
 

 

رب جامعه تأکيد با  سازي علوم انسانی،اهي رويکرد تهذيبی رد اسالمیربرسی ااقتندي ظرفيت

 1شناسی
 2پورقاسم ابراهيمی

 چکيده

شه یق اندیق تلفیآن از طر یهای، به دنبال رفع کاستیت شناختن علم غربیبا به رسم یبیکرد تهذیرو
سازی است. حمایت از این رویکرد، پذیرش آن به عنوان مقدمه اسالمی یشه اسالمیو اند یغرب

حقیقی، و نقد آن، سه گونه مواجهه اندیشمندان معاصر با رویکرد تهذیبی است. اما توجه به عناصر و 
 یارهایمع ک سو، ویها و روش از هیها، نظرهی، فرضئلامست، یم، غایمفاه موضوع، مثلابعاد علم، 

را  یترقیعم یگر، بررسید یب علم مدرن از سویتهذ یبرا یو منطق ی، تجربی، فرهنگینیمختلف د
یب، التقاط، سطحیپذیر نبودن تهذامکانده است. ین پژوهش به انجام رسیشود که در ایموجب م

، از یعه علمها و رد شدن تهذیب در جامهی، تکثر نظریکرد سلبیعلم، اتخاذ رو ینیه دی، توجینگر
ب را یار تهذیب، و تنها معیرا تهذ یسازیاست؛ اما اگر تنها راه اسالم یبیکرد تهذیبر رو  مهم نقدهای
و نه همه  ینیشه دیهمسو با اند یهاهیب علوم و نظریگر خواهان تهذید یم و از سویندان ینیمتون د

مذکور وارد نخواهد بود. و رویکرد تهذیبی در کنار  یک از نقدهایچیم، هیمدرن باش یهاهیعلوم و نظر
 سازی علوم اجتماعی، قابل استفاده خواهد بود.سایر رویکردهای اسالمی

 ی، علوم انسانیبیکرد تهذی، رویاسالم یشناس، جامعهیسازی، بومیسازیاسالم :دیيواژگان کل
 .یاسالم
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 مقدمه

، یبرخاند. شده یبندطبقه ینسبتا  متفاوت یارهایمختلف و با مع یاز منظرها ینید علم یکردهایرو
ینسب دو دسته ز بهین را یامکان یکردهایو رو ،امکان و امتناع یبه دو دسته کل را کردهایمجموعه رو

ق یتلف یچگونگ یبر مبنا یبرخ(. 3و  2 :13۸5، و دیگران ی)حسن اندم کردهیتقس ییگراو واقع ییگرا
اند را طرح کرده یو حداکثر یانی، میکرد حداقلیرو سهن علم، ین در تدویا نقش دین و یعلم و د
نقل، اصالت  اصالت یهادگاهی، معتقد به دیشناساز منظر روش گرید یبرخ(. 112 :13۸7)بستان، 

د، یبا توجه به نحوه مواجهه با علوم جدگروهی (. 194 :13۸۸، ی)سوزنچ هستند یتجربه و تنوع روش
ز چهار یای ن. عده(106 :13۸7، ی)باقر اندرا مطرح کرده یسیتأسو  یبی، تهذیاستنباط یهاکردیرو
(. عده19: 1392اند )خسروپناه، ن را پیشنهاد دادهیگزز و غربیگرز، غربیستگرا، غربکرد غربیرو

سازی علم، پس از انقالب اسالمیهای فقاهتی و اندیشه اجتماعی را از جریانبازسازی ای دیگر، 
، یبا نگرش تمدن زین فرهنگستان علوم. (114 – 10۸ :1374زاده، )مهدی و لحسائیاند اسالمی شمرده

، ی)محمد کندیم میمضاف تقس یهاو روش یی، فرامبنایی، مبناگرایبیرا به تهذ ینیدعلم  یهایتئور
نخست سازی را مختلف به اسالمی یکردهایتوان رویفوق م یهایشناسب گونهیبا ترک(. 2۸ :1391

و احیای میراث تقسیم  یسیتأس ،یبیبه تهذ را یامکان یکردهایروو  ،امکان و امتناع یبه دو دسته کل
 شوندمیم یمضاف تقسو فلسفه  ،، فلسفه روشیبه سه دسته استنباط نیز یسیتأس یکردهایرو کرد.

ن پژوهش هستند، با یا یکه موضوع بررس یبیتهذ یکردهایتفاوت رو (.1394، یپور و محبیمی)ابراه
، اما اصحاب اندوب علم مدرنیان به دنبال رفع عیگرابیتهذ، در آن است که یسیتأس یکردهایرو

 شند.یاندینو م ین علمیبه تدو سیتأس
 رییتغ تا هاگزاره بیتهذ از ،هالیتحل یبرخ در وجود دارد. یبیتهذ کردیرو از یمختلف یرهایتفس

 و العطاس بینق یسازیاسالم وهیش از و شود،یک مینزد یسیتأسکرد یکه به رو یمبان نیادیبن
 یتلق یبیتهذ یهمگ دانشگاه، و حوزه پژوهشگاهو  ینیخم امام مؤسسه کردیرو تا ،یالفاروق لیاسماع

 (.94 :1392 نژاد،نیحس) است دهیگرد
ابعاد مختلف  یده و دارایچیپ یاب آن، مسئلهیوب دانستن علم مدرن و طرح تهذیاینکه معحال 

از موضوع،  یبیرا علم، ترکیرا با مشکل مواجه ساخته است؛ ز یبیکرد تهذیاست که فهم و نقد رو
، معرفت و یهستژه به نظام یو ینگاه یها و روش است که بر مبناهیها، نظرهیم، مسائل، فرضیمفاه

ن شده است. یخاص، تدو ین، توسط افرادیمع ی، اقتصادیاسی، سیط اجتماعیانسان، در شرا
ک از عناصر و یب کدامیم که تهذید روشن کنیم، باییگویب علم سخن میکه از تهذ ین هنگامیبنابرا

کرد یالفان رواست که کمتر مورد توجه مدافعان و مخ یان مسئلهیعلم، مورد نظر است و ا یهابخش
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 علم مخالف ظاهر، در که مسلمان را متفکران از یاریبس اساس، نیا قرار گرفته است. بر یبیتهذ
 یبیتهذ کردیرو رونیازا .کرد یبنددسته توانمی کردیرو نیا از ییهاهیال در شوند،یم محسوب ینید
ها و هیها، نظرهیمسائل، فرضت، یم، غایموضوع، مفاه بیهمچون تهذ یمختلف سطوح در توانیم را

 علوم از شدهنشیگز و هدفمند استفاده کردها،یرو نیا تمام در مشترک محور .کرد یبندطبقه روش،
 ین پژوهش، نقد و بررسیا ین مسئله اصلیاست. بنابرا یاسالم جامعه مسائل حل یبرا د،یجد
 یسازیاسالم یآن برا یهاتیظرف ینسبت به ابعاد و عناصر مختلف علم، و بررس یبیکرد تهذیرو

  است. یشناسجامعه

 ادبيات پژوهش .1

ا نثر یوب و نواقص شعر یش، پاک کردن، خالص کردن و رفع عیاصالح، پاال یب در لغت به معنایتهذ
ده انگاشتن تالش یز از نادیپره ی، به معنایسازیو در اصطالح اسالم ،(362، 13۸1)معین، 

وب آن از یرفع ع یو تالش برا یت شناختن علم غربی، و به رسمیدانشمندان متعدد در قرون متماد
یاسالم یکردهایاز رو یکی یبیکرد تهذین رویاست. بنابرا یبا علم غرب ینید یهاق آموزهیق تلفیطر

، المعرفه اسلمةا ی، 1ا علومیمعرفت  یسازیعلم و معرفت است که با عنوان اسالم یسازیا بومی یساز
رسپاه و ی(، م136و  135: 1395، ی)موحد ابطح ی، محمدیرباقری، میان، باقریشود. ملکیاد میاز آن 

(، دفتر 46: 1392مان، ی)ا یب العطاس، فاروقیاند. معموال  نقنام برده یبیکرد تهذیگران از روید
و  یپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مؤسسه آموزشا ی( 235: 13۸7، یحوزه و دانشگاه )باقر یهمکار
ان دستهیگرابیشان را در زمره تهذیا یو شارحان فکر یزدیالله مصباح تی، آینیامام خم یپژوهش

کرد یرو یرا از طرفداران اصل ینیخم امام مؤسسه ی( و برخ246: 1391-92، یکنند )فراتیم یبند
ب ی( از تهذ13۸3رسپاه )ی. م(345: 1395، یو موحد ابطح 94 :1392 نژاد،نیحس) دانندیم یبیتهذ

 ینیس علم دیتأسبی، آن را در مرحله گذار تا یرغم نقد رویکرد تهذ( به1392) یرباقریکند؛ میدفاع م
داند. در یم یسازین روش اسالمیآن را بهتر یط کنونی( در شرا1395) یرد و موحد ابطحیپذیم

ون )سردار، ین سردار و گروه اجمالیالداءی( ض1392مان )ی(، ا13۸7) ی(، باقر137۸ان )یمقابل، ملک
 کرد هستند. ین روی( از ناقدان ا13۸9) یپور و حسنی( و عل1996و  19۸۸
 و حق از یاهزیآمست، بلکه یکسره غلط نی یغرب علوم رد کهیپذی، میبیکرد تهذیرو یطور کلبه
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بین تهذیبنابرا است. (150 :13۸9 )کچویان،و البته ناکارآمد  ،(106 ص :1392 نژاد،نیحس) باطل
 تیرسم به را آن یکل قالب ،(135: 13۸7، یآمل ی)جواد یغرب علوم دانستن وبیمع رغمبهان، یگرا

ان ین صورت که از میهستند؛ به ا یاسالم یهاآموزه یمبنا بر آن بیمعا ساختن مرتفع یپ در و شناخته
 یاسالم یهارا با آموزه ین هماهنگیآنها که کمتر ،یموجود و مورد استفاده در جامعه علم یهاهینظر

(، 356: 1395، یرا دارند، اخذ )موحد ابطح ین هماهنگیشتریآنها که ب شوند؛ ودارند، حذف می
هستند،  یعلوم مدرن و سنتق یرا که به دنبال تلف یشمندانین همه اندیشوند. بنابرال مییب و تکمیتهذ

 داد.  یکرد جاین رویتوان در ایم
و سکوالر، خطرناک و عامل  یم علم را به اسالمیعلم، تقس یدیتوح یبا اعتقاد به مبنا یفاروق

ب ی( با تهذ9: 19۸7، یرا )فاروق یو غرب یاسالم یداند و ائتالف دو نظام آموزشیامت م یماریب
(. نصر، 102: 1394مان، یداند )ایم ی، ضروریشه غربیوالر از اندم سکیق زدودن مفاهیدانش از طر

(. ۸5: 1377داند )نصر، یم یجاد علم اسالمیا ین اقدام برایترق مجدد علم با اخالق را مهمیتلف
ندارد؛ اما معتقد است که  یراسالمیو غ یداند که اسالمیم یتجرب یهاافتهیحجم عمده علم را  یگلشن

تی(. آ1۸5و1۸4: 1390، یکرد )گلشن یر الحادین تعابیگزید جایرا با یاسالم یرهایرها و تفسیتعب
دادن علم  یعلوم، آشت یسازینه اسالمیط در زمیا تفریبا هشدار درباره هرگونه افراط  یآمل یالله جواد

ب علوم را موج یع براید و بدیو ارائه سازکار کامال  جد ین و نه دست برداشتن از روش تجربیبا د
نه یا طمأنین یقید یاز علوم موجود که مف ییهاشان آن بخشیداند. از منظر ایعلوم م یسازیاسالم
(. 1۸1: 1390، یپرداز آن علم، ملحد باشد )واعظهیاست؛ هرچند نظر ینا  اسالمیقیاست،  ییعقال

 ینیشه دیعلم مدرن را به دو دسته متناقض و همسو با اند یهاهیمکاتب و نظر یزدیالله مصباح تیآ
 (. 1391، یزدیشمارد )مصباح یرش میب و پذیکند و مکاتب همسو را دارای قابلیت تهذیم میتقس

د یتول یشده برامطرح یرا همه راهکارهایست؛ زین یکرد مستقلیب، رویرسد تهذیاما به نظر م
: 13۸۸، ید مندرج دانست )سوزنچیل علوم جدیب و تکمیاصالح، تهذتوان در راهکار یرا م ینیعلم د
گر، یز ندارد. به عبارت دین یب صرف، مدافع مشخصی(؛ عالوه بر آن، اکتفا به تهذ351، 260، 259
ق علم یرش کامل آن، و تلفی، پذی)طرد کامل علم غرب یگانه به علم غربسه یکردهایان رویدر م

یم یس منتهیتأسل و یب آغاز شده و به تکمیمعموال  با تهذ یقیتلف یاکردهی( رویو علم غرب یاسالم
 یه را طیل و توجیب، تکمیح، تهذیرا که مراحل تصح یعلممعتقد است  رسپاهیشود. به عنوان مثال، م

 یهانشی، بر اساس بآنمبانی، رویکرد، روش و غایت  یعنی؛ خواند یتوان علم اسالمیم ،کرده باشد
ر و سلوک یس و کتاب و سنت، مسائلی به آن افزوده شود یبه مقتضا و ح یا تهذیب گرددی، تصحیاسالم

علم  سیتأسن مراحل بدون یا کردن یط است یهیبد ه شده باشد.یتوج ین علم با معارف اسالمیا
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د، تفاوتدار یبا علم غرب ییهامذکور هرچند شباهت یعلم اسالم یعنی ؛امکان ندارد منطقا   ،دیجد
از  یز افزودن برخی. العطاس ن(216 ـ 212: 13۸3رسپاه، ی)مز با آن خواهد داشت ین یریگچشم یها

کند )العطاس، یشنهاد میرا پ یترجامع یداند و بازنگرینم یرا کاف یبه علوم غرب یاسالم یهاآموزه
کاذب، و  یازینیاحساس بز، یآمق تکلفیتطب»ذیل عنوان  ییز با طرح نقدهاین ی(. باقر27: 13۸6

ب را نقد یو نه خود تهذ یبیکرد تهذیل روی(، بخش تکم24۸ – 246، 13۸7، ی)باقر« وهن اسالم
، ی(، فاروق70: 1392کرد العطاس )خسروپناه، ید گفت رویتر باقیدق یرو با نگاهنیکند. ازایم
، و رویکرد آیتیـ استنباط یبیبستان، تهذکرد یاست؛ رو یسیتأسـ  یبیالله جوادی تهذرسپاه و آیتیم

 الله مصباح، پذیرش تهذیب در کنار رویکرد استنباطی و فلسفه مضاف است.

 ابعاد تهذيب .2

ازجمله  ،علم مدرن یمعرفت یه، روش و مبانیه، فرضیم، نظریت، مفاهیموضوع، مسائل، غا ب  یتهذ
 م.یپردازیآن م ین بخش از مقاله به بررسیب است که در ایابعاد تهذ

 تهذيب موضوع  .2.1

متعدد،  یهاز توجه به موضوعین یز علوم، موضوع علم است. در علوم انسانیمهم تما یارهایاز مع یکی
ا ی یاجتماع یهادهی، پدینکه موضوع علوم اجتماعیشده است. ا یدیموجب خلق علوم و مکاتب جد

 یندگیبه نما« یتفهم»م، و یدورک یندگیبه نما« ینييتب» یشناخترفتار معنادار باشد، دو مکتب جامعه
که ارتباطی تنگاتنگ با  یشناختجامعه یهاهین تفاوت در موضوع نظریوبر را به دنبال دارد. همچن

، یکیالکتی، دی، تقابلیکارکرد یساخت یهاهینظر یریگز موجب شکلیدارد ن یموضوع علم اجتماع
ر در یین هرگونه تغی(. بنابرا5: 1376آزاد، یشده است )تق یو کنش اجتماع ی، نقش اجتماعیتبادل

توان به یدر عرصه علم به دنبال داشته باشد؛ اما موضوع علم را نم یارات گستردهییتواند تغیموضوع م
 ی، منطقیشناسجامعه یسازیاسالم یب موضوع، براین تهذیم کرد. بنابرایتقس یراسالمیو غ یاسالم

 رسد.یبه نظر نم

 تهذيب مسائل .2.2

از  یکی(، 39: 1392ق )خسروپناه، یعلوم در مرحله انتخاب مسئله تحق یسازیو بوم یسازیاسالم
نباشد، علم دچار بحران خواهد  یرا اگر مسائل علم، بومیاست؛ ز یبیکرد تهذیابعاد انکارناپذیر رو

است که ما را نه به شناخت صورت  یطیدن در شرایغلت یشدن مسئله، به معنا یشد و واردات



 

 

1397سال دوم، شماره سوم، بهار و اتبستان                      دوفصلناهم مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه      
 

2۸ 
 

ما فراهم  یفرجام را برایب یند آزمون و خطایسازد و نه امکان خاتمه دادن به فرایمسائلمان قادر م
 (.154: 13۸۸، یآورد )مؤمنیم

یم شنهادیپ یتجرب مطالعه یبرا ،ینید جوامع و نید به منتسب یهادهیپد محور،مسئله کردیرو در
شناسان ، مورد اتفاق نظر جامعهیشناسجامعهمحور ب مسئلهیتهذ (.13۸9 ،یمغربفغفور ) گردد

 یر کند. توسلین و تفسییرا تب یجوامع اسالم ید مسائل اجتماعیبا یشناسمسلمان است؛ چراکه جامعه
یم یم، در نپرداختن به مسائل خودیکنینم یکرنگیموجود احساس  یشناسن را که با جامعهیعلت ا

م و اگر همانیکنیم یزندگ یبا فرهنگ اسالم یو در وابستگ یک جامعه اسالمید: ما در یگویداند و م
ن فرهنگ یرا در درون ا یشناسصورت مداوم، مسائل جامعهگفت، بهیم یدرستبه یعتیطور که دکتر شر

ما  یشناسم،  جامعهیابیمسائل را ن یو ارزش یخیتار یهاشهیم و ریوجو نکندرک و جست یاسالم
جامعه ما فاصله  یهاو احساسات و ارزش یکند و از زندگیدا میرا پ گانهیحالت علمی ب خودخودبه

د و کارآمد به یمف یرا به عنوان ابزار یشناسد جامعهین اساس، بایبر ا (.64 :1372، ی)توسلرد یگیم
ن حوزه باشد، بر اساس دغدغهیکه ممکن است در ا ییهایرش کاستیتواضع و پذ یم و با قدریریکار گ
 یشناختروش یهاتیم و با همه ظرفیمان، مسائل را انتخاب کنیو اسالم یق مذهبیازها، عالیها و ن
م؛ همچنین در مقام استفاده از دانش موجود یآنها بپرداز درباره یق و بررسی، به تحقیشناختجامعه
 مان بهرهینیو د یبوم یهانازها و تحقق آرمایآنها برای تأمین ن ، ازیو علوم اجتماع یشناسجامعه
 (.27 :13۸3ن، ی)گلچگیریم 
 یکه علوم اجتماعیدارد؛ درحال یصرفا  نقش ابزار یاست علوم اجتماع یمحور مدعکرد مسئلهیرو

( که 131: 13۸7است )بستان،  یشناختو انسان یشناختخاص جهان یهاها و نگرشسرشار از ارزش
ب یبودن تهذ یرغم ضرورن بهیبه دنبال دارد. بنابرا یفراوان یرمعرفتیو غ یمعرفت یامدهایو پ یناکارآمد

 شود.یمنجر نم یجاد علم اسالمیمسائل، اکتفا به آن پذیرفتنی نیست و به ا

 تهذيب غايت .2.3

و  یت نظریچون هو و ردیگیشکل معلم  حاکم بر میپارادا ریتحت تأث ،یعلمو دانش هر  ییهدف غا
شده در میبه اهداف متفاوت ترس یدانش علم یابیدست با ،شودیبا آن مشخص م یدانش علم یاتیعمل

ن در یم. بنابرایهست یو علم انتقاد یری، علم تفسیعلم اثبات یریگشاهد شکل ،موجود یهامیپارادا
د بر ید علم جدیر تولیتواند مسین تکثر نمیم. ایعلم مواجه هست یتیبا تکثر هو ،یحوزه علوم انسان

از  یقی، تلفینیهدف علم از منظر متون د (.256 :1394مان، ید را ببندد )ایجد ینیبا جهانیم یاپاراد
زمان اهداف هم یریگیپ یبرا یضرور یفلسف یرا اسالم بر همه مبانیگانه یادشده است؛ زاهداف سه



 

 
 

 سازي علوم انسانی اهي رويکرد تهذيبی رد اسالمی ربرسی ااقتندي ظرفيت

29 
 

ت بر یاعمال انسان، حاکم بودن اصل عل یتمندیتوان به نیآنها م نیترد کرده، که از مهمیتأکمزبور 
ض، یدر مقابل جبر و تفو یار نسبیت و اختیت، خالقیانسان از عقالن یانسان، برخوردار یرفتارها

 (.۸2: 1392ها اشاره کرد )بستان، انسان یت انحراف و گمراهیو قابل یاجتماع یهادهیپد یمندقانون
فغفور ) ینید جوامع تحقق اهداف یراستا در ج،یرا علوم که شودیم یسع محورتیغا کردیرو در

، آن است که به اهداف ینیاتصاف علم به صفت د یار برایرا تنها معیرند؛ زیگ و دین قرار (13۸9 ،یمغرب
در مرحله نخست،  ینی(. هدف علم د123: 13۸7خدمت کند )بستان،  ینین و جامعه دیات دیو غا

به ، شناخت واقعینیرنافع از منظر متون دیز علم نافع و غیتماشناخت واقع خواهد بود؛ اما با توجه به 
ر اهداف مقدس و مطلوب است؛ یبا سا ییآن در گرو همسو یت ندارد و ارزشمندیخود مطلوبیخود

ت نگرش یز تقویبشر، و ن یازها و حل مشکالت واقعیازجمله تصرف و کنترل جهان به منظور رفع ن
، فهم یاسالم ین هدف علوم انسانی. بنابراین حاکم بر نظام هستیو قوانها جه شناخت نظمیدر نت یدیتوح
شناخت واقع( و نقد و  یها )در راستادهیپد یو اجتماع ین عوامل فردییرفتارها، تب یها و معانزهیانگ

 ی(. گلشن142: 13۸7بشر( است )بستان،  یحل مشکالت زندگ ی)در راستا یاصالح اوضاع اجتماع
، یداند )گلشنیداران منیجامعه د یو اجتماع یمشروع فرد یازهایو رفع ن یخداشناس را ینیهدف علم د

ت یدانش را به عنوان غا یریگو جهت ی، کارآمدی(. خسروپناه اهداف مطلوب جامعه اسالم175: 1390
دار عالم، هدف ی(. فاروقی بر این باور است که همه اجزا2۸1: 1394نشان دهد )خسروپناه،  ینیعلم د

د در جهت خداوند و در یز بایم نیکند کسب یکه ما با یخداوند در حرکت است. پس معرفت یو به سو
د نافع یبا یهمچنین معتقد است علم اسالم ی(. و56: 1391، یریباشد )م یراستای تحقق اهداف اله

ز به ین یرباقری(. م61را حل کند )همان:  یامت اسالم یش رویها و مسائل پبحران یعنیباشد و علم نافع 
ت علم یب غایدر تهذ یآمل یالله جوادتی(. آ129: 1390، یرباقریتوجه دارد )م ینیعلم د یکارآمد

مورد توجه قرار  ییمدرن، هدف خلقت را که پرستش خدا و گسترش عدل و داد است، به عنوان مبدأ غا
کند ین را مطرح میات دیت علم با غایغا ییز همسوین یسوزنچ (.141: 13۸7، یآمل یدهد )جوادیم

را شناخت اجتماع به منظور رفع  یاسالم یت علم اجتماعین اگر غای(. بنابرا335: 13۸۸، ی)سوزنچ
 یکردهایم، رویو عدل و داد بدان یدیگسترش فرهنگ توح یدر راستا یا امت اسالمیجامعه  یازهاین

 واهند بود.  ، مورد توجه خیقیصورت تلفبه یو انتقاد یزی، تجویری، تفسینییتب

 تهذيب مفاهيم .2.4

 یم نظریگاه مفاهیت و جایم آن علوم است. اهمیب مفاهی، تهذیعلوم غرب یسازیاز ابعاد اسالم یکی
م یاز مفاه یریگبهره یبرا یانه گستردهی، زمیستیتویپوز یافراط یهادگاهیو افول د یدر علوم تجرب
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(. 143: 13۸7آورد )بستان، یفراهم م ینیعلم د یهایپردازهیدر نظر ینید یم نظریژه مفاهیو، بهینظر
دارند )همو،  یدر حوزه علوم اجتماع یسازمفهوم یبرا یعیت وسیز ظرفین ینیگر، متون دید یاز سو

اسالم و  یو احکام حقوق یاخالق یهاهیتوان توقع داشت که از درون توصیرو منی(. ازا113: 1392
ا یها دهیح پدیتوض یم مناسب برایاز مفاه ای گستردهمجموعه ،ینیمتون د یفیتوص یهان گزارهیهمچن

 (. 110: 1390د )همو، ی، به دست آیاجتماع یهادر تمام حوزه یجمع یهار کنشیتفس
جدا  یعلم یهاک از رشتهیگانه، از هر یم بیعناصر و مفاه یعنیعلم  یسازین اساس، اسالمیبر ا

علم به  یسازیل گردد. اسالمیتکم یو عناصر اسالم یدیم کلیشود و پس از آن، هر رشته با مفاه
و اظهارات  یز از معانیهستند و ن ییایه مرام دنیاست که بر پا ییرهایمصون داشتن علم از تعب یمعنا
عت، یف ما از انسان و طبی(. العطاس معتقد است تعر63: 1374اند )عطاس، یرمذهبیکه غ یکسان

ن گرفته، و یاز د یدیم کلیب علوم موجود، مفاهید با تهذیارند. پس باها دیاست که غرب یفیر از تعریغ
دا کند )خسروپناه، یر پییعت و انسان تغیو طب یبه علوم موجود اضافه شود تا نوع نگاه ما به عالم و هست

مفهوم  یریکارگاز علم مدرن و به« عتيطب»، حذف مفهوم یآمل یالله جوادتیآ (.71: 1392
 یعت  فالن ماده معدنید طبینکه بگویا یدانشمند به جا یعنیکند؛ یشنهاد میآن، پ یرا به جا« خلقت»
د که آن مواد یشیگونه خواهد اندنی، ا«عتيطب»ب عنوان ین است، با تهذیچننیا یاهیا فالن گونه گی

است،  یکه مبدأ فاعل« خالق»نکه عنوان یگر ایده شده است. دین آفری، چنیاهیگ یهاا گونهی یمعدن
آثار و  ین قرار داده است که دارایم، صحنه خلقت را چنیدگار حکیآفر یعنیرد؛ ید مورد توجه قرار گیبا

 (. 141: 13۸7، یآمل یباشد )جواد یاژهیخواص و
 یدیم کلیمفاه یبرخ یل بار ارزشیست؛ بلکه به دلیبا کلمات ن یم، بازیب مفاهین منظر، تهذیاز ا

م به یبا ترجمه مفاه یکه از منظر فاروق یژگین ویرد. ایگیآن، صورت م یشناختمعرفت یامدهایو پ
، یاسالم یسیانگل یسو بهن کتاب یرا بر آن داشت تا با تدو یشود، ویگر، منتقل نمید یهازبان

اقدام  (.۸1: 1392مان، ی، در دستور کار قرار دهد )ایل و گمراهیرا بدون تقل یم اسالمیترجمه مفاه
، نمونه«یاسینقد عقل س»در پروژه  یم سنتیمفاه یسازیگانه و امروزیم بیمفاه یسازیبه بوم یجابر

 .(9 :13۸4 ،یجابرم است )یب مفاهیاز تهذ یا

 هاتهذيب نظريه .2.5

 یهاها و روشهیزند و فرضیخی، معرفت و انسان برمی، از نگاه دانشمند به جهان هستیعلم یهاهینظر
هینکه نظریش قلب علم است. ایها در حکم پاالهیب نظرین تهذیبنابراآورند. یرا به دنبال م یکاربرد

شتر مورد یست، بیر جوامع نین مسائل ساییمختص موطن آنهاست و قادر به تب یعلوم اجتماع یها
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 یدارهیسرما روح و پروتستان اخالق هنویسنداست. به عنوان نمونه ماکس وبر،  یریتوجه مکاتب تفس
 شناختی او مختص به تمدن غربی است )وبر،جامعه هکه مسئله و نیز نظری کندصراحت بیان میبه

1373: 30 - 50) . 
آور باشد که در آن، شگفت یل ممکن است معجونیب و تکمیحاصل تهذن باورند که یبر ا یبرخ

از  یها و افزودن عناصرهیب نظریتهذ را اقدام بهی؛ زاند، به هم الصاق شدهیناهمساز معرفت یهاپاره
 یشه اسالمیاند یهاانیا بنین امر انجام شود که آیبه آنها، ممکن است بدون توجه به ا یشه اسالمیاند

نکه یا؛ حال(243 :13۸7، ی)باقر دارد یب شود، همخوانیکه قرار است تهذ یاهینظر یو مباد یبا مبان
 یبند، صورتیمشاهدات یها، گزارهیه )مبانیمختلف هر نظر یهاهین الیمختلف و همچن یهاهینظر
دهند )موحد یاز خود نشان م یمتفاوت یهاتیرات، حساسییه( در قبال تغینظر یر فلسفیه و تعبینظر

 (.349: 1395، یابطح
زا ممکن است. برون یهاهیاز نظر ید توجه داشت که دخل و تصرف، تنها در برخین اساس، بایبر ا

ک مبنا باشد، اصال  قابلیت دخل و تصرف را ندارد؛ یفرد و منحصربه یکه الزمه منطق ییهاهینظر
از  یبخش باشد. اما برختواند الهامیو لوازم آن م یبردن به مبان یه و پیآن نظر یهرچند کالبدشکاف

از آن  ییهاتوان دخل و تصرف کرد و بخشیها مهین نظریتوان با دو مبنا مطرح کرد. در ایها را مهینظر
 ب کرد.یا تهذی( داد 14۸: 1392ا، یر )پارسانییرا به طور کامل تغ

 هاتهذيب فرضيه .2.6

رند. با یگیقرار م یشوند و مورد آزمون تجربها ساخته میهینظر یهستند که بر مبنا ییهاها گزارههیفرض
ت دارد. یز موضوعیها نهیب خود فرضیم بود؛ اما تهذیخواه یمتفاوت یهاهیها، شاهد فرضهیب نظریتهذ
آنها  توان با الهام ازیفرض اخذ شد، مشیبه منزله پ ینید یهاینکه تلقین باور است که پس از ایبر ا یباقر

 یعلم یهاافتهیتوان از ید، میفراهم آ یکاف یکرد و اگر شواهد تجرب ین و آزمون تجربیرا تدو ییهاهیفرض
ز معتقد ی(. بستان ن250: 13۸7، ی)باقر کپارچه برخوردارندیهمگن و  یسخن گفت که از ساختار  ینید

را از  ینییمقاصد تب یاز برایمورد ن یهاهیتوان تمام فرضیم یو استنباط یاست که با استفاده از روش فقه
از  یاند، اما برخان شدهیب ینیم در متون دیطور مستقها بههین فرضیاز ا یاستخراج کرد. برخ ینیمتون د

؛ همو، 14۸: 13۸7ن الهام گرفت )بستان، ید یا اخالقی یو معموال  از احکام فقه ینید از متون دیآنها را با
ها و مسائل خود خواهد هیمتناسب با نظر ییهاهی، فرضیاسالم ین علم اجتماعی(. بنابرا115: 1392

و  های غربی  همسو با دین و فلسفه اسالمیها شمرد. البته نظریههیب فرضیرا تهذ توان آنیداشت که م
 توان به کار گرفت.های مبتنی بر آن را نیز با اندکی تهذیب میفرضیه
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 تهذيب روش .2.7

و  یکم   یهاشتر بر روشیان بیگراعتیرو طبنیرد. ازایگیه، روش متناسب با خود را به کار میهر نظر
دهند. از منظر یرا در دستور کار قرار م یفیک یهاان، روشیرگراید دارند و تفسیتأک یآمار یهالیتحل

 یکم   یهاخصوص روشو به یتجرب یهاد، تمرکز بر روشیوب علوم جدیاز ع یکیمتفکران مسلمان، 
آن استفاده شود.  یهالیدها و تعلیید محور بحث باشد و از تأیز باین یل معتبر نقلینکه دلیااست؛ حال
 یز شود )جوادیز باید پرهیصرف ن یا روش عقلیصرف  یلبه روش نق یعلم یهال روشیالبته از تقل

، یمستند به وح یژه روش نقلیومعتبر، به یهااز همه روش ینین علم دی(. بنابرا141: 13۸7، یآمل
 (.146: 13۸7برد )بستان، ی، بهره میو روش تجرب یـ اصالح ی، روش نقدیروش عقل

 معرفت یسازیاسالم و است روش کلمه عام یمعنا به آن انیبن و معرفت گوهر ،یالعلوان منظر از
 ستینگر آن به مربوط یهارشته و علوم شناسانهشناخت و شناسانهروش ییبازآرا عنوان به توانیم را
معرفت یخاستگاه و یشناختروش یجوهر ،علوم یسازیاسالم ،گرید عبارت به(. 1374 ،یالعلوان)

 ،فهممیم من کهچنان یاسالم یشناسمعرفت: دیگویم یالعلوان(. 90 ،13۸5 ،همو) دارد یشناخت
 راثیم تعامل در یابداع یاتیعمل و ،آن منابع و یاسالم راثیم به مربوط امور در یاجتهاد یاتیعمل

 یب مبانیبر تهذ یبتنم ،ب روشین تهذی(. بنابرا94 همان:) است یانسان و یاجتماع علوم با یاسالم
 ن علم را به دنبال داشته باشد و به رویکرد تأسیسی منجر شود.یادیتحول بنتواند یاست که م یمعرفت

 تهذيب مبانی .2.8

؛ (106 :1392 نژاد،نیحس) ستین ربناهایز به یتوجهیب یمعنا به یبیتهذ کردیرو است معتقد رسپاهیم
، 13۸3رسپاه، ی)مگردد  یالحاد ین مبانیگزیجا یاله یشود که مبانیکامل م یب هنگامیبلکه تهذ

 یبا علم غرب ییهامذکور شباهت یعلم اسالم یعنی د شود؛یس علمی جدیتأس، هرچند منجر به (212
  (. 216 :خواهد داشت )همان با آن زین یریچشمگ یهادارد، اما تفاوت

 اریاخت در را نیراست علم تواندینم یغرب تمدن بر ابتنا لیدل به دیجد علوم است معتقد العطاس
 یهاآموزه یم و برخیریرا بگ یست که علوم غربین نیهم صرفا  ا یسازی؛ اما اسالمدهد قرار مسلمانان

 عناصر نیگزیجا ،یاسالم عناصر دیبا یعلم اسالم به افتنی دست یبرا م؛ بلکهییفزایرا بر آن ب یاسالم
 شوند، جدا دانش کرهیپ از دیبا که یغرب یفکر سنت عناصر نیترمهم. گردد علوم غربی ییمبنا

 ،یموسو) است یمدارنید و ییگراانسان ،ییگراتجربه و ییخردگرا قت،یحق و تیواقع یدوگانگ
ش؛ یها و نمادهافرضشید، تصورات، پیعلوم جد یهانقادانه روش یبررس یو(. 44 :2ج ،1391

ه یمنشأها؛ نظررش از یگردد؛ تفسیها و اخالق بازمکه به ارزش یو جوانب یو عقالن یجوانب تجرب
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هی؛ نظریعیطب یت روندهایعت و عقالنیطب یکنواختی، یخارج یوجود جهان فرضشیشناختش؛ پ
گر و مناسبات یکدیها و روابط علوم مختلف با تیعلوم، محدود یبند، طبقهیاش درباره هست

 (.27: 13۸6دهد )العطاس، ید قرار میتأکرا مورد توجه و  یعلم و تمدن غرب یاجتماع
ب هدف ی(، تهذ50ب موضوع )همان: یتهذ یکند. ویگسترده و جامع را دنبال م یبیالعطاس تهذ

ل یب و تکمی( و تهذ22ش روش )همان: ی(، پاال22: 13۸0م علم )همو، یش مفاهی(، پاال13۸1)همو، 
معرفت، مورد توجه قرار  یسازی( را در طرح اسالم34-36، 13۸6)همو،  یعلم غرب یمعرفت یمبان

 (7 :1390 بستان،) یاسالم یشناسجامعه میپارادا و( 137۸ بستان،) ینید علم از بستان ریدهد. تفس یم
 .است موجود یاجتماع علوم در یو تحول اساس ییمبنا رییتغ به او اعتقاد از یحاک یخوببه زین

 معيار تهذيب .3

 یعلم تجرب یهاب با مالکی، تهذیمنطق یهابا مالک بی، تهذیا اخالقی ینیب بر اساس متون دیتهذ
با  یانتخاب مسائل پژوهششمندان قرار گرفته است. ی، مورد توجه اندیفرهنگ یارهایب با معیو تهذ

(، 27 :13۸3 ن،ی)گلچ یق مذهبیازها و عالیا نی( 64 :1372، ی)توسل یو اجتماع یفرهنگ یارهایمع
احکام و مقررات  یاو مبادله ین کارکردییتب مورد توجه است.ب مسائل علم مدرن، یدر خصوص تهذ

صله  یل اجتماعیتحل (،223: 13۸1،ی)صدیق اورع بت و دروغیغ یختشنان جامعهیی، مثل تبیاسالم
ب مسئله یاز تهذ ییها(، نمونه13۸0)همو،  هیمهر یختشنال جامعهیو تحل (137۸ن، یالد)شرف رحم

 یازهاین ،(123 :13۸7)بستان،  ینین و جامعه دیت دیغا توانیرا م ت علمیغاب یار تهذیاست. مع
 :1394)خسروپناه،  ی(، اهداف مطلوب جامعه اسالم175 :1390، یداران )گلشننید مشروع جامعه

 ،( و هدف خلقت56 :1391، یریم :، به نقل ازی)فاروق یو مسائل امت اسالم ی(، اهداف اله2۸1
  ( دانست.141: 13۸7، یملآ یل و داد )جوادپرستش خدا و گسترش عد یعنی

 ،شناسی ایرانیپیروان جامعه. است (63 :1374)عطاس،  ینیکرد دیز روینم یمفاهب یار تهذیمع
 یهاهینظر ی، بازخوانیسازیو بوم یریروان مکاتب تفسیاز پ یاری، و بسپورازجمله تقی آزاد و جالیی

یروان اسالمی؛ اما پ(13۸6پور، یی)جالکنند یرا مطرح م یو اجتماع یفرهنگ یارهایبا مع یعلم
؛ و 13۸7، ی؛ باقر1392)بستان،  ینید یارهایها را با معهیدر نظر ی، بازنگریعلوم اجتماع یساز

 شمارند.ی(، موجه م1392؛ خسروپناه، 1392ا، ی)پارسان یمنطق یارهای( و مع1392، یزدیمصباح 
 ینه و معروف به امر کتابات یروا یشناخت، مثل ترجمه جامعهیشناسبه زبان جامعه ینیترجمه متون د

به نظام  ینید یهاات و ارزشیاخالق ل احکام،ی؛ تبدراهنما ريتفس یهاو برداشت عهيالش وسائل منکر از
و کتاب  کربال مجاهدان گروه یشناسجامعه، یعلو خانواده ساختارها و هنجارها، مثل پژوهش نقش
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است.  ینیاز منظر متون د یشناختجامعه یهاهینظر یاز بازخوان ییهانمونه اسالم در یاجتماع نظام
 یهاهیا فرضیها هیاستخراج نظر شدنی است.، انجامینیو د یفرهنگ یهاز با مالکیها نهیب فرضیتهذ

 ینيد یساز هينظر کتاب  مثل، (14۸ :13۸7بستان،  ؛250 :13۸7، ی)باقر ینیشناسانه از متون دجامعه
است.  یعلم یهاهیب فرضیاز تهذ یا، نمونهالبالغه نهج در اقوام انحطاط علل یبررس و یاجتماع علوم در

، 13۸7؛ بستان، 141: 13۸7، یآمل یل سخن گفته شده )جوادیشتر، از تکمیاما در خصوص روش، ب
ب یآورد و تهذیه، روش متناسب با خود را به دنبال مید توجه داشت نظریب؛ هرچند بای( تا تهذ146
 ی، شاهدیکم   یهاان به روشیرگرایمفصل تفس یب روش منجر شود. نقدهایتواند به تهذیها مهینظر

، یب مبانیاست؛ هرچند تهذ یو فلسفه اله ینیز متون دین یب مبانین مدعاست. مالک تهذیا یبرا
 شود. یس منجر میتأسرا در علم به دنبال دارد و به  یاساس یتحول

 روش تهذيب .4

ها و انحرافات یاز ناخالص ،یشه اسالمییعنی علم مدرن با نظر به اند ،ینید یارهایب با معیتهذ
 کرد،یرو نیا یمبنا بر (.234 :13۸7، یز به آن افزوده شود )باقرین ییهابخش د و احتماال  گردراسته یپ

 ح،یتصح ،آن ساختن یاسالم یبرا است که نادرست و درست یهاگزاره از یاختهیآم جیرا علوم
 دیق به ازین ،گزاره کی صحت که است ییجا در حیتصح. است یضرور ه،یتوج و لیتکم ب،یتهذ

 یهاداده افزودن ل،یتکم از مراد. گرددیم پاک باطل یهاگزاره از علم ساحت ب،یتهذ با. باشد داشته
م یعناصر و مفاهن مرحله، یا(. در 206: 13۸3رسپاه، ی)م است علم ساحت به ،نید منابع یعلم

د خواهد ین تولیاست، علم راست ین عناصر، معرفت فطریان ایشود و چون بنیخته میآم یاسالم یدیکل
 یبیاست که ترک یبه صورت یاسالم یدیم کلیل عناصر و مفاهیو تکم یبندما صورت یفه بعدیوظ. شد

گر یرد و دید در کانون قرار گین هسته شناخت بایا د که مشتمل بر هسته شناخت باشد.ید آیپدآنها  از
 در علم هرگاه در نهایت، (.236 :13۸7، یرد )باقریبر آن شکل گ یمبتن ،یازجمله علوم انسان ،علوم
  (.105 :1392 نژاد،نیحس) دشویم اطالق هیتوج آن، به ،گردد یدهجهت نید اهداف یراستا

قرار گرفته است.  یو فاروق یاست که مورد توجه العلوان یمقدماتازمند یاما اجرای مراحل یادشده، ن
 که یایکل دید و یمعرفت یالگوها ،علوم نیا ییدایپ طیمح ،یغرب علوم لسفهف با ییآشنا یالعلوان

گر، به ید یاز سو را خود ینقل راثیم در ابعاد نیهم اب ییآشنا ک سو، ویاز  است علوم نیا خاستگاه
یمورد توجه قرار م ،گرانید یمعرفت نظام و یدیتوح یمعرفت نظام ییجدا و یتالق نقاط منظور شناخت

 دیتجد ،از معرفت یم اسالمیف پارادایتوص بان ینو یمعرفت نظام یبنا(. ۸6 :13۸5 ،یالعلوان) دهد
 و تفکر منبع مثابه به یقرآن و سنت نبو از یریگبهره روش نشیگز ،یقرآن معرفت یشناسروش یبنا
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معاصر، مورد توجه علوانی  یراث انسانیاز م یریگ، و بهرهیاسالم یراث عقلیم ینیبازب ،تمدن و معرفت
، یو سنت یغرب یبا ادغام نظام آموزش یاصالح نظام آموزش یفاروق (.32 :1377 ،یالعلوان) است
معرفت و دانش را به عنوان  یسازیو اسالم ،یبر نظام آموزش یاسالم یهاو ارزش ینیبت جهانیحاکم

کند و در یف میتعر یاتیدوازده مرحله عمل ،معرفت یسازیاسالم یکند. او برایشنهاد میحل پراه
و علوم مدرن به منظور  یراث اسالمیان میو خالقانه متفکر مسلمان م یب ابداعیترک ،مرحله هشتم

 (.62و  55 :1391 ،یری)م ددهیشنهاد میرا پ ید دانش اسالمیتول
 اند از:ب عبارتین روش و مراحل تهذیبنابرا

، ینید یهاق با آموزهیدق یی. آشنا2؛ یخ علم غربیها، روش و تارهی، نظریق با مبانیدق یی. آشنا1 
 یشناسجامعه یهاهیمکاتب و نظر یبند. طبقه3؛ یو فرهنگ معاصر جامعه اسالم یفلسفه اسالم

 یشناسجامعه یهاهینظر ی. کالبدشکاف4؛ یشه اسالمیبه دو دسته معارض و همسو با اند یغرب
ن و ی. تدو6؛ یاسالم یهاناسازگار با آموزه یهاها و روشم، گزارهی، مفاهیمبان یی. شناسا5همسو؛ 

 یزپرداهی. و نظر۸ مناسب؛ یهاهین فرضی. تدو7و مسائل جهان اسالم؛  یمعرفت یت، مبانیعرضه غا
 ن مسائل مذکور.ییر و تبیدر تفس

 نقد .5

نگری، توجیه دینی علم، اتخاذ رویکرد سلبی، ناپذیری تهذیب، افتادن در دام التقاط، سطحیامکان
شده در شده از سوی جامعه علمی، ازجمله نقدهای مهم مطرحها و رد کردن علم تهذیبتکثر نظریه

 ایم.بررسی آنها پرداختهخصوص رویکرد تهذیبی است که در این بخش به 

 ناپذيری تهذيبامکان .5.1

قرار  یبیکرد تهذیکه در دستور کار رو یشه غرب با تفکر اسالمیق اندیده تلفیبرخی بر این باورند که ا
مالحظه نمی یو غرب یشه اسالمین اندیب یرا وجوه اشتراکیاست؛ ز یشناختیدارد، دچار ابهام در هست

ن آن ساخت. یگزیرا جا یم اسالمیشه غرب پرداخت و مفاهیب اندیتهذ شود تا بتوان بر اساس آن، به
ان یائتالف م ی، نوعیو تفکر غرب یشه اسالمیاند یرغم اعتقاد به تفاوت و تضاد در مبانبه یفاروق

 یهانکه به تناقضیز با ای(. عطاس ن122: 1392مان، یکند )ایشنهاد میرا پ یشه سکوالر و اسالمیاند
دانش، به دنبال  یسازیتوجه دارد، در اسالم یاسالم ینیبو جهان ین تفکر غربیادیبنم یان مفاهیم

است )همان:  یاسالم یهام و گزارهیبا مفاه یغرب یشناسموجود در روش یهان کردن گزارهیگزیجا
 یمبان یه کرد که دارایتوان بر علم غرب تکی، نمیبه علم اسالم یابیدست یکه برای(؛ درحال159
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ن ائتالف ییابیم. بنابرادست نمی یب آن به علم اسالمیاست و با تهذ یشه اسالمین متضاد با اندیادیبن
است که  یریبلکه مسست، یبخش حوزه علم نتنها نجات، نهیدن به علم اسالمیرس یبا دانش مدرن برا

 (. 123)همان: .رقم خواهد زد یعلم اسالم براینامعلوم را  ایندهیآ

 التقاط .5.2

را از منظر ایشان، یدانند؛ زمذکور را افتادن در دام التقاط می یهابه تناقض یتوجهیجه بینت ایعده
آنها ممکن است بدون توجه به  به یشه اسالمیاز اند یها و افزودن عناصرهیکره نظریه پیب و تصفیتهذ

دارد. در  ین، همخوانیمع یاهینظر یو مباد یبا مبان یشه اسالمیاند یهاانیا بنین امر انجام شود که آیا
ناهمساز  یهاآور باشد که در آن، پارهل ممکن است معجونی شگفتیب و تکمیجه حاصل تهذینت

 (.243: 13۸7، یاند )باقربه هم الصاق شده یمعرفت

 نگریسطحی .5.3

 یو فکر ین باورند که مشکالت اجتماعیو بر ا متهم کرده ینگریرا به سطح یبیکرد تهذیرو یبرخ
از یش از گذشته نی، بیاساس یهاشهیگذشته است. لذا به اند یهاتر از دوراندهیچیار پیدوره مدرن، بس

کند یتالش م یش سلفیشده است. گرا یاز نوع سلف یزدگدچار عمل یدگاه، فاروقین دیاست. از ا
زود از نظر به عمل برسد؛  یلیخ یعنیحل کند؛  یحداقل ینظر یهارا با بحث یمشکل امت اسالم

 یابین، روشنگر و راهگشاست و دستیادیو بن یاساس یکیزیو متاف یده فلسفیچینکه تنها مباحث پیاحال
 (.64: 1391، یریت آن را ندارد )میظرف یشه سلفیاست که اند یفکر یازمند دقت و موشکافیبه آن، ن

 توجيه دينی علم .5.4

 عرصه در نید ورود ،یبیتهذ کردیرو در مدرن علم یکل چارچوب رفتنیپذ بان باورند که یبر ا یبرخ
می یغرب علوم کنندههیتوج منطق به لیتبد نید اساسا   که ،شودینم ینید علم دیتول موجب تنهانه علم،

کاذب و وهن اسالم را به  یازینیز خواهد شد که احساس بیآمق تکلفیشمند، مبتال به تطبیگردد و اند
 (. 24۸ - 243: 13۸7، یدنبال دارد )باقر

 اتخاذ رويکرد سلبی .5.5

شمندان مسلمان را در موضع یاست و اند یکرد سلبیک رویب علوم، ین است که تهذیگر ایاشکال د
هستند گران ید یپردازهید علم، تنها منتظر نظریل به تولیشمندان بدون تمایاند یعنیدهد؛ یانفعال قرار م

 (. 220: 137۸ان، یکنند )ملکمی یریب جلوگیو از انحراف علوم، با نقد و تهذ
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 هاتکثر نظريه .5.6

از آن به عنوان  یاست که فاروق یعلم یهاهی، تکثر و تنوع نظریبیکرد تهذیرو یامدهایگر از پید یکی
یم یو سازندگ ینوآور ،تیموجب خالق رال یبد یهاهید نظریرا تولیز کند؛یاد می یبیکرد تهذیقوت رو

 یهاها، ضوابط و چارچوبد با مالکیبا یینها یبنددر جمع ن باور است کهیبر ا یو . البتهداند
رو  شیحل مسائل پ یو برا ،ترکیص داد که کدام نظر به اسالم نزدیتشخ یو فقه ی، اخالقیکالم
از ورود به مرحله  یمتعدد، حاک یهاهیکه ظهور نظری؛ درحال(62 :1391، یریتر است )متیباکفا

 مدون و روشمند است. یعلم یریگعلم و نه شکلشیپ

 عدم پذيرش جامعه علمی .5.7

 یب شده در جامعه علمیتهذ یهاهیرفته نشدن نظری، پذیبیکرد تهذیگر از اشکاالت روید یکی
 یاست که برا ینیمتون د یکیتوان تصور کرد: ب علم مدرن مییتهذ یرا دو مالک را برایاست؛ ز

در همان علم است که  یابیارز یهامالک یگریندارد و د یک از عالمان آن علم، اعتباریچیه
خود علم را  یهاشده با مالکبی( و علم تهذ220: 137۸ان، یندارد )ملک ینیبه متون د یارتباط

 د. ینام یتوان علم اسالمینم

 نقد نقد .6

گر، خواهان ید یم و از سویندان ینیب را متون دیار تهذیتنها معب، و یرا تهذ یسازیاگر تنها راه اسالم
چ یمدرن، ه یهاهیهمه علوم و نظرب یتهذم، نه یباش ینیشه دیهمسو با اند یهاهیب علوم و نظریتهذ

 مذکور وارد نخواهد بود.  یک از نقدهای
هیعلوم و نظر یبندو دستهب یب و افتادن در دام التقاط، با توجه به ابعاد تهذیپذیر نبودن تهذامکان

ب مسائل، مورد یرا تهذیزست؛ یرفتنی نی، پذیشه اسالمیمدرن به دو گروه همسو و معارض با اند یها
ز با چالش و یها نهیم و فرضیت، مفاهیب غایاست؛ تهذ یسازیاتفاق موافقان و مخالفان اسالم

یجد یهامخالفت و مقاومته و روش، یب نظریمواجه است؛ تنها در خصوص تهذ یمخالفت کمتر
 یعلوم اجتماع یهاهیکه همه نظرین ابعاد معطوف است؛ درحالیشتر نقدها به ایوجود دارد و ب یتر

گر( یا موارد دیم یب )در تعمیتهذ یا با اندکیستند و به صورت موجود ین ینیضدد یبر مباد یمبتن
یواند مورد توافق طرفداران و مخالفان اسالمتیها و مکاتب همسو که مهین دسته از نظریاند. ارفتنییپذ

 ینیضدد یا بر مبانی، یعلم یهاهینظر یباشد، اتفاقا  کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اما برخ یساز
ن دسته یست. ایسازگار ن ینید یهاکند که با ارزشیشنهاد میرا پ ییها و راهکارهاا روشیاست  یمبتن
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 یاسالم یمنافات دارد. برا یاسالم یهابا باورها و ارزش یعنیاست؛  ینیها و علوم، ضددهیاز نظر
 یاسالم یهاز شود که با ارزشیج و تجویترو ییا راهکارهایها د مکاتب، روشین علوم بایکردن ا

د به یبا یسازیاسالم یستند و برایپذیر نبین علوم، تهذیا یعنی(؛ 1391، یزدیسازگار است )مصباح 
 س دست زد. یتأس

، هم ممکن است و هم اگر روشمند به کار گرفته شود، در دام التقاط یبیکرد تهذین رویبنابرا
ها هیت، مسائل و فرضیب موضوع، غایو ناهمساز، در تهذ یالتقاط یاجاد مجموعهیرا ایزنخواهد افتاد؛ 

ها که هیاز نظر یخبر یعنیت ندارد؛ یها و روش هم عمومهیم، نظریب مفاهیست و در تهذیوارد ن
ز ین یترمعتدل یهاهیپذیر نخواهند بود؛ اما نظربیدارند، تهذ ینید یهابا آموزه یو جد ییتناقض مبنا

 پذیرند.بیوجود دارند که تهذ
و  ی، منطقی، تجربیفرهنگ یها، مالکینید یها، عالوه بر مالکیبیکرد تهذینکه رویگر اید
د و اتخاذ یجد یهاهید نظریتواند به تولیرد که میگیب به کار میز در ابعاد مختلف تهذیرا ن یفلسف

در  یت علمیب متوقف شود، بلکه فعالیدر تهذ یت علمیست فعالیرا قرار نیزکرد فعال منجر شود؛ یرو
ق روزافزون در حل مسائل یتوف ییشود تا از سویافته، دنبال میشده تمرکز رفتهیپذ یهاهیچارچوب نظر

ه با آموزهیشتر آن نظریو انسجام ب یگر، سازگارید یبه دست آورد و از سو یو رفع مشکالت عمل یعلم
 (.357: 1395، ید )موحد ابطحیبه دست آ یاسالم یها

د توجه داشت که یز بایعلم ن ینیه دیز، وهن اسالم و توجیآمق تکلفیتطب یدر خصوص نقدها
م، یمفاه یبرا ینیگزیبه دنبال جا ینیکه در متون د یهنگام یعنیل، یدر مرحله تکم یبیکرد تهذیرو

 یریکارگر با بهیشود و ناگزیک مینزد یکرد استنباطیگردد، به رویشده مبیتهذ یهاعناصر و گزاره
 مذکور مصون خواهد بود. یهابی، از آسیاجتهاد یهاروش

هیا انتخاب نظری ینین دب با مالک متویتهذ ی، برخیرفته نشدن در جامعه علمیدر پاسخ به نقد پذ
شده را بیه تهذیت نظریتقو یهمان علم برا یهاو سپس استفاده از مالک ینیهمسوتر با متون د یها

، راهگشاتر است. یرمعرفتیو غ یمعرفت یهاک عرصهینکه تفکی(؛ حال ا355اند )همان: مطرح کرده
دانشمندان آن علم  ینشدن آن از سورفته یاست و پذ یک بحث معرفتی، ینید یهاب علم با مالکیتهذ

ا یاز کاذب  یشان، اگر مصداق مهمی داشته باشد، حاکیرفتن اینپذ یعنیاست؛  یرمعرفتیک بحث غی
به مشارکت و  یابیدست یست؛ هرچند الزم است راهکارهایشده نبیتهذ یهاهیناکارآمد بودن نظر

 شود. یخود بررس ی، در جایجامعه علم یحداکثر یهمدل
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 گيرینتيجه

 یش از دو قرن است و طرد و انکار کلیند در طول بمدرن، محصول تالش صدها دانشم یعلم اجتماع
و  یمعرفت یامدهایها و پبیز آسیمنفعالنه آن ن یریکارگرش و بهیاما پذ ؛نه ممکناست و  یآن، نه منطق

 یهابیمدرن و مقابله با آس یماعمواجهه با علم اجت یهااز راه یکیبه دنبال دارد.  یفراوان یرمعرفتیغ
 یهااز ابعاد علم مدرن، با مالک یا برخیکرد همه ین رویاست. در ا یبیکرد تهذیمذکور، اتخاذ رو

 سیتأستواند به یکه م شودمیل یب و تکمیتهذ و یانتقاد یبررس ،یو منطق ی، تجربی، فرهنگینید
 یهاهیاز مکاتب و نظر یاریتوان در بسیرا م یبیکرد تهذیرون  ی. بنابراز منجر شودید نیجد ییهاهینظر

گر به ید یبرخ یب حداکثریا تهذیها هیاز نظر یبرخ یب حداقلیبه کار گرفت و با تهذ یشناختجامعه
 آن افزود.  یو کارآمد ید، بر عمق شناخت اجتماعیجد یهاهید نظریتول یبرا یاعنوان مقدمه
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جا، یزدپناه، بی، ترجمه عثمان اراهکارها و شناخت ،معاصر یفکر  بحران، 1380ــــــــــــــــــ،  .33

 ناشر: مترجم.
و  یبا علوم انسان یراث اسالميم ی؛ تعامل بازساز یاسالم یشناسطرح معرفت»ــــــــــــــــــ،  .34
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 .257 -242، ص92بهار 
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 .88-53ص، یبهشت
 امیرکبیر.، تهران، انتشارات های متضادشناسی؛ حقيقتتجددشناسی و غرب، 1389کچویان، حسین،  .37
، به کوشش مجید یاجتماع علوم و نيدشناسی اسالمی، در: مفهوم جامعه، 1383گلچین، مسعود ، .38
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 .1/4/1391و  25/3/1391خ یدر تار
 ، تهران، معین. یفارس فرهنگ، 1381معین محمد،  .41
، «هاتأمالتی چند در باب امکان و ضرورت اسالمی شدن دانشگاه»، 1378ملکیان، مصطفی،  .42

 .20و  19، ش نظر و نقد مجله
، ترجمه نوشین احمدی، رانيا در یشناسجامعه، 1374زاده، اکبر و عبدالعلی لحسائیی، علیمهد .43

 تهران، نشر توسعه.
د یل علوم موجود در تولیب و تکمیکرد تهذیاز رو یدفاع»، 1391، یدمحمدتقی، سیموحد ابطح .44
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 .2، شنيد و علم یهاپژوهش، «ینیعلم د
، قم، مرکز بیناسالم جهان در ینيد علم یهاشهياند بر یليتحل، 1395ــــــــــــــــــــــــــ،  .45

 المللی ترجمه و نشر المصطفی.
، رانيا یاجتماع مطالعات، «ایران و چالشهای مواجهه با علم بومی و علم جهانی»مؤمنی، فرشاد،  .46
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علم دينی، ابزار تحقق اسالم در عمل اجتماعی، در: حسنی، ، 1390میرباقری، سیدمهدی،   .47

 پژوهشگاه ،، قممالحظات و هادگاهيد ینيد علمپور و سيدمحمدتقی ابطحی، سيدحميدرضا، مهدی علی
 .158 – 127ص پنجم، چاپ دانشگاه، و حوزه
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 - 203ت، ص یریه قم، مرکز مدی، قم، حوزه علمیشینهضت آزاداندرخانه ی، دبینيد علوم در یپرداز هينظر 

216. 
، «یل فاروقیدگاه اسماعیاز د یعلوم انسان یسازیند اسالمیفرا»، 1391دمحسن، بهار ی، سیریم  .49

 .66 – 52، ص2، ج1، شماره صدرا یاجتماع و یفرهنگ یهاپژوهش فصلنامه
ن، یالداء تاجی، ترجمه ض«دیو علم جد یاسالم ینیبجهان»، 1377ن، تابستان یدحسینصر، س .50

 .30، شماره فرهنگ فصلنامه
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 .یفرهنگ

 و هاگاهديد ،ینيد علم مجموعه، در: یآمل یالله جوادتياز منظر آ ینيعلم د، 1390، احمد، یواعظ .52
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