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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی

ـ وح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی

ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییاراكو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیارآمد در جامعه اكپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی

ـ یفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا

 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یانمب یساز یبوم

ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقیتوجه به ا ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن )ره(ین

فــراهم ســاخت و بــا  1361حــوزه و دانشــگاه را در ســال   یاركــدفتــر هم یریــگ لكشــ نــهیزم

ـ  یعلم ن نهادید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیت ایعنا و ییراهنما ل گرفـت. تجربـه   كش

ـ گسـترش فعال  ینـه را بـرا  ین نهـاد، زم یموفق ا  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

ـ « 1377در سال  یآموزش عال گسترش ـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش س شـد و در سـال   یس

 »دانشـگاه پژوهشگاه حـوزه و  «به  1383سال در و  »دانشگاه حوزه و یمؤسسه پژوهش«به  1382

 افت.یارتقا 

ـ  یرسالت سنگ یفاینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم

ـ یتـاب و نشـر  كها  ف، ترجمه و انتشار دهیه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده  یه علم

   رد.كاشاره 

 سه



  

تالشی است برای معرفی آرای اندیشمندان جهان اسالم كه در چند دهۀ اخیر كتاب حاضر 
در حوزه علم دینی فعالیت داشته و به نوعی رهبری جریانات فكری مختلف در این زمینه را در 

  اند. میان اندیشمندان جهان اسالم بر عهده داشته
ـ  نظران ارجمند تقاضا مـی  از استادان و صاحب ود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای     ش

اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز     
  جامعه دانشگاهی یاری دهند.

از زحمات مؤلف محترم جناب آقای دكتر محمدتقی ایمـان،   داند در پایان پژوهشگاه الزم می
پور و مدیر محترم گروه فلسـفه علـوم انسـانی دكتـر      لیارزیاب محترم جناب آقای دكتر مهدی ع

  سیدحمیدرضا حسنی سپاسگزاری و تقدیر نماید.
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گردیدند یقین داشتند كـه قرآنـی كـه بـر تـو نـازل شـده از جانـب          و آنان كه اهل علم و معرفت

  ت است.صفا همتای ستوده حق نازل گردیده است و راهنمای خلق به راه خدای بی پروردگار تو به
  6سوره سبأ، آیه 

  
  

 پیشگفتار
  
ـ  ها، سازی دانشگاه علوم انسانی اسالمی، اسالمی ،ینیچون علم د یمباحث یرگی شكل ا دانشـگاه  ی
لبتـه،  ست. اا یو تحول در حوزه علوم انسان رییبه تغ یجد یازیدهنده ن در كشور ما نشان یاسالم

مورد توجـه   شمندان جهان اسالمیان اندیدر م جریان فكرین یچن بیش از چهار دهه است كه یك
و فرودهای فراوان،  و با وجود فرازم، شروع شده 1970جریانی كه از دهه قرار گرفته است.  یجد
ـ گ شـكل  ،حـث طرح این مبا هدف اساسی از. تداوم پیدا كرده استچنان هم  یعلـم اسـالم   یری

ـ و ن یكه ثقل تحـول در علـوم انسـان    یعلم اسالم یریگ شكل یبرابا وجود این، است.  ز حلقـه  ی
ـ یب و جهـان  میپارادا یازمند طراحیاست، ن یت اجتماعیبه واقع اسالم یات معرفتیاتصال انتزاع  ین

ـ تول یت علم و معرفت و چگونگیازمند شناخت ماهین سو یك، از ین طراحیم. ایهست یاسالم د ی
ـ م بنیازمند شناخت مفاهین ،گرید یاز سو است وو توسعه آن  م یدر رابطـه بـا مفـاه    ن اسـالم یادی

ـ ی ی،اسالم پارادایمو  ینیب جهان یمحور ـ  یهسـت  یعن ـ  ، معرفـت یشناس شناسـی و   ی، ارزششناس
ـ رنـده ا ی، دربرگیعلـم اسـالم   یسشنا . روشیاسالمی علم شناس انسان م اسـت كـه بـا    ین مفـاه ی
ن در رابطـه بـا ظهـور و    ینـو  یانـداز  م بـود چشـم  یقادر خـواه  یاسالم یشناس روش یریگ شكل
  بگسترانیم. گیری علوم انسانی اسالمی شكل

كـه در چنـد    رای اندیشمندان سرشناس جهان اسالمكتاب حاضر تالشی است برای معرفی آ
 یرهبـر  ینـوع فعالیت داشـته یـا بـه     اسالمیعلم  ،طور خاص و به ینید دهه اخیر در حوزه علم

 لـذا، اند.  بر عهده داشته شمندان جهان اسالمیان اندینه را در مین زمیمختلف در ا یانات فكریجر
در  البته در این مـدت، گردد.  یم ینه معرفین زمیدر امسلمان شمند یشش اند یفكر یشناس روش

در كـه   اند پرداخته یا علم اسالمی ینیعلم دی حول به توسعه مباحث یشمندانیز اندیداخل كشور ن
ـ ن فصـل نهـم  ه اسـت. در  شـد  یابیشمندان ارزیاند این از یشناخت روش دیدگاهسه  این كتاب ز ی
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ـ ارائه شده كـه د ) مفهومی خالقانه (رئالیسم یعلم اسالم یشناس بر روش یا مقدمه لفـان  ه مؤدگای
تشـریح  ن و یـی ، تباسـت  واكاوی مفصـل ازمند ینمباحث فصل نهم كه  جاكتاب است. البته، از آن

است كـه در صـورت    یگرید های باازمند مقاالت و كتین شده در آن، های مطرح مفاهیم و گزاره
  نده بدان پرداخته خواهد شد.یدر آ __  شاءاهللا ان مناسب __ طیشرافرصت و  فراهم شدن
علـوم   ، مـدیر گـروه فلسـفه   دریغ آقای دكتر سیدحمیدرضا حسنی های بی و حمایت ها از تالش

گـردد. همچنـین از نظـارت عالمانـه و      انسانی پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه، صـمیمانه تشـكر مـی     
هـای   دون شـك، یكـی از راه  شود. ب قدردانی و سپاسگزاری می پور خردمندانه آقای دكتر مهدی علی

هـا،   رشد و تعالی معرفت و دانش، نقد آن است و در ایـن زمینـه از همـۀ اسـتادان محتـرم دانشـگاه      
پژوهشگران و اندیشمندانی كه در رابطه با موضوع علوم انسانی فعالیت دارند، تقاضامندیم انتقادها، 

  كتاب به مؤلفان ابالغ فرمایند.شده در این  ها و نظریات خود را راجع به مباحث مطرح دیدگاه
  

 و� آخ�ر� د�ع�و�انا ا�نِ الْح�م�دُ ل�لّه� ر�ب�ِ الْع�الَم�ین� 

  احمد كالته ساداتی _ دكتر محمدتقی ایمان

  ق1433الكریم  رمضان

  1391مردادماه 

  



 

  
  
  
  
  
  

  مقدمه
  

كشور ما مـورد توجـه   خصوص  بهو  كه در جهان اسالم جدی از مباحث یكیر، یدر چند دهه اخ
این مباحث، است.  یاسالم یطور خاص علوم انسان و به یجاد دانشگاه اسالمی، بحث اواقع شده

های متفاوت و گاه متناقضی در رابطه با نسبت علـم و دیـن بـا هـم و چگـونگی       به ظهور گفتمان
ـ  توسـعه  و  منجـر شـده اسـت. طـرح    » علم اسـالمی «یا » علم دینی«ظهور و یا عدم امكان  ن یچن

ـ گ و به علت شكل یاز همه متأثر از ظهور انقالب اسالم یشران، هرچند بیدر ا یمباحث نظـام   یری
 ینوع گیری شكلمتأثر از  جهان اسالم قاطمنگر یرسد در د یاست؛ اما به نظر م یاسالم یجمهور

در چند دهه  شمندان مسلمان شكل گرفته است.یان اندیباشد كه در م  یفرهنگی فكر یخودآگاه
، به وجود اند ل كردهیكه عمدتاً در جهان غرب تحص یشمندانیاندنوعی خودآگاهی در میان  اخیر

در اشـكال مختلـف آن    ه مدرنینظر ینیب و جهان یبا مبان یتا حدود آمده است. اندیشمندانی كه
كـه   یعلم و معرفت غرب یینسبت به مسائل مبنا یانتقاد یشمندان، با نگاهین اندیاند. ا آشنا شده

و  ن جهت است كه نوع مواجهه با علم سكوالریهم كنند. از گیری می دارند، موضع كوالرس یمبان
 یمتفـاوت از راهبردهـا  اندكی ، خارج از ایران شمندان مسلمانیان اندیاز آن در م تجنم یامدهایپ

، با وجود ایـن، هـر دو قلمـرو و جریـان فكـری      .استران یا میان اندیشمندان داخل مورد نظر در
انـد.   در سطح كالن نیز از زمینه اجتماعی مشابهی تأثیر پذیرفتـه  كنند و یرا دنبال م یهدف مشترك

اندیشـمندان   1شـناختی  است، هرچند به لحاظ واژه هدف هر دو جریان دستیابی به علم اسالمی
 2.»یعلم اسـالم « شمندان خارج از مفهومیكنند و اند یاستفاده م» ینیعلم د«ایرانی بیشتر از تعبیر 

اندیشـی   هـای روشـن   گونه كه بیشـتر جریـان   توان گفت همان به لحاظ زمینه اجتماعی كالن نیز می
                                                           

1. terminology 

  هم آمده است.فصل نُ نیز فصل و نیل آن در همیاست كه دال» یعلم اسالم«ز ین كتاب نیمورد نظر در ا مفهوم .2
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فكری سـیدجمال و همفكـران    اسالمی در ابعاد سیاسی و اجتماعی در عصر حاضر، متأثر از نهضت
  این دو رویكرد فكری قابل مالحظه است.اوست، نقش احیاگری سیدجمال نیز در ظهور 

ـ در سطح كالن نظام بود؛ تا بتوان بـا تك  ییك راهبرد اجرایران، یدر ا »یانقالب فرهنگ« ه بـر  ی
بـه وجـود آورد و    یدانشـگاه  یدر سـطوح عـال   بیذهت ین انقالب، نوعیا یاهداف و راهبردها

جـاد علـم   ین اآجـه  یت نمـود كـه نت  یا تربیشگاه كرد را وارد دان یشمندانیبتوان اند ترتیب، بدین
كـه چگونـه    توجه ویژه نمودن مسئله یا بر یانقالب فرهنگ یعال ی، شورارو از اینباشد.  یاسالم

 ییاجرافرهنگی و  یها تیفعال سو كین راستا، از یدر ا ی كرد؟ها را اسالم دانشگاه یتوان فضا یم
ـ عمده در ا یها تیاز فعال یكی »یانقالب فرهنگ«اجرا شد كه ران یدر ا یعیوس ن جهـت بـود. از   ی

ی انجام شـده و شـكل   انقالب اسالم یاز ابتدا یمختلف یها ن منظور، گفتمانیبه هم ،گرید سوی
» حوزه و دانشـگاه  وحدت«گفتمان  :ند ازا انقالب عبارت ی. دو گفتمان عمده آن از ابتداندا گرفته

ـ ن تـازگی،  بـه  ین گفتمان بـود و ا یگذاران اصلكه شهید مفتح از بنیان  سـازی  یاسـالم «ز گفتمـان  ی
  نظام قرار گرفته است. یران سطوح باالیمورد توجه مد »ها دانشگاه

ـ ن فعالیانتایج رسد  یگسترده، به نظر م یها ن تالشیبا وجود ا تنهـا بـه    نـه در عمـل،  هـا   تی
ـ    یك نشده، بلكه میاهداف خود نزد ـ هـا در ا  دانشـگاه  یتـوان گفـت خروج  یران، عمـدتاً نـوع  ی

 یالن علوم انسانیالتحص از فارغ یاریت بسیفعال 1.چندان متفاوت با گذشته بوده است نه یخروج
ن افراد را یاز ا یارید بسیهرچند شا است. سكوالر ید چرخه معرفتید و بازتولیران، حول تولیدر ا

نداشـته و   ه سـكوالر یبه نظر یاعتقاد چندان دهند كه در ابتدای امر، یا هنوز هم میل یتشك یكسان
هـای تحصـیالت    ، رسـاله مقاالت شده و نیز بررسی تألیف یا ترجمه كتب عناوین یابیندارند. ارز

 راحتـی  انـد بـه   یران تـألیف شـده  ا یمختلف علوم انسان یها كه در حوزه ییها و پژوهش تكمیلی
ـ هـا را نظر  تین فعالیا همۀكه چارچوب  است واقعیتن یا یایگو ـ  ،ات سـكوالر ی ـ ا غی ـ ید ری  ین

آن را در غـرب فراگرفتـه و وارد چرخـه     یشمندان علوم انسـان یكه اند ، چارچوبیدهد یل میتشك
ـ م و ننظا یها در سطوح عال رغم دغدغه بهن، یاند. بنابرا كردهایران  یعلوم انسان یمعرفت ران یز مـد ی

 یدهد كه مراكز علم یر نشان میچند دهه اخ ندی، فرایدن به دانشگاه اسالمیرس یبرا یمراكز علم
ها قـدم مثبـت    دانشگاه یشده نداشته و فضا در رابطه با اهداف مطرح یمناسب یخروج در كشور،

  برنداشته است.شدن  یبه سمت اسالم یقابل توجه
                                                           

ـ  یجیو تدر كُندبه شكل  یو فرهنگ یكه توسعه فكر آنجا شود از یادآوریالزم است  .1 ـ گ یانجام م تـوان   مـی  رد،ی
  بار ننشسته باشد. ها هنوز به ن تالشیج اینتا استدالل كرد كه



 5      مقدمه

شـه  یبـا اند  یاسـالم  یگر كشورهایشمندان مسلمان در دیمواجهه اند یابی، ارزاز طرف دیگر
ـ از نكات قابـل توجـه در ا   یكی. است یقابل توجهنكات  حاوی غرب، ن اسـت كـه   ینـه آ ن زمی

در رابطـه بـا    یجـد  1یكرد انتقـاد یدهند كه رو یل میتشك یشمندان را كسانین اندیاز ا یاریبس
ـ ی فكـر  یو خودباور یخودآگاه ینوعامر باعث شده تا ن یتفكر غرب دارند و هم را در  یفرهنگ

 یدر رابطه با علـم اسـالم   ی این متفكرانها ا كنند و زنده نگه دارند. هرچند تالشیدرون خود اح
ـ  یبا نوع یرد انتقادكیرواین  حال،ن ی، با انتایج قابل توجهی كسب نكرده هنوز  عالمانـه  رتیبص

ـ یب از جهان یاسالم ینیب ان جهانین میز و تبایبر تماهمچنان و  در حفظ خود كوشیده  سـكوالر  ین
ر یقرن اخ میدر ن یاز نخبگان دانشگاه یا هبرخالف كشور ما كه درصد عمد همچنین،. تأكید دارد
بیشـتر  مسـلمان،   یگـر كشـورها  یدر د دهنـد؛  تشـكیل مـی   لغان اندیشه سكوالرا مبیرا موافقان 

كـه   دهنـد  اند افرادی تشكیل مـی  پرداخته اندیشمندانی را كه به مباحث نسبت میان علم و اسالم
ـ جاد یدر جهت ا یجد یدارند و تالش نسبت به معرفت سكوالر یكرد انتقادیرو وعین ا كشـف  ی

» علم اسـالمی «شناختی نیز تأكید بر مفهوم واضح  به لحاظ واژهاند.  از خود نشان داده یعلم اسالم
گیـری   در میـان اندیشـمندان خـارج از كشـور، حكایـت از موضـع      » علم دینـی «و نه مفهوم كلی 

  دارد. نسبت به اندیشمندان داخل كشور یعلم اسالمتر این متفكران در رابطه با  شفاف
مسلمان و با وجـود   یگر كشورهایدر كشور ما و د یان نخبگان فكریزات مین تمایبا وجود ا

رسـد هنـوز    یا دینی دارند، بـه نظـر مـی    میان اندیشمندانی كه دغدغه علم اسالمی دفاشتراك ه
. در كشور ما، یابنددست  یاز علم اسالم یانداز متناسب ك چشمیكدام از دو گروه نتوانسته به  هیچ

ـ نتوانست به اهداف خود دسـت پ » حوزه و دانشگاه وحدت«كه گفتمان چنان  دا كنـد، بـه نظـر    ی
ـ ین» ها گاهسازی دانش اسالمی«گفتمان جدید رسد  یم بـه اهـداف مـورد نظـر خـود       یز از دسترس

جـاد  یبـه اهـداف خـود كـه ا     یابسلمان در دیگـر كشـورها نیـز از دسـتی    شمندان میبازبماند. اند
  اند. است، بازمانده ید علم اسالمیتول ،تر یا در شكل متعالی یعلم اسالم یشناس روش
از دلسوزان نظـام و   یاریاد بسیز یها تیست؟ چرا با وجود فعالین مسئله چیعلت ا یراست به

ـ   ییو اجرا یران فكریمد  یجـاد دانشـگاه اسـالم   یا یدن بـه اهـداف عـال   یجامعه، تـاكنون از رس
شـرط اساسـی    ، نیاز به یك پـیش انداز تحقیق حاضر، ایجاد دانشگاه اسالمی از چشمم. یا بازمانده

تنها برای دانشـگاه   ، شرط الزم و كافی نهدارد و آن تولید علم و نظریه اسالمی است. علم اسالمی
                                                           

ـ  ی، مفهومیكرد انتقادین رویاست كه ا شایان گفتن .1 مبتنـی بـر اندیشـه     یانتقـاد  میز و متفـاوت از پـارادا  یامتم
 شه غرب است.یدر اندماركسیستی 
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واحد اسالمی است. این در حالی اسـت   گیری جامعه اسالمی و حتی امت كه برای شكل اسالمی
و  »فقـر نظریـه  «برد. پاسخ شفاف و دقیق به  رنج می و علم اسالمی »فقر نظریه«از  كه جهان اسالم

رو در ایـن   های پـیشِ  ، ما را قادر خواهد كرد كه از بسیاری از چالشدر جهان اسالم علم اسالمی
تواند به مفـاهیم   می، نمی، بدون تولید دانش و معرفت اسالزمینه عبور كنیم. لذا، دانشگاه اسالمی

های فعلی و مسائلی كه  حل نجات از بحران راه مورد نظر خود، دست پیدا كند. بنابراین، و اهداف
شـود   است. با این رویكرد، تالش می» علم اسالمی«های دانشگاهی مطرح است، ایجاد  در حوزه

ـ     های مختلف علم اسالمی در این كتاب، مبانی فكری گفتمان ر در جهـان  كـه در چنـد دهـه اخی
  د.شو ارزیابیمطرح بوده،  اسالم

  طرح مسئله. 1

رهبـران   یاصل مسئلهر، موضوع و یسده اخ چندو استعمار جوامع مسلمان در  یافول تمدن اسالم
بـا   چـالش و منازعـه دائمـی میـان اندیشـه غربـی      بـوده اسـت.   ی تفكر اسالم و ی اسالماگریاح

متمـایز و بـه    كـامالً  یدر شـكل  به جهان اسالم یشه غربیسو و ورود اند كیاز  یاسالم یبین جهان
 ظهـور نهضـت   ینه را بـرا یگر، زمید یاز سو یاسالم ینیب سرسخت در مقابل جهان یبیعنوان رق

ـ به دنبال پاسـخ بـه ا   ،دجمالیس یفكر هموار كرد. نهضت ین اسدآبادیالد دجمالیس یفكر ن ی
جوامـع   یمانـدگ  دینی تام و كامل است، پس علت عقب ده بود كه اگر اسالمیچیسؤال غامض و پ

ـ یش، مسیتمدن خو ییطالبعد از دوران  یست و چرا جوامع اسالمیچ یاسالم ش یر افول را در پ
ـ پاسـخ بـه ا   یبـرا  یانـد. و  ل شدهیتبد یجوامع غرب یها گرفتند و امروزه به مستعمره ن سـؤال  ی

ـ بدون ترد«در عصر حاضر رقم زد.  یرا در جوامع اسالم یداریب را آغاز كرد كه نهضت یحركت د ی
او بود كه بیدارسـازی   است. ین اسدآبادیالد دجمالیر، سیاخ یالحاص یها جنبان نهضت سلسله

  بـازگو نمـود،   یخاص ینیب ن را با واقعیمسلم یاجتماع یدردها آغاز كرد،  یاسالم یهارا در كشور
ـ  نهضـت جویی را نشان داد...  راه اصالح و چاره  »یبـود و هـم اجتمـاع    یفكـر  هـم  ،دجمالیس

  ).  17: 1385 ،ی(مطهر
ل افول جوامـع  ین دالیتر از مهم یكید گفت كه یدجمال بایس نهضت یدر رابطه با ابعاد فكر

ـ  یها ماندگی مسلمانان در حوزه د و عقب، جموركود  ،یو از نظر یاسالم م و سـپردن  مختلف عل
تـا   داشـتند تالش  ، سیدجمال و همفكرانشن اساسیبود. بر ا یپرچم علم به دست ممالك غرب

ـ  ی، بـه جوامـع اسـالم   یت فعلیز از وضعیگر یبرا یاتیح یعنوان مفهوم علم را به نـد.  نك یمعرف
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 یبـا پـا   یدر جوامـع اسـالم   یخـواه  ه تحولیجاد روحیا آنها در این زمینه، یاصل اهدافاز  یكی
این حركت، جنبشی فكـری بـود كـه سـیدجمال،     لم و دانش بود. ع یزپاینهادن بر ركاب اسب ت

ـ خ محمـد عبـده   یدر مصر ش«رشید رضا و محمد عبده را در مصر گرد هم آورد.  ه بـه دانشـگاه   ك
ـ   سـنّت الم را در مبارزه با دو جبهـه  كد سازمان داد و علم یاالزهر، تجد یاسالم و  كپرسـتان خش

و  ی(آربـر  »رفتـه بـود  یر پذیتـأث  یاسـدآباد ن یالد سخت از جمال  رد،ك ین نوسازیگران نو یویدن
  ).892: 1385  همكاران،

د نقد یرا نسبت به علوم جد یمذهب یعالمان و فقها یكرد تا نگرش منف یدجمال تالش میس
 ،از مقـاالتش  یكـی در  یغـاز گـردد. و  آ یخواه نه بروز تحولیزم ،لهیوس ینتا بد  ،كند یو بازساز

ـ ا یدادند و برا كه به علوم جدید روی خوش نشان نمی یسانكه یعل ـ ن ی یـه دینـی   ار خـود توج ك
ن زمان علم را بر دو قسم یما در ا یها آن است كه علماتر از همه این غریب«سد: ینو آوردند، می می

ـ و از ا ینـد علـم فرنـگ   گو یرا م یكیند علم مسلمانان و یگو یرا م یكیاند.  كرده ن جهـت منـع   ی
اسـت   یفیز شریدند كه علم آن چین را نفهمیاز علوم نافعه، و ا یم بعضیگران را از تعلیكنند د یم

شـود   یبلكه هرچه شناخته م شود، یشناخته نم یزیشود و به چ یفه نسبت داده نمیچ طایكه به ه
هـا را   گـردد. انسـان   یه علم معروف مگردد ب یكه معروف م یا فهیشود و هر طا یبه علم شناخته م

را كه  یار تعجب است كه مسلمانان آن علومیها. چه بس د به علم نسبت داد نه علم را به انسانیبا
ن مسلمانان بـوده  اا كه ارسطو از اركیخوانند، گو یت رغبت میبه ارسطو منسوب است آن را به غا

ها انگارند... آن ه شود، آن را كفر میلر نسبت دادوتون و كپیله] و نیلو [گالیاست، اما اگر سخن به كل
ـ    یكه منع از علوم و معارف م هـا  نماینـد، آن  یه را مـی انـت اسـالم  یانت دیكنند و به زعـم خـود ص

  ).95: 1312 ،ی(اسدآباد »ه هستندیانت اسالمیقه دشمن دیالحق یف
ـ منتقـد ا  شتر از همهیب یداست كه ویپ خوبی بهدجمال یاز گفتار س ن تفكـر اسـت كـه آرا و    ی

اسـت   ین در حالیگذارد و ا یات و...) را كنار میاضی، ریعیقه (علوم طبیشه غرب در علوم دقیاند
بـا   ،سـروكار دارد  یعلوم انسان یبا مبان یعیموجود در علوم طب یشتر از آرایكه برا ارسطو  یكه آرا

  اند. آن مبتال شده ای كه عالمان مذهبی نیز به مسئله. سترایجان و دل پذ
بـا   یقـه كـه جـدال   یكـه علـوم دق   از نظر سیدجمال این استعصر حاضر  یخیتار لذا، مسئله

لسوفان غرب كـه  یف یاست كه آرا ین در حالیو ا ندا ند، كنار گذاشته شدهندار یاسالم ینیب جهان
قرار از سوی علمای مذهبی  یشیبازاندباشد، مورد موافقت و  یشه اسالمیتواند در تضاد با اند یم
 یا جـه یهرچنـد نت  اسـت،  یس تفكـر و  در عرصه یو یها دجمال و تالشیس یها شهیاند رد.یگ یم
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گونـه كـه سـلیم     همان«. ساختهموار  ین اسالمینو یاگریاح ینه را براید نكرد، اما زمیعا یفور
نیـز كوشـید تـا بـا      سـدآبادی زمـین برخیـزد، ا   خواست با سالح اروپایی به جنگ مغـرب  می 1سوم 

گـری نـوین    كه به عنوان نوع خاصـی از ملـی   ای  احیاشده ورزی بر مكتب اروپایی و با اسالم اندیشه
 طور كلی نهضت ). به891: 1385و همكاران،  (آربری» تعبیر شده باشد، به مبارزه با غرب اقدام كند

 نهضـت  سیدجمال، آغازگر تحولی نوین در عصر حاضر در جوامع مسلمان بود تا جـایی كـه الگـار   
، الدین اسـدآبادی  سیدجمال«كند.  جوامع مسلمان در عصر حاضر معرفی می وی را قسمتی از تاریخ

  ).269: 1356، (الگار» دهد بسیاری از كشورهای اسالمی را تشكیل می بخشی از تاریخ
ـ  یدر حوزه اند یاگریاگر موج نخست اح دجمال و یشه و تفكر در عصر حاضر، منتصب بـه س

م، آغـاز شـد كـه مبحـث     1970ی هـا  سـال  باشـد، مـوج دوم ایـن حركـت از     یو یروان فكریپ
جهـان  در میـان دانشـگاهیان   مهم  یها به عنوان بحث اصلی گردهمایی 2،»دانش سازی اسالمی«

شـمندان  یشه بـود كـه در آن اند  ید از تفكر و اندین مباحث، آغازگر موج جدیمطرح شد. ا اسالم
ـ یمختلف س یها در عرصه یتحول عمل یمسلمان به دنبال نوع ـ  ی، اجتمـاع یاس ـ  یو علم دند. ش

ـ » یاسالم یاگریاح«را دوران  م،1970 یها سال 3اكبر احمد نـام گذاشـته   » یز اسـالم یرسـتاخ «ا ی
ـ یس یهـا  هـا در جوامـع مسـلمان در حـوزه     ن سالیبا اشاره به تحوالت عمده ا یاست. و و  یاس
ز شـروع  ین یوخروش فكر دوران جوش«كند.  یز اشاره مین دوره نیا یز فكری، به رستاخیاجتماع

در مكـه   م،1977در سـال   یاسـالم  درباره آموزش و پـرورش  ین كنفرانس جهانیشده بود. نخست
ـ ن اقدام چاپ و نشـر  ید؛ ایبرگزار گرد  یهـا  كنفـرانس  یك سلسـله مقـاالت، كتـب و برگـزار    ی

ـ   یگـر یقل مشـابه د داشت. اقـدام مسـت   یرا در پ یگرید یدانشگاه ـ  نیدر سـطح ب  یبـرا  یالملل
) صـورت گرفـت كـه بـا     1982( 4یل فاروقیچون اسماع یمحققان یاز سو دانش یساز یاسالم

ـ نظ یت اسالمیم و تربین تعلیموجود به چالش برخاست. متخصص یستید مدرنیاز عقا یاریبس ر ی
 ی)، اقتصاددانان1985 و 1979ردند (ك تعلیم و تربیت اسالمی ن اصولیاقدام به تدو 5اشرف یعل
ـ ) و 1981( اقتصاد اسـالمی  ق دربارهیبه تحق 6د احمدیر خورشینظ ـ ق بـه تحق یا ماننـد صـد  ی ق ی

                                                           

خالفـت عثمـانی را بـر عهـده      ق،1222_1203ق) كه از سـال  1223_1175. بیست و هشتمین خلیفه عثمانی (1
حفـظ جایگـاه خالفـت اسـالمی در مقابـل      داشت. وی یكی از خلفای عثمانی بود كـه تـالش زیـادی بـرای     

  طلبی اروپاییان داشت و در همین جهت اصالحاتی در ساختار درونی خالفت خود نیز به انجام رساند. قدرت
2. Islamization of Knowledge 3. Akbar Ahmad  

4. Ismail Faruqi 5. Ali Ashraf  

6. Khorshid Ahmad 
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شناسـی   جامعـه طرح  1ونسیر بایظن یشناسان ) پرداختند. جامعه1983( بانكداری اسالمی درباره

شناسی  مردمدرباره ق یز به تحقی) ن1986 (احمد، یشناسان )؛ و مردم1985ختند (یر یرا پ یاسالم

  ).1380 (احمد، »پرداختند یاسالم
ـ  سیدجمال توان گفت در ادامه نهضت ین، میبنابرا ی حركـت و فعالیـت در سـطوح    ه نـوع ك

د كه عمدتاً معطوف به حوزه یجد یانات فكریجر ،بود امت یاسیسطوح س خصوص، كالن و به
ـ  یشتر در تالش بودند تا علم اسالمیب با علم بود، علم و رابطه اسالم ـ را تول یما دانـش اسـال  ی د ی

ـ ن دلیتر كنند. مهم ـ ل ظهـور جر ی ـ  انی  یمـده بـرا  آ ای فكـری جدیـد، تضـادهای فكـری پـیش     ه
ـ  یل میغرب تحص یو دانشگاه یعلم یها ه در حوزهكبود  یشمندان مسلمانیاند  یاریكردند. بس

ـ  یها ندگان علم و دانش مسلمان كه در حوزهیاز جو ـ   یو دانشـگاه  یعلم ل كـرده  یغـرب تحص
ـ یب بر جهـان  یمبتن یارزش یمبان __ خود یارزش یان مبانین میادیوجود تضاد بنبه علت  ،بودند  ین
ـ شـده بودنـد. ا   یدلزدگ یگرفتند، دچار نوع یكه فرام یبا علوم __ یاسالم ـ ی  یرا فـاروق  ین دلزدگ

ـ 14: 1982 ،ی(فاروق 2»امت یماریب« ـ « یآن را نـوع  3ن سـردار یاءالدی) و ض حـاد كـه    یزوفرنیش
 ،(سـردار  »دوران آموزش در ذهن دانشمندان مسـلمان كاشـته شـده اسـت     یآن در ابتدا یبذرها
  گذاشته بودند. ) نام1989، (الزئرا» یافسردگ« یآن را نوع 4زهرا الزئرا ) و26: 1989
ـ ه در اكشد  یمنجر م یسكوت فكر یا به نوعیدو حالت بود:  ین دلزدگیجه حاصل از اینت ن ی

ـ  ین مبانیپوشد و ای خود چشم بمذهب یشمند مسلمان مجبور بود از مبانیحالت اند ارتبـاط   یرا ب
ـ اهانه بود تا بتواند اخو تحول یحركت یكه در پنشگاهی و علمی معرفی كند، یا اینبه محافل دا ن ی

ـ بودنـد در ا  یكه به دنبال تحول اساس یافراد ،ن راستایچالش غامض را حل و فصل كند. در ا ن ی
، دانـش   یسـاز  یاسـالم  یاز كاركردهـا  یكی«وستند. یپ یم دانش یساز یدوران، به گفتمان اسالم

ـ ن تفكـر مـدرن  حـوزه  در  ،تیبه اسـالم  یشمندان مسلمان است تا ضمن وفاداریكمك به اند ز ی
ـ یت اندیفعال یبرا ییجاد فضایباعث ا ،ن امریت كنند. ایفعال شـود كـه بـا توجـه بـه       یشمندان م

ـ  ات به روشیها و ذهن دهیو كشف ا سنّتی یفكر ینهادها شـمندانه در  یاند یهـا  و فـرض  یشناس
ـ ). طرفـداران ا 43 : 1999 ،رضا نصر یدولی(س »ز توجه كنندیعمل ن ـ  ی ـ  ین گفتمـان م دند تـا  یكوش

ـ ی، اجتماعیاقتصاد یها غرب در حوزه یفكر یها نظام یبرا یمناسب یها نیگزیجا و  ی، فرهنگ
و فنـا و بازگردانـدن    یر نـابود یاز مس یالماس یها ن كار، حفظ ارزشیارائه كنند. هدف ا یآموزش

                                                           

1. Ba-Yunus 2. malaise of ummah  

3. Ziauddin Sardar 4. Zahra Al-Zeera  
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ـ  همچنـین ن جستجو و تـالش،  یبه حوزه علم و جامعه بود. ا ن اسالمیادیم بنیمفاه ـ ی  یافتن راه
ن یده بود. ایغرب به منصه ظهور رس یاین بود كه در دنینو یورتباط میان دین و فناجاد اریا یبرا

مشخص به وجود آمده است كه شاخ و  یخیك بستر تاریغرب از افراد معتقد بودند نهاد علم در 
 ،دارد یشـمول  جهـان  یكـه ادعـا  رغـم آن  اند و به ن كامالً تنیدهن تمدیا یگر نهادهایبرگ آن در د

ـ یب گر، علم در دامن جهـان یان دیاز محصوالت تمدن غرب. به ب یكیست جز ین یزیچ كـامالً   ین
 همـۀ بلكـه   ،تنها علـم  ن است كه نهیقت ایرخت افكنده است. حق یاسالم ینیب از جهان یمتفاوت

نـده  یبخـش آ  كه نجات یاصالح فكر یاست. نوع یشناخت ازمند اصالح معرفتین معرفت مدرن
 یهمچـون چـراغ روشـن    یـد ، بادانـش  یازس یاسالم«است.  و جوانان جهان اسالم ات اسالمیح

، تا آنهـا در  بخش ذهن جوانان مسلمان باشد الهام و علم هستند یها كه در مرز یكسانبرای د باش
  ).1987 1،می(ابراه »الزم را به دست آورند اسالمی، تبحر درخشان میراث

ل راجـا  یمطـرح هسـتند؛ اسـماع    دانـش  یسـاز  یكرد اسالمیجه در روت قابل تویدو شخص
ـ اسـت كـه ا   گفتنی 2.عطّاسب الیدمحمد نقیو س یالفاروق بـا   یشـمند، ارتبـاط فكـر   ین دو اندی

اسـتفاده   یسـالم جـاد علـم ا  یا یبـرا  یكسـان یبـاً  یكـرد تقر یاز رو این گر نداشتند، با وجودیكدی
ت ین دو شخصیا یفكر یها تی، فعالیجاد علم اسالمیها در رابطه با اجدید آنكردند. نگرش  یم

ـ كـرد ا یباعث شـد كـه رو   ،كثیری از اندیشمندان جهان اسالم لیوستن خیو پ شـمند،  ین دو اندی
ـ بـر ا  افـزون شـود.   مواجـه  یشتریب اقبال بامعاصر  یرفك یاه انیان جریم در ـ ین، ی گـر از  ید یك
ـ ی ،دانـش در جهـان مـدرن    یارتبـاط  یها ، استفاده از رسانهیكرد فكرین رویتوسعه ا لیدال  یعن

ـ   یجاد مراكزیز ایر آن در سراسر جهان و نیو تكث یاستفاده از مجالت علم م دانشـجو  یجهـت تعل
شـمندان  یان اندیكرد در مین رویشدن ای ، باعث جهانین رهبران فكریخاص اكرد یبراساس رو

  مسلمان شد.
كـرد  ی، منحصر در رور در جهان اسالمیدر چند دهه اخ یفكر یها تی، همه فعالاین با وجود

ز در رابطه با علم ین یگرید یفكر یاه انیجركردها و یست. روین »دانش یساز یاسالم«ان یو جر
ها براساس چـارچوب  علم ظهور كرد، كه هر كدام از آن و ان اسالمینه ارتباط میجاد زمیو ا یاسالم

ـ كـه در م نن، با آیدادند. بنابرا یارائه م یاز علم اسالم یخود، مدل یفكر ـ ن جرای ـ  انی  یفكـر  یاه
، در كنـار  ایـن  ه است؛ با وجـود داشت یشتریشهرت و اعتبار ب دانش یساز یان اسالمید، جریجد

ـ  یصورت فرداند كه به  یان نیز، اندیشمندانی بودهن جریا ـ یو گروه از علـم   یارائـه مـدل   ی، در پ
                                                           

1. Ibrahim 2. Attas, S. M.  
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ـ    یرا شكل م یمتفاوت یفكر یها انیو جر بودند یاسالم هـا و   ارائـه چـارچوب   یدادنـد كـه در پ
 ،یشمندان جهان اسالماز اند شماری بین افراد را گروه یبودند. ا یمتفاوت از علم اسالم ییها مدل

ـ ونسیچون بـا  یافراد ؛ددادن یل میتشك ،ده بودندیم دیغرب تعل یایكه در دن یا مسلمانانی  ی، عل
 یجهـان  یا كـه وجهـه   و سیدحسین نصـر  ءالدین سردار یا، ض، اكبر احمدد احمدیاشرف، خورش

اشـت، بـه دنبـال    ت دیكا فعالیران كه در آمریچون نصر از ا یان، افراد سرشناسین میداشتند. در ا
شـفاف از   یا ، بـه گونـه  "از به علم مقدسین"و  "دانش و تقدس"نصر در كتاب «بود.  1علم مقدس

ـ دفـاع   سـنّتی و علـم   كیزیمتاف ـ   علـم مـدرن   یهـا  تیكنـد و محـدود   یم  »كنـد  یرا برجسـته م
  ).9 : 2009شاه،  یو عل 2شاه (معروف

ـ تجد در پیكرد،  یت میس فعالیكه در انگل یپاكستان ن سرداریاءالدیض ـ د حی در  ات اجتهـاد ی
ـ فرهنگ غرب است  یبرا ینیگزیعنوان جابه  ، به دنبال ارائه اسالمسردار بود. جهان اسالم ه بـا  ك
ـ نه از طرراكروشـنف  یهـا  آل دهیبسط بدنه ا ت یمشـروع  ، در بحـران مـدرن  ینولـوژ كق علـم و ت ی

 كـه در فرانسـه   یاح عمـوم متخصص جرّ 4،یس بوكای). مور14: 2001 3،شاه برد (حازم یسرم به
ـ ت وحیتالش كرد حقان ،مشرف شده بود ن اسالمیبه د ـ    قـرآن  یانی ارائـه   یرا اثبـات كنـد و در پ

ان علم یبر ارتباط م یبوكا هایریسز از تفیشمندان نیاز اند ینبود. هستند برخ اسالم یشناس روش
ـ ا خود استفاده كردهعلوم دقیقه  یدر آرا یو متون قرآن مدرن  5،عقـوب یو  مثـال دوراسـه   رایند (ب
كـه در   6یالعـالم چـودر   بـه نـام مسـعود    یشمندیز اندیستم نیدهه آخر قرن ب ی). از ابتدا2010

تفكـر   پرداخت، به توسـعه  یم یشتر به اقتصاد اسالمیداشت و ب یت علمیفعال یاسالم یكشورها
ـ مطابق بـا د  یعلم اسالم یشناس و روش یاسالم ، یچـودر ( پرداخـت خـاص خـود    یهـا  دگاهی

  ).1998 و 1992، 1988
ـ ، شاهد ظهـور جر یاگریدوم اح دجمال، در نهضتیس ، بعد از نهضتترتیب بدین ـ  انی  یاه

ـ  یشمندان مسلمان به دنبال مبـاحث یم كه در آن اندیهستو متعددی متفاوت  یفكر رفتنـد كـه    یم
تر از آن مباحـث   و مهم یشناخت ا ناخودآگاه ناچار بودند ذهن خود را با مباحث معرفتیخودآگاه 

ر باشـند. د  علم در جهـان اسـالم   یاگریننده احكجادیتا ا ؛كنند یرگعلوم انسانی در یشناخت روش
جـاد  یعلـم و ا  یشناس شه اصالح روشیر  ،دانش یساز ی، طرفداران گفتمان اسالمالبته ن راستایا

                                                           

1. sacred science 2. Maroof Shah  

3. Hazim Shah 4. Murice Bucaille  

5.  Deuraseh and Yaakub 6. Masud ul Alam Choudhury  
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یی هـا  م و گزارهیها تالش داشتند تا مفاهكردند. آن جستجو می 1را در حوزه آموزش یدانش اسالم
ـ   یشـناخت  یو هست یختشنا معرفت یكه در مبان را را  سـكوالر   شـه یو اند یافتـه رشـد   یعلـم غرب

ـ ت یاسـالم  یها م و گزارهی، مفاهیبا استفاده از مبان ،داد یم جیترو ـ كننـد. ا  بیذه ، ینیگزین جـا ی
ـ ظـر ا شد. از ن یانجام م ات قرآنیر آیبر تفس یعمدتاً مبتن ـ گر ین افـراد، بـرا  ی  یز از جمـود فكـر  ی

ـ  یمناسب برا یحل جاد راهیا و ـ ، در جهـان اسـالم   یرشد معرفت علم ـ  یافتن تضـادها ی  یمعرفت
دانـش بـود كـه در     یسـاز  یاسـالم  ینـه بـرا  ین گزی، بهتـر یآن با معارف اسـالم  بیذهو ت غرب
 دگاه غالـب در رابطـه بـا اسـالم    یپنج د یطور كل ته بود. بهغرب رشد كرده و به ثمر نشس نیسرزم

ـ ر ظهور كرده است كه در ایدر چند دهه اخ یجاد علم اسالمیعلم و ا و ـ ن كتـاب مـورد ارز  ی ی ابی
  ند:ا گرفته  قرار

شـمند  یهـا اند  كه ده عطّاسو  یها فاروقو در رأس آن» دانش یساز یاسالم« یان فكریجر  .1
 یجاد علـم اسـالم  یان غالب ایكردند و جر یرا دنبال م یكرد فكرین رویا در جهان اسالم
 ؛ر بوده استیدر چند دهه اخ

ـ   یپاكسـتان  ن سـردار یاءالدیض یبه رهبر 2»اجمالیون«یا  یه اجمالكرد گرویرو  .2  یكـه در پ
 ؛بود یبه علم اسالم رسیدن یبرا یاسالم از اجتهاد یمدل یایاح

عصر  یطیمح ستیو ز یانسان یها به بحران یانتقاد یكه با نگاه ن نصریدحسیكرد سیرو  .3
در گذشته وجود از نظر نصر بود. علم مقدس كه  »علم مقدس«از  یارائه مدل یحاضر در پ

ـ  یال یها ن جهت بود كه انسان گذشته با بحرانیو به هم ه استداشت ـ  ینحـل فعل رو  هروب
 ؛آن بزند یایدست به اح ینوعمعرفی مبانی این علم، به  نبود. نصر تالش داشت تا با

ـ ل بود. ایدر مقابل تورات و انج ت قرآنیانیاثبات وح یكه در پ یس بوكایكرد موریرو  .4 ن ی
تالش داشت تا  یبوكا ،نیبر ا افزونشد.  یانجام م علم مدرن یها افتهیه بر یكرد با تكیرو

ـ یه تكامـل دارو ی، نظرات قرآنیز آیو ن علم مدرن یشناخت ستیز یها افتهیر ه بیبا تك را  ین
 ؛دكن ینقد علم

ستم شكل گرفتـه اسـت و بـه    یدهه آخر قرن ب یكه از ابتدا یچودرلعالم ا دگاه مسعودید  .5
كرد، هرچنـد بـه انـدازه    ین رویاست. ا یاسالم یشناس از اقتصاد و روش یدنبال ارائه مدل

اسـت كـه    یشـمند یاند یچـودر برخوردار نبوده، اما  یاز شهرت جهان یقبل یكردهایرو
عنوان كتاب  یش از سیر بین جهت انجام داده است. تحریرا در ا یت فكرین فعالیشتریب

                                                           
1. education 2. Idjmalis  
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ـ  شماری بیو مقاالت  ـ  از مجـالت   یاریكه در بس انـد،   جهـان منتشـر شـده    یمعتبـر علم
 .است یچودرهای گسترده فكری  تیدهنده فعال نشان

ها اندیشمند در سراسر جهـان، بـرای    و تالش ده با وجود فعالیت فكری گسترده در جهان اسالم
تفـاوت آن اسـت كـه    ، وضعیت در كشور ما اندكی متفاوت است. علـت  رسیدن به علم اسالمی

از افراد برای تحصیل علوم انسانی به غرب رفتند و این افـراد،   جمعیهمزمان با انقالب اسالمی، 
را فراگرفتنـد و وارد مجـامع دانشـگاهی ایـران      غربی ، علوم سكوالرعمدتاً بدون رویكرد انتقادی

رغم اینكه دغدغه مسـئوالن نظـام، ایجـاد علـم و دانشـگاه       باعث شد كه به كردند. این وضعیت
كـه   ای از علـوم غربـی   كردنـد بـا مجموعـه    باشـد، افـرادی كـه در غـرب تحصـیل مـی       اسالمی

شـدند. ایـن    ی خاص خود را داشت، وارد ایـران مـی  شناس ی و روششناس ی، معرفتشناس هستی
در ایـران پرداختنـد، بـدون اینكـه ایـن       غربـی  افراد، آگاهانه یا ناخودآگاه به تعلیم علوم سكوالر

گـر  ارزیابی و نقد جدی شوند. این وضـعیت متفـاوت نسـبت بـه حـوزه علـم در میـان دی        علوم
، باعث شد كه رویكرد حاكم بر علوم انسانی در ایران، رویكردی عمومـاً  اندیشمندان جهان اسالم

  باشد. سكوالر
ـ بودنـد. در ا  ینیاز علم د یارائه مدل یز در پینشمار اندكی البته ان، ین میدر ا ـ ن می ان، افـراد  ی
ن كار اقدام نمودند. بدون توجـه  یز به این یشمندان دانشگاهیوزه و چند نفر از انداز ح یسرشناس

ـ  ی آنها باید گفـت كـه دو   شناس ی روشمبان یابیكردها و ارزیبه رو ـ در م یضـعف اساس یـن  ان ای
 یاسالمطرفداران علم  یفكر یبا مبان ین متفكران، ارتباطیا ،كهاندیشمندان وجود داشت؛ اول آن

ـ خارج از ا یت گسترده در محافل دانشگاهیفعال با وجودران نداشتند. یدر خارج از ا ران، حـوزه  ی
به طریقـی مشـابه نیـز     نداشت. یفكر یها انین جریبا ا یما متأسفانه چندان ارتباط یعلوم انسان

ك بـه  ینك كه نزدیا اند. نبوده اندیشمندان خارج از كشور در مجامع علمی كشور ما شناخته شده
یشمندان در كشور ن اندیاز ا یاریگذرد، هنوز هم بس یم یفكر یها انین جریچهار دهه است از ا

هـا هـم   اپ یا تألیف شده است كه آننه چین زمیسه كتاب در ا ،ریك دهه اخیند. در ا ما ناشناخته
شتر یالبته، ب 1.اند پرداختهغالب انات یاز جر یكیعنوان به » سازی دانش اسالمی«عمدتاً به جریان 

                                                           

شده در ایـران فقـط پیرامـون جریـان      ، سه اثر چاپندا شكل گرفته ی متعددی در جهان اسالماه . با آنكه جریان1
  :.كسازی دانش است. در این زمینه ر اسالمی فكری

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.سازی معرفت اسالمی )،1385مجید ( مرادی،_ 

، ترجمـه محمـود   ر اسالمی، مدخلی به ساختار گفتمان اسالمی معاصراصالح تفك )،1377طه جابر ( ،علوانی_ 
 شمس، تهران: نشر قطره.
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ـ اوجود ران ترجمه و منتشر شده است. با یز در این ن نصریدحسیس های باكت ـ   ،نی  ینقـد و بررس
ه قـرار نگرفتـه اسـت؛    ران، چندان مورد توجیا یز در حوزه علوم انسانینصر ن یآرا یشناخت روش
به  یشناخت نقادانه روش یابیاز منظر ارز البتهنه ارائه شده است، كه ین زمیدر ا آثاری تاكنون گرچه

  1.اند نصر نپرداخته یآرا
كه به بحث علـم   یشمندانین بود كه اندآدر داخل  ینید یعلم یكردهاین ضعف در رویدوم

ـ   سلسله یدرست ا بهیبود  یناسش ها دچار ابهام روشی آنا آرایپرداختند،  یم ینید را  یمراتـب معرفت
كـرد  یبا رو هتالش داشتند در مقابل یا مالحظهطور قابل  كردند، یا اینكه به علم خود لحاظ نمیدر 

داخـل   یهـا  ن جهت، در مدلیبه هم 2.ارائه كنند خود ینیدر علم د ی، پاسخانه مدرنیگرا تجربه
ـ   یتوجه م ینیدر علم د مراتب معرفت از سلسله یا بر وجه خاصیكشور،  ـ  ،مثـال  رایشـد؛ ب  یآمل

ن بـود كـه   یا یه اصلا دغدغی دارد؛ ینیعلم د یشناخت خاص بر ابعاد معرفت یدی) كه تأك1378(
طـور   شمندان داخل و بهیشتر اندیب یدر آرا ؛مثال ایداده شود كه بر اثباتی ییگرا به تجربه یپاسخ

) قابـل مالحظـه   1387، 1382( یبـاقر  ) و1389( )، سوزنچی1384و همكاران ( بستان خاص
، ینیعلم د یشناس ارائه روش یشد و به جا یف بسنده میك تعری، به ینیكه در علم دایناست؛ یا 

ـ  )1388، یگلشن(برای مثال،  شد یارائه م ینیاز علم د یخیو تار یكل یابیارز دل ؛ یا در پی ارائـه م
ـ  . به)1389، و حسنی پور ؛ علی1385، بودند (زیباكالم پارادایمی از علم دینی ـ  یطور كل تـوان   یم

ـ اخ یها كه در دهه یفكر یاه انیشتر جریگفت كه ب ـ یر بـه بحـث علـم د   ی ـ  ین  یا علـم اسـالم  ی
ن سؤال كـه  ین امر باعث شده كه در پاسخ به ایهستند. هم یشناخت ابهام روش یاند، دارا پرداخته

و  یدستور یشمندان بر راهبردهایشتر اندیم، بید كنیتول یا علم اسالمیو  ینیاساساً چگونه علم د
ـ ). ا1388، ی؛ گلشن1389، یند (سوزنچیی تأكید كناجرا اسـت كـه حـوزه علـم و      ین در حـال ی

                                                                                                                                              
ـ  معرفت، )1374( مؤسسه جهانی تفكر اسالمی (ناشر)_  ، ترجمـه  ی اسـالمی (طـرح، برنامـه، عملكـرد)    شناس

 .ارات ایران و اسالم، تهران: انتشمؤسسه فرهنگی تحقیقاتی ایران و اسالم
  :. در این زمینه ر.ك به1

، قـم:  ی علوم انسانیشناس روش، »دكتر سیدحسین نصر ییگرا سنّتدر  یل علم قدسین و تحلییتب«خسروپناه، _ 
 .67پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ش

 تـازگی از سـوی   بـه كه  با تكیه بر آرا و افكار سیدحسین نصر» ایی)گر سنجش سنّت (در ارزیابی گفتمان سنّت_ 
 ).1391منتشر شده است ( سسه اشراق حكمت و فرهنگ اسالمیؤم

را  هـا  د، این ضعفشو آنها در این كتاب ارزیابی میی نیست كه اندیشمندان مسلمانی كه آرا معنا البته این بدان .2
شـناختی در   در داخل كشور و علم اسالمی در خارج از كشور، ابهام روش ترین ضعف علم دینی مدهنداشتند. ع

  كه در پی ارائه مدل بودند. اندیشمندانی بود یآرا
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 یازمنــد اشــتراك نظــریســت، بلكــه نین یــیو اجرا ین دســتوریمعرفــت، منتظــر قواعــد و قــوان
  كنند. یم یت فكریمشخص فعال یخاص و با هدف یریاست كه در مس یشمندانیاند

ـ در كنـار ا  هـان اسـالم  ن نكته غافل شـد كـه در ج  ید از اینبا ،گرید سویاز  هـا و   ن گفتمـان ی
ـ   یجاد علم و دانش اسالمیكه به دنبال ا یفكر یها جنبش بودنـد كـه گفتمـان     یبودنـد، متفكران

ـ ین گفتمـان، بـر پـذ   یكردند. ا یج میترو را در جهان اسالم دانش سكوالر  یچـون و چـرا   یرش ب
داشـت.  تأكیـد   دن بـه حـوزه علـم   یت بخشیها و از جمله مشروع نهیزم همهرب در غ یها داشته
ـ  ذیـل را افراد  شه در جهان اسالمین اندیا یگذاران اصل هیپا ،یگلشن ـ  یمعرف  یكنـد: الطهطـاو   یم

ـ  م1908_1865ن (ی)، قاسم امم1966_1888عبدالرزاق ( ی)، علم1873_1801(  نی)، طـه حس
)، و م1908_1865( یداحمدخان هنــدی) ســم _1902)، خالــد محمــد خالــد (م1973_1889(

  .ی و عبدالسالمب محمود مصرینج یزك تازگی به
ـ  زاده و ملكم یز تقیران نیدر ا ـ داران اخان پرچم : 1377 ،ی(گلشـن  انـد  بـوده  ین نحلـه فكـر  ی

ـ  جهـان اسـالم   شمندان سكوالریتوان اند یآن م یرا در شكل كلن گروه ی). ا31_28 كـرد،   یمعرف
شـد. بـا وجـود ایـن، نقطـه      ز بایگر متمایكدیتواند از  یها مآن ماهیت تفكر سكوالرهرچند نوع و 

  وزه علم و جامعه بود.ین به حرود دو عدم و ن اسالمید یساز یها خصوصاشتراك آن
عبــدالرزاق  یخ علــیشــ :نــد ازا ن طــرز فكــر عبــارتیــان ایــن بانیتــر ، مهــمیاز نظــر واعظــ

  ).36_16: 2004، یو گروه سكوالرها (واعظ یزدی یحائر ی) و مهدم1966_1888(
مهنـدس   ،االسالم و اصول الحكـم در كتاب صری عبدالرزاق نویسنده م یعل یز آراین یفخلع

حكمـت و   مهـدی حـائری یـزدی در    و كتاب خدا، آخرت هدف بعثـت انبیـا   ان دربازرگ یمهد

ـ  یم یاست معرفین از سید ییجدا یها م و گزارهیبر مفاه یرا مبتن حكومت : 1384  ،یكند (فخلع
ـ ط آن با آیو تخل پوپر یج آرایران با ترویم سروش در ایز عبدالكرین تازگی، به). 9و  8 و  ات قـرآن ی

ایـن وجهـه    نشـان دادن   یشفاف، به دنبال علم ریغ ی التقاطی وشناس روش با نوعی ،موالنا عرفان
ن یآن بـه نخسـت   یها نهیكه زم یركن گفتمان فیت. اران بوده اسیو ا در جهان اسالم نظر سكوالر

چـون و چـرای    بـی رش یگردد، به دنبال پذ یبرم  ن غربیبا تمدن نو ارتباط جهان اسالم یروزها
ـ یـی ار علم را تعیچه معادعا كه آنن یاست؛ با ا ییگرا تجربهشناختی  مبانی روش كنـد تجربـه    ین م

ـ ، غیجاد علم اسـالم یكند، ا یرا ابالغ م یتجرب ریم غیمفاه سلسله یك كه اسالم و از آنجااست   ری
ـ با تمـدن جد  یدبا محال، اسالم یپرداختن به امر یا ناممكن است. لذا، به جاممكن ی د غـرب  ی

 اسد.ت بشنیآن را به رسم یها م و گزارهیاهمف ر بیاید و با رویكردی دموكراتیك،كنا
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  ضرورت مسئله. 2

ـ كـه اهم  شود می، مالحظه ریچند دهه اخ یفكر یاه انیبه ظهور جر یبا نگاه ـ ی  انسـانی  موت عل
اندیشـمندان مسـلمان   هـا بـوده اسـت.     تین فعالیا همه یآن، هدف اساس یریگ و شكل یاسالم

انسـانی   مواز عل یبا ارائه مدل ،ن پاسخیموجود بدهند و ا به علم سكوالر یپاسخ كردند تالش می
عنـوان  بـا علـم، بـه     و رابطـه اسـالم   اسـالمی ، بحث علـم  ترتیب بدین. یافت مین امكاسالمی ا

ـ جد یاصـالح  شـد. در جنـبش   یمطرح م شمندان جهان اسالمیان اندیدر م یاساس یا مسئله د، ی
ارائـه   یمـد از علـم اسـالم   اكار یعلم، مـدل  یشناس در روش رییشمندان تالش داشتند تا با تغیاند

 لی، یعنی نظریه مـدرن خت فعب سرسیمند در مقابل رق؛ مدلی كه بتواند به عنوان رقیبی تواندهند
شـمندان  یاند ین موضـوع محـور  یتر مهم غرب از موجودیت و هویت خود دفاع كند. و سكوالر

ر این كتاب به ارزیـابی  اند و تالش شده د ن موضوع پرداختهیر به ایكه در چند دهه اخ یسرشناس
 علم و اسـالم  ی، رابطهطور اختصاص ن و بهیا رابطه علم و دی ینیها پرداخته شود، علم ددیدگاه آن

ـ جهـان بـه ا   یر و در محافل دانشـگاه یاخ یها شمند مسلمان كه در دههیها اند بوده است. ده ن ی
ـ عنـوان  به  گیری علم اسالمی بر ضرورت شكلاند،  موضوع پرداخته توجـه   یمحـور ك بحـث  ی

تالش دارند شمندان، هنوز هم با وسواس و دقت تمام، ین اندیا یروان فكریاز پ یاریاند. بس دهكر
جـه  یتـا بتواننـد نت   ،را تداوم بخشند یمتفاوت علم اسالم یها گذاران گفتمانتا دنباله فكری بنیان

  عالمانه خود را مالحظه كنند. یها ن مجاهدتیا
ـ ها به اآن است كه همه آن المشمندان جهان اسیان اندین مسئله در میا یاصلعلت  جـه  ین نتی

ـ ، تولیو بازگشت به دوران درخشان تمدن اسـالم  اند كه راه نجات از بحران دهیرس ـ د و بازتولی د ی
، ما را قادر خواهـد سـاخت كـه بـه دوران     »فقر نظریه«ائه پاسخی شفاف به اراست.  یعلم اسالم

ـ یدجمال در سطوح سیس یها از تالش بازگردیم. پس درخشان تمدن اسالمی نجـات   یبـرا  یاس
جـه  ینت یاسیر سطح ست دیدند كه فعالیجه رسین نتیبه ا یدوم فكر شمندان در نهضتی، اندامت

، یها در جوامـع اسـالم  نشاندگان آن زنی با سیاستمداران غرب، یا دست توان با چانه . نمیدهد ینم
ـ گ گـذارد، شـكل   یما م یرو شیچه كه راه نجات را پراه نجات و رهایی را بازگشود. آن علـم   یری

 جوامع مسلمان پاسخ دهد. یات اجتماعیو ح یفكر یازهایكه بتواند به ن یعلم است؛ یاسالم

بـه وجـود    یا نهیرد و زمیگ یشكل م یاست كه دانشگاه اسالم ید علم اسالمیجاد و بازتولیبا ا
ـ را تول یعلم و دانـش اسـالم   ،یتكامل یندید كه بتوان در فرایآ یم ـ د و بازتولی ـ ی ن، یرد. بنـابرا د ك

دانشگاه، همه و همه وابسـته بـه    یساز یا اسالمیوند حوزه و دانشگاه یمانند پ ییاجرا یراهبردها
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 در جهان اسالم ت حاضر كه سلطه علم سكوالریاست. در وضع یعلم اسالم یریگ ظهور و شكل
ـ یتوان گفت كه ر یوضوح قابل مالحظه است، م به هـا در جهـان    از مسـائل و چـالش   یاریشه بس

 یكـه مبـان   مـدرن  ه سـكوالر یرقابت با نظر یاست. برا یعلم اسالم فتنگرشكل ناز  یناش اسالم
م كـه بتوانـد در   یهسـت  یاز علـم اسـالم   یازمند چارچوبی، ندردا یمشخص و شفاف یشناخت روش

ق حاضر یبرخوردار باشد. ضرورت تحق یشناس روشن روش یب سرسخت خود از مبانیمقابل رق
هـا و   ضـعف  ،س جهـان اسـالم  شـمندان سرشـنا  یاند یها تا با ارائه مدل ،ن مسئله استیز همین

  نه ارائه خواهد شد.ین زمیان كتاب در همیهم در پا یمدل ؛ها را ارائه كندهای آن قوت

 هدف از كتاب حاضر. 3

ـ  یها از بحران ، راه نجات امتیاسالم یعلوم انسانگیری  گونه كه اشاره شد، شكل همان در  یفعل
ـ  اسـت.  همه سطوح فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی    همـه ن جهـت اسـت كـه    یبـه هم

 یینجات و رهـا  یاند، در تالش برا داشتهتأكید  یر بر علم اسالمیاخ یها كه در دهه یشمندانیاند
خأل علوم انسانی در اند.  ، بودهیاسالم یه بر علوم انسانیدر سطوح مختلف با تك  یاز وابستگ امت

در رابطه  یمتعدد یفكر یاه انیدر خارج از كشور جر آن بود كه وقتی داخل كشور در این مدت
ـ  نـد بود یریگ ، در حال شكلیبا علم اسالم بـا   یدر داخـل كشـور ارتبـاط چنـدان     ی، حـوزه علم

این در حالی بود كه ارتباط میـان حـوزه علـوم انسـانی داخـل       خارج نداشت. یفكر یاه انیجر
خصـوص در   شدت برقرار بود و بـه  در خارج از كشور به و معرفت سكوالر فكریكشور با جریان 

در  ها كتاب بر پایه معرفت سـكوالر  دوران پس از دفاع مقدس، ساالنه صدها مقاله و تحقیق و ده
هـای فكـری اسـالمی در خـارج و غلبـه       ننتیجۀ نداشتن ارتباط با جریـا  شد. كشور ما منتشر می

ترین نقاط ضـعف   شدن علوم انسانی در ایران بود. بنابراین، یكی از مهم ، سكوالرمعرفت سكوالر
هـایی كـه هـدف     عدم توجه اندیشمندان داخل به جریانات فكری اسالمی در خارج بود. جریان

. هدف بودشترك مبودند،  ینیاز علم د یارائه مدل یكه در داخل در پ ینشمندایها، با اهداف اندآن
 یمهم در حوزه علم اسـالم  یفكر یاه انیرهبران و جر یها شهیآرا و اند ین كتاب، معرفیا یاصل

ـ ا یها و آرا ، مدلیختشنا روش یابیتالش دارد تا با ارز ،نیبر ا افزوندر خارج از كشور است.  ن ی
  می ارزیابی شوند.اسال یشمندان نسبت به علوم انسانیاند

دوم  شـمندان مسـلمان در نهضـت   یعلـم نـزد اند   یشناس روش یابیق حاضر، ارزیتحق یمبنا
ـ تحلبر ن اساس، یاست. بر ا سیدجمال) ی (پس از نهضتفكر ـ  یشـناخت  ل روشی  یفكـر  ینامب
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 یدر حوزه علم، مبنا یشناس ت روشی. لذا، با توجه به اهم، توجه شده استشمندان مسلمانیاند
دهـد كـه    مـی از معرفت را شـكل   یا علم، حوزه یشناس علم است. روش یشناس ما روش یابیارز

ــ 2یشــناخت ، ارزشیشــناخت معرفــت 1ی،شــناخت هســتی یهــا گــزارهرنــده همــه یدربرگ  یو حت
در  یچـون سـروش و حـائر    ی، تالش افـراد قتیحقسیدصادق حوزه علم است.  یشناخت انسان

ـ را به دل یاسالم یشناس روش یایا احیجاد و یا یرا برا جهان اسالم ـ ل اهمی ـ ش ت روشی در  یناس
ـ ). بـر ا 1387 ،قـت ی(حق دهد یحوزه علم نشان م ـ ی   اس، سـه بحـث محـوری، در ارزیـابی    ن اس

  ند از:ا كه عبارت ن كتاب مورد توجه استیما در ا شناختی روش
مراتـب   سلسـله  ای از مجموعـه  بر ی، متكیدر علوم انسان یمعرفت علم یها حوزه همه )الف

  د؛دار ییت باالیدر آن اهم یشناس روش كه شناساییاست  یتمعرف
ـ ارز ین كتاب اسـت كـه مبنـا   یا یابیدر چارچوب ارز یمحور ی، مفهوممیپارادا )ب مـا   یابی

  ؛ر حوزه علم است) دیو اسالم یمتفاوت (غرب یها میسه پارادایمقا
گـاه  یدعلم در د از تیمتفاو ی، مبانیم اسالمتوان گفت كه عل یبا توجه به دو مسئله قبل، م )ج

شه و تفكـر  یبه اند دستیابی یبرا یو اساس یادیاز بنی، نیعلم اسالم یشناس روشغرب دارد و لذا 
  است. یاسالم
طـور   ، بـه شده در آنهـا  است كه مباحث مطرح فصل این اساس، كتاب حاضر مشتمل بر ده بر
  اند: شرح  بدین یاجمال

تـالش   ،ن اساسیا پردازد. بر یم ر در جهان اسالمیاخ یفكر یاه انیجر یبه معرف فصل اول:
ـ ارزیابی شـود. در همـین راسـتا،     الماسر در جهان یاخ یفكر شود علت ظهور نهضت یم  یمعرف

ـ  هـا سرشناس در آن یها مختلف و گروه یفكر یاه انیجر ـ  یبررس ـ ید. طبشـون  یم اسـت كـه    یع
ـ انـد از تـوان ا   ن حوزه فعال بـوده یر در ایكه در چند دهه اخ یشمندانیاند همه یابیارز ن كتـاب  ی

 یهـا  گفتمان یروان فكریگذاران و پجمال به بنیانا این فصل به ن جهت، دریخارج است و به هم
كه در سراسر جهـان و در   ییها تی، به فعاله و افزون بر آندشد اشاره یجد یفكر مختلف نهضت

  شود. یانجام گرفته، پرداخته م یجاد علم اسالمیجهت ا
در چنـد دهـه    در اسـالم  یمختلف فكر یاه انیگذاران جربه ارزیابی بنیان فصل دوم تا هفتم:

ـ ار یو بوكـا  یچـودر ، ، نصـر ، سـردار عطّاس، یفاروق ین اساس، آراید. بر انپرداز یر میاخ  یابزی
ـ ا حـاكم بـر   ید. هرچند چـارچوب فكـر  شون یم ـ ن كتـاب، ارز ی ـ ا یآرا یشـناخت  روش یابی ن ی

                                                           

1. ontological 2. axiological  


