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 چکیده

ها و نظرات مختلفی ارائه گردیده  در زمینۀ امکان، ضرورت و کیفیت تولید علم دینی دیدگاه

باشد  اهلل جوادی آملی می ها مربوط به آیت ترین این دیدگاه و اصلیترین    است که یکی از مهم

گردد. با توجه به جایگاه علمی و اهمیّت  که اصالحاً از آن به عنوان رویکرد اجتهادی یاد می

دنبال  نظریۀ ایشان در میان رویکردهای مختلفِ مطرح در زمینۀ تولید علم دینی، این مقاله به

گیری از روش تحلیل گفتمان الکالو  باشد. لذا با بهره کرد ایشان میبررسی دقیق و جامع روی

ارتباطی  -موفه، عناصر گفتمانی موجود در رویکرد ایشان شناسائی و در یک نظام معنایی

و نگاه « جامعیت دین»ارائه گردیده است. براساس تحلیل گفتمان صورت گرفته، عنصر 

طۀ مرکزی نظریۀ ایشان قرار گرفته است و سایر حداکثری به آن، به عنوان دال برتر، در نق

اند و با  های فرعی هستند و در ارتباط با این دال، تعریف شده عناصر شناسائی شده دال

 اند. بندی صورت گرفته با یکدیگر ارتباط معنایی پیدا کرده مفصل

یکرد اهلل جوادی آملی، رو علم دینی، جامعیّت دین، دین حداکثری، آیت واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسئله

ترین مفاهیم مطرح شده در فرهنگ اسالمی مفهوم علم است  ترین و کلیدی یکی از اصلی

(. رابطۀ بین علم و دین و تعابیری همچون علم دینی، همواره یکی از 141: 1331)پارسانیا، 

های مختلفی در  دیدگاه برانگیز در میان اندیشمندان جوامع مختلف بوده و نظرات و مسائل چالش

این قضیه وجود دارد. البته باید گفت در بحث رابطۀ علم و دین، چیزی که بیش از همه در 

باشد )مشکی و ساجدی،  می scienceمرکزیت گفتگوها قرار دارد علمی است که معادل مفهوم 

1333 :111.) 

با محوریت دادن به  نظران، تولید علم بومی را در مجموع، برخی از اندیشمندان و صاحب

بوم فرهنگی )و نه صرفاً در نظر گرفتن بوم جغرافیایی و تاریخی( یک ضرورت اساسی تلقی 

(.  علمی که 114: 1331هستند )میرباقری، « اسالمی»و « علم دینی»کرده و در پی دستیابی به 

قدسی معنوی و  بنابر تعریف پارسانیا، با در نظر گرفتن ذات یا ساختار نظری و معرفتی از هویت

شناسیِ مناسب  شناسی و انسان (. علم دینی با هستی144: 1331یا دینی برخوردار باشد )پارسانیا، 

با خود، همراه بوده و ریشه در آگاهی و علم الهی دارد و با حفظ ابعاد فرا عقلی خود نه تنها در 

(. با این نگاه، 11-11: 1331گیرد )پارسانیا،  تضاد با عقل نیست، بلکه عالم عقلی را نیز فرا می

علمی دینی خواهد بود که اوالً: مبتنی بر مبانی معتبر فلسفی الهی )نگرش توحیدی و لوازم 

فلسفی آن( باشد ثانیاً: از منابع معرفتیِ مورد پذیرش اسالم )عقل و نقل( تغذیه نماید و ثالثاً: در 

. البته در کنار این تعابیر، تعاریف و (331: 1333راستای غایات مورد نظر اسالم باشد )سوزنچی، 

های مختلفی دربارۀ مفهوم علم دینی وجود دارد که با توجه به اهمیت این مسئله الزم  دیدگاه

است هر کدام در جایگاه خود مورد بررسی دقیق قرار گیرد. از همین رو، این مقاله در پی آن 

ختلف علمی و حتی حاکمیتی است با توجه به اهمیت بحث تولید علم دینی در مجامع م

اهلل عبداهلل جوادی  ترین صاحب نظران این عرصه؛ یعنی آیت کشورمان، دیدگاه یکی از مطرح

 آملی را مورد بررسی قرار داده و عناصر گفتمانی این دیدگاه را تحلیل نماید.

 نظرانِ حوزۀ علمیه و مجامع علمی ترین استدان و صاحب اهلل جوادی آملی از مطرح آیت

هایی جدّی در حوزۀ اسالمی کردن علوم و تولید علم دینی  کشور هستند که دارای دیدگاه
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های علمی و معرفتی ایشان در حوزۀ مزبور از اوایل پیروزی انقالب اسالمی  باشند. فعالیت می

 گردد. تری از سوی ایشان و شاگردانشان پیگیری می آغاز گردیده و امروز به شکل جدی

 پژوهشسؤال و اهداف  

های  با توجه به اهمیت و حساسیت موجود در باب مسئلۀ تولید علم دینی و وجود دیدگاه

ها به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار  مختلف پیرامون آن، الزم است هر کدام از این دیدگاه

ابق گیرند، تا نگاه دقیق و روشنی نسبت به آنها ایجاد گردد که البته با توجه به جایگاه علمی و س

اهلل جوادی آملی در بحث تولید علم دینی، این قضیه از اهمیت دو چندانی برخوردار  آیت

 گردد. می

توان در موارد زیر  با توجه به مقدمه و ضرورتی که مطرح گردید اهداف این مقاله را می

 مطرح نمود:

 اهلل جوادی آملی الف( آشنایی با عناصر درون گفتمانی نظریه علم دینی آیت

 بررسی تحلیلی عناصر گفتمانیِ دیدگاه مزبورب( 

بندی عناصر گفتمانی رویکرد مزبور با در نظر گرفتن سطوح ضرورت و کیفیت  ج( مفصل

 تولید علم دینی

اهلل جوادی آملی دارای  بنابراین، پرسش اصلی این پژوهش این است که نظریۀ علم دینی آیت

 چه مختصات و عناصر گفتمانی است؟

 پیشینۀ پژوهش

در بحث بررسی دیدگاه ایشان در باب ضرورت و کیفیت تولید علم دینی تحقیقات و 

های مختلفی انجام گرفته است که برخی از آن با عدم وجود نگاهی جامع، دقیق و بعضاً  پژوهش

گیری از  سعی گردیده است با بهرهغیرمنصفانه همراه بوده است، از همین رو در این پژوهش 

ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا به دور از هرگونه ر مختلف دیدگاه ابزاری دقیق، عناص

 جانب داری تحلیلی جامع و دقیق از نظریۀ ایشان ارائه گردد.
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های موجود و جهت جلوگیری از طوالنی شدن این نوشته پنج مورد از  با توجه به محدودیت

ها  زم به ذکر است در این نوشتههای انجام گرفته به صورت مختصر معرفی می گردد. ال پژوهش

 باشد. اهلل جوادی آملی می منظور از رویکرد استنباطی غالباً ناظر به گفتمان مدنظر آیت

های متفکران ایرانی  ها و مالحظات )گزارش، تبیین و سنجش دیدگاه علم دینی، دیدگاه. »1 

های  ست که دیدگاهدر این پژوهش سعی شده ا«: در باب چیستی، امکان و ضرورت علم دینی(

موافق و مخالف علم دینی مطرح و پس از استخراج مبانی و اصول حاکم بر ساختار هر کدام از 

ها و  ها، زمینه جهت سنجش و ارزیابی نقاط مثبت و منفی آنها براساس شاخص این دیدگاه

یا( و های مخالفان )سروش، ملکیان و پا معیارهایشان مهیا گردد. لذا در این پژوهش دیدگاه

موافقان )سعید زیباکالم، حسینی الهاشمی، نصر، جوادی آملی، عابدی شاهرودی و...( علم دینی 

 (.1331مطرح و مورد کنکاش قرار گرفته است )حسنی و همکاران، 

این پژوهش که در چهار بخش اصلی انجام « : معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی. »2

های موجود در باب ماهیت علم دینی مورد کنکاش قرار  هگرفته است در بخش سوم، دیدگا

نظران این حوزه مانند: جوادی آملی، میرباقری، گلشنی، نصر،  گرفته است و نظرات صاحب

باقری و... مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در بخش پایانی محقق جهت تحقق علم دینی، 

های تربیتی و پرورشی و پیشنهاداتی در مورد  مههای آموزشی و درسی، برنا راهکارهایی در برنامه

 (.1333دهد )سوزنچی،  حوزه، دانشگاه و برخی از نهادهای کالن کشور ارائه می

این اثر پژوهشی « : انسانی شناختی به نسبت دین با علوم هویت علم دینی: نگاهی معرفت. »3

ا مطرح نمودن روایت هایی باشد که باقری در بخش پایانی این اثر ب دارای سه بخش اصلی می

ها را بررسی نموده است و در این  سه گانه از مدعیان علم دینی، درستی و نادرستی این روایت

انتقاد نموده و سرانجام، از « تهذیب و تکمیل علوم موجود»و « استنباطی»زمینه، از دو رویکرد 

بحث نموده است  حمایت کرده و از آن« تأسیسی»رویکرد مقبول خویش، به نام رویکرد 

 (.1331)باقری، 

این « : شناسی اسالمی در فضای جمهوری اسالمی ایران بررسی رویکردهای جامعه. »4

شناسی اسالمی در فضای علمی جمهوری اسالمی  تحقیق درصدد بررسی رویکردهای جامعه

دو  ایران با تأکید بر سه رویکرد ]تأسیسی، استنباطی و تهذیبی[ است. برای تحقق این هدف
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شناسی مدرن  . موضوع این رویکردها نسبت به علم و جامعه1پرسش اصلی مطرح است: 

 (.1331اند؟ )راه چمندی،  شناسی اسالمی کدام .معیارهای تحقق علم دینی و جامعه2چیست؟ 

در این « : بررسی آرا اندیشمندان ایران در زمینۀ جهت داری علوم بعد از انقالب اسالمی. »1

نظران بعد از  ی نموده است تا با بررسی آرا و نظرات تعدادی از صاحبپژوهش محقق سع

اهلل جوادی آملی، حجت االسالم و المسلمین باقری و دکتر سروش  انقالب اسالمی یعنی آیت

داری علم بردارد. این تحقیق که با  داری علم، گامی در زمینۀ تبیین مسئله جهت دربارۀ جهت

ا استفاده از شیوۀ تجزیه و تحلیل کیفی انجام شده طبق نتایج به توصیفی و ب -ای روش کتابخانه

دست آمده، با وجود اختالف اساسی این اندیشمندان در برخی مبانی، همگی قائل به بحث 

ای که عالِم  داری علم ولو به صورت اجمالی هستند. از نگاه این افراد، همچنین فلسفه جهت

 (.1331ر است )سعدآبادی، باشد در علم تأثیرگذا معتقد به آن می

 تعریف مفاهیم

با توجه به موضوع و روش مورد استفاده در این مقاله الزم است تعریفی از مفاهیم اساسی 

تحلیل »گردد از دو مفهوم اصلی این نوشته یعنی  موجود در آن ارائه گردیده است لذا سعی می

 تعریف دقیقی ارائه گردد:« علم دینی»و « گفتمان

ارائه « گفتمان»برای تعریف این مفهوم الزم است ابتدا تعریفی از مفهوم تمان: تحلیل گف-

های مدلولی از فرایند تولیدات زبانی که بسیار پویا، جهت مند و هدف دار هستند و  گونه»گردد. 

ای از  ( سارا میلز نیز گفتمان را مجموعه3: 1331)شعیری، « منجر به تولید متن می شوند

داند که دارای نوعی نیروی نهادی شده در خود هستند، به این معنی که  ی میهای مجاز گزاره

(. با توجه به این 31: 1333ها نقش مهمی در نحوۀ عمل و تفکر افراد دارند )میلز،  این گزاره

های زبانی و غیر زبانی دانست که  ای از داده را طیف گسترده« تحلیل گفتمان»توان  تعاریف، می

: 1332کند )قجری و نظری،  ها را تحلیل می ها، نهادها و همچنین متون و نوشته گفتارها، گزارش

(. لذا باید گفت که تحلیل گفتمان ریشه در معناکاوی دارد و برای هر چیزی که معنا دارد و 121

، 1332قصد ما کشف معنای آن باشد، مناسب و قابل استفاده خواهد بود )قجری و نظری، 
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تثبیت معنا درون یک »توان گفتمان را  ک کالم به اعتقاد الکالو و موفه می(. بنابراین در ی121

 (.11: 1333تعریف نمود )یورگنسن و فیلیپس، « قلمرو خاص

علم دینی، علمی است که در آن تأکید بر بوم فرهنگی و دینی است. علم دینی  علم دینی: 

ریشه در آگاهی و علم الهی دارد  شناسیِ مناسب با خود، همراه بوده و شناسی و انسان با هستی

و با حفظ ابعاد فرا عقلی خود نه تنها در تضاد با عقل نیست، بلکه عالم عقلی را نیز فرا 

(. با این نگاه، علمی دینی خواهد بود که اوالً: مبتنی بر مبانی 11-11: 1331گیرد )پارسانیا،  می

د ثانیاً: از منابع معرفتیِ مورد معتبر فلسفی الهی )نگرش توحیدی و لوازم فلسفی آن( باش

پذیرش اسالم )عقل و نقل( تغذیه نماید و ثالثاً: در راستای غایات مورد نظر اسالم باشد 

 (.331: 1333)سوزنچی، 

 روش تحقیق

ترین و بهترین ابزارها و  یکی از دقیق« تحلیل گفتمان»با توجه به موضوع این مقاله، روش 

 باشد. وع مورد مطالعه در این پژوهش میهای موجود برای بررسی موض روش

نظریه »گیرد  از میان رویکردهای مختلفی که در روش تحلیل گفتمان مورد استفاده قرار می

گیری از این  توان بهترین رویکرد موجود نامید، چراکه با بهره را می« گفتمانی الکالو و موفه

ها )مرکزی، فرعی،  ن را، عناصر، دالهای گوناگو های مختلف در دوران توان گفتمان نظریه، می

خوبی شناسایی  ها، روابط، تغییرات، تکوین، هژمونیک شدن و زوال آنها را به شناور و...(، هویت

های اجتماعی هرگز  (. ایدۀ کلی این نظریه این است که پدیده131: 1332کرد )قجری و نظری، 

یشه تثبیت گردند و این موضوع راه را توانند برای هم تام و تمام نیستند و معانی هیچگاه نمی

گذارد که خود این  های همیشگی اجتماعی بر سر تعاریف جامعه و هویت باز می برای کشمکش

گران اجتماعی نشان دادن جریان این  قضیه تأثیرات اجتماعی به همراه دارد. وظیفۀ تحلیل

رگنسن و فیلیپس، ها بر سر تثبیت معانی در تمامی سطوح امر اجتماعی است )یو کشمکش

(. قجری و نظری )به نقل از الکالو و موفه، یورگنسن و فیلیپس و همچنین 14-13: 1333

 کنند:  هوارث و... ( مفاهیم اصلی نظریۀ گفتمانی الکالو و موفه را چنین تعریف می
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نقاط کانونی: به نظر الکالو و موفه، یک گفتمان با تثبیت معنا پیرامون نقاط کانونی شکل 

اند و  های دیگر حول آن مرتب شده گیرد. نقطۀ کانونی یک نشانه ممتاز است که نشانه می

 آورند. دست می های دیگر معنایشان را از ارتباط با نقطه کانونی به نشانه

 ای داشته و معنایشان هنوز تثبیت نشده است. هایی که معنانی چندگانه عناصر: نشانه

بندی گفتمان تثبیت  در درون گفتمان و توسط مفصلدقایق: عناصری هستند که معنایشان 

 شده است.

 بندی: عملی که بین عناصر رابطه برقرار کرده و هویت آنها را تغییر می دهد. مفصل

های مختلف  باشند و گفتمان های مختلف می های شناور: عناصری که پذیرای توصیف دال

های شناور هستند که  قاط کانونی در ابتدا دالکنند. ن برای معنا دادن به آنها با یکدیگر مبارزه می

 کنند. های مختلف برای معنادهی به آنها با یکدیگر رقابت می گفتمان

ها در  ها درواقع همان نقاط کانونی هستند که به واسطۀ پیوند دادن دال های برتر: این دال دال

 زنجیرۀ هم ارزی قابل شناسائی هستند.

بندی  های برتر قرار گرفته و در مفصل ذیل نقاط کانونی و دالهای فرعی: عناصری که در  دال

 (.13-11: 1332کنند )قجری و نظری،  با آنها ارتباط پیدا می

 اهلل جوادی آملی( های تحقیق: عناصر گفتمانی رویکرد استنباطی )دیدگاه آیت یافته

علم دینی های نظریۀ  با توجه به سؤال اصلی این پژوهش که ناظر به مختصات و ویژگی

گردد و سپس در  های زیر ارائه می های این پژوهش در قالب دال اهلل جوادی است، یافته آیت

های گفتمانیِ  بندی مناسب از این مختصات   و دال پاسخ به سؤاالت دیگر پژوهش مفصل

 گردد. شناسائی شده ارائه می

اهلل  رسی دیدگاه آیتجهت برنگرانه به دین )جامعیت دین(:  داشتن نگاه حداکثری و جامع

جوادی آملی در مورد علم دینی الزم است در ابتدا، نگاهی به تعریف ایشان از دین داشته باشیم: 

ای از عقاید، اخالق، قوانین فقهی و حقوقی است که از ناحیۀ خداوند برای  دین مجموعه»

جوادی « )هدایت و رستگاری بشر تعیین شده است، پس دین، مصنوع و مجعول الهی است

(. آنچه که در این تعریف و سایر عبارات و توصیفات وی مشهود است، 13: 1331آملی، 

باشد که ایشان برای دین قائل است. درواقع، ایشان دین را نه به  ای می نمایانگر جایگاه ویژه
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نگرد، عنصری که زبان گویای  روح، بلکه عنصری زنده و پویا می صورت واقعیتی جامد و بی

تلقی شده و در برگیرندۀ تمام حقیقت یا بخش بنیادیِ آن )علم به انسان و جهان هستی( آفرینش 

گردد که انسان در هیچ زمان و  (. چنین نگاهی به دین سبب می311: 1332است )جوادی آملی، 

: 1332نیاز از دین ندانسته و در همه حال بدان متمسّک گردد )جوادی آملی،  حالتی، خود را بی

خورد مضاعف شدن اهمیت جایگاه دین به دلیل گره  چه در مباحث ایشان به چشم می(.  آن123

خوردن ضرورت وجود دین با بحث کمال و خاتمیت آن است، بدین صورت که طبق حکمت 

ای تحت عنوان دین در اختیار  الهی، طبیعی است در هر دوره و زمانی برای هدایت مردم برنامه

ها در شئون مختلف زندگی امری  برنامه زندگی برای هدایت انسانآنان قرار گیرد که وجود این 

ای کامل که پاسخگوی تمامی  عنوان برنامه واجب و ضروری است، اما وقتی از این برنامه به

یابد چرا دیگر مختص یک  گردد، این دین خاتم جایگاه بسیار واالتری می هاست یاد می دوران

فرا زمانی و فرا مکانی است. لذا اگر با این نگاه به سراغ عبارتی  زمان و مکان خاص نیست و به

بینیم که ایشان کمال و خاتمیت دین را در تمامیت قوانینی  های استاد جوادی برویم می اندیشه

(. با 213: 1332بیند که برای تنظیم تمامی شئون فردی و اجتماعی انسان است )جوادی آملی،  می

ضرورت وجود دینی حداکثری از یک سو، و کمال و خاتمیت آن در نظر گرفتن اعتقاد ایشان به 

از سوی دیگر؛ طبیعی است که چنین دینی دربرگیرندۀ تمامی مسائل زندگی بشر باشد. اما به 

گیری از چنین خزانۀ ارزشمندی، نیازمند احیای معرفت دینی است و تحقق آن  اعتقاد وی بهره

ام آنچه دین آورده است و دیگری تحقق بخشیدن یکی احیای معرفت تم»در گرو دو چیز است: 

به همۀ آن معارف، تا دین در اثر وجود کامل علمی و وجود تام عملی مایۀ حیات جامعۀ انسانی 

(. لذا باید گفت که نگرش ایشان یک نگاه کامالً جامع، 31: 1332)جوادی آملی، « گردد

علوم مختلف را )حداقل در بعد  توان بینانه است، نگرشی که از دل آن می حداکثری و خوش

توان  (. لذا با این نگاه، می111: 1332اصول و کلیات( استنباط و اجتهاد نمود )جوادی آملی، 

 بحث تولید علم دینی را نه تنها ممکن و معنادار که حتی موضوعی ضروری قلمداد نمود.

عناصر و نکات یکی از شناسی؛ اولین گام در کسب معرفت(:  لزوم شناخت انسان )انسان

ظریفی که در دیدگاه استاد جوادی وجود دارد، بحث لزوم شناخت انسان قبل از کسب هرگونه 

بینی و  علم و معرفتی است. به عقیدۀ ایشان، بحث دین و شریعت متفرّع بر مسئلۀ جهان
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های  شناسی نیز از موضوع شناختِ علم و ابزارها و مالک شناسی است و خود این هستی هستی

شناخت »باشد و آن مسئلۀ مهم  پذیرد. اما این سلسله دارای حلق دیگری نیز می تأثیر میآن 

باشد، زیرا موضوعاتی مانند بداهت اصل واقعیت و امکان شناخت آن، وجود مالک و  می« انسان

های مختلف آن، همگی از  میزان برای معرفت و همچنین شناخت جهان و معرفت به هستی

(. بر این مبنا باید 133: 1332گردند )جوادی آملی،  ن عالم محسوب میافعال و اوصاف انسا

های گوناگون، سرچشمه گرفته از فعل  گفت که منشأ بسیاری از اختالفات مکاتب و معرفت

این »انسان بوده و برای کسب معرفت به ناچار باید گام اول را از بحث شناخت انسان برداشت: 

د و شناخت حسی، عقلی یا غیر آن را در عالم فکر و نظر پذیر انسان است که حقیقت را می

های گوناگون  ها و شناخت بینی کند بنابراین انسان است که منشأ اختالف مکاتب و جهان قبول می

است و اگر چنین نیست برای جستجوی ریشه و مبدأ این اختالف گریزی از شناخت و معرفت 

برد، چون  نشناسد به شناخت او نیز پی نمی خود انسان نیست ... آن کسی که شناسانده را

هاست. پس قبل از هر چیز باید خود  شناسانده انسان است، معرفت انسان مقدم بر جمیع معرفت

 (.133: 1332)جوادی آملی، « انسان را شناخت

ترین عناصر گفتمانی موجود در  ترین و مبنایی یکی از مهماتکاء بر جهان بینی و فلسفه الهی: 

بینی و فلسفه است. به عقیدۀ ایشان،  اهلل جوادی آملی بحث ابتنای علوم بر جهان آیت دیدگاه

باشد، چراکه فلسفه تنها علمی است  مبانی و مبادی کلی و اولیۀ علوم مختلف بر عهدۀ فسلفه می

گونه اظهار نظری )اعم از؛  دار بحث پیرامون کل هستی است و دیگر علوم توانایی هیچ که عهده

نفی و یا شک( دربارۀ مبدأ هستی ندارند، با توجه به همین نقش مبنایی است که صبغۀ  اثبات،

(. لذا 13-13: 1331گردد )جوادی آملی،  الهی و الحادی بودن علوم هم توسط فلسفه تعیین می

معنا انگاشتن موضوع علم  ایشان علت ادعای جهانی و فرا مکانی بودن علم و به تبع آن، بی

دانند که علم  گردد را در این نکته می اسالمی؛ که از سوی برخی افراد مطرح میاسالمی و غیر 

« الشه علم»ارتباط با مبدأ هستی است و اصطالحاً آن را  مورد توجه این افراد در واقع علمی بی

(. لذا بر همین مبنای مهم است که ایشان بر این 12: 1331نمایند )جوادی آملی،  توصیف می

بینی حاکم بر  تگیری یا همان الهی یا الحادی شدن علم در اثر نوع فلسفه و جهان ورند که جهبا

گذاری  (. و در نهایت ایشان معتقدند که پایه11: 1331پذیرد )جوادی آملی،  آن تعیین و شکل می
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 دار بینی براساس دانش تجربی و فسلفۀ علمی کار نادرستی بوده و باید فلسفۀ الهی عهده جهان

علم حسّی و تجربی معیوب حاضر که منقطع األول و »ای در علم گردد:  بینی ارائۀ چنین جهان

بیند اوالً باید خود را بشناسد و از نظام  اآلخر است و مبدأ فاعلی و غایی برای طبیعت نمی

دن بینی برنیاید، زیرا فلسفۀ علمی و بنا نها خلقت به عنوان طبیعت یاد نکند و درصدد ارائۀ جهان

شناسی بر پایۀ دانش تجربی خطای بزرگی است. منابع معرفتی دیگر؛ یعنی وحی و به تبع  جهان

بینی باشند. ثانیاً سرشت چنین  دار ارائۀ جهان آن نقل معتبر و عقل تجریدی )فسلفه(، باید عهده

(. 141: 1331)جوادی آملی، « علمی باید بازنگری شود و عیب و نقص اساسی آن برطرف گردد

ر مجموع از نظر ایشان فلسفۀ الهی در علوم مختلف دارای مزیت بسیار مهمی برای علمای آن د

سازد و علوم  ها بوده و آنها را از حدّ پوسته فراتر برده و به زوایای پنهان آن علوم آشناتر می رشته

 (.114: 1332نماید )جوادی آملی،  را در ارتباط با مسائل مهمی چون مبدأ و معاد بررسی می

گونه که قبالً گفته شد، ایشان معتقدند که بنابر اصول  همانگیری از اصل اجتهاد پویا:  بهره

ضرورت وجود دین و همچنین بحث خاتمیت و کمال آن، دین در بر دارنده تمامی معارفی 

است که بشر بدان نیازمند است، حال ممکن است دین به ارائۀ اصول و کلیات یک علم بسنده 

بر این، حتی جزئیاتی از آن علم را نیز در خود جای داده باشد. در نتیجه  یا عالوه کرده باشد

باشند، استخراجی  های گوناگون هستند که نیازمند استخراج می منابع دینی مانند خزائنی از گنج

گردد. یعنی به همان شکلی که یک مجتهد  یاد می« اجتهاد»و « استنباط»که از آن تحت عنوان 

توان با همین راهبرد، به اجتهاد  کشد می وط به عبادات را از دلِ معارف دینی بیرون میاصول مرب

در متون دینی پرداخته و علوم مختلف را از آن استنباط نمود. بنابراین بحث اجتهاد در منابع 

های سیاسی، اجتماعی،  دینی نباید منحصر به مناسک و عبادات شده و باید در همۀ زمینه

.. مورد نیاز انسان ادامه یابد، پس با توجه به ماهیت دین و جامعیت آن، بحث اقتصادی و.

برای استنباط و استخراج علوم و معارف مختلف امری ضروری و مورد نیاز « استمرار در اجتهاد»

ها  اجتهاد مستمر، احکام کلی شریعت را نسبت به همۀ موضوع»باشد:  جهت تولید علم دینی می

نماید و استمرار والیت نیاز اجتماعی مسلمین را  سابقه تبیین می ی تازه و بیها از جمله موضوع

سازد. اجتهاد عبارت از تالش فقیه جهت دریافت احکام الهی است و منابع اجتهاد  برآورده می

عبارت از تالش فقیه جهت دریافت احکام الهی است و منابع اجتهاد عبارت از کتاب، سنت، 
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های تازه و  استمرار اجتهاد فقیه را در استنباط احکام مربوط به موضوعاجماع و عقل است ... 

نمایند.  های جدید همراه با تحوالت اجتماعی همواره چهره می نماید. موضوع سابقه یاری می بی

دهد، این  ها و استنباط احکام آنها جریان بسط معارف دینی را نیز شکل می شناخت این موضوع

ه چهرۀ ثبات شریعت و یا معرفت دینی را دگرگون کند، تنها در ظرف بسط و توسعه بدون آنک

شود ... و لیکن عالم به تناسب بُعد طبیعی و اجتماعی خود در جهت  استنباط و فهم فقیه واقع می

گردد ... اجتهاد  تدریج به دریافت آنها نائل می های ثابت معرفت حرکت کرده و به تحصیل مقام

رو فقیه موظف است یا  این استفاده از این نور ]نور شریعت[ است، از وری و فقیه واسطۀ بهره

های نوینی که همراه با گذر تاریخ در زندگی اجتماعی بشر پیدا  آگاهی تمام نسبت به پدیده

شوند احکام مربوط به آنها را نه براساس پندار و سلیقه خود بلکه با استعانت از اصول و  می

(. البته باید این 222-221: 1332)جوادی آملی، « شارع دریافت نمایدقواعد القا شده از ناحیۀ 

نکته را نیز مورد توجه قرار داد که قرآن و روایات صادره از سوی معصومین)ع( خطوط اصلی و 

های مختلف علوم اسالمی است که  سازند و وظیفۀ علمای شاخه های مربوطه را روشن می افق

وعات مربوط به علم خود را از این اصول کلی استنباط و در تکاپوی علمی خود زوایا و فر

(. همچنین باید این مسئله را نیز مورد توجه قرار داد 143: 1331استخراج کنند )جوادی آملی، 

ترین و  که به اعتقاد ایشان، در اسالمی بودن یک مطلب دو عامل تأثیرگذارند: اولی، که اصلی

ی «امضا»و « تنفیذ»و دیگری هم همان بحث « ابتکار»و « تأسیس»ترین آن است، بحث  بنیادی

قرارهای عرفی و مردمی است که با اصول ارزشی و قواعد دانش اسالمی مغایرتی ندارد و 

رغم میزان شدّتشان، هر دوی آنها جنبۀ دینی دارند. از همین جهت، در دینی دانستن یک  علی

آن علم و معرفت به دین و صرف  مطلب و معرفت، بحث استخراج و انتسابِ تمامی جزئیات

کلیات آن، تأثیری در دینی بودن آنها ندارد و در هر صورت هر دوی آنها علوم دینی محسوب 

(.  آنچه الزم است در پایان این بخش مورد اشاره قرار 31-33: 1332گردند )جوادی آملی،  می

اهلل جوادی مطرح  گاه آیتگیرد این نکته است که برخالف آنچه که برخی از افراد نسبت به دید

بودن دین به این معنا نیست که همۀ جزئیات « دایره المعارفی»کنند، دیدگاه ایشان ناظر به  می

دارای جامعیت بوده  علوم در منابع دینی وجود داشته باشد، چراکه طبق دیدگاه ایشان هرچند دین

عنا نیست که مثالً جزئیات علم و در بر دارندۀ تمامی علوم مورد نیاز بشر است ولی این بدان م



 

 

 

 

 
 4931هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال نهم، شماره دوم، پاييز و زمستان   فصلنامه نظريه   411 

  

 

شیمی در آن آمده باشد، بلکه به این معنی است که هم ممکن است تمام یا بخشی از جزئیات 

در آن آمده باشد یا صرفاً به بیان اصول و کلیات آن علم اکتفا نموده باشد. لذا این وظیفۀ عالم 

ع مختلف )قرآن، سنت، اجماع و گیری از مناب است که با توجه به اصل اجتهاد پویا و با بهره

عقل( به استنباط و استخراج این علوم از منابع مزبور بپردازد، حتی ممکن است در یک حالت 

 های دینی باشد. استناد یک علم به دین، به دلیل عدم مغایرت مفاهیم و اصول آن با آموزه

گونه که  همان لزوم تحول و توسعه در علم اصول )جهت استنباط معارف و علوم مختلف(:

توانند به اجتهاد و استنباط  های مختلف می گفته شد با توجه به ماهیتی که دین دارد، علمای رشته

آنها از منابع معتبر دینی )جزئیات، اصول و کلیات و یا نهایتاً عدم تغایر با اصول دینی( بپردازند، 

های استنباط نیز متفاوت  وهلیکن طبیعی است با توجه به ماهیت و اهداف مختلف این علوم، شی

های رایج استنباطی که در علم فقه  هایی داشته باشد زیرا با شیوه بوده و حتی نیاز به نوآوری

توان به اجتهاد و استنباط بسیاری از علوم دیگر پرداخت. پس با توجه به اینکه  وجود دارد نمی

لزوم تغییر در علم اصول، جهت  باشد، می« علم اصول»ابزار اصلی اجتهاد و استنباط علوم نیز 

های مختلف در اجتهاد و استنباط امری ضروری است، پس بهتر است برای  استفاده از شیوه

علم اصول در بر »شروع مباحث ابتدا به تعریف علم اصول از منظر استاد جوادی بپردازیم: 

اید، فقیه بدون نم دارنده مجموعه قواعدی است که فقیه را در استنباط احکام الهی مدد می

تواند وحی  های عقلی است هرگز نمی ها و دقت استعانت از این قواعد که سرشار از ظرافت

(. به اعتقاد ایشان اگر بخواهیم علوم 223: 1332)جوادی آملی، « خالص و ناب را ادراک نماید

ها  در حوزه اسالمی را ترقی داده و راه را برای توسعۀ آنها هموار سازیم الزم است که از تحول

شروع کرده و در یکی از اولین گام ها به تحول در علم اصو بپردازیم، زیرا در عین اینکه علم 

ترین ابزار اجتهاد و استنباط در منابع مختلف دینی است ولی در حال حاضر به این  اصول مهم

ختلف های م تواند جوابگوی تمامی نیازهای استنباطی در علوم و رشته شکل فعلی خود نمی

باشد، که البته ایشان برای این بحثِ خود مثالی را نیز از مسائل پیش آمده پیرامون کتاب جنجال 

توان  (. از همین روست که می13-14: 1331آورند )جوادی آملی،  می« شهید جاوید»برانگیز 

ی گفت علم اصول برخالف کابرد مناسبی که در فقه دارد در بسیاری از علوم نظری و حتی طبیع

دارای بازدهی الزم و کافی نبوده و الزم است که تحوالتی در این ابزار ارزشمند صورت گیرد، 
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های چنین تغییر و تحولی، احیا و کابرد بیشتر عقل در علم اصول، و کاربرد  ترین راه یکی از مهم

(. لذا به نظر 11-11: 1331عقل، هم در مقام تفکر است و هم در مقام حرف )جوادی آملی، 

رسد طبق عقیدۀ ایشان، علم اصول باید با در نظر گرفتن شرایط و ماهیت علوم مختلف به  می

دارای منبعیتی « عقل»و « سنت»، «قرآن»ای تحول پیدا کند که در بحث اسالمی کردن علوم؛  گونه

 (.11-13: 1331زمان بوده و از همۀ آنها بهره گرفته شود )جوادی آملی،  هم

با توجه به شناختی )به صورت طولی و نه عرضی(:  ی مختلف معرفتها گیری از روش بهره

های پایانی  مباحثی که در بخش مربوط به تحول و توسعه در علم اصول ارائه گردید، در قسمت

بخش مزبور، گفته شد که یکی از عناصر بهبود این ابزار کلیدی در جهت استنباط علوم، وارد 

باشد، به اعتقاد ایشان، کسب علم و معرفت  عقلی می های دهی بیشتر به بحث نمودن و وزن

تواند از مسیرهای مختلف حسی،  )کشف حقیقت و واقعیت و پی بردن به معلوم از امکانش(، می

ها، علم فقط در محدودۀ حس  عقلی، قلبی )شهودی( باشد ولی در حال حاضر از میان این روش

توان گفت که  (. بر این اساس می14-11: 1331و تجربه خالصه شده است )جوادی آملی، 

شناختی، در بحث تولید علم و کسب معرفت معتقد به سه روش  ایشان به لحاظ مبانی معرفت

 باشد: اصلی و متفاوت می

الف( معرفت قلبی یا شهودی: به عقیدۀ وی، این نوع از شناخت ناظر به مشاهدۀ حضوری 

یابی به این نوع از شناخت هستند.  دستحقایق مجرد بوده و ادراک حسی و عقلی، ناتوان در 

: 1332باشند )جوادی آملی،  البته باید گفت که این نوع از معرفت دارای مراتبی مختلفی می

(. 311: 1332ترینِ آنها دانست )جوادی آملی،  توان باالترین و عالی را می« وحی»( و 133-133

پردازد که  کار معارف عقلی و حسی نمیدرنتیجه باید گفت که وحی، یا همان دین، نه تنها به ان

شمارد )جوادی  های عقل و حس، حریم آنها را محترم می ها و محدودیت حتی با ارائه توانایی

های ایشان مورد  (. نکتۀ مهمی که باید در مطالعۀ و بررسی مباحث و دیدگاه311: 1332آملی، 

ر این خصوص بر این باورند که: باشد، ایشان د توجه قرار گیرد موضوع تمایز وحی از نقل می

کند عین وحی است  الفاظ قرآن همانند آن وحی الهی است و بشر عادی لفظی را که تالوت می»

یابد؛ اما فهم مفسّر، فقیه، متکلم و  و هیچ افزایش یا کاهش در متن الفاظ راه نیافته و نمی

از آیات قرآنی نیست. فیلسوف از آیات قرآن قابل مقایسه با فهم پیامبر و معصومان)ع( 
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اند؛ نه اینکه همۀ آنچه اینان از  معصومان)ع( در خدمت وحی و دیگران در خدمت الفاظ منقول

فهمند عین همان چیزی باشد که پیامبر)ص( فهمید، زیرا بشر عادی به الفاظ حاکی  آن الفاظ می

آن محتوا و  از محتوای وحیانی که خود این الفاظ عین وحی است دسترسی دارد؛ نه حقیقت

 (.34: 1331)جوادی آملی، « مضمون وحیانی

ب( معرفت عقلی: این نوع از شناخت، در برگیرندۀ دانشی مفهومی نسبت به حقایق ثابتی 

تر  دهند. در واقع این معرفت، فراتر و گسترده است که امور متغیر عالم طبیعت را هم پوشش می

وان در مسائل کلی و کالن مربوط به علوم حصولی ت گیری از آن می از علوم حسی بوده و با بهره

حقایق زیادی را به دست آورد، اما در عین حال، معرفت عقلی از درک امور ثابت و مجردی که 

 (.133: 1332اند، عاجز هستند )جوادی آملی،  عین وجود خارجی و تشخص عینی

ز نقل است، گونه که در بحث معرفت شهودی نیز گفته شد، وحی چیزی جدای ا همان 

شناختی هم باید عقل را همتای نقل دانسته و در مقایسه با آن بررسی  بنابراین در بحث معرفت

(. البته باید این را هم 34-31: 1331کرد و نه همتای وحی و در مقایسه با آن )جوادی آملی، 

تفاده مورد اس« عقل تجریدی»در مباحث استاد جوادی، صرف « عقل»اضافه نمود که مقصود از 

عقل نیمۀ »تجربی و انسانی،  مورد استفاده در علوم« عقل تجربی»در فسلفه نیست بلکه شامل 

 (.21: 1331شود )جوادی آملی،  مطرح در عرفان نظری هم می« عقل ناب»ریاضیات و « تجریدی

در طبیعت و هستی، « مشاهده»و « تعقل»ج( عقل حسی یا تجربی: در بسیاری از آیات قرآن 

مهم و کارساز برای دریافت و تبیین اصولی هستند که در قرآن دربارۀ حقایق  طبیعی و دو روش 

گیری از این دو روش، بسیاری از فروعی که  تاریخی اظهار شده است و طبیعی است که با بهره

های عقلی و تجربی  شوند، زیرا دریافت اند کشف و قابل شناخت می توسط این اصول القاء شده

توان مشاهده نمود که  اند، لذا در قرآن آیات بسیاری را می د تأیید قرآن قرار گرفتهبا صراحت مور

گیری، توسعه و بسط علوم زیستی و طبیعی در  توانند اصول و مبادی الزم برای شکل می

(. این نوع از شناخت، 113-131: 1332چهارچوبی دینی و الهی را فراهم آورند )جوادی آملی، 

رود. این نوع از شناخت  دست می آید و تا شعاع آزمون و استقراء پیش می به وسیلۀ حواس به

پذیرد، لذا علومی که از طریق آن  مربوط به عالم طبیعت بوده و همانند آن تغییر و تحول می

: 1331اند )جوادی آملی،  آید همانند طبیعت همواره در حال دگرگونی و تحول دست می به
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های  نکته مهم را نیز باید مدّ نظر قرار داد که هرچند گزاره (. در بحث معرفت حسی، این113

یقینی و قطعیِ منطقی در این حوزه بسیار کم است ولی دانش متکی بر تجربه، اگر به سرحدّ 

 (.113: 1331تواند حتی حجت شرعی نیز باشد )جوادی آملی،  اطمینان عقلی خود برسد می

شناسی، ایشان بر این  های معرفت از روش پس از شناسائی و مطرح نمودن این سه قِسم

ها شاید با یکدیگر مغایرت داشته باشند ولی بین آنها ستیزی وجود ندارد و  باورند که این روش

توانند آنها را در طول یک منظومه معرفتیِ به هم پیوسته، در  های مختلف می علمای رشته

 (. 133: 1332ند )جوادی آملی، های علمی و معرفتی خویش مورد استفاده قرار ده فعالیت

از نظر ایشان گسترۀ علم دینی بسیار مشتمل بر تمامی علوم و معارف )گستره علم دینی(: 

(. البته با در نظر 11: 1331تواند شامل تمامی علوم گردد )جوادی آملی،  گسترده بوده و می

مبتنی بر چهار شان که  شناسی گرفتن دید ایشان نسبت به شریعت و همچنین اصول معرفت

معرفتِ حاصل از وحی، عقل تجریدی، عقل نیمه تجربی و عقل تجربی است تشخیص این 

باشد. اما ایشان برای اینکه بتوان علوم را به دین مستند کرده و آن را  موضوع امری طبیعی می

تواند برای مخاطب  دهد که می دینی نامید نظرات خویش را در قالب چنین جمالتی ارائه می

عالِم علوم طبیعی و »تر سازد:  ابل توجه بوده و مسیر دینی کردن علوم از دیدگاه ایشان را روشنق

کند اگر در  های تأیید شده دینی مسیر خود را طی می تاریخی آنگاه که در محدودۀ اصول و شیوه

های خود موفق به اقامۀ برهان شود و یا از طریق نصّی که صدور و جهت صدور آن  طول کاوش

ای یقینی به دین استناد  ای یقینی برسد ره یافت علمی خود را به گونه قطعی است به نتیجه

های ظنّی و از طریق مراجعه به ظهور است، سیر و مشاهدۀ ناقص  دهد و لیکن اگر با روش می

گیری عملی  موارد طبیعی خصوصاً به نتایجی که دارای کاربرد عملی است دست یابد، ضمن بهره

دهد.  ای ظنّی به دین استناد می ای را که از آن دارد به گونه فت خود تبیین و توجیه علمیاز ره یا

نکته دیگری که باید توجه شود این است که دینی بودن یک علم غیر از قربی بودن، تعبّدی بودن 

و عبادی بودن آن است. بنابراین تمامی موضوعاتی که خارج از حوزۀ امور تعبدی و عبادی 

توانند در حوزۀ علوم دینی قرار گرفته و در نتیجه بدون آنکه مانعی برای نقد پذیری آن  است می

: 1332)جوادی آملی، « توانند از تقدس علوم دینی نیز برخوردار گردند وجود داشته باشد، می

ها، فارغ از بحث گسترۀ علم دینی، تقدس و نقد پذیریِ علوم دینی از  (. البته در این عبارت132
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های دیگر مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این قسمت از  گر مباحثی است که در بخشدی

توان ناظر به همین بحث گسترۀ علم دینی از دیدگاه ایشان )البته با در  مباحث ایشان را نیز می

شود که عقل مانند نقل، حجت دینی  علوم وقتی اسالمی می»نظر گرفتن شرایط الزم( دانست: 

رساند، پس محصوالت عقلی به معنای  حجت دینی است و حکم دین را می باشد. اگر عقل

رسانند؛ نه  شود، مطالب دینی را می وسیع آن که شامل علوم طبیعی، انسانی، ریاضی و فسلفه می

 (.11: 1331)جوادی آملی، « اینکه بیگانه و ممتاز از دین باشند

با توجه به نوع نگاه جامع و : اسالمی بودن هویت واقعی علم )ضرورت تولید علم دینی(

اهلل جوادی به بحث دین و شریعت دارند و نیز با در نظر گرفتن اصول  ای که آیت حداکثری

تواند مشتمل بر تمامی معارف و علوم مورد نیاز  استنباط و اجتهاد پویا، طبیعی است که دین می

ان اسالمی است هرچند اگر بشریت باشد، لذا با این نگاه تمامی علوم به نوعی دینی و یا هم

دین کشف و شناخته شده باشد چراکه هویت واقعی آن اسالمی است، از این  توسط یک فرد بی

توان گفت که دیگر علم دینی و غیر دینی معنایی نداشته و علم در برابر جهل قرار  منظر می

نمایند اما این  گیرد، هرچند که خود ایشان نیز از مفاهیم دینی و غیر دینی استفاده می می

باشد و در اصل ایشان معقدند  بندی ظاهراً برای درک و قرابت ذهنی بهتر مخاطب می تقسیم

هویت واقعی علم، اسالمی است لذا الفاظ علم دینی ناظر به همین هویت واقعی علم، و علم غیر 

نظر داشت که باشد. البته باید این مسئله را مدّ آلود آن می های وهم دینی ناظر به جهل و جنبه

صادق و  -نظران همچون قریب به اتفاق اندیشمندان و صاحب -ایشان ماهیت اصلی علم را 

توان  طور خالصه می ( در نتیجه به213: 1332داند )جوادی آملی،  مطابق با امر واقع بودن آن می

ی )جواد« علم عبارت است از کشف حقیقت و واقعیت و پی بردن به معلوم از امکانش»گفت: 

(. در کنار این تعاریف از علم، ایشان معتقد است که علم تالشی در جهت 14: 1331آملی، 

شناسائی فعل الهی است و علم به هر معنایی که تفسیر بشود الهی است و از همین رو، ما علم 

(. بنابراین؛ علم اگر واقعاً علم بوده و وهم و خیال و 12: 1331غیر دینی نداریم )جوادی آملی، 

 (.143: 1331شود )جوادی آملی،  رضیه محض نباشد هرگز غیر اسالمی نمیف

ای که از  با توجه به بررسیتجرد و ثبات علم دینی )عصری و نسبی نبودن معرفت دینی(: 

اهلل جوادی داشتیم مشخص شد که ایشان دستیابی به حقیقت و امر مطابق با واقع را  دیدگاه آیت
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ته و کسب علم را در گرو دستیابی به آن می دانند، لذا ایشان با امری کامالً امکان پذیر دانس

هرگونه نسبی گرایی معرفتی در عرصه کسب علم مخالف بوده و معتقدند که علم دینی دارای 

تجرد و ثبات است. از همین رو، ایشان بحث اعتقاد به اصل واقعیت را از اصلی ترین و بنیادی 

(. بحثی که در 213-213: 1332دانند )جوادی آملی،  وم میترین مسائل مطرح در زمینه کسب عل

باشد این نکته است که قائلین به نسبیت فهم معتقدند از آنجائی که  ارتباط با این بخش مهم می

گیرند، همراه با سایر معارف دگرگون  معارف دینی هم در ظرف ادراک و فهم بشر قرار می

آورد وحی از حقیقت و واقعیتی ثابت و غیر  ه عنوان رهشوند، با این تعابیر، هر چند شریعت ب می

قابل تغییر برخوردار است ولی فهم آن )همانند سایر ادراک بشر( متحول و متغیر است )جوادی 

ها همچون؛  اهلل جوادی، برخی از معرفت (. این در حالی است که به اعتقاد آیت323: 1332آملی، 

هایی کامالً یقینی، مطابق واقع و تغییرناپذیر هستند  رهادراک نبوی و برخی از اصول فلسفی گزا

(. البته بحث ثابت بودن معارف دینی به این معنی نیست که 321-321: 1332)جوادی آملی، 

دیگر راه هرگونه پیشرفت و تحقیق علمی و معرفتی مسدود گردد، بلکه به این معنی است تا 

باشد، ثابت خواهد بود و در صورتی که در پی  زمانی که آن معرفت مطابق با امر واقع و صادق

گردد، لذا  طور یقینی باطل گردد، معرفت جدید جایگزین آن می های علمی، به اجتهادها و تالش

با این معنا، تنها معارفی همیشه ثابت خواهند ماند که با مطابق با واقع مطلق و دارای ضرورت 

توان اینگونه گفت که از دیدگاه ایشان،  این می(. بنابر342: 1332وجودی باشند )جوادی آملی، 

توان  باشند علومی ثابت هستند که نمی علوم و معارف مختلفی که به صفت اسالمی متّصف می

 آنها را علومی نسبی و غیر قابل اتکا دانست. 

آهلل  های آیت برانگیز دیگری که در دیدگاه یکی از عناصر مهم و حساسیتتقدس علوم دینی: 

باشد. از این منظر تا زمانی که شناخت  شود بحث تقدس علوم دینی می آملی دیده میجوادی 

پذیر نیست یا در صورت  حقیقت و امر واقع، امری نسبی و متغیر باشد تحقق این تقدس یا امکان

متصور شدن آن، این تقدس نیز مانند فهم عالِم نسبی خواهد بود، حتی اگر این فهم در ظرفِ 

(. لذا ایشان این مسئله را بعد از باطل نمودن بحث 311: 1332اشد )جوادی آملی، ادراک انبیا ب

نسبیت معرفتی مطرح نموده و معتقد است که تقدس این علوم زمانی محقق گردیده و جامۀ 

های مختلف به اصل وجود واقعیت و حقیقت و همچنین  گیرد که علمای رشته عمل به خود می
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داشته باشند، در این صورت است که با وجود شرایطی که قبالً بدان  یابی به آن باور امکان دست

: 1332گردند )جوادی آملی،  پرداخته شد علوم استنباط شده دارای تقدس و حرمت الهی می

شود و  (. با توجه به اینکه در منظومه فکری ایشان، علوم دینی مختص به فتاوای فقهی نمی341

ها استنباط نمود،  توان در انواع و اقسام علوم و رشته را هم میبسیاری از احکام و مقررات جزئی 

ها و شرایط اجتماعی گوناگون دارند،  رغم تغییر و عدم ثباتی که نسبت به زمان این علوم نیز علی

( البته دلیل این امر نیز مشخص است؛ 312-313: 1332باشند )جوادی آملی،  دارای تقدس می

رف مطابق با واقع است؛ علم است، و وقتی که علم باشد حتماً تا زمانی که محتوای این معا

اسالمی )با توجه به اصول ضرورت، جامعیت و خاتمیت دین( است و در نتیجه دارای تقدس 

باشد، پس تا زمانی که حقیقت بودن و مطابق با واقع بودن آن جاری و ساری باشد تقدس  می

باید مورد توجه قرار گیرد این است که قداست نیز  آنها نیز پا برجاست. نکتۀ مهمی که در اینجا

دارای مراتبی بوده و درجۀ قداست یک علم بستگی به درجۀ اِسناد آن به دین دارد و خود این 

درجۀ اسناد نیز بستگی به درجه علم و حد مخصوص )قطع، ظنّ، احتمال مرجوح( آن دارد 

 (.311-311: 1332)جوادی آملی، 

برای شروع مباحث این بخش به ارائۀ بخشی از مطالب استاد جوادی  نقدپذیری علوم دینی:

های ابتدائی بحث مورد نظرمان مورد اشارۀ ایشان قرار گرفته است:  میۀپردازیم که در آن رگه

ها و مفاهیم ذهنی  شناسی، شناخت شهودی مطابق با واقع و یا شناخت دانسته اگر معرفت»

اند، ممکن بداند به تقدس مطلق معرفت  زاع تحصیل نمودهدیگرانی را که از راه تجرید و انت

نماید، حکم اجمالی او به  اند به اجمال حکم می کسانی که در پی آگاهی از یک معرفت برآمده

های علمی گوناگون بدون آنکه داوری خاصی در مورد آنها  این معناست که او با نظر به نزاع

دهد و بیش از  با معنای مقدس دینی است حکم مینماید، به تقدس برخی از آن ها که مطابق 

این مقدار را، یعنی،تعیین این را که کدام نظر مقدس است به علم مربوط به آن نظر واگذار 

نماید و از آن پس دانشمندان هر علم در صورتی که برهان یقینی بر صحّت یک نظر پیدا  می

ز از شناخت تفصیلی انظار مختلف نمایند به تقدس آن نظر خاص حکم نموده و اگر آنها نی

: 1332)جوادی آملی، « پذیرند ای اجمالی تقدس برخی از انظار را می محروم بمانند به گونه

توان دریافت  گونه که از این جمالت و همچنین برخی از مباحث گذشته ایشان می (. همان311
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قدناپذیری آنها نیست، نمود، بحث تقدس علوم به معنای داشتن داوری خاص در مورد آنها و ن

بلکه فقط با عنایت به درجۀ مطابقتی که با امر واقع دارد )یعنی تا آنجائی که علمی است( دارای 

گردد، و از آنجائی که به نظر ایشان تمامی علوم )کشف واقع( اسالمی است، اینکه  تقدس می

ا پکه قداست آن به شود چر یک علم عنوان دینی داشته باشد اصالً مانع نقدناپذیری آن نمی

خاطر مطابق با واقع بودن و اسالمی بودن آن است و در صورتی که آن گزارۀ مطابق با واقع 

دنبال کشف  نباشد یعنی اسالمی نیست، پس قداستی نخواهد داشت، از سوی دیگر کسی که به

ی تواند پیشرفت در علوم را متوقف سازد چون دارای هدف واالی حقیقت باشد، هیچگاه نمی

)کشف حقیقت( است، مثال روشن این ادعا، تالشی است که فقها در حوزۀ علم فقه انجام 

رغم اینکه نتایج فقهی کنونی برای آنها دارای قداست و احترام است ولی این  دهند، علی می

های علمی نزنند و در صورتی که به  هیچگاه به این معنی نیست که دست به اجتهاد و تالش

دست آمدۀ جدید را که  های به یدند به خاطر قداست قواعد کنونی، آن یافتهحقیقت دیگری رس

منطبق با واقعیت است را کنار بگذارند. از این منظر طبیعی است که نقدپذیری علوم هم مانند 

قداست آنها تابع درجۀ علمی آنها باشد. بر این مبناست که به اعتقاد ایشان، برخی از معارف 

و نه اجمالی، مقدس « قطع تفصیلی»طور  د، به این معنی که اگر چیزی بهنقدناپذیر خواهد بو

گردد، زیرا به عقیدۀ ایشان کالم حق از هرگونه خطا، سهو و نسیانی مصون  باشد نقناپذیر می

تری از تقدس علوم و  (. بنابراین اگر بخواهیم معنای دقیق313: 1332باشد )جوادی آملی،  می

تقدس به »]ان کنیم، باید به این قسمت از مباحث ایشان رجوع نمائیم: همچنین مراتب آنها را بی

معنای[ نفی نقد و بررسی نیست بلکه ارائۀ حساسیت و اهمیت نقدهای علمی است، زیرا تا 

زمانی که گمان خطا و احتمال بطالن نسبت به یک قضیه وجود داشته باشد و به عبارت دیگر تا 

حت و سقم یک قضیه باقی باشد، اعتبار دینی و تقدس آن ای در ص هنگامی که سؤال و شبهه

ها و شبهات بیشتر باشد، احتمال تقدس آن  گردد و بلکه به هر نسبت که سؤال قضیه معلوم نمی

 (.313: 1332)جوادی آملی، « نیز کمتر خواهد بود
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 بندی عناصر گفتمانی رویکرد استنباطی مفصل

رین عناصر گفتمانی دیدگاه استاد جوادی داشتیم، دال ت با توجه به مباحثی که در شناسایی مهم

 توان چنین پیشنهاد نمود: های فرعی این رویکرد را  می برتر و دال

باشد، اهمیت و  در بررسی نظرات استاد جوادی آملی چیزی که مشهود می الف( دال برتر:

ر نظر گرفتن اصول جایگاه واالی شریعت و معارف دینی در نزد ایشان بود، درواقع ایشان با د

ضرورت وجود دین، و همچنین خاتمیت و جامعیت آن، معتقد به دینی جامع و حداکثری 

توان بسیاری از مسائل کالن و حتی جزئیِ علوم  گیری از اجتهاد پویا، می هستند، دینی که با بهره

ادی بشریت مختلف بشر را از آن استنباط نموده و در مسیر پاسخگوئی به نیازهای مادی و غیر م

توان گفت که در میان عناصر گفتمانی  کار گرفت. بنابراین، با اطمینان بسیار باالیی می آنها را به

دارای وزن بیشتری بوده و با توجه به جایگاه و ارتباط آن با سایر « جامعیت دین»ایشان، عنصر 

قرار داد و سایر عناصر و  توان آن را به عنوان دال برتر، در نقطۀ کانونی دیدگاه ایشان عناصر، می

 بندی نمود. ها را در ارتباطی که با این دال دارند، مفصل دال

های فرعی  توان به عنوان دال سایر عناصر گفتمانی دیدگاه ایشان را نیز می های فرعی: ب( دال

ها با توجه به جایگاه، حوزۀ  گفتمان ارائه شده از سوی ایشان پیشنهاد نمود. البته این دال پ

 تأثیرگذاری و همچنین تکیۀ اصلی آنها، به صورت خالصه در جدول زیر قابل مشاهده است:

 اهلل جوادی آملی( استنباطی )دیدگاه آیت -: عناصر درون گفتمانی رویکرد اجتهادی 3جدول شمارۀ 

 عناصر گفتمانی
نوع 

 دال

حوزه عمل و 

 تأثیرگذاری
 تکیۀ اصلی عناصر

 جامعیت دین اسالم

نگرانه  جامع )داشتن نگاه

 و حداکثری به شریعت(

 برتر

نقطۀ کانونی دیدگاه           

 و ناظر به

 ضرورت تولید علم دینی

دین در برگیرنده تمامی نیازهای فردی و 

اجتماعی انسان هاست و صرفاً نیاز به اجتهاد و 

 کشف این معارف و آموزه هاست.

                                   شناسی  انسان

 لزوم شناخت انسان()
 فرعی

 ناظر به

 کیفیت تولید علم دینی

با توجه به جایگاه انسان در کسب معرفت، 

 باشد. اولین گام؛ لزوم شناخت انسان می
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 اهلل جوادی آملی( استنباطی )دیدگاه آیت -: عناصر درون گفتمانی رویکرد اجتهادی 3دول شمارۀ جادامه 

 عناصر گفتمانی
نوع 

 دال

حوزه عمل و 

 تأثیرگذاری
 تکیۀ اصلی عناصر

بینی و فلسفۀ  اتکا برجهان

 الهی
 فرعی

 ناظر به

 کیفیت تولید علم دینی

بینی و فسلفۀ حاکم بر علوم الهی  اگر جهان

 ینی خواهد بود.باشد علم تولید شده نیز د

مبتنی بر اجتهادی پویا و 

 مستمر
 فرعی

 ناظر به

 کیفیت تولید علم دینی

دین همچون گنجی تمام نشدنی، برای کشف 

 نیاز به تالش علمی و اجتهادی پویا دارد.

تحول و توسعه در علم 

 اصول
 فرعی

 ناظر به

 کیفیت تولید علم دینی

و ترین ابزار اجتهاد  علم اصول به عنوان اصلی

باشد و با قواعد  استنباط علم، نیازمند تحول می

 تواند جوابگوی تمامی نیازها باشد. فعلی نمی

های  گیری از روش بهره

 مختلف معرفتی
 فرعی

 ناظر به

 کیفیت تولید علم دینی

توان از  در یک منظومۀ معرفتی طولی، می

 های حسی، عقلی و قلبی بهره گرفت. روش

           مشتمل بر تمامی علوم     

)به لحاظ گستره علم 

 دینی(

 فرعی
 ناظر به

 کیفیت تولید علم دینی

علم دینی محدود به علوم خاصی نبوده و 

 توان همه علوم را اسالمی )دینی( دانست. می

اسالمی بودن هویت 

 واقعی علم

)ضرورت کشف و تولید        

 علم دینی(

 فرعی
 ناظر به

 ضرورت تولید علم دینی

علم )کشف امر واقع( اسالمی هویت واقعی 

است، زیرا تمامی نیازهای معرفتی مورد نیاز 

 ها در اسالم مدّنظر قرار گرفته است. انسان

 فرعی تجرد و ثبات علم دینی
 ناظر به

 کیفیت تولید علم دینی

علم دینی عصری و نسبی نبوده و تا زمانی که 

قواعد و نتایج آن منطبق با امر واقع و حقیقت 

 بت و تغییرناپذیر است.باشد، ثا

 فرعی تقدس علم دینی
 ناظر به

 کیفیت تولید علم دینی

علوم دینی به دلیل نسبتی که با وحی و اسالم 

 باشند. دارند دارای قداست و حرمتی الهی می

 فرعی نقدپذیری علم دینی
 ناظر به

 کیفیت تولید علم دینی

تقدس علوم دینی مانع از نقدپذیری این علوم 

در موارد قطعیت تفصیلی( و صرفاً  نیست )جز

به معنای داشتن حساسیت بیشتر می باشد. 

همچنین نقدپذیری علوم تابع درجه علمی بودن 

 آنهاست.
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بندی عناصر درون گفتمانی رویکرد استنباطی ـ اجتهادی )دیدگاه  : مفصل 3شکل شمارۀ 

 اهلل جوادی آملی( آیت

 گیری بحث و نتیجه

ترین و چالش برانگیزترین مسائل موجود در فضای  ه شد علم دینی از مهمگونه که گفت همان

باشد. اما در  علمی و دانشگاهی کشورمان است که دارای موافقان و مخالفان مخوص به خود می

اهلل جوادی دارای وزن باالیی  میان حامیان اصلی بحث ضرورت تولید علم دینی، دیدگاه آیت

دار است. طبق تحلیل گفتمان صورت گرفته بر روی نظرات بوده و از اهمیت خاصی برخور

 نگرانه جامع و یحداکثر نگاهشود،  یاد می« اجتهادی»ایشان که اصطالحاً از آن به عنوان رویکرد 

ترین عنصر گفتمانی دیدگاه ایشان بوده و در مرکز توجهات این  مهم (نید تیّجامع) نید به

 در گام نیاول ؛یشناس انسان) انسان شناخت لزومبه  های مربوط گیرد و بحث رویکرد قرار می

 و تحول لزوم ،ایپو اجتهاد اصل از یریگ بهرهی، اله ۀفلسف و ینیب جهان بر ، ابتنای(معرفت کسب

 مختلف یها روش از یریگ بهره، (مختلف علوم و معارف استنباط جهت) اصول علم در توسعه

 و تجرد، معارف و علوم یتمام بر گرفتن ، در(یعرض نه و یطول صورت به) یشناخت معرفت

 علم یواقع تیهو بودن یاسالم، (ینید معرفت نبودن ینسب و یعصر) ینید علم ثبات
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ی در برگیرندۀ سایر عناصر نید علوم یرینقدپذی و نید علوم تقدس، (ینید علم دیتول ضرورت)

 باشند. گفتمانی این دیدگاه می

های دینی و فقهی، در عین اشراف  االی ایشان در حوزهدرمجموع، باید گفت که جایگاه ب     

شان به مباحث فلسفی، سبب گردیده است که ایشان در بحث تولید علم دینی، دیدگاهی  و تسلط

تر داشته و استنباط علوم مختلف از معارف دینی را در دستور کار خویش قرار دهند،  اجتهادی

را بسیار جدی تر از رویکردهای تهذیبی و  توان حضور معارف دینی در این دیدگاه لذا می

 تر دانست. گیری حداکثری از دینِ حداکثری، نزدیک اصالحی دانسته و آن را به بهره

 منابع

 ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.هویت علم دینی(، 1331باقری، خسرو ) -

 ، قم: مؤسسه بوستان کتاب.سنت، ایدئولوژی، علم(، 1331پارسانیا، حمید ) -

کتاب مجموعه مقاالت ، «شکنی علم مدرن و تکوین علم دینی شالوده»(،  1331رسانیا، حمید )پا -

 .143-113شناسی ایران:  ، تهران: انجمن جامعههمایش علم بومی، علم جهانی: امکان یا امتناع؟

 ، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.علم و فلسفه(، 1331پارسانیا، حمید ) -

ها و دیدارهای همایش تحول در  انسانی، مجموعه مصاحبه تحول در علوم(، 1331دی آملی، عبداهلل )جوا 

 11-13، قم: کتاب فردا: انسانی علوم

 ، قم: مرکز نشر اِسراء.شریعت در آینۀ معرفت(، 1332جوادی آملی، عبداهلل ) -

 رکز نشر اِسراء.، قم: ممنزلت عقل در هندسه معرفت دینی(، 1331جوادی آملی، عبداهلل ) -

، قم: پژوهشگاه حوزه و ها و مالحظات علم دینی؛ دیدگاه(، 1331حسنی، سیدحمیدرضا و همکاران ) -

 دانشگاه.

شناسی اسالمی در فضای جمهوری اسالمی  بررسی رویکردهای جامعه(، 1331راه چمندی، هادی ) -

باطبائی، به راهنمائی علی شناسی دانشگاه عالمه ط نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه ، پایانایران

 انتظاری.

بررسی آراء اندیشمندان ایران در زمینه جهت داری علوم بعد از انقالب (، 1331سعدآبادی، حسین ) -

نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کالم دانشگاه باقر العلوم)ع(، به راهنمائی محمدتقی  ، پایاناسالمی

 سبحانی.
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، تهران: پژوهشکده مطالعات ن و راهکارهای تحقق علم دینیمعنا، امکا(، 1333سوزنچی، حسین ) -

 فرهنگی و اجتماعی.

 تهران: انتشارات سمت. معناشناختی گفتمان، -تجزیه و تحلیل نشانه(، 1331شعیری، حمیدرضا ) -

، تهران: کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی(، 1332قجری، حسینعلی و جواد نظری ) -

 ن.انتشارات جامعه شناسا

، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی دین در نگاه نوین(، 1333مشکی، مهدی و ابوالفضل ساجدی) -

 پژوهشی امام خمینی )ره(.

انقالب فرهنگی در پرتو تعالی گفتاری در علم غربی، علم بومی »(، 1331میرباقری، سیدمحمدمهدی ) -

تهران: انجمن  ان یا امتناع؟کتاب مجموعه مقاالت همایش علم بومی، علم جهانی: امک، «و علم دینی

 .114-131شناسی ایران:  جامعه

 ، ترجمۀ حسین کچویان، تهران: نشر نی.شناسی معرفت علم و جامعه(، 1311مولکی، مایکل ) -

 ، ترجمۀ فتاح محمدی، تهران: نشر هزاره سوم.گفتمان(، 1333میلز، سارا ) -

ترجمۀ هادی جلیلی،  تحلیل گفتمان،نظریه و روش در (، 1333یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس ) -

 تهران: نشر نی.

 


