


دانشگاه اسامی و علم دینی از جمله مسائلی است که از پیروزی انقاب اسامی 
با تشکیل ستاد انقاب فرهنگی و در طول سالیان متمادی تا به امروز، همواره 
مورد توجه صاحب نظران و مسئولین بوده و واکنش طیف گسترده ای از موافقین 
و مخالفین را به همراه داشته است. اما با این وجود، به نظر می رسد هنوز درکی 
جامع و مورد توافق از این مقوله وجود ندارد. متن حاضر، مقاله ای است از حجة 
برخی  و  چیستی  که ضرورت،  نبویان  محمود  سید  دکتر  المسلمین  و  ااسام 

مفاهیم مرتبط با دانشگاه اسامی را مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد.

از دانشگاه سکوار به دانشگاه اسامی
 یا دانشگاه سکوار ؛ دانشگاه اسامی
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از دانشگاه سکوار به دانشگاه اسامی  
اسامی دانشگاه  ؛  سکوار  دانشگاه  یا 

 دانشگاه ما؛ کپی بی کم و کاست مونه غربی

یک  آنکه  از  بیش  ایران،  اسامی  انقاب  اول،  حلقه ی  دارد؛  وجود  منطقی  زنجیره ی  یک 
انقاب سیاسی باشد، انقابی فرهنگی است، یعنی انقاب در باورها و ارزش ها است. 

انقاب اسامی  اساسی  نوع فرهنگ مادی و حاکم کردن فرهنگ اسامی، هدف  نفی هر 
ایران است. تحقق چنین هدف عالی نیازمند تحول بنیادی در فرهنگ سازان جامعه ما به 
ویژه دانشگاه های ما است که عاوه بر تاثیر یادشده، نقشی بسیار مهم و تام در پرورش اغلب 

مدیران کشور را دارند.
اما متاسفانه دانشگاه های ما بدون هیچ تغییری به صورت کامل  و با همان فرهنگ 
مادی سکوار از غرب وارد ایران شده و می توان گفت که تقریبا در تمام جهات 
خود، کپی برداری شده بدون کم و کاست از دانشگاه های غرب است، بدون اینکه 

به وضعیت خاص فرهنگی و فکری کشور ایران اسامی توجهی شود.
توجهی اندک به روح حاکم بر فرهنگ مدرن و سکوار غرب روشن می سازد که دانشگاه و 
علوم برخاسته از چنین فرهنگی، مطلوب فرهنگ الهی و اسامی و جامعه مسلمان ما نیست، 

و نمی تواند اهداف انقاب اسامی را محقق سازد.

 سكواريسم؛ روح فرهنگ مدرن
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اندیشه مدرن که امروزه بر تمامی ابعاد زندگی بشر سیطره پیدا کرده است، اندیشه ای است 
معنای  به  لغت  در  »مدرن«  واژه  اگرچه  است.  »این دنیایی«  اندیشه  یک  اصطاح،  در  که 
جدید، امروزین یا امر بالفعل و حاضری است که به جای امر موجود در گذشته نهاده شده 
ماورای  باورهای  هرگونه  نفی  با  که  می شود  اطاق  اندیشه ای  به  اصطاح  در  اما  است1،  
طبیعی، صرفا دنیای مادی و تسلط بیشتر بر آن از طریق عقل ابزاری خود را هدف خود 
قرار داده است. به عبارت دیگر، ماهیت اصلي اندیشه مدرن آن است که به هیچ روي تحت 
تأثیر آموزه هاي دیني نبوده و از هر گونه قیود و اندیشه دیني رها و آزاد است: »جهان مدرن 
وقتي آغاز شده است که بشریت تاش کرده است تا فعالیت فکري و نظري خود را از تأثیر 

دین رها و آزاد کند2.«
در واقع، انسان مدرن، انساني است که برخاف انسان دیني که هر امري را از یک سو به 
خداوند و از سوي دیگر به معاد مرتبط و متصل مي سازد، تیغي به دست گرفته و از یک 
طرف اتصال خودش را با مبدأ قطع کرده و از طرف دیگر رابطه اش را با معاد بریده است. در 
دیدگاه انسان مدرن آنچه که شایسته توجه و هدف تاش هاي نظري و عملي انسان مي تواند 

واقع گردد، همین دنیاي مادي است و بس. 
»دنیاي مدرن یعني اعتقاد و باور به علم و عقل آدمي به جاي اعتقاد به حقیقت 
یعنی  بودن«  »این دنیایی  مدرن،  اندیشه  اصلی  روح  بنابراین،  خداوند3.«  و  وحي 
»دنیوي«  معناي  به  مدرنیته،  مباحث  در  »سکوار«  واژه  است.  بودن«  »سکوار 
است؛ و مراد از سکوار، امري است که به صورت کامل از امور سنتي و دیني بریده 

شده و محدود به دنیاي مادي و طبیعي حاضر است.
» ابرسول« در توضیح معني اصطاحي سکوار مي نویسد:

اواً: در علوم اجتماعي، این اصطاح در کلي ترین کاربرد خود، حاکي از امور دنیوي، مدني 
یا غیرمذهبي است که با امور معنوي و روحاني تفاوت دارند، و امر دنیوي آن امري است که 

به هدفها و رسوم دیني اختصاص نداشته باشد.
ثانیا: دنیایي به گونه اي به کار برده شده است که فقط در مقابل امر مذهبي قرار نمي گیرد. 

در تأیید این کاربرد، هووارد بِِکر مي نویسد:
... دنیایي با نامقدس، کافر، بي خدا، بي دین، رافضي، بي تقدس، بي ایمان یا اصطاحاتي از این 
دست مترادف نیست، این اصطاح همه آنها را در بر دارد، اما... چیزي بسیار بیشتر از آنها 

را شامل مي شود.
در این مفهوم، دنیایي )سکوار( متضاد با کل معني مقّدس است؛ یعني، متضاد با معّزز و 
منّزه است. بنابراین، فرهنگ، هنگامي دنیایي و سکوار است که پذیرش آن بیشتر مبتني بر 

ماحظات عقلي و سودگرایانه باشد تا بر حرمت و تکریم4.

 سكواريسم؛به معناي دقيق كلمه در مقابل دينداری 
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واژه سکواریسم که روح فرهنگ مدرن است، در لغت به معناي »دنیاگرایي، روح و تمایل 
دنیوي داشتن« است5،و در اصطاح مباحث مدرنیته به معناي سیستمي از فلسفه اجتماعي 
یا سیاسي است که تمام اَشکال ایمان مذهبي و نیز شخصیتهاي مذهبي را رد مي کند و با 

پذیرش معناي لغوي، کامًا دنیاگرا و داراي روح و تمایل دنیوي است6.
» برینر« با توجه به روح سکواریسم و تقابل آن با روح دیني مي گوید:

به اعتقاد من، تفاوت اساسي در این است که سکواریسم معتقد است مي توان جهان را به 
طور کامل و تنها با استفاده از خود جهان شناخت و براي این هدف، رجوع به امري غیر از 

خود جهان ضروري نیست.
هدف زندگي، چگونگي عمل در دنیا، و ارزشهاي تعیین کننده نقش انسان در دنیا با استناد 
به خود دنیا قابل کشفند؛ در حالي که ایمان دیني بر این باور است که معنا و ارزش حقیقي 
زندگي در این جهان و به طور کلي ارزش و معناي کل هستي، تنها با رجوع به حقیقتي قابل 
فهم و دریافت است که برتر از کل جهان مي باشد، و همین عامل متعالي و فوق مادي است 
که تمام گونه هاي ایمان دیني )اعم از خداباوري و خدا ناباوري( را در مقابل سکواریسم به 

هم پیوند مي دهد.
بنابراین، دین در تمام انواعش و سکواریسم در تمام وجوهش، دو راه مختلفي در معنا دهي 
و ارزش بخشي به همه اشیا، تحت یک نظام منسجمي از باورها، ارزشها و اعمال محسوب 

مي شوند.
سکواریسم و دین، دو گونه کامًا متفاوت از تجدید و بازیابي حقیقت هستند؛ زیرا تکیه گاه 
هر یک براي سامان بخشیدن به بي ساماني تجربیات بشر و جهان طبیعي با دیگري متفاوت 
خود  مي کنیم  زندگي  آن  در  که  جهاني  سکواریستها  نظر  از  گردید  بیان  چنانکه  است. 
سرچشمه نهایي ارجاع است و همه چیز را مي توان با استناد به دنیا توجیه و کشف کرد، دنیا 
با استناد به خودش قابل فهم و کنترل است. اما از نظر اهل دین، زندگي در این جهان، اگر 
چه قابل فهم و عقل یاب است، ولي این فهم با استناد و ارجاع به حقیقتي متعالي سامان پذیر 

است7. 
» هولیوك« معتقد است که سکواریسم حرکتي است که قصد دارد تا زندگي، رفتار 
و سلوك انسان را بدون توجه به خداوند و آخرت سامان دهد8. و از آنجایي که دین، 
مدعي تنظیم شناختها و رفتارهاي انسان از طریق ارتباط با خداوند و جهان آخرت 
است، در مقابل سکواریسم قرار مي گیرد، و این دو )یعني دین و سکواریسم( در 
طول تاریخ ـ مخصوصا از رنسانس به این سو ـ به صورت دو رقیب سرسخت ظاهر 
شده اند، و همیشه، رشد سکواریسم با افول دین و رشد دین با افول سکواریسم 

همراه بوده است9.
در حقیقت، سکواریسم معتقد است که دولت، اخاق، آموزش و پرورش و... همه باید از 
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دین، مستقل شوند و هیچ حوزه اي نباید متأثر از دین و آموزه هاي دیني شود.
به  قرارداد، و  به معناي دقیق کلمه در مقابل دینداري  را  نتیجه، مي توان سکواریسم  در 
لغت  معادل  را  »دهریه«  واژه  عرب،  اندیشمندان  نوزدهم،  قرن  در  که  است  همین جهت 
سکواریسم در زبان عربي به کار برده اند10. و امروزه نیز از واژه »َعلْمانیه« )به فتح عین( 
استفاده مي کنند، و در توضیح آن گفته اند که این لغت، منسوب به »الَعلْم« به معناي عالَم 

است، و در مقابل دین و ماوراء الطبیعه قرار دارد.11
َعلْمانیون به افرادي اطاق مي شود که به نحو گسترده اي عقل را در امور گوناگون، حاکم 
مي کنند و بدون تقیید به دین و منابع دیني، صرفا مصلحت عمومي مردم را وجهه نظر خود 

قرار مي دهند.
»ویلسون« نیز با تأیید امر فوق، معتقد است که سکواریسم یک ایدئولوژي است، و قائان 
و  ماوراءالطبیعي  مفاهیم  و  امور  به  اعتقاد  اَشکال  همه  آگاهانه  ایدئولوژي،  این  مبلغان  و 
کارکردهاي مختص به آن را طرد و تخطئه مي کنند؛ و در مقابل، از اصول غیردیني و ضد 

دیني به عنوان مبناي اخاق شخصي و سازمان اجتماعي حمایت مي کنند.12

 تحول در علوم انسانی موجود، یک رورت است

سکواریسم به معناي نفي دین و آموزه هاي دیني از تمام حوزه هاي معرفتي بشر 
از معرفتهاي نظري و عملي ـ است. به عبارت دیگر، دین حق دخالت در  ـ اعم 
تحلیل ها و تفسیرها و نیز تصمیم گیري هاي انسان را ندارد. و انسان صرفا بر اساس 
پدیده  یك  براي  تفسیري  مي تواند  مادي،  دنیاي  مناسبات  و  خود  حسابگر  عقل 
تجربي  علوم  نمي توان  رو،  این  از  کند.  تصمیم گیري  آنها  اساس  بر  و  کرده  ارائه 
داشت.  اسامي  و  دیني  انساني  علوم  نیز  و  دیني  ـ  شیمي  و  فیزیك  قبیل  از  ـ 
نظریات  به  با توجه  نمي توانند  روانشناسي، سیاست، فلسفه،...  اقتصاد، مدیریت، 
و  اساس دستورات  بر  را  اجتماعي  و  فردي  اخاق  تحلیل شوند،  و  تفسیر  دیني، 
آموزه هاي دیني نباید تبیین کرد، بلکه تنها منبع تحلیل و تفسیر این علوم، همین 

دنیاي مادي است و بس.
 به اعتقاد برخي، امروزه سکواریزاسیون، در سه حوزه وارد شده است:

1ـ سکواریزاسیون سیاسي: سکوار کردن سیاست، به این معني که دولت در وضع قوانین 
و تشکیاتش توجهي بسیار کم و یا هیچ توجهي به دین ندارد.

حوزه  در  دین  نفي  معني  به  حوزه  این  در  سکواریزاسیون  معرفتي:  سکواریزاسیون  2ـ 
شناخت و معرفت است. بر اساس این دیدگاه، خداوند به عنوان خالق جهان، هیچ جایگاهي 
در این جهان ندارد، و دین نیز هیچ حقیقتي را به ما نمي دهد. در این نظر، آنچه که به جاي 
دین مي نشیند و بیانگر حقیقت مي باشد، علم تجربي است و حتي خود دین نیز به عنوان 
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یک پدیده طبیعي، باید مورد بررسي قرار گیرد. از این رو، رهبران فکري جامعه، عالمان علوم 
تجربي، فاسفه، هنرمندان و... خواهند بود.

اعتقادات  و  رفتار  به  مربوط  حوزه،  این  در  سکواریزاسیون  شخصي:  سکواریزاسیون  3ـ 
شخصي است. به این معني که شخص در اعتقادات و رفتارهاي فردیش، توجهي به دین 

ندارد.13 
با عنایت به فرهنگ سکوار و ارزش های آن، روشن می شود که علوم برخاسته از این فرهنگ 
نمی تواند مطلوب انسان و اندیشه  عقانی اسام باشد، و ضرورت تحول و بازبینی در علوم 

انسانی موجود در دانشگاه آشکار می گردد.
به همین جهت است که بنیان گذار جمهوری اسامی، امام خمینی )ره( در ابتدای 
انقاب، با توجه به نقش ویژه دانشگاه  در فرهنگ جامعه ایران اسامی و نیز پرورش 
غیر  به علت وضعیت  اما  دانسته  تحوات کشور  مبدأ همه  را  آن  مدیران کشور، 
اسامی آن در ابعاد گوناگون، با اعام انقاب فرهنگی، قریب به دوسال ونیم، دستور 
تعطیلی دانشگاه های کشور را صادر کرده اند، و معنای تعطیلی دانشگاه ها جز این 
نبوده است، که دانشگاه  موجود، با انقاب اسامی ایران و اهداف آن سازگار نیست.

آیه اه خامنه ای مدظله در سخنرانی  های متعدد،  انقاب اسامی حضرت  نیز رهبر معظم 
به تعارض معارف و علوم انسانی که در دانشگاه ارائه می شود، با اندیشه های اسامی اشاره 

کرده اند:
من در باره علوم انسانی گایه  ای از مجموعه های دانشگاهی کردم-بارها، این اواخر 
با مبانی قرآنی و  بر مبادی و مبانی متعارض  انسانی مان  هم همین جور- ما علوم 
اسامی بنا شده است. علوم انسانی غرب مبتنی بر جهان بینی دیگری است؛ مبتنی 
خوب  است.  مادی  نگاه  بر  مبتنی  غالبا  و  است  آفرینش  عالم  از  دیگری  فهم  بر 
این نگاه، نگاه غلطی است، این مبنا، مبنای غلطی است، این علوم انسانی را ما 
به صورت ترجمه ای، بدون اینکه هیچ گونه فکر تحقیقی اسامی را اجازه بدهیم 
در آن راه پیدا کند، می آوریم توی دانشگاه های خودمان و در بخش های مختلف، 
این ها را تعلیم می دهیم، در حالی که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن 

باید پیدا کرد.14
بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبانی آنها مادی گری و بی اعتقادی به 
تعالیم الهی و اسامی است و آموزش این علوم موجب بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسامی 
می شود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاه ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی 

دینی و اعتقادی خواهد شد. 15
پرورش  دانشگاه ها  در  موجود  انسانی  علوم  و  آموزه ها  با  که  مدیرانی  مورد  در  همچنین 

می یابند، می فرمایند:
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و  است  الهی  جهان بینی  از  غیر  دیگری  جهان بینی  بر  متکی  رایج،  انسانی  علوم 
مدیران آینده کشور را براساس اهداف جهان بینی غربی و مادی تربیت می کند که 
ازم است حوزه های علمیه و علمای دین برای جلوگیری از این انحراف، نظریه های 
اسامی را در زمینه های مختلف، مشخص، و برای برنامه ریزی در اختیار مسئوان 

بگذارند.16
برای  و  اندیشه غیر دینی و سکوار  براساس  انسانی موجود در دانشگاه ها  علوم 
مادی گرایی  فرهنگ  یك  در  موجود  سکوار  انسان های  مادی  نیازهای  برآوردن 
صرف، تنظیم شده است، و از این رو، نمی تواند پاسخ گوی نیازهای انسان موجود 
در یك فرهنگ انسانی الهی ایران اسامی باشد. علوم انسانی اهمیت دارد، علوم 
انسانی کنونی در کشور بومی نیست، متعلق به ما نیست، ناظر به نیازهای ما نیست، 
متکی به فلسفه ما نیست، متکی به معارف ما نیست، اصا ناظر به مسائل دیگری 
است، مسائل ما را حل نمی کند. دیگرانی طرح مسئله کردند، برای خودشان حل 

کردند-به درست و غلطش هم کار نداریم- اصا از ما بیگانه است.17
براین اساس، حفظ علوم انسانی موجود در دانشگاه ها رفتاری عقانی و اسامی نخواهد بود:
با صدای بلند محکمات عقلی را انکار می کنند و به نسبی گرایی و شکاکیت در همه اصول-

این تجربه، تجربه ای  اصول علمی- کشانده شده اند.  اصول عقانی و حتی  اصول اخاقی، 
نیست که کسی از آن تقلید کند. خطاست که ما راه طی شده به منزل نرسیده غرب را 

دنبال کنیم.18

 علم، وسیله ای برای سعادت بر نه افزایش ثروت و قدرت

مابا توجه به اینکه محتوای علوم موجود در دانشگاه ها، سکوار و مبتنی بر مبانی ضددینی 
بوده و صرفا در صدد رفع نیازهای مادی و شهوانی بشر است، نمی تواند الگوی مناسبی باشد 

تا براساس آن ساختارهای کشور را تنظیم و اسباب پیشرفت کشور را فراهم کنیم:
در  بدانیم،  ناکافی  پیشرفت جامعه خودمان  برای  را  غربی  الگوی  ما  آنچه موجب می شود 
فلسفه های  انسان-البته  به  غربی  فلسفه های  و  غربی  جامعه  نگاه  که  است  این  اول  درجه 
به کلی متفاوت  انسان،  به  اسام  نگاه  با  این است-  آنها  برآیند همه  اما  غربی مختلف اند، 
است، یک تفاوت بنیانی و ریشه ای دارد. لذا پیشرفت که برای انسان و به وسیله انسان است، 
در  منطق فلسفه غرب معنای دیگری پیدا می کند، تا در منطق اسام. پیشرفت از نظر 
غرب، پیشرفت مادی است، محور، سود مادی است، هرچه سود مادی بیشتر شد، 
پیشرفت بیشتر شده است، افزایش ثروت و قدرت. این ، معنای پیشرفتی است که 
غرب به دنبال اوست، منطق غربی و مدل غربی به دنبال اوست و همین را به همه 
توصیه می کنند. پیشرفت وقتی مادی شد، معنایش این است که اخاق و معنویت 
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را می شود در راه چنین پیشرفتی قربانی کرد. یك ملت به پیشرفت دست پیدا 
کند، ولی اخاق و معنویت در او وجود نداشته باشد. اما از نظر اسام، پیشرفت، 
این نیست. البته پیشرفت مادی مطلوب است، اما به عنوان وسیله. هدف، رشد و 
تعالی انسان است. پیشرفت کشور و تحولی که به پیشرفت منتهی می شود، باید 
طوری برنامه ریزی و ترتیب داده شود که انسان بتواند در آن به رشد و تعالی برسد، 
انسان در آن تحقیر نشود. هدف انتفاع انسانیت است، نه طبقه ای از انسان، حتی 
با تفکر اسامی معنا  و  براساس اسام  ایرانی. پیشرفتی که ما می خواهیم  انسان 
طبقه ای  برای  بگوییم،  برسد  نیست، چه  ایرانی سودمند  انسان  برای  فقط  کنیم، 
خاص. این پیشرفت، برای کل بشریت و برای انسانیت است. نقطه تفارق اساسی، 

نگاه به انسان است.19
علم، بر اساس جهان بینی سکوار غربی مطلوب ما نخواهد بود بلکه امر خطرناکی است:

ما باید به جایی برسیم که در این عرصه ها هر چه ممکن است، پیش برویم، هر چه ممکن 
است، بفهمیم، و البته علم را وسیله سعادت انسان قرار دهیم. تفاوت نگاه دین-یعنی اسام- 
به علم، با نگاهی که دنیای مادی به علم می نگریست، در همین است. ما علم را می خواهیم 
آرزوهای  و  عدالت  استقرار  برای  بشر،  شکوفایی  برای  بشر،  رشد  برای  بشر،  سعادت  برای 

قدیمی بشر.20
ما می خواهیم کشور را علمی کنیم. اشتباه نشود، غربی ها علم را دارند، اما در کنار علم و 
آمیخته با این علم، چیزهایی را هم دارند که از آنها می گریزیم. ما نمی خواهیم غربی بشویم، 
ما می خواهیم عالم بشویم. علم امروز دنیایی که عالم محسوب می شود، علم خطرناکی برای 
در  و سکس،  فحشا  در خدمت  در خدمت خشونت،  در خدمت جنگ،  را  علم  است.  بشر 
خدمت مواد مخدر، در خدمت تجاوز به ملت ها، در خدمت استعمار، در خدمت خون ریزی و 
جنگ قرار داده اند. چنین علمی را ما نمی خواهیم، ما این جور عالم شدن را نمی خواهیم. ما 
می خواهیم علم در خدمت انسانیت باشد، در خدمت عدالت باشد، در خدمت صلح و امنیت 
باشد. ما این جور علمی می خواهیم. اسام به ما این علم را توصیه می کند. ما دنبال علمی 

هستیم که ما را به معنویت، به انسانیت، به خدا، به بهشت نزدیک کند.21

 ابعاد اسامی سازی دانشگاه ها

براین اساس، به نظر می رسد که یکی از ضروری ترین کارها در نظام اسامی، برنامه ریزی 
برای اسامی شدن دانشگاه های کشور در ابعاد گوناگون است.

اما ابعادی که باید در دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته و اسامی شود، عبارتند از:
 متون درسی موجود در حوزه علوم انسانی

تغییر متون سکوار و ضددینی در علوم انسانی و تولید نرم افزار اسامی از مهم ترین ابعادی 
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است که باید مورد توجه قرار گیرد. روشن است که این بخش نیازمند برنامه ریزی دقیق بوده 
و رسیدن به هدف مذکور، امری است که به تاش نخبگان حوزوی و دانشگاهی معتقد به 

اسام در طول چند دهه وابسته است.
 بازآموزی اساتید دانشگاه ها

بدون داشتن اساتید آشنا و معتقد به اندیشه اسامی-به ویژه در مورد اساتید علوم انسانی- 
نمی توان امیدوار به تحول در فرهنگ جامعه و نیز پرورش مدیران صالح و متناسب با نظام 

اسامی بود.
 باز آموزی و تربیت فکری و اخاقی دانشجویان کشور

آشنا کردن دانشجویان کشور با اندیشه اسامی و اهداف نظام اسامی از امور ضروری است،  
و درس های معارف در دانشگاه ها نیاز مزبور را مرتفع نمی سازد.

 تغییر در ظواهر دانشگاه ها
ایمان و توجه به خداوند  متاسفانه ظواهر دانشگاه های کشور، به گونه ای نیست که مذِکر 

باشد، بلکه شاید بتوان گفت که مذِکر شیطان است.
رسیدن به تحول در ابعاد بیان شده نیازمند برنامه ریزی دقیق، ترسیم اهداف و راهبردهای 
عملی دست یابی به آن اهداف است. از این رو، نسبت به هر یک از موارد بیان شده باید تبیین 

درستی انجام شود. در اینجا تنها به تبیین مفاهیم نظری بسنده می کنیم.
 تبیین سه مفهوم علم، دین، و علم دینی

الف( علم
گرچه علم، مفهومي بدیهي و بي نیاز از هر گونه تعریف حقیقي  ـ اعم از رسمي و حّدي ـ 
بوده و بلکه ارائه تعریف حقیقي از آن ممکن نیست22. اما براي آن، معانی مختلف اصطاحي 

ذکر شده است که برخی از آنها را بیان مي کنیم تا معنای مورد نظر از علم روشن گردد.
علم در اصطاح مباحث معرفت شناسی نزد اندیشمندان مسلمان، به معناي مطلق آگاهي و 

انکشاف اعم از انکشاف حضوري و انکشاف حصولي است.23
در اصطاح منطق، علم، مختص آگاهي هاي حصولي اعم از تّصور و تصدیق است، چنان که 

در تعریف علم آورده اند: »حصول صورت شي ء در عقل«. 24
گاهی علم فقط به علم حصولي تصدیقی- اعم از تصدیق ظّني و تصدیق یقیني - اطاق 

مي شود. در مطالع آمده است : »و قد یطلق العلم و یراد به التصدیق«. 25
اعتباری و حقیقی- از جزئی، کلی،  اعم  امر واحد   مجموعه مسائلی که پیرامون 
بحث می کنند، اصطاح دیگر علم است26.  این اصطاح شامل علومی مانند: تاریخ، 

جغرافیا، دستور زبان، علوم تجربی و فلسفه می شود.
مجموعه قضایا و مسائل کلی  اعم از اعتباری و حقیقی- که محور خاصی برای آن لحاظ شده 
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است. این اصطاح شامل علوم اعتباری مانند علم لغت و دستور زبان و نیز علوم حقیقی 
مانند علوم تجربی می گردد. 27

امر واحدی بحث می کنند. در این اصطاح، علومی مانند  از  مجموعه قضایای حقیقی که 
دستور زبان و تاریخ، علم تلقی نمی شوند.28

مجموعه قضایای کلی حقیقی که محور خاصی داشته و با روش تجربی به بحث می پردازد. 29
مراد از علم، در محل بحث، معنای چهارم است، یعنی مجموعه مسائلی که پیرامون امر واحد 

بحث می کنند.
ب( دین

برای دین در لغت و اصطاح، معانی گوناگونی ذکر شده است، اما جهت عدم اطاله بحث، 
صرفا به ذکر دو معنای اصطاحی عام و خاص آن اشاره می کنیم:

از  نبایدها خاصی که برخاسته  باید ها و  بر  از احکام عملی مبتنی  معنای عام: مجموعه ای 
نظامی از باورهای خاص است. در این معنای عام، دین شامل ادیان توحیدی و غیر توحیدی 
و حتی مارکسیسم و سکواریسم نیز می شود، و به همین معنا نیز در قرآن کریم بکار رفته 

است: »لکم دینکم و لی دین«.
معنای خاص: مجموعه ای از احکام عملی مبتنی بر بایدها و نبایدهای خاصی که برخاسته از 
نظام خاصی از  باورهای بوده و از طریق وحی به پیامبران ارسال شده است. در این معنا، دین 

شامل ادیان توحیدی مانند اسام می شود، و ادیان غیر توحیدی از شمول آن خارج است.
مراد از دین، در محل بحث، معنای دوم بوده و مقصود از آن، اسام است.

ج( علم دینی
پس از روشن شدن دین و علم، باید مراد از دینی یا اسامی شدن علم را توضیح دهیم.

اسامی و دینی شدن علم به چهار معنای زیر قابل تصور است:
معنای اول: تغییر در مبانی علوم و تصحیح آنها

هر علمی مرکب از قضایایی است که در آنها، محموات برای موضوعاتشان اثبات می شوند.
اما اثبات محموات برای موضوعات در هر علم، نیازمند مقدماتی است که این مقدمات در 
نهایت به اصول و تصدیقاتی بر می گردد، که صحت آنها  در صورت بدیهی نبودن- باید در 
علم دیگر به اثبات برسد. به چنین مقدمات تصدیقیه، »مبادی تصدیقیه«، »اصول موضوعه 

و متعارفه« و در اصطاح جدید، »پیش فرض« گفته می شود.
استوار  معرفت  ابزار  عنوان  به  تجربه   روش  به  اعتماد  بر  تجربی،  علوم  تمامی  نمونه،  برای 

هستند )مبنا و پیش فرض معرفت شناختی(.
پوزیتویست ها معتقدند که علم با مشاهده آغاز و سپس از طریق استقراء به تعمیم مناسب 

خود می رسد.
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با مشاهده بدست می آید، گزاره های جزئی هستند در حالی که  به دیگر سخن، آنچه که 
نظریات مورد قبول در علوم تجربی، کلی می باشند، از این رو، جای این سوال هست که اگر 
به قضایای کلی  قابل مشاهده جزئی  امور  از  باشد، چگونه می توان  بنا شده  بر تجربه  علم 
رسید؟ پاسخ آنها آن است که علم با مشاهده آغاز می شود و سپس از طریق استقراء، به 
تعمیم مناسب رسیده و گزاره های کلی که معرفت های تجربی از آن تشکیل شده است، به 

دست می آید. تقریر اصل استقراء به این صورت است:
»اگر تعداد زیادی الف تحت شرائط بسیار متفاوتی مشاهده شوند و اگر تمام الف های مشاهده 
شده بدون استثناء خاصیت ب را داشته باشند، آنگاه تمام الف ها خاصیت ب را دارا هستند.«

اما سوال اساسی آن است که خود این اصل چگونه قابل توجیه است؟ به عبارت دیگر، بر 
فرض که بپذیریم، مشاهده به منزله نخستین گام، مجموعه مطمئنی از گزاره های مشاهده ای 
در اختیار ما می گذارد، اما به چه دلیلی برهان استقرایی منتهی به معرفت علمی قابل اتکا 

و یا شاید درست می شود؟
روشن است که استقراء هیچ گاه نمی تواند نتیجه یقینی را به بشر ارائه دهد، یعنی 
نه منطقا قابل توجیه است و نه به لحاظ تجربی قابل دفاع است، بلکه مشتمل بر 
دور است، یعنی نمی توان صحت نتایج استقرائی را براساس چند استقرای منتهی 
نتایج استقرایی احتمال خطا موجود  این  رو، در  از  به نتیجه درست، تبیین کرد. 
است و به همین جهت است، که در علوم تجربی، شاهد تغییرات گسترده در عرصه 

تئوری ها و مواجهه با خطاهای گوناگون هستیم.30
اعتماد افراطی به حس و تجربه در علوم تجربی موجب گشت که برای بسیاری این اعتقاد 
نمونه،  برای  ندارد،  نیز  نیست، وجود  قابل درک  و مشاهده  با حس  آنچه  حاصل شود که 
بسیاری از فیزیک دانان مانند »هایزنبرگ« معتقد بوده اند که واقعیتی ورای تجربه وجود 
ندارد،31 و شاید به همین خاطر است که حتی در علوم انسانی مدرن، علمی نتوان یافت که 
انسان را پذیرفته باشد، و براساس آن تئوری های خود را سامان داده  »روح مجرد« برای 

باشد. 
علوم تجربی و نیز علوم انسانی- بر دوش مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی متعددی 
استوار است، و تا آن مبانی تصحیح نگردد، نمی توان انتظار دست یابی به نتایج صحیح و قابل 

اعتماد را داشت.
برای نمونه، یکی از مبانی هستی شناختی در علوم تجربی، قانون اول حرکت است که نیوتن 

آن را مطرح کرده است.
اگر مثًا خودروي شما با سرعت پنجاه مایل در حرکت باشد و شما موتور آن را خاموش 
کنید، سرعت آن کم شده و به تدریج متوّقف مي شود. بنابراین، براي این که این خودرو به 
همان سرعت خود باقي باشد، ازم است که به طور مداوم نیرویي به آن خودرو وارد شود. 
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این امر مورد تأیید همه مشاهدات متعارف مربوط به اجسام بوده است. ارسطو نیز تصّور 
مي کرد که این امر یک قانون طبیعي است و به عنوان قانون طبیعي سرتاسر قرون وسطي تا 
عصر نیوتن پذیرفته شد. همین قانون را در مورد سّیارات و ستارگان به کار مي بستند. آنها 
دائماً در آسمان در حال حرکتند. بنابراین، نوعي نیرو باید آنها را به جلو براند یا به طرف 
خود بکشاند. اعتقاد همگان این بود که ارواح یا فرشتگان، آنها را به دنبال خود مي کشند. 
حّتي عالمان بر همین فرض بودند که نیروي محّرکي ازم است. از این رو، دکارت پیشنهاد 
مي کرد که فضا مملو از گردابهاي اثیري است که سّیارات را به دوران مي اندازد. آن چنان که 

در گرداب نیروي آب، اجسام شناور را به همراه خود به چرخش در مي آورد.
اّما نیوتن برعکس آن فکر مي کرد. قانون اّول حرکت به ما مي گوید که هیچ نیرویي ازم 
نیست تا شیئي را با سرعت یکنواخت به حال حرکت نگاه داریم. این قانون بیان مي کند که 
یک جسم حالت سکون یا حرکت یک نواخت در خّط مستقیم را همیشه ادامه مي دهد مگر 
هنگامي که نیرویي برآن وارد شود. تا آنجا که به وضع یک جسم در حالت سکون مربوط 
مي شود، این قانون با فهم متعارف سازگار است. اگر جسمي در حالت سکون باشد، همیشه 
در حالت سکون باقي مي ماند مگر این که نیرویي آن را از مکانش به سوي جلو براند یا به 

سوي خود بکشاند.
اّما آنچه این قانون در باره جسم در حال حرکت بیان مي کند، انقابي است بزرگ.

موتور  با  کند،  ساعت حرکت  در  مایل  پنجاه  با سرعت  خودرویي  اگر  مي گوید  قانون  این 
خاموش به حرکت مستقیم در مسیر مستقیم خود با سرعت پنجاه مایل براي همیشه ادامه 
خواهد داد، مگر این که نیرویي برآن وارد شود تا آن را از حرکت باز دارد. و این نیرو همان 

اصطکاک است و اگر نیروي اصطکاک نباشد، خودرو هرگز از حرکت باز نمي ایستد.
این نظریّه تغییر مهّمي در نگرش به پدیده ها و حوادث عالم طبیعت ایجاد کرد. بر 
اساس این نظریّه، فرض وجود خداوند فقط براي لحظه اّول پیدایش جهان و حرکت 
اجسام و سّیارات ضرورت داشت، ولي بقاي این جهان بدون وجود خدا و دخالت او 

نیز به راحتي قابل تبیین بود.
موجوداتي که در این لحظه در جهان پدید مي آیند و نیز تبدیل و تبّداتي که در جهان 
رخ مي دهد، بدون فرض وجود خداوند و صرفا با اعتماد به پدیده هاي ماّدي و طبیعي قابل 
تبیین است. براین اساس، یک چرخش کامل پدید آمد. تا قبل از نیوتن و نیز علوم جدید 
سعي مي شد تا جهان با تئوریهاي دیني تبیین شود. ولي از آن زمان، با فرض عدم نیاز به 
خداوند، در بقاي موجودات و به گوشه راندن خداوند به لحظه پیدایش جهان، تبیینهاي 

دیني حوادث نیز رخت بربست. 32
ولی در فلسفه اسامی،  بطان چنین ادعایی به اثبات رسیده است، اینکه علت، 
صرفا در حدوث معلول موثر است، اما در بقای آن دخالتی ندارد، سخنی است باطل 
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و محال است که علت حقیقی، در بقای معلول دخالت نداشته باشد.
در علوم انسانی نیز، همه آنها مبتنی بر تعریف خاصی از انسان هستند. متاسفانه 
غلبه تجربه گرایی موجب شده است که برای نمونه، در روان شناسی قائل به روح 
مجرد برای انسان نباشند، و روح را همان مغز و فعل و انفعاات مغز بدانند. روشن 
است که این مبنا باطل است و براساس تجربه گرایی نیز نمی توان روح مجرد را نفی 
کرد، زیرا هیچ گاه تجربه قادر به اثبات عدم نیست، به تعبیر دیگر، متعلق تجربه، 
برای  را  مجرد  روح  انسان، وجود  عقل  از سوی دیگر،  نه سلبی.  است،  ثبوتی  امر 
اثبات  به  معرفت شناسی  در  نیز  عقلی  احکام  و صحت  کرد،  اثبات خواهد  انسان 
می رسد. براین اساس، برای اینکه علوم، بر مبانی درستی استوار شوند، ابتدا باید 
معرفت شناسی و سپس هستی شناسی و براساس آنها انسان شناسی را مورد بحث 
دقیق و عالمانه قرار دهیم، و با دستیابی به آراء درست در مورد انسان است که 
می توان در علوم انسانی، داوری های درست ارائه داد. بدون داشتن یک معرفت شناسی 
او،  وجودی  مختلف  ابعاد  و  انسان  از  دقیق  تعریف  ارائه  و  صحیح  هستی شناسی  درست، 
نمی توان داوری های درست در مورد روان، جامعه، اقتصاد و ... انسان ارائه داد. در صورتی 
که انسان را مادی صرف دانسته و روح او را نیز همان مغز مادی و فعل و انفعاات او بدانیم، 
روشن است که تمام رفتارهای انسان براساس عوامل مادی قابل تحلیل خواهد بود، یعنی 
وقتی که این عامل مادی را به بدن انسان اضافه کنیم، فان اثر و رفتار از انسان بروز خواهد 
کرد، و روشن است که در این تحلیل، خوب و بد، ثواب و عقاب و مهم تر از آن، مساله اختیار 

انسان، غیر قابل تبیین خواهد بود.
باید در مبانی و پیش فرض های  از معانی اسامی سازی علوم آن است که  بنابراین، یکی 
معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی علوم، تجدید نظر شود و آنها را تصحیح 
کنیم. البته این نوع تغییر، اختصاصی به دیدگاه اندیشمندان مسلمان نخواهد داشت، زیرا 
نیاز علوم به داشتن مبانی درست، نیازی است عام، و امری است که  هر عقل سلیمی آن 

را می پذیرد.
معنای دوم: قرارگرفتن دین به عنوان مقام گردآوری تئوری ها

تئوری هایی که در علوم مختلف مطرح می شود، از دو مقام قابل بررسی است: مقام گرد آوری 
آن تئوری ها و مقام داوری آنها.

معنای دوم اسامی سازی علوم آن است که در برخی از علوم، می توان به سراغ 
دین اسام رفت و تئوری های آن علم را از درون دین، صید کرد. به عبارت دیگر، 

دین را می توان مقام گرد آوری تئوری های آن علوم دانست.
برای نمونه، برای حل مشکل افسردگی و رهایی از اضطراب و رسیدن به آرامش، قرآن کریم  
و نیز روایات- راه حل ارائه می دهند، و می توان با مراجعه به قرآن و روایات، تئوری خاصی 
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در حل مشکل افسردگی ارائه کرد. قرآن کریم می فرماید برای رسیدن به آرامش باید به 
یاد خدای متعال بود: »أا بذکر اه تطمئن القلوب«.]33[ البته روشن است که مراد از ذکر 
و یاد خدای متعال، صرفا ذکر زبانی نیست، بلکه مراد آن است که انسان، در وقت دیدن 
صحنه های خاص به یاد خدا باشد،  در وقت شنیدن صداها و موسیقی ها به یاد خدا باشد، در 
وقت حرف زدن به یاد خدا باشد و ... یعنی تقوا داشته باشد. در نتیجه، برای رسیدن به آرامش 
باید تقوا داشت. عاوه براین، برای رسیدن به آرامش، باید نماز خواند: »إننی أنا اه ا إله إا 
فأعبدنی و أقم الصاه لذکری«،34  بدون یاد خدای متعال، زندگی سخت خواهد بود و انسان 
آرامش ندارد: »و من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة أعمی«35 
)در تفسیر این آیه عامه طباطبائی آورده است: در این آیه به روشنی بیان شده است که 
آنان که از یاد خدا روی گردانند، زندگی سخت خواهند داشت، این بدان سبب است که هر 
کس از خدا فاصله بگیرد و او را از یاد ببرد، ناگزیر به دنیا دل می بندد و همه تاش های خود 
را در راه رسیدن به متاع دنیا به کار می برد و به اندوخته هایش قانع نمی شود و همواره در پی 
افزودن ثروت و امکانات خویش است، از این رو، هیچ گاه رضایت خاطر ندارد و حرص و آزش 
فرو نمی نشیند. گذشته از این او همیشه در غم از دست  دادن دارایی های خویش است و 
پیوسته از هجوم بیماری ها و محرومیت ها نگران است و خود را در معرض حسادت حسودان 
و کینه رقیبان می بیند. ولی اگر مقام پروردگارش را بشناسد و از یاد او غفلت نورزد، اطمینان 
می یابد که نزد خدای خود زندگی دیگری دارد که نیستی در آن راه ندارد و از سلطنتی 
بهره مند می شود که پایان پذیر نیست و به عزت و شکوهی می رسد که با هیچ ذلتی آمیخته 
نیست. از سوی دیگر، این حقیقت را نیز باور می کند که دنیا سرابی زودگذر است و گذرگاهی 
بیش نیست، از این رو، به آنچه خدا به او داده قانع است و هرگز احساس کمبود نمی کند و به 

خاطر از دست دادن دارایی ها غمگین نمی شود و زندگی در کامش تلخ نمی شود.(     
است  متعال  به خدای  کفر  با  و  است،  آرامش  و  اطمینان  موجب  متعال،   به خدای  ایمان 
مطمئنة  آمنة  کانت  قریة  مثا  اه  و ضرب   « آمد:  ترس خواهد  و  اضطراب  و  ناآرامی  که 
یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم اه فأذاقها اه لباس الجوع والخوف بما کانوا 

یصنعون«.36
مقام  می توانند  روایات  و  قرآن  نیز  اقتصاد  و  مدیریت  سیاست،  حقوق،  علم  در 

گردآوری بسیاری از تئوری های این علوم قرار گیرند.
 معنای سوم: قرار گرفتن دین به عنوان مقام داوری تئوری ها

چنانکه بیان گردید، تئوری های مطرح در علوم، عاوه بر مقام صید و گردآوری، مقام داوری 
نیز دارند، یعنی باید بررسی کرد که آیا تئوری های مطرح شده در یک علم درست هستند 

یا باطل.
معنای سوم اسامی شدن علوم، آن است که دین را مقام داوری تئوری های علمی 



15

قرار دهیم، یعنی با مراجعه به دین، صحت یا بطان تئوری خاصی در علم خاص را 
بیان کنیم. برای نمونه، در صورتی که در علم اقتصاد نظریه ای بیان شود که برای 
دست یابی به سود بیشتر، اخذ »ربا« پیش نهاد گردد، در این مورد، دین به عنوان 

داور، چنین نظریه ای را باطل می شمارد.
نیز علومی که دستوری صرف بوده  مانند اخاق- و یا دارای جنبه های دستوری نیز هستند-

مانند پزشکی،  روان شناسی، جامعه شناسی و اقتصاد- ممکن است تجویزها و دستورهایی 
صادر شوند که با آموزه های دینی در تعارض باشند، برای نمونه، ممکن است برای درمان 
فان مریضی خاص، پزشک، دستوری صادر کند که با آموزه های دین اسام در تعارض باشد، 
یا در علم اقتصاد، برای حل مشکل گرانی، دستوری صادر شود که با آموزه های دین اسام 
در تعارض باشد. چنانکه در علم اخاق نیز ممکن است تئوری هایی در مورد خوب و بد بودن 

رفتارهایی ارائه شود، که با دین اسام در تعارض  باشد.
داوری دین  براساس  معناست که  این  به  یاد شده  علوم  اسامی شدن  موارد،  این  تمام  در 
اسام، به تصحیح تئوری ها و تجویزها و باید ها و نبایدهای بیان شده در آن علوم و توسط 

عالمان آن علوم بپردازیم.
 معنای چهارم: ارائه تبیین غایی از پدیده ها

یکی از نکات مهم در دین اسام، ارائه هدف و غایت برای پدیده های جهان است. در اندیشه 
اسامی، عالم هستی براساس طرح حکیمانه الهی ساخته شده و هر پدیده ای برای هدفی به 
وجود آمده است: »و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا«37، »و جعلنا اللیل لباسا 
النهار معاشا«38، »إن فی السموات و اارض آیات للمومنین«39، »هو الذی خلق  و جعلنا 
لکم ما فی اارض جمیعا«40، »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها«.41

در مقابل، علوم مدرن، هیچ گاه در صدد ارائه علت غایی برای پدیده ها نیستند، بلکه صرفا 
علت فاعلی إعدادی پدیده ها را بیان می کنند، علوم جدید، صرفا می گویند که یک پدیده 

چگونه پدید می آید، اما اینکه چرا پدید می آید، در علوم جدید، توجهی به آن نمی شود.
به دیگر سخن، دین در نهاد خود جهان را هدفمند دانسته و پدیده هاي جهان را 
بر اساس اهداف و اغراض تبیین مي کند. ولي ویژگي علوم تجربي جدید این است 
که کامًا این تبیین را کنار گذاشته  و به دنبال تبیین پدیده ها از طریق علل فاعلي 

ماّدي و طبیعي آنهاست. 
»ایان باربور« در این مورد مي گوید:

جستجوي غایات تا حّدي نتیجه این تصّور بود که هر چیز براي خود جایي در سلسله مراتب 
هستي دارد؛ چرا که آفریده خداوندي هست که قصد و غایت دارد. فرض کنید کسي بپرسد: 
چرا آب در فان درجه به جوش مي آید...؟ دانشمند امروزه احتمااً درجه معّین و معلوم را به 
سایر بوده ها و قوانین و نظریّه هاي مربوط به ساختمان مولکولي ربط مي دهد، ولي سرانجام 
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به نقطه اي مي رسد که مي گوید: این دیگر یک واقعّیت مبرم و توجیه ناپذیر است و پرسش 
از این که چرا چنین است، بي معني است.42

به دست دادن تبیین غایي یک واقعه، ارائه یک هدف و علّت غایي آن پدیده است. ولي به 
دست دادن تبیین ماشین انگارانه و مکانیکي،43 )که همان تبیین علمي است( ارائه علّت 
فاعلي آن واقعه است. ـ تبیین ماشین انگارانه را مي توان تبیین از طریق قوانین طبیعي نیز 

تعریف کرد-.
ویژگي مهّم نگرش نوین که از علم به دست آمده، این است که جهان نگري آن تقریبا ماشین 

انگارانه است و نگرش غایي به جهان را به کلّي طرد کرده است.44
این انقاب در تغییر نگرش به جهان از شاه کارهاي »نیوتن« است. نیوتن این تفّکر را بنیان 
نهاد که به جاي تبیین رویدادها بر اساس »علل غایي«،45 آنها را بر اساس »علل فاعلي«46 
توضیح دهیم؛ یعني روشن کنیم که آنها به نحوي در پي رویدادهاي پیشین مي آیند. پس 

رویدادها در پي هدفي نیستند، بلکه فشار وارده از پشت آنها را ماشین وار جلو مي برد.47
این تفکر که توسط گالیله پي ریزي شد، در نیوتن به اوج شکوفایي خود رسید و پس از 
انقاب علمي قرن هفدهم، این تلّقي که پدیده هاي طبیعي عالم همانند یک ماشین هستند 

و نباید براي آنها به دنبال هدف بود، به یک تلّقي رایج تبدیل گردید.
اّما نکته مهم تر این که  این اندیشه که عالَم یک ماشین است، سریعا همه اروپا را فرا گرفت 
و بسیاري از متفّکرین غربي معتقد شدند که نه تنها جهان یک ماشین است، بلکه هر چیزي 

در دنیا یک ماشین است.
»هابز« بدن انسان را با یک ماشین مقایسه کرد.

به جز یک  بیافکنید. چیزي  نظري  دنیا  تا دور  نوشت: »به دور  قرن هجدهم  »هیوم« در 
شده  تقسیم  کوچکتر  ماشین هاي  از  بي شماري  تعداد  به  که  دید  نخواهید  عظیم  ماشین 

است«.48
بر این اساس، تنها تبیین قابل قبول، تبیین علمي و ماشیني است و تبیین غایي، تبییني 
مشهوري  قطعه  در  علم،  باب  در  شرحي  ارائه  از  پس  راسل«  »برتراند  است.  »غیرعلمي« 
نوشت: »به طور خاصه، جهاني که علم براي اعتقاد ما عرضه مي کند، تا بدین حد و حّتي 

بیش از این بي هدف و تهي از معناست.« 49
معنای چهارم اسامی شدن علوم، آن است که در عرصه تئوری پردازی ها بتوانیم عاوه بر 
اینکه به علل مادی اشیاء توجه می کنیم، به علل غایی آنها نیز توجه کرده و آنها 
را بیان کنیم. یعنی اشیاء را در یك جایگاهی که در یك طرح حکیمانه الهی دارند، 

مورد تحلیل و تفسیر قرار دهیم.
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با  نسبتی  چه  و  است  معنایی  چه  به  دقیقاً  سکواریزم  ایده 
دانشگاه اسامی دارد؟

به کدام دلیل تحول در علوم انسانی رورت دارد؟
معانی و ساحت هایی مختلفی که »علم دینی« در آن ها قابل 

طرح است، کدامند؟
دانشگاه اسامی چه ابعادی دارد؟




