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  توليد علم، سنگ بناي تمدن نوين اسالمي ازمنظر گفتمان اسالم
  ))ع(با تكيه بر مكتب اهل بيت(

  

  ∗اكرم السادات حسيني
  

  چكيده
ي اسالمي نيز ناگزير از تدوين تمدني نوين با در ميان جوامع نوين جهاني، جامعه

در اين . ازدبراي اين منظور بايستي به شناسايي ملزومات آن بپرد. مختصات اسالمي است
شود اين پرسش مطرح مي)  ع(بيتميان با مداقه در منظر گفتمان اسالم با محوريت اهل

آموزي بر توليد علم  عالوه بر علم) ع(بيتكه چرا گفتمان اسالم با محوريت مكتب اهل
  تأكيد دارند؟

 ي گفتمان الكال و موف بهگويي بهتر به اين پرسش با استفاده از نظريه براي پاسخ
بابيم كه گفتمان اسالم با محوريت آن پاسخ داده شده است و به اين فرضيه دست مي

برآن است كه هر جامعه وتمدني براي دوام و قوام هژموني خود در تدوين خود ) ع(بيتاهل
گذاري خود يابي به ملزومات پايهو بنا گذاشتن مبناي خويش بعد از نيازسنجي و دست

از آن .  مختصات و مطابق با دال مركزي خويش طراحي نمايدبايستي آن ملزومات را با
جايي كه علم و دانش نيز از ملزومات دوام و قوام هژموني جامعه و تمدن است، تمدن نوين 
اسالمي بايد با توليد علم، به علم مطابق با مختصات خويش دست يابد تا اين مهم را پايدار 

  .آموزي همواره بر توليد علم تأكيد داشتنددر كنار علم) ع(بيت از اين رو اهل. سازد
مكتب  -4 ،گفتمان اسالم -3  اسالمي،ينمدن نوت -2 توليد علم، -1 : كليديهاي واژه
  .)ع(بيت اهل

  

  مقدمه. 1
 در جوامع هايي نو تمدنبا تأثير و تأثرات خود در جامعه سبب ايجاد ها  گفتمان

ي خود ها شاخصه اين تمدن در ، باشدچه گفتمان با قدرت بيشتري ظاهر شدههر. شوند مي
  .تر خواهد بود به مطلوب گفتمان نزديك

. اند در تعاملبا يكديگر نيز  و آنخود برخاسته از جامعه هستند و با ها  گفتمان
  .ها تمدن به خصوص در تشكيل ؛پذيرد ميتأثير ها   آنجامعه ازبنابراين 

هر . بنديا مي خود بروز و ظهور يها شاخصه با تمام ها تمدندر ها  گفتمانجوامع و 
پس تمدن اسالمي هم بايد . است  جامعه و گفتمان برخاسته از آني  نمايندهتمدني 

                                                            
  a.s.hosseini57@gmail.com                                                    كارشناس ارشد تاريخ اسالم ∗
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كه گفتمان  اسالمي باشد و اين ميسر نخواهد شد مگر ايني  جامعه گفتمان وي  نماينده

  .ي خود را در آن بروز دهدها شاخصهاسالم با قدرت بسيار تمام 
علما به نكات جالبي برخورد ايشان با علم و ي  شيوهو  )ع(بيت لاهبا بررسي مكتب 

عملي خويش همواره با تأسي به قرآن و ي  سيرهبيم كه در يا ميخوريم و با مداقه در برمي
ي  و استفاده از علوم رايج زمانهآموزي  علم به ترغيب تنها نهساز سنت نبوي  مكتب انسان

اسالمي تشويق ي  جامعه  درآن را مولد علم بوده،، كه خود پرداختند خويش در جوامع مي
شاگرداني در اين بيت  ايجاد مدارس علوم مختلف عالوه بر علوم ديني و ترباهمواره نموده، 

  . ندكرد مياسالمي نهادينه ي  جامعه زمينه اين امر را در
از اين كار ايشان  هدفكه  شود مي اين پرسش به ذهن متبادر ،با دانستن اين مطلب

 جوامع اسالمي در  به بررسي وضعيتتر  بهتر است پيش، براي پاسخ به اين سؤال.چه بود
 بيشتر مورد توجه ايشان دانش كه راهكار توليد بپردازيم )ع(بيت اهلاي از زندگاني  وهله
اسالمي و تأثيرات ي  جامعهدر   توليدشآثار بهنيز و  علم دننشتوليدهمچنين به . استبوده 

 در اين راستا همچنين استفاده از .خواهيم پرداخت )ع(بيت اهلأسي از مكتب تمدني آن با ت
  .تحليل گفتمان الكال و موف راهگشا خواهد بودي  نظريهتحليل نظري بر اساس 

تعامل و تقابل با در ها  گفتمان  قدرتتحليل گفتمان الكال و موف،ي  نظريهبر طبق 
كه به عبارت  شود مي مشخص همگو با و گفت  ويكديگر يا به عبارت بهتر در فضاي ارتباط

تر  تواند قوي گفتماني مي، در اين فضا. شود ميياد گونگي  گفتمان از آن به فضاي ،گفتماني
ي ها دالو ها  وقتهصحيح بندي  مفصلي  هژموني مطلوبي را در سايه عمل كند كه قوام و

و  ها دال اينكه   اينمگر شود يمموجود در گفتمان با دال مركزي دارا باشد و اين امر ميسر ن
 در اين صورت است كه .استداراي همان مختصاتي باشند كه مطلوب دال مركزي ها  وقته
رقيب اين هاي  گفتمان ،گونگي گفتمان فضاي اي موجوده راني و حاشيهسازي  برجستهدر 
ايگاه مطلوب ج ها دال  اينتنها نه ،صورت  درغيراين.بنديا ميبه هژموني مطلوب دست ها  وقته

وني گفتمان را دچار اختالل م بلكه در نهايت قوام و دوام هژ،ندبيا ميخويش را در گفتمان ن
با دال ها  وقتهاين بندي  مفصل و  جامعه و تمدني كه تحت اين گفتمان،كرده، به تبع آن

 ،1384سلطاني،  (شود مي شكل گرفته نيز دچار اختالل و بحران زي اين گفتمانمرك
  .)گفتمان الكال و موف ي نظريه

ر اين جاهليت دي  دوره پاياني بود بر  خود در جزيرةالعربگفتمان اسالم با ظهور
.  تمام نقاط جهان كه جاهليت آن را دچار بحران كرده بودنقطه از جهان و پس از آن در

گفتمان اسالم و به تبع آن جامعه و تمدن اسالمي با محوريت توحيد در فضاي 
بايستي هژموني كه   اين عالوه برها تمدنو جوامع و ها  گفتمانبا ديگر  گونگي گفتمان
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كه   ايناين ميسر نبود مگر. كرد مي بايد بسيار قدرتمند عمل ،نمود خويش را حفظ مي

ي موجود در خود بيشترين تطابق را با دال مركزي ها دالبندي  مفصلگفتمان اسالم از نظر 
ي به گفتماني بخش براي قدرت. دانش بود ها دال از اينيكي . خود يعني توحيد داشته باشد

 و قدرتمند بسازد، ساز باشد و تمدني نو ه مصمم بود با تأثير و تأثرات خود در جامعه تمدنك
 در مقابله ،كه در تشكيل اين گفتمان با محوريت توحيدضروري بود؛ چراي  وقتهدانش يك 

بندي  مفصلخواست در  ر اين وقته خود مياز سويي اگ.  علم يكي از ملزومات بود،با جهل
بخش گفتمان باشد و خود جايگاهي در گفتمان  درستي با دال مركزي قرار گيرد و هژموني

آموزي  علم لذا در كنار ؛داشت مي ناگزير بايستي بيشترين هماهنگي را با دال مركزي ،بيابد
 توليد علمي براييستي تقابل با گفتمان خودي با  حتي در،غيرهاي  گفتماناز جوامع و 

 تا عالوه بر حفظ هژموني گفتمان شد مينيز تالش مطابق با مختصات دال مركزي توحيد 
اسالم بتواند با توانايي بر  گفتمان ،براي تدوين تمدني نوي به آن بخش قدرتاسالم و 

 ها دنتمكه باعث توفق آن بر ديگر بل ، اسالمي را بنا نهد تمدن نويتنها نه، سازي علم بومي
  شود؛

 نوي كه از گفتمان اسالم، جامعه و تمدن  عميق وبا دركي درست )ع( بيت اهللذا 
ي  كننده  مصرف از با احساس خطري كه،غير و رقيب داشتندهاي  گفتماناسالمي و حتي 

 دانشي توليد خود الگوكه   اينصرف علم بودن تمدن اسالمي كرده بودند، همواره عالوه بر
 ،هاي علمي كه داشتند شاگردان و فعاليتبيت ودند، با تر اسالمي ب نويدر جامعه و تمدن

  .پرداختند ردن توليد علم ميك  به نهادينهعلومدر تمام 
  

 با روياروييدر  )ع( بيت اهل ي در زمانه  جامعه و تمدن اسالميوضع. 2
  علوم

 شده در ايجادسقيفه و اختالالتماجراي  مسائلي چون ،بعد از رحلت پيامبر
و  )250ص، 1364مسعودي،  ؛3ي ، خطبه1387الحديد،  ابي ابن(  از يك سواسالميي  امعهج

 جامعه و تمدن نوپاي اسالمي ر اثر ارتباطب(ي ديگر ها تمدنهجوم اطالعات و علوم جوامع و 
 در  سبب شد تا گفتمان اسالمي خصوصاًيازديگرسو )رقيبهاي  گفتمانبا ديگر جوامع و 

  . دچار مشكل شود،ر طيفي، چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي آنبرخورد با علوم از ه
علم با دال مركزي ي  وقتهبندي  مفصل كه در شد ميجا ناشي  اين مشكل از آن

علم كه زماني ي  وقتهسبب بود كه   بدين.اختالل ايجاد شده بودها  وقتهتوحيد همانند ديگر 
ا دال مركزي توحيد از يك سو جايگاه و ببندي  مفصلي كارآمد در ها داليكي از همچون 

بخشي به گفتمان اسالم و دال مركزي   در هژمونيازديگرسواعتبار خويش را يافته بود و 
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 از هژموني  حال،قد علم كرده بود كرده بود و در برابر جهل حاكم توحيد بسيار مؤثر عمل

  .كرد تمان اسالمي شكوه مي و در نهايت گفخود
يك جامعه و . لي شده بودا آن خيرغم انبوه  از منابع علوم بهيسالماي  جامعهگويي 

با مختصات  بايدتمدن براي حفظ هژموني خويش به علوم گوناگون محتاج است و اين علوم 
ي گفتمان اسالمي و طرح  شيوه.  برخاسته از آن در يك راستا باشددال مركزي گفتمانِ

  و كتابت آن در زمان پيامبر مرسوم بودشده براي آن چيزي نبود جز قرآن كه اصلي ترسيم
ي حفظ دانش است كه اين امر از زندگي  كتابت نشانه و وسيله. بعد از ايشان مغفول ماند
  . مسلمانان حذف شده بود

 در مناظرات كالمي و همچنين در ها، گفتمان اسالمي در برخورد با ديگر گفتمان
بايد توجه داشت . ات دچار مشكل شده بوديي به شبهگو پاسخمسلمان در ي غير برابر فالسفه

راهكار علمي درست ي  ارائه نيز در ها آن. سازند ها مي تمدن را حكومتي  عمدهقسمت كه 
 اخلي، سياست خارجي، جنگ،، سياست داقتصادداري در اموري چون قضاوت،  حكومت

 و ز آن بودز گفتماني كه برخاسته ايي به شبهات موجود و حتي دفاع علمي اگو پاسخصلح، 
ن شده  دچار بحرامعلم و عال ظاهري فراوانيرغم  طلبيد، به هريك دانش خاص خود را مي

حكومت امام ي  دوره تا )ص(  پيامبررحلت  ازپنج سال بعدو در بيستكه   اين؛ به ويژهبود
دال علم با دال مركزي بندي  مفصلي ناشي از اختالل در ها چالش، حكومت با )ع( علي

  . جه شده بودتوحيد موا
نيز با ) ع ( تا صلح امام حسن  ماههششي  دورهو ) ع (حكومت امام عليي  دورهدر 

 ،ده بودندحدودي برطرف كرتا  را كه خلفاي پيشين داشتند، ايشان مشكالتيكه   اينوجود
ايجاد كرده بود كه خود باز ناشي از جهل و فقدان معضالتي  آن براي ايشان وضعجامعه و 

وپنج  بيست به ظاهر كوتاهي  دورهمشكالتي در طي اين نيز علم ي  وقته . بودعلم كارآمد
 ،ي جهل با درونمايه در قالب و ظاهر علم ،آن در جامعه خوانش غلط سال پيدا كرده بود كه

جاي رفع معضالت جامعه از طرفي جايگاه واقعي  كه بهختالالتي در جامعه شد سبب ايجاد ا
مي در هژموني گفتمان اسالست داده و از سويي ديگر سبب اختالل در جامعه را از درا خود 

ي خوبي براي مسائل علمي مردم گو پاسخرسيد گفتمان اسالمي  كه به نظر مي؛ چراشده بود
  .ترين صورت آن  حتي در ساده؛نيست

جديدي در جامعه و تمدن اسالمي آغاز شد و ي  دوره) ع (پس از صلح امام حسن
 ، امام حسين)ع( دوران زندگاني امام حسن.  سايه افكندآناموي بر  تزوير  وحكومت زور

. با اين دوره مصادف بود) ع (و مدتي از دوران امام صادق) ع (، امام باقر)ع( ، امام سجاد)ع(
علم ي  وقته كه اين تغييرات داخلي جامعه و تمدن اسالمي نبود كه بر شايد به نظر برسد
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رقيب بود هاي  گفتمانمابين گفتمان اسالمي و گونگي  مانگفتفضاي  بلكه ه است؛مؤثر بود

علم ي  وقته بر ،)ي علميها چالشهمچون  (كرد ميي گوناگوني كه ايجاد ها چالشبا كه 
در گونگي  گفتمان ولي نبايد اين مسأله را از نظر دور داشت كه اين فضاي ؛تأثير گذاشت

ي  پنج سالهو بيستي  دوره در .شد يمها  چالشبود كه باعث اين آمده  پيش سياسي موقعيت
ي كفايت كتاب خدا و توجه محض به ظاهر  به بهانه ،ي دوم خليفهي  دورهگانه در  خلفاي سه

؛ 200  ص،ماجه ابن(آن، صرف نظر از تفسيرش و توجه به باطنش، كتابت حديث منع شد 
با جعل شد؛  فترت، احاديثي  دورهاموي بعد از اين ي  دوره در .)209 ، ص1344بيهقي، 

 كه يدو با هم در تركيب ئيليات در اسالم كه هراالحبار و رواج اسرا توجه به روايت كعب
  . جاهليت داشتندي  دوره سعي در رجعت به ،ايجاد كرده بودند

 ي مختلف دانست؛ها شاخهي علمي در ها چالشاي مملو از  توان دوره  را ميبرههاين 
گذاري خويش و   در پايهها تمدنو دانش جوامع و از علوم ديني گرفته تا علوم جديد 

توانست در ايجاد  يي كه هريك شايد به تنهايي ميها چالش ؛يجهان ي پيشرفت در محدوده
گونگي  گفتماناز سويي فضاي . بحران در هژموني گفتمان اسالمي تأثير فراواني داشته باشد

راني بين  و حاشيهسازي  هبرجست از رويارويي دروني و بروني گفتمان اسالمي و حاصل
 دانش خاص خود را تنها نه براي دوام و قوام هژموني گفتمان اسالمي رقيبهاي  گفتمان

رقيب گفتمان اسالمي فضاي علمي حاكم آن هاي  گفتمان با مواجهه بلكه در ،طلبيد مي
  .كرد ميمديريت زمان را نيز بايد 

سو و گسترش  يك ازكارآمدن حكومت عباسي با اضمحالل دولت اموي و روي
گاه هاي  گفتمانديگر مابين گفتمان اسالمي و گونگي  گفتمان و فضاي هاي اسالمي سرزمين

دادن اين  براي تخفيف. اسالمي باال گرفتي  جامعه درهاي فكري و علمي  ، تشتترقيب
 كه از ارائه كردنداسالمي ي  جامعه راهكارهاي بسياري درنخبگان و حكومت  ،فضاي تشتت

ي  دوره ها در اين دوره و خصوصاً ها و كتابخانه توان به نهضت ترجمه و دارالعلوم مله ميآن ج
عالوه بر ( شد مي دانشمندان اسالمي حساب  او نيز به نوعي جزو.مأمون عباسي اشاره كرد

 و مبادالت علمي كه در سراسر بالد اسالمي آن عصر مناظرات). ي حكومتي كه داشت وجهه
  .رود آن دوره به شمار ميگونگي  گفتمانز از جمله تأثيرات فضاي گرفت ني صورت مي

اسالمي و ميزان مبادالت آن با ديگر ي  جامعه به همان ميزان كه حجم دانش در
 متأثر از اين تبلور و تزريق علوم بهگونگي  گفتمان، در فضاي شد بيشتر ميها  گفتمان
 و شد ميو تمدن اسالمي نيز دامن زده  و حيراني در جامعه اسالمي، بر تشتت آراي  جامعه

درستي پي ي  شيوهآن عصر، ي  جامعه اين همه بدان سبب بود كه در برخورد با علوم در
  .گرفته نشده بود
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 و با علوم بيت اهل در زماناسالمي ي  جامعه روياروييي  شيوه. 3

  هاي ناشي از آن آسيب
هاي مختلف اعم از  صهدر عر، جامعه و تمدن اسالمي )ص( رحلت پيامبربعد از

 شد بسيارهاي  دچار بحران... دي، مذهبي، حكومتي، فكري، علمي وسياسي، اجتماعي، اعتقا
 با روياروييي عملكرد ناكارآمد جامعه و تمدن اسالمي در  و اين نبود مگر به علت نحوه

ه ن كرداآن عصر دچار بحرگونگي  گفتمانتغييرات زمانه كه گفتمان اسالمي را در فضاي 
  .بود

هاي  گفتمانمابين گفتمان اسالمي و گونگي  گفتماندر اين دوران با وجود فضاي 
كارهاي ود گفتمان اسالمي كه بر اثر سازوهاي دروني خ رقيب از يك سو و ناهنجاري

 ها دال  ازي بسياراز ي خوانش جديد،ازديگرسوراني ايجاد شده بود  و حاشيهسازي  برجسته
دال مركزي توحيد و مختصات خاصي كه در گفتمان اسالمي با بندي  مفصلكه در شد 

ها  دالحال . گشتندسازي گفتمان اسالمي   زماني عامل اعتباربخشي و هژمونيداشتند، خود
ي خود را از دست داده بودند و از جايگاه و اعتبار مناسب هم در   معنا و مفهوم اوليهتنها نه

 سالمي را دچار اختالل كرده بودند؛موني گفتمان ا هژ نهايتاً بلكه،بودندگفتمان برخوردار ن
  ... .يي چون حكومت، سياست، اقتصاد وها دال

گفتمان اسالمي بود و در ي  عمدهي ها دالعلم كه خود زماني از ي  وقته ميان دراين
 فضاي متأثر از ،زي توحيد در مقابله با جاهليت قرار گرفته بودبا دال مركبندي  مفصل

، با وجود انبوهي ها دالجديد و مغاير خوانش اصيل ديگر وجود و خوانش مگونگي  گفتمان
شده بود عالوه بر   و اين باعثكرد ميظاهري آن در جامعه و تمدن اسالمي، ناكارآمد عمل 

از دست دادن جايگاه پيشينش در گفتمان اسالمي به قوام و هژموني گفتمان اسالمي نيز 
  .كندلطمه وارد 

 و ها آن ايجاد شده بود كه برداشت جامعه از رود علوم از آن اين موقعيت در مور
پيامبر در رأس . كسب علوم تغيير يافته بودي  شيوهسازي و  در تمدنوجودشان  لزوم

لي دوام و قوام جوامع ي اص  و آن را مايهندتأكيد داشتآموزي  علمگفتمان اسالمي همواره به 
 و صحابه خودي  سيره آن تأكيد و در ي براسالم در گفتمان ،ندستدان  ميو تمدن بشري

  .نددكر مي به مسلمانان گوشزد  راحفظ و غنابخشي به علومي  شيوه
در ) ص (شده بر پيامبر  قرآن در اولين آيات نازلكيد خوداين مطلب از سويي با تأ

 رسول خدا با پيگيري و تأكيدي كه ،يازديگرسوو ) 5 - 1 /علق(آموزي  علم خواندن و باب
ن و فرزندان و حتي به مسلمانا بر لزوم آموزش خواندن و نوشتن )شندبو رغم امي هب(
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 آموزش خواندن و نوشتن به ي آزادي اسرا حتي فديهقابل اثبات است؛  ،ندزنانشان داشت

  .)22 ص ،1405سعد،  ابن( فرزندان مسلمانان بود
 به لزوم كهاست  ذكر شده زمينهشماري كه از پيامبر در اين  همچنين با احاديث بي

 مانند اين شدني است؛  اين امر اثباتكرد، خريدن مشكالت آن تأكيد مي جان و بهآموزي  علم
 ؛ديگير دانش را فرا : علي كُلِ مسلمةً فانَّ طَلَب العلمِ فَريضَ؛اُطلبوا العلم و لَو بالصينِ: احاديث

شهري،  محمدي ري( جب است چراكه طلب دانش بر هر مسلماني وا؛هرچند در چين باشد
 علم : فانَّه السبب بينكُم و بين اهللا عزوجلّ؛اُطلبوا العلمِ ؛)3948 - 3946، صص1416

  ).3946 ص ،همان ( شما و خداي عزوجل استبين پيوند ي  زيرا رشته؛بياموزيد
 پيامبر حتي در بينيم كه نگريم، مي به وقايع تاريخي مي هنگامي كه ،براين مضاف

 نمودن سخنان خويش را نمودند تا بعد از خود ن عمر خويش نيز درخواست مكتوباياپ
 ، اين امر كه ايشان بر صيانت علوم تأكيد داشتند.اسالمي به دور باشدي  جامعه گمراهي از

، ابن حنبل ؛14 صابن الحجاج،؛ 22، ص1314بخاري،  (و اثبات استبه خوبي قابل فهم 
   .)325: ص

وم با منع كتابت حديث امكان حفظ بخشي از علوم از دست ي د ن خليفهدر دورا
 با ، غني در اختيار داشتنديمسلمانان خارج شد و ايشان كه زماني با احاديث منبع

منطبق با دال ، كه بدلي غيرشدن اين خزائن از دسترسشان نيازمند نه اصل آن علوم خارج
شان در فضاي شدن موضع ترقيب شدند كه باعث سسهاي  گفتمانمركزي توحيد از ديگر 

رقيب كه باعث هاي  گفتمان باعث تفوق تنها نه اين امر. گوني آن عصر شد گفتمان
  .گشتهاي دروني گفتمان  تشتت

 با تأكيد بر حفظ ظاهر قرآن و منع تفاسير قرآن بخشي ديگر از علوم كه ،ازسويي
  از دسترس مسلمانان خارج شد و جايگاه خود را به،منشأ آن در خود گفتمان اسالمي بود

اش داد كه  خوانشي مغاير با خوانش اصيل اين علوم در گفتمان اسالمي و مختصات توحيدي
اسالمي دچار فقر علمي شود و در ي  جامعه  علوم در جامعه سبب شد كهرغم انبوهيِ به

  . نداشته باشدگفتن حرفي براي ي دانشها شاخهبسياري از 
اموي و سياست جعل حديث معاويه، با وجود اشخاصي چون ي  دوره شروع با

اسالمي شد كه اين خود مغاير علم با ي  جامعه االحبار، اسرائيليات بسياري وارد كعب
دچار مختصات توحيدي آن بود و هژموني گفتمان اسالمي، جامعه و تمدن اسالمي را 

  .داختالل كر
 آغاز شده بود، در حكومت عباسي به پيشرفت امويي  دورهفتوحات اسالمي كه از 

 ،گسترش بالد اسالمي و جغرافياي تمدن اسالميي  مسأله با وجود اين امر .بسياري رسيد
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گونگي  گفتمان گفتمان و تمدن اسالمي در فضاي  قرارگرفتني حقيقت دربرگيرنده

  .تري بود وسيع
عه و تمدن اسالمي  كه به جاممضاف بر حجم بسيار علومي فضااين  ي در گستره

تعامل جامعه و تمدن آن عصر در ي  شيوه بايست متأثر از ، گفتمان اسالمي ميشد ميتزريق 
 براي پيشبرد جامعه و تمدن ،ديگرهاي  گفتمانمابين خويش و گونگي  گفتمانفضاي 

 كه به ؛ ولي در نهايت مشكالتي پيش آمدجست خويش از اين حجم وسيع علوم بهره مي
  . استمربوط ها آن از غلط ي استفاده بلكه به ؛آن دوره نيستي  جامعه لوم درسبب فقدان ع

 اين حجم در مواجهه باآن دوره بيم كه جامعه و تمدن اسالمي يا مي در،دقتبا 
  از ي اين گستره  از استعداد بالقوهنتوانست تنها نهكه در نهايت  عظيم روشي را اتخاذ كرد

 هژموني و حجم باعث ايجاد صدماتي بهكه خود اين بل ،ندعلمي استفاده كموجود هاي  داده
  . گفتمان اسالمي شددوام و قوام

هاي عظيم  گون و حتي كتابخانهاها و مدارس اسالمي گون در اين دوران دارالترجمه
 در اين راستا صورت  حتي نهضت ترجمه نيزصرف بود؛آموزي  علمهدف  ولي ؛تشكيل شدند

عه قرار گرفت و عالمان زيادي نيز ع علوم در اختيار جامحجم وسي تيببدين تر. گرفت
 اين با .)559-558صص، 1386 زيدان، ؛254-253ص ص،1984نديم،  ابن( شدندبيت تر

هاي تمدن اسالمي  پايهبيت حجم فزوني يافت، استفاده از آن در تثچه اين  هر،همه 
در نبودنش با دال مركزي  به سبب همخوان علمي  وقته ،كه حال؛ چراتر جلوه نمود غيرممكن

  .شده بوديي ها چالشخويش با دال مركزي توحيد دچار بندي  مفصل
ي اسالمي در مقابل علوم  گيري مختلف دروني در جامعه اين امر سبب دو موضع

كه (هاي جديد آن با دال مركزي  نبودن علوم خصوصاً در شاخه يكي به سبب همخوان: شد
رغم ماهيت گفتمان اسالمي  و گروه ديگر كه به) ا پرداخته شده در برابر اين علوم به نفي آن

ذات دين را در مقابل علم قرار داده و به طور ماهوي منكر هر نوع قرابتي بين دين و علم 
دانستند،  شده و چون براي دوام و قوام تمدن اسالمي و پيشبرد جامعه علم را ضروري مي

ها با دال مركزي توحيد  رف نظر از قرابت آندر اين زمينه معتقد به استفاده از علوم ص
. كردن امر به خاتميت و جامعيت و در نهايت هژموني گفتمان اسالمي خدشه وارد اي. بودند
همخوان بودند، رقيب هاي  گفتمانراه استفاده از اين علوم كه با مختصات دال مركزي مبه ه

  .شدقوام و هژموني گفتمان اسالمي به چالش كشيده 
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 توليد علم، سنگ بناي تمدن نوين اسالمي ازمنظر گفتمان اسالم               

  
 

121
 گزينش با علوم در عصر خويش و علت )ع( بيت اهلبرخورد ي  يوهش. 4

  اين شيوه
كوتاه حكومت حضرت ي  دوره هرچند جز )ص (بعد از رحلت پيامبر )ع( بيت اهل

 در رأس حكومت) ع (ي پيش از صلح امام حسن شش ماههي  دورهو سپس ) ع (علي
آن بودند تا ي  برنده فظ و پيش همواره مفسر گفتمان اسالمي و محا،اسالمي نبودندي  جامعه

ر دال مركزي توحيد را قوام  و هژموني گفتمان اسالمي و اعتبامكمل رسالت خاتم باشند
 گاه حتي به قيمت سكوتي سخت در برابر نقض ،شاني اي  لذا بر طبق فرمودهبخشند؛

؛ 172ي  ، خطبه1387الحديد،  ابي ابن (ندكرد ميحقوقشان براي حفظ كيان اسالم صبر 
  .)309ص ،1355ثقفي كوفي، 

حكومت خويش ي  دوره و چه در  چه در عصر خلفاي پيش از خود)ع (امام علي
 به نوعي وجه اين امر. سعي نمودند علم با خوانش اصيل خودي  وقتههمواره در صيانت از 

خويش با دال مركزي بندي  مفصل در نيز. مان اسالم از گفتمان جاهليت بودتمايز گفت
راني گفتمان جاهليت و تفوق  بخشي به گفتمان اسالم عامل حاشيه ه بر هژمونتوحيد عالو

 طرحي كلي را بنيان نهادند ،برخورد خويش با علومي  شيوه در حضرت. گفتمان اسالم بود
  .نيز از آن پيروي نمودند )ع( بيت اهل ساير ،كه به اقتضاي زمان

  علم در گفتمان اسالم ازيواز منظر بيم كه يا ميايشان دري  شيوهبا مداقه در 
در گفتمان اسالم علم به ، ايشانديداز .  استم قابل ستايشجايگاهي رفيع برخوردار و عال 

با دال بندي  مفصل كه در ضمن پيشبرد جامعه و تمدن اسالمي در شد ميچيزي اطالق 
 لذا در عصر حكومت خويش  با دال مركزي توحيد داشته باشد؛يمركزي مطابقت كامل

ش ا و علم تاريخ را در صورت تازه) 427 ص،1979قرطبي، ( خوانان را از مسجد راندند هقص
   .) 31ي   خطبه،1387الحديد،  ابي ابن ( ستودند بود، آموزي عبرتهدفش كه 

بيم كه ايشان در برخورد با علوم در ابتداي يا ميدر) ع (امام عليي  سيرهبا بررسي 
از اهلش  را پرسش  ترين شيوه ند و مهمداشت بسيار تأكيدامر همواره بر فراگيري علم 

ايشان راه حفظ علم . خوريم ه به فراواني به آن برميالبالغ  نهجهاي هخطب در ستند كهدان مي
ي  شيوهپنج سال سكوت خويش از طريق كتابت قرآن و ند و در بيستستدان  ميرا كتابت

ها و بنيان اصلي هر دانشي همواره  دستيابي به ريشه. عملي آن را به مسلمانان نشان دادند
  كه در به خوبي مشهود استي ملموس آن در تفسير قرآن شان بود كه نمونهينظر ا مد

أكيد در برخورد با علوم بر آن تديگري كه ي  نكته .دوران خلفا بدان اهتمام ورزيدند
ر راستاي  علمي كه با مختصات دال مركزي توحيد مطابق و د، توليد علم بود؛ورزيدند مي

م نحو در ن جهت است كه ايشان واضع عل از اي. جامعه و تمدن اسالمي نافع باشدتدوين
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عالوه  به. كردي از مشكالت ثبت و ضبط علوم آن عصر را حل زبان عربي است كه بسيار

 تا اين ندكرد اسالمي نهادينه ي  جامعه شاگردان و دانشمندان دربيت تمام اين امور را با تر
  .به آيندگان نيز انتقال پيدا كند ها دانش

 مقتضيات زمان پي گرفته بنابر )ع( بيت اهلتوسط ديگر ) ع (اين روش امام علي
در دوران امام . كرد مي ولي از ساختاري يكسان پيروي ؛نمود  شايد در ظاهر متفاوت مي.شد

) ع (ام صادقو ام) ع ( در زمان امام باقر.ساختار در قالب دعا پي گرفته شداين ) ع (سجاد
ريزي تمدن  پيدر شاگردن و دانشمندان در تمامي علوم ضروري بيت تربيشتر در قالب 

  امام رضاي زمانهدر  .اسالمي و تفوق گفتمان اسالم در بنانهادن تمدن اسالمي نمود يافت
، 1384طبرسي،  (در قالب مناظرات ادامه پيدا كرداين روش  ،)ع( و امام جواد) ع(
 بسيار آنچه )ع(  در زمان امام رضا.)167 -126صص، 1383خ صدوق، شي؛ 237-171صص

ي مأمون با توجه به  نهضت ترجمه.  بود اهميت زبان در دستيابي به علوم،بروز يافت
 كه اهميت دانستن زبان اصلي علوم و شد ميرغم منافع آن داشت، باعث  هايي كه به آسيب

در ) ع( امام رضابنابراين  روشن شود؛مالً كاها از آنوري بهتر  احاطه به آن براي بهره
 ، آني اعجاز جنبهنظر از  ند كه صرفكرد مي صحبت او زبان مناظرات خويش با هر كس به

ساخت و حاوي اين نكته بود كه اين توانايي بايد در  اهميت زبان را به خوبي آشكار مي
  مورد استفاده قرار)توحيد(ي اصلي گفتمان اسالمي  مايه راستاي تطبيق اين علوم با بن

  .گيرد
روش سياسي ايشان چه در  چه در ،ديگري كه در برخورد اماماني  نكته

ل سازمان وكالت است كه  در رفتار ايشان در تشكي، توجه استدرخور با علوم شان رويارويي
هاي   وقتي از اين سازمان در رساندن پاسخ پرسش،رسد ي سياسي به نظر ميچند رفتارهر

دور از هر آسيبي به  تا به كرد دانش را حفظ كه بايد استمعلوم  ،دش ميستفاده مسلمانان ا
  .)213 ، صطوسي ؛508 - 507صص ،1388كليني،  ( برسددست طالبانش
 اين گوياي شان با علومبرخوردي  شيوهو  )ع( بيت اهل ي زمانه وضعيتي  مطالعه

در گفتمان مدن بشري و لم در ساختن تبا وقوف خويش بر اهميت ع آنانمطلب است كه 
اين آن با دال مركزي توحيد همواره به اين نكته عنايت داشتند كه بندي  مفصلاسالم در 

 باشد و عالوه بر بخشوقته از گفتمان اسالم بايد در مجراي صحيح خويش قرار گيرد تا ثمر
  .فزايد بيشا قوام هژموني، به دوام و اين گفتماني خويش در  يافتن جايگاه و اعتبار شايسته

هاي سياسي و اجتماعي گوناگوني كه  ، با وجود بحرانبيت اهلدر دوران حيات 
با دال بندي  مفصلمهم در ي ا وقته ا آن درگير بود، علم نيز به مانندجامعه و تمدن اسالمي ب
اعتبار اصلي خويش  آن را از گاه دستخوش تغييراتي شد كه )توحيد(مركزي گفتمان اسالم 
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 در پيشبرد گفتمان اسالم و جامعه و ، به تبع اين تغييرات در كارآمدي آن.كرد خارج مي

اختالل اين براي از بين بردن  )ع( بيت اهل لذا ؛كرد ميايجاد اختالل تمدن برخاسته از آن 
  .يدندزورذكرشده در رابطه با علم اهتمام ي  شيوهبه پيگيري 

هايي  ار آسيبعلم دچي  وقتهدر برخورد با  )ع( بيت اهلعصر  اسالمي همي  جامعه
... ، سياسي، فكري، مذهبي، اعتقادي و گوناگون اجتماعياوضاع كه تحت تأثير شده بود

اين . ي توحيد گشته بودآن با دال مركزبندي  مفصلباعث ايجاد ناكارآمدي اين دال مهم در 
گفتمان  كه اين دال اعتبار و هژموني خود را از دست بدهد و به هژموني  سبب شدموضوع

براي رفع اين مشكل راهكاري را پي گرفتند كه  )ع( بيت اهل. كنداسالم نيز خدشه وارد 
ي ها  آسيببست  راه خروج اين وقته را از بنايشان. شد مينهايت آن به توليد علم ختم 

از  لذا ا مختصات دال مركزي توحيد نديدند؛ مطابق بمتوجه آن چيزي جز توليد علم
 را دانشين تمدن اسالمي سازي علم واقف بودند و براي ساخت رت تمدنبه قد جايي كه آن

ار خويش ي ك توليد علم را سرلوحه، ه مطابق با دال مركزي توحيد باشدستند كدان ميمفيد 
  .نداسالمي همت گماشتي  جامعه  دركردن آن قرار دادند و به نهادينه

 علت در اعيان الشيعه در هآنچ بهترين شاهد اين مطلب شايد بتواندادن  براي نشان
  :است، بياوريم) ع ( امام باقرگذاري  لقب

:  الصحاح  في و  اه  توسعه و  تفجره هو و  العلم  لبقره  به  لقب: المهمة  الفصول  في«
  في  لتبحره  الحسين  بن  علي  ابن محمد الباقر:  القاموس  في و)  اه ( العلم  في  التوسع التبقر
  فيه  توسع و  فرعه استنبط و  أصله  عرف و  العلم بقر  ألنه  به  لقب:  العرب  لسان  في و)  اه ( العلم

 اثار و شقها  اي  األرض بقر  من  بذلك  سمي: حجر  ابن  صواعق  في و)  اه ( التوسع التبقر و
 و  مالحك و  األحكام  حقائق و  المعارف كنوز  مخبات  من أظهر هو  فكذلك مكامنها و مخباتها
  فيه  قيل  ثم  من و السريرة و الطوية فاسد أو البصيرة  منطمس  على اال  يخفى ال ما  اللطائف

  من الباقر  سمي انما:  الخواص تذكرة  في و.  إلخ رافعة و  علمه شاهر و  جامعه و  العلم باقر هو
  كالم  نقل  ثم  علمه لغزارة  قيل و وسعها و فتحها  اي  جبهته السجود بقر  سجوده كثرة

جا ذكر شده است كه ايشان بدين سبب  در اين. )650: ص ،1403امين عاملي،  ( »الصحاح
ي آن و   عرب شكافتن چيزي براي دستيابي به ريشهزبانند كه در ا هباقرالعلوم لقب گرفت

 كه با بودهشان با علوم طوري  ايي مواجههو چون  شود ميي فروعش بقر گفته  توسعه
دادند، به اين لقب معروف   فروعش را گسترش ميخت اصل آن نائل شده،ه شناموشكافي ب

  .ند و اين روشي است براي توليد علمگشت
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  گيري نتيجه. 5

با دال مركزي توحيد همواره يكي از بندي  مفصلعلم در گفتمان اسالم و در ي  وقته
ظهور  بحراني ضعيتيوگفتمان اسالم در . رفته است ي گفتمان اسالم به شمار ميها شاخصه

ي  وقته ،ميان دراين. را رفع كند بحران  تا آن بود كردهشكه گفتمان جاهليت ايجادكرد 
گونگي  گفتماند در فضاي صحيح خويش با دال مركزي توحيبندي  مفصلعلم بود كه در 

ش را ويش از يك سو جايگاه و اعتبارمابين گفتمان جاهليت و گفتمان اسالم با كارآمدي خ
بخشي به گفتمان   سبب هژمونياش سويي با مختصات توحيدي ت و ازفتمان اسالم يافدر گ

  . اسالمي ياري نمودجديددوين تمدن  را در را ه تآن واسالم شد 
 اسالمي و با وجود مشكالتي كهي  جامعه  رهبري ايشان دربا وفات پيامبر و فقدان

ي  وقته شد، شدچار... عتقادي واجتماعي، سياسي، فكري، اهاي  اسالمي در جنبهي  جامعه
ش ا  از مختصات اصليوافتاد  چالش به ي موجود در گفتمان اسالمها دالچون ديگر همعلم 

 كه گشتهايي   دچار آسيب،ي علم اسالمي با مقولهي  جامعه ي رابطه ،ازسويي. شدخارج 
رو  هم روبه با فقدان عل جامع،رظاه  بهم در جامعه،و شد با وجود حجم انبوهي از علسبب
 در ،شد مياز طريق گفتمان اسالم تغذيه كه   ايناسالمي باي  جامعه در نتيجه. باشد
 و اين به هژموني گفتمان اسالم در جامعه لطمه گشتيي بسياري از مسائل ناتوان گو پاسخ

مابين گفتمان اسالم گونگي  گفتمان و در ظاهر با وجود توانمندي اين گفتمان در فضاي زد
گفتمان اسالم در تدوين ، است علوم ها تمدني بنا سنگجايي كه   از آن،رقيبهاي  گفتمانو 

  .ي اسالمي ناتوان شد مايه تمدني نو با بن
) ع(كوتاه حكومت امام عليي  دورهبه رغم نداشتن حكومت ظاهري جز  )ع(بيت اهل

م را  همواره رسالت صيانت گفتمان اسال)ع(ي پيش از صلح امام حسن شش ماههي  دورهو 
به (ي سير قهقرايي جامعه اسالمي به سوي جاهليت   با مشاهدهايشان.  عهده داشتندبر

شدن  بست عاري براي رفع اين بحران و خروج از بن ) با مختصات توحيديي علمنبودسبب 
ي كار خويش   اسالمي، توليد علم را سرلوحه علم نافع در جهت تدوين تمدن نويجامعه از

 به شاگردان و تدوين و مكتوب ساختن اين علوم در كنار علوم اسالميبيت  با ترقرار دادند،
آن توحيد براي دادن معيار شتند، با قراراسالمي همت گماي  جامعه  درساختن آن نهادينه

ي علوم خارج   از جرگهاز مختصات توحيدي عاري بود، و آنچه سره را از ناسره جدا نمودند
ريزي تمدن اسالمي جديدي ياري و آن را   پيبرايم را  گفتمان اسالبدين ترتيب. دندكر

 دراعتبار و هژموني الزم را براي گفتمان اسالم  ،ديگر ازسوي .ساختندبراي آيندگان روشن 
 ابرا اين گفتمان گونگي  گفتمان فضاي نيز  و در جامعهي  اسالمتمدن نويريزي  پي

  .كردندرقيب كسب هاي  گفتمان
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 با توجه ،فاصله داريم )ع(بيت اهلعد زماني با عصر نظر بدر عصر حاضر، هرچند از 

رقيب و همچنين خوانشي هاي  گفتمانبه مختصات فضاي گفتماني مابين گفتمان اسالم و 
توان دريافت كه خوانشي مغاير با   مي،با مداقه در آنكه (علم در دست است ي  وقته كه از

تب  با تأسي بر مك،) استت توحيدي عاري از مختصا،المخوانش اصيل آن در گفتمان اس
 يم تا بتوانعلم برآييمي  وقتهخوانش اصيل و توحيدي ي  ارائه ابتدا در صدد بايد )ع(بيت اهل

   .ريزي نماييم  با مختصاتي توحيدي پي تمدني نو،با تكيه بر گفتمان اسالم
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