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تعامل حوزه علمیه
با
رشتههای علومانسانی
عبدالمجید مبلغی*

نوشـتار پیـش رو بـه ارائـه نتایج پژوهشـی با عنـوان «تعامل حوزه علمیه با رشـتههای
علومانسـانی» اختصـاص دارد .هـدف این پژوهش فهم جوانـب مختلف تعامل میان
دو دیسـیپلین نظری مطرح در این دو نهاد علمی (معارف دینی و علومانسـانی) بوده
اسـت .ایـن هـدف در سـطوح تبارشناسـی تاریخی ،نگـرش معرفتشـناختی و ارائه
خطمشـیهای منجـر بـه تعامـل طـی ایـن پژوهـش به بحث گذاشـته شـده اسـت.
آنچـه اشـاره میشـود ،شـرحی از درونمایههای اصلـی و مباحث کلیدی ارائهشـده
در این پژوهش اسـت.

تعامل میان دو نهاد علمی حوزه و دانشـگاه ،و

اندیشـهای مقابـل آن نایـل آمـد .در ایـن سـطح

نظامهایآگاهی پرورده درون هر یک ،پرداخته

راهحل پیشـنهادی کتاب بـرای کاهش تنگناها

اسـت .ایـن پژوهـش کوشـیده اسـت ،فراتـر از

و دشـوار یهای معرفتشـناختی در ایجـاد

نگرشـی توصیفـی بـه توضیـح خطمشـیهای

تعامـل میـان نظامهـای آگاهـی ناشـی از

رویکـردی علمـی بپـردازد کـه ،بـه بنابـر ادعـای

علومانسـانی و معـارف دینـی مطـرح میگردد؛

کتـاب ارائهدهنـده ایـن پژوهـش 1،مسـتعد

راهحلـی کـه بـه باور نویسـنده میتوانـد افقی از

گشـودن افقهـای جدیـدی پیـش روی تعامـل

امکانمنـدی را پیـش روی تعامل میان این دو

میـان معـارف دینـی و علومانسـانی اسـت و به

اپیسـتمه بگشـاید.

گام برداشـتن در ایـن مسـیر مـدد میرسـاند.

سـوم ،هـدف پژوهـش بـر ارائـۀ پیشـنهادی

باتوجهبـه دشـواری مضمونـی و فراخی گسـتره

متمرکـز میشـود کـه وجهه همـت آن پیشبرد

مطالعهای ازایندست ،وجهۀ همت پژوهش بر

خطـوط گفتمانـی بیناذهنیتی اسـت؛ خطوطی

آن قـرار میگیـرد تا ،ذیل ارائۀ چارچوبی نظری،

کـه امیـد مـیرود مسـیر تعامـل را در صحنـۀ

راهـی بهسـمت ایـن هـدف چندالیـه بگشـاید.

عمـل و جهـان خـارج از ذهـن میسـر سـازد.
ً
مشـخصا ایـن گفتمـان حـاوی خطمشـیهای

میشـود کـه در آن تعامـل میـان رشـتههای

فکـری منجـر بـه شـناخت سـطوح تعامـل،

علومانسـانی و معـارف حـوزوی و دینـی در گرو

نگرشهـای تمهیدگرانه بـرای تعامل و تأمالت

مطالعـهای چندوجهـی و چندسـطحی تعریـف

روششـناختی معطـوف بـه ایـن مهـم اسـت.

میگـردد .ایـن سـاختار مطالعاتـی حـاوی سـه

بهاینترتیـب در ایـن کتاب ،ارائۀ درکی تاریخی

سـطح است:

و جامعهشناختی از ارتباط حوزه و علومانسانی

برایناسـاس چارچوبـی در کتـاب پیشـنهاد

نخسـت ،ذیـل درکـی نهادپژوهانـه و

بـه بحـث گذاشـته میشـود؛ سـپس توضیـح

جامعهشناسـانه ،تلاش میگـردد تـا در نگاهی

مشـکالت نظری و معرفتشـناختی پیش روی

تاریخی به تبارشناسـی فعالیتهای انجامشده

تعامـل میـان حوزههـای علمیـه و رشـتههای
ً
نهایتـا راههـا و
علومانسـانی مطالـه میگـردد و

دو دوران پیـش و پـس از انقلاب اسلامی ،و

چندوچون گسـترش تعاملـی ثمربخش ،پایدار

پیامدهـای ایـن تالشهـا به شـیوهای تحلیلی

و مؤثـر میـان این دو طرح میگردد .در تناسـب

شناسـایی و مطالعـه گـردد.

ِ
هدف سـه سـطحی مباحث کتاب در سـه
با این

در مسـیر تعامـل میـان حـوزه و دانشـگاه ،در

دوم ،پژوهـش بـه ایـن هـدف میپـردازد

فصـل سـامان مییابـد .این فصول سـهگانه ،به

کـه چگونـه میتـوان ،بـر اسـاس رویکـردی

ترتیبـی کـه آمـد ،بـه ارائـۀ مباحـث در این سـه

شماره دهم

علومانسـانی» بـه بررسـی جوانـب مختلـف

مشکالت نظری پیش روی تعامل و تنگناهای

بهار 1399

پژوهـش «تعامـل حوزه علمیه با رشـتههای

معرفتشناسـانه ،بـه فهـم دشـوار یها و
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ً
ذیال
سـطح اختصـاص مییابـد.
بـه نتایـج پژوهـش در هـر یک از
ایـن سـه فصـل میپردازیم.
نگرش تاریخپژوهانه و جامعهشناختی
تعامل و بررسی پیامدهای آن
ایـــن ســـطح از پژوهـــش،
حـــاوی تالشـــی اســـت بـــرای
زمینههـــای

شناســـایی

تاریخـــی ،امکانـــات نهـــادی
و

تالشهـــای

فردمحـــور

شـــکلگرفته در مســـیر تعامـــل
میـــان معـــارف حـــوزوی و
علومانســـانی .جهـــت تعقیـــب
ایـــن هـــدف ،ســـه گام اصلـــی
برداشـــته میشـــود :در گام
نخســـت ،تأســـیس نهـــاد
دانشـــگاه بهمثابـــه بســـتر
علومانســـانی بـــه بحـــث
گذاشـــته میشـــود و تـــاش
میگ ــردد ت ــا تباره ــای رویک ــرد
بـــه علومانســـانی جدیـــد ،از
دارالفن ــون ت ــا دانش ــگاه ته ــران،
مطالعـــه شـــود .در گام دوم،
مجموعـــهای از تالشهـــای
فردمحـــور

اندیشـــمندان

در مســـیر تعامـــل میـــان

و کارکـــرد دانشـــگاهها و
سه نسل از اندیشمندان پیش از
انقالب اسالمی به مبحث تعامل
اندیشیدند و در این عرصه گام
نهادند .نخست ،دلمشغوالن
و افقگشایان نخستین تجدد
ً
که عمدتا در فاصلۀ زمانی میان
تأسیس دارالفنون تا تأسیس
دانشگاه تهران میزیستند .از
آنها در پژوهش ذیل عنوان
«پیشگامان تجدد» یاد میگردد؛
دوم ،نسلی از پیشگامان
ً
حوزوی در دانشگاهها که عمدتا
از زمانۀ تأسیس دانشگاه تهران
تا دهههای چهل و پنجاه هجری
در صحنه حضور داشتند .از
آنها ذیل عنوان «نخستین
آ کادمیسینهای حوزوی» یاد
میگردد؛ سوم ،رسالتگرایان
تحولخواهحوزوییادانشگاهی
که در دو دهۀ منتهی به انقالب
اسالمیبروزوظهور پیدا کردند.از
آنها ذیل عنوان «رسالتگرایان
تحولخواه» یاد میگردد .هر سه
نسل از اندیشمندان پیش از
انقالب ،در سه رویکرد کمابیش
متفاوت ،بسی مثمر ثمر واقع
شدند و سنتهای فکری
ارزشمندی را از رهگذر تالش
برای نیل به تعامل میان حوزه و
دانشگاه شکل بخشیدند.

علومانســـانی و حوزههـــای

پژوهشـــگاههای واســـطهای
میـــان حـــوزه و دانشـــگاه
مطالعـــه میگـــردد .برخـــی
از نتایـــج پژوهـــش در فصـــل
نخســـت را میتـــوان از ایـــن
قـــرار دانســـت:
از

آنجاکـــه

تأســـیس

دانشـــگاه در ایـــران ،برخـــاف
تجربـــۀ غربیـــان ،نـــه در تـــداوم
حوزههـــای علمیـــه کـــه در
تـــوازی بـــا آن انجـــام گرفـــت،
از همـــان ابتـــدا مســـئلۀ
شـــکاف و اختـــاف را میـــان
ســـنتهای فکـــری حـــوزوی و
علومانســـانی برجســـته نمـــود
و بـــه دغدغـــه و گاه بســـتر
دلمشـــغولی فکـــری بســـیاری
بـــدل شـــد.
تالشهـــای

فردمحـــور

پیـــش از انقـــاب اســـامی
پیامدهـــای جدیتـــر و بســـامد
فراگیرت ــری را در تعام ــل می ــان
رشـــتههای علومانســـانی و
حوزههـــای علمیـــه ،در قیـــاس
بـــا تالشهـــای بعـــدی ،ســـبب
شـــد و ســـنتی از تعامـــل یـــا

علمیـــۀ پیـــش از انقـــاب اســـامی بررســـی

ت ــاش ب ــرای ایج ــاد ادبی ــات ض ــروری جه ــت

میشـــود .در گام ســـوم ،رویکـــرد نهادمحـــور

تعامـــل را بنیـــاد نهـــاد .بهصـــورت مشـــخص

پـــس از انقـــاب اســـامی مطالعـــه میشـــود

س ــه نس ــل از اندیش ــمندان پی ــش از انق ــاب

دلمشـــغوالن و افقگشـــایان نخســـتین
ً
عمدتـــا در فاصلـــۀ زمانـــی
تجـــدد کـــه

در ارتبـــاط بـــا اندیشـــه قدیـــم و در التفـــات
بـــه اندیشـــه جدیـــد ،شـــکل بخشـــیدند .آثـــار

میـــان تأســـیس دارالفنـــون تـــا تأســـیس

ایـــن نســـل تـــا بـــه امـــروز کارکـــردی مرجـــع

دانشـــگاه تهـــران میزیســـتند .از آنهـــا در

دارد و همچنـــان در رشـــتههای مختلـــف

پژوهـــش ذیـــل عنـــوان «پیشـــگامان تجـــدد»

علومانســـانی محـــل مراجعـــه و منبـــع

یـــاد میگـــردد؛ دوم ،نســـلی از پیشـــگامان
ح ــوزوی در دانش ــگاهها ک ــه عمدت ـ ً
ـا از زمان ــۀ

نســـل

ســـوم نیـــز ،دغدغهمنـــدی رســـالتگرایانه

تأســـیس دانشـــگاه تهـــران تـــا دهههـــای

و شـــورانگیزی هدفجویانـــه را در رویکـــرد

چهـــل و پنجـــاه هجـــری در صحنـــه حضـــور

ب ــه مع ــارف دین ــی و علومانس ــانی گس ــترش

داشـــتند .از آنهـــا ذیـــل عنـــوان «نخســـتین

دادنـــد و کوشـــیدند فهمـــی انضمامـــی و

آکادمیســـینهای حـــوزوی» یـــاد میگـــردد؛

معطـــوف بـــه مشـــکالت و وقایـــع از تعامـــل

ســـوم ،رســـالتگرایان تحولخـــواه حـــوزوی

میـــان ایـــن دو دیســـیپلین بهدســـت دهنـــد؛

یـــا دانشـــگاهی کـــه در دو دهـــۀ منتهـــی بـــه

فهمـــی آسیبشناســـانه کـــه ریشـــههای

انق ــاب اس ــامی ب ــروز و ظه ــور پی ــدا کردن ــد.

نظـــری آن بهصـــورت همزمـــان بـــه دو

از آنهـــا ذیـــل عنـــوان «رســـالتگرایان

ســـنت علومانســـانی و معـــارف دینـــی

تحولخـــواه» یـــاد میگـــردد .هـــر ســـه نســـل

با زمیگشـــت .

ایدهپرداز یهاســـت.

متفکـــران

از اندیشـــمندان پیـــش از انقـــاب ،در ســـه

پــس از انقــاب اســامی ،در درون حوزههای

رویکـــرد کمابیـــش متفـــاوت ،بســـی مثمـــر

علمیـــه تحوالتـــی رخ داد کـــه رویکـــرد بـــه

ثمـــر واقـــع شـــدند و ســـنتهای فکـــری

مبح ــث تعام ــل را ج ــدی و جانمای ـهدار ک ــرد.

ارزشـــمندی را از رهگـــذر تـــاش بـــرای نیـــل

ایـــن تحـــوالت را ذیـــل بحـــث از قشـــربندی

بـــه تعامـــل میـــان حـــوزه و دانشـــگاه شـــکل

حوزهه ــای علمی ــۀ پ ــس از انق ــاب اس ــامی
ً
مشـــخصا بـــه
توضیـــحمیدهـــد .کتـــاب

نخســـتین تعامـــل میـــان میـــراث حـــوزوی

ای ــن م ــوارد ،و نق ــش آنه ــا در تعام ــل می ــان

و دانشـــگاهی را شـــکل بخشـــیدند و درکـــی

معـــارف دینـــی و علومانســـانی ،میپـــردازد:

عالمانـــه و افقگشـــایانه را در ارتبـــاط بـــا

ورود نســـلی از جوانـــان پرســـشگر در

نس ــبت مباح ــث دین ــی و عل ــوم جدی ــد ارائ ــه

ســـالهای نخســـتین پـــس از انقـــاب بـــه

دادنـــد .دانشـــمندان نســـل دوم ،معـــارف

حوزههـــای علمیـــه ،تحصیـــات همزمـــان

دینـــی و اندیشـــههای فکـــری حـــوزوی را در

بخشـــی از حوزویـــان در دانشـــگاهها ،ســـرریز

بخشـــیدند .اندیشـــمندان نســـل نخســـت،
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و در ایـــن عرصـــه گام نهادنـــد .نخســـت،

و زیربن ــای بخش ــی از علومانس ــانی جدی ــد را،
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اســـامی بـــه مبحـــث تعامـــل اندیشـــیدند

دانش ــگاه ب ــه ش ــیوهای روش ــمند ط ــرح کردن ــد
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پرســـشها و نیازهـــای انقـــاب اســـامی

برخـــی کارکردهـــای حـــوزوی یـــا نهادهـــای

بـــه حوزههـــای علمیـــه و شـــکلگیری
ً
نســـبتا جدیـــدی از فعالیـــت حـــوزوی
ژانـــر

واســـطهای میـــان ایـــن دو شـــکل گرفـــت و
ســـامان یافـــت .حاصـــل تالشهـــای ایـــن

در قالـــب پژوهشگـــری کـــه هـــم ریشـــه در

نهادهـــای مختلـــف ،کـــه برخـــی کارکـــرد

ســـنتهای پژوهشـــی و مطالعاتـــی دیرپـــای

آموزشــی و برخــی کارکــرد پژوهشــی داشــتند،

حـــوزوی دارد و هـــم از روششناســـاییها و
ً
عمیقـــا
آگاهیهـــای علومانســـانی جدیـــد

گســـترش دغدغـــۀ تعامـــل میـــان حـــوزه

تأثیـــر پذیرفتـــه اســـت .توضیـــح قشـــربندی

و دانشـــگاه و بســـط برخـــی زمینههـــای
ً
ـخصا ط ــرح ای ــدۀ
ارزش ــمند علم ــی ب ــود .مش ـ
دینپژوهـــی ،هرچنـــد همـــراه

جدیـــد حـــوزه ،کـــه پـــس از
پیـــروزی انقـــاب اســـامی
شـــکل گرفـــت و بررســـی
نســـبت آن بـــا مبحـــث تعامـــل
از جملـــه دیگـــر مباحـــث در
ایـــن بخـــش از فصـــل نخســـت
کتـــاب اســـت.
کتـــاب طـــی مباحـــث ایـــن
بحـــش از فصـــل نخســـت
توضیـــح

میدهـــد

کـــه

مهمتریـــن تحـــول در مســـیر
تعامـــل میـــان حوزههـــای
علمیـــه

و

رشـــتههای

علومانســـانی پـــس از انقـــاب
اس ــامی ذی ــل ای ــده و آرزوی از
پیـــش معطلمانـــدۀ رویکـــرد

بـهتـدریـــج مــجـمـوعـــهای از
نهادهــای حــوزوی بــا برخــی
کـارکـــردهای دانـشگـــاهی یــا
نهادهــای دانشــگاهی بــا برخــی
کارکردهــای حــوزوی یــا نهادهــای
واســطهای میــان ایــن دو شــکل
گرفــت و ســامان یافــت .حاصــل
تالشهــای ایــن نهادهــای
مختلــف ،کــه برخــی کارکــرد
آموزشی و برخی کارکرد پژوهشی
داشــتند ،گســترش دغدغــۀ
تعامــل میــان حــوزه و دانشــگاه
و بســط برخــی زمینههــای
ً
ارزشــمند علمــی بــود .مشــخصا
طــرح ایــدۀ دینپژوهــی ،هرچنــد
همــراه بــا نارســاییهایی در
حــوزۀ مباحــث تئوریــک ،ازجملــه
ایــن دســتاوردها بــود.

بـــا نارســـاییهایی در حـــوزۀ
مباحـــث تئوریـــک ،ازجملـــه
ایـــن دســـتاوردها بـــود .در
عیـــن حـــال ایـــن مراکـــز در
پیشـــبرد ایـــن ایـــده چنـــدان
کـــه انتظـــار میرفـــت موفـــق
وکامیـــاب ظاهـــر نگردیدنـــد.
برخـــی زمینههـــای منجـــر بـــه
ایـــن وضعیـــت طـــی فصـــل
نخســـت پژوهـــش بـــه بحـــث
گذاشـــته میشـــود.
نگـــرش معرفتشناســـانه
بـــه دشـــوار یهای پیـــش روی
تعامـــل :هـــدف از ایـــن ســـطح
از پژوه ــش ،ک ــه در فص ــل دوم

نهادمحـــور بـــه همـــکاری و

کتـــاب مباحـــث مرتبـــط بـــا آن

همفکـــری حـــوزه و دانشـــگاه

ارائـــه میشـــود ،شناســـایی

در ســـطوح مختلـــف تعقیـــب شـــد و

تنگناهـــا و امکانـــات معرفتشـــناختی

برایناســـاس بهتدریـــج مجموعـــهای از

پیـــش روی تعامـــل میـــان علومانســـانی و

نهادهـــای حـــوزوی بـــا برخـــی کارکردهـــای

مطالعـــات و معـــارف دینـــی از یـــک ســـوی

دانشـــگاهی یـــا نهادهـــای دانشـــگاهی بـــا

و ارائـــۀ پیشـــنهادی بـــرای عبـــور از ایـــن
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تنگناه ــا و ارتق ــا مرات ــب تعام ــل می ــان ای ــن
دیگـــر اســـت .برایناســـاس بخـــش اول ایـــن
فصـــل بـــه زمینهشناســـی ایـــن دو عرصـــه
و ظرفیتشناســـی تعامـــل میـــان آنهـــا
میپـــردازد .شناســـایی دو مفهـــوم خـــدا
و علـــم بهمثابـــه بنیـــاد دیســـیپلینهای
معـــارف دینـــی و علومانســـانی دســـتاورد
ایـــن بخـــش از فصـــل دوم کتـــاب اســـت .در
بخشه ــای دوم و س ــوم ای ــن فص ــل ،ای ــن دو
مفهـــوم از منظـــری معرفتشناســـانه و ذیـــل
رویک ــردی تطبیق ــی و مقایســهای در مع ــارف
دینـــی و علومانســـانی بـــه بحـــث گذاشـــته
میشـــود و تـــاش میگـــردد تـــا درکـــی از
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عـلـــو م انــسـانـــی بـهمــثـابـــه
اپیســتمهای مــدرن و عقلنگــر
و مـــعارف حــوزوی بـهمـثـابـــه
اپیســتمهای کالســیک و دینــی
بـهراحـتـــی و بـیدغـــدغه راه
بــه گـفتوگـــو نمیبـرنـــد؛ چــه
ــلف
آنکــه در سطـــوح مـخـتـ ِ
معرفتشــناختی بــا یکدیگــر
تـفـاوتهـــایی دارنـــد .همـیـــن
دشــواریها ســبب شــده است که
تالشهــا در مســیر تعامــل میــان
علومانســانی و معــارف حــوزوی
در عرصههــای معرفتشــناختی
چنــدان بــه فرجــام نرســد و
چهبســا در بســیاری از مواقــع
دســتاوردمؤثــریبــهبــارننشــاند.

حـــدود و ثغـــور معرفتـــی آنهـــا ،در ارجـــاع
بـــه ایـــن دو دیســـیپلین حاصـــل آیـــد .در
بخـــش چهـــارم نظامهـــای آگاهـــی ناشـــی از
ایـــن دو دیســـیپلین بـــه شـــیوهای تطبیقـــی
و مقایســـهای مطـــرح میشـــود و تـــاش
میگ ــردد ت ــا چگونگ ــی ب ــروز و ظه ــور آگاه ــی
در هریـــک از ایـــن دو دیســـیپلین ،باتوجهبـــه
مصدری ــت خ ــدا و عل ــم در هری ــک مش ــخص
شـــود .بخـــش پنجـــم حـــاوی پیشـــنهاد ایـــن
فصـــل از کتـــاب بـــرای رویکـــرد تعاملـــی
می ــان ای ــن دو ح ــوزه اس ــت؛ پیش ــنهادی ک ــه
بـــر اســـاس آن مراجعـــۀ مـــا بـــه دو مفهـــوم
خـــدا و علـــم در جریـــان مطالعـــات نهتنهـــا
دچـــار تهافـــت معرفتشـــناختی نمیشـــود،
بلکـــه زمینهســـاز بهرهگیـــری از اســـتعداد
ایـــن دو حـــوزۀ آگاهـــی (معـــارف دینـــی و

علومانســـانی) در جریـــان پژوهشهـــای
مرتبـــط بـــا آنهـــا نیـــز میگـــردد .برخـــی از
نتایـــج پژوهـــش در فصـــل دوم از ایـــن قـــرار
اســـت:
علومانسـانی بهمثابـه اپیسـتمهای مـدرن و
عقلنگر و معارف حوزوی بهمثابه اپیسـتمهای
کالسـیک و دینـی بهراحتـی و بیدغدغـه راه
بـه گفتوگـو نمیبرنـد؛ چـه آنکـه در سـطوح
ِ
مختلـف

معرفتشـناختی

بـا

یکدیگـر

تفاوتهایـی دارنـد .همیـن دشـوار یها سـبب
شـده اسـت که تالشها در مسـیر تعامل میان
علومانسـانی و معـارف حـوزوی در عرصههـای
معرفتشـناختی چنـدان بـه فرجـام نرسـد و
چهبسـا در بسـیاری از مواقـع دسـتاورد مؤثری
به بـار ننشـاند.
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رویکـــرد بـــه مفهـــوم خـــدا در معـــارف

بهمثابـــه پدیـــداری شناســـایی شـــده اســـت

نشـــاندهندۀ

کـــه بایـــد راهـــی بـــه کشـــف رازوارههـــای آن

تفـــاوت معرفتشـــناختی میـــان ایـــن دو

گشـــود و چندچـــون پدیـــداری ،اثرگـــذاری،

اپیســـتمه اســـت .در دومـــی انســـان (و نـــه

بســـطیابی و نقشآفرینـــیاش را پژوهیـــد؛

خـــدا) بهمثابـــه ســـوژۀ فعـــال و شناســـا،

درحالیکـــه مطالعـــات دینـــی ،همچـــون

جه ــان را تدبی ــر میکن ــد و در اول ــی خداون ــد،

کالم و فقـــه اســـامی ،بـــا دینمـــداری و

ک ــه آدم ــی تح ــت ق ــدرت الی ــزال او میزی ــد،

دینیاندیشـــه پیوســـته اســـت و نگـــرش

مدبراالمـــور اســـت .چنیـــن تفاوتـــی را

وحیانـــی در آن مرکزیـــت دارد .برایناســـاس

میت ــوان در مراجع ــه ب ــه آث ــار دکارت و کان ــت

اگ ــر در اپیس ــتمۀ نخس ــت شناس ــایی معن ــای

از یـــک ســـوی و فیلســـوفان بـــزرگ اســـامی

یـــک حدیـــث بـــر عهـــدۀ دانشهایـــی نظیـــر

ازســـوی دیگـــر نشـــان داد؛ همچنـــان کـــه

تاریـــخ ،متنپژوهـــی انتقـــادی و هرمنوتیـــک

بررســـی معرفتشـــناختی مفهـــوم علـــم نیـــز

گذاش ــته میش ــود ،در اپیس ــتمۀ دوم هدف ــی

نشـــان میدهـــد کـــه رویکـــرد علومانســـانی

ازایندســـت را در دل دانشـــی همچـــون فقـــه

و معـــارف دینـــی بـــه ایـــن مفهـــوم متفـــاوت

و ذیـــل بهرهگیـــری فقـــه از دانشهـــای

اســـت .علـــم بـــرای علومانســـانی ،برخـــاف

پش ــتیبان آن نظی ــر اص ــول فق ــه و رج ــال ب ــه

خداون ــد ک ــه در کان ــون مع ــارف دین ــی ج ــای

فرجـــام میرســـانند.

دینـــی

و

علومانســـانی

مـــی گیـــرد ،نقطـــۀ کانونـــی اســـت.

تفـــاوت در نظامهـــای آگاهـــی دینـــی و

تفـــاوت در نگـــرش بـــه خـــدا و علـــم در

عرف ــی نش ــاندهندۀ امکان ــی ب ــرای همفک ــری

معـــارف دینـــی و علومانســـانی بـــه ایجـــاد

و هماندیشـــی اســـت؛ ایـــن تفـــاوت تابعـــی

نظامهـــای آگاهـــی کمابیـــش متفاوتـــی

از تاری ــخ متف ــاوت آگاه ــی در ای ــن دو اس ــت

انجامی ــده اس ــت .نظ ــام آگاه ــی علومانس ــانی

و ازایـــنرو ،حـــاوی توانـــی نهفتـــه بـــرای

مبتن ــی ب ــر توضی ــح جه ــان بی ــرون بهمثاب ــه

گســـترش مکالمـــۀ علمـــی انتقـــادی نیـــز

امـــری مســـتقل و شناســـاییپذیر اســـت؛

میـــان ایـــن دو اســـت .ایـــن سادهاندیشـــانه

درحالیکـــه معـــارف حـــوزوی از آگاهـــی

اس ــت اگ ــر گم ــان بری ــم نظامه ــای آگاه ــی،

مبتنـــی بـــر متـــن وحیانـــی و چندوچـــون

موقعیتهـــای بســـته و پایانیافتهایانـــد.

راهبـــردن بـــه معنـــای نهفتـــه در آن ســـخن

ایـــن نظامهـــا ،همچنـــان کـــه تاریـــخ

میگویـــد .ازایـــنرو ،در دانـــش الهیـــات،
ً
عمدتـــا نشـــاندهندۀ رویکـــردی از
کـــه

در بهرهگیـــری نهضـــت ترجمـــۀ اســـامی
از میـــراث یونانـــی و همانگونـــه کـــه

جنـــس علومانســـانی بـــه مطالعـــات

بهرهبـــرداری جریـــان اصـــاح دینـــی غربـــی

دینـــی اســـت ،دیـــنورزی و دینیاندیشـــی

از میـــراث عهـــد میانـــۀ اســـامی نشـــان داده

ً
اصـــوال ارتقـــای مراتـــب آگاهـــی در
دارنـــد و

خـــدا و علـــم ذیـــل پژوهشهـــای مرتبـــط بـــا

آنهـــا تابعـــی از گســـترش امکانهـــای

علومانســـانی و معـــارف دینـــی اســـت.

اســـت .رویکـــرد باورمنـــد بـــه عـــدم امـــکان

گفتوگـــوی

میـــان

تعامـــل میـــان ایـــن دو گویـــای نوعـــی

دو حـــوزۀ علومانســـانی و معـــارف دینـــی

تقلیلگرایـــی سیســـتماتیک اســـت کـــه نـــه

حایـــز نگرشـــی دو ســـطحی اســـت کـــه بـــر

تاری ــخ از آن حمای ــت میکن ــد و ن ــه مراجع ــه

معرفتشـــناختی

ً
اوال ،در جریــان مطالعــه الزم اســت
اســاس آن

بـــه زمینههـــای دانـــشورزی در ایـــن دو

بخشهـــای غیرعبـــادی حـــوزۀ پژوهـــش

اپیســـتمه مؤیـــد آن در حوزههـــای مختلـــف

(یـــا بخشهایـــی عبـــادی کـــه بـــه دلیلـــی

دانـــشورزی اســـت .چنیـــن رویکـــردی،

معتبـــر مطالعـــۀ آنهـــا بهمثابـــه پدیـــدار و

کـــه بـــه اقتضـــای معرفتشناســـانهبودن

نـــه موقعیتـــی عبـــادی لحـــاظ شـــده اســـت)

تفاوتهـــا ،راه گفتوگـــو را بســـته
میبینـــد قابلیـــت بســـط و نقـــل آگاهـــی

را بـــر اســـاس مراجعـــه بـــه معنـــای علـــم در
ً
ثانیـــا،
علومانســـانی بـــه بحـــث گذاشـــت.

از حـــوزهای بـــه حـــوزۀ دیگـــر را دســـتکم

بخشهـــای عبـــادی یـــا حائـــز مراتبـــی

میگیـــرد و از دانـــشایبســـا بتـــوان گفـــت،
ً
عمدتـــا بهمثابـــه منطقـــی در مســـیر توجیـــه

از ارتبـــاط بـــا مباحـــث عبـــادی (همچـــون
طـــرح در ســـیاق هدفـــی عبـــادی) را بایـــد در

هویـــت یـــا موقعیتـــی ویـــژه و نـــه امکانـــی

مراجعــه بــه معنایــی از خداونــد پژوهیــد کــه

ب ــرای ارتق ــا مرات ــب فه ــم ،آنگون ــه ک ــه از آن

در مع ــارف دین ــی بس ــط یافت ــه اس ــت .وجه ــۀ

انتظـــار مـــیرود ،یـــاد میکنـــد .بـــا لحـــاظ

همـــت بخشهایـــی از فصـــل دوم توضیـــح

ایـــن زمینـــه ،کتـــاب بـــه طـــرح پیشـــنهادی

شـــقوق و ســـطوح مختلـــف امکانمنـــدی

معرفتشـــناختی جهـــت گســـترش ایـــن

ای ــن مس ــئله ،تمهی ــد بس ــتری نظ ــری ب ــرای

مکالمـــه و ایجـــاد فضایـــی بـــرای تعامـــل

دفـــاع از آن بهمثابـــه طـــر حوارهای مؤثـــر در

میـــان ایـــن دو اپیســـتمه میپـــردازد .ایـــن

تعام ــل نظاممن ــد می ــان مطالع ــات و مع ــارف

پیشـــنهاد حـــاوی راهـــکاری اســـت کـــه

دینـــی و علومانســـانی و تشـــریح ضوابـــط

امیـــد مـــیرود امـــکان تعامـــل میـــان ایـــن

و روشهـــای منجـــر بـــه تحققپذیـــری آن

دو عرصـــه را از منظـــری معرفتشـــناختی

اســـت .همچنیـــن ایـــن مهـــم در پایـــان

گســـترش دهـــد .کارکـــرد ایـــن پیشـــنهاد

فصــل دوم در قالــب مثالــی مشــخص اعمــال

معرفتشـــناختی ،در فـــرض کامیابـــی ،عبـــور

و عرضـــه میشـــود و بـــه صـــورت تطبیقـــی

از تنگنـــای نظـــری تعامـــل بـــا توجـــه بـــه

بـــه بحـــث گذاشـــته میشـــود.
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انتقـــادی در مواجهـــۀ آنهـــا بـــا یکدیگـــر

پیشـــنهاد کتـــاب بـــرای گســـترش امـــکان

شماره دهم

اســـت ،میـــل بـــه همفکـــری و هماندیشـــی

نحـــوۀ مراجعـــۀ مـــا بـــه دو مفهـــوم کانونـــی
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

ایجـــاد بیناذهنیـــت ضـــروری و درک
گفتمان ــی الزم ب ــرای گس ــترش تعام ــل :ای ــن
ســطح از مطالعــه ،کــه در فصــل ســوم پژوهــش

پی نوشت:

* .عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و

ارائ ــه میش ــود ،همچ ــون واپس ــین بخ ــش از

مطالعـات فرهنگـی.

فصــل دوم جنبـهای تجویزگرانــه دارد و طــی آن
ت ــاش میگ ــردد راه ــی مش ــخص ش ــود ک ــه
ب ــه گش ــایش در مس ــیر ارتق ــا مرات ــب آگاه ــی
در ســـاحت مشـــترک میـــان علومانســـانی و
مع ــارف دین ــی بینجام ــد .ه ــدف از دس ــتیابی
ب ــه ای ــن س ــطح از آگاه ــی ،تمهی ــد ش ــرایطی
اســـت کـــه بـــه گســـترش دینپژوهـــی
بهمثابـــه دیســـیپلین منجـــر بـــه تعامـــل
میـــان معـــارف دینـــی و علومانســـانی منجـــر
ش ــود .ای ــن س ــطح از مطالع ــه در قال ــب چه ــار
گام ارائـــه میشـــود :در گام نخســـت ،مفهـــوم
دینپژوه ــی ب ــه ش ــیوهای اجمال ــی ب ــه بح ــث
گذاشـــته میشـــود .ســـپس در گام دوم ،بـــه
چندوچـــون بازخوانـــی معـــارف حـــوزوی و
علومانســـانی پرداختـــه میشـــود .در گام
ســـوم ،فراتـــر از بازخوانـــی ،پرســـش از نحـــوۀ
بازآفرینـــی معـــارف حـــوزوی و علومانســـانی
پیـــش کشـــیده میشـــود .درنهایـــت در گام
چهـــارم ،نحـــوۀ نـــوآوری در دینپژوهـــی
بهمثابـــه بســـتر بـــارور تعامـــل میـــان حـــوزه
و دانشـــگاه مطالعـــه میگردیـــد.
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