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 جایگاه شناسی تفکر توحیدی در تولید علم دینی

 1طالبی طادی بهنام

 

 چکیده:

معارم اسالمی و کارکردهای آ ح از تفمر توویدی بده  در این مقاله با تبیین جایگا  تفمر در منظومه  

مثابه پارادایم تولید علم دینی بحث شد  اس . همچنین اولین گام بازتولید علوم غیدر الهدی در زمدا     

واضرح استخراج مفاهیم بنیادین هر علم و رهیابی معانی آ  در نصوص دینی و سپس متشمل نمدود   

 ین معرفی شد  اس .نظام ثانوی آ  علم بر مفاهیم بنیاد

 

 واژگان کلیدی: تفکر، پارادایم، علم دینی، تولید علم

 

 مقدمه:

آ  را عصار  تمدامی غایدات و مالکدات در     توا  یمپیش فرض مطرح در معارم اسالمیح که  ینتر مهم

 .3باشد یماومام دینی دانس ح همانا ایااد روح عبودی  و بندگی با تمامی لوازم و اقتضائاتش در انسا  

با این وجود در جه  تحق  سعادت دنیوی و ااروی انسا ح بایسته اس  روح توویدد را در سده الیده    

اعتقاد(ح فرهنگ )رفتارهای فردی و اجتماعی( و تمد  )بروز سخ  افزاری تفمر )اصلی زندگی او یعنی 

بر آ  بنا تسری داد. لشا اولین گام در جه  صیرورت توویدی که اساا عالم امما   (فرهنگ توویدی

در گدام   تدوا   یمشد  اس ح ایااد یک نظام ذهنی و معرفتی توویدی و متصل به عالم غیب اس  که 

دوم و سوم تئوریسین فرهنگ وتمد  دینی واق  شود. به عبارت دیگر برای ایااد تمد  دینی نیاز بده  

تولید علدم دیندی    یک فرهنگ دینی و برای ایااد فرهنگ دینی نیاز به علم دینی داریم. ولی بال شک

الهی اود مسیر سعادت را هموار سازد  های ی ظرفبا  تواند یممنود به تربی  انسا  متدینی اس  که 

 و مفاهیم وگزار  های مورد نیاز در فرهنگ وتمد  دینی را تولید نماید.

کندد   تفمرح فرهنگ و تمد  بر هم تفوق صوری پیدا های یهالپس باید توجه داش  که اگر هر کدام از 

پیامدهای ناگواری از جمله سموالرسیم پنها  را انتظار داش . در چنین والتی مممدن اسد     توا  یم

                                                           
 b.talebi@isu.ac.ir ه السالمیامام صادق علدانشگا   .2
 (31ذاریات ) لِیعْبُدُو ِ إاِلَ الْإِنْسَ وَ الْاِنَ اَلَقْ ُ مَا وَ 3

Archive of SID

www.SID.ir

http://fc.kpip.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&slc_lang=fa&sid=1&em=b.talebi@isu.ac.ir&a_ordnum=258
http://www.sid.ir


 

 458 

ح صرفاً با عناوین 2ام  اسالمی بدو  اینمه اعتقاد صحی  و توجه قلبی به دستورات شریع  داشته باشد

 و وجو  تمدنی دین سرو کار داشته و از آ  در جه  افظ مناف  اودش بهر  ببرد.

بده   بایسد   یمد برای اینمه بتوانیم جایگا  تفمر توویدی را در تولید علم دینی واکاوی نماییمح الجدرم  

ماهی  شناسی و نحو  شمل گیری این نوع از تفمر بپردازیم سپس جایگا  آ  را در تولیدد علدم بیدا     

 کنیم.

 تفکر توحیدی -1

 ماهیت شناسی: -1-1

 3موضوع ااص به کار رفته اس .تفمر در لغ  به معنای تمرکز وواا بر روی یک 

. در بعضی از روایات تفمر را در 2در مناب  اسالمیح تفمر جایگا  ویژ  ای را به اود ااتصاص داد  اس 

 دانند ینمبه اناام دستورات شرعی مانند صوم وصالت  صرفاًو وتی عبادت را  2ود عبادت مدح نمود 

 .3داند یم بلمه عبادت واقعی را تفمر

                                                           
اسد .   یدر اصول فقه در مقابل توصّل یاصطالو یعنوا  تعبّد به نحو تعبدی جعل شد  باشند نه توصلیاصوصاً اگر این اعمال  2

 از: اند عبارته کاند  رد کر کذ یگوناگون یآ  دوح معان یح برایو توصّل یم واجبات به تعبّدیا  در بحث تقسیاصول

گونده واجبدات بددو      نینند نمازح روز  و وج. اناام داد  اه قصد قرب  در آ  شرد اس ح ماکشود  یاشالق م یبه واجب ی. تعبّد2

 یح موجب ادایتیه صرم اناام داد  آ  با هر نکاس   یواجب یس . در برابرح واجب توصّلیف نیلم  تقرّب به پروردگارح مسقط تین

  .یرد  مک  و دفن یشودح مانند ناات داد  غر یف میلمت

لّفح اود آ  را اناام مه مکن معنا یسه شرد باشد: مباشرتح اباوه و اراد  و التفات؛ بد یداراه کشود  یگفته م یبه واجب ی. تعبّد3

ه مشرود بده  کاس   یواجب یرد. و توصّلیدهد و از را  مباح و با وسائل والل اناام شود و بدو  اجبار و با قصد و التفات صورت گ

 .یفاد  از ابزار غصببا است ی  وتّیاد شد  نباشدح مانند ناات داد  غریامور 

 ین به معنایمح لیاوّل توصّل یواجبات به معنا یه براکن معنا یاد شد  عموم و اصوص من وجه اس ؛ بدیف ین دو تعرینسب  ب

 مباشرت شرد اس . یس  ولیه قصد قرب  در آ  شرد نکاندح مانند جواب داد  سالم  یدوم تعبّد

تر پس  نماز پدر و مادر بر پسر بزرگ یاندح مانند وجوب قضا یدوم توصّل یو به معنا یاوّل تعبّد یواجبات به معنا یدر مقابلح برا

 س .یمباشرت الزم ن یه قصد قرب  در آ  شرد اس  ولکاز فوت آنا  

ف ید واجبات به هدر دو تعر  یه براک ما  رمضا ؛ چنا  ٔروز ه و یومی یاندح مانند نمازها یز به هر دو معنا تعبّدیاز واجبات ن یاریبس

ر نظدر  ید از پژوهشدگرا  ز  یجمعد {)کندیم  یم}در این جا به آورد  یک معنا اکتفا  نید ی  و ادایاندح مانند ناات داد  غر یتوصّل

 (330ص  3ج هم السالمح ی  علیح فرهنگ فقه مطاب  مشهب اهل بید محمود هاشمیح سیشاهرود

 
ح مفدردات  محمد بن نیوس حیأصفهان راغب) الفمرر یثکر: میإذا ردّد قلبه معتبرا. و رجل ف رمقال تفی. ء الشی یر: تردّد القلب فمف 3

 (233 ص 9 جالقرآ  المریم 

 13ص  3ج ح لسا  العرب رممنح محمد بن میابن منظورح ابو الفضلح جمال الد) ء یالش یرُ: إِعمال الخاشر فمرُ و الفِمالفَ

ر مد ... مَدن تَفَ  نقل شد  اس  که ایشا  در ضمن نامه ای به امام وسن علیه السالم فرمودند:از امیر المومنین علیه السالم چنین  2

 .شود میکسی که اهل تفمر باشد اهل بصیرت  (333-323ص  2ج أبْصَر )اومد میانایح مماتیب االئمه 
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 ت دلیل بر نقش بسیار واالی تفمر در شمل گیری هوی  دینی انسا  مسلما  اس .این تاکیدا

 نحوه شکل گیری: -1-5

مواردی که به نحوی در شمل گیری تفمر توویدی که مقدمه ساز یک جها  بینی جام  الهی اسد ح  

 از: اند عبارتنقش دارند 

نی اس . نفس سموت و سموت یمی از دستورات ااالقی و بسیار مهم در تربی  دی سکوت: -2-3-2

 یهدا  را لدشا یمدی از    دارد یمپرهیز از گزافه گویی انسا  را به سم  تفمر در هستی و آفریدگار آ  وا 

 2مهیا کرد  شرایط جه  تفمر الهی سموت اس .

شرایط تفمدر را   تواند یماجتماعی نیز  یها دغدغهو  ها یروزمرگجدا شد  از  خلوت گزیدن: -2-3-3

البته این نباید به این معنا تلقی شود که انسا  وظائف اجتماعی اود را ترک کدرد  و بده    4فراهم کند.

 واهی از جامعه فاصله بگیرد. یها بهانه

 نحوه مقدمیت تفکر دینی در تولید علم: -5

نسب  تفمر توویدی و تولید علدم   توانیم یماگر ما قائل به پاردایم محوری در دانش باشیم به سهول  

 سناه بررسی قرار دهیم. دینی را در

واژ  پارادایم در کابردهای امروزین آ  و با این بار معنایی با نگارش و چاپ کتاب سااتار انقالب علمی 

بدود  کده    ییها واکنشپدید آمد  اس . نگا  پارادایمی به علوم از جمله  2913سال از سوی کوهن در 

 ایااد شد. - مری در فلسفه علم اس که یمی از نهله های ف -در قبال دیدگا  پوزیتیویسم 

در این نظریه علم متمی بر اصول و مفروضات از پیش اتخاذ شدد ح بدرای ورود بده واقعید  بدر شبد        

. بنابراین پارادایم علم بده لحداظ مفهدومی ماموعده     کند یمح عمل کند یمفرایندی که پارادایم تعیین 

                                                                                                                                                                          
ج الوسائل و مسدتنبط المسدائل؛    کمستدر) ینَالْمُخْلِصِوتِ السَمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عِبَادَةُ ممَلَ یرُ فِمنَ ع أَنَهُ قَالَ: التَفَیرِ الْمُلْمِنِیعَنْ أَمِ 2

 ( وضرت علی علیه السالم منقول اس  که: عبادت مخلصین در ملموت آسما  و زمینح تفمر اس .233ص ؛ 22
 3ج کدافی  ) «.أمر اهلل عدز و جدل   یر فمإنما العبادة التفثرة الصالة و الصومح کالعبادة  سیل»قول: یه السالم( یأبا الحسن الرضا )عل 3

ب الرسدول  یاتممکالتفمر )از امیر المومنین و ایشا  از وضرت رسول اکرم صلوات اهلل علیهما نقل شد  اس  که: ال عبادة  (33ص 

(210ص ؛ 3ج ه و آله و سلم؛ یاهلل عل یصل
 یعَلَد  مدی تُدهُ وَ بَ یوَ وَسِدعَهُ بَ  2راً(کد لَامُدهُ ذِ کراً وَ نَظَرُ ُ عِبْدرَةً )وَ  ما َ صَمْتُهُ تَفَکلِمَنْ  یعَنِ الْعَالِمِ ع أَنَهُ قَالَ: شُوبَ یفِقْهُ الرِضَاح ع أَرْوِ 2

بَدابٌ مِدنْ أَبْدوَابِ     الصَمْ ُ علَ وَ قَا (.234ص ؛ 22ج الوسائل و مستنبط المسائل؛  کمستدر) دِ یئَتِهِ وَ سَلِمَ النَااُ مِنْ لِسَانِهِ وَ یاَطِ

( سموت بابی از ابواب ومم  223ص ؛ 3:ج روت(؛ یب -بحار األنوار )د ) ریاَلِ ک یلٌ عَلَیسِبُ الْمَحَبَ َ إِنَهُ دَلِیم الصَمْ َمَ ِ إِ َ مالْحِ

 و همانا نشانه هر ایر ونیمویی اس . کند یماس  همانا سموت جلب محب  
(4:9لم ص: مم و درر المغرر الح) األرباحنوز ک اللّهاإلنفراد لعبادة  یف 4
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هوی  نظری و عملیاتی علم تعیدین   ها آ متافیزیمی و فلسفی علم اس  که بر اساا  ییها فرضپیش 

 2.شود یم

به مثابده یدک    تواند یمبا این مقدمه باید بگوییم که تفمر توویدی و ثمر  آ  یعنی جها  بینی دینی 

یدک پدارادایم   پاردایم برای تولید علوم کارساز واق  افتد. به این ترتیب هر شااه از علدوم در در بسدتر   

ح در چارچوبی که تعیین کنند  دیدگا  دانشدمند  گیرد یمتفمری ااص که اوصافش مطرخ شدح شمل 

 نسب  به جها  و مشخص کنند  ممانیزم تولید در آ  علم اس .

مسئله علمی در ایدن ودوز  از چده     کند یمدر این وال  این پارادایم تفمر توویدی اس  که مشخص 

 ه شور کلی از چگونه پاسخ و را  ولی باید براوردار باشد.سااتاری شمل یافته و ب

گف  که نظام علم دینی تح  پارادایم یک تفمر دینی تمو  یافتده و دیگدر دچدار     توا  یمدر این جا 

 .یما نشد علوم غیر توویدی  یها قالب یها کرد اسالمیز  

 یک اید  جه  شروع ورک  به سم  تولید علم دینی -3-2

که اولین گام جهد  بازتولیدد علدوم غیدر توویددی       رسد یمکه مطرح شدح به نظر  با توجه به مباوثی

فعلیح استخراج مفاهیم کلیدی هر شااه از علوم و استخراج معانی آ  مفاهیم با رجوع به مناب  دیندی  

 تدوانیم  یمد اس . پس از آ  اگر بتوانیم نظام مفهومی آ  علم را بر اساا آ  مفاهیم بنیادین بنا نهیمح 

 اسالمی باشیم. هد یک نظام علمیشا

به نظر نگارند  این سطورح استخراج معانی مفاهیم بنیادین بالشک باید از نصوص قطعی دیندی ادارج   

شود چراکه قرار اس  شالود  اصلی آ  علم بر آ  بنا شود. ولی گام دوم که شمل گیری نظدام مسدائل   

اناام شودح اگرچه این نظام  نظام ساز علوم یها مللفهبا به کارگیری  تواند یموگزار  های آ  علم اس  

 و مفاهیم ثانوی متمسک به ظنو  معتبر  شرعی یا عقلی باشد. ها گزار سازی علمی و تولید 

بده نصدوص دیندی غیدر قابدل       توا  ینممفاهیم بنیادین  ٔیهپاباید توجه داش  در نظام سازی علمی بر 

فدروع متغیدر را از آ     بایسد   یمد در ومم اصولی هسدتند کده   تغییر رجوع کرد. زیرا مفاهیم بنیادین 

و پر واض  اس  که متغیر بود  نظام علمی ثانویح جهد  تولیدد موضدوعی  دارد زیدرا      3استخراج کرد

 .باشد یم ها آ علمی ااصی  ذاتی  یها گزار بطال  و تصحی  

                                                           
 20-9پارادایم اجتهادی دانش دینیح مهدی علیپورح سید ومیدرضا وسنی صص  2
 ص ؛2 ج المسدتطرفات؛  و یالفتداو  ریلتحر یالحاو السرائر) التَفَرُع عَلَیممُ وَ مْیمإِلَ الْأُصُولِ إِلْقَاءُ نَایعَلَ قَالَ ع الرِضَا الْحَسَنِ یأَبِ عَنٍْ  3

3:3) 

 جامعده  بده  وابسدته  یاسالم انتشارات دفتر حجلد 2 ح(المستطرفات و) الفتاوی ریلتحر یالحاو السرائر اومدح بن محمد سحیادر ابن)

 (ق 2420 دومح: چاپ قمح - قم هیعلم ووز  نیمدرس
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البته پردااتن تفصیلی به ممانیزم تولید بر اساا نقشه را  فوقح از ووصله علمی نگارند  و این مقالده  

آ  پردااته و ومدل شدای     های یستهبااارج اس ح لشا در ایناا صرفاً به ومل اولی به موضوع تولید و 

 .نهیم یماین مهم را برای زمانی دیگر وا 

 نتیجه:

نقالب اسالمیح صیرورت علم اسالمیح که از مقومات ذات انقدالب اسد ح از   در اکنونی ا رسد یمبه نظر 

ناامید کنند  گششته اس  و در آستانه یک جهش علمی وسی   های یاوانمقام گفتما  سازی و روضه 

ح ولی ادبیات دینی به مدا  شود یمقرار دارد. اگرچه این جهش به ظاهر در یک فرایند بلند مدت واصل 

 باً.یداً وَ نَرَا ُ قَرِیرَوْنَهُ بَعِی: إِنَهُمْ که دهد یمآموزش 

فلسدفه تداریخی ادود را سدپری      ینتدر  وسااکه در این مقط  زمانی که اسالم  رسد یمباری به نظر 

صوری ناکارآمد پرهیز نمود  و وارد فاز عملیاتی تولید  های ی فعالح چار  ای نیس  جز اینمه از کند یم

علم شویم. بر اساا مقدماتی که بیا  شد  ابتدا باید تفمر توویدی را در مخاشب ایااد نمدود سدپس   

 وارد مروله تولید شد.

 مناب :

 قرآ 

فرهنگ فقه مطابق مذهب ، ید محمود هاشدم یح سیر نظر شاهرودیاز پژوهشگرا  ز یجمع -2

هم ی  علد ید بدر مدشهب اهدل ب    یح ملسسه دائرة المعارم فقه اسدالم جلد 4ح هم السالمیت علیاهل ب

 ق  ه 2431را ح اولح یا -السالمح قم 

 -  یالدار الشام -ح دار القلم جلد 2ح مفردات ألفاظ القرآنن بن محمدح یح وسیراغب أصفهان -3

 ق 2423دمش ح چاپ: اولح  -روت یب

ر مد جلددح دار الف  23ح لس ان الع رب  رمح مد محمد بدن م نح یابن منظورح ابو الفضلح جمال الد -2

 ق  ه 2424لبنا ح سومح  -روت یدار صادرح ب -  یللطباع  و النشر و التوز

قمح چاپ: اولح  -ث یح دار الحدجلد :ح هم السالمیب األئمة علیاتکمح یح علیانایم یاومد -4

 .ق 2431

ح ملسسد   جلدد  33ح الوسائل و مستنبط المسائل کمستدرح ین بن محمد تقیح وسینور -3

 .ق 2403قمح چاپ: اولح  -هم السالم ی  علیآل الب

ه ید علم یتداب فروشد  کح جلد 4ح ی/ ترجمه مصطفو یافکأصول العقوبح یح محمد بن ینیلک -1

 ش. 2219تهرا ح چاپ: اولح  -ه یاسالم
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 -ث یح دار الحدجلد 2ح ه و آله و سلّمیاهلل عل یب الرسول صلّیاتکمح یح علیانایم یاومد -:

 .ق 2429را ؛ قمح چاپ: اولح یا

 -)د  بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطه ار ح یح محمد باقر بن محمد تقد یمالس -3

 ق. 2402روتح چاپ: دومح یب - یاء التراث العربیح دار إوجلد 222روت(ح یب

م و ک  غ رر الح بدر   ین اوانسارینح شرح آقا جمال الدیح محمد بن وسیآقا جمال اوانسار -9

 .ش 2211تهرا ح چاپ: چهارمح  -ح دانشگا  تهرا  جلد :ح لمکالدرر 

ح جلدد  2ح و المس تطرفات  یر الفت او یلتحر یالسرائر الحاوسح محمد بن اومدح یابن ادر -20

 ق 2420قمح چاپ: دومح  -ه قم ین ووز  علمیوابسته به جامعه مدرس یدفتر انتشارات اسالم

 

 

 

    

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

