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 چکیده

در دوران  «دانش یساز یاسالم»از وشن و رجامع  یبه دست دادن فهم مقاله نیهدف از ا
 ۀبه پروژ یمتفکران اسالمو احیاگرانۀ  یعلم، روشنفکرانه یپاسخ معاصر می باشد، که

 است.  ریاخ ۀدر چند ده تهیمدرن
اثر  80از  شیبفراتحلیل به  ،ای کتابخانهو  یاسناد قیفاده از روش تحقتبا اس قیتحق نیا
بندی  و با ارائۀ نوعی تقسیمپرداخته  3«سازی دانش اسالمی» ۀنیدر زم (مقاله، کتاب، نقد و...)

میراث غنی »ای از  و مجموعه« کل»از آن به عنوان  یتر نروش موضوعی تالش کرده تا تصویر
   دهد. هئارا «علمی

با توجه به حجم زیادی از دانش  یساز یاسالمدهیم که  بندی نشان می در این مقاله در جمع
نقاط جهان، به خود اختصاص داده از  نظری و تحقیقاتی که در اقصی های ها و کوشش تالش
نوعی  سو نمایانگر رشد، بالندگی و غنای محتوایی آن است و از سوی دیگر، به یک

 .شود مسلمانان برای احیای دوران طالیی تمدن اسالمی محسوب می« بازخیرش علمی»
سازی  اسالمی»ویایی و روند تکاملی توجه به پبا ای تاریخی، شاید بتوان  لذا در مقایسه 

 یو تجرب یعقل یها دانش جادینهضت ا»را با نقش  ارزش آندر چند دهۀ اخیر، « دانش
 دانست. اسیقابل ق «یتمدن اسالم» ییدر زمان ورود مسلمانان به دوران طال «یاسالم
برای مقابله  نه فقط تنها مسیر ممکن« سازی دانش اسالمی»توان نتیجه گرفت که  رو، می ازاین

ناشی از مواجهه با مدرنیته است، بلکه همچنین این ظرفیت و پتانسیل  یها چالشبا مسائل و 
های مختلف علمی و روشنفکری به  های خالق در عرصه را دارد که از طریق ایجاد گفتمان

 بازستاندن حاکمیت مسلمانان بر علم و دانش و احیای تمدن اصیل اسالمی کمک کند.

بندی  تقسیم، بازخیزش علمی، پاسخ احیاگرانه، یتهسازی دانش، مدرن : اسالمیلیدیواژگان ک

 موضوعی، فراتحلیل
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 مقدمه  

در یکصد ساال گذشاته، بسایاری از نویساندگان،      کشورهای اسالمیتاریخ  ۀدر بررسی و مطالع

تکیاه  نظاامی  -بر فهرستی از اتفاقات و رویدادهای سیاسی نگاران غربی، عمدتاً خصوص تاریخ به

 R. Hrair)مسالمانان باا مدرنیتاه باوده     «1افزاراناه  ساخت »کنناد کاه آشاکارا دال بار مقابلاه       می

Dekmejian, 1985)  عناوان  پاسخ آنها به مدرنیتاه کاه از آن باه     «علمی و روشنفکرانه»و به وجه

 کنند. توجه می ، کمتر (Mohamed, 1993, Pp: 13-14) یاد شده« سازی دانش اسالمی»

کشورهای  ۀافزاران سخت ۀالیل این امر تقدم تاریخی واکنش وسیع و گستردیکی از د 

های بسیار برای  و فراخوان ها هایی برای تغییر حکومت اسالمی به مدرنیته در قالب تالش

و  های مسلحانه ها در برابر اشغال شوروی، جنبش مبارزات افغان قبیل از –اصالحات سیاسی 

در  -اسالمی خاورمیانه و شمال آفریقا-مختلف در کشورهای عربیهای  انقالبدرنهایت و  مبارز

–در قبال مدرنیته  مسلماناندیشمندان  «روشنفکرانه و علمی»و نرم  محدود برابر پاسخ نسبتاً

است که عمر  -ای اسالمی در سطوح ملی و منطقه روشنگری و علمی مکاتب و ها نحله همچون

 رسد.   دهه می 5آن به کمتر از 

 مسئلهبیان 
ترین نقاط ضعف جوامع اسالمی در دوران اخیر، باه لحاار روشانفکری، غفلات از      یکی از مهم

های پس از مدرنیته است که از  اندیشمندان اسالمی به چالش« پاسخ علمی و روشنگرانه»اهمیت 

شود. این موضوع به قدری حائز اهمیت است که حتای   یاد می« سازی دانش اسالمی»آن به عنوان 

جاویی   ین برخی از اندیشمندان غربی نیز از آن به عنوان نوعی گذار جوامع مسلمان از مقابلهدر ب

مدرنیته یاد  با مواجهه برای روشنفکرانه و علمی پاسخگویی و جویی چاره افزارانه به نوعی سخت

 شود. بال میقشده و از آن است

ه در مقایسه با جنبش علمی خر مسلمانان به مدرنیته، اگرچأپاسخ مت ،«سازی دانش اسالمی» 

از آنجایی مقابل آن در غرب از انسجام، یکپارچگی و تداوم هدفمند کمتری برخوردار است، اما 

های علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی بسیاری از اندیشمندان  ها و کوشش بخش عظیمی از تالشکه 

نسیل را دارد که به ، این ظرفیت و پتانقاط جهان  به خود اختصاص داده اسالمی را در اقصی

های  های اسالمی خالق در عرصه موازات گسترش و توسعۀ دانش غربی، با خلق و ایجاد گفتمان

 .فکری و روشنفکری علمی مدرن، مجدداً به احیای تمدن اصیل اسالمی کمک کند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
 .   است شده یاد مدرنیته به مسلمانان پاسخ «گره ستیزه» وجه عنوان به آن از غربی متون عمده در 1
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ها و مسائل ناشی از مواجهۀ جوامع اسالمی با مدرنیسم و حتی  لذا با توجه به تداوم چالش

نه تنها جایز « سازی دانش اسالمی»ولید و افزایش آنها در عصر پست مدرنیسم، غفلت از بازت

وری از آن که  نیست، بلکه موضوع نیازمند بازبینی و بازنگری جامع و هدفمند با هدف بهره

های مختلف فکری و علمی  ای علمی ارزشمند و در صورت امکان تداوم آن در حوزه تجربه

 شود. تلقی می

 تحقیق اهداف
های علمی  ها و کوشش سازی دانش و نیز حجم انبوهی از تالش با توجه به اهمیت موضوع اسالمی

هادف از ایان   ، اناد  نقاط جوامع اسالمی در ایان زمیناه انجاام داده    که اندیشمندان اسالمی در اقصی

 معاصر است.   سازی دانش در دوران تحقیق ارائۀ فراتحلیلی از آثار و منابع موجود در زمینۀ اسالمی

 تحقیق سؤاالت

 مطرح منابع و آثار ترین مهم .1: باشد می موارد شامل این تحقیق سؤاالت فوق، هدف به توجه با 

 منباای  بار  تاوان  مای  . آیاا 2 هساتند   هاا  کادام  معاصار  دوران در« سازی دانش اسالمی» زمینۀ در

 زد  دست« سازی دانش سالمیا» از کلی نمایی ترسیم به معاصر، دوران در موجود آثار فراتحلیل

 کرد  اعمال توان می آثار بر این موضوعی بندی تقسیم . چه3

 پیشینۀ تحقیق

و  1960 ۀتاوان اواخار دها    در دوران معاصر را مای « سازی دانش اسالمی»گیری   شکلو آغاز شروع 

ساان و  ان ۀمواجها اثر مشهور خود  سید حسین نصر در میالدی و از زمانی دانست که 70اوایل دهۀ 

  (. Nasr, 1968) اندازی اسالمی از علم مبذول داشته است چشم ارائۀ سوی هایی به تالش 1طبیعت

 «شسازی دان اسالمی»بندی تاریخی از  تقسیم ، از پیشگامان این عرصه،2محمد اسلم حنیف

 هدهد که مبنایی برای هدف این مطالعه مورد استفاده  قرار گرفت به دست می ،در دوران معاصر

 ۀو اوایل ده 1970 ۀدوم ده ۀدر نیم «سازی دانش موضوع اسالمی»به اعتقاد اسلم حنیف . است

 ۀبود. این درحالی است که نیم «سازی مفهوم اسالمی» ۀچینی و بسط اولی معطوف به مقدمه 1980

فعاالنه »و  «شور و اشتیاق جدی» ۀتوان به عنوان ده را می 1990 ۀو اوایل ده 1980 ۀدوم ده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Encounter of Man and Nature 

2 Mohamed Aslam Haneef 
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های اسالمی ارزیابی کرد.  عبارتی کتاب یا به «توسعه و تولید محصول»و تالش برای  «از کردنابر

ال بردن این محصوالت ؤها شروع به زیر س خیلی ،1990 ۀدوم ده ۀدر نیم ،با این وجود

کم برخی از رویکردهای به آن را مورد  سازی دانش یا دست شده کرده و حتی کل اسالمی اسالمی

 .(Mohamed Aslam Haneef, 1997)"ید قرار دادندال و تردؤس

در این خصوص، اگرچه هم در ایران و هم در دیگر جوامع اسالمی تحقیقات زیادی با 

حال  سازی دانش در دوران معاصر انجام شده، با این رویکرد تاریخی یا تطبیقی در زمینۀ اسالمی

بندی  مایی کلی از آن و مبتنی بر تقسیمدر جهت ارائۀ ن« فراتحلیلی»های کمتری با رویکرد  تالش

 موضوعی صورت گرفته است. 

دست  توان با به ای با چنین رویکری از این منظر حائز اهمیت است که می داشتن مطالعه

سازی دانش در دوران معاصر، شناسایی مسیرها و  آوردن نمای روشن از موضوع اسالمی

مبنای علمی و پژوهشی بهتری برای مطالعات و ضعف و قوت آنها و...  ها، تحلیل نقاط گرایش

 دست آورد. رویکردهای آتی به

 مفهومی چارچوب
، چارچوب «سازی دانش اسالمی»در این بخش، به منظور به دست آوردن درک بهتری از موضوع 

 شود.  ه میئارابه موضوع مفهومی پژوهش با نگاهی تاریخی 

سازی  اسالمی»و آنچه که امروزه اسالمی  در جوامع یانسان تحول در علوم ۀدیموضوع و ا

که  یا به گونه ،و متمرکز ینظر یصورت بهی، اسالم ۀشیاند خیشود، اگرچه در تار یم نامیده« دانش

 ت. مسبوق به سابقه اس یموضوع یعملنظر  از یمطرح نبوده است ول، دهیروزگار طرح گرد نیدر ا

کم در دو مقطع  دهد که دست شان میای اجمالی در تاریخ اندیشۀ مسلمانان ن بررسی  

را مسئله و دغدغۀ مهمی در بین مسلمانان دانست « سازی دانش اسالمی»توان موضوع  تاریخی می

 که در هر دو دوره، حجم زیادی مطالعه، تحقیق و نظرورزی دربارۀ آن صورت گرفته است. 

دوران، براساس  شود. در این اول، در دورانی که عصر طالیی تمدن اسالمی نامیده می

 علم فسلفه، در اصیل دانش تولید بر اسالمی عالوه ، دانشمندان1مطالعات عبدالحمید ابوسلیمان

 موسیقی، و شناسی جامعه جغرافیا، ادبیات، معماری، ریاضیات، طبیعی، علوم داروسازی، نجوم،

 Abu) کردند المیاس نیز را باستان یونان و ایران هند، کشورهای در موجود های دانش از بسیاری

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Abu Sulayman, A. H. 
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Sulayman, 1994) .یاز جمله فاراب یتمدن اسالم ییدوران طال یدانشمندان اسالم ،نمونه برای، 

 نیادیو بن قیعم یها شهیاز اند یریگ موجود را با بهره یو اسکندران یونانی ۀو... فلسف نایس ابن

 ۀسففل» دیجد ۀفلسف دادند که رییتغ یا به گونه ش،یخو ینبوغ فکر زیو ن ثیو حد میقرآن کر

 آمد. دیپد «یاسالم

صورت محدودد مطرح  به نیشیپ ۀکه در فلسف یموضوعات ۀشامل توسعاز جمله  رییتغ نیا 

راهبردها و  جادیا سابقه نداشت، نیشیپ ۀکه در فلسف یدیشده بود، طرح مسائل فراوان جد

شتباهات و مغالطات از ا فع، ردیجد یعقل یها استدالل ۀفلسفه، ارائ یبرا یدیجد یسو و سمت

 جادیا ی،عبارت و به یمعرفت یها حوزه گریبه د یفلسف یها دادن استدالل وندیپ ن،یشیپ ۀفلسف

از  یریگ بهره منیبه  هانیا ۀکه همشد  می گریموارد د یاریو بس یدر نگرش فلسف تیجامع

 . بود یمعارف اسالم

؛ ونانی یایعلم جغرافدر زمینۀ  ؛ ابن قراح یونانیعلم نجوم در زمینۀ  یلبتان»همچنین 

 رانیا یعلم داروسازدر زمینۀ  زیو ابن خلدون ن یعلم نجوم هنددر زمینۀ  یرونیب حانیابور

 .(Abu Sulayman, 1994)«های مشابهی انجام دادند تالش

خصوص  دانست که طی آن، به 1960توان اواخر دهۀ  دوم، دوران معاصر که شروع آن را می

 و شرق در هم زیادی اسالمی پیامدهای مدرنتیه در کشورهای اسالمی، متفکران تأثیر آثار و تحت

های  تالش خود معرفتی های حوزه فراخور به هرکدام و پرداخته موضوع این به غرب در هم

 . اند داده پیشنهاد نیز هایی مدل و انجام داده و الگوها« سازی دانش اسالمی»زیادی در زمینۀ 

 80های الفاروقی در دهه  پردازی میالدی، نظریه 70صر در دهۀ های سید حسین ن تالش

های سید نقیب  ، کوششکایآمر یاینیرجیودر  «یتفکر اسالم یالملل نیب ۀسسؤم» میالدی، حول

تفکر و تمدن  یالملل نیب ۀسسؤم»میالدی، حول  90و  80العطاس در کشور مالزی در دهه 

ترین  ( از جمله مهمIIUMی اسالمی مالزی )الملل و سپس دانشگاه بین( ISTAC) «یاسالم

های فکری قابل  باشند که در خارج از ایران، هرکدام طرفداران و نحله پیشگامان در این دوره می

 توجهی دارند.

سازی  اسالمی»آنچه در راستای اهداف و سؤاالت این تحقیق مورد توجه قرار گرفته، موضوع 

 باشد. میالدی، در خارج از ایران می 1960دهه  در دوران معاصر، یعنی از اواخر« دانش



 

 

 

 

 
 1395هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال ششم، شماره دوم، پايیز و زمستان  فصلنامه نظريه   338 

  

 

 تحقیق روش
اسات. بارای پاساخ باه      و فراتحلیال  ای کتابخانه ،در این مطالعه، اسنادیمورد استفاده روش تحقیق 

ساازی داناش و    اصلی این مطالعه در خصوص شناسایی ابعاد علمی و آثار مطرح در اسالمی ۀلئمس

مدرک/اثر علمی )شامل مقاله، کتاب، ساخنرانی،   80بیش از  ،اصطور خ کلی از آن، به ینمای مترسی

عنوان مرجع و مبناع ماورد مطالعاه و بررسای      سازی دانش به ضوع اسالمیوچکیده و...( مرتبط با م

محتوایی قرار گرفته است. تمامی این منابع به انگلیسی و از جمله آثار محققان مشهور اسالمی باوده  

 آماوزش و پارورش مسالمان    مۀفصالنا ، 1اجتمااعی اساالمی   علاوم کایی در ژورنال آمری که عمدتاً

2
(MEQ) ،3ژورنال علوم اسالمی (MAAS)45الشجرهعلمی  ۀو مجل گفتمان روشنگریعلمی  ۀ، مجل 

ز اهمیت اسات کاه   ئاند. همچنین حا منتشر شده 6المللی اسالمی مالزی انتشارات دانشگاه بینسایر و 

 وجود داشته است.   7«سازی... اسالمی» ۀواژکلید علمی، در عنوان تمامی این آثار/مدرک

 های تحقیق یافته

 نیتار  دانش، ابتدا مهم یساز یمقاله پس از مشخص نمودن آثار و منابع در موضوع اسالم نیدر ا

ثاار  آ ی،لا یفراتحل نیچنا  جهی. در نته شده استثار پرداختآآن  لیو سپس به فراتحل نشیمنابع گز

 شود. ه میاز انها پرداخت کیهر حیشد که در ادامه به توض میتقس یعموضو ۀدست 6مرتبط به 

 «سازی دانش اسالمی» پیشگامان-1

ای  توان یافت کاه در آن اشااره   سازی دانش می کمتر مقاله/اثر علمی در ارتباط با موضوع اسالمی

رهباری   ،نشده باشد. هریک از این دو «اسماعیل راجی فاروقی»و  «عطاسالسید محمد نقیب »به 

سازی دانش را  )اگر نتوان گفت جنبش( علمی و فکری در خصوص اسالمی ای و نمایندگی نحله

 ۀآثار اولیا  ،گذاری شد. درواقع ترتیب یکی در مالزی و دیگری در آمریکا پایه برعهده دارند که به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
( و موسسه ی بین المللی تفکر اسالمی AMSSان مسلمان علوم اجتماعی  )مشترکا توسط اتحادیه ی دانشمند مجلهاین   1

  یابد.اسماعیل راجی فاروقی از جمله بانیان این ژورنال محسوب می شود.  )واقع در هردون، ویرجینیا( انتشار می

 . ار کردک و تحت نظر سید علی اشرف شروع به 1980این فصلنامه واقع در کمبریج انگلستان از اوایل دهه   2
3 Journal of Islamic Science  

4 Muslim Association for the Advancement of Science 

المللی اسالمی مالزی  الشجره هردو از انتشارات علمی دانشگاه بین  مجله علمی گفتمان روشنگری و مجله 5

(IIUM) هستند. 
6 IIUM Press 

7 Islamization of… 
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هست و سازی دانش بوده  این دو مرجع و رفرنس بسیاری از تولیدات علمی در ارتباط با اسالمی

تطبیقی زیادی در ارتباط با آثار این دو اندیشامند   ۀشرح و بسط، نقد و بررسی، مطالع و همچنین

 سازی دانش صورت گرفته است. در خصوص اسالمی

 ۀدوم ده ۀالعطاس در نیم های سید محمد نقیب آثار و نوشته بیشترالعطلس:  سید محمد نقیب

وابسته به دانشگاه ( 1987)تأسیس ( ISTACی )المللی تفکر و تمدن اسالم بین ۀدر موسس 1970

 باشد.  سسه میؤسس و بنیانگذار این مؤتحریر در آمده و وی خود م ۀالمللی اسالمی مالزی به رشت بین

سازی دانش در کتاب  العطاس در خصوص اسالمی های محمد نقیب بخش اصلی دیدگاه

از هر چیزی بر رهایی مسلمانان است. وی در این کتاب،  بیش  مطرح شده اسالم و سکوالریسم

زدایی از  غرب»ای در همین کتاب با عنوان  کرد. العطاس در مقاله کید میأاز چنگال سکوالریزم ت

با نقد ماهیت دانش و  شناسی غربی را مطرح  یکی از ویرانگرترین انتقادها بر معرفت« دانش

ینی سیستم دانش غربی، استدالل ها و جهانب گرایی افراطی، دوآلیسم در ارزش غربی از جمله شک

کند که محققان و دانشمندان مسلمان با فعالیت درون سیستم و نظام تولید علم دانش غربی  می

های درونی تمدن و فرهنگ غربی را توسعه  ها و تنش کنند این است که ارزش تنها کاری که می

های اسالمی  نیازهای جامعهتواند پاسخگوی  هرگز نمی  ای از علم و تحقیق، دهند. چنین بدنه 

 .(Al Attas, 1978, P.56)باشد

نماید.  طور مشخص دو مرحله برای اسالمی ساختن دانش مدرن پیشنهاد می العطاس به

که طی آن دانش بایستی از طریق تفکیک  1یند جداسازی،ااول عبارت است از فر ۀمرحل

رب، از تسلط غرب رها شود. فرهنگ و تمدن غ ۀدهند عناصری از قبیل مفاهیم کلیدی تشکیل

باشد که مطابق آن، پس از پاکسازی، بایستی عناصر و مفاهیم کلیدی  می 2یند تزریقادوم، فر

از عملکرد طبیعی بشر و هدف  ،عبارتی دانش تزریق گردند که ذاتاً از فطرت یا به ۀاسالمی به بدن

 .(Al Attas, 1978, P. 56)کند بشر از زندگی مطابق با آئین اسالم حمایت می

توان در  های اسماعیل راجی فاروقی را می اسماعیل راجی فاروقی: عمده آثار و نوشته

در  را سسهؤ، واقع در هرندون ویرجینیا آمریکا، دنبال کرد. این م3المللی تفکر اسالمی بین ۀسسؤم

 د.کرسیس أسازی دانش ت خود فاروقی با هدف پیگیری  اسالمی 198سال 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1Isolation process 

2 Infusion process 

3 International Institute of Islamic Thought (IIIT) 
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امت اسالمی نامید، بیش از هرچیز بر  1«قراری بی»به آنچه که خود در پاسخ  فاروقی 

 ،کید کرد. به باور فاروقیأکاربردی برای آن ت مدلی ئۀسازی دانش و ارا ضرورت اسالمی

)میری، شود درمان می «آموزش» ۀشناختی در حوز معرفت «تزریق»مشکالت جهان اسالم تنها با 

 روحی بر ۀکه باعث تحمیل شکنج ،بی با نگرش اسالمی. وی با اشاره به تضاد دانش غر(1390

بار این تضاد را در  سازد که این تنها نسل کنونی ماست که برای نخستین ما شده، خاطرنشان می

 . (Al Faruqi, 1881, Pp. 1-8) متن زندگی روشنفکری و علمی خود باز شناخته است

دهی   ریزی و شکل تر از طرح یزی کمکه به چ دهد نشان میبا داشتن چنین دیدگاهی، فاروقی 

 ای شناسی اساس، او روش کل میراث دانش انسانی از منظر اسالمی راضی نیست. براین ۀدوبار

گام مشخص برای دستیابی به  12کاربردی مشتمل بر  مدلیمبتنی بر پنج اصل و پنج هدف و نیز 

و اثرگذارترین اثر وی در ترین  کند که این مدل کاربردی درواقع مهم این هدف پیشنهاد می

 .(Al Faruqi, 1982, Pp.42-43) باشد سازی دانش می خصوص اسالمی

پنج اصل فراگیر مدل کاربردی فاروقی شامل اصل وحدانیت خداوند، خلقت، حقیقت و 

 ,Al Faruqi)باشد شناسی روش اسالمی می دانش، زندگی و بشریت به عنوان زیربنای معرفت

های مدرن  اصلی این مدل کاربردی نیز شامل تسلط بر رشته . همچنین پنج هدف(1982

های  ها، مرتبط ساختن اسالم به تمام آن رشته اجتماعی، تسلط بر میراث اسالمی در آن زمینه علوم

تفکر  ۀاجتماعی مدرن و ارائ های اسالمی با علوم علمی مدرن، تلفیق خالقانه میراث و ارزش

 .(Al Faruqi, 1982, Pp.42-43) باشد اسالمی می

سازی دانش  دوازده گام مشخص برای اسالمی ئۀاما بخش اصلی مدل کاربردی فاروقی ارا

ی ها بندی بررسی دقیق طبقه و های دانش مدرن تسلط بر رشته.1باشد:  باشد که شرح ذیل می می

سازی مجموعه مباحث  تسلط بر میراث اسالمی و آماده .3ها،  بررسی و تحقیق در رشته .2، آن

برقراری ارتباط میان اسالم و  .5تجزیه و تحلیل آنها،  .4 ،های کالسیک موجود و نوشته

. 8ارزیابی انتقادی میراث اسالمی،  .7های دانش مدرن،  ارزیابی انتقادی رشته. 6های دانش،  رشته

تجزیه و  .10تحقیق و بررسی مشکالت بشریت، . 9تحقیق و بررسی مشکالت عمده امت، 

مطابق با چارچوب اسالمی در قالب کتب  ۀریزی مجدد رشت طرح .11م خالق، تحلیل و ادغا

البته نباید از  .(Al Faruqi, 1982, Pp.42-43)دانش اسالمی شده ۀاشاع .12آموزشی دانشگاهی و 

گام( پیشنهادی فاروقی در واقع پاسخی به طرح  12نظر دور داشت که مدل کاربردی )مدل 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Malaise 
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، طرحی که انتقادات عمدتاً اصالحی سازی دانش بود اسالمیالعطاس در خصوص  نظری نقیب

 . دنبال داشت بسیاری به

تراز  سطح و هم توان از عبدالحمید ابوسلیمان و آثار وی هم عبدالحمید ابوسلیمان: اگرچه نمی

سازی دانش بوده است.  در اسالمی یتغییر پارادایمی مهم أ، اما وی منشنام برد دو اندیشمند فوق

رسد  برخالف وی، به این نتیجه می ، امااستمید ابوسلیمان شاگرد اسماعیل راجا فاروقی عبدالح

ثر واقع ؤسازی دانش ممکن است چندان م که رویکردهای صرف آکادمیک موجود به اسالمی

باعث تغییر و بهبود وضعیت جوامع اسالمی شود. لذا برای رهایی امت اسالمی از  نتواند و نشود

کید شود. درواقع همین امر تغییر أت «آموزش کودکان و نوجوانان»تر است بر وضعیت موجود به

سازی  اسالمی»به  «سازی دانش اسالمی»بود که از  «سازی جنبش اسالمی»در  یپارادایمی مهم

 .(Wan Mohd Noor Wan Daud,1998)آورد روی می «ها و جامعه انسان

 «اصالح دانش»به سه اصل برای  ،شخصطور م عبدالحمید ابو سلیمان برای این منظور، به

هر دو مورد  ،چراکه در اسالم ،شود 1بایستی همسو «عقل»و  «وحی»میان  ۀنماید. اول رابط اشاره می

دانش  ۀوجود داشته باشد. دوم، حوزه و محدوددر آن و نباید دوئیت  هدبومنبع کسب دانش 

در آن مفاهیم اسالمی و فقه استفاده از ی در گونه ابهام ای تعیین گردد که هیچ گونه بایستی مجدداً به

را ها  توان ادعای دانش و شناخت بر طیف وسیعی از حوزه دیگر، نمی عبارت وجود نداشته باشد. به

برای دستیابی به قابلیت اجتهاد  شود و سپس های شناختی و دانش باید محدود داشت، بلکه حوزه

نظام »ها تالش کرد. سوم، زیرساخت  حوزهکسب تخصص ویژه و تسلط کامل بر این و  در آن

های آموزش و  تعلیم بایستی در  تشکیل شود. مسیر برنامه ،در جوامع اسالمی «آموزشی اسالمی

این  ۀواسط خاتمه یابد، چراکه دانش به «دوئیت دانش»اسالمی محض هدایت شود تا  ۀجهت شیو

نتیجه رتقسیم  شده و دتلف مخهای فکری، اجتماعی، مذهبی و حقوقی  ها به مقوله دوئیت

 . (Abu Sulayman, 1994, Pp.10-20) است ایجاد شده  2های بیشتری در رهبری دوئیت

 «سازی دانش اسالمی» شارحان -2

تاالش خاود را بار شارح و بساط موضاوع        بیشتر برخی دیگر از اندیشمندان و محققان اسالمی

های اصلی در خصوص  اند. آنها با اخذ ایده سازی دانش در آثار اندیشمندان فوق بنا نهاده اسالمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1Rectification 

2Leadership 
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العطاس و اساماعیل راجای فااروقی، نسابت باه       خصوص در آثار نقیب ، به«سازی دانش اسالمی»

 اند.  هایی به آنها افزوده نیز ایده شرح و تفصیل آن اقدام نموده و بعضاً

را بر بسط  اشاره کرد که تمرکز خود وان داوود توان به وان محمد نور می ،خصوص دراین

ای پیشنهادی توسط العطاس برای  های العطاس گذاشت. وی با اشاره به فرایند دو مرحله دیدگاه

را کند که انجام آن  کید میأفرایند تزریق ت. 2فرایند جداسازی و . 1سازی دانش شامل  اسالمی

الم به عنوان های اس که درک عمیقی از طبیعت، روح و ویژگی توانند انجام دهند می تنها افرادی

 ,Wan Mohd Nor Wan Daud)مذهب، فرهنگ و تمدن و همچنین فرهنگ و تمدن غربی دارند

بینی اسالمی نداشته باشد، ممکن  ساز خود درک روشنی از جهان که عامل اسالمی . تازمانی(1997

است نتواند تشخیص دهد چه مواردی را تفکیک نماید و چه مواردی را تزریق نماید، کدام 

 اند. های اسالمی کدام و جایگزین اند قبول هستند، کدام موارد غیرقابل قبول بلرد قاموا

 1«کوته فکری»دهد که ممکن است با افراد  خصوص هشدار می به وان داوود وان محمد نور

یندی مکانیکی}پوزیتیویستی{ است که اسازی فر اند اسالمی اشتباه تصور کرده مواجه شویم که به

یند اپذیرد. او با نقل قول از العطاس مبنی بر اینکه فر ا روح صورت میخارج از ذهن ی

عقالنی است، معتقد  یرو امر از این )ادراکی( است و 2سازی دانش در اصل مفهومی اسالمی

اسالمی، خودرو اسالمی، قطار  ۀفکران هستند که صحبت از دوچرخ است که درواقع همین کوته

دهند،  های فیزیکی می آورند یا اولویت بیشتر به نهادها/سازمان یاسالمی و بمب اسالمی به میان م

 نیازمند ذهن متعالی است ،سازی دانش اول از همه و قبل از هرچیز دیگری غافل از اینکه اسالمی

(Wan Mohd Nor Wan Daud, 1997). 

 ۀیهای اول لوی صافی از جمله دیگر اندیشمندانی است که کمک شایانی به شرح و بسط ایده

در  «شناسی روش»دربارۀ  سازی دانش کرده است. بحث اصلی لوی صافی بیشتر اسالمی

ه نشده است. ئمدونی برای آن ارا «روش»طور مشخص  سازی دانش است و اینکه به اسالمی

کاربردی و عملی وی را اصالح  مدلخصوص  ، بهیآثار اسماعیل فاروق ،طور مشخص به ،صافی

  (Louay Safi, 1993, Pp. 23-48) .است کرده

و غیرقابل لحار منطقی بسیار دشوار  فاروقی به کاربردیصافی بر این باور است که مدل 

گانه  مدل کاربردی دوازدهو اصالح وی سازماندهی عمده تالش باشد. بنابراین،  میدسترس 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Feeble-Minded 

2 Conceptual 
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و  مرتبط استهای آن  که یکی با دانش مدرن و روش است صورت مسیرهای موازی بهفاروقی 

 دهد این است که ارائه میصافی  درنهایت، مدلی کههای آن.  گری با میراث اسالمی و روشدی

 :. این مدل به شرح ذیل استمحققان مسلمان باید به دو نوع متفاوت از دانش تسلط یابند

)تسلط بر دانش مدرن، تسلط بر میراث اسالمی: مجموعه  1دانش حقیقی )قائم به ذات( .1

 .در مدل فاروقی( 4و  3، 1 های گام) مباحث و تجزیه و تحلیل

های دانش مدرن، ارزیابی انتقادی میراث  شناسانه )ارزیابی انتقادی شاخه دانش فنی یا روش .2

 در مدل فاروقی(.   10و  7، 6 های گام) اسالمی و تجزیه، تحلیل و ادغام و ترکیب خالقانه

می مدرن، بررسی و سنجش عل ۀعلمی، برقراری ارتباط میان اسالم و رشت های سنجش رشته .3

یند اتوان از این فر را نمیدر مدل فاروقی(  9و  8، 5، 2های  گام) مشکالت امت و بشریت

توان کتب  تفکر}اندیشیدن{ جدا در نظر گرفت. لذا تنها با به انجام رساندن این عمل می

 Louay) یمده در مدل فاروقی( 12)گام  در مدل فاروقی( و انتشار 11آموزشی را تولید )گام 

Safi, 1993, Pp. 23-48) . 

بر تفصیل و  ،طور مشخص به ،از جمله دیگر اندیشمندان اسالمی است که 2ابراهیم رجب  

سازی  با مفهوم اسالمی ،طور خاص های فاروقی تمرکز کرده است. ابراهیم رجب به بسط اندیشه

 های خاص، مثالً ی رشتهساز بیشتر بر اسالمی ،دانش به معنای عام آن موافق نیست، در عوض

 کند. کید میأ.. ت.موزش وآ سازی اجتماعی، اسالمی سازی علوم اسالمی

شناختی است  شناختی و معرفت ی هستیا سازی دانش از دیدگاه رجب دغدغه اسالمی اصوالً

های  و شامل نوعی ترکیب از دانش مبتنی بر منابع اسالمی با دانش تولیدشده مبتنی بر روش

ساز است،  شناسانه و نظریه سازی دانش{ تالش روش باشد؛  این}اسالمی ی مدرن میاجتماع علوم

طور  اجتماعی به طور کل و علوم های علمی به دنبال ترمیم و اصالح کوشش بدین معنی که به

یندی ارا تصحیح نماید. چنین فر 4«/تجربهمشاهده»و  3«وحی»خاص است، تا مسیر تلفیق 

تعامل خالقانه و »جدی از  یانگارانه باشد، بلکه فرایند و خام و ساده تفریقی یفرایند ندتوا نمی

  (Louay Safi, 1997). اجتماعی مدرن است با علوم 5«تلفیق

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Substantive knowledge 
2 Ibrahim Ragab 
3 Revelation 
4 Observation 

پژوهشگری فعالیت خود را با کنار گذاشتن  قرار دارد که« عاملتعدم »در برابر رویکرد « تعامل خالقانه و تلفیق». رویکرد  5
طور  بهدر این رویکرد،  دهند. دانش مدرن آغاز نموده و با مقوالت اسالمی محض قرآن و حدیث مسیر خویش را ادامه می

 .استدانش مردود سازی  یو اسالم یغرب یپژوهشگر یها سنت انی{ مقی}تلف یکپارچگی ،کامل
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دهد که شامل موارد زیر  را توضیح می «تعامل خالقانه و تلفیق»رجب سپس منظور خود از 

یه و تحلیل پیشرفت تاریخی تجز .2اجتماعی مدرن؛  تسلط بر پژوهشگری در علوم .1باشد:  می

انتقاد جدی نسبت به . 3شناسی آنها؛  شناسی و معرفت های هستی اجتماعی و شناسایی پایه علوم

. 5های اسالمی؛  های برگرفته از دیدگاه ادغام با بینش. 4های  اسالمی؛  موارد فوق از دیدگاه

تعامل خالقانه و  رویکرداقع در ودر بررسی اعتبار این دانش تلفیقی با مراجعه به واقعیت تجربی.

سازی دارد  یند اسالمیا، اصل بر این است که دانش مدرن هنوز هم نقش ارزشمندی در فرتلفیق

ابزار تحلیلی جهت  ۀتوانند به رشد و توسع های دانش نوین می ها و نتایج رشته و برخی از روش

 .(Ibrahim Ragab, 1997, Pp.3-4)جوامع مسلمانان کمک کنند ۀمطالع

دهد:  مرحله را به سه مرحله  تقلیل می 5 این که رجب متعاقباًالبته نباید از نظر دور داشت 

ها، نتایج تحقیقات و نظریات آنها  های دانش مدرن و ارزیابی انتقادی روش تسلط بر رشته. 1

تسلط بر میراث اسالمی و ارزیابی انتقادی  .2براساس دیدگاه اسالم و در راستای آن، 

های مدرن در  شگری اسالمی درمقابل دیدگاه وحی الهی، نیازهای فعلی }جاری{ پیشرفتپژوه

تلفیق خالقانه میراث اسالمی و دانش مدرن، که وی به مسلمانان  .3دانش بشر، و در آخر 

را با وحی )دانش آشکارشده( جایگزین  1هُمن «پردازانه خیال ۀجهش خالقان»کند تا  پیشنهاد می

 .(Ibrahim Ragab, 1997, Pp.3-4)ها عدم توسعه غلبه نمایند ن بر شکاف قرنآ انمایند تا ب

بازسازی فرهنگ جهانی  سازی دانش را نیروی بالقوه مؤثر برای اسالمی 2مونا ابوالفضل

. وی با در نظر گرفتن است شکل گرفتهبر پایه و اساس اسالم و معرفت توحیدی داند که  می

هجری، تالش  15در قرن  3خش مهمی از تجدید حیات اسالمیعنوان ب سازی به موضوع اسالمی

های  ویژگی را برجسته و های دانش غربی  دارد با استناد به دالیل تاریخی، نواقص و کاست

 توجیه و تفسیر نماید.را تبیین،  الگوی جایگزین اسالمی

تی در مدرنیته کند که انحرافا سازی دانش را از آن جهت احساس می    اسالمی لمونا ابوالفض 

سازی دانش با معرفی  اسالمیلذا  است. کرده )و دانش مدرن( مبنی بر ترک خدا/مذهب ایجاد

عنوان نیرویی برای نوسازی فرهنگی و جهتی )مسیری( نه فقط برای  ، به«معرفت توحیدی»

 داردها در مقیاس وسیع، ضروری است و پتانسیل جهانی  انسان ۀمسلمانان که برای هم

(Mona Abu Fadl,1998, Pp. 163-179). 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Homan's "creative leap of imagination" 

2 Mona Abul Fadl 

3 Islamic resurgence 
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سازی دانش است که  اسالمی ۀیکی دیگر از اندیشمندان پرسابقه در حوز 1جعفر شیخ ادریس

ادریس بر  بیشترتالش  الحادی مادیگرا در دانش معاصر استوار است. ۀاساس کارش بر نقد فلسف

توانند منبع شناخت  باشد و اینکه هر دو می می «تجربه»و  «وحی»کشیدن خط بطالن بر دوئیت 

ما  ۀسازی شد ما نباید انتظار داشته باشیم دانش اسالمی»دارد که  حال، وی اذعان می باشند. بااین

 ,Jaafar Shaikh Idris, 1987) "«شامل بیانات و اظهارات همواره درست و کامالً صحیحی باشد

pp.201-208) .ها  دیدگاهوجود ه امکان سازد ک له وی را به این واقعیت مهم رهنمون میئاین مس

مدل به ای، شبیه  اساس، وی مدلی مرحله های علمی اسالمی متفاوت وجود دارد. برهمین و نظریه

 دهد که شامل مراحل ذیل است:  ه میئکاربردی فاروقی ارا

حقایق . 2مامی حقایق تجربی و عقالنی را بدون در نظر گرفتن کاشف آن بپذیرید، ت. 1

آن دسته از قوانین قرآن و سنت که این حقایق  .3ها بیافزایید،  ن حوزهقرآنی مربوط را به آ

نظریاتی را شناسایی یا توسعه  .4باشند را بررسی نمایید،  آنها قابل استنتاج و توضیح می ۀواسط هب

از فرضیات فلسفی غیراسالمی  .5دهید که قابلیت توضیح این قوانین و نظریات را داشته باشد، 

تمامی این حقایق، قوانین و نظریات را در  .6شمندان غربی حذر نمایید، و اظهارات دان

و وحی دو منبع دانش محسوب  تجربی که جهان از آنجائی .7چارچوب اسالمی بگنجانید، 

روشنی درک نمود و بدون در نظر گرفتن منشأ مذهبی  میان این دو را به ۀشوند، بایستی رابط می

همگام با  بایدمسلمانان  .8محض( را در اولویت قرار داد،  )حقیقت 2یا تجربی، موارد قطعی

هر دو منبع  .9تالش نمایند، نیز خویش  ۀدار کردن علم در جامع در جهت ریشه ،تحوالت جهانی

عنوان دانش صحیح پذیرفته شوند؛ بدون جستجو برای یافتن  دانش )جهان و وحی( بایستی به

بیانات مذهبی یا تحقیق و تفحص در متون مذهبی  منظور حمایت از هحقایق و شواهد تجربی ب

مور ویژه با توجه ا هها، ب انسان .10اند،  دست آمده هبرای پشتیبانی از حقایقی که از طریق تجربی ب

تراز با آن تلقی شوند، مگر تنها تا میزانی که منطق یا  یا هم ، نبایست هرگز با قرآن قیاسدنیوی

 بخشی }یا جزئی{ از دانش که ،برای پذیرفتن چیزی .11د، ده شواهد قرآنی و سنت اجازه می

احتماالت  ۀ، الزم نیست اطمینان کامل از حقیقت آن حاصل شود. دانش برپایشود تلقی می

 Jaafar Shaikh)باشد قطعیت در راستای اهداف عملی مفید و کارآمد می ۀهمچون دانش بر پای

Idris, 1987, pp.201-208).  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Ja’afar Sheikh Idris 

2 Qat’i 
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است که از اوایل  (MEQآموزش و پرورش مسلمان ) ۀگذار فصلنام ایهپ 1سید علی اشرف 

سازی  اش بر ابعاد آموزشی اسالمی اندازی شده و کانون توجه در کمبریج انگلستان راه 1980 ۀده

اصلی مشکالت مسلمانان در ارتباط  ۀمتفاوت مسلمانان را ریش «بینی جهان»باشد. وی  می دانش

 داند.  با دانش مدرن می

تواند دانش جدید یا مدرن را به دانش  سازی دانش صرفاً نمی رف معتقد است که اسالمیاش

، «ادغام خالقانه»یابی به  قدیمی و سنتی رایج در کشورهای مسلمان اضافه نماید. بلکه برای دست

های دانش را اسالمی نماییم. از دیدگاه وی، بینش اسالم )یا  باید رویکرد خود به تمام شاخه

باشد.  سازی می سازد که شرط الزم اسالمی را فراهم می 2بینی آن( چارچوب اسالمی مرجع جهان

  .(Seyed Ali Ashraf, 1989, P. 7)این چارچوب مرجع شامل ابعاد معنوی، فکری و آموزشی است

 ،3منظور اسالمی کردن جامعه به معنای واقعی آن، وجود رهبری علمی هاز دیدگاه اشرف، ب

راحتی از  توان به سازی را نمی ضروری است. اسالمی ،گاه آن حقیقتاً اسالمی باشدکه دانش و دید

براساس نظام آموزشی غربی پیاده نمود، همچنین  «مدرن»طریق تبدیل مدارس سنتی به مدارس 

های  سازی با ادغام ناهماهنگ رویکردهای مذهبی  با رویکردهای سکوالریست با شاخه اسالمی

 . (Seyed Ali Ashraf, 1984, Pp.1-4)کند دا نمیمختلف دانش تحقق پی

سازی آموزش تنها زمانی به وقوع خواهد پیوست که دول  اشرف معتقد است اسالمی

ریزی جهت اسالمی  کشورهای مسلمان با اجرای این سیاست موافقت نمایند. اشرف در برنامه

کند که  اشاره (Seyed Ali Ashraf, 1989) شرط ساختن نظام آموزشی یک کشور به هفت پیش

بینی براساس قرآن و سنت بوده و تعهد خالصانه نسبت به  تمام جهان. 1شامل مراحل ذیل است: 

اذعان مقامات و مسئوالن مربوط به اینکه روش علمی مدرن سکوالر . 2آن وجود داشته باشد؛ 

باشد؛  خداوند میباشد و مخرب حقیقت اعطا شده توسط  بینی به آنان می این جهان ۀعاجز از ارائ

نقل و  4های سنتی دانش یعنی عقل )فکری( درک ارتباط }به هم مرتبط بودن{ شاخه. 3

در سنت دانش مسلمانان، درک آن سنت و اصالح و تغییر آن در جهت از میان  5یافته( )انتقال

 «عتانسان با طبی»و  «انسان با انسان» ۀتجزیه و تحلیل رابط. 4برداشتن مشکالت جدید زندگی؛ 

بردن به دلیل انحراف بشر از هنجارهای مقرر  منظور پی هب «انسان با خداوند» ۀبا توجه به رابط

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Syed Ali Ashraf 
2 Islamic frame of refrence 

3 Academic Leadership 

4 Aqli (intellectual) 

5 Naqli (transmitted) 
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زندگی  ۀسازی شیو اسالمی. 6؛ های مختلف برای رشته آموزشی ۀبرنام دطراحی مجد. 5شده؛ 

متحدسازی . 7های مذهبی خلوص محض اسالم را دریابند؛  کلی به روشی که دیگر گروه

 «ایمان به پروردگار عالم»موزشی سنتی و مدرن و طراحی نظامی که بر مبنای های آ نظام

 .(Seyed Ali Ashraf, 1989, P 7)ریزی شده باشد پایه

بینش و بصیرت دینی  ۀمعتقد است که دانش معاصر همچون گذشته بر پای 1بروهی .ا. کِ

خورد که رویکرد و  شم میپا و آثار متفکران غیرمذهبی به چباشد، بلکه در آن ردّ استوار نمی

منطق آنها ماهیتی ماشینی و غیرعقالنی داشته و شامل فرضیاتی غیرواقعی هستند که مناسب با 

 . (A.K Brohi, 1993, Pp.5-12)باشند چارچوب اسالمی نمی

پس از بیان مجدد اهمیت دانش و دانش راستین در اسالم، افول مذهبی و تقریباً غفلت از وی 

خواند. وی به منظور آشکار ساختن تناقضات  سال گذشته می 300اساس دانش در دین را پایه و 

بینی اسالمی،  موجود میان افکار و عقاید داروین، فروید و مارکس )و برخی از پیروان آنها( با جهان

سازی دانش را تالشی در راستای بازسازی  کند. وی اسالمی نقدی جدی بر نظریات آنها وارد می

دانش مدرن و پاکسازی آن از عناصر مخرب و ناهماهنگ با عقاید و اعمال اسالمی مجدد عناصر 

های  کند که باید با بازنگری جدی در متون آموزشی رایج }استاندارد{ در شاخه و رشته تعریف می

ای و اساسی قرآن و  منظور هماهنگ ساختن آنها با اصول پایه اصلی دانش }آموزش{ انسانی به

مسلمانان بایستی جنبشی  به اعتقاد وی، . (A.K. Brohi, 1993, Pp.31-37)آغاز شودبینی آن،  جهان

فراگیر و جهانی در راستای تشخیص عناصر دانش مدرن و پاکسازی آن از عناصر نامربوطی که با 

 اندازی نمایند.  باشند، راه عقاید و اعمال مذهبی ناسازگار می

 «سازی دانش اسالمی»مطالعات تطبیقی در  -3

 ۀنیاز در زمینا   ارزشامندی ساازی داناش، آثاار     زمان با پیشرفت مباحث در خصوص اسالمی هم

سازی دانش، گساترش یافات کاه در     خصوص میان موافقان موضوع اسالمی مطالعات تطبیقی، به

نبودناد، ماورد    ساازی داناش   ساالمی طور مستقیم درگیار ا  برخی از آنها حتی اندیشمندانی که به

 .گرفتندبررسی قرار 

ترین این اندیشمندان است که به بررسی تطبیقی افکار فاروقی با  یکی از مهم 2یاسین محمد 

پردازد. در این بررسی،  باشد، می سازی دانش می الرحمان، که یکی از منتقدان طرح اسالمی افکار فضل

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 A.K Brohi 

2 Yasein Mohamed 
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سازی  سالمیموضوع ا ،طور کامل هب ،که باشد و درحالی رحمان میانتقادی یاسین بیشتر حامی دیدگاه 

خصوص  سازی دانش مورد نظر فاروقی به روشنی ابعاد موضوع اسالمی شمارد، به دانش را مردود نمی

های  های آن، تأکید بیش از اندازه بر رشته به خاطر عدم توجه کافی به تعریف سکوالریسم و پایه

های کوتاه  حل راه عنوان مرجع غایی و نهایی دانش و توجه به ن بهآتوجهی به قر علمی مدرن و کم

 .( Yasein Mohamed,1993)دهد های بلند مدت را مورد انتقاد قرار می مدت در برابر طرح

دارد که  ابراز می «اسالم و مدرنیته»الرحمان در  در مقابل، وی تمایلش را به فراخوان فضل

ه میراث شده و سپس با ارجاع ب «رها»طی آن پژوهشگری مسلمانان بایستی ابتدا از قید غرب 

توان برای  آن می ۀکه در نتیج اسالمی، نگرشی مستقل اما قابل فهم نسبت به آن را ترویج دهد

 .(Yasein Mohamed,1993, Pp.27-40)های اسالمی را گسترش داد بار رشته اولین

العطاس و  ۀیکی دیگر از این اندشمندانی است که به مقایس 1وان داوود وان محمد نور

در  «دیرهنگام و غیرمستقیمی»الرحمان مشارکت  فضل ،از نظر وی پردازد. الرحمان می فضل

. ( Wan Mohd Noor Wan Daud,1997, Pp.1-19) سازی دانش داشته است موضوع اسالمی

رو، هرچند انتقادات رحمان به اسماعیل راجی فاروقی در مورد مدل کاربردی وی را  ازاین

داند چراکه العطاس همواره  درست و قابل تعمیم نمیپسندد، اما آنها را در مورد العطاس  می

های  بینی اسالمی و قرار دادن تمامی کوشش بر اهمیت آغاز این فعالیت با جهان

هایی که برگرفته از اساس  کارگیری روش هبینی و همچنین ب این جهان ۀسازی بر پای اسالمی

 Wan Mohd Nor Wan Daud)باشند تأکید کرده است بینی می شناسی این جهان معرفت

,1989, pp.291-369) . 

مطالعات تطبیقی است  ۀیکی دیگر از آثار مطرح در حوز 2هاشم و عمران رشید نیشرو 

دهند. این مطالعه بیشتر با  های عطاس و فاروقی را مورد بررسی قرار می و در آن دیدگاه

ت گرفته است. صور «ایجاد درک و پذیرش میان طرفداران عطاس و توافق احتمالی»هدف 

ها یا  شناسی سازی دانش و روش آنها پس از شرح دقیق چارچوب فلسفی، معانی اسالمی

اند،  ای که این دو محقق به آن اشاره داشته گونه سازی دانش به یند اسالمیاتر فر طور دقیق هب

های اساسی بسیاری میان این دو وجود  به این نتیجه رسیدند که در حقیقت شباهت

 .(Rossani Hasyim and Imron Rossid, 2000, Pp. 19-44)دارد
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1 Wan Mohd Nor Wan Daud 

2 Rossani Hasyim and Imron Rossid 
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 داردسازی دانش  تری نسبت به موضوع اسالمی آنها عطاس دیدگاه عمیق ۀنظر مقال از  ،طورکلی هب 

تری قرار  موضع فلسفی مستحکم ۀسازی دانش خویش را بر پای های اسالمی چراکه وی دیدگاه

نماید، هرچند در مقابل، فاروقی با  تأکید می شناسی دهد و در موضوع خود بر اهمیت روش می

مدل کاربردی  ۀتوسع ۀواسط هب «سازی چگونگی اسالمی» ۀواقعیت بخشیدن به نظرات خویش دربار

 .(Rossani Hasyim and Imron Rossid, 2000) خود گامی فراتر از عطاس برداشته است ۀگان دوازده

که به بررسی تطبیقی فاروقی،  1رشید موتنگونه آثار باید همچنین به تالش عبدال به این

،نسیم بات که به  (Abdul Rashid Moten, 2000, Pp.189-210)پردازد عوانی و ابوسلیمان می

،  (Nasim Butt, 1989, Pp,. 79-98)پردازد بررسی تطبیقی فاروقی و ضیاءالدین سردار می

،  (Ausaf Ali, 1989, Pp. 37-45)که به بررسی آرای فضل الرحمن می پردازد 2اوصاف علی

 ,Yasein Mohamed)پردازد الرحمن می که به بررسی تطبیقی فاروقی و فضل 3یاسین محمد

نیز اشاره کرد که هرکدام مطالعات تطبیقی  6و مونا ابازا 5، لیف استنبرگ4عثمان بوگاژو  (1993

 اند. مهمی در این زمینه انجام داده

 «سازی دانش اسالمی»شناسی  متمرکز بر روش صاحبنظران -4

خصوص به دلیل جدید بودن آن همواره مورد  که به« سازی دانش اسالمی»ترین ابعاد  یکی از مهم

دنباال داشات، موضاوع     انتقاادات جادی باه    ۀتوجه بوده و فقدان آن در آثار مطرح در این زمینا 

نظریاات   اگرچاه پیشاگامان ایان عرصاه در    دلیل،  همین سازی است. به در اسالمی «شناسی روش»

برخی از محققان اساالمی تاالش   اند، اما  نیز توجه داشته« شناسی روش و روش»خود به موضوع 

اسات  و اوصاف علی  7ترین آنها، عمادالدین خلیل اند که مهم مضاعفی در این زمینه به خرج داده

 پردازد.  شناسی می به مقوالت روش که منحصراً

تعریف مناسبی از ، با «دانش: یک روشسازی  اسالمی»لۀ عمادالدین خلیل در مقا

و در مقیاس کوچکتری بر  «چیستی»یند، بر اسازی دانش و نیز تأکید بر ماهیت این فر اسالمی

سازی دانش را به  یند اسالمیافر ،طور مشخص کند. وی به سازی تمرکز می اسالمی «چگونگی»

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Abdul Rashid Moten 
2 Ausaf Ali 
3 Yasin Mohd 
4 Usman Bugaje 

5 Leif Stenberg 
6 Mona Abaza 

7 Imaduddin Khalil 
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سازی  اسالمی ۀرح فلسفکه عبارت است از بررسی و ش 1نماید: سطح نظری دو سطح تقسیم می

های  که روش 2سطح عملی ،شناسی و دوم شناسی و روش دانش، و پرداختن به مسائل هستی

 ،طور مشخص دهد. وی به های مختلف دانش را مورد بررسی قرار می کار بسته شده در رشته هب

کتاب »های گسترده، وجود  کند و معتقد است که با وجود نظرورزی کید میأبر قسمت دوم آن ت

سازی دانش شامل تغییر و اصالح علوم  برای این امر ضرورت دارد چراکه اسالمی «شناسی روش

ها و اصطالحاتی از جنس و محتوای  ها، شیوه مطابق با بافت}کانتکست{ اسالمی و اتخاذ روش

 . (Imad Al-Din Khalil, 1991)باشد می 3شریعت

در این مقوله جای داد.  ،ور خاصط توان به که می است اوصاف علی اندیشمند دیگری

سازی  شناسانه به اسالمی رویکرد روش «4های داللت»علی مباحث خود را با مطرح کردن  اوصاف

توان از طریق  کند. وی معتقد است که می اجتماعی و رفتاری آغاز می های علوم دانش در زمینه

اسالمی به رویکردی  ۀجامعبرای  5بزرگ ۀایجاد چارچوب مفهومی یا پارادایم مشهور به نظری

منظور ایجاد  هاجتماعی و رفتاری دست یافت. ب سازی علوم مند و سیستماتیک در اسالمی نظام

ای منطقی بین  دنبال ایجاد رابطه همیشه به ۀکالن، مفاهیمی مورد نیاز است چراکه نظری ای هنظری

بق با قوانین منطق استقرایی مطا ۀکه مفاهیم مورد نیاز تعیین شدند، نظری مفاهیم است. هنگامی

.اوصاف علی فهرستی از مفاهیم کلیدی متعدد با (Ausaf Ali, 1989)شود )قیاسی( ساخته می

شناسی و فلسفی از آن دسته  های متفاوت فراهم آورده است که مفاهیم الهی، آخرت سرفصل

 باشند.   می

 های خاص در رشته «سازی اسالمی»آثار ناظر بر  -5

خصاوص   ای کاه باه   ساابقه  های بی سازی دانش و تالش تر شدن موضوع اسالمی یصصبه موازات تخ

المللی اسالمی مالزی، در این زمیناه صاورت    بر دانشگاه بین پس از آغاز ریاست عبدالحمید ابوسلیمان

ساازی داناش در    اساالمی  اصاول ساازی   اند تا در مورد پیااده  گرفت، نویسندگان متعددی تالش کرده

 شناسی سخن بگویند.   انسانی/ اجتماعی معاصر مثل اقتصاد سیاست و جامعه ومها یا عل رشته

المللی  حسن، رئیس بعدی دانشگاه بین کمال های در این زمینه باید به خصوص به تالش

بود. بدین  سازی بر اسالمی« سازی اسالمی جامعۀ»اسالمی مالزی، اشاره کرد که معتقد به تقدم 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 The theoretical level 
2 The practical level 
3 Shari'ah 
4 Implication 
5 Grand Theory 



 

 

 

 

 
 351ترين منابع     بندي موضوعي و فراتحلیل آثار و مهم سازي دانش معاصر: تقسیم اسالمي

  

 

 عقیده، براساس که کرد تأکید هایی انسان پروش بر باید« ۀ اسالمیساختن جامع»معنی که برای 

 .(Wan Daud Wan Mohamed, 1998)کنند زندگی کرامت و  اخالق شریعت،

 مشی و خط کمال، محمد دوران در هم و ابوسلیمان عبدالحمید دوران در دلیل، هم همین به

 نسلی پروش و مختلف های رشته در معلو سازی اسالمی مالزی، اسالمی المللی بین دانشگاه اصلی

 طالیی دوران پویایی به را معاصر جوامع در انسانی  علوم سو یک از بتوانند که بود اندیشمندان از

 از بتوانند که دهند پرورش مسلمان جوانان از نسلی دیگر، سوی از و بازگردانند اسالمی تمدن

 . دهند شکل را اسالمی نوین علمی تمدن و خارج غربی دانش و علم مرزهای و حد و چارچوب

 مالزی اسالمی المللی بین دانشگاه در مختلف های رشته استادان همکاری با آنها راستا، این در

 دروس محتوای آنها، تدوین انداز چشم و اهداف درسی، متون در ای اساسی های بازنگری

 غرب در که زیادی سالمیا اندیشمندان همچنین آنها. دادند انجام... و دانشگاهی و آموزشی

 مصر، عربستان، از ویژه به اسالمی مختلف کشورهای از محققانی نیز و بودند دیده آموزش

 مالزی به داشتند، معاصر دانش در هم و اسالمی دانش در هم ای تجربه که پاکستان و سودان

 (.2013نمودند)قنبری باغستان،  تدریس و تحقیق کار، به مشغول و فراخوانده

سیاست و  ۀترین این افراد است که هم در حوز از جمله مهمخود الحمید ابوسلیمان عبد

 Abdul)اقتصاد اسالمی ۀوارد شد و هم در حوز (Abu Sulayman, 1994)سیاسی سازی علوم اسالمی

Hamid Abu Sulayman)ابراهیم رجب  . (Ibrahim Ragab, 1997 & 1999)اوصاف علی (Ausaf 

Ali, 1989) شناسی، یوسف حسین جامعه ۀدر حوز  (Mohd Yusof Hussain, 2007)   و محمود

سازی علوم  اسالمی ۀوانی در زمینل، طاها جابر ع رسانه و ارتباطات ۀدر حوز(Galandar, 2002) قلندر

و تکنولوژی علم سازی  اسالمی ۀ،  م. ا قاضی در زمین(Taha Jabir Alvani, 1989)  رفتاری

، محمد  (Masudul Alam Choudbury, 2005) چودهری مسعودالعالم، (M.A Kazi, 1993)مدرن

 ، منذر کهف (Mohamed Aslam Haneef and Hafas Furqani, 2007)اسلم حنیف و حفص فرقانی

(Monzer Kahf, 2003) محمد نجات اهلل صدیقی ، (Muhammad Nejatullah, 2001) زبیر حسن ، 

(Zubair Hasan, 1998) اند. ثار مغتنمی برجای گذاشتهدر حوزه اقتصاد آ 

 سازی دانش در اسالمی «نقد»آثار متمرکز بر -6

سازی  های رشد و بالندگی در هر جریان فکری یا علمی است و  اسالمی نقد علمی یکی از نشانه

الارحمن و   دانش نیز از این امر مستثنی نبوده است. در بین اندیشمندان اسالمی، شاید بتوان فضل
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ترین نویسندگانی دانست که نقدهای جدی بر آثاار مطارح در     را از جمله مهم1دارضیاءالدین سر

 اند. سازی دانش وارد کرده اسالمی

توان اولین منتقد جامع از مدل کاربردی فاروقی محسوب نمود. رحمان  فضل الرحمن را می

به  رهایی راجعها و نمودا گرایش زیاده از حد به ایجاد نقشه»مدل کاربردی فاروقی را به دلیل 

تر از  که بیش از آن و مهم دهد. درحالی مورد انتقاد قرار می «چگونگی آغاز ایجاد دانش اسالمی

خاص  3باشد تا پیشنهادات الزم می 2ها ذهن سازی و فراهم تری برای ایجاد های گسترده آن تالش

 Fazlur )بیت کرد{تراسالمی هرگونه پیشنهادی باید متفکرانی با ذهنیت  ۀ}منظور قبل از ارائ

Rahman, 1988, Pp. 3-11). 

طور کلی با مدل کاربردی فاروقی مخالف  الرحمان، نیز به ضیاءالدین سردار همسو با فضل

از  ،خود ۀکند. وی در مقال ه میئبه کل این فرایند ارا سردارتر نسبت به  است و البته نقدی جامع

بسیار محدود  ۀاستفاد»و در نتیجه  4«اولیه صولا»روش کار فاروقی به دلیل آنکه تنها متشکل از 

اجتماعی  با فاروقی در این مورد که علوم همراهیکند. وی با وجود  انتقاد می «باشد از آنها می

سازد که  باشند، فاروقی را به غفلت از این واقعیت متهم می می «5اروپامحور»غربی 

است و این درست همان چیزی است که موضوع علم مدرن سبب ایجاد جهان مدرن گردیده 

های دانش، متمرکز شود. او  رشته سازی دانش باید به آن بپردازد، نه اینکه بر نتیجه، مثالً اسالمی

وجود  هب یبینی مشخص های دانش، که از دیدگاه وی در قالب جهان معتقد است تأکید بر رشته

های دانش  بندی رشته هقپذیرش تقسیمات و طب باشد. بنابراین، اند، اشتباه و نادرست می آمده

باشد. سردار با توجه به  پذیر نمی شناسی غربی نیز امکان مطابق تقسیمات موجود در معرفت

بندی مجدد دانش امری ضروری  کند که طبقه هایی از محققان پیشین، ادعا می نمونه

 .(Ziauddin Sardaar, 1988)باشد می

های اسالمی  که معتقد به ضرورت تدوین پارادایم 6اه اجمالیسردار همچنین با معرفی دیدگ

کند و آن  تأکید می یبسیار مهم ۀ، بر نکتاستبراساس مفاهیم قرآن و سنت  7دانش و رفتار

کار گرفته  هسازی ب ساز و همچنین معیارهایی که برای اسالمی کیفیت )ویژگی( فرد، عامل اسالمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Ziauddin Sardar 

2 Minds 

3 Propositions 
4 First princiles 

5 Eurocentric 

6 Ijmali view 

7 Islamic Paradigms of Knowledge and Behaviour 
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سازی اجرا خواهد شد )در  چوبی که در آن اسالمیبینی اسالمی(، چار خواهند شد )جهان

سازی براساس آن صورت خواهد  شناسی اسالمی( و روشی که اسالمی چارچوب معرفت

 .(Ziauddin Sardaar, 1989)باشد شناسی( می پذیرفت )روش

اند،  سازی دانش بوده نوعی منتقد کل  اسالمی که به ،الرحمن سردار و فضل کنار ضیاءالدیندر 

  از آثار توان می ،اند که در این میان اندیشمندانی هم به نقد برخی از رویکردهای آن پرداخته دیگر

 ,Seyyed Vali Reza Nasr)، سید ولی نصر (Yasein Mohamad, 1993 & 1994)یاسین محمد

خصوص  و به  (Hadi Sharifi, 1984)، هادی شریفی(Aliyu U. Tilde, 1989) ، علیو تایلد (1999

فاروقی  «مدل کاربردی»توالی مراحل  «معکوس ساختن»طورکلی معتقد به  که به ،1جابرعوانیطاها 

 بیشتر . هرچند نباید از نظر دور داشت کهنام برد ،(Taha Jabir al Alwani, 1989 & 1995)باشد می

 اند. سازی دانش کرده اسالمی ۀاید ۀخود کمک شایانی به توسعاصالحی بوده و این نقدها 

 گیری ندی و نتیجهب جمع

بندی موضاوعی   و تقسیم« سازی دانش اسالمی»با توجه به نتایج فراتحلیل آثار و منابع موجود در 

 ،«ساازی داناش معاصار    اسالمی»توان نتیجه گرفت که  ای که در این مقاله ارائه شد، می گانه شش

نۀ اندیشامندان  هاای روشانفکرا   تارین پاساخ   ترین و عمیاق  رغم قدمت کم آن، یکی از باارزش به

 اسالمی به مدرنیته و پیامدهای آن بوده است.  

های صورت گرفته و متون علمی و دانشگاهی زیادی که در عرصۀ  حجم انبوهی از نظرورزی

ای جدی  تولید و بازتولید شده، نه فقط بر عمق و اصالت آن، که دغدغه« سازی دانش اسالمی»

های  لکه همچنین سیر تکاملی و توسعۀ آن به حوزهفکری در جوامع اسالمی است، داللت دارد، ب

« سازی دانش اسالمی»خصوص در یکی دو دهه اخیر، نشان از رشد، غنا و بالندگی  مختلف، به

 شود. نقاط جهان تلقی می فکری قوی در اقصی-است که جنبشی علمی

 ایها بر ، تالشجهان اسالم یبه تحوالت درون نانهیکمتر بدب ینگاهرو، با  ازاین 

تمدن  ییدوران طال یایمنظور اح مسلمانان به «یعلم زشیبازخ» توان را می «سازی دانش اسالمی»

نهضت »ای تاریخی نقشی همانند  در مقایسه« سازی دانش اسالمی»دانست که در آن  یاسالم

ایفا و به  ییدوران طالآن در زمان ورود مسلمانان به  «یاسالم یو تجرب یعقل یها دانش جادیا

 کند. یای مجدد تمدن اصیل اسالمی کمک میاح

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Al-Alwani 
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مطالعه و تعمق در این متون و هرگونه تالش نظری و علمی صورت گرفته برای 

ای متفاوت  خصوص با توجه به اینکه ریشه در تجربه در چند دهۀ اخیر، به« سازی دانش اسالمی»

جر به تقویت بدنۀ سو، من تواند از یک از فضای علمی، تاریخی و روشنفکری ایران دارد، می

ها و  علمی، نظری و تحقیقاتی موجود در کشور شود و از سویی، به رفع موانع، آسیب

 های احتمالی آن کمک کند. کاستی
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