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نوشـتار پیـش رو بـه ارائـه نتایج پژوهشـی با عنـوان »تعامل حوزه علمیه با رشـته های 
علوم انسـانی« اختصـاص دارد. هـدف این پژوهش فهم جوانـب مختلف تعامل میان 
دو دیسـیپلین نظری مطرح در این دو نهاد علمی )معارف دینی و علوم انسـانی( بوده 
اسـت. ایـن هـدف در سـطوح تبارشناسـی تاریخی، نگـرش معرفت شـناختی و ارائه 
خط مشـی های منجـر بـه تعامـل طـی ایـن پژوهـش به بحث گذاشـته شـده اسـت. 
آنچـه اشـاره می شـود، شـرحی از درون مایه های اصلـی و مباحث کلیدی ارائه شـده 

در این پژوهش اسـت. 

تعامل حوزه علمیه
با

رشته های علوم انسانی



81
13

99
هار 

  ب
م  

ده
ره 

شما

پژوهـش »تعامـل حوزه علمیه با رشـته های 

مختلـف  جوانـب  بررسـی  بـه  علوم انسـانی« 

تعامل میان دو نهاد علمی حوزه و دانشـگاه، و 

نظام های  آگاهی پرورده درون هر یک، پرداخته 

اسـت. ایـن پژوهـش کوشـیده اسـت، فراتـر از 

نگرشـی توصیفـی بـه توضیـح خط مشـی های 

رویکـردی علمـی بپـردازد کـه، بـه بنابـر ادعـای 

کتـاب ارائه دهنـده ایـن پژوهـش،1 مسـتعد 

گشـودن افق هـای جدیـدی پیـش روی تعامـل 

میـان معـارف دینـی و علوم انسـانی اسـت و به 

گام برداشـتن در ایـن مسـیر مـدد می رسـاند. 

باتوجه بـه دشـواری مضمونـی و فراخی گسـتره 

مطالعه ای ازاین دست، وجهۀ همت پژوهش بر 

آن قـرار می گیـرد تا، ذیل ارائۀ چارچوبی نظری، 

راهـی به سـمت ایـن هـدف چندالیـه بگشـاید. 

پیشـنهاد  کتـاب  در  چارچوبـی  براین اسـاس 

می شـود کـه در آن تعامـل میـان رشـته های 

علوم انسـانی و معـارف حـوزوی و دینـی در گرو 

مطالعـه ای چندوجهـی و چندسـطحی تعریـف 

می گـردد. ایـن سـاختار مطالعاتـی حـاوی سـه 

سـطح است: 

و  نهادپژوهانـه  درکـی  ذیـل  نخسـت، 

جامعه شناسـانه، تـالش می گـردد تـا در نگاهی 

تاریخی به تبارشناسـی فعالیت های انجام شده 

در مسـیر تعامـل میـان حـوزه و دانشـگاه، در 

دو دوران پیـش و پـس از انقـالب اسـالمی، و 

پیامدهـای ایـن تالش هـا به شـیوه ای تحلیلی 

شناسـایی و مطالعـه گـردد.

دوم، پژوهـش بـه ایـن هـدف می پـردازد 

کـه چگونـه می تـوان، بـر اسـاس رویکـردی 

و  دشـواری ها  فهـم  بـه  معرفت شناسـانه، 

مشکالت نظری پیش روی تعامل و تنگناهای 

اندیشـه ای مقابـل آن نایـل آمـد. در ایـن سـطح 

راه حل پیشـنهادی کتاب بـرای کاهش تنگناها 

ایجـاد  در  معرفت شـناختی  دشـواری های  و 

از  ناشـی  آگاهـی  نظام هـای  میـان  تعامـل 

علوم انسـانی و معـارف دینـی مطـرح می گردد؛ 

راه حلـی کـه بـه باور نویسـنده می توانـد افقی از 

امکان منـدی را پیـش روی تعامل میان این دو 

اپیسـتمه بگشـاید. 

سـوم، هـدف پژوهـش بـر ارائـۀ پیشـنهادی 

متمرکـز می شـود کـه وجهه همـت آن پیش برد 

خطـوط گفتمانـی بیناذهنیتی اسـت؛ خطوطی 

کـه امیـد مـی رود مسـیر تعامـل را در صحنـۀ 

عمـل و جهـان خـارج از ذهـن میسـر سـازد. 

مشـخصًا ایـن گفتمـان حـاوی خط مشـی های 

فکـری منجـر بـه شـناخت سـطوح تعامـل، 

نگرش هـای تمهیدگرانه بـرای تعامل و تأمالت 

روش شـناختی معطـوف بـه ایـن مهـم اسـت. 

به این ترتیـب در ایـن کتاب، ارائۀ درکی تاریخی 

و جامعه شناختی از ارتباط حوزه و علوم انسانی 

بـه بحـث گذاشـته می شـود؛ سـپس توضیـح 

مشـکالت نظری و معرفت شـناختی پیش روی 

تعامـل میـان حوزه هـای علمیـه و رشـته های 

علوم انسـانی مطالـه می گـردد و نهایتـًا راه هـا و 

چندوچون گسـترش تعاملـی ثمربخش، پایدار 

و مؤثـر میـان این دو طرح می گردد. در تناسـب 

با این هدِف سـه سـطحی مباحث کتاب در سـه 

فصـل سـامان می یابـد. این فصول سـه گانه، به 

ترتیبـی کـه آمـد، بـه ارائـۀ مباحـث در این سـه 
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بـه نتایـج پژوهـش در هـر یک از 

ایـن سـه فصـل می پردازیم.

  نگرش تاریخ پژوهانه و جامعه شناختی 
تعامل و بررسی پیامدهای آن 

ایـــن ســـطح از پژوهـــش، 

حـــاوی تالشـــی اســـت بـــرای 

زمینه هـــای  شناســـایی 

تاریخـــی، امکانـــات نهـــادی 

فردمحـــور  تالش هـــای  و 

ـــل  ـــیر تعام ـــکل گرفته در مس ش

میـــان معـــارف حـــوزوی و 

علوم انســـانی. جهـــت تعقیـــب 

ایـــن هـــدف، ســـه گام اصلـــی 

گام  در  می شـــود:  برداشـــته 

نهـــاد  تأســـیس  نخســـت، 

بســـتر  به مثابـــه  دانشـــگاه 

بحـــث  بـــه  علوم انســـانی 

گذاشـــته می شـــود و تـــالش 

ـــرد  ـــای رویک ـــا تباره ـــردد ت می گ

بـــه علوم انســـانی جدیـــد، از 

ـــا دانشـــگاه تهـــران،  ـــون ت دارالفن

مطالعـــه شـــود. در گام دوم، 

تالش هـــای  از  مجموعـــه ای 

اندیشـــمندان  فردمحـــور 

میـــان  تعامـــل  مســـیر  در 

حوزه هـــای  و  علوم انســـانی 

علمیـــۀ پیـــش از انقـــالب اســـالمی بررســـی 

می شـــود. در گام ســـوم، رویکـــرد نهادمحـــور 

ـــود  ـــه می ش ـــالمی مطالع ـــالب اس ـــس از انق پ

و  دانشـــگاه ها  کارکـــرد  و 

واســـطه ای  پژوهشـــگاه های 

دانشـــگاه  و  حـــوزه  میـــان 

مطالعـــه می گـــردد. برخـــی 

ــل  ــش در فصـ ــج پژوهـ از نتایـ

نخســـت را می تـــوان از ایـــن 

قـــرار دانســـت:

تأســـیس  آن جاکـــه  از 

ــالف  ــران، برخـ ــگاه در ایـ دانشـ

ـــداوم  ـــه در ت ـــان، ن ـــۀ غربی تجرب

حوزه هـــای علمیـــه کـــه در 

تـــوازی بـــا آن انجـــام گرفـــت، 

مســـئلۀ  ابتـــدا  همـــان  از 

ــان  ــالف را میـ ــکاف و اختـ شـ

ســـنت های فکـــری حـــوزوی و 

علوم انســـانی برجســـته نمـــود 

و بـــه دغدغـــه و گاه بســـتر 

دل مشـــغولی فکـــری بســـیاری 

ــد. ــدل شـ بـ

فردمحـــور  تالش هـــای 

پیـــش از انقـــالب اســـالمی 

ـــامد  ـــر و بس ـــای جدی ت پیامده

ـــان  ـــل می ـــری را در تعام فراگیرت

و  علوم انســـانی  رشـــته های 

حوزه هـــای علمیـــه، در قیـــاس 

ـــبب  ـــدی، س ـــای بع ـــا تالش ه ب

ــا  ــل یـ ــنتی از تعامـ ــد و سـ شـ

ـــرای ایجـــاد ادبیـــات ضـــروری جهـــت  تـــالش ب

تعامـــل را بنیـــاد نهـــاد. به صـــورت مشـــخص 

ـــالب  ـــش از انق ـــمندان پی ـــل از اندیش ـــه نس س

سه نسل از اندیشمندان پیش از 
انقالب اسالمی به مبحث تعامل 
گام  اندیشیدند و در این عرصه 
دل مشغوالن  نخست،  نهادند. 
تجدد  نخستین  افق گشایان  و 
 در فاصلۀ زمانی میان 

ً
که عمدتا

تأسیس  تا  دارالفنون  تأسیس 
از  می زیستند.  تهران  دانشگاه 
عنوان  ذیل  پژوهش  در  آن ها 
»پیشگامان تجدد« یاد می گردد؛ 
پیشگامان  از  نسلی  دوم، 
 
ً
حوزوی در دانشگاه ها که عمدتا
از زمانۀ تأسیس دانشگاه تهران 
تا دهه های چهل و پنجاه هجری 
از  داشتند.  حضور  صحنه  در 
»نخستین  عنوان  ذیل  آن ها 
یاد  حوزوی«  کادمیسین های  آ
رسالت گرایان  سوم،  می گردد؛ 
تحول خواه حوزوی یا دانشگاهی 
که در دو دهۀ منتهی به انقالب 
اسالمی بروز و ظهور پیدا کردند. از 
آن ها ذیل عنوان »رسالت گرایان 
تحول خواه« یاد می گردد. هر سه 
از  پیش  اندیشمندان  از  نسل 
کمابیش  انقالب، در سه رویکرد 
واقع  ثمر  مثمر  بسی  متفاوت، 
فکری  سنت های  و  شدند 
تالش  رهگذر  از  را  ارزشمندی 
برای نیل به تعامل میان حوزه و 

دانشگاه شکل بخشیدند. 
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ــیدند  ــل اندیشـ ــث تعامـ ــه مبحـ ــالمی بـ اسـ

و در ایـــن عرصـــه گام نهادنـــد. نخســـت، 

نخســـتین  افق گشـــایان  و  دل مشـــغوالن 

تجـــدد کـــه عمدتـــًا در فاصلـــۀ زمانـــی 

ــیس  ــا تأسـ ــون تـ ــیس دارالفنـ ــان تأسـ میـ

ــا در  ــتند. از آن هـ ــران می زیسـ ــگاه تهـ دانشـ

ـــدد«  ـــگامان تج ـــوان »پیش ـــل عن ـــش ذی پژوه

ــگامان  ــلی از پیشـ ــردد؛ دوم، نسـ ــاد می گـ یـ

ـــۀ  ـــًا از زمان ـــه عمدت ـــگاه ها ک ـــوزوی در دانش ح

ــای  ــا دهه هـ ــران تـ ــگاه تهـ ــیس دانشـ تأسـ

چهـــل و پنجـــاه هجـــری در صحنـــه حضـــور 

داشـــتند. از آن هـــا ذیـــل عنـــوان »نخســـتین 

آکادمیســـین های حـــوزوی« یـــاد می گـــردد؛ 

ســـوم، رســـالت گرایان تحول خـــواه حـــوزوی 

ـــه  ـــی ب ـــۀ منته ـــه در دو ده ـــگاهی ک ـــا دانش ی

ـــد.  ـــدا کردن ـــروز و ظهـــور پی انقـــالب اســـالمی ب

»رســـالت گرایان  عنـــوان  ذیـــل  آن هـــا  از 

ـــل  ـــه نس ـــر س ـــردد. ه ـــاد می گ ـــواه« ی تحول خ

ــه  ــالب، در سـ ــش از انقـ ــمندان پیـ از اندیشـ

رویکـــرد کمابیـــش متفـــاوت، بســـی مثمـــر 

ثمـــر واقـــع شـــدند و ســـنت های فکـــری 

ارزشـــمندی را از رهگـــذر تـــالش بـــرای نیـــل 

ـــکل  ـــگاه ش ـــوزه و دانش ـــان ح ـــل می ـــه تعام ب

بخشـــیدند. اندیشـــمندان نســـل نخســـت، 

نخســـتین تعامـــل میـــان میـــراث حـــوزوی 

و دانشـــگاهی را شـــکل بخشـــیدند و درکـــی 

عالمانـــه و افق گشـــایانه را در ارتبـــاط بـــا 

ـــه  ـــد ارائ ـــوم جدی ـــی و عل نســـبت مباحـــث دین

دادنـــد. دانشـــمندان نســـل دوم، معـــارف 

دینـــی و اندیشـــه های فکـــری حـــوزوی را در 

دانشـــگاه بـــه شـــیوه ای روشـــمند طـــرح کردنـــد 

ـــد را،  ـــانی جدی ـــی از علوم انس ـــای بخش و زیربن

در ارتبـــاط بـــا اندیشـــه قدیـــم و در التفـــات 

ـــار  ـــیدند. آث ـــکل بخش ـــد، ش ـــه جدی ـــه اندیش ب

ـــع  ـــردی مرج ـــروز کارک ـــه ام ـــا ب ـــل ت ـــن نس ای

دارد و هم چنـــان در رشـــته های مختلـــف 

منبـــع  و  مراجعـــه  علوم انســـانی محـــل 

نســـل  متفکـــران  ایده پردازی هاســـت. 

ســـوم نیـــز، دغدغه منـــدی رســـالت گرایانه 

و شـــورانگیزی هدف جویانـــه را در رویکـــرد  

ـــترش  ـــانی گس ـــی و علوم انس ـــارف دین ـــه مع ب

دادنـــد و کوشـــیدند فهمـــی انضمامـــی و 

ـــل  ـــع از تعام ـــکالت و وقای ـــه مش ـــوف ب معط

ـــد؛  ـــت دهن ـــیپلین به دس ـــن دو دیس ـــان ای می

فهمـــی آسیب شناســـانه کـــه ریشـــه های 

بـــه دو  نظـــری آن به صـــورت هم زمـــان 

دینـــی  معـــارف  و  علوم انســـانی  ســـنت 

زمی گشـــت.  با

پـــس از انقـــالب اســـالمی، در درون حوزه های 

ــه  ــرد بـ ــه رویکـ ــی رخ داد کـ ــه تحوالتـ علمیـ

مبحـــث تعامـــل را جـــدی و جان مایـــه دار کـــرد. 

ایـــن تحـــوالت را ذیـــل بحـــث از قشـــربندی 

ـــالمی  ـــالب اس ـــس از انق ـــۀ پ ـــای علمی حوزه ه

توضیـــح  می دهـــد. کتـــاب مشـــخصًا بـــه 

ایـــن مـــوارد، و نقـــش آن هـــا در تعامـــل میـــان 

معـــارف دینـــی و علوم انســـانی، می پـــردازد: 

در  پرســـش گر  جوانـــان  از  نســـلی  ورود 

ــه  ــالب بـ ــتین پـــس از انقـ ــال های نخسـ سـ

ــان  ــالت هم زمـ ــه، تحصیـ ــای علمیـ حوزه هـ

بخشـــی از حوزویـــان در دانشـــگاه ها، ســـرریز 
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پرســـش ها و نیازهـــای انقـــالب اســـالمی ف

شـــکل گیری  و  علمیـــه  حوزه هـــای  بـــه 

ژانـــر نســـبتًا جدیـــدی از فعالیـــت حـــوزوی 

در قالـــب پژوهش گـــری کـــه هـــم ریشـــه در 

ـــای  ـــی دیرپ ـــی و مطالعات ـــنت های پژوهش س

ــایی ها و  ــم از روش شناسـ ــوزوی دارد و هـ حـ

ــًا  ــد عمیقـ ــانی جدیـ ــای علوم انسـ آگاهی هـ

تأثیـــر پذیرفتـــه اســـت. توضیـــح قشـــربندی 

جدیـــد حـــوزه، کـــه پـــس از 

پیـــروزی انقـــالب اســـالمی 

بررســـی  و  گرفـــت  شـــکل 

ـــل  ـــث تعام ـــا مبح ـــبت آن ب نس

از جملـــه دیگـــر مباحـــث در 

ـــت  ـــل نخس ـــش از فص ـــن بخ ای

کتـــاب اســـت.

ـــن  ـــث ای ـــی مباح ـــاب ط کت

نخســـت  فصـــل  از  بحـــش 

کـــه  می دهـــد  توضیـــح 

مهم تریـــن تحـــول در مســـیر 

حوزه هـــای  میـــان  تعامـــل 

رشـــته های  و  علمیـــه 

علوم انســـانی پـــس از انقـــالب 

ـــده و آرزوی از  ـــل ای اســـالمی ذی

ــرد  ــدۀ رویکـ ــش معطل مانـ پیـ

نهادمحـــور بـــه همـــکاری و 

ــگاه  ــوزه و دانشـ ــری حـ هم فکـ

و  شـــد  تعقیـــب  مختلـــف  ســـطوح  در 

از  مجموعـــه ای  به تدریـــج  براین اســـاس 

نهادهـــای حـــوزوی بـــا برخـــی کارکردهـــای 

ــا  ــگاهی بـ ــای دانشـ ــا نهادهـ ــگاهی یـ دانشـ

برخـــی کارکردهـــای حـــوزوی یـــا نهادهـــای 

واســـطه ای میـــان ایـــن دو شـــکل گرفـــت و 

ــن  ــای ایـ ــل تالش هـ ــت. حاصـ ــامان یافـ سـ

نهادهـــای مختلـــف، کـــه برخـــی کارکـــرد 

آموزشـــی و برخـــی کارکـــرد پژوهشـــی داشـــتند، 

گســـترش دغدغـــۀ تعامـــل میـــان حـــوزه 

و دانشـــگاه و بســـط برخـــی زمینه هـــای 

ـــدۀ  ـــرح ای ـــخصًا ط ـــود. مش ـــی ب ـــمند علم ارزش

دین پژوهـــی، هرچنـــد همـــراه 

بـــا نارســـایی هایی در حـــوزۀ 

مباحـــث تئوریـــک، ازجملـــه 

ایـــن دســـتاوردها بـــود. در 

عیـــن حـــال ایـــن مراکـــز در 

ــدان  ــده چنـ ــن ایـ ــبرد ایـ پیشـ

کـــه انتظـــار می رفـــت موفـــق 

ــد.  ــر نگردیدنـ ــاب ظاهـ وکامیـ

برخـــی زمینه هـــای منجـــر بـــه 

ــل  ــی فصـ ــت طـ ــن وضعیـ ایـ

نخســـت پژوهـــش بـــه بحـــث 

می شـــود. گذاشـــته 

معرفت شناســـانه  نگـــرش 

بـــه دشـــواری های پیـــش روی 

ـــطح  ـــن س ـــدف از ای ـــل: ه تعام

ـــه در فصـــل دوم  از پژوهـــش، ک

ـــا آن  ـــط ب ـــث مرتب ـــاب مباح کت

ارائـــه می شـــود، شناســـایی 

معرفت شـــناختی  امکانـــات  و  تنگناهـــا 

ــانی و  ــان علوم انسـ ــل میـ ــش روی تعامـ پیـ

مطالعـــات و معـــارف دینـــی از یـــک ســـوی 

و ارائـــۀ پیشـــنهادی بـــرای عبـــور از ایـــن 

از  مــجـمـوعـــه ای  بـه تـدریـــج 
برخــی  بــا  حــوزوی  نهادهــای 
یــا  دانـشگـــاهی  کـارکـــردهای 
نهادهــای دانشــگاهی بــا برخــی 
کارکردهــای حــوزوی یــا نهادهــای 
واســطه ای میــان ایــن دو شــکل 
گرفــت و ســامان یافــت. حاصــل 
نهادهــای  ایــن  تالش هــای 
کارکــرد  برخــی  کــه  مختلــف، 
آموزشی و برخی کارکرد پژوهشی 
دغدغــۀ  گســترش  داشــتند، 
تعامــل میــان حــوزه و دانشــگاه 
زمینه هــای  برخــی  بســط  و 
 
ً
ارزشــمند علمــی بــود. مشــخصا
ح ایــدۀ دین پژوهــی، هرچنــد  طــر
در  نارســایی هایی  بــا  همــراه 
حــوزۀ مباحــث تئوریــک، ازجملــه 

بــود. دســتاوردها  ایــن 
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ـــن  ـــان ای ـــل می ـــب تعام ـــا مرات ـــا و ارتق تنگناه

دو از منظـــری معرفت شناســـانه از ســـوی 

ـــن  ـــش اول ای ـــاس بخ ـــت. براین اس ـــر اس دیگ

ــه  ــن دو عرصـ ــی ایـ ــه زمینه شناسـ ــل بـ فصـ

و ظرفیت شناســـی تعامـــل میـــان آن هـــا 

می پـــردازد. شناســـایی دو مفهـــوم خـــدا 

و علـــم به مثابـــه بنیـــاد دیســـیپلین های 

معـــارف دینـــی و علوم انســـانی دســـتاورد 

ـــت. در  ـــاب اس ـــل دوم کت ـــش از فص ـــن بخ ای

بخش هـــای دوم و ســـوم ایـــن فصـــل، ایـــن دو 

ـــل  ـــانه و ذی ـــری معرفت شناس ـــوم از منظ مفه

ـــارف  ـــی و مقایســـه ای در مع ـــردی تطبیق رویک

دینـــی و علوم انســـانی بـــه بحـــث گذاشـــته 

ــی از  ــا درکـ ــردد تـ ــالش می گـ ــود و تـ می شـ

حـــدود و ثغـــور معرفتـــی آن هـــا، در ارجـــاع 

ــد. در  ــل آیـ ــیپلین حاصـ ــن دو دیسـ ــه ایـ بـ

ـــی از  ـــی ناش ـــای آگاه ـــارم نظام ه ـــش چه بخ

ـــی  ـــیوه ای تطبیق ـــه ش ـــیپلین ب ـــن دو دیس ای

و مقایســـه ای مطـــرح می شـــود و تـــالش 

ـــروز و ظهـــور آگاهـــی  می گـــردد تـــا چگونگـــی ب

ـــه  ـــیپلین، باتوجه ب ـــن دو دیس ـــک از ای در هری

ـــخص  ـــک مش ـــم در هری ـــدا و عل ـــت خ مصدری

ـــن  ـــنهاد ای ـــاوی پیش ـــم ح ـــش پنج ـــود. بخ ش

فصـــل از کتـــاب بـــرای رویکـــرد تعاملـــی 

ـــه  ـــن دو حـــوزه اســـت؛ پیشـــنهادی ک ـــان ای می

بـــر اســـاس آن مراجعـــۀ مـــا بـــه دو مفهـــوم 

خـــدا و علـــم در جریـــان مطالعـــات نه تنهـــا 

دچـــار تهافـــت معرفت شـــناختی نمی شـــود، 

بلکـــه زمینه ســـاز بهره گیـــری از اســـتعداد 

ــی و  ــارف دینـ ــی )معـ ــوزۀ آگاهـ ــن دو حـ ایـ

پژوهش هـــای  جریـــان  در  علوم انســـانی( 

مرتبـــط بـــا آن هـــا نیـــز می گـــردد. برخـــی از 

ـــرار  ـــن ق ـــل دوم از ای ـــش در فص ـــج پژوه نتای

اســـت:

علوم انسـانی به مثابـه اپیسـتمه ای مـدرن و 

عقل نگر و معارف حوزوی به مثابه اپیسـتمه ای 

کالسـیک و دینـی به راحتـی و بی دغدغـه راه 

بـه گفت وگـو نمی برنـد؛ چـه آن کـه در سـطوح 

یک دیگـر  بـا  معرفت شـناختی  مختلـِف 

تفاوت هایـی دارنـد. همیـن دشـواری ها سـبب 

شـده اسـت که تالش ها در مسـیر تعامل میان 

علوم انسـانی و معـارف حـوزوی در عرصه هـای 

معرفت شـناختی چنـدان بـه فرجـام نرسـد و 

چه بسـا در بسـیاری از مواقـع دسـتاورد مؤثری 

به بـار ننشـاند.

بـه مــثـابـــه  انــسـانـــی  عـلـــوم  
عقل نگــر  و  مــدرن  اپیســتمه ای 
بـه مـثـابـــه  حــوزوی  مـــعارف  و 
کالســیک و دینــی  اپیســتمه ای 
راه  بـی دغـــدغه  و  بـه راحـتـــی 
چــه  نمی بـرنـــد؛  گـفت وگـــو  بــه 
مـخـتـــلِف  سطـــوح  در  آن کــه 
یک دیگــر  بــا  معرفت شــناختی 
همـیـــن  دارنـــد.  تـفـاوت هـــایی 
دشــواری ها ســبب شــده است که 
تالش هــا در مســیر تعامــل میــان 
علوم انســانی و معــارف حــوزوی 
در عرصه هــای معرفت شــناختی 
و  نرســد  فرجــام  بــه  چنــدان 
مواقــع  از  بســیاری  در  چه بســا 
ننشــاند. بــار  بــه  مؤثــری  دســتاورد 
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رویکـــرد بـــه مفهـــوم خـــدا در معـــارف ف

نشـــان دهندۀ  علوم انســـانی  و  دینـــی 

تفـــاوت معرفت شـــناختی میـــان ایـــن دو 

اپیســـتمه اســـت. در دومـــی انســـان )و نـــه 

خـــدا( به مثابـــه ســـوژۀ فعـــال و شناســـا، 

ـــد،  ـــی خداون ـــد و در اول ـــر می کن ـــان را تدبی جه

ـــد،  ـــزال او می زی ـــدرت الی ـــت ق ـــی تح ـــه آدم ک

را  تفاوتـــی  چنیـــن  اســـت.  مدبراالمـــور 

می تـــوان در مراجعـــه بـــه آثـــار دکارت و کانـــت 

ـــالمی  ـــزرگ اس ـــوفان ب ـــوی و فیلس ـــک س از ی

ــه  ــان کـ ــان داد؛ هم چنـ ــر نشـ ــوی دیگـ ازسـ

ـــز  ـــم نی ـــوم عل ـــناختی مفه ـــی معرفت ش بررس

نشـــان می دهـــد کـــه رویکـــرد علوم انســـانی 

ـــاوت  ـــوم متف ـــن مفه ـــه ای ـــی ب ـــارف دین و مع

اســـت. علـــم بـــرای علوم انســـانی، برخـــالف 

ـــی جـــای  ـــارف دین ـــون مع ـــه در کان ـــد ک خداون

مـــی گیـــرد، نقطـــۀ کانونـــی اســـت.

ــم در  ــدا و علـ ــه خـ ــرش بـ ــاوت در نگـ تفـ

ــاد  ــه ایجـ ــانی بـ ــی و علوم انسـ ــارف دینـ معـ

نظام هـــای آگاهـــی کمابیـــش متفاوتـــی 

انجامیـــده اســـت. نظـــام آگاهـــی علوم انســـانی 

ـــه  ـــرون به مثاب ـــان بی ـــح جه ـــر توضی ـــی ب مبتن

امـــری مســـتقل و شناســـایی پذیر اســـت؛ 

درحالی کـــه معـــارف حـــوزوی از آگاهـــی 

ــون  ــی و چندوچـ ــن وحیانـ ــر متـ ــی بـ مبتنـ

ــه در آن ســـخن  ــای نهفتـ ــه معنـ ــردن بـ راه بـ

می گویـــد. ازایـــن رو، در دانـــش الهیـــات، 

از  کـــه عمدتـــًا نشـــان دهندۀ رویکـــردی 

مطالعـــات  بـــه  علوم انســـانی  جنـــس 

ــی  ــن ورزی و دینی اندیشـ ــت، دیـ ــی اسـ دینـ

به مثابـــه پدیـــداری شناســـایی شـــده اســـت 

ـــای آن  ـــف رازواره ه ـــه کش ـــی ب ـــد راه ـــه بای ک

ــذاری،  ــداری، اثرگـ ــون پدیـ ــود و چندچـ گشـ

بســـط یابی و نقش آفرینـــی اش را پژوهیـــد؛ 

درحالی کـــه مطالعـــات دینـــی، همچـــون 

کالم و فقـــه اســـالمی، بـــا دین مـــداری و 

دینی اندیشـــه پیوســـته اســـت و نگـــرش 

ــاس  ــی در آن مرکزیـــت دارد. براین اسـ وحیانـ

ـــای  اگـــر در اپیســـتمۀ نخســـت شناســـایی معن

یـــک حدیـــث بـــر عهـــدۀ دانش هایـــی نظیـــر 

ـــک  ـــادی و هرمنوتی ـــی انتق ـــخ، متن پژوه تاری

ـــی  ـــتمۀ دوم هدف ـــود، در اپیس ـــته می ش گذاش

ازاین دســـت را در دل دانشـــی همچـــون فقـــه 

و ذیـــل بهره گیـــری فقـــه از دانش هـــای 

ـــه  ـــال ب ـــه و رج ـــول فق ـــر اص ـــتیبان آن نظی پش

فرجـــام می رســـانند. 

ــی و  ــی دینـ ــای آگاهـ ــاوت در نظام هـ تفـ

ـــرای هم فکـــری  عرفـــی نشـــان دهندۀ امکانـــی ب

و هم اندیشـــی اســـت؛ ایـــن تفـــاوت تابعـــی 

ـــن دو اســـت  ـــی در ای ـــاوت آگاه ـــخ متف از تاری

و ازایـــن رو، حـــاوی توانـــی نهفتـــه بـــرای 

ــز  ــادی نیـ ــی انتقـ ــۀ علمـ ــترش مکالمـ گسـ

میـــان ایـــن دو اســـت. ایـــن ساده اندیشـــانه 

ـــی،  ـــای آگاه ـــم نظام ه ـــان بری ـــر گم ـــت اگ اس

موقعیت هـــای بســـته و پایان یافته ای انـــد. 

ایـــن نظام هـــا، هم چنـــان کـــه تاریـــخ 

در بهره گیـــری نهضـــت ترجمـــۀ اســـالمی 

کـــه  همان گونـــه  و  یونانـــی  میـــراث  از 

بهره بـــرداری جریـــان اصـــالح دینـــی غربـــی 

ـــان داده  ـــالمی نش ـــۀ اس ـــد میان ـــراث عه از می
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اســـت، میـــل بـــه هم فکـــری و هم اندیشـــی 

دارنـــد و اصـــواًل ارتقـــای مراتـــب آگاهـــی در 

آن هـــا تابعـــی از گســـترش امکان هـــای 

ــر  ــا یک دیگـ ــا بـ ــۀ آن هـ ــادی در مواجهـ انتقـ

اســـت. رویکـــرد باورمنـــد بـــه عـــدم امـــکان 

تعامـــل میـــان ایـــن دو گویـــای نوعـــی 

تقلیل گرایـــی سیســـتماتیک اســـت کـــه نـــه 

ـــه  ـــه مراجع ـــد و ن ـــت می کن ـــخ از آن حمای تاری

بـــه زمینه هـــای دانـــش ورزی در ایـــن دو 

اپیســـتمه مؤیـــد آن در حوزه هـــای مختلـــف 

دانـــش ورزی اســـت. چنیـــن رویکـــردی، 

کـــه بـــه اقتضـــای معرفت شناســـانه بودن 

بســـته  را  گفت وگـــو  راه  تفاوت هـــا، 

ــی  ــل آگاهـ ــط و نقـ ــت بسـ ــد قابلیـ می بینـ

ــت کم  ــر را دسـ ــوزۀ دیگـ ــه حـ ــوزه ای بـ از حـ

ـــت،  ـــوان گف ـــا بت ـــش  ای بس ـــرد و از دان می گی

ـــه  ـــیر توجی ـــی در مس ـــه منطق ـــًا به مثاب عمدت

هویـــت یـــا موقعیتـــی ویـــژه و نـــه امکانـــی 

ـــه از آن  ـــه ک ـــم، آن گون ـــب فه ـــا مرات ـــرای ارتق ب

انتظـــار مـــی رود، یـــاد می کنـــد. بـــا لحـــاظ 

ایـــن زمینـــه، کتـــاب بـــه طـــرح پیشـــنهادی 

معرفت شـــناختی جهـــت گســـترش ایـــن 

ــل  ــرای تعامـ ــی بـ ــاد فضایـ ــه و ایجـ مکالمـ

میـــان ایـــن دو اپیســـتمه می پـــردازد. ایـــن 

پیشـــنهاد حـــاوی راهـــکاری اســـت کـــه 

امیـــد مـــی رود امـــکان تعامـــل میـــان ایـــن 

دو عرصـــه را از منظـــری معرفت شـــناختی 

گســـترش دهـــد. کارکـــرد ایـــن پیشـــنهاد 

ـــور  ـــی، عب ـــرض کامیاب ـــناختی، در ف معرفت ش

ــه  ــه بـ ــا توجـ ــل بـ ــری تعامـ ــای نظـ از تنگنـ

نحـــوۀ مراجعـــۀ مـــا بـــه دو مفهـــوم کانونـــی 

ـــا  ـــط ب ـــای مرتب ـــل پژوهش ه ـــم ذی ـــدا و عل خ

علوم انســـانی و معـــارف دینـــی اســـت.

ـــکان  ـــترش ام ـــرای گس ـــاب ب ـــنهاد کت پیش

میـــان  معرفت شـــناختی  گفت وگـــوی 

دو حـــوزۀ علوم انســـانی و معـــارف دینـــی 

حایـــز نگرشـــی دو ســـطحی اســـت کـــه بـــر 

اســـاس آن اواًل، در جریـــان مطالعـــه الزم اســـت 

بخش هـــای غیرعبـــادی حـــوزۀ پژوهـــش 

ــا بخش هایـــی عبـــادی کـــه بـــه دلیلـــی  )یـ

معتبـــر مطالعـــۀ آن هـــا به مثابـــه پدیـــدار و 

ـــت(  ـــده اس ـــاظ ش ـــادی لح ـــی عب ـــه موقعیت ن

ـــم در  ـــای عل ـــه معن ـــه ب ـــاس مراجع ـــر اس را ب

ــًا،  ــت. ثانیـ ــث گذاشـ ــه بحـ ــانی بـ علوم انسـ

بخش هـــای عبـــادی یـــا حائـــز مراتبـــی 

ــون  ــادی )همچـ ــث عبـ ــا مباحـ ــاط بـ از ارتبـ

طـــرح در ســـیاق هدفـــی عبـــادی( را بایـــد در 

مراجعـــه بـــه معنایـــی از خداونـــد پژوهیـــد کـــه 

در معـــارف دینـــی بســـط یافتـــه اســـت. وجهـــۀ 

همـــت بخش هایـــی از فصـــل دوم توضیـــح 

شـــقوق و ســـطوح مختلـــف امکان منـــدی 

ـــرای  ـــری ب ـــتری نظ ـــد بس ـــئله، تمهی ـــن مس ای

ــر در  ــرح واره ای مؤثـ ــه طـ ــاع از آن به مثابـ دفـ

تعامـــل نظام منـــد میـــان مطالعـــات و معـــارف 

دینـــی و علوم انســـانی و تشـــریح ضوابـــط 

و روش هـــای منجـــر بـــه تحقق پذیـــری آن 

اســـت. هم چنیـــن ایـــن مهـــم در پایـــان 

فصـــل دوم در قالـــب مثالـــی مشـــخص اعمـــال 

و عرضـــه می شـــود و بـــه صـــورت تطبیقـــی 

ــود. ــته می شـ ــث گذاشـ ــه بحـ بـ
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درک ف و  ضـــروری  بیناذهنیـــت  ایجـــاد 

ـــن  ـــل: ای ـــرای گســـترش تعام ـــی الزم ب گفتمان

ســـطح از مطالعـــه، کـــه در فصـــل ســـوم پژوهـــش 

ـــون واپســـین بخـــش از  ـــود، همچ ـــه می ش ارائ

فصـــل دوم جنبـــه ای تجویزگرانـــه دارد و طـــی آن 

ـــه  ـــود ک ـــخص ش ـــی مش ـــردد راه ـــالش می گ ت

ـــه گشـــایش در مســـیر ارتقـــا مراتـــب آگاهـــی  ب

در ســـاحت مشـــترک میـــان علوم انســـانی و 

معـــارف دینـــی بینجامـــد. هـــدف از دســـتیابی 

ـــد شـــرایطی  ـــن ســـطح از آگاهـــی، تمهی ـــه ای ب

اســـت کـــه بـــه گســـترش دین پژوهـــی 

به مثابـــه دیســـیپلین منجـــر بـــه تعامـــل 

ـــر  ـــانی منج ـــی و علوم انس ـــارف دین ـــان مع می

شـــود. ایـــن ســـطح از مطالعـــه در قالـــب چهـــار 

ـــوم  ـــت، مفه ـــود: در گام نخس ـــه می ش گام ارائ

ـــه بحـــث  ـــی ب ـــه شـــیوه ای اجمال دین پژوهـــی ب

گذاشـــته می شـــود. ســـپس در گام دوم، بـــه 

ــوزوی و  ــارف حـ ــی معـ ــون بازخوانـ چندوچـ

علوم انســـانی پرداختـــه می شـــود. در گام 

ـــوۀ  ـــش از نح ـــی، پرس ـــر از بازخوان ـــوم، فرات س

بازآفرینـــی معـــارف حـــوزوی و علوم انســـانی 

ــود. درنهایـــت در گام  ــیده می شـ پیـــش کشـ

چهـــارم، نحـــوۀ نـــوآوری در دین پژوهـــی 

ـــوزه  ـــان ح ـــل می ـــارور تعام ـــتر ب ـــه بس به مثاب

ــد.  ــه می گردیـ ــگاه مطالعـ و دانشـ

پی نوشت:
و  انسـانی  علـوم  پژوهشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو   .*

فرهنگـی. مطالعـات 
بـا  علمیـه  حـوزه  تعامـل  مبلغـی،  عبدالمجیـد   .1
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