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مرجعیت علمی قرآن کریم ،به معنای اثرگذاری معنادار در علوم سیاسی ،از مباحث مهم و نیازمند
کنکاش فراوان است؛ از جمله پژوهشهای مهم ،نمایاندن این مرجعیت بر پایه نظریه علـم دینـی
است .در این مقاله نظریه علم دینی آیت هلال جوادیآملی به عنوان نظریهای جـامع مـورد اسـتفاده
قرار گرفته است .مسئله ما این است که نظریه علمیدینی ایشان با چه کاربستی میتواند بـه مثابـه
ِ
چارچوب نظر ِ
ی مرجعیت علمی قرآن کریم در دانشسیاسی قرار گیرد؟ ادعای مقاله این است که
نظریه علم دینی آیت هلال جوادیآملی با ویژگیهای منحصر به فرد ،مناسبترین چارچوب نظـری
برای نشان دادن مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم انسانی و طبیعی است .تبیین جامع نظریـه در
مراحل ششگانه ،تحلیل محتوایی و تلفیق مراحل همخوان در چگونگی کاربست آن در مرجعیت
علمی قرآن ،مهمترین دستاورد این پژوهش است .این هـدف بـا توسـعه در منـابع کشـف دیـن،
توسعه در مفاهیم علم ،عقل و دین؛ و با روش تنفیذ ،امضـا و اسـتنباط فروعـات از اصـول کلـی
صورت گرفته و چگونگی تحقق آن در علوم سیاسی به تصویر کشیده میشود.
کلیدواژهها :قرآن کریم ،مرجعیت علمی ،علم دینی ،آیت هلال جوادیآملی.
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مقدمه

ِ
کتاب آسمانی مصون از خطا و تحریف است و امروزه آهنگ بازگشت
قرآن کریم ،یگانه
به مفاهیم قرآنی ،سرعت بیشتری گرفته است و یکی از مباحث مهـم ،مرجعیـت علمـی
قرآن کریم در علوم بویژه علوم انسانی و به طور اخص علوم سیاسی است.
بیتردید ،تبیین و ترسیم درست چگـونگی مرجعیـت علمـی قـرآن کـریم در علـوم
سیاسی ،بدون ترسیم سهم قرآن در اسالمی سازی علوم ،ره به مطلوب نمیبرد؛ بنـابراین
یکی از مؤلفهها و ارکان این بحث تعیین الگوی علم دینی مناسب برای مرجعیت علمـی
قرآن است البته این امر نیازمند تبیین چگونگی کاربست علم دینـی در مرجعیـت علمـی
قرآن کریم است و یکی از غنیترین نظریهها در ساحت علمی دینی ،نظریـه علـم دینـی
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آیت ه لال جوادیآملی است.
با توجه به اشارات فوق ،مسئله مهم و پیش روی این پژوهش ،آن است که با توجه
به جایگاه چارچوب نظری ،علم دینی آیت هلال جوادیآملی چگونه و با چـه کاربسـتی،
یکی از بهترین الگوهای مناسب برای ترسیم مرجعیـت علمـی قـرآن کـریم در علـوم
سیاسی است ،به دیگر عبارت ،این پژوهش بر آن است تا نخسـت ارکـان و شاخصـه
های نظریه علم دینی آیت هلال جوادیآملی را ترسیم کرده سپس چگونگی کاربست آن
را برای قرار گرفتن به عنوان چارچوب نظری ایـن موضـو ،،تبیـین کنـد ،از ایـن رو،
نخست به بیـان مفـاهیم و در مرحلـه بعـد شاخصـههای نظریـه علـم دینـی آیـت هلال
جوادیآملی پرداخته در نهایت به ظرفیت سنجی آن برای بررسی مرجعیت قرآن کریم
در دانشهای سیاسی است.
مفهومشناسی علم دینی

علم دینی واژهای مرکب از «علم» و «دین» است؛ با قبول تعریف پذیری علم (تهانوی،

 )۱۱۱۱ /۱ :۱۷۷۱تبیین مفهوم آن به عنوان یکـی از مفـاهیم بنیـادین ،دشـوار اسـت،
گستردگی مفهومی این واژه در علوم مختلف سبب شده تحقیق در مفهوم آن به عنوان
یک مفهوم بنیادین دشوار گردد .با توجه به این نکتـه معـانی مختلفـی ماننـد :حضـور
موجود مجرد از ماده نزد موجـود مجـرد دیگـر (مالصـدرا )۱۷۷-۱۹۹ /۵ :۱۷۹۱،بـه
وجه برای آن گفتـه شـده کـه هـیچ یـک
معنای قطع و یقین ،یا به معنای باور صادق ُم َّ
منظور این مقاله نیست.
در نگاه دیگر علم یک رشته علمی مبتنی بر روش تجربـی « »scienceاسـت؛ یعنـی
و شهودی)؛ دوم :بر مبنای تجربه حسی بدست آمدهاند در ایـن اطـالق فقـه ،اصـول،
اخالق ،و فلسفه علم نیستند؛ زیرا اینها آگاهیهایی هستند که از طریـق تجربـه حسـی
مستقیم اکتساب نمیشوند و قابل آزمون تجربی نیستند(.بستان )۵۵ :۱۵۷۱،بـر اسـاس
این مبنا ،علم جدید ،کاربردی متفاوت از قبل پیدا میکند ،چنانهه چالمرز علم جدیـد
را در نگرش استقرایی چنین تعریف میکند :هدف علمی معرفتی اسـت اثبـات شـده،
نظریههای علمی به شیوهای دقیق از یافتههای تجربی که با مشاهده و آزمایش بدسـت
آمدهاند ،اخذ میشوند علم بر آنهه میتوان دید ،شنید ،لمس کرد و امثال اینها بنا شـده
است عقاید و سلیقههای شخصی و تخیالت نظری هیچ جـایی در علـم ندارنـد علـم
عینی است و معرفت علمی معرفت قابل اطمینان است؛ زیرا بطور عینـی اثبـات شـده
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مجموعهای از آگاهیهایی که دارای ویژگیهایی است :یک؛ حصولیاند (نه حضوری

است به نظر من این گونه اظهـارات گـوهر تلقـی متـداول معاصـر از معرفـت علمـی
است(.چالمرز.)۱۵ :۱۵۹۵،
مشکل اساسی این است در این کاربرد تنها اموری حسی و آزمون پذیر علم هستند
و آنهه از راه شهود  ،وحی و مانند آن به دست میآید ،آگاهی است و علم نیسـت .در
برابر این محدودیت ،علم به مجموعهای از دانستهها سازمان یافته اطالق میشود خواه
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مبتنی بر حس یا هر منبع دیگری مانند وحی و مثل آن باشد.
در مجمو ،و با توجه به تعریفهای یاد شده ،میتوان تعریف برخـی از دانشـوران
معاصر را  ،تعریف مناسبی در پژوهش حاضر به شمار آورد« :علـم برحسـب تعریـف
مورد قبول ،مجموعه مسائلی تشکیلشده از موضو ،و محمولاند که موضوعات آنهـا
زیرمجموعة یک موضو ،واحدند و پاسخی برای اثبات یا نفی میطلبند .هر تالشی در
این راه ،تالشی از سنخ آن علم به شمار میرود و منبع یـا روش در آن نقشـی نـدارد،
بلکه شامل فقاهت (در فقه) ،تفلسـف (در فلسـفه) ،و تحقیـق و پـژوهش علمـی (در
علوم) میشود» (مصباح )۹۵ :۱۵۷۱ ،تفاوت نمیکند که منبعی که سبب علم میشـود
منابع تجربی و حسی یا منابعی مانند عقل ،وحی و کشف و شهود باشند.
اولین معنایی که از واژه «دینی» یا «اسالمی» دانستن یک مطلـب بـه ذهـن خطـور
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میکند ،این است که آن مطلب از منابع مورد قبول دین گرفته شده باشد ،ولی این تنهـا
مالک نیست بلکه باید به سراغ منابع دین رفت ،در نتیجه نه تنها متون آیات و روایات،
بلکه عقل از منابع دین و دسـتاوردهای آن نیـز بـا رعایـت شـرایطی دینـی محسـوب
میشود(.سوزنهی)۱۹۱-۱۹۷ :۱۵۹۷ ،
بر اساس تعریف دو واژه «علم» و «دین» ترکیب این دو واژه بدین معنا خواهد بود
که هرگونه علمی – به معنای پیش گفته – که مورد پذیرش دین یعنی آیات و روایات
یا عقل قرار داشته باشد و با رعایت شرایط دینی از منابع دینی بدست آمده باشد علـم
دینی خوانده می شود.
مفهوم شناسی علوم سیاسی

سیاست هرچه باشد دانش سیاسی دانشی خواهد بود که به مطالعـه آن میپـردازد.
در لغت و اصطالح تعاریف مختلفی برای واژه سیاست بیان شده است ،گاه سیاست به
عنوان فن و کنش اجتماعی ،با عبارتی مانند« :آنهه مربوط به شهر ،اداره آن و متعلقات

آن است» یا «سیاست ،فن حکومت بر جوامع انسانی»(جاسمی )۱۷۰ :۱۵۷۵،یا سیاست
«مجموعه تدابیری است که حکومـتبـه منظـور اداره امـور کشـور اتخـاذ مـیکنـد».
(آقابخشایشی و دیگران )۱۵۱ :۱۵۵۰،و گاه «هر امری که مربرط به دولـت ،مـدیریت،
تعیین شکل ،مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشـد از مقولـه امـور سیاسـی اسـت»
(آشوری )۱۱۱ :۱۵۷۰،در این دسته تعاری ِ
ف «سیاست» بر معنای نخست ایـن واژه بـه
عنوان فن /پدیدهای است که با جامعه و مردمان مرتبط است.
در معنای دوم ،سیاست به عنوان یک علم و رشته علمی تعریف میشود« :سیاست
میدانند که به ما میآموزد چه کسی میبرد ،چه میبرد ،کجا میبرد چگونـه مـیبـرد و
چرا میبرد؟»(.همان) یا بر این نظرند که «سیاسـت مطالعـه دولـت اسـت»(.جاسـمی،
 ،)۱۷۰ :۱۵۷۵در این نو ،تعریفها منظور دانشوران از «سیاست» یک رشته تخصصی
و علمی در کنار دیگر رشتهها مانند علم اقتصاد ،علم حقوق و ...خواهد بود.
به گونهای دیگر گاه تعریف سیاست بر اساس غایت آن صورت میگیرد( ،بهروزی
لک )۰۵ :۱۵۷۱،تعریفهای غایتگرا به سه دسته تقسیم میشود؛ در پارهای تعریفها،
مقصد و غایت سیاست ،افزونی یارایی و قدرت صاحبان آن است ،در نظرگاه افـرادی
مانند ماکیاول ،هابز ،مورگنتا و در پی آنان افرادی همهون میشـل فوکـو مطـرح شـده
است ،هابز میگوید« :از نظر من یک خواست دائمی و خستگیناپذیر برای قدرت کـه
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علم حکومت برکشور است» (بابابی و آقایی .)۵۷۵ :۱۵۷۰،برخـی سیاسـت را علمـی

تنها با مرگ آدمی پایان مـیگیـرد ،در تمـام آدمهـا وجـود دارد»(.هـابز )۹۵ :۱۵۹۷،در
اندیشه میشل فوکو مسئله قدرت در همه جا جاری است ،که به روشها و منشهـای
گوناگون ابراز میشود(.نوابخش،کریمی.)۰۷ :۱۵۹۹،
غایت دیگر سیاست همان تنظیم و ساماندهی و نظم بخشیدن امور است و دولـت
بسان پلیس شب در پی ایجاد و برقراری امنیت ،ایجـاد نظـم در جامعـه و حفاظـت از

9

منفعتهای احاد جامعه است ،این شیوه نگرش در نظریـههـای مـدرن بـویژه مکتـب
لیبرالیسم برجسته میباشد(.اندرو وینسنت.)۱۱-۱۱ :۱۵۹۵،
در رویکرد سوم سیاست با غایـت فضـیلت و سـعادت تعریـف میشود(.فاسـتر،
 )۰۷۰-۰۷۱ /۱ :۱۵۷۹از نظرگاه ارسطو سیاست خیری است که به انسـان میرسـاند
(ارسطو )۱۰ :۱۵۹۷ ،توماس آکویناس با هماسان سـازی سیاسـت و حکومـت ،آن را
هدایت گر و ایفا کنند ه نقش کشتی برای رساندن بار به منزل فضیلت و پارسـایی ،بـه
نعمت همجواری خدا تعریف میکنند(.فاستر)۷۰ :۱۵۷۹ ،
دانشوران اسالمی نیز با توجه از زاویهای اخالق مدارانه ،سیاست با توجه به غایت
آن (سعادت کامل بشری) و ایصال به مطلوب تعریف کردهاند(.طوسـی )۵۱ :۱۵۱۵،از
منظر مالصدرا سیاست به معنای تدبیر و هدایت جامعه از دنیـا بـه سـوی آخـرت بـه
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منظور تقرب به خداوند متعال میباشد،که چنین سیاستی به انبیا ائمه و علمـای واجـد
شرایط اختصا ،دارد» (لک زایی )۹۱-۹۰ :۱۵۹۱ ،حضرت امام خمینی بـا توجـه بـه
غایت سیاست ،آن را هدایت گر جامعه به سوی هدایت ،صالح و سعادت عینی همان
کار انبیا تعریف میکند( .امام خمینی )۰۵۱ /۱۵ :۱۵۷۱،؛ درسخن دیگـری سیاسـت را
روابط میان حاکم و حکومتها و جلوگیری از مفاسد معرفی میکند (همـان)۱۵۷ /۱:
در این تعاریف قدرت وسیلهای برای نیل به مقاصدی متعالی و اهدافی مقدس و بلنـد
بکار گرفته میشود(فراتی )۷۵ :۱۵۷۵،بر ایـن اسـاس ویژگیهـای سیاسـت اسـالمی
عبارتند از« :ترغیب مردم به شناسایی خداوند و قـدرت الیـزال او ،بـه کسـب علـم و
دانش ،تهذیب اخالق و تزکیه نفس و استقرار مساوات و مواسات بین افراد و رسـیدن
به مرز صلح و آرامش خاطر و یافتن لیاقت بـه عنـوان خلیفـه الهـی در زمـین اسـت»
(مدنی .)۹ /۱ :۱۵۵۱ ،در سنجه تعریفهای یاد شده ،تعاریف یاد شده نشان میدهد در
طی تاریخ ،دریافتهای مختلفی از سیاسیت صورت گرفته اسـت در نتیجـه هـدف و

مقصدی را که برای آن میدیدند با یکدیگر فرق میکند (بشیریه)۹۵ :۱۵۹۵،
بنابراین «هدف مطالعات سیاسی به ایـن معنـا کشـف قـوانین مربـوط بـه اشـکال
گوناگون روابط قدرت در جوامـع انسـانی سـمت و جهـت ایـن روابـط و معرفـی و
شناساندن آنها به صورت سامان یافته اسـت»( .ابوالحمـد.)۵۵ :۱۵۹۰،در نتیجـه علـوم
سیاسی به عنوان یک دانش سازمان یافته و رشتهای با انسجام منطقی است کـه در آن
نوعی سنت آکادمیک مطالعه سیاست وجود دارد ،بر این اساس ،بایسته است از عنوان
علم به عنوان یک رشته برای آن استفاده نمود(.مارش.)۱۰ :۱۵۷۱ ،
فعل سیاسی (همان رابطه فرمانروایی و فرمانبری با منشأ قدرت) در جامعه میپردازد.
به عبارت دقیقتر سیاست ،دانش مطالعه رابطه قدرت در جامعه است.
مفهوم شناسی مرجعیت علمی

«مرجع» به معنای «عاد» یا «انصرف» بوده (ابـن فـارس )۰۷۵ /۱ :۱۰۵۰ ،و بـه معنـای
«محل رجو ،و جای بازگشت» آمده است(معین)۵۷۷۱ /۵ :۱۵۵۱ ،؛ مرجعیت مصـدر
جعلی از ماده «رجع» به معنای بازگشتن است (ابن منظور.)۱۰۱ /۱ :۱۰۱۰،
آنهه در اینجا اهمیت بیشـتری دارد معـانی «مرجعیـت علمـی قـرآن کـریم» کـه
میتواند به معانی مختلف باشد.
 .۱مرجعیت به معناى کشف مسائل موضو ،از قرآن ،که به صورت تفسیر موضعی
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با توجه به تعریف برگزیده ،دانش سیاسی نیز عبارت است از دانشی که به مطالعـه

ِ
مرجع پژوهش قرار میگیرد .بدین معنـا کـه دانشـمندان میتواننـد از ایـن منبـع
قرآن
معرفتی در حوزه اهداف ،مبانی و ...علوم مختلف به ویژه علوم انسانی اسـتفاده کننـد.
(رضائی)۱۷ :۱۵۷۱ ،
 .۱در نظرگاه دیگری «مرجعیت» به این معناست که میتوان از دادهها و اطالعـات
قرآن برای تأسیس ،تکمیل و تحول علوم انسانی بهره جست( .عالمی)۱۱۵ /۱ :۱۵۷۱،
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 .۵یا به معنای پذیریش حاکمیت قـرآن در زمینـه نگرشهـای اعتقـادی و کنتـرل
کنشهای انسانی در زمینه حکمت عملی و قرار دادن تالشهای علمی انسان در جهت
نیل به سعادت و کمال حقیقی است به گونهای که روح توحیـد در ابعـاد و جنبـههای
گوناگون دانش بشری سریان و حضور داشته باشد( .طوسی و عالمی)۱۰۰ :۱۵۷۱ ،
 .۰مرجعیت به معناى سنجش گزارههاى دانش با قرآن باشد ،به ایـن معنـا ،یـا تمـام
گزارههای یکی از عرصههای علم انسانی در قرآن بیان شده باشد و یا اگر در قرآن نیامده
است با مبانی ،متد ،محتوا و غایات الهی در تعارض نباشد( .عظیمی)۱۱۰ :۱۵۷۱،
 .۷معنای دیگر این که مرجعیت به معناى پاسخگویی قرآن به نیازهاى بشر باشد ،بدین
معنا که پرسش و مسئله نوپدید به وجود آمده در هر یک از عرصههای زندگی بشر به قرآن
عرضه میشود و با رعایت قواعد عام و خا ،تفسیری ،پاسخ قرآن کریم بدسـت میآیـد
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(رضائی )۱۵۱ :۱۵۷۱ ،یا ممکن است به معنای جهتدهی قرآن باشد ،در این معنا مبانی و
اهداف علوم تحت تأثیر قرآن کریم و متأثر از آن جهتدهی میشوند .این معنـا ،بـا عنـوان
«تحول علوم انسانی» مورد توجه و اشاره مقام معظم رهبری و آیت هلال مصباح قرار گرفتـه
است.دیگر آنکه مرجعی ت به معناى مرجع و منبع معرفتی باشد ،به این معنا که معارف علـوم
انسانی و یا تجربی منحصر در تجربه (حس و عقل) نباشد؛ بلکه از طریـق مـاورائی و وحـی
تأمین شود .در نتیجه همان سان که یک نظریه علمی بر اساس تجربـه وعقـل شـکل گرفتـه،
اثبات میشود ،با مرجعیت قرآن بر اساس آیات الهی شکل بگیـرد و بـر اسـاس ادلـه قرآنـی
تدوین شود .بنابراین نظریهپردازی قرآن نسبت به مسائل علوم انسانی و گـاه تجربـی شـکل
میگیرد( .رضائی)۱۵۷۱ ،
 .۵آخرین معنا و مورد پذیریش پژوهش حاضر ،مرجعیت علمی قرآن کریم به معنای
تأثیر گذاری معنا دار قرآن بر دانش است ،به این معنا که اثر گـذاری بـه معنـای تـأثیر در
الگوی دانش و تأثیر در جهت دهی و اثر گذاری بر مسـائل ،مبـانی ،روش ،بـه صـورت

تأسیسی یا تکمیلی و اصالحی مورد نظر است ،به گونهای که پس از بررسی تأثیر جـامع
بر دانش سیاسی ،نتیجه بدست آمده در حقیقت دانشی متفاوت از دانـش عرفـی موجـود
خواهد بود.
با توجه به نکات یاد شده ،مرجعیت به معنای پارادایمی است ،به این معنا که هر مثال
و هر تأثیر قرآن بر نظریهها یا مفاهیم ،سبب توسعه و ترویج یا تأیید پارادایم حاکم است؛
اما وقتی به طور کلی و لحاظ همه موارد تأسیسی قرآن در دانش سیاسی نیز مورد مالحظه
و اثر گذاری مورد مالحظه قرار گیرد بنای قبلی فرو میریزد و پی ریزی یک سـاختمان
است که میتواند به ارائه دانش سیاسی متفاوتی از دانش سیاسی مرسوم منجر شود.
ال جوادیآملی
نظریه علم دینی آیت ه ل

از دیدگاه برگزیده نظریه علم دینی آیت هلال جوادیآملی میتواند الگوی مناسبی بـرای
مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم انسانی (سیاسی) باشد؛ بنابراین باید معیار و مالکی
را جست و جو کرد تا روشن سازد این نظریه با چه کاربستی میتواند مرجعیت علمی
قرآن کریم در دانش به طور عام و در دانش سیاسی به طور خا ،داشته باشد.
ال جوادى آملی
مراحل علم دینی آیت ه ل

آیت هلال جوادیآملی در کتابهایی همهون «منزلت عقل در هندسـه معرفـت دینـی»،
«شریعت در آیینه معرفت»« ،دین شناسی» به تبیین مراحل ششگانه نظریه علـم دینـی
خویش پرداخته است:
مرحله نخست :توسعه معنایی واژگان علم ،دین و عقل

آیت هلال جوادیآملی آملی ،حقیقـت علـم را عـین کاشـفیت از واقـع معرفـی میکنـد.
(جوادی آملی )۰۹ /۱ :۱۵۹۱ ،عقل را به عنوان روشی برای شناخت واقع شامل چهـار
قسم؛ عقل تجربی در علوم طبیعی؛ عقل نیمه تجریدی در ریاضیات؛ عقل تجریدی در

کاربست نظریهعلمدینی آیت لال جوادىآملی در مرجعیت علمی قرآن برای علوم سیاسی

دانش جدید آغاز میشود.در نتیجه مرجعیت به معنای تأثیر گذاری در سـطوح مختلفـی
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فلسفه وعقل نـاب در عرفـان نظـری میداننـد( .جـوادی آملـی )۱۷ /۱ :۱۵۹۱،عقـل
سرچشمه همه علوم است و تمام دانشها  -دانش تجربی ،دانش ریاضی ،فلسفه ،کالم،
عرفان -و همانند آن را شامل میشود (همان) به همین دلیل برای شناخت علم و دیـن
و رابطه آن دو نخست باید عقل را شناخت ،به تعبیر استاد جوادی« :بر این پایه ،بررسی
نسبت عقل و دین به حل تعارض موهوم علم و دین مدد میرساند» .در نتیجه آیت هلال
جوادیآملی آملی ،علوم تجربی ،ریاضیات ،فلسفه و عرفان را علم میدانند(همان)۱۵:
بنابراین شاخصههای مفهومی عقل در این چنین است:
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درباره واژه «دین» در بیان آیت هلال جوادیآملی اگر چه دین فاقـد وحـدت حقیقـی و
جنس و فصل است(.جوادی آملی )۱۵ :۱۵۹۵،با وجود این ،از نظر ایشان ،ارائه تعریفـی
مفهومی از دین امکان پذیر است« :دین به عقاید ،اخالق ،قوانین و مقرراتی گفته میشود
که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسانها تنظیم شده اسـت .از ایـن رو دارای

سه عنصر عقاید ،اخالق و احکام است و فقدان یکی از اینها موجب نقصـان در معنـا و
مفهوم آن است»(.جوادی آملی )۱۵۹ :۱۵۷۵،سپس به تعریف توسعه یافتـهتری از دیـن،
تحت عنوان دین جامع میپردازد« :دین جامع (دین توحیدی) عبارت اسـت از شـناخت
خداوند و تبیین اسماء ،صفات و افعال پروردگار طبق این تعریف ،علوم طبیعی و انسانی
عقلی و تجربی نیز که به تبیین افعال خداوند متعال میپردازند ،در زمره دین جـامع قـرار
میگیرند»( .جوادی آملی )۵۵ :۱۵۹۵،پس دین نه منحصر در نقل است و نه در حـداقلی
و شخصی محصور میشود؛ بلکه عقل و نقل دو پایه منبع معرفتی دیـن خواهنـد بـود و
بر این اساس افزون بر نقل ،عقل نیز به عنوان یکی از منـابع مهـم دیـن محسـوب
میشود و هر چه را که عقل با برهان و به صورت یقینی درک کند و همه دستاوردهای
عقل بشر ،بایسته و شایسته اتصاف به «دینی بودن» است و حاصل آنکه نه تنهـا عقـل
امری بیرون و معارض با شریعت نخواهد بود ،بلکه در کنار نقل کاشف دیـن خواهـد
بود .نمودار ذیل بیانگر این مطلب است:
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دین کامل و جامع ارائه میشود( .جوادی آملی)۱۱۹ :۱۵۷۵،
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با توجه به نکات یاد شده راه تشخیص و افتراق ادیان حق و ادیـان باطـل در ایـن
است که جاعل دین حق ،خداوند متعال است و وحی و عقـل آن را در اختیـار انسـان
میدهنــد؛ امــا جاعــل و آفریننــده ادیـان باطــل ،هــوا و هــوس انسانهاســت( ،جــواد
آملی)۱۱۰ :۱۵۵۱،
بنابراین اگر چه علم در ذات خود با دین تعارضی ندارد همان سان که فلسفه علـم
(فلسفه مضاف) این گونه است؛ «فلسفه الحادی و جهان بینی الحادی ،هدفی جز نفـی
ندارد .مبانی و اصول موضوعه این قسم هستی شناسی و جهان بینی ،الحـادی اسـت و
به طور طبیعی چنین نگرشی فلسفه علم وعلم را نیز ابزار الحادی خود قرار میدهد واز
او میخواهد تا همه هستی را از منظر تجربه حسی بییند و بر اساس دانش تجربی تبیین
و تفسیر کند .در این صورت سخن از چگونگی حل تعارض عقل (علم) و نقل نیست؛
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زیرا سخن از محاربه و معانده الفت ناپذیر این دو است و محاربه قابـل حـل و فصـل
نیست ،مگر با پیروزی یکی و شکست دیگری .فلسفه مطلق الحادی که درباره ساحت
قدسی دین همواره میگویدِ :إنْ هذا ِإ َّال َأساط ِی ُر ْاْلَ َّول ِی َن ( .انعام)۱۷:
عالمه جوادی میگوید« :چگونه میتواند با دین سرآشتی داشته باشد؟ دین نیـز در
برابر الحاد میایستد و آن را سفاهت میداند(.بقره )۱۵۵:بلکه فراتر از این پیروان آن را
خارج از انسانیت میشمارد (فرقان )۰۰:بنابراین علم یا الهی و یا الحادی است ،اگر چه
دانشمند خود از این نکته غافل باشد و خویش را بی طرف بداند ولی علم بـی طـرف
نخواهیم داشت( .جوادی آملی )۱۵۵-۱۱۵ :۱۵۹۵ ،افزون بـر ایـن کـه علـم حسـی و
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تجربی باید حد خویش را بشناسد و در صدد ارائه جهان بینی بـر نیایـد ،بلکـه منـابع
معرفتی دیگر یعنی وحی ،و به تبع آن نقل معتبر و عقل تجریـدی (فلسـفه) عهـده دار
ارائه جهان بینی باشند»( .همان)۱۰۵:

بحث مهم دیگر در این نظریه چیستی عقل است ،مقصود از عقـل در ایـن سلسـله
مباحث خصو ،عقل تجریدی محض که در فلسـفه و کـالم بـراهین خـود را نشـان
میدهد ،نیست بلکه گستره آن عقل تجربی را کـه در علـوم تجربـی و انسـانی ظهـور
مییابد ،عقل نیمه تجریدی را که عهدهدار ریاضیات است و عقل ناب را که از عهـده
عرفان نظری بر میآید نیز در بر میگیرد(۵.همان) چه این که «عقل میزان حق و باطل
و صدق و کذب شریعت است»( .خسرو پناه )۹۱ :۱۵۹۱ ،در نتیجـه عقـل در ترسـیم
مسیر ،تراز و معیاری سترگ است چه این که در پارهای موارد و موضوعات کلیـد راز

معنای قرآن یاری میدهد( .جواد آملی)۰۰۹ :۱۵۹۹ ،
مرحله دوم :تصحیح جایگاه علم در هندسه معرفت دینی

از دیدگاه آیت هلال جوادیآملی در راستای اسالمی سازی متـون درسـی دانشـگاهی در
حوزه علوم طبیعی نخست باید عنوان «خلقت» را جایگزین عنوان «طبیعـت» کـرد ،تـا
این گونه اندیشید که این پدیدهها این چنین آفریده شدهاند ،سپس به عنوان خالقیت و
هدف و غایت هستی -پرستش خدا و گسترش عدل و داد -توجـه نمـود؛ و در هـیچ
مرحلهای تنها به عقل و یا نقل بسنده نکرد و تفسیر تکوین به تکوین صـورت نگیـرد؛
بلکه هموار با طی مراحل یاد شده ارتباط موضو ،دانش عالمان علم طبیعـی بـا خـالق
هستی بخش ،هم به لحاظ مبدأ آفرینش و هم به لحاظ مقصـد و منتهـای آن و هـم بـه
جهت صراط مستقیم ،محفوظ میماند(.جوادی آملـی )۱۰۱ :۱۵۹۱ ،سـخن فـوق ،در
جدول ذیل این گونه ترسیم میشود.
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گشا است و هم پس از گشودن در نیز همراه انسـان اسـت و وی را در درک و یـافتن
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مرحله سوم :اسالمی بودن علم در عین کشف حقیقت
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در نظر آیت هلال جوادیآملی ،از آنجا که علم نور است و پـرده از اسـرار اوراق تکـوین
الهی برمیدارد ،همواره دینی است ،در علوم انسانی نیز اگر حقیقی و واقعی باشـد نـه
خیال ،چیزی جز کشف حقیقت نخواهد بود ،پس همان سان که نقل کاشف است عقل
نیز کاشف خواهد بود ،به عبارتی اگر علم در وهم و جهل مرکب به سر نبرد و حقیقتـا
علم باشد ،اسالمی است و عقاید شخص در علم بودن عملش تأثیر ندارد .همان گونـه
که اگر ملحدی به تفسیر قرآن پرداخت و جهت ادبی ،لطایف ،فصاحت و بالغت آن را
بررسی نمود ،نمیتوان به استناد الحادش ،فهم و تفسیر او را – گرچه با رعایت شرایط
کامل فهم و ادراک معتبر قول خداوند ،اگر وهم و حدس نباشد و تفسیر صحیح و فهم
درست باشد ،به اسالمی وغیر اسالمی تقسیم نمیشود هر چند صاحب ایـن فهـم بـه
مسلمان وغیر مسلمان تقسیم شود(.همان)۱۰۰-۱۰۵ :
بنابراین ایمان و کف ِر عالم و مفسر در اصل فهم کتاب تکوین و تشریع تأثیر نـدارد،
اگر چه در رشد او مؤثر است .و شاهد آن که قرآن مشرکان و کافران را مخاطـب قـرار

میدهد تا قرآن را بفهمند؛ چنانهه فهم آنان امکان مطابقت بـا اسـالم را نداشـته باشـد
چنین دعوت و ابالغی بیهوده است( .همان)۱۱۰:

در نظر آیت هلال جوادیآملیعلم به ویژه در سنت اسالمی ،پیوند وثیقـی بـا دیـن دارد ،بـه
گونهای که در دوره انحطاط هر دو دچار انحطاط شـدند و در دوره رونـق و شـکوفایی
تمدن اسالمی ،علم و دین هر دو رونق داشتند .اما رشد علـوم حسـی در قـرون اخیـر و
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مرحله چهارم :پیوند وثیق علم و دین

مغایرت ره آورد علوم حسی با تحریفها و تفسیر های خرافی منجر به پذیرش جـدایی
علم و دین از منظر متولیان شریعت مسیحیت شد .اما صاحبان علوم حسی ،ابتدا بـا ایـن
فرضیه که هر چه به چشم نیاید و با حس اثباتپذیر و یا ابطالپذیر نباشـد ،ذهنـی و بـی
معنا است ،به پوچ بودن مفاهیم و معانی دینی نظر دادند و سپس بـا فرضـیههایی از ایـن
قبیل که هر آنهه در ذهن می باشد مانند خود انسان موجـودی محسـوس و گـذرا و در
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تغییر است ،معرفت دین و شریعت را امری متغیر و متحول دانستند و از آن پس با تحلیل
عوامل فردی و اجتماعی که  -در قالب مدلهای مشهور و فرضیههای مقبول آنـان ـ در
تشکیل ذهنیت انسان دخیل هستند ،پندار دیانت را نیز رهـاورد جبـری شـرایط روانـی،
اجتماعی و یا اقتصادی خا ،معرفی کردند( .همان)۱۷۱-۱۷۵ :
حال آنگه از دیدگاه برگزیده آیت هلال جوادیآملی درباره رابطه علم و دین ،نظریـه
تداخل علم در دین است به این معنا که به عبارت منطقی میان آنها عموم و خصـو،
مطلق است ،دین شامل تمام علوم میشود .نمیتوان علم را از دین جدا ساخت ،البتـه
دستیابی به این مرحله خود نیازمند پیمودن مراحل دیگر است.
مرحله پنجم :تنفیذ و امضای قرار دادهای عقالئی

در این نظریه یکی از راههای اسالمی سازی علم امضـای آن توسـط شـریعت اسـت؛
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منظور آیت هلال جوادیآملی این است« :بنای عقال ،قراردها ،آداب و رسـوم و قـوانین و
مقررات کشورهاست که قانون گذاران تأسیس میکنند و در میـان مـردم رواج دارد و
تفاوت آن با عقل در این است که عقل منبع مستقل به حساب میآید ،اما بنای عقال زیر
مجموعه سنت است و منبع مستقلی به شمار نمیآید .فرق دیگر این اسـت کـه حکـم
عقل از سنخ علم است و بنای عقال از سنخ عمل و صرف عمل از آن جهت کـه عمـل
است ،قابل ارزیابی نیست ،مگر آن که عمل معصوم  7باشـد یـا بـه امضـای معصـوم
برسد ،ولی حکم عقل از آن جهت که حکم و ادراک است ،کامال قابل بررسی و تحقیق
و در نتیجه قابل استناد خواهد بود»( .جوادی آملی)۱۹۷ /۰ :۱۵۹۱ ،
در اسالمی بودن یک مطلب ،دو عامل اساسی مؤثرند؛ یکی همان تأسیس و ابتکـار
شار ،مقدس است و دیگری که جنبه دینی مییابد همان تنفیذ و امضای قراردادهـای
مردمی است ،تـا بـا اصـول ارزشـی و قواعـد دانـش اسـالمی مغـایر نباشـد(.جوادی
آملی )۱۱۱ :۱۵۷۰،بنابراین آداب و رسوم عقال یا علوم تدوین شـده توسـط عقـال در

صورت عدم رد ،شار ،،در زمره و قلمرو دین قرار میگیرد.
مرحله ششم :تبیین کلیات علوم توسط دلیل نقلی

از دیدگاه آیت هلال جوادیآملی ،اسالم گاه در خور موضو ،و مصلحتها،به صورت کامل
و صریح ،به شرح و بسط دیدگاه الهی میپردازد و ریز و درشت آن را تبیین میکند و گاه
تنها به بیان کلیاتی در زمینه آن مطلب بسنده میکنـد و تفریـع و کشـف جزئیـات را بـه
انسانها وامینهد .و «معیار دینی بودن این فرو ،،ذکر تفصیلی آن در متون دینـی نیسـت،
بلکه میزان ،همانا استنباط آنها از اصول متقن اسالمی است» (جواد آملی )۱۵۱ :۱۵۵۱،اگر
بنابراین همان سان که اهل بیت فرمودهاند« :علینـا القـاء االصـول الـیکم و علـیکم
التفریع ،یعنی برماست که اصول و کلیات را بر شما القا کنیم و بر شماست که فرو ،این
اصول را استنباط و تحصیل نمایید «.با تمسک به اصول مستند و متقن القا شده از ناحیه
صــاحبان وحــی ،راههــای فرعــی در زمینــههای مختلــف علمــی یکایــک چهــره
مینماید(.همان )۱۵۵-۱۱۷ :البته برای استخراج ریز جزئیات مختلف از کلیات آیـات
الهی باید مراحل مختلفی را طی کرد(.جوادی آملی)۱۱۰ :۱۵۷۰ ،
بنابراین با گذر و تأمل در مراحل ششگانهای که پارهای از آنها به عنوان مقدمات و
برخی به عنوان مراحل اصلی مورد بررسی قرار گرفت ،الگوی علم دینی ایـن دانشـور
بزرگ روشن شد ،اکنون باید چگونگی کاربست این الگو را در علوم انسانی (سیاسی)
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چه استنباط فرو ،از کلیات توسط دانشیان این رشته صورت میپذیرد.

مورد بررسی قرار داد.
تطبیق و اعمال نظریه در مرجعیت علمی قرآن در علوم سیاسی

آنسان که گذشت چگونگی کاربسـت نظریـه علـم دینـی آیـت هلال جـوادیآملـی در
مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم سیاسی ،مهمترین مسئله ایـن پـژوهش اسـت ،در
الگوی ی اد شده ،عقل نه در عرض دین است و نه در عرض وحی ،در عـرض وحـی
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نیست چرا که معرفت وحیانی از سنخ علم حضوری و با عصمت همراه است که عین
الیقین و حق الیقین است؛ اما عقل در حوزه مفاهیم و از سنخ علم ،حصولی است ،پس
کنار هم نشاندن عقل و وحی ناصواب است( ،جوادی آملی )۷۵ :۱۵۵۱ ،اما این که در
عرض دین نیست؛ زیرا عقل سراج و چراغ است اما دین مسیر و راه اسـت از ایـن رو
چرا ،هرگز راه نیست بلکه عقل راه را نشان دهد ،در نتیجه شأن عقل شأن حکم کردن
نخواهد بود و حیث تشریع و ایجادی ندارد ،در نتیجه در عرض دین نیز نخواهد بـود
کسی می تواند دین را جعل کند که خالق باشد و عقل خالق نیسـت پـس شـار ،نیـز
نخواهد بود( .همان)۰۷ ، ،
بلکه عقل در عرض نقل است ،انسان اگر بخواهد به دین راه پیدا کنـد راهـی جـز
عقل ندارد ،مباحث همهون بحث از مبدأ و معاد ،اوصاف الهی و اینکـه ایـن اوصـاف
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عین یکدیگر هستند ،عین ذات هستند ،خداوند تکوین و تشریعی دارد ،برای تشریعش
انبیائی هستند ،انبیاء الهی معصوم اند ،انبیاء با اعجاز خودشان را به عرصه انسـانی مـی
آورند ،انبیاء کتاب الهی را به همراه دارند ،همه و همه ا ینهـا بـه وسـیله عقـل اسـت.
بنابراین اصل وجود حقیقت دین را ،عقل کشف می کند( .همان)۷۱، ،
افزون بر این فهم نقل نیز توسط عقل صورت می گیرد ،پس عقل کشاف و پـرده
بردار از احکام الهی است به عبارت روشن تر عقل ادارک دیـن می کنـد نـه انشـای
احکام دین؛ عقل همانند آییینه ای حکم خدا را نشان می دهد ،دلیل عقل هم تکوین
و هم تدوین را کشف می نماید( .همان ) ۱۷ :در نگاه عالمه جوادی عقـل و نقـل بـه
ال» است (همـان:
ال» و عقل «ما الهمه هل
یک مبدأ و مصدر برمی گردند .نقل «ما انزله هل
 ،) ۱۵پس عقل یا فعل خدا و تکوین را یا قول و تشریع را می شناسد و حـوزه نقـل
نیز فعل و قول خداست بنابراین عقل و نقل در صدد انجام یک کارند و هریک راهی
هستند برای شناخت دین و وحی(جوادی آملی ) ۱۱ :۱۵۵۱ ،در نتیجه انهه را عقـل

به عنوان دانش سیاسی کشف می کند در صورتی که شرایط الزم داشـته باشـد علـم
دینی محسوب می شود ،زیرا اگر عقل در محدوده معرفت دینی جای می گیرد علـم
که محصول عقل است نمی توان خارج از محدوده معرفت دینی دانست و این فلسفه
مطلق است که همه علوم را الهی یا الحادی می کند زیرا سرشت هر دانشی را فلسفه
مطلق که سرنوشت ساز است رقم می زند و تنها فلسفه مطلق است کـه آغـاز پدیـد
آمدنش نه ملحد است و نه موحد.
در این الگو دین دارای سه عنصر (عقاید ،اخـالق و احکـام) معرفـی میشـود کـه
از شناخت خدا و تبیین اسما ،صفات و افعال پروردگار است ،که شامل علوم طبیعـی،
انسانی ،عقلی و تجربی هم به تبیین افعال میپردازند میشود .براساس این تعریف نیـز
دین شامل علوم سیاسی نیز میشود.
این الگو در مرحله بعد که وابسته به تعریف دو واژه دین و علم نیـز هسـت ،منبـع
معرفتی دین را منحصر در نقل نمیبیند؛ بلکه عقـل و نقـل را در عـرض هـم دو پایـه
اساسی دین بشمار میآورد ،در نتیجه همه دستاوردهای عقل بشری ،بـه نـوعی دینـی
است و مالک حق و باطل بودن آنها این است که در دین حـق ،جاعـل دیـن خداونـد
متعال است و وحی و عقل آن را در اختیار انسان قرار میدهند؛ ولی جاعل ادیان باطل،
هوا و هوس انسانها است و عقل میزان حق و باطل در تبیین خطوط کلی دین اسـت.
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هدفش اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسانهاست و دین توحیدی عبارت اسـت

در نتیجه عقل دارای گسترهای است که عقل تجربی و عقل نیمه تجریدی و عقل ناب
را شامل میشود.
پس از آنکه روشن شد که علم چیزی جز کشف از حقیقت و واقعیت نیسـت ،در
نظریه یاد شده امکان ندارد چنین علمی غیر اسالمی باشد .بدین معنا علمی که از اسرار
تکوین پرده بر میدارد ،نمیتواند به غیر دینی بودن متصف شود .در نتیجه همان سـان
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که دیدگاههای علم فیزیک زمانی که از مرز فرضیه ،وهم و گمان بگذرد و بـه کمـال و
یقین برسد اگر چه دانشمند فیزیک ملحد و شاک باشد دانـش و دیـدگاهی کـه ارائـه
میدهد فاقد طبیعت و اعتبار شرعی نیست؛ بلکـه هماننـد نتـایج فیزیـکدان مسـلمان
گزارشی از حقیقتی در عالمی طبیعت و خلقت است .همانسان اگر کسی ملحدانه بـه
تفسیر قرآن بپردازد مطالب تفسیری وی که براساس قواعد عام و خا ،صورت گرفته
باشد و دارای اطمینان و یقین است ،از تفسیر بودن خارج نخواهـد شـد؛ زیـرا تفسـیر
صحیح اسالمی و غیر اسالمی نداریم ،بلکه چنین تفسیمی امکان ندارد.
بر این اساس ،همان سان که علم صائب در تفسیر خلقت و فعل خداوند الهی است
و غیر الهی بودن در آن راه ندارد در علوم انسانی مانند علوم سیاسی نیز اگر دیـدگاهی
به صورت علم و یقین ارائه شود ،غیر الهی بودن در آن راه ندارد ،چرا که عـدم توجـه
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ارائه دهنده دانش و عدم توجه وی به بخشی از حقیقت (ارتباط حقیقت با مبدأ هستی)
مانع نمی شود که بخش مثمر و مثبت آن (علم و دانش صائب و مطابق واقع) اسـالمی
نباشد ،چرا که علم صحیح و ثمربخش نمیتواند حجت شرعی نباشد .البته در صورتی
که علم واقعی باشد نه خیال و وهم ،که در حقیقت علم نیست؛ بلکه جهل مرکب است
و جهل موصوف با اسالمی بودن را بر نمیتابد.
بنابراین علم ،تنها دینی و اسالمی است و اعتقاد دانشور آن تأثیری در این نکته ندارد،
اما دست کم در برخی علوم اعتقاد دانشـور و پژوهشـگر ،در رشـد فهـم و درسـتتر و
عمیقتر فهمیدن وی مؤثر است .شاهد مطالب یاد شده این است که قرآن کریم در موارد
مختلف کافران و مشرکان را مخاطب قرار میدهد ،اگـر فهـم درسـت آیـات منـوط بـه
مسلمان بودن مفسر و شنونده باشد ،این دسته از خطابات بی معنا خواهد بود.
بر خالف دیدگاه جدایی دین از علم که علم را حتی در بخش فلسفه و هستیشناسی
از وصف الهی بودن ،قطع میکند ،در این الگو علم در دین داخل است به این معنا که بـه

عبارت منطقی میان آنها عموم و خصو ،مطلق است ،دین شامل تمـام علـوم میشـود.
البته دستیابی به این مرحله خود نیازمند پیمودن مراحل بعدی است.
تمامی علوم یقینی اسالمی است و علم
غیر دینی نداریم.
علم دینی است حتی اگر دانشمند غیر

تبیین

که مطابق با حقیقت باشد نه وهم

علم همواره ثمر بخش و حجت است.

و خیال که جهل مرکب است:

علم غیر کاشف (جهل مرکب) قابل

رابطه علم

اتصاف به دینی نیست.

و دین

رابطه تداخل علم در دین است .
نسبت دین و علم
نسبت دین و علم

عموم خصو ،مطلق است.
هر علمی دینی است.

تمام گزارههای علمی دانش سیاسی که به صورت قطعی و کاشف حقیقت باشد،
دینی است و امکان اتصاف آن به غیر دینی وجود ندارد.

در جدول فوق و بر اساس مطالب پیش گفته ،روشن شد مرحله سوم و چهارم علم دینـی
آیت ه لال جوادیآملیهگونه در الگوی مورد نظر تأثیر گذار است و تبیین میشود ،که علـم چـه
در عرصه تجربی و چه انسانی (سیاسی) چنانهه حقیقی و شرایط علم بـودن را داشـته باشـد،
امکان توصیف به وصفی جز دینی ندارد خواه دانشیان آن ،ملحد یا مسلمان باشند.
الگوی علم دین ِی مورد نظر ،این گونه تکمیل میشود و نقش شار ،مقدس در زمینه

کاربست نظریهعلمدینی آیت لال جوادىآملی در مرجعیت علمی قرآن برای علوم سیاسی

علم به معنای حقیقی یعنی علمی

مسلمان وملحد باشد.
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امور عقالیی ،قراردادها ،آداب و رسوم و قوانین و مقررات را تبیین میکند و جایگاه آن
را در این الگو روشن میسازد ،تفاوت امور عقالیی با عقل این است که عقـل منبعـی
مستقل در عرض نقل است؛ ولی بنای عقال زیر مجموعه سنت است و منبع مستقل به
شمار نمیآید ،افزون بر این که عقل از سنخ عمل است و صـرف عمـل انسـان (غیـر
معصوم یا بدون تأیید و امضای معصوم) قابل ارزیابی و ارزش نیست.
اما یکی از جنبههای مهم دینی بـودن یـک گـزاره و قـانون و قـرار داد در عرصـه
سیاست این است که مورد امضا و تنفیذ شار ،قرار گیرد تا با اصول ارزشـی و قواعـد
دانش اسالمی مغایرت نداشته باشد .البته اگر آداب و رسوم سابقه در زمان شار ،داشته
باشد نیز در برخی مبانی عدم رد ،شار ،برای اثبات و تقریر آن کافی است.
کار دیگری که توسط دلیل نقلی در راستای تبیین علوم صورت گرفته ،تبیین کلیات
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علوم توسط دلیل نقلی است .بدین معنا که گاه شریعت تنها به بیـان کلیـاتی در زمینـه
موضوعی بسنده میکند و تفریع و کشف جزئیات را انسانها وامینهد و همان سان که
دینی بودن وصف جزئیات بیان شده از سوی نقل قرار میگیرد وصف جزئیات کشف
شده و تفریع شده بر کلیات بیان شده توسط شار ،نیز قرار میگیرد .بنابراین اگر کلیات
به واسطه نقل بیان شود و دانشوران و پژوهشگران اقدام به تفریع فـرو ،از آن کلیـات
کنند آنهه به دست میآید نیز علم دینی به شمار میآید؛ زیرا میزان و معیـار ،اسـتنباط
آنها از اصول متقن اسالمی است؛ آن سان که خواهد آمد این گونه عملکردی در زمینـه
علوم سیاسی نیز تحقق یافته است و اصول کلی آن توسط نقل و تفریع فرو ،از اصـول
توسط عقل صورت گرفته است.

جدول چگونگى تأثیر نقل بر علم دینى
تقریر و تنفیذ بناى عقال و قوانین و رسوم بـه
دو روش
دیگر دینی

تنفیذ و تقریر شار،

واسطه دلیل نقلی
عدم رد ،بنـاى عقـالى همزمـان بـا حضـور

بودن برخی

شار،

از قواعد و

قوانین جزئی تفریع شده از کلیات بیـان شـده

قوانین و
علوم

تبیین کلیـات علـوم در نقل ،دینی محسوب میشود
توسط دلیل نقلی

اصول است.
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مالک تفریع و اسـتنباط بـر اسـاس قواعـد و
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از نتایج الگوی یاد شده این است :با توجه به این که هر علم حقیقی ،دینـی اسـت،
زمانی که پژوهشگر و دانشور معتقد بـه قـرآن ،بـه گـزاراهای علمـی (مبـانی ،روش و
غایات) در عرصه دانش سیاسی دست یافت در صور ذیل دانش وی دینـی و اسـالمی
محسوب میشود:
با عقل مستقل یا نیمه مستقل به مطلب و نکتهای دست یافت امکان تقسـیم آن بـه
دینی و غیر دینی و اسالمی و غیـر اسـالمی وجـود نـدارد ،زیـرا کشـف حقیقـت در
عرصههای تجربی و اعتقادی و وصفی جز اسالمی و دینی نخواهد داشت.
اگر در قرآن کریم یا سنت قطعی که برای دانشور معتقد ایجاد علم میکند ،گزارهای
از گزارههای دانش سیاسی تبیین شود ،از آن رو که که سند قرآن قطعی است چنانهـه
داللت آن نیز تمام باشد ،و سنت نیز داللت و سند آن تمام باشد برای وی علم حاصـل
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میشود و علم وی دینی و اسالمی خواهد بود.
بنای عقال که در زمینه آداب و رسوم و قوانین بشری در صورتی که مورد تنفیـذ و
تقریر آیات یا سنت قرار گیرد دینی و اسالمی محسوب میشود .در دانش سیاسی نیـز
اموری مختلفی همهون روشها و قواعـد کشـورداری ،توسـط مـردم وضـع شـده و
شریعت با تقریر آنها دینی بودن آن را رقم زده اسـت ،هـم چنـین قـوانین و فروعـات
جزئی که بر اساس قوانین عام و خا ،از کلیات بیان شـده در قـرآن و سـنت توسـط
دانشوران محیط به قواعد استنباط نیز دینی و اسالمی خواهد بود.

جمع بندی و تحلیل کاربردی

کاربست نظریه علم دینی آیت هلال جوادیآملـی بـا توسـعه تعریـف در واژگـان دیـن،
خلقت ،علم و عقل آغاز شد ،بیتردید گزاره نخست ،همان توجـه دیـن بـه الیـههای
وجودی انسان (روح ،عقل و رفتار) است ،مسائل مرتبط به روح و روان توسط دانـش
اخالق ،مسائل مربوط با عقل با عقاید و مسائل حوزه رفتاری انسان با فقه پوشش داده
میشود تا نیازهای انسان برآورده شود.
گزاره دوم نیز (تعیین هدف دین :اداره جامعه و پرورش انسان) همان هدف قـرآن
سوم با واسطه بیشتری به کار این پژوهش میآید .و گزاره چهارم (توسـعه در معنـای
دین در راستای شمول علوم طبیعی) از موضو ،بحث ما خارج است.
جایگزینی واژه «خلقت» به جای «طبیعت» در راستای دینی سـازی علـوم تجربـی
صورت میگیرد؛ اما توجه به مبدأ ،مقصد و معاد و مسیر حرکت در علوم سیاسـی نیـز
کاربرد اساسی دارد.
در تبیین مفهوم علم در الگوی مورد نظر ،این گزاره که دانش سیاسی شاخصههای
علم بودن را داراست ،از اهمیت ویـژهای برخـوردار اسـت چـرا کـه بـه ایـن نتیجـه
میانجامد که دانش سیاسی در عین کشف از حقیقت میتواند الهی باشد .و بـا توجـه
ویژگیهای یاد شده ،عقل هم تراز با نقل یکی از منابع درک دین عقل است و این نکته
در اسالمیسازی تأثیر بسزایی دارد.
آنهه بیش از هر چیزی در این الگو مورد نظر است بررسی چگونگی اثـر گـذاری
نقل بر دانش است؛ زیرا اگر همه جزئیات دانشی توسط نقل ارائه شود ،دینی بـودن آن
روشن و آشکار است ،اما افزون بر این چهار بخش دیگر نیز علم دینی خواهند بود:

کاربست نظریهعلمدینی آیت لال جوادىآملی در مرجعیت علمی قرآن برای علوم سیاسی

کریم است یا به عبارتی بخش معظمی از آن توسط قرآن بر آورده مـیشـود .و گـزاره
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در صورتی که نقل (قرآن) قانون یا گزارههای سیاسی – اجتماعی را تنفیذ و امضـا
کند و آنها را بپذیرد اذعان میکنیم که دینی اسـت ،مـا از آن بـا عنـوان «تأییـدی» یـاد
میکنیم ( .شامل تأسیس ،تأیید کامل یا اصالح میشود)
تأسیس و ابتکار شار ،مقدس نسبت به هـر یـک از دانشهـا در حقیقـت یکـی از
عمدهترین مالکها و ترازهای اسالمی شدن یا همان دینی شدن است؛ کـه دردیـدگاه
برگزیده در بخشها و گرایشها مختلف دانشهای علوم سیاسی رخ داده است.
مرحله دیگری که توسعه و گستره فراوانی در قرآن کریم دارد این اسـت کـه کلیـات
علوم به صورت نقلی تبیین شود و جزئیات و فرو ،از آنها استنباط و استخراج شود ،بی
تردید چنین گزارههایی اسالمی خواهند بود .در قرآن کریم ،نیز قوانین کلی دانش سیاسی
یا گرایشهای مرتبط بیان شدهاند و میتوان جزئیات بسیاری را از آنها تفریع نمود.
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در صورتی که مبانی ،روش و غایات دانش (دانش سیاسی) ،از نقل گرفتـه شـود و
متصف به وصف دینی گردد ،دانش برآمده از آن نیز دینی خواهد بود.
بنابراین پیشنهاد میشود بر اساس الگوی یاد شده و کاربست و روش اعمال آن در
علوم انسانی (سیاسی)؛ دانش سیاسی اسالمی متشکل از فلسفه سیاسـی قـرآن بنیـان،
کالم سیاسی قرآن بنیان ،اخالق سیاسی قرآن بنیان ،فقـه سیاسـی قـرآن بنیـان ،جامعـه
شناسی مبتنی بر قرآن ووو مورد پژوهش و ارائه شود.

منابع
 .۱ابن منظور ،محمدبنمکرم ( .)۱۰۱۰لسان العرب ،بیروت ،دار الفکر للطباعة و النشر و
التوزیع ،دارصادر.
 .۱ابو الحمد ،عبد الحمید ( .)۱۵۹۰مبانى سیاست ،چاپ دهم ،تهران ،انتشارات توس.
 .۵احمد بن فارس بن زکریا ،محمد ( .)۱۰۵۰معجم مقاییس اللغة ،قم ،دفتر تبلیغات.
 .۰ارسـطو ( )۱۵۹۷اخالق نیکوماخوس ،ترجمـه دکتـر محمـد حسـن لطفـی ،تهـران،
انتشارات طرح نو.
 .۷اصفهانی ،محمد علی ( .)۱۵۹۷منطق تفسیرقرآن  ،قم ،جامعة المصطفی.
 .۵آقا بخشی ،علی؛ افشاری راد ،مینو ( )۱۵۵۰فرهنـ

علـوس سیاسـى ،تهـران ،مرکـز

اطالعات و مدارک علمی ایران.
 .۹بابایی ،غالمرضا؛ آقایی ،بهمن ( )۱۵۷۰فرهن

علوس سیاسى ،تهران ،ویس.

 .۷بستان ،حسین ،گامى به سوى علم دینى )۱۵۷۱( ،قم ،انتشارات حوزه و دانشگاه.
 .۱۵بشیریه ،حسین ( )۱۵۹۵آموزش دانـ

سیاسـى :مبـانى علـم سیاسـت نظـرى و

تاسیسى ،تهران ،نگاه معاصر.
 .۱۱بهروزی لک ،غالمرضـا (« )۱۵۷۱رویکردهـاى مطالعـاس سیاسـى قـرآن» نشـریه
پژوهشهای سیاست اسالمی ،شماره .۱
 .۱۱التهانوی ،محمدعلی ( )۱۷۷۱کشـا اصـطالحاس الفنـون و العلـوس ،بیـروت ،مکتبـه لبنـان
ناشرون.
علوس سیاسى ،بی جا ،گوتنبرگ.

 .۱۵جاسمی ،محمد ( )۱۵۷۵فرهن
 .۱۰جوادی آملی ،عبد هلال ( ،)۱۵۷۰اسالس و محیط زیست ،قم ،مرکز نشر اسراء.

 )۱۵۹۹( _________________ .۱۷قرآن در قرآن ،تحقیق محمد محرابی ،قم ،مرکز نشـر
اسراء.

 )۱۵۹۱( _________________ .۱۱منزلت عقل در هندسه معرفت دینـى ،تنظـیم احمـد
واعظی ،قم ،مرکز نشر اسراء.

 .)۱۵۹۱( _________________ .۱۵سرچشمه اندیشه ،ج .۰تنظیم عبـاس رحیمیـان ،قـم،

کاربست نظریهعلمدینی آیت لال جوادىآملی در مرجعیت علمی قرآن برای علوم سیاسی

 .۱آشوری ،داریوش ( )۱۵۷۰دانشنامه سیاسى ،تهران ،مروارید.
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مرکز نشر اسراء.

 .)۱۵۷۵( _________________ .۱۹حق و تکلیف ،تنظیم مصطفی خلیلی ،قم ،مرکز نشـر
اسرا.

 )۱۵۹۵( _________________ .۱۷دین شناسى ،تنظیم محمد رضـا مصـطفی پـور ،قـم،
مرکز نشر اسرا.

 )۱۵۵۱( _________________ .۱۵شریعت در آیینه معرفت ،تهران ،مرکز نشـر فرهنگـی
رجا.
 .۱۱چالمرز آلن اف ( )۱۵۹۵چیستى علم :در آمدی بر مکاتـ

علـم شناسـى ،ترجمـه

سعید زیبا کالم ،تهران ،انتشارات سمت.
 .۱۱خسروپناه ،عبد الحسین ( )2831انتظاراس بشر از دیـن ،تهـران ،مؤسسـه فرهنگـی
دانش و اندیشه معاصر.
 .۱۵خمینی ،روح هلال ( )۱۵۷۱صحیفه اماس ،قم ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .۱۰دیوید مارش ( )۱۵۷۱روش و نظریه در علوس سیاسى ،ترجمـه امیـر محمـد حـاجی
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یوسفی ،تهران ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 .۱۷رضائی اصفهانی ،محمدعلی ( )۱۵۷۱منطق تفسیر قـرآن :قـرآن و علـوس بیعـى و
انسانى ،قم ،مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.

 )۱۵۷۱( _____________________ .۱۱مرجعیت علمى قرآن کـریم ،سلسـه منشـورات
کنگره بین الملل قرآن و علوم انسانی ،قم ،ترجمه و نشر المصطفی.

« )۱۵۷۱( _____________________ .۱۵نظریــه پردازیهــای علمــى قــرآن» ،نشــریه
پژوهشنامه قرآن و حدیث ،قم ،دارالحدیث.
 .۱۹سـوزنهی حسـین ( )۱۵۹۷معنـا ،امکـان و راهکارهــای تحقـق علـم دینـی ،تهــران،
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 .۱۷صدر الدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ( .)۱۷۹۱الحکمة المتعالیة فى االسفار العقلیة
االربعة ،بیروت ،دار احیاء التراث.
 .۵۵طوسی ،محمد رضا؛ عالمی ،عبد الرؤف ( )۱۵۷۱رابطه مرجعیـت علمـى قـرآن بـا
جهانى ،جاودانگى و جامعیت قرآن ،مجموعه مقاالت ،قم ،نشر المصطفی.
 .۵۱طوسی ،نصیر الدین ( )۱۵۱۵اخالق ناصرى ،تهران ،انتشارات خوارزمی.
 .۵۱عالمی ،عبد الرؤف ( .)۱۵۷۱مرجعیت علمى قرآن کریم در حـوزه علـوس انسـانى،

مجموعه مقاالت ،قم ،نشر المصطفی.
 .۵۵عظیمی ،محمد شریفة ( .)۱۵۷۱چیستى و چگونگى مرجعیت قرآن در علوس انسانى،
مجموعه مقاالت ،قم ،نشر المصطفی.
 .۵۰فاستر ،مایکل .)۱۵۷۹(،خداوندان اندیشـه سیاسـى ،ترجمـه جـواد شـیخ االسـالمی ،تهـران،
امیرکبیر.
 .۵۷فراتی ،عبد الوهاب ( .)۱۵۷۵دانـ

سیاسـى در حـوزه علمیـه قـم ،قـم ،سـازمان

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .۵۱لکزایی ،نجف ( .)۱۵۹۱اندیشه سیاسى صدر المتألهین ،قم ،بوستان کتاب.
 .۵۵مدنی ،جالل الدین ( .)۱۵۵۱مبانى و کلیاس علوس سیاسى ،تهران :نشر اسالمیه.
قم ،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 .۵۷معین ،محمد .)۱۵۵۱( ،فرهنک فارسى ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.
 .۰۵نوابخش ،مهرداد؛ کریمی ،فـاروق (« )۱۵۹۹واکاوى مفهوس قدرس در نظریاس میشل
فوکو» ،نشریه مطالعات سیاسی ،دوره اول ،شماره .۵
 .۰۱وینسنت ،اندرو ( .)۱۵۹۵نظریههاى دولت .ترجمه حسین بشیریه .نشر نی .تهران.
 .۰۱هابز ،توماس ( .)۱۵۹۷لویاتان ،ترجمه حسین بشیریه ،تهران ،نشر نی.

کاربست نظریهعلمدینی آیت لال جوادىآملی در مرجعیت علمی قرآن برای علوم سیاسی

 .۵۹مصباح یزدی ،محمدتقی )۱۵۷۱( ،رابطه علم و دین ،تحقیق و نگارش علی مصـباح،
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