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بازسازی اندیشه آیت اهلل 
مهدوی کنی در تولید علوم انسانیـ  

اجتماعی اسالمی؛ از نظر تا تطبیق

مي توان مرحوم آيت اهلل مهدوي کني را يکي از پيشگامان طراحي و پياده سازي ايده توليد علوم انساني 
ـ اجتماعي اســامي پس از انقاب اســامي ايران دانســت. وي علم ديني را نظامي معرفتي مبتني بر 
جهان بيني اسامي و اصول حقوقي اعتباري با ريشه هايي فلسفي و کامي مي داند و بر اين باور است 
که استخراج و استنباط اين نظام معرفتي، با رهيافتي فقاهتي در مواجهه با متون ديني امکان پذير است. 
از ديدگاه وي در اين مواجهه نبايد از تاقي يافته  هاي علم مدرن و سکوالر با متون ديني و پرسش  هاي 

حاصل از اين تاقي غفلت ورزيد.
ايشان بسنده کردن به نظريه پردازي در توليد علم ديني را ناتمام تلقي نموده و از اين روي پاي از دايره 
تئوري پردازي فراتر نهاده و با تأسيس نهادي علمي، دست به کار تطبيق و پياده سازي آن نظريه در قالب 
برنامه  آموزشيـ  پژوهشي مدوني گرديد. هويت خاص اين نهاد در مسير توليد علوم انسانيـ  اجتماعي 
اسامي را مي توان حاصل نگاه ويژه ايشان به اهداف، ساختار، برنامه ريزي درسي، معلم و متعلم دانست. 
از مهم ترين شاخصه  هاي اين نگاه مي توان به برنامه ريزي تلفيقي با رويکردي ميان رشته اي، پيوند عملي 
حوزه و دانشگاه، تقدم تعليم و تزکيه ديني بر توليد علم، جريان سازي علمي، برگزيدن و تربيت هدفمند 
نيروي انســاني )اعم آموزگار و آموزنده( و ... اشــاره کرد. اين نوشتار با رويکرد توصيفيـ  تحليلي با 

استفاده از اسناد و منابع کتابخانه اي به بررسي مباني و مؤلفه هاي ديدگاه و تجربه ايشان مي پردازد.
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1. مقدمه و بیان مسئله
در ســال  های اخیر پرداختن به نســبت دین و علم و تالش برای تبیین مفهوم علم دینی 
رونق ویژه ای در کشور یافته است. فارغ از گذشته بیش از نیم قرنی این مسئله در جهان 
اسالم، ریشه  های طرح آن در ایران را می توان در کانون  های اسالمی مبارزه پیش از انقالب 
جســتجو نمود. ایده اولیه و مبهم تشــکیل یک دانشگاه اسالمی پیش از انقالب در جمع 
یاران انقالب شکل می گیرد و مدت کوتاهی پس از پیروزی، در سال  های انقالب فرهنگی 
پیاده ســازی می شــود. راهبری این ایده در این مقطع بر عهده یکی از اصلی ترین عناصر 
حلقه اولیه یاران انقالب یعنی حضرت آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنیقدس سره قرار می گیرد 
و به تدریــج بالنده و پخته می شــود. عدم اکتفای به نظریه پــردازی صرف از ویژگی های 
ایشان در عرصه تولید علم دینی در کشور است. وی با پیاده سازی این ایده در یک مرکز 
علمی کوشــیده است تا اندیشــه تولید علوم انسانیـ  اجتماعی مبتنی بر معارف الهی را 
در کارگاه عمل صیقل بزند. برای نیل به دیدگاه ایشــان در این مســئله بایسته است که 

به نکات ذیل توجه نمود: 
أ. در تبیین مســئله این نوشتار نمی توان صرفاً به ذکر سلسله ای از آراء و اندیشه  های 
نظری اکتفا نمود که چنین رویکردی بی تردید تصویری ناقص از چندین دهه اندیشه ورزی 
و عملکرد علمی ایشــان فرا روی ما قرار خواهد داد. بر همین پایه این نوشــتار را در دو 
بخش سامان داده ایم: بخش نخست عهده دار ارائه تصویری کالن از ساحت نظری مسئله 
مورد بحث اســت و بخش پسین، ســاحت تطبیق این نظریه در مقام عمل را به نمایش 
درمی آورد. البته این دو ســاحت در همه مراحل با یکدیگر در تعامل بوده و گاه ســاحت 
نظری، عملکرد دانشــگاه اســالمی مرجع را تکمیل نموده و گاه در شیوه عملیاتی شدن 

ایده  ها اندیشه هایی نوین سر برآورده است.
ب. پیشــینه تئوریک برقراری ارتباط میان علوم انســانیـ  اجتماعی با معارف دینی 
در اندیشــه آیت اهلل مهدوی کنی را می باید در سال  های جوانی و پیش از انقالب اسالمی 
جستجو نمود. تالقی مکتب امام خمینی و عالمه طباطبایی شاگردانی را پرورده است که 
عموماً با این دغدغه زیســته اند و فعالیت  های علمی خود را در این مســیر سوق داده اند. 
به عنوان نمونه مجموعه تالش  های مهدوی کنی در حوزه اقتصاد اســالمی به همراه برخی 
دوســتان انقالبی نظیر شهیدمطهری که متأسفانه در حمله  های مأموران ساواک از میان 
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رفته است، را باید از این دست تلقی نمود. )مهدوی کنی، 1379: 9(1 بخشی از این تالش 
سال  ها بعد در قالب ارائه درس در دانشگاه امام صادق علیه السالم دوباره تکرار شد که در قالب 
جزوات درسی و نیز کتابی تحت عنوان »اصول و مبانی اقتصاد اسالمی در قرآن« در آمده 
است.2 همچنین یادداشت  های حاصل از مباحثات علمی ایشان با گروه دیگری از مبارزین 
همانند آیت اهلل شهیدبهشتی و آیت اهلل موسوی اردبیلی در باب سیاست و حکومت در سیره 
اهل بیتعلیهم الســالم را می توان در همین راستا ارزیابی نمود که این دست از یادداشت  ها نیز 

متأسفانه در جریان مبارزات از میان رفته است.
ج. متأسفانه نوشتار مکتوب و مدونی که ارائه کننده منسجم دیدگاه  های ایشان در باب 
تولید علوم انسانی ـ اجتماعی اسالمی باشد به جای نمانده است اما با عنایت به اینکه این 
مســئله دغدغه سالیان دراز ایشان بوده اســت، لذا با بسامد فراوان و از زوایای گوناگونی 
در گفته  ها و نوشــته  های برجای مانده از ایشــان و نیز اسناد تهیه شده تحت نظر ایشان، 
پراکنده شده است که منبع مناسبی برای تدوین دیدگاه  های وی در این زمینه می باشد. 
گفتگو  های شفاهی نگارنده در طی سالیان همراهی با ایشان نیز از جمله دیگر منابع این 
مطالعه تلقی می شود که بیشتر منتقل کننده ساختار کالن اندیشه و روح حاکم بر عملکرد 
ایشان خواهد بود و به جهت ارزش کمتر استنادی، به طور مستقیم مورد بهره برداری قرار 
نخواهد گرفت. در ضمن، عملکرد ایشان در طی سی و سه سال اداره یک مرکز دانشگاهی 
ـ حوزوی نیز منبع الهام بخش دیگری اســت که در جای خود مورد بهره برداری تحلیلی 
قرار خواهد گرفت. به این ترتیب در این نوشتار بر آن هستیم تا با مروری بر منابع مذکور، 
تجربه حرکت در مســیر تولید علوم انسانیـ  اجتماعی اسالمی در بستر دانشگاه اسالمی 
را در انگیزه،اندیشهوعملکرد آیت اهلل مهدوی کنی مورد بررسی قرار دهیم. بدیهی است 

1. برای اطاع از ســابقه دغدغه و فعاليت  های ايشــان درباره علوم انســانی اسامی به ويژه اقتصاد 
اســامی به روايت اسناد ســاواک در طی ســال  های 1347-1346 ر.ک: گروه نويسندگان، 1385: 
101-82؛ همچنين به نظر می رسد دست نوشته  های مزبور که پيش از انقاب تهيه شده است، بخشی 
از نوشــته هايی باشد که بنابر اسناد ساواک به تاريخ 1354/9/2 از منزل ايشان ضبط و صورت جلسه 

گرديده است. )گروه نويسندگان، 1385: 394(
2. اين کتاب که تقريرات درس  های آيات االحکام اقتصادی ايشــان در دانشــگاه امام صادقعليه الســام 
است در تعداد محدود و پيش از بازبينی نهايی توسط نويسنده، برای همايش »مبانی معرفت شناسی 
و روش شناســی اقتصاد اسامی« در سال 1379 منتشر شده است. نويسنده فقيد پس از اين در چند 
مرحله با وسواس تغييراتی اساسی در متن اين اثر ايجاد کرده است که متأسفانه هنوز مجال نشر نيافته 
است. آنچه از اين کتاب در اين نوشتار نقل خواهد شد از متن بازبينی شده مؤلف است که ان شاءاهلل 

به زودی توسط دفتر تنظيم، حفظ و نشر آثار آيت اهلل مهدوی کنی منتشر خواهد شد.

بازسازی انديشه آيت اهلل مهدوی کنی در توليد ...
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که با توجه به اینکه چنین تحقیقی ســابقه ای نداشــته اســت، باید این نوشتار را نسخه 
نخســتین تلقی نمود. امید است با تکمیل انتشــار آثار ایشان، امکان تکمیل این نوشتار 
فراهم آید. در این مقاله با روشــی توصیفیـ  تحلیلی به مطالعه و بررســی بخشی از آثار 

باقیمانده از ایشان خواهیم پرداخت.

2. تعریف علوم انسانی ـ اجتماعی اسالمی
دســتیابی به دیدگاهی منسجم از آراء مهدوی کنی درباره هویت علوم انسانیـ  اجتماعی 
اسالمی مستلزم توجه به عناصر گوناگونی است که مجموع آنها تفسیر ایشان از این مسئله 
را نمایان می ســازد. برای دست یافتن به دیدگاه ایشان الزم است تا این عناصر به ترتیب 
مورد مطالعه قرار گیرند. به طور خالصه می توان هویت علوم انســانی ـ اجتماعی اسالمی 

را از دیدگاه مهدوی کنی در عبارت ذیل خالصه کرد: 
علوم انســانی ـ اجتماعی اســالمی عبارت اند از نظام هایی منسجم از محموالت و 
مســائل )توصیفات و تبیین  ها و تفســیر ها یا تجویز  ها و باید و نبایدها( با محوریت 
فعل ارادی انســان که با بهره گیری از روش هایی )تحــت حاکمیت انگاره یگانگی 
دانش، رهیافت فقاهتی و بدون نفی کارکرد تجربه  های بشــری در منطقه سکوت( 
از منبــع اصول تکوینی و حقوقی اســالمی و با جهت گیــری الهی و تقید بر حفظ 
و رعایت ارزش  ها و محدوده ها، اولویت  ها و ترجیحات شــرعی، در فضای اندیشه و 

زیست اسالمی نشئت یافته است.
در تعریف فوق عناصر متعددی در اتصاف علم به دینی بودن مورد مالحظه قرار گرفته 
اســت و مجموع آنها ضامن اسالمی بودن علوم انسانی ـ اجتماعی دانسته شده است. در 
ادامه این نوشتار هر یک از این عناصر در حد مقدور به صورت مستقل مورد بررسی قرار 

خواهند گرفت. این عناصر در دو ساحت قابل بررسی و مطالعه است: 
1. ســاحت معرفتــی: مجموعــه ای از روش  های تولید معرفت کــه در پی چینش 
ویژه معلومات بالفعل در کنار یکدیگر، گزاره  های علمی جدیدی را پدیدار می ســازند. 
روش  های اســتداللی و قیاســی و همچنین روش  های تجربی و مشــاهداتی را باید از 
جمله عناصر این ساحت دانست. به عنوان نمونه روش  های قیاسی با ترکیب حداقل دو  
قضیــه به عنوان مقدمه، معرفت جدیدی را در قالب  نتیجه حاصل می آورند. در دیدگاه 
مهدوی کنی ســاحت معرفتی علوم انسانی ـ اجتماعی اســالمی به معنای »رشته هایی 
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علمی«1 از حیث موضوع گرداگرد »فعل ارادی انسان« و از حیث مسائل و مبادی ناشی 
از »اصول تکوینی و حقوقی اســالمی« اســت و از حیث روش نیز در عین پذیرش تنوع 
روشــی، تحت حاکمیت »انگاره یگانگی دانش« و »رهیافت  فقاهتی« اســت و براساس 
همین رویکرد، نافی اعتبار و علمیت تجربه  های بشری در علوم امروزین نیست. برخی 
از عناصر این ســاحت در بخش نخســت ین مقاله )مباحث نظری؛ هویت علوم انسانی 

ـ اجتماعی اسالمی( بررسی خواهد شد.
2. ساحت غیرمعرفتی: در این ساحت سخن از تناکح معلومات برای نیل به معرفت 
تازه نیســت بلکه صحبت از عواملی اســت که قرار گرفتن در معرض آنها شکل گیری 
یک باور معرفتی جدید2 را در انســان تســهیل می کند، فارغ از آنکه این باور صادق و 
توجیه پذیر باشــد یا چنین نباشــد. در موضوع مورد بحث اموری چونان فضای تولید و 
انتقال علم اعم از محیط اجتماعی، فضای آموزشی، معلم و متعلم و نیز رابطه نظام  های 
فکری و علمی با نظام  های اجتماعی را می توان از عناصر این ســاحت به شــمار آورد. 
علــم دینی در اثرپذیــری غیرمعرفتی خود از حیث غایــت »دارای جهت گیری الهی« 
اســت و در »فضای اندیشه و زیست اســالمی« پدید آمده  است. بخشی از این ساحت 
در بخش دوم این نوشــتار )یعنی تطبیق؛ هویت دانشگاه اسالمی مرجع( مورد مطالعه 

قرار خواهد گرفت.

3. مباحث نظری؛ هویت علوم انسانی ـ اجتماعی اسالمی
همان گونه که گذشــت اســالمیت دانش  ها در این نظریه حاصل تعاون عناصر متعددی 
است. در ساحت معرفتی عناصر فروانی حضور دارند که در این فصل به اهم آنها اشاره 

می شود.
3.1.مبادیومسائل؛اصولنظریوحقوقیاسالم

می دانیم که متن یک دانش را مسائل آن دانش پر می کنند و دیگر مؤلفه  های هویت بخش 
به یک رشته علمی همگی در خدمت پدیداری مسائل آن قرار می گیرند. از این رو هر امری 
که در شــکل گیری مســائل علم نقش داشته باشد می تواند رنگ و بوی خود را به مسائل 
آن دانش ببخشــد و ارزش  های خود را بدان تحمیــل کند. از این رو مبادی یک دانش ـ 
یعنی اموری که تصدیق و پذیرش مسائل آن علم بر آنها متوقف است ـ را باید اصلی ترین 
1. Descipline
2. Belief
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عنصر مؤثر در هویت آن دانش دانســت زیرا که مبادی علم، پایه  های معرفتی پدیداری 
مسائل علم را تشکیل می دهند.

از دیگر ســو، آیت اهلل مهدوی کنی مسائل علوم انســانی را از سنخ اعتباریات می داند 
)مهدوی کنی، 1384: 18( که به طور طبیعی تحت تأثیر انگیزه  ها و اندیشه  های اعتبارکننده 
خواهد بود و از آنجا که دانش  های انســانیـ  اجتماعی نیز حاصل اندیشــه و اراده بشری 
است، لذا مبادی و مبانی مأخوذ در نزد اندیشمندان آن دانش در شکل گیری مسائل آن 

مؤثر خواهند بود: 
»هرچند جایگاه و خاســتگاه علوم بشــری در اصل از حوزه معرفت دینی بیرون 
اســت و موضوعات و محموالت آن از ســنخ موضوعات و محموالت دینی نیست، 
ولی با حوزه دین بی ارتباط نمی باشــد. زیرا... هر علمی چه نظری و چه کاربردی، 
به گونه ای متأثر و منبعث از یک نوع جهان بینی اســت و جهان بینی الهی در این 
سلســله قرار دارد. بدون تردید این جهان بینی در دیدگاه  ها و فلسفه  ها و انگیزه  ها 
و جهت گیری  ها و برداشــت  های علمی به مناســبت اثر می گذارد.« )مهدوی کنی، 

1390الف: 57-56(
از آنجا که »موضوعات و مســائل علوم انســانی بر دو دسته است: تحققی و دستوری؛ 
بر فرض که مسائل و احکام تحققی را علمی صرف بدانیم و نقش علم و تجربه را در این 
حوزه اکتشــافی بدانیم، ولی بی تردید نقش انسان و اراده وی در علوم و احکام دستوری 
قابل انکار نیست؛ در اینجا است که تأثیر فلسفه و مذهب و جهان بینی و اعتقادات و سایر 
مسائل اخالقی و سیاسی نقش اساسی دارد و علوم انسانی تحت تأثیر آنها شکل می گیرد.« 

)مهدوی کنی، 1387: 31 و 1390ب: 183(
بر این اساس باید محوری ترین مؤلفه هویت بخش به علوم انسانی ـ اجتماعی اسالمی 
را مبادی و مبانی این دانش  ها به شــمار آورد که آیت اهلل مهدوی کنی این مبادی را اصول 
زیربنایی می نامد. موارد متعددی از آثار و اندیشه  های ایشان می توان یافت که در تبیین 
هویت علوم انسانی ـ اجتماعی اسالمی، آن را دانش هایی برآمده از جهان بینی اسالمی و 
اصول زیربنایی آن معرفی کرده و منظور از پیوند علم و دین را ارتزاق علم از ریشــه  های 

دینی دانسته است. )مهدوی کنی، 1363: 171 و 1380: 5(
ایشــان اصول زیربنایی برای دانش  های دینی را به دو بخش اصول نظری تکوینی و 
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اصول حقوقی اعتباری تقســیم می کند. در این دســتگاه فکری، دانشی را می توان دینی 
دانســت که از اصول نظری و حقوقی اســالم نشئت یافته باشــد و به زبان دیگر، مبادی 
تصوری و تصدیقی آن از منابع دینی سرچشــمه گرفته باشــد. مثاًل وی درباره نقش این 

اصول در فرآیند شکل گیری دانش اقتصاد اسالمی چنین می نویسد: 
»احکام و مقررات اسالمی در روابط اقتصادی، به دو قسمت کلی: اصول اساسی و اصول 
فرعی قابل تقسیم است. اصول اساسی و زیربنایی نیز به دو قسمت: اصول تکوینی )مبانی 
فلســفی اقتصاد اســالمی( و اصول حقوقی )مبانی حقوقی اقتصاد اسالمی( قابل انفکاک 
است. احکام فرعی نیز قوانین مدنی است که شامل احوال شخصیه نظیر ازدواج، طالق و 

امور مالی از قبیل ارث و... می شود.« )مهدوی کنی، 1379: 178( 
برای روشن تر شدن این دیدگاه الزم است تا چیستی اصول نظری و حقوقی اسالم و 
فرآیند تأثیر آنها بر علوم انسانی ـ اجتماعی در اندیشه و آثار ایشان مورد بررسی بیشتری 

قرار گیرد.
3.1.1.اصولنظریفلسفی

از دیدگاه مهدوی کنی، گونه نخســت از اصول اساســی و زیربنایی اسالم به مثابه مبادی 
دانش  های انســانی ـ اجتماعی اسالمی عبارت است از »اصول نظری و فلسفی« یا »اصول 
تکوینی«. مهدوی کنی در کتاب »اصول و مبانی اقتصاد اسالمی در قرآن« از اصول جهان بینی 

اسالمی با عنوان »مبانی نظری و فلسفی« یاد می کند و در تبیین آن می نویسد: 
»انســان روابطی با دیگر انسان ها، جهان اطراف و علت یا علل وجودی خود دارد. این 
روابط واقعی و تکوینی اســت و برداشت  های ما از این روابط موجود به »اصول فلسفی یا 
نظری« تعبیر می شــود. توضیح اینکه انسان با خدا از حیث خالق و مخلوق بودن، رازق و 
مرزوق بودن و... ارتباط دارد. از این ارتباط مســائلی برداشــت می شود که منشأ خارجی 
دارد و صرف اعتبار نیســت. اصول نظری، چنین اصولی اســت که از این ارتباطات انتزاع 

می شود و دارای واقعیت خارجی است.« )مهدوی کنی، 1379: 178-179(
وی بر این باور است که این اصول تکوینی نظری به وسیله منابع متعددی قابل دریافت 
است و از این رو برداشت  های مختلف انسان  ها از عالم هستی، این اصول و مبانی را متعدد 
و متکثر می کند در حالی که همه این برداشت  ها قابل قبول نیست و نمی تواند مبنای علوم 
انسانی ـ اجتماعی اسالمی واقع شد. البته این به معنای به رسمیت نشناختن تعدد قوای 
ادراکی انسان و اعتبار آنها نیست. )مهدوی کنی، 1379: 180( لذا وی معتقد است برای 
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نیــل به دانش  های دینی می باید این اصول زیربنایــی از منابع معتبر دینی یعنی کتاب، 
سنت و عقل استنباط شود: 

»ما معتقدیم در علوم انســانی که مبنای فلسفی دارد، این  مبنای  نظری  باید مورد 
توجه  قرار گیرد و خالصه پایه  های معرفتی  و جهان شــناختی ما بر جهان شناســی 

الهی استوار باشد.« )مهدوی کنی، 1380: 5(
3.1.2.اصولحقوقیاعتباری

مهدوی کنی گونه دیگری از اصول زیربنایی برای تولید علوم انســانیـ  اجتماعی اسالمی 
را »اصول حقوقی« می نامد. »اصول حقوقی مبتنی بر اصول فلســفی و تکوینی اســت و 
از آن برداشــت می شــود؛ لیکن اصول حقوقی بر خالف اصول فلسفی، اموری اعتباری و 
قراردادی است. و در میان ملل مختلف، متفاوت است و هر ملتی طبق برداشت و سلیقه  ها 
و فرهنگ  هــای خود، اعتبارات و قراردادهایی دارد. از این رو گروهی مالکیت شــخصی را 
به عنوان ظلم تلقی می کنند و عده ای آن را عین حقیقت و عدالت می شناسند. این اصول 
گاهی از سوی خداوند متعال و گاهی توسط مردم و احیاناً از سوی جامعه اعتبار و تنفیذ 

می شود. در هر صورت، این اعتبارات نیاز به واضع دارد.« )مهدوی کنی، 1379: 180(
با توجه به اعتباری بودن و در نتیجه اختالف برداشت  ها از این اصول به عنوان زیربنا، 
برای نیل به علوم انسانی ـ اجتماعی اسالمی الزم است تا این اصول از منابع اصیل دینی 

استفاده گردد تا مسائل حاصل از آن نیز متصف به اسالمیت شود: 
»اصول حقوقی، اصولی است که از طرف قانون گذار تشریع می شود که علی القاعده 
باید متناسب با اصول تکوینی و فلسفی بوده و از آن نشئت گیرد. بنابراین، در یک 
مکتب الهی برای تشــریع اصول حقوقی، قانو ن گذار تناسب میان اصول حقوقی و 

تکوینی و احکام فرعی را رعایت خواهد کرد.« )مهدوی کنی، 1379: 183(
به نظر می رسد این دسته از اصول را می توان تقریباً معادل »قواعد فقهی« یا »نظریه  های 
فقهــی« تلقی نمود1 که همواره مورد تأکید آیت اهلل مهدوی کنی به عنوان یکی از پایه  های 
تولید علوم انســانی ـ اجتماعی اسالمی بوده است. این اصول اعتباری عامل واسط برای 
تبدیل معارف کالن نظری و فلسفی به گزاره  های علمی در حوزه علوم انسانی ـ اجتماعی 

است. 

1. برای آشــنايی بيشتر با تفاوت  های »قواعد فقهی« و »نظريه  های فقهی« ر.ک: مهدوی کنی، 1394: 
.13-20
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3.2.رهیافتهایحاکمبرروش
از جمله مهم ترین مؤلفه  های اثر گذار در فرآیند پدیداری علوم انسانی ـ اجتماعی اسالمی 
از دیدگاه مهدوی کنی را باید جنبه  های روشی اندیشه وی دانست. این مؤلفه از آن حیث 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است که اصلی ترین نقش را در هویت دانشگاه اسالمی مرجع 

به عنوان بعد تطبیقی اندیشه ایشان دارد.
باید توجه داشــت که در این اندیشــه، روش خاصی به عنوان روش تولید علم توصیه 
نمی شود، چرا که در این نظریه تکثر و تنوع روشی پذیرفته شده است و بسته به مسائل 
علم، روش  های عقلی، نقلی، تجربی و شهودی جملگی قابل بهره برداری تلقی می شوند و 
هیچ کدام از آنها بالمره نفی نمی شــوند. اما در این اندیشه اموری به عنوان فراروش مورد 
تأکید قــرار می گیرند که بیانگر رویکرد های اصلی حاکم بر روش  های تولید علمی دینی 
اســت. هر یک از این رهیافت  ها می توانند مشتمل بر برخی یا همه روش  ها باشند؛ آنچه 
اسالمی بودن روش را تضمین می کند قرار گرفتن آن در بستر این رهیافت  ها است وگرنه 

روش به خودی خود خنثی و بی طرف است.
3.2.1.انگارهیگانگیدانش

وحدت و یگانگی همواره از دغدغه  های دیرینه بشر بوده است و بر همین اساس اندیشمندان 
فراوانی وجهه همت خود را مصروف طراحی الگوهایی کرده اند که همه دانش  ها زیر چتر 
واحد آن درآمده و در سامانه ای یکپارچه به تحلیل پدیده  های هستی بپردازند. این تالش  ها 
پس از تخصص گرایی ناشــی از اندیشه مدرن شدت بیشتری یافته است و در نسخه هایی 
متعدد به بازار اندیشه عرضه گردیده است. تشعب علوم در عصر جدید، وحدت گرایی دانش 
در گذشته را نشانه رفته و آن را به عنوان یکی از عوامل ناتوانی دانش در تبیین پدیده  های 
عالم به چالش کشید. غلبه تبیین  های متافیزیکی به عنوان هسته مرکزی تبیین  های علمی 
نیز مزید بر علت دانسته شد و در این کارزار، تجزیه گرایی و مطالعات متکثر تخصصی گوی 
ســبقت از وحدت گرایی ربود. اما طولی نکشــید که شکست این نحوه از تبیین  ها نمایان 
گشت و اندیشه هایی نوین برای بازیابی اندیشه وحدت علم1 ـ اما این بار با غلبه تبیین  ها 
فیزیکی ـ سر برآورد. می توان تالش  های اصحاب دایره المعارف، پوزیتویست  های منطقی 
و... را در همیــن چارچوب تحلیل نمود که حاصل آنها نســخه  های گوناگونی از الگو های 
یگانگی دانش است که عهده دار این مهم گردیده اند. به عنوان نمونه می توان به گونه  های 

1. The Unity of Science
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وحدت علم1 به این ترتیب اشاره نمود: تقلیل گرایی2، نوخاسته گرایی3 که هر یک از آنها به 
تناسب، قابلیت الگوسازی به اشکال ذیل را دارا هستند: وحدت هستی شناختی4، وحدت 
معرفت شــناختی5، وحدت روش شــناختی6 و هر یک نیز خود دارای مکاتب و نسخه  های 
اختالفی اند. البته آشنایی با جزئیات این دیدگاه  ها موکول به آثار مکتوب در حوزه فلسفه 

علم است و پرداختن به آنها از موضوع این نوشتار خارج است.
نکته پراهمیت برای این نوشتار توجه دادن به پایبندی مهدوی کنی به »انگاره یگانگی 
دانش« است که در عمده اندیشمندان اسالمی نیز رواج دارد. پاره ای از آثار به جای مانده 
از وی بــر همین الگوواره تأکید می ورزند و تحلیل پیش گفته در مبادی و نســبت آن با 
مســائل علوم انسانی ـ اجتماعی اسالمی را باید گونه ای از تقلیل گرایی معرفت شناختی7 
مبتنی بر ارجاع گزاره  های علمی به اصول موضوعه نظری و حقوقِی حاصل از متن دینی 
به شــمار آورد. این نسخه از انگاره وحدت علم را که در اندیشه اکثر اندیشمندان اسالمی 

قابل رهگیری است می توان چنین توضیح داد: 
تقلیل  یا فروکاســت معرفت شناختی عبارت است از مطالعه، ارائه تبیین یا پیش بینی 
از یــک پدیده علمی بــر مبنای یافته  های بنیادین و قوانین کلــی حاصل در دانش  های 
بنیادی تر. در واقع در این دستگاه، گزاره  های علوم جزئی وقتی تبیین می شوند که امکان 
فروکاسته شدن در قالب قوانین کلی بنیادینی را داشته باشند که خود در علمی پایه تبیین 
یافته اند. به تعبیر دیگر نشــان دادن اینکه نظریات و قوانین موجود در علمی خاص )مثاًل 
زیست شناسی( مصادیقی از علمی فراتر )مثاًل فیزیک( محسوب می شوند نوعی تقلیل است.
گرچه مهدوی کنی هیچ گاه با چنین صراحتی از رهیافت روشــی خود در تولید علوم 
انسانیـ  اجتماعی اسالمی سخن به میان نیاورده است، اما با تحلیل دیدگاه وی درباره لزوم 
بازگشت مسائل علوم انسانی ـ اجتماعی به اصول نظری فلسفی و اصول حقوقی اعتباری 
می توان این انگاره یعنی »یگانگی دانش براساس رویکرد تقلیل گرایی معرفت شناختی« را 
به وی نسبت داد. پاره ای از اندیشه  های مکتوب ایشان را می توان مؤیدی بر این برداشت 

1 . برای مطالعه بيشــتر و آشنايی اوليه اجمالی با وحدت علم و گونه  های آن؛ ر.ک: عکاشه، 1387: 
75-51؛ سيلبر ستاين، 2002: : 107-80 و کات، 2014.

2. Reductionism
3. Emergentism
4. The Ontological Unity of Science
5. The Epistemological Unity of Science
6. The Methodological Unity of Science
7. Epistemological Reductionism
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قلمداد نمود. ایشان در نوشتاری به تفصیل به یگانگی تشکیکی معرفت فقهی، اخالقی و 
کالمی تأکید ورزیده است. )مهدوی کنی، 1389: 14(

 بر این اســاس علوم انسانی ـ اجتماعی اسالمی عبارت اند از دانش هایی جزئی چونان 
اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی و... که با روش  های استنتاجی 
معتبر به اصول حقوقی اعتباری فروکاسته شده و این اصول نیز با روش استنتاجی خاص 
خود به اصول نظری فلسفی )جهان بینی تکوینی( فروکاسته می شود. در این نظریه، برآمدن 
اصول نظری و حقوقی از متون دینی خود ضامن اتصاف دانش  های انســانی ـ اجتماعی 
به وصف اســالمیت قلمداد می شود. فرآیند استحصال این اصول از متون دینی در بخش 

بعدی، رهیافت اجتهادی ـ فقاهتی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نتیجــه مهم ایــن انگاره در اندیشــه مهدوی کنی در الگوی طراحی شــده وی برای 
برنامه ریزی درســی در دانشگاه اسالمی مرجع خودنمایی می کند که از این الگو با عنوان 
رویکرد تلفیقی یاد خواهد شد. عنصری ترین فصل ممیز دانشگاه امام صادق علیه السالم به عنوان 
یکی از مصادیق محتمل دانشگاه اسالمی همین رویکرد است که از انگاره یگانگی دانش 
برآمده است. این موضوع در بخش دیگری با همین نام مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

3.2.3.رهیافتاجتهادیـفقاهتی

همان گونه که گذشــت از دیدگاه آیت اهلل مهدوی کنی نیل به علوم انســانی ـ اجتماعی 
اسالمی، در گرو استخراج مسائل از مبادی برآمده از منابع دینی است. مطالعه آثار ایشان 
ما را با الگویی در این فرآیند آشــنا می کند که در این نوشــتار از آن با عنوان رهیافت 
اجتهادی ـ فقاهتی یاد خواهیم کرد. در واقع به نظر می رســد که در اندیشه ایشان مسیر 
رســیدن به علوم انسانی ـ اجتماعی اسالمی را باید در فرآیند اجتهاد و محتوای فقاهتی 
جستجو نمود. در این بخش خواهیم کوشید تا به پاره ای از داللت  های کالن این رهیافت 
و نه جزئیات فرآیند اجتهاد، از دیدگاه ایشــان بپردازیم که در فرآیند تولید علوم انسانی 

ـ اجتماعی اسالمی اثرگذار است.
در این نوشتار اجتهادـ  با کمی توسعهـ  به همان معنای مرسوم در میان فقهای امامیه 
یعنی »سلسله فعالیت هایی برای کشف و استخراج موضوعات و احکام آنها از منابع معتبر 
دینی« به کار می رود. مقصود از توســعه این اصطالح، استعمال آن به معنای »فعالیت هایی 
برای کشــف همه انواع معارف و دانش  های دینیـ  و نه تنها فقهـ  از منابع دینی« اســت. 
برای دســتیابی به دیدگاه مهدوی کنی در این زمینه باید سازوکار های الزم برای طی دو 

بازسازی انديشه آيت اهلل مهدوی کنی در توليد ...
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فرآیند ذیل به دقت سنجیده و طراحی شود: 
1. فرآیند کشــف و استخراج اصول نظری تکوینی و اصول حقوقی اعتباری از منابع 
دینی: برآیند دیدگاه ایشان در این مرحله را باید همان مواجهه اجتهادی با متن دانست 
که مورد نظر همه فقهای امامیه بوده اســت و لذا در این مســیر علم اصول فقه به همراه 
ضمائمی می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. در واقع با بهره گیری از اصول فقه به عنوان 
دانشــی منسجم از روش  های فهم متن و نیز با اســتفاده از روش  های تفسیری می توان 
شــبکه منظمی از اصول و مبادی تکوینی و حقوقی اســالم را طراحی نموده و در تولید 
علوم انســانیـ  اجتماعی به کار بست. در این فرآیند عنایت به تفسیر موضوعی با رویکرد 
تفســیر قرآن به قرآن و تالش برای فراهم آوردن شبکه ای از معارف دینی و نیز توجه به 
مقتضیــات کالم )همچون عموم و خصوص، اطالق و تقیید و...(، لزوم بررســی قرآن در 
ارتباط با ســنت و... از جمله امور مورد تأکید ویژه مهدوی کنی برای این موضوع اســت. 

)مهدوی کنی، 1390الف: 204-201 و 1379: 20-17 و 97(
2. فرآیند انتقال از مبادی به مسائل علوم انسانی ـ اجتماعی اسالمی: به نظر می رسد 
کیفیت این انتقال را بتوان مهم ترین بخش فرآیند تولید علوم انسانی ـ اجتماعی اسالمی 
تلقی نمود. نگاهی به آثار و اندیشه  های مهدوی کنی ما را به نشانه هایی از یک نقشه کالن 
برای تولید علم دینی به ویژه در علوم انســانیـ  اجتماعی رهنمون می ســازد که در سه 

گام قابل طرح و بررسی است: 
گامنخست:علومانسانیـاجتماعیاسالمیبهمثابهمحتوایفقاهتی

پیش از این گذشت که علوم انسانیـ  اجتماعی، به معنای مورد نظر در این نوشتار، هویتی 
اعتباری دارد و روشن است که جنس مسائل علوم اعتباری با علوم حقیقی متمایز است 
و از این رو شــرایط تولید علم در آنها با علوم حقیقی متمایز اســت. از برخی اندیشه  های 
آیــت اهلل مهدوی کنــی چنین برمی آید که علوم انســانیـ  اجتماعی بــه همین دلیل با 
محتوای فقاهتی )نه دانش فقه به شــکل مرســوم آن( قرابت هایی دارد و از این رو حرکت 
از اصول حقوقی اعتباری به مســائل علوم انسانی ـ اجتماعی براساس همان رویکرد های 
کالن حاکــم بر دانش فقه و توابع آن واقع می شــود و همــان روش  های تولیدی البته با 
نوعی بازنگری در علوم انســانیـ  اجتماعی اسالمی کارگر می افتد. )مهدوی کنی، 1379: 
181( بر این اســاس به نظر می رسد که در این مسیر نیازمند طراحی ابواب نوینی از علم 
فقه هستیم که به کمک تولید این دانش  ها بیایند: فقه االقتصاد، فقه السیاسه، فقه االداره، 
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فقه الثقافه، فقه االجتماع، فقه التربیه و....
البته ایشان بر این نکته تأکید دارند که حاکمیت اصول و ارزش  های حقوقی اسالمی 
بر علوم انســانیـ  اجتماعی اســالمی، به معنای یکی شــدن محتوای آنها نیست و فقه و 
اخالق به عنوان دو دانش تأمین کننده این اصول، همان علوم انسانی ـ اجتماعی نیستند. 

)مهدوی کنی، 1392: 46(
گامدوم:اصولحقوقیاعتباریبهمثابهقواعدثابتفقهی؛علومانســانیرایجتأمینکننده

امورمتغیر

گفته شــد که از دیدگاه مهدوی کنی بخش میانی هرم تأســیس دانش  های انســانی ـ 
اجتماعی را اصول حقوقی اعتباری تشــکیل می دهد. به این ترتیب این اصول از سویی بر 
پایه اصول تکوینی بر پا شــده اســت و از دیگر سو زیرساخت علوم انسانیـ  اجتماعی را 
تشــکیل می دهد. این اصول در اندیشــه ایشان به مثابه قواعد فقهی و اصول ثابت برآمده 
از دین اســت که حافظ و نگاهبان ثبات اندیشه دینی قلمداد می شود و از این رو می توان 
آنها را به عنوان مجموعه ای از قواعد اعتباری، زیربنای دانش  های اعتباری )علوم انسانی ـ 

اجتماعی( دانست. )مهدوی کنی، 1379: 182( 
از دیدگاه وی امور متغیر نیز با اســتفاده از تجربه بشری و علوم رایج قابل دسترسی 
است. لذا بر آن است که »تفاوت اوضاع و تحول احوال، موضوع را عوض می کند نه حکم 
را. ما باید در شــناخت موضوعات و اوضــاع و احوال متغیر که در تبدل موضوعات مؤثر 
اســت حداکثر کوشش را انجام دهیم و از قافله علم عقب نمانیم. در عین حال به عنوان 
یک مســلمان خداپرســت به مســائل و موضوعات جدید نگاه کنیم و خط ارتباط میان 
وحــی و علــم را همواره محفوظ نگهداریم. ... بنابراین نقــش تجربه و تحقیق را صد در 
صد می پذیریم و در عین حال علم را از دین و دین را از علم جدا نمی دانیم. ...برخی از 
روشنفکران در اثر خلط میان مفاهیم و مصادیق گمان کرده اند که با توجه به تحویل و 
تحول و تأثیر و تأثر علوم در یکدیگر، نمی توان برداشت واحد و اصل ثابتی در استنباط 
اصول و حیانی و دینی قائل شــد و همه چیز در حال تغییر و قبض و بســط است و اگر 
هم اصل واحدی وجود داشــته باشد در مرحله ثبوت اســت نه اثبات. یعنی با توجه به 
تأثیر و تأثر و تعامل و تبادل موجود در علوم بشــری، شــناخت مــا از دین نیز متأثر و 
متحول خواهد شــد. پس دین را پا به پای علم باید به جلو برد و اصول ثابت را نیز در 
حد امکان به متغیرات تبدیل کرد و به تناســب تغییرات در آموزه  های بشری، آموزه  های 

بازسازی انديشه آيت اهلل مهدوی کنی در توليد ...
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دینی را تغییر داد. لکن اشــکال اساســی در این تعبیر و به اصطالح در این گونه قرائت 
از دیــن، مبتنی بر این ادعا اســت که مفاهیم کلی در حوزه شــناخت همواره متغیر و 
متحول انــد و فهم ثابتی وجود ندارد. غافل از اینکه تغییر و تبدل علوم غالباً در مصادیق 
است نه مفاهیم. ...در علوم اعتباری و اجتماعی مانند حقوق و اخالق و اقتصاد نیز مطلب 
همین  گونه اســت. برای مثال مفاهیم ظلم و عدل را در نظر بگیرید که دارای مصادیق 
متعدد و متنوع و دارای قبض و بســط اســت و مصادیق ظلم و عدل به تناسب اوضاع و 
احوال و افراد تفاوت می کند. ...بنابراین تغییر در مصادیق معلومات بشــری و گســترش 
آموزه ها، اصول کلی و نظری را تغییر نمی دهد. ...عالوه بر این، مفاهیم حقوقی و اعتباری 
غالباً بر مصادیق عرفی منطبق اســت که استمرار و بقای آن موکول به نظر عرف است.« 

)مهدوی کنی، 1390الف: 124(
به این ترتیب روشن است که در مرحله تولید علم دینی به ویژه در امور مستحدث، باید 
مسائل دانش  های انسانی ـ اجتماعی اسالمی را از تفریع این اصول ثابت به دست آورد؛ و 
این تفریع در مسئله مورد بحث می تواند با کمک تجربه و علم بشری صورت گیرد. لکن 
اکنون پرسش آن است که عملیات تفریع چگونه واقع می شود و این اصول کالن ثابت به 
چه ترتیبی به مســائل علم تبدیل می گردند؟ پاسخ به این پرسش ما را با مسئله معروف 
علل منصوصه و مستنبطه درگیر می کند. از همین روست که مهدوی کنی در مقام تبیین 
چگونگی تولید مســائل اقتصاد اسالمی از اصول حقوقی می نویسد: »احکام مدنی فروعی 
اســت که بر اصول حقوقی متفرع و از آن اســتنباط می شــود... در اقتصاد اسالمی میان 
احکام مدنی و مبانی حقوقی آن براســاس مالک  ها و مصالح و مفاسد ثبوتاً ارتباط وجود 
دارد. اینک با توجه به این پیوند و ارتباط ثبوتی آیا در مقام اثبات و اســتنباط نیز از این 
ارتباط می توان بهره جســت و احکام را از موارد نص به موارد مشابه به آن تعمیم داد؟... 
اگر این ارتباط به منزله علت منصوصه باشد تعمیم جایز بلکه الزم است ولی اگر احتمال 
داده شود که در این میان عوامل دیگری نیز دخیل می باشد تعمیم حکم به موارد مشابه 

صحیح نیست.« )مهدوی کنی، 1379: 181 و 1383: 251(
لذا در ادامه این سؤال نیز مطرح می شود که »با توجه به اینکه ...گفته شد که وجود 
ارتبــاط میــان اصول تکوینی و حقوقی و نیز ارتباط میان اصول و مبانی حقوقی و احکام 
مدنی نمی تواند صد در صد در یافتن فلسفه واقعی و علت تامه احکام جزئیه کاماًل راهگشا 
و راهنما باشد بنابراین دانستن این اصول و مبانی چه تأثیری در استنباط احکام و مقررات 
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اسالمی در روابط اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت؟« )مهدوی کنی، 1379: 183(
با تتبع در آثار و اندیشــه  های ایشــان می توان دو راهکار برای عالج این مشکله یافت 
و البته پر واضح اســت که ایشــان ادعای انحصاری و نهایی بودن این راهکار ها را نداشته 
و بی شــک راه برای ارائه راه حل  های دیگری برای این موضوع باز اســت. این دو راهکار 
عبارت اند از: احکام حکومتی و نظریه سکوت. پرداختن به راهکار نخست از چارچوب  های 
بحث حاضر خارج است )ر.ک: مهدوی کنی، 1379: 183-182 و 1383: 251( و لذا در 

ادامه به عنوان گام سوم به نظریه سکوت خواهیم پراخت.
گامسوم:نظریهسکوتوجایگاهتجربهبشریوعلممدرندرتولیددانشدینی

فقهای امامیه در دوره  های متعدد به ویژه دوران حاضر درباره سامانه ای برای پاسخگویی به 
مســائل مستحدثه اندیشیده اند و الگو های گوناگونی ارائه نموده اند. در دوره متأخر نظریه 
نقــش زمان و مکان در اجتهاد امام خمینی و نظریه منطقه الفراغ شــهیدصدر را باید از 
این دست به شمار آورد. »نظریه سکوت« را نیز می توان در همین راستا طبقه بندی نمود. 

مهدوی کنی این نظریه را با تقریری منتقدانه از نظریه منطقه الفراغ ارائه می نماید. 
براساس این نظریه دین و شریعت الهی ضمن تبیین احکام خمسه برخی از موضوعات، 
نســبت به پاره ای از موضوعات ســکوت پیشه کرده اســت. براساس این نظریه، برخالف 
منطقه الفراغ که در ناحیه جواز بالمعنی االعم مطرح می شــود، دخالت غیر شارع تنها در 
منطقه ای صحیح است که شارع در قبال آن ساکت بوده و نه نفیاْ و نه اثباتاْ هیچ حکمی 
از احکام خمســه، حتی جواز نیز صادر نفرموده است. این منطقه سکوت، جایی است که 
انسان  ها آزاد هستند تا در آن براساس عرف و تجربه مکتسبه عمل نمایند و چارچوب  های 

علوم انسانی ـ اجتماعی را پایه نهند.
»بنای شــارع مقدس این نبوده اســت که در کار های ریز و درشت ما دخالت کند و 
اگــر مبنای ما این باشــد باید همه کارهایمان را تحت یــک عام یا مطلق قرا دهیم. امام 
علی علیه الســالم می فرمایند: »ان اهلل تبارک و تعالی ...ســکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیانا 
لها فالتتکلفو ها رحمه من اهلل لکم فاقبلوها«1 یعنی شارع مقدس در برخی چیز ها سکوت 

کرده است«. )مهدوی کنی، بی تا: 210؛ 1383: 254 و 1392/12/27(
مهدوی کنی مبتنی بر این نظریه معتقد است که دین لزوماً در همه جزئیات دخالت 
نکرده و اساساً با توجه به تغیر و تبدل جزئیات )به ویژه در علوم اعتباری( چنین دخالتی 

1 . صدوق، 1413: ج4: 75، با مختصری اختاف
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صحیح نیســت و از این روی جزئیات را بر عهده تجربه بشری گذاشته است و تنها حدود 
و شرایطی برای آن در نظر گرفته و در مواردی با عنایت به همان اصول تکوینی و اصول 
حقوقی به اصالح و بازسازی آن پرداخته است. بر این اساس روشن است که این تجربه  های 
بشری تنها آنگاه معتبر محسوب می شوند که پای از حدود و ثغور معین شده توسط اصول 

و قواعد شرعی فراتر ننهد. )مهدوی کنی، 1390الف: 57(
»دین اصولی دارد. آن اصول را در قالب مســائل فنی، به تناسب زمان پیاده کرده و با 
یکدیگر توأمان کنید. در جایی که دین، منطقه الفراغی دارد یا به طور کلی ســکوت کرده، 
با همان اصول کلی اخالقی و ارزشــی، این مســائل را با هم همراه کنید.« )مهدوی کنی، 

1390الف: 139(
بر این اســاس چنین نتیجه می گیرد که: »... در مورد تولید و تحول علوم انســانی ـ 
اجتماعی که بر مبنای معارف اسالم و اهل بیت باشد... دو تصور است: ...یکی اینکه همه 
این علوم انســانی که در دنیا تولید شــده ضاللت اســت و همه را باید دور ریخت... ]و[ 
باید از ســر شــروع کنیم. من این دیدگاه را ندارم که آنچه بشر تا حاال به دستش آمده 
اینها را باید همه اش را دور ریخت. معتقدم حداقل بشــر هم در مســائل علمی، مسائل 
روز را درک کرده ]اســت[ منتهی برخی از این علوم مبتنی اند بر یک ]سلسله[ مبانی... 
که ]ممکن است[ از نظر اصول الهی و وحیانی مورد توجه نباشد یا غلط باشد. آنجاست 
که ما می توانیم آن بناهایی که روی آن مبانی آمده اســت، ...بگوییم درست نیست و اال 
اگر ما بخواهیم در اقتصاد یا ســایر علوم انسانی که زیاد هم هستند همه اینها را نادیده 
بگیریم و از صفر شروع کنیم، ]چنین امری نادرست است[. بنده معتقدم می شود همان 
علــوم برای ما الهام بخش باشــد... منتها... باید ببینیم کــه مبانی ایده ای و نظری ما در 
اسالم و قرآن چیست؟ اگر تطبیق ندارد تطبیق بدهیم یعنی حتی ممکن است آن راهی 
که اینها رفتند درســت باشد، ...منتهی گاهی در نتیجه گیری اشتباه رفته باشند و اال نه 
اینکه ما راه را از اول برویم. چون با مبنای اصلی و ایده  های اصلی نوشــتند ممکن است 
آن نتیجه ای که آنها نوشــتند، متفرع کرده اند بر آن نادرســت باشد. ...در ذهن خیلی  ها 
هست، حتی در روحانیون ما هم یک چنین تصوری است، که وقتی صحبت می کنند همه 
این محصوالت و تجارب بشــری را نادیده می گیرند. این دو اشکال دارد: اول اینکه ما را 
محروم می کند از تجربه  های چندین هزارساله؛ دوم ما را منزوی می کند. ...من برداشتم 
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این اســت که پیغمبر این گونه نبودند، ائمه ما ]این گونه[ نبودند ]که[ علوم بشــری را 
نادیده بگیرند و بگویند ما چون وحیانی صحبت می کنیم همه چیز غلط اســت. همین 
فلســفه که ما مدام می گوییم از یونان آمده زمان امام صادق علیه الســالم و... ]هم بوده است[ 
من ندیدم به طور کلی فلســفه را نفی کرده باشــند. گاهی هم ممکن اســت برای درک 
همین مســائل فلسفی راه هایی را نشــان دادند. حدیث »اطلبوا العلم و لو بالصین« کاماًل 
مؤید این اســت. پیغمبر می گوید بروید از چین علــم را یاد بگیرید چین که علم دینی 

نداشته است.« )مهدوی کنی، 1392/12/27(
»تجربه  های بشــری را نمی شــود نادیده گرفت. اما مفهوم ایــن حرف من که بگویم 
»تجربه  های بشری را نمی توان نادیده گرفت« این نیست که ما صرفاً باید همان نسخه هایی 
که آنها نوشته اند را عمل بکنیم... راه نصفه را نباید نادیده گرفت. اینکه بگوییم ما مسلمان 
هســتیم و مدیریت اسالمی می خواهیم، پس آنچه بشــر تا االن انجام داده است هیچ و 
بیاییم از صفر شــروع کنیم را من قبول ندارم. من معتقدم شــما ]اســاتید این دانشگاه[ 
و هیچ دانشــگاه دیگری چنین حرفی نمی زند. اگر این باشــد که دیگر دانشگاه مفهومی 
ندارد. همان حوزه علمیه کافی است که ارزش  ها را بیان کند... منتهی این تجربه ممکن 
اســت اشکاالتی داشته باشــد و دلیل هم بر اشکاالتش این است که رو به تحول و تغییر 
اســت. اگر بنا بود چیزی باشــد که صد در صد درست باشد که تغییر نمی کرد. ...علم را 
نمی شود نادیده گرفت ولی معنایش هم این نیست که هرچه ]مدعی[ علمی ]بودن[ است 
درست است. وقتی در یک نظام مکتبی و الهی و ارزشی بحث می کنیم خواه ناخواه از آن 
مقدمات به عنوان ابزار استفاده می کنیم ولی ارزش  های خودمان را باید به آن اضافه کنیم 
که اصالح کننده راه باشــد. راه تجربه را به سویی ببرد که آن درست باشد. آن نادرستی  ها 
درســت بشــود.« )مهدوی کنی، 1392: 47( این از آن روست که گرچه »این علوم ]علوم 
انسانی به عنوان علوم اعتباری همانند اقتصاد، مدیریت، سیاست و ارتباطات و...[ در مقام 
اجرا با تجربه توأم اند، ولی چون اصل علم وابســته به اراده انسان هاســت، پس آنها علوم 
تجربی صرف نیستند و به همین جهت در مکاتب کشور ها و ایسم  های مختلف، این علوم 
تفاوت هایی پیدا کرده اند و به یک شیوه درباره آنها قضاوت نمی شود. اقتصاد کمونیستی 
و سوسیالیســتی با اقتصاد سرمایه داری فرق دارد، گرچه به هر دوی آنها علم می گویند.« 

)مهدوی کنی، 1391: 78(
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اصول
تکوینی

منابعدینی

اصولحقوقی

اجتماعیاسالمی علومانسانیـ
)اعتباریات محتوای فقاهتی(

اصول فقه/ اصول تفسیر

اصول حقوقی اعتباری به مثابه 
قواعد فقهی

نظریه سکوت و جایگاه تجربه 
بشری در تولید دانش

رهیافت اجتهادی

رهیافت اجتهادی

رهیافت اجتهادی

نمودار1:الگویتولیدعلومانسانیـاجتماعیاسالمیازدیدگاهآیتاهللمهدویکنی

4. تطبیق؛ هویت دانشگاه اسالمی مرجع
اصلی ترین وجه تمایز آیت اهلل مهدوی کنی از دیگر نظریه پردازان حوزه مورد بحث در این 
نوشتار را باید در آن دانست که وی صرفاً به نظریه پردازی بسنده نکرده و با گام نهادن در 
میدان عمل کوشــیده است تا اندیشه  های نظری خود را در قالب یک نهاد علمی مستقل 
به مرحله تطبیق و پیاده ســازی برساند و با رعایت اصل تدریج، این بنیان دانش محور را 
به اهداف و آرمان  های خود نزدیک تر گرداند. بر این اســاس ایشــان با همراهی جمعی از 
یاران انقالب دست به کار تأسیس دانشگاه امام صادق علیه السالم به عنوان نخستین بستر تولید 
علوم انســانیـ  اجتماعی اســالمی در ایران شد و در طی سال  های حیات خود کوشید تا 
نگاه ویژه خود به این پدیده را در این نهاد علمی به منصه ظهور برساند. ما در این بخش 
از نوشــتار به نحو مختصر نشان خواهیم داد که واقعیت  ها یا آرمان  های این نهاد علمی بر 
نظریه علوم انســانیـ  اجتماعی اســالمِی مهدوی کنی مبتنی است و تبیین خواهیم کرد 

که هر یک از اجزای این کل، کدام نیاز از این نظریه را مرتفع می سازد.
4.1.تعریفدانشگاهاسالمیمرجع

عده ای تفاســیری را به دانشگاه اسالمی نســبت می دهند که یا اساساً با مفهوم دانشگاه 
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اســالمی بیگانه است یا در عین اهمیت در دانشگاه اسالمی، هویت و حقیقت این مفهوم 
را تشکیل نمی دهند. به صورت خالصه این تفاسیر ـ که مورد نقد مهدوی کنی قرار گرفته 
است ـ از این قرار هستند: علم محوری، حاکمیت آزادی اندیشه، حاکمیت احکام شرعی 
در دانشــگاه، مدیریت افراد متدین و معتقد به اسالم در دانشگاه، اسالمی بودن محتوای 
آموزشی، گزینش نیروی انسانی فعال در دانشگاه. )مهدوی کنی، 1387: 28-31( گرچه 
ایشــان این امور را اصل هویت دانشگاه اسالمی نمی داند، اما نافی اهمیت این عوامل در 
شکل گیری دانشگاه اسالمی نیست و معتقد است که »دانشگاه اسالمی باید بر چند چیز 
استوار باشد که بعضی نه مانعه الجمع که مانعه الخلو هستند.« در این دیدگاه هویت اصلی 
دانشــگاه اســالمی را عنصر برنامه تلفیقی تشکیل داده و بقیه عناصر در ساخت این نهاد 

تعاون دارند. )مهدوی کنی، 1391: 30(
این مفهوم به همراه مفهوم »مرجعیت علمی« که بیش از یک دهه قبل توســط رهبر 
معظم انقالب در دیدار اســاتید و دانشجویان دانشــگاه امام صادق علیه السالم مطرح گردید1، 
اکنون شــعار اصلی این نهاد علمی را تشــکیل می دهند: »دانشــگاه اسالمی مرجع«. این 
شعار به عنوان چشم انداز دانشگاه امام صادق علیه السالم با امضای آیت اهلل مهدوی کنی، چنین 

تعریف شده است: 
»دانشگاه اسالمی نهادی است در راستای تولید و تحول دانش و تربیت نخبگان علمی 
و با ایمان براساس معارف اسالم و تعالیم اهل بیت علیهم  السالم در علوم و فنون مورد نیاز.
دانشگاه مرجع، دانشگاهی است ممتاز در حوزه  های تخصصی به نحوی که مجموعه 
برون داد هــای آن دارای باالتریــن اثرگذاری و بیشــترین مراجعه  کننده باشــد.« 

)مهدوی کنی، 1393/2/27 و 1391: 38(
4.2.عناصرهویتبخشدانشگاهاسالمیمرجع

همان گونه که از تعریف »دانشگاه اسالمی مرجع« روشن است، این چنین دانشگاهی عناصر 
و اجزایی دارد که تحقق آنها نیازمند حصول ابزار ها و شاخصه هایی است. این شاخصه  ها و 
ابزار ها به عنوان یک آرمان در اندیشه مهدوی کنی یا به عنوان یک واقعیت در شکل فعلی 
دانشگاه امام صادق علیه السالم قابل رهگیری است، هرچند این دانشگاه هنوز با شکل آرمانی 

1 . ايشــان در اين ديدار چنين فرمودند: »کاری کنيد که دانشــگاه امام صادق، نه فقط در مقايسه  با 
فان دانشــگاه ديگری که در تهران يا شهرســتان هست، يک رتبه  جلوتری به دست آورد؛ بلکه اين 

دانشگاه مرجع تحقيقات مراکز علمی و دانشگاه  های دنيا بشود« )1384/10/29(
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مورد نظر مؤسسان آن فاصله دارد. این شاخصه  ها و ابزار ها در ادامه در سه دسته اهداف، 
ساختار و مدیریت و نیز برنامه ریزی علمی و فرهنگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4.2.1.ازحیثاهداف

گفته شــد اندیشه ترابط علوم انســانی و معارف دینی از سال  های جوانی با مهدوی کنی 
همراه بوده است اما مقتضیات زمانه و واقعیت  های کار جمعی کیفیت بروز آن در اداره این 
مؤسسه علمی را تحت الشعاع قرار داده است. بنابر اسناد موجود در گذر زمان این دغدغه 
به صورت جدی در اوایل دهه هفتاد شمســی ـ یعنی زمانی که به تدریج دانش آموختگان 
دانشگاه بر کرسی تدریس قرار گرفتند ـ در بیان ایشان نمایان شده است )مهدوی کنی، 
1371: 181( لذا در سال  های نخست دهه هشتاد شمسی در بیانیه رسالت دانشگاه امام 
صادق علیه الســالم چنین درج شــد که این دانشــگاه »تقویت پژوهش به ویژه در جهت تحقق 
نظام  های معرفتی بر پایه تعالیم اسالم، گسترش مرز های علوم اسالمی و تحقیقات میان 
رشــته ای بین علوم اســالمی و علوم انسانی ـ اجتماعی و ارائه دســتاورد های آن« را از 

ضرورت  های مأموریت خود قلمداد می کند. )بیانیه رسالت( 
همچنین در سندی که مهدوی کنی در واپسین روز های حیات دنیوی خود آن را به 
امضاء رساند، هدف کالن نخست دانشگاه را در حوزه تولید علم »تولید، تحول و ارتقاء علوم 
انسانی ـ اجتماعی از طریق تولید و اشاعه دانش اسالمی تخصصی هدفمند در رشته  های 
علمی مورد نیاز« تعیین نمود. در این هدف معین شده است که محصول این رشته  ها باید 
»موجب تحولی اساسی در محتوای برنامه  های درسی آموزش عالی و اداره جامعه اسالمی 
ایران باشد.« و »در موقعیت مرجعیت علمی جهان قرار گیرد و دانشگاه  های خارجِی همسو 

را متحول نماید.« )ر.ک: مهدوی کنی، 1390ب: 244؛ 1390الف: 44 و 1391: 31(
پس از هدف کالن نخست، در سند مذکور دومین هدف کالن دانشگاه در حوزه تربیت 
نیروی انســانی مورد مالحظه قرار گرفته اســت. براســاس این هدف، دانشگاه موظف به 
»تربیت نخبگان علمی متعهد به اسالم و انقالب اسالمی براساس دانش اسالمی تخصصی 
در رشته  های مورد نیاز« است »که دانش آموختگان آن در زمره رهبران فکری جامعه قرار 
گیرند یا با باالترین شایســتگی در مشــاغل هدف، منشأ تحوالت اساسی در اداره جامعه 

اسالمی شوند.«
سومین و آخرین هدف کالن نیز در حوزه الگوی دانشگاهی طراحی شده است. مطابق 
این هدف، دانشــگاه اســالمی مرجع باید به »طراحی، اجرا و اشاعه الگوی نوین دانشگاه 
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اســالمی« بپردازد »که در پیوند با حوزه  های علمیه، تحولی اساسی در نظام آموزش عالی 
کشور ایجاد کند. و در سطح دانشگاه  های مرجع کشور قرار گیرد و برای مؤسسات آموزشی 

به عنوان الگوی دانشگاه اسالمی شناخته شود.« )مهدوی کنی، 1393/2/27(
چنانچه روشن است هر سه هدف کالن این نهاد علمی در راستای همان نظریه تولید 
علوم انســانیـ  اجتماعی اســالمی است که در بخش نخســت بدان پرداخته شد. هدف 
نخست مستقیماً و هدف  های دومین و سومین نیز به نحو غیرمستقیم با محوریت »دانش 

اسالمی« تدوین گردیده است.
4.2.2.ازحیثساختارومدیریت

بخشــی از عناصر مؤثر در شــکل گیری دانشگاه اسالمی مرجع در قالب عناصر ساختاری 
و مدیریتی قابل طبقه بندی اســت. این عناصر که می توان آنها را عمدتاً از ســنخ عوامل 
غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت تلقی نمود، طیف گسترده ای از روش  های آموزشی و تربیتی 
تا ســالمت و آرامش محیط را دربرمی گیرد که به جهت جلوگیری از اطاله کالم، تنها به 

سرفصل  ها و عناوین آن در دیدگاه آیت اهلل مهدوی کنی اشاره می شود: 
ـ گزینش و سالمت محیط: )مهدوی کنی، 1390ب: 61-63(

ـ عدم اختالط زن و مرد: )مهدوی کنی، 1390ب: 63 و 1391: 259(
ـ تأثیر فضا و محل تحصیل علم: )مهدوی کنی، 1391: 251-252(

ـ پیوند حوزه و دانشگاه و ایجاد مفاهمه علمی میان طالب و دانشجویان: )مهدوی کنی، 
1390ب: 181 و 245-244 و 264(

ـ ویژگی  هــای اســتاد و معلم: تعبد و ایمــان معلم )مهدوی کنــی، 1390ب: 79(؛ 
حساســیت نسبت به مسائل روز دینی، فرهنگی و سیاسی )مهدوی کنی، 1390ب: 81(؛ 
توان پاســخگویی به ســؤاالت روز و نیاز های زمان )مهدوی کنی، 1390ب: 108(؛ شرح 
صدر و همت بلند )مهدوی کنی، 1390ب: 277(؛ تلفیق تعلیم و تربیت علمی و اخالقی 
)مهدوی کنی، 1390ب: 279(؛ بردباری و تواضع در برابر متعلمان )مهدوی کنی، 1390ب: 
292(؛ رواج دوستی، مودت و همیاری به جای رقابت، حسادت و کارشکنی )مهدوی کنی، 
1391: 44(؛ فروتنی، در دسترس بودن و عدم معاوضه علم با پول )مهدوی کنی، 1391: 
62(؛ لزوم مطالعات به روز و جدید )مهدوی کنی، 1391: 218(؛ نوآوری در شیوه تدریس، 
محتــوا و موضوع درس )مهدوی کنــی، 1391: 241(؛ امکان تقدس علم از جهت تقدس 

معلم )مهدوی کنی، 1391: 250-254(

بازسازی انديشه آيت اهلل مهدوی کنی در توليد ...
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ـ ویژگی  های دانشــجو و متعلم: لزوم ارتباط دائــم دانش آموختگان با محیط علمی 
دانشگاه اسالمی )مهدوی کنی، 1390ب: 116(؛ لزوم توجه به مسائل عبادی و مستحبات 
در عین تحصیل علم )مهدوی کنــی، 1390الف: 58(؛ لزوم توجه به فعالیت  های تبلیغی 
)مهدوی کنی، 1391: 45(؛ لزوم رعایت نظم و مدیریت زمان در برنامه درسی )مهدوی کنی، 

1391: 85-83(؛ لزوم فروتنی در برابر اساتید )مهدوی کنی، 1391: 90(
ـ لزوم گســترش روش  هــای علم آموزی: مباحثه و تدریــس متعلمان )مهدوی کنی، 

1390ب: 117 و 148 و 1391: 85( 
ـ استقالل مالی و سیاسی از دولت و دیگر نهاد ها )مهدوی کنی، 1391: 23-26(

4.2.3.ازحیثبرنامهریزی؛رهیافتتلفیقی

برنامه علمی و تربیتی یک مؤسســه دانشگاهی محور هویت بخش آن محسوب می شود. 
برنامه ریزی در یک محیط دانشــگاهی عناصر و مؤلفه  هــای فراوانی دارد که همه آنها با 
موضوع مورد بحث در این نوشــتار ارتباطی ندارند. در این مقاله برخی از این عناصر که 
به عنوان مؤلفه ای اثربخش در هویت دانشگاه اسالمی مرجع در کالم آیت اهلل مهدوی کنی 
بازتاب یافته است، مورد مطالعه قرا می گیرد. همان گونه که گذشت هریک از این عناصر 
و مؤلفه  ها تأمین کننده یکی از اجزای نظریه تولید علوم انسانی ـ اجتماعی اسالمی است 
و اصلی ترین عنصر در این میان متعلق به »رهیافت تلفیقی« در برنامه ریزی درســی است 

که از دیدگاه ایشان هویت و حقیقت دانشگاه اسالمی را تشکیل می دهد.
این رهیافت مهم ترین نقطه تمایز دانشگاه امام صادق علیه السالم از دیگر مؤسسات آموزشی 
اســت. همه رشته  های این دانشگاه به صورت ترکیبی از معارف اسالمی و یکی از عناوین 
علوم انسانیـ  اجتماعی رایج و با برنامه درسی تلفیقی حوزوی و دانشگاهی شکل گرفته اند: 
معارف اسالمی و اقتصاد، معارف اسالمی و مدیریت، معارف اسالمی و علوم تربیتی، معارف 
اسالمی و فرهنگ و ارتباطات و... که در همه آنها »معارف اسالمی« به نشانه اصالت آن بر 

رشته تخصصی مقدم شده است. )ر.ک. مهدوی کنی، 1391: 120(
این گونه از برنامه ریزی درسی بر پایه نگاه ویژه ای شکل می گیرد که در بخش نخست 
از آن با عنوان »انگاره یگانگی دانش« یاد شد. براساس این نگاه دانش  اسالمی دانشی است 
که در ســاختاری هرمی از طریق اصول حقوقی اعتباری برآمده از دانش فقه و از طریق 
آن بــه اصول نظری متافیزیکی برآمده از منابع دینی فروکاهیده شــود. در نتیجه تولید 
علوم انســانیـ  اجتماعی اسالمی نیازمندی  های ویژه ای خواهد داشت که در برنامه ریزی 
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درسی تلفیقی تأمین خواهد شد. در یک برنامه درسی تحت حاکمیت این انگاره، دروس 
تفســیر و اصول فقه تأمین کننده روش  های اجتهادی برای اســتنباط اصول و مبانی از 
منابــع دینی، دروس حکمت و کالم فراهم آورنده اصــول نظری تکوینی و دروس فقه و 
قواعد فقهی زمینه ســاز نیل به اصول حقوقی اعتباری خواهند بود؛ به عالوه اینکه دروس 
اصول فقه به عنوان راهبر انتقال از مبانی به مسائل دانش  های انسانی ـ اجتماعی اسالمی، 
تأمین کنندۀ رهیافت اجتهادی مورد نیاز در تولید این طبقه از دانش  هاســت. بر این پایه 
ایشان بار ها و بار ها دانشکده الهیات و معارف اسالمی را به عنوان مادر دیگر دانشکده  های 
دانشــگاه امام صادق علیه الســالم معرفی می کردند. همچنین در این برنامه درسی، رشته  های 
تخصصی علوم انســانیـ  اجتماعی رایج نیز نقش تجربه بشــری در منطقه سکوت شارع 

مقدس و نیز نقش تنقیح کننده موضوعات مستحدث را بازی می کند. 
»تالش ما این است که دانشجویان یک دوره با فلسفه و کالم اسالمی آشنا شوند. ما 
معتقدیم در علوم انســانی که مبنای فلســفی دارد این مبانی نظری باید مورد توجه قرار 
گیرد و خالصه پایه  های معرفتی و جهان شــناختی ما بر جهان بینی الهی اســتوار باشد.« 

)مهدوی کنی، 1390ب: 244(
»ما درصدد برآمدیم در دانشــگاه امام صادق علیه الســالم دروس ترکیبی و تلفیقی تدریس 
نماییم. دروســی که بتواند تا حدودی دانشــجویان را با منابع اسالمی آشنا کند. ...ما در 
دانشگاه باید فقه را به آن صورتی که هست، در حد ضرورت بیاموزیم. باید دانشجو بفهمد 
که فقه اجتهادی یک علم تحقیقی اســت که مبتنی بر کتاب و ســنت و عقل است. ...ما 
در دانشــگاه امام صادق علیه الســالم دو عنصر حوزه و دانشگاه را ترکیب کردیم ...باید این ایده 
را بپذیرید که شــما در اینجا نیاز به تحصیل تفســیر و علوم قرآنی دارید و هرگز آنها را 

به عنوان علوم جنبی و فرعی به حساب نیاورید.« )مهدوی کنی، 1390ب: 18-19(
مهدوی کنی بر این باور است که همین روش علمی سالیان درازی در حوزه  های علمیه 
به عنوان روشی موفق در تولید علم دینی رواج داشته است و این سکوالریسم بوده است 

که آموزش علم و دین را از یکدیگر جدا کرده است: 
»ســابقه تاریخی مدارس و حوزه  های علمیه در امت اسالم به ویژه کشور ایران نشانگر 
این حقیقت اســت که عموم آموزش  ها در رشــته  های مختلف انسانی و تجربی در شعاع 
آموزش دین و معارف، عقاید و اخالق اسالمی صورت می گرفته  است. نگارش  های گوناگون 
و قرائت  های مختلف در تاریخ تمدن اســالم و ایران در این نکته توافق دارند که معاهد 

بازسازی انديشه آيت اهلل مهدوی کنی در توليد ...
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اســالمی و مدارس آموزشــی و حوزه  های دانشی که در آن بزرگترین متفکران اسالمی و 
ایرانیـ  همچون ابوعلی سینا، زکریای رازی، ابوریحان بیرونی، خواجه نصیرالدین طوسی، 
مولوی و... ـ تحصیل می نمودند، دارای ســاختار و بنیادی دینی بوده اند. یعنی تمام این 
نوابغ و دانشمندان که جامع علوم و فنون بودند یا در برخی از رشته  های علمی تخصص 
داشــتند. در معارف دینی )تفسیر، فلسفه، کالم، فقه و اصول( نیز تحصیل کرده بودند.« 

)مهدوی کنی، 1387: 21-20 و 1390ب: 182( 
مهدوی کنی نه تنها معتقد است که این تلفیق در مدارس علمی اسالمی اتفاق می افتاده 
است بلکه پا از این فراتر گذاشته و بر این باور است که اساساً این ترکیب و تألیف در خود 

متن دینی نیز واقع شده است: 
»علم فقه و اخالق و سایر معارف دینی در ابتدا، یعنی در صدر اسالم، در هم ادغام 
بوده اند و بعد ها توسط علما و دانشمندان دینی از یکدیگر تفکیک شده اند و اصوالً واژه 
فقه در فرهنگ قرآن به معنای فهم و شناخت کلیه مسائل و معارف دینی )از اصول و 
فروع و اخالق و تفسیر و...( بوده است. این تفکیک معلول کثرت مسائل مستنبطه و 
مستحدثه در ازمنه متأخره است که به منظور تنظیم و تبویب و سهل الوصول شدن 

از یکدیگر جدا شده است.« )مهدوی کنی، 1384: 19 و 1390ب: 263(
در نتیجه این تحلیل آیت اهلل مهدوی کنی تحقق هویت اصیل دانشــگاه اسالمی را به 
بازگشــت به این اصل و سنت علمی می دانستند: »دانشگاه اسالمی در صورت برگشت به 
جریان آموزش سنتی اسالمی، موقعی قابل تحقق است که در عموم رشته  های تخصصی 
به ویژه علوم انســانی، آمــوزش دین و آموزش علم آمیخته و ممــزوج با یکدیگر صورت 
بگیرد.« )مهدوی کنی، 1387: 31( براساس همین دیدگاه رویکرد منحصربه فردی در نحوه 
برنامه ریزی درســی دانشگاه امام صادق علیه الســالم شکل گرفته است که در علم برنامه ریزی 

درسی از آن با عنوان »رهیافت تلفیقی درون رشته ای موازی«1 یاد می شود. 
این نوع از برنامه ریزی روشــی اســت که هر  یک  از رشته  های علمی در آن، مفاهیم، 
ساختار، اصول، مبادی و روش  های خود  و نیز ترتیب ارائه آنها را به طور  کامل حفظ می کند 
و در  عمــل، فقط اجرای متوازی دو یا چند رشــته بــا برنامه  های مجزا و البته منطبق بر 
نظم منطقی  هر  رشته برای یادگیرنده لحاظ می شود. جالب است بدانیم که دانشگاه  های 
مهم دنیا در عرصه علوم انســانی هم زمان و بعضاً، بعد از دانشــگاه امام صادق علیه الســالم به 

1. Parallel Intra-Disciplinarity
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طراحی  های تلفیقی مانند فلســفه  و اقتصاد در دانشــگاه اراسموس، فلسفه و سیاست و 
اقتصاد در آکســفورد و... پرداخته اند. در نوع پیشرفته این رویکرد، به تالقی و تعاملی که 
موضوعــات و مبانی و مبادی یا  رویکرد ها و روش  هــای دو حوزه معرفتی با هم می تواند  
داشته  باشد، توجه کرده  و تالش می کنند  تا  همگونی و سازگاری درونی برنامه و محتوای 
آموزشــی را رعایت کنند. هرچند  رویکرد »تلفیقی درون رشته ای موازی« رویکردی ساده 
و نسبت به سایر رویکرد ها ابتدایی تر است، ولی تمامی جریان  ها و سیاست  های آموزشی 
تلفیقی، به ویژه در گام اول و مرحله ای که  متون  و درس نامه و محتوای  آموزشی  تلفیقی 
و همچنین استاد برای تدریس آن محتوا ها وجود ندارد، الجرم از رویکرد موازی به عنوان 
اولین گام استفاده می کنند تا زمینه ساز تهیه برنامه  های درسی پیشرفته تر و رهیافت  های 

تلفیقی پیچیده تر در آینده باشد. )پیغامی، 1387: 177-178(1
البته مهدوی کنی بار ها متذکر این نکته می شود که مقصود از برنامه درسی تلفیقی، ارتباط 
مکانیکی و مونتاژ مســائل علوم انسانی با معارف اسالمی نیست: »دانشگاه امام صادق علیه السالم 
از همان آغاز بر این مبنا استوار بود که مسائل دینی را با مسائل علمی به معنای امروزی آن 
پیوند دهد. در تناکح این دو، نوعی تعامل، کسر و انکسار و فعل و انفعال وجود دارد. در این 
تناکح الزم اســت مسائل علمی با مباحث دینی از حیث محتوایی و اجرایی تلفیق شود. ... 
آنچه که غالباً در دانشگاه  ها رخ می دهد غیر از این است. معموالً چند حدیث پیدا می کنند 
و آن را دنبال حرف فالن دانشــمند غربی می آورند ...آیا این اسالمی کردن علوم می شود؟« 
)مهدوی کنی، 1391: 118( »هدف تان از درس خواندن و درس دادن این باشــد که مسائل 
روز و نیاز های جامعه را بیابید و با اصول دینی و علمی مقبول در دنیا تلفیق کنید. البته بنده 
اعتقادی به مونتاژ ندارم. ارتباط بین علوم به شکل مکانیکی نیست و همه آنها در هم تأثیر 

و تأثر محتوایی دارند.« )مهدوی کنی، 1391: 238(
از دیدگاه آیت اهلل مهدوی کنی در برنامه ریزی درســی دانشــگاه اسالمِی مرجع، برای 
نیل به علوم انسانی ـ اجتماعی اسالمی، نیاز های فراوان دیگری نیز وجود دارد که پاره ای 

از آنها به صورت خالصه عبارت اند از: 
ـ نیاز به زبان آموزی، اعم زبان  های انگلیســی، فرانسه و... برای امکان ارتباط با دانش 

1. اين مقاله که توسط يکی از اعضای محترم هيئت علمی دانشگاه امام صادقعليه السام به رشته نگارش 
درآمده، مورد مطالعه آيت اهلل مهدوی کنی قرار گرفته است. ايشان ضمن تحسين آن، تبيين علمی آن 
از برنامه درسی اين دانشگاه را مورد تأييد قرار داده و بار ها بدان استناد می نمودند. در مقاله مذکور 

می توان ضمن آشنايی با انواع رويکرد های تلفيقی، با محاسن و معايب هر يک نيز آشنا گرديد.

بازسازی انديشه آيت اهلل مهدوی کنی در توليد ...
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امروزین در جهت اســتفاده از تجربه بشــری در منطقه ســکوت و زبان عربی رایج برای 
ایجاد مفاهمه با اندیشمندان مسلمان در این حوزه )مهدوی کنی، 1390ب: 138 و 245 

و 1390الف: 172(
ـ نیاز به بازنگری مداوم برنامه درسی برای پیشرفت از سطح نازل برنامه ریزی تلفیقی 

به سطوح عالی تر آن )مهدوی کنی، 1390ب: 248-247(
ـ لزوم توجه به رویکرد پژوهش محور در برنامه ریزی درسی

تطبیق؛دانشگاهاسالمیمرجع

تولید علوم انسانیـ  اجتماعی اسالمی

ف
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گزینش، سالمت محیط و عدم اختالط

ویژگی های استاد
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تغییر موضوع یا مصداق
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خدمت به خلق خدا
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