از اینها نســبت به مدرن یا 

یت) نقش رکنی دارند و برخی عناصر نقش غیربوسنتی  در ساختمان مدرن  دن (هو
ً
رکنی؛ مثال

شود و در ساختمان سنتی از مصالح سنتی مثل سنگ، آجر، از مصـالح کامپوزیتی استفاده می

 ساز (کهخشت، گل و... که همین مصالح نسبت به ساختمان دو نقش دارند؛ یک نقش ماهیت

مصــالح اســت و تفاوتی بین ســنتی و مدرن وجود ندارد) و نقش بودن به این اصــل ســاختمان

یت آن دیگر، بودن است. مصالح در نقش بخشـی اسـت که اینجا سـخن از سـنتی یا مدرنهو

که همین مصالح در  در حالی ؛کنندنخست، نقش علت ناقصه را برای اصل ساختمان بازی می
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یت به ماهیت ساختمان، نقش علت بودن مصالح) نسبت بخشـی (مثل مدرن یا سنتینقش هو

یت سـاختمان، نقش علت ناقصـه دارند. پس مصالح به یک معده را دا رند؛ ولی نسـبت به هو

  اند و به اعتبار دیگر از سنخ علت معده.اعتبار از سنخ علت ناقصه

ر به ناظ سکوالربودن علم بودن علم نیز مطرح اسـت. دینی یاهای دینیاین مسـئله درباره مؤلفه

بودن را نیز باید منحصر در ی و مشـخصـه آن اسـت (هویت علم) نه ماهیت آن. آیا معیار دینیویژگ

بودن را در تمامی رسد دینیتوان دید؟ به نظر میبخش دید یا در عناصر رکنی هم میعناصـر هویت

 بخشی نه ماهیتاما با قید هویت ،توان دید حتی در عناصـر رکنیعناصـر می
ً
ودن بدینی سازی؛ مثال

بودن مبانی نیز دو یا دینی .عنصـر محتوا و مسـائل، هم اشـاره به هویت مسئله دارد و هم ماهیت آن

بودن دهنده)؛ لذا دینیبخش علم و یک نقش هویت بخش آن (جهتیک نقش ماهیت :نقش دارند

  از ناحیه مبانی، به نقش دوم اشاره دارد نه نقش اول.

برخی عوامل از ســنخ نظری و اری علم نقش دارند. دبخشــی و جهتعوامل مختلفی در هویت

ــنخ غیرمعرفتی ــته درونی (مؤلفه معرفتی. عوامل معرفتی اند و برخی نیز از س خلی های دابه دو دس

علم  های درونیشوند. مؤلفهها و مبادی کلی) تقسیم میها، فلسفه، پارادایمعلم) و بیرونی (نگرش

های معرفتی موضــوع، مســائل، منابع، روش و غایت. مؤلفه از: مبانی قریبه ممتزجه،انـد عبـارت

  باشد.ها و مبادی کلی میها، پارادایمبینیبیرونی، مشتمل بر جهان

ها و مبادی کلی علم های بیرونی نیز شــامل ســطح فلســفه (نگرش کالن)، پارادایمزیرســاخت

شوند. علم محسوب نمیباشـد. این عوامل در داخل علم حضـور ندارند؛ لذا جزئی از مسـائل می

ها، بســتر و فضــای فرهنگی، ها، منشهـا، نیـازها، گرایشمعرفتی اموری نظیر انگیزه عوامـل غیر

ــامل می ــائات اجتماعی و... را ش ــته عوامل جامعهاقتض ــود که به دو دس ــناختی (اجتماعی) و ش ش

هشــوند. این عوامل درحقیقت نقش زمینهشــنـاختی تقســیم میروان
ّ

را در علم ایفا  ها و علل معد

داری آن، مرهون عوامل درونی و بیرونی نیست و جهت اکنند. فلسـفه دین نیز از این قاعده مستثنمی

بخش فلسـفه دین، علوم زیرساختی است. برخی علوم نظیر فلسفه اسـت که از جمله عوامل هویت

سبت به ها نیبینشناسی) و جهانشناسی)، فلسفه معرفت (معرفتشناسی یا هستیهسـتی (هسـتی

ای آن هداری فلســفه دین با برخی دیگر از ویژگیاصــل جهتفلســفه دین، نقش زیرســاختی دارند. 

ال جهانی و مشــترک، عدم تفاوت ملحد و متدین در تفکر فلســفی دربارۀ ؤنظیر داشــتن دغدغه و ســ
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 ) و نظایر آن، منافاتی ندHick, Ibid, p.2( عـدم دغدغه در دفاع از عقاید دینی ،دین
ً
ارد؛ زیرا اوال

ــفه دین مطلوبویژگی این ــت نه فلس ــفه دین موجود اس  ویژگی ؛ها ناظر به فلس
ً
ک و های مشــترثانیا

بودن، مربوط به مقام ســؤال اســت نه مقام پاســخ. امروزه فلســفه دین موجود، به رغم ادعای جهانی

یحی). هویت دینی (مس طرفی نه تنها خنثی نیست بلکه یا با هویت و رویکرد الحادی است یا بابی

  گیری اسالمی است.مراد از فلسفه دین مطلوب، فلسفه دین با رویکرد و جهت

ا اند و ممکن است هر فیلسوفی بتوضـیح اینکه هرچند برخی مسـائل فلسفه دین، عام و مشترک

ودن باین به معنای خنثی ،هر گرایش و رویکردی و بـا هر دین و مذهبی با این مســائل درگیر باشــد

 ها در این مسائلها و داوریفلسـفه دین و اشـتراک در محتوای آن نیسـت؛ زیرا تنوع و تفاوت پاسخ

های دانشمندان ملحد به ها و داوریشـود فلسـفه دین، جهت و رنگ خاص بگیرد. پاسـخباعث می

های دانشــمندان مســیحی، یهودی و مســلمان متفاوت اســت؛ همان گونه که این مســائل با پاســخ

های فیلسوفان یهودی، مسیحی و مسلمان در این مسائل با همدیگر متفاوت گیریو جهت هاپاسـخ

 فلسفه دین یهودی، به فیلسوفان یهودی، مسیحی و مسلمان هایرو از محصول پاسخ اسـت؛ از این

ین های هر دشود. افزون بر اینکه برخی مسائل خاص با توجه به آموزهمسـیحی و اسـالمی تعبیر می

لسـفه دین خاص دارد. به عبارت دیگر در کنار مسـائل مشترک، مسائل دیگری نیز وجود اقتضـای ف

ی و فدیه در مسیحیتهای یک دین خاصدارند که بیشـتر ناظر به آموزه
ّ
 ،اند؛ مانند تثلیث، گناه جبل

بودن و جاودانگی دین، اعجاز قرآن، مسئله خالفت و امامت و نظایر آن در دین اسالم، آموزه جهانی

ک: هوبلینگ، .(رتنـاســخ در آیین هنـدو و دین جینی و عقیـده بـه نیروانا در دین بودایی و نظایر آن 

  .)۱۱۲ـ  ۹۸ص ،۱۳۷۶ربانی، / ۷۳ـ  ۶۸ص ،۱۳۷۵

پسوند یهودی، مسیحی، اسالمی و نظایر آن در فلسفه دین مشعر به چند معناست؛ یکی معنای 

شود و فی، فلسفه به دین خاص اضافه میوصـ وصـفی. در کاربرد غیر وصـفی و دیگری معنای غیر

دین «الیه را دارند. فلسفه دین اسالمی در این معنا، اشاره به فلسفه پسـوندهای یادشده نقش مضاف

ــالم ــفی، هم می» اس ــفه. مراد ما از دارد. در معنای وص ــف فلس ــد هم وص ــف دین باش تواند وص

 و بالذات  پسـوندهای یادشـده، معنای وصـفی آن اسـت و پسـوند اسـالمی در
ً
معنای وصفی، اوال

 و بالعرض وصف دین نیز قرار می
ً
نیز » لیتحلی«گیرد؛ همان گونه که قید وصـف فلسفه است و ثانیا

از تعبیر » یلیفلسفه دین تحل«جای تعبیر ه برای فلسـفه دین بیشـتر وصف فلسفه است تا دین؛ لذا ب
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ک: سل، .ر(دین با رویکرد تحلیلی است شود که به معنای فلسفه استفاده می» فلسـفه تحلیلی دین«

این مسـئله درباره فلسـفه دین اسـالمی نیز صـادق اسـت. فلسفه دین اسالمی به  .)۳۲۳ص ،۱۳۸۲

، هم به »اسالمی«اسـت. به دیگرسـخن پسـوند » های اسـالمیگیریفلسـفه دین با جهت«معنای 

کند؛ زیرا موضوع فلسفه میهای این علم اشاره دارد و هم موضوع مطالعه آن را مشخص گیریجهت

 و بالعرض می
ً
 و بالذات دین اسالم است و ثانیا

ً
ابه تواند هر دینی را به مثدین اسالمی به این معنا اوال

بینی خود، مورد بررســی عقالنی قرار دهد. با معیار جهان موضــوع مورد مطالعه، با نگاه بیرونی و

ه و هویت خاص (نظیر دینی، سکوالر و الحادی) دار بودفلسـفه دین نیز همانند تمامی علوم، جهت

ــفه دین نه مالزم با خنثیپیدا می ــکوالربودن فلس ــاس این معیار، س ــت و نکند. بر اس ه بودن آنهاس

 بیمعادل ضـد دینی (الحادی
ً
 خنثی اسـاسا

ِ
 فلسـفه دین

ً
معنا و غیرممکن است؛ بودن) آن؛ زیرا اوال

 فلسـفه دین سـکوالر نیز جهت
ً
ه ویژه اینکده و دارای ارزش و هویت سـکوالری است؛ بهدار بوثانیا

بنابراین  .(Smith, 2008, pp.2 & 19)بینی یا ایدئولوژی است سـکوالریسـم خود از سنخ جهان

اف عبارت های مضاز فلسفه لسـفه دین یا دینی است یا سکوالر. فلسفه دین اسالمی به عنوان یکیف

 عهده
ِ

ــ  عقالنیدار مطالعه است از: دانش گیری اسالمی درباره کلیت دین اسالم یا فلسفی با جهتـ

ــتیابی به مبانی فلســفی و نظری برای ســایر علوم و معارف  درباره برخی مدعیات آن، به منظور دس

 و  *دینی.
ً
ــت و ثانیا ــالم اس  و بالذات، دین اس

ً
ــالمی، اوال ــفه دین اس ــوع فلس ــاس موض بر این اس

 گویی بهی آن، اسـالمی اسـت. هدف فلسـفه دین اسالمی، پاسخگیربالعرض، سـایر ادیان و جهت

یابی به مبانی فلسفی و نظری برای سایر علوم و مسـائل بنیادین دین اسـالم اسـت و غایت آن، دست

ــت. قید  ــالمی، فرانگر عقالنی اس ــفه دین اس ، کالم و الهیات عقلی را »فرانگر«معارف. روش فلس

نگر) به دین و مدعیات آن وجود دارد. با قید نگاه درونی (درونکند؛ زیرا در کالم عقلی، خـارج می

کند و هـای وحیانی و نقلی (مثل کالم نقلی) را از تعریف فلســفه دین خارج میهم روش» عقلی«

  شناسی دین و نظایر آن.شناسی دین، روانهای علمی و تجربی مثل جامعههم روش

                                                      
 به مطالعه فرانگر های غیر اسالمی،گیریگیری اسـالمی به این نکته اشـاره دارد که ممکن است با جهتقید جهت *

ــورت ــود که در این ص ــالم پرداخته ش   عقالنی دین اس
ً
ــ معموال ــالم و آموزه نیاز د لیو تحل ریدر تفس آن،  یهااس

 ارائه خواهد شد. یسکوالر غیر اسالمی یا یبرداشت
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  بخشی فلسفه دین) اصل هویت۲

یر بلکه نسبت به برخی علوم، نظ ،دار اسـته گفته شـد، فلسـفه دین نه تنها جهتبا توجه به آنچ

باشد. تأثیر فلسفه بخش نیز میدهنده و هویتمعارف دینی و همچنین علوم انسـانی اسالمی جهت

ه بر معلول می
ّ

لوم باشد. توضیح اینکه عدین بر علوم انسـانی از سـنخ تأثیر علت ناقصه یا علت معد

و ها در دمعرفتی مختلفی اســتوار اســت. این زیرســاخت می بر عوامل معرفتی و غیرانســانی اســال

سطح کالن و خرد بر علوم انسانی تأثیر دارند. سطح کالن به صورت پنهان و ناپیدا و به مثابه روح و 

 و بالذات به این سـطح بر میکنند و دینیجان علم عمل می
ً
ای گردد. این سطح شبکهبودن علم اوال

شــود کـه از فلســفـه مطلق و مضــاف بـه مثـابـه معرفتی را شــامـل می ز عوامـل معرفتی و غیرا

قرار  ها و مبادیشـود. پس از سطح فلسفه سطح پارادایمترین بینش و نگرش شـروع میزیرسـاختی

ــمینهم نقش ماهیت ها،دارد. این عوامل و مؤلفه ــی (تض ــبت به علم بخش کننده وجه معرفتی) نس

ر های مضاف، نظیبنابراین برخی فلسفهبخشـی (هویت دینی یا سـکوالر). قش هویتدارند و هم ن

فلسـفه علم و فلسـفه دین، نقش زیرساختی در علوم انسانی دارند. فلسفه علم و فلسفه علوم انسانی 

سفه شوند و فلسـاز دارند و بیشتر روی علمیت علم متمرکز مینسـبت به علوم انسـانی نقش ماهیت

ها و هویتی در علوم انســانی اثر دارد. بـه عبـارت دیگر مراد از ماهیت علم، ویژگیدین بـه لحـاظ 

اند از کاشفیت، عینیت، عقالنیت و های ذاتی و اصلی علم عبارتاوصـاف اصـلی آن است. ویژگی

ها از سـنخ اوصاف ذاتی و ماهیتی بوده و کنیم؛ زیرا این ویژگینظایر آن که به ویژگی ماهیتی یاد می

های و علمیت علم به آنها وابسـته اسـت. علم در کنار اوصاف ذاتی، دارای اوصاف و ویژگی ماهیت

کنیم. بر اســـاس این بـاشـــد کـه از آن بـه اوصـــاف هویتی علم تعبیر میذاتی نیز می متغیر و غیر

ــافی نظیر حقیقی و اعتباریویژگی ــت که علم به اوص و  دینی ،درجه یک و دو ،نظری و عملی ،هاس

ک: .ر(شود کالسیک و مدرن و نظایر آن تقسیم می ،غربی و شرقی ،اسالمی اسالمی و غیر ،سکوالر

داری علم اند. مسئله جهتداری علمبیشـتر این اوصاف ناظر به جهت .)۲۰ـــ  ۵ص ،۱۳۹۳رشـاد، 

های متغیر آن)، ناظر به هویت علم اســت نه ماهیت آن که فلســفه دین (بـه مثـابـه یکی از ویژگی

توانـد یکی از عوامـل تـأثیرگـذار در این زمینه باشــد؛ البته این به معنای نقش و تأثیر تام و تمام می

ستقیم در م تواند به صورت مستقیم و غیردین در کنار سایر عوامل معرفتی، میبلکه فلسفه  ،نیسـت
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  علوم انسانی ایفای نقش کند.

 دارای دو بخش بخش علوم انسانی اسالمیفلسفه دین اسالمی به مثابه یکی از عوامل هویت

ل ائبخشـی ناظر به خود دین اسـالم (درباره دین اسـالم) و بخشی دیگر ناظر به مس :کلی اسـت

درونی (در دین اســالم) اســت. مســائل نخســت از یک ســو در نقد علوم انســانی متداول به کار 

. کندآیند و از سوی دیگر نقش مبانی عام و خاص علوم انسانی مطلوب (اسالمی) را بازی میمی

تواند نقش مبانی را برای علوم انســـانی بخش درونی آن، ضـــمن نقد علوم انســـانی متداول، می

شـناسـی آن داشته باشد؛ با این تفاوت که مسائل مربوط به سطح نخست (یعنی و روشاسـالمی 

 مبنای هماهنگی علم و در سـطح روابط میان») دربارۀ دین«مسـائل ناظر به 
ً
دانشی مؤثرند؛ مثال

نبعیت م«شود یا بودن علوم اثبات میدین ناظر به این سـطح است. بر اساس این مبنا امکان دینی

شــود. مســائل ناظر به بودن علوم انســانی و روش آن مطرح میوان یکی از مبانی دینیبه عن» دین

دانشی (یعنی درون علوم انسانی) سـطح دوم (یعنی مسـائل درونی دین) در نقادی مسـائل درون

 بر پایه اصــل فطرت الهی (برگرفته از آیات قرآن)، می
ً
گرایی در توان به نقادی نســبیمؤثرند؛ مثال

ویژه علوم انسانی است. در انسانی پرداخت. از مسائل فلسفه دین، رابطه دین و علم به حوزه علوم

شناسی علوم انسانی بهره توان از آنها در روشه مسـائل مختلفی قابل طرح اسـت که میناین زمی

گرفت. به عبارت دیگر وضـعیت بخشـی از روش علوم انسـانی اسالمی در فلسفه دین مشخص 

ویژه علوم انسانی است. با ز مسائل فلسفه دین، بحث منبعیت دین برای علم بهخواهد شد؛ زیرا ا

شناسی آن نیز تابعی از این منبع معرفتی خواهد بود. اثبات منبعیت دین برای علوم انسانی، روش

 بودن روش علومهای فلســفه دین در باب روش علوم انســانی، معیار دینیبه عبارت دیگر از نقش

فه دین هایی که فلسبودن منابع معرفتی است. یکی از نقشیکی از معیارها، دینی انسانی است که

شـناسی علوم انسانی موجود است. این بحث ضمن اینکه از حیث در علوم انسـانی دارد، آسـیب

تواند در ترســیم کارکردی ضــرورت تولید علوم انســانی اســالمی را به اثبات خواهد رســاند، می

اری دشناسی آن نیز نقش داشته باشد. تا اینجا اصل جهتانی و روشوضـعیت مطلوب علوم انس

بخشــی آن در علوم انســانی طرح شــد و در ادامه به برخی مصــادیق و فلســفه دین و نقش هویت

  کارکردهای فلسفه دین در علوم انسانی اشاره خواهد شد.
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  میسالشناختی علوم انسانی ا کننده مبادی دیندین اسالمی، تأمین فلسفهب) 

ینی) د به آن علوم هویت (دینی یا غیر ،فلسفه دین نسبت به برخی علوم، نقش زیرساختی داشته

هایی که فلســفه دین در آن نقش زیرســاختی دارد، علوم انســانی اســت. از جمله دانش .بخشــدمی

فلسفه  جکند و این علوم از ناحیه این مبانی محتاشناختی این علوم را تأمین میفلسفه دین مبانی دین

ها و مسائل علمی بر هایی است که علوم، نظریهفرضمراد از مبادی و مبانی، اصـول و پیش اند.دین

ــعاند و داوریآنها مبتنی ــکل میگیریها و موض ــاس آنها ش ــینا، گیرد ها در علم بر اس (ر.ک: ابن س

اصــله بین که برخی آن را بر اســاس فاصــله و عدم ف )۳۰۱ص ،۱، ج۱۳۷۵طوســی،  /۱۵۷ص ،۱۳۷۵

گاره) و انمبادی قریبه و مماس با مسائل (انگاره)، وسیطه (پیش مسـائل علم و مبانی آن، به سه قسم

کنند که از مبادی قریبه (مبدأ عزیمت برای مســائل) به مبانی نیز انگاره) تقســیم میبعیده (فراپیش

ادی وســیطه ملحق به قریبه از مبادی قریبه یا مباند عبارتکننـد. بـه عبـارت دیگر مبـانی تعبیر می

برخی از مبانی قریبه از ســنخ مبانی ممتزجه و مماس با  .)۴۵و  ۲۵، ۱۸صــص ،۱۳۸۹ک: رشــاد، .(ر

آن علم به  یاز اجزا مماس با مسـائل علم. دسته نخست ممتزجه و غیر اند و برخی غیرمسـائل علم

شود و دسته های درونی علم محسوب میشـود و جزء مؤلفهشـمار رفته و در خود آن علم بحث می

ــی قرار گیرد؛ از این  مبانی عام  دوم باید در علم دیگر مورد بررس
ً
ــرفا رو مراد ما از مبانی و مبادی ص

ســت؛ زیرا مبانی ا ممتزجه مختص به علم یا رشــته خاص) و مبانی قریبه غیر علوم انســانی (غیر

  شوند.های درونی علم محسوب میاز مؤلفه ،ممتزجه با مسائل علم در داخل علم قرار داشته

ای پررنگ است که برخی سازی) به گونهداری علم (دینیبخشـی و جهتنقش مبانی در هویت

بودن نیبودن علوم، مبنامحورند و عنصر کلیدی دیاندیشـمندان اسالمی در باب مالک و معیار دینی

ــنی، دانند بودن مبانی آن علم میعلم را دینی ــص ،۱۳۸۰(ر.ک: گلش ــر،  /۱۴۸و  ۴۱، ۸ص  و ۱۳۸۲نص

 دینی خواهد بود  ای یک علم، دینی باشــد، آن علمهاگر مبـانی و پایه بر این اســاس .)۱۳۷۳
ً
هویتا

 نی آن غیرمبا علمی است که علم سکوالر ،و در مقابل )۷۶ـــ  ۷۷ص ،۱۳۸۵ ،(ر.ک: حسنی و دیگران

ــد و این مبانی  ــان در هســتی روحیاز: اوماناند عبارتدینی باش ه یســم و اعتقاد به محوربودن انس

زی یری عصــر روشــنگری (اعتقاد به بســندگی عقل و برنامهیگراپرســتی، عقلا علمیی یگراعلم

 ،۱۳۷۴(ر.ک: ویلســون، لیبرالیســم  و ی (مدرنیســم)، فردگرایییزی و تجددگرایســتعقالنی)، ســنت
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  .)۱۲۷ـ  ۱۲۸ص

سـازی علم، هر چند به صـورت اسـاسـی و رکنی است؛ اما به به اعتقاد ما، نقش مبانی در دینی

مثابه شـرط الزم و علت ناقصـه است، نه علت تامه؛ زیرا ممکن است، مبانی علم، دینی باشند؛ اما 

ــد و های دینمنطق و روش تولید آن یا از ناحیه اهداف و ثمرات با دین و آموزه ــته باش ــله داش ی فاص

 رو در تولید علم درنتیجـه حتی بـا وجود مبـانی دینی، آن علم در زمره علم دینی قرار نگیرد؛ از این

 به مبانی اکتفا ویژه علوم انسـانی اسالمی نمیدینی به
ً
د و از عوامل دیگر غافل شد؛ اما کرتوان صرفا

 علم، در مقابل، در صـورت غیردینی
ً
به دو  شناختیدینی خواهد بود. مبانی دین غیربودن مبانی قطعا

های دینی اعم از انگارهیک معنای آن، شــامل تمامی اصــول و پیش :معنای کلی قابل تقســیم اســت

های دین) که از آن به مبانی دینی اطالق گزارهاصــول کلی دین، باورها و قضــایای جزئی دین (تک

ــول معارف دینیمی ــول و باورهای کلی اند. مکنیم. این مبانی محص ــامل اص  ش
ً
ــرفا عنای دوم آن ص

هایی در حوزه قلمرو دین، منابع دین، اهداف دین، رابطه علم و انگارهباشــد؛ پیشمی» درباره دین«

رو مراد  کنیم؛ از اینشناختی تعبیر میشود و به مبانی دیندین و... که در فلسفه دین از آن بحث می

ن نه معنای اعم آ استباشد که محصول فلسفه دین جا معنای دوم میشناختی در اینما از مبانی دین

شــناختی اصــول، باورها و قضــایای کلی درباره دین دین مراد از مبانی ســخن(مبانی دینی). به دیگر

از: اند عبارتشــناختی دینی (معرفت دینی). مبانی دیناســت نـه تمامی اصــول و باورهای درون

غییر در بودن دین، ثبات و تن، قلمرو و کارکردهای دین، فطرییثباتی دحقیقت دین، منشــأ ثبوتی و ا

بودن دین، رابطه دین و علم، رابطه دین و عقل، زبان دین و نظایر آنها االمر دین، ذومراتـبدین، نفس

که برخی از این مبانی، در هویت علوم  )۵۲ــــ  ۳۱ص ،۱۳۹۴ و ۳۲ــــ  ۵ص ،۱۳۸۷تبار، ک: علی.(ر

مستقیم دارند که در ادامه، امتدادهای مبانی یادشده  شناسی آن، تأثیر مستقیم یا غیرانسـانی و روش

  را در این علوم نشان خواهیم داد.

  شناسی دین در علوم انسانی) امتدادهای ماهیت۱

ر علوم انسانی بمستقیم  ستقیم یا غیرهر نوع نگاه و داوری درباره چیسـتی و حقیقت دین تأثیر م

ها و مکاتب مختلفی وجود دارد که هر کدام خواهد داشــت. درباره چیســتی و حقیقت دین دیدگاه

 تلقی پدیدارشــناتلقی
ً
ن از دین با تلقی الهی و فرازمینی از دی ختیهـای متفاوتی از دین دارند؛ مثال
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ای یا تلقی .(See: Ericker, 1999, pp.74-77/ Waardengerg, 1973, p.3) متفاوت اســت

که دین را تنها ناظر به مسائل فردی، باطنی و اخروی انسان بداند با نگاه حداکثری نیز متفاوت است 

اری های ارتباط و تأثیرگذها در باب منبعیت و مرجعیت دین و گونهو نتایج و الزامات هر یک از تلقی

یکی تعریف به  ؛ب از دین نـاظر بـه دو تعریف اســتآن بر علوم متفـاوت خواهـد بود. تلقی مطلو

های آن. مراد از دین، به خارجی است و دیگری تبیین عناصر و مؤلفه» لهموضوع«مصـداق و تعیین 

ــالم می ــداقی، دین اس ــت از لحاظ مص ــداق) دین عبارت اس ــد و به لحاظ تبیینی (تبیین مص باش

لقی، تار
ُ

کمی، خ
ُ

یخی و علمی برخاســته از اراده و مشــیت مجموعـه حقایق عقیدتی، ِحکمی، ح

تکوینی و تشــریعی الهی کـه از طریق پیـامبران بیرونی (وحی) و درونی (عقل، دل و فطرت) برای 

به عبارت دیگر دین اسالم متشکل از  *هدایت و سـعادت بشـر به آنان ارسـال و ابالغ شـده اسـت.

محصــول معرفتی آن نیز عبارت  عقاید، احکام، اخالق، قضــایای علمی و... اســت. بر این اســاس

کمی (احکام/
ُ

فقه)، معرفت اخالقی، معرفت علمی و  است از: معرفت کالمی (عقاید)، معرفت ح

 ).۳۲ـ  ۱۸، ص۱۳۹۲تبار، شود (علینیز اطالق می» معرفت دینی«آنها  برامثال آن که 

ر این تبیین . داین تلقی و تفسـیر از دین، هم تبیین چیسـتی است و هم تبیین چرایی و چگونگی

های بیرونی و درونی دین اشـاره شـده است؛ عوامل و عناصری نظیر منشأ، به تمامی عوامل و مؤلفه

محتوا، منابع، ابزار، روش و غایت. هدف نهایی دین، هدایت انسـان و نیل او به سعادت ابدی است 

کند و هم در پیدا می باشــند که هم در این دنیا معناو اهـداف متوســط آن نیز تابع هدف نهایی می

ــئون حیات آدمی (اعم از فردی، خانوادگی و  ــاس، هدف و فایده دین در تمامی ش آخرت. بر این اس

کند که از جمله وسیله و ابزار تحقق اهداف دین و نیل به اجتماعی و نیز دنیوی و اخروی) تجلی می

  باشد.ثمرات آن از مسیر علوم حتی علوم انسانی می

                                                      
قید حقایق اشـاره به ویژگی وجود دین دارد؛ به این معنا که دسـتگاه دین امری حقیقی است نه اعتباری صرف.  *

ی درباره خدا، جهان و انسان ، به محتوای دین اشـاره دارد؛ یعنی دین معارف»ناظر به خدا، جهان و انسـان«قید 

ینی و تشریعی دهد. قید مشـیت الهی ناظر به منشـأ و منبع هسـتیارائه می شـناختی دارد که اعم از مشیت تکو

 احکام و معارف، امری تشریعیمی
ً
اند؛ اما خبر از حقایق ملکی و و ناشی از مشیت تشریعی الهی باشـد؛ مثال

ینیملکوتی و همچنین اصـل وحی، معجزات و  ینی الهی نیز نظایر آن از سـنخ مشیت تکو اند و این افعال تکو

ینی الهی، برخی با واسطه و برخی بی ها اند و این واسطه نیز اعم از فرشته، انسانواسطههمانند سایر افعال تکو

 باشد.و دیگرموجودات می
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ای با هدایت بشــر ارتباط داشــته ای که به گونهلهئنگرش، هر گزاره، قضــیه و مســبر اســاس این 

های وحیانی، روایی، عقلی، رو تمامی گزاره ؛ از اینمتصـف نمود بودنتوان آن را به دینیباشـد، می

ــهودی که این ویژ ــند، گزارهش ــایا از نای دینی خواهگی را دارا باش د بود و فهم و معرفت ما از آن قض

ها و ســنخ معرفت دینی اســت و بخشــی از این معارف، ناظر به شــئون انســانی، فرهنگی، نظام

سـاختارهای اجتماعی و... اسـت که درنتیجه از سـنخ علوم انسانی خواهد بود. با پذیرش این مبنا، 

توان دین را یکی از منابع معرفتی یهای آن مضــمن معرفی منـابع و ابزارهـای معرفت دینی و روش

علوم انسانی نیز قلمداد نمود؛ روش عقلی، روش نقلی، روش تجربی، روش عقالیی، روش حکمی 

و اجتهادی، روش کیفی و کمی و نظایر آن؛ زیرا روش هر علمی تابع موضــوع، مســائل و منابع آن 

 در دین، به نوعی مختلف یو ابزارهامنابع باشــد که در تلقی یادشــده از دین، به دلیل وجود علم می

  .)۵۲ـ  ۳۱ص ،۱۳۹۴تبار، ک: علی.شناختی خواهیم رسید (رتکثر منابع معرفتی و تنوع روش

  ) امتدادهای منشأشناسی دین در علوم انسانی۲

س باشد. بر اسادار بررسـی آن است، منشأ و منبع دین مییکی از مسـائلی که فلسـفه دین عهده

جوادی  ک:.منشـأ ثبوتی دین، مشیت و اراده تکوینی و تشریعی الهی است (رفلسـفه دین اسـالمی 

) و علومی که به نحوی با این منابع ۷ص ،۱۳۹۰ و ۲۵ص ،۱۳۸۶ وبه بعد  ۸۱ص ،۱۳۸۰آملی، 

(ثبوتی و اثباتی) در ارتباط باشــند، دینی خواهند بود. آنچه در روش علوم انســانی اســالمی تأثیر 

شــناختی و اثباتی دین اســت. بر اســاس این مبنا منابع اثباتی دین تمســتقیم دارد، منـابع معرفـ

ــنت، اجماع و عقلعبارت ــهودی). این منابع  اند از: کتاب، س (اعم از عقل تجربی، تجریدی یا ش

 منبع اثباتیدرحقیقت به دو منبع وحی و عقل (یا عقل و نقل) قابل ارجاع می
ً
 باشند؛ زیرا اجماع ذاتا

اعتبار منبعیت اجماع از باب کشف از سنت و رضا یا امضای معصوم خواهد مسـتقل نیست؛ بلکه 

ــت به وحی تشریعی بر بود. سنت نیز به وحی تشریعی الهی بر می گردد. به عبارت دیگر قرآن و سّنـ

و  گردد، با این تفاوت که وحی، اصـیل اسـت و سـنّـــت، الهاماتی است که خداوند به پیامبرمی

راین منبع اثباتی دین عبارت از عقل و وحی اســت. البته عقل و وحی نیز ن آموخت؛ بنابامعصــومـ

ارتباط نیستند؛ زیرا وحی، پیام الهی به صورت خاص است و عقل، هاتف نسـبت به هم بیگانه و بی

. )به بعد ۸۱ص ،۱۳۸۰، هموک: .رو مباینت و تعارضی نخواهند داشت (ر غیب و پیام عام؛ از این
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شـناختی خاصـی استوار است. در این نظریه، دین دربردارنده بر نظریه دین مسـئله منبعیت عقل نیز

ــبت به برخی از ها و معارفی (عقاید، ارزشای از آموزهمجموعه ــت که عقل نس ها، احکام و...) اس

ــد و برای پاره(منبع معرفت تواند نقش منبعیتآنها می ــته باش ــناختی) داش قش حقایق، ن ای از آنش

  .)۲۰۸ـ  ۲۰۴ص ،۱۳۸۷، هموك: .کند (رشناخت را بازی می ابزار و وسیله

بر اسـاس این مبنا که منابع معرفتی دین را متعدد بدانیم و عقل نیز در کنار کتاب و سنت، 

 بهره
ً
گیری از این منابع جهت تولید علوم انسانی اسالمی از اعتبار منبعی برخوردار باشد، اوال

 روش علوم انســـانی اســـالمی نیز به تبع تنوع منابع معرفتی ؛ممکن خواهد بود
ً
دد و متع ،ثانیا

رو  مختلف خواهد بود؛ زیرا روش علم، تابع موضـــوع علم و منابع معرفتی آن اســـت؛ از این

ر د ؛ویژه علوم انسـانی اسالمی نیز اعم از تجربی، عقلی و نقلی خواهد بودروش علم دینی به

نیم، (کتاب و سنت) خالصه ک شناختی و اثباتی دین را در متون دینیحالی که اگر منابع معرفت

توان از علوم انســـانی مســـتخرج از نصـــوص دینی ســـخن گفت و این نیز محل نزاع تنها می

 باشـد؛ زیرا طیفی از موافقان علم دینی، روش علم دینی بهمی
ً
ویژه علوم انسـانی دینی را صرفا

  .دانندنقلی و روش اجتهادی مصطلح می

  ) امتدادهای قلمروشناسی دین در علوم انسانی۳

بحث گسـتره و قلمرو دین با مسائل و مباحث زیادی گره خورده است؛ مسائلی نظیر نیاز بشر به 

دین، انتظار بشـر از دین، سکوالریسم، دین و سیاست، دین و اقتصاد، دین و اخالق، دین و فرهنگ، 

دین، مبنا برای سایر مباحث خواهد بود. البته مباحثی نظیر دین و دنیا که تعیین قلمرو  و دین و تمدن

مرو شوند و شاید مبنایی برای قلنیاز انسان به دین و انتظار بشر از دین، در کنار قلمرو دین بحث می

دین بـاشــد. مراد از انتظـار بشــر از دین، هم نـاظر به نیازهای بشــر اســت و هم توقع (واقعی) و 

  .)۲۷ص ،۱۳۸۰، وهمک: .های بشر (رخواسته

توان آنها را از یک متفاوتی مطرح اســت که درمجموع می یها و آرادربـاره قلمرو دین، دیـدگاه

یکی نگاه حداقلی به دین و دیگری رویکرد  :بندی نمودزاویـه، حـداقل در ذیل دو تلقی کلی دســته

وتی در علم و شــمول کـه هر کـدام از رویکردها، نتایج و الزامات متفاجـامع، حـداکثری و جهـان

توان در علوم انسانی نشان داد. بر اساس یند این مبنا را میاهای آن دارند که از جمله نتایج و برمؤلفه
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ویژه علوم انســانی رویکرد حداقلی به قلمرو دین، برخی منکر وصــف دینی یا اســالمی برای علم به

 تحقق علوم انسانی اسالمی اما بر اسـاس نگاه جامع و رویکرد حداکثری به قلمرو دین ا ؛شـدند
ً
وال

 پیشینه و سابقه آن را می ؛پذیر استامکان
ً
توان در تاریخ تمدن اسالمی نشان داد و افزون بر این ثانیا

ار توان بر آن مبانی استونگر به دین اسالم، روش علوم انسانی اسالمی را نیز میبر اسـاس نگاه جامع

ــنمود؛ زیرا روش علم به ــت؛ همان گونه که ویژه علوم انس ــائل آن اس ــوع و مس انی تابع قلمرو موض

  .)۹۲ـ  ۱۰۹ص ،۱۳۸۴باشد (ر.ک: بستان، قلمرو علوم انسانی اسالمی نیز تابع قلمرو دین می

نگری در قلمرو دین یـا رویکرد حداکثری در گســتره دین، از جهات مختلفی قابل تبیین جـامع

گیرد؛ زیرا قلمرو یک حقیقت را گاهی به لحاظ اهداف و غایات دین مورد بررســی قرار می *.اســت

 ۳۲۴ص ،۱۲، ج۱۴۱۷باید نسبت به اهدافش سنجید و اقلی و اکثری او را یافت (ر.ک: طباطبایی، 

ــاناگر جامعیت و جهان .)۳۲۵ـــــ  ــمولی را به لحاظ هدف (هدایت انس ــیم کنیم، دین ش ها) ترس

ین راه هدایت و سـعادت بشـر است و علوم انسانی نیز در این قلمرو هدایتی دین قرار مشـتمل بر تبی

بودن خواهد گرفت. کسی که رویکرد حداقلی به دین داشته باشد، درحقیقت یا از اساس منکر دینی

 دین را در امور بودن آن را به معنای متخذ از متون نقلی تقلیل میعلم اســت یـا دینی
ً
دهد؛ زیرا اوال

 منبع آن را نیز تنهـا در نقل می ؛کنـداخروی، فردی و بـاطنی خالصــه می
ً
رو در  داند؛ از اینثـانیـا

کنـد (انحصـــار بودن علم، روش نقلی را برای آن تجویز میبودن بـه امکـان دینیلیـصــورت قـا

نگری، قلمرو دین، هم هدایت دنیوی انســان را شــامل شــناختی). اما با توجه به رویکرد جامعروش

ــده و هم هدایت اخروی ــاس  هم هدایت فردی مد ؛ش ــت و هم هدایت جمعی. بر این اس نظر اس

ه نگری بروش علوم انسـانی متخذ از دین، چندروشی است؛ افزون بر اینکه بر اساس رویکرد جامع

ــد ــه نخواهد ش ــانی، تابع  .قلمرو دین، منابع دین نیز در نقل خالص از این منظر نیز روش علوم انس

ســائل مختلف) و منابع (عقل، نقل، فطرت، تجربه و...) بوده و درنتیجه اقتضــای چنین موضــوع (م

به عبارت دیگر بر اساس این رویکرد به دین اسالم، روش علوم انسانی  رویکردی، چندروشی است.

توان بر آن مبانی اســتوار نمود؛ زیرا روش علم دینی نیز تابع قلمرو موضــوع و مســائل آن را نیز می

                                                      
 «آیه (آیات قرآن کریم  از فراوانی مؤیدهای افزون بر ادله عقلی، *

ً
الدین  اکمال آیه ،)۱۱۱ (یوسف:» شـیء لکل تبیانا

) ۱حدیث ،۲۰ باب ،۱ج ،۱۴۱۳کلینی، ( روایات و ))۲۸(انعام: » شــیء من الکتب فی فرطنا ما«آیه  ) و۳مائده: (

 .دارد دال بر جامعیت دین و قرآن وجود
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ـ  ۹۲ص ،۱۳۸۴ ،باشد (ر.ک: بستانهمان گونه که قلمرو علم دینی نیز تابع قلمرو دین می اسـت؛

قلمرو یک حقیقت را باید نسـبت به اهدافش سنجید و اقلی و اکثری آن را یافت (طباطبایی،  .)۱۰۹

  .)۳۲۵ـ  ۳۲۴ص ،۱۲، ج۱۴۱۷

ن زاویه و دین است و از ای یند این مبنا ارتباط تنگاتنگ و تعامل دوسویه بین علمااز نتایج و بر

ت. های علمی اسر علم را نشان داد که از جمله آن، تأثیر دین بر روشبتوان انواع تأثیر دین می نیز

توانـد روش تولیـد علم را در اختیار ما قرار داد که با آن بر این اســـاس برخی معتقـدنـد دین می

ــ  ۶۱۸ص ،۱، ج۱۳۹۳ و ۱۱۰ص ،۱۳۸۷توان به علم دینی دست یافت (خسروپناه، می  .)۶۲۲ـ

بـه عبـارت دیگر بـا توجـه به تعامل علم و دین و تأثیر دین بر علم، از جمله تأثیرات دین بر علم، 

های مختلفی اســت؛ اموری نظیر تأثیر در روش علم اســت. روش علم، دارای عناصــر و مؤلفه

دین را در آن نشـان داد. این  توان تأثیرات و نقشیابی، داوری و... که میسـازی، موضـوعفرضـیه

های دینی را به طبیعت، انســـان و جامعه به رویکرد بر این باور اســـت ابتدا باید نگاه دین و گزاره

یز از انسان و جامعه را ن ؛کند، بشناسیمباید طبیعت را آن گونه که دین معرفی می ؛دسـت بیاوریم

ــیم؛ چراکه همه این امور، مخلوق خداون ــناس دند و هیچ موجودی به اندازه خداوند منظر دین بش

شناسی را از دین بگیریم لذا باید انسان ؛داند که انسان چیستخدا می ؛شناسدمتعال آنها را نمی

درستی شناختیم، بهتر دهد. وقتی انسـان را خوب و بههای وجود انسـان را شـرح میکه سـاحت

ون دینی را در باب منابع چهارگانه معرفت، دیدگاه مت و نیمکتوانیم قوانین حاکم بر او را کشف می

یعنی عقل، شـــهود، تجربه و وحی و ارتباط این چهار با یکدیگر به دســـت آوریم (خســـروپناه، 

  .)۵۲ـ  ۳۱ص ،۱۳۹۴تبار، علی/ ۱۱۰ص ،۱۳۸۷

  بندیخالصه و جمع

بخشی علوم زیرساختی داری علوم از یک سو و جهتمقاله حاضـر با ابتنای بر اصـل جهتدر 

داری علم طرح شد. سـبت به علوم روساختی از سوی دیگر، ابتدا عوامل مختلف و مؤثر در جهتن

هـا، هـای داخلی علم) و بیرونی (نگرشو درونی (مؤلفـه معرفتی این عوامـل اعم از معرفتی و غیر

ن، آ داری فلسفه دین و عوامل مؤثر برها و مبادی) بودند. در ادامه ضمن بیان جهتفلسـفه، پارادایم
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بخشـی آن نسـبت به علوم انسانی اشاره شد. فلسفه دین اسالمی به دهندگی و هویتبه نقش جهت

شـناختی علوم انسانی از یک سـو در نقد مبانی دین بخش علوم انسـانی،مثابه یکی از عوامل هویت

المی) اسشناختی علوم انسانی مطلوب (کننده مبانی دینآید و از سـوی دیگر تأمینمدرن به کار می

تقیم آنها در مس شناختی پرداخته شد و نقش مستقیم و غیرباشد. در پایان به برخی مبانی دیننیز می

 در روش
ً
  شناسی آن نشان داده شد.هویت علوم انسانی و احیانا
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  .۱۳۸۷، مرکز نشر اسراء :، قم۲چ ؛معرفت هنیعت در آیشر  ـــــ؛ .۱۰
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