
سازي علوم  به سوي تدوین یک چارچوب فرانظري براي اسالمی
 انسانی

 
 1ي باغستانعباس قنبر

  عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 
 

 5/10/93پذیرش    19/8/93دریافت 

 چکیده
هاي مهم عمده جوامع اسالمی است که  یکی از دغدغه، سازي دانش موضوع اسالمی

 بارهدر فراوانیهاي  الگوها و  اگرچه تاکنون روش. استالبته مسبوق به سابقه نیز 
سازي دانش و ضرورت آن توسط اندیشمندانی همچون سید حسین  چگونگی اسالمی

آن در تدوین اما ، غیره بیان شده است ضیاءالدین سردار و، العطاس، الفاروقی، نصر
منسجم به مبانی فلسفی  طور که از یکسو بتواند به )متاتئوریک(فرانظري  یچارچوب
دالیل ، ی شناخت پاسخ دهد و از سوي دیگرشناس و روش سیشنا معرفت، شناسی هستی

این مسئله . گرفته استر قرا توجه کمتر مورد، سازي را تبیین کند تعدد الگوهاي اسالمی
باید ابتدا ، سازي دانش اسالمی يکه هرگونه تدوین و توسعه الگو یابد ازآنجا اهمیت می

و به  بگیرد ارقر، است نامیده شده فرانظریهیا آنچه که ، در چارچوب نظري محض
اصلی این است که فرایند  پرسشدر واقع . فلسفی آن پاسخ گوید هاي مسائل و الزام

و  انجام شود فرانظريسازي دانش قرار است درون چه چارچوب فلسفی و  اسالمی
 ابتدا واکاوي مفهوم، در پژوهش حاضرپاسخ دینی به الزامات فلسفی آن چیست؟ 

شناسی و  معرفت، شناسی غربی و نیز الزامات هستیدر بافت دانش و تمدن  فرانظریه
پاسخی به الزامات فلسفی براساس دین و رویکرد اسالمی  بیانشناسی آن و سپس  روش

 . مورد توجه است
، شناسی معرفت، شناسی هستی، علوم انسانی، سازي دانش اسالمی، فرانظریه :کلیدواژه

 شناسی روش
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 مقدمه
انسانی همچون  علوم، و دانش استوار است و در این مقامتوسعه پایدار بر علم ، بدون شک

. برخوردار استاي  علوم ارتباطات و غیره از جایگاه ویژه، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، فلسفه
شود که در  تر تلقی می استوارتر و نهادینه، تر اي موفق جامعه، در محافل دانشگاهی و روشنفکري

یافتگی  توسعه و سازمان، شتر و این دسته از علوم از توجهبی، انسانی آن گرایش به سمت علوم
انسانی در   علوم سیار مهمدر دنیاي امروز و حتی در غرب نیز جایگاه ب. بیشتري برخوردار باشد

سیاسی و اجتماعی و ، در روند تحوالت فرهنگی، فناورانهمقایسه با سایر دستاوردهاي علمی و 
 . ده نیستنیز توسعه تمدن بشري بر کسی پوشی

کرده ها را از علوم طبیعی و فیزیکی متمایز  آن، انسانی ماهیت پویا و ویژگی دیالکتیکی علوم
از اهمیت و ، که مستقیماً با سرنوشت انسان و جامعه در ارتباط هستند آنجایی و ازاست 

انسانی   نقش محوري علومهمین به رسمیت شناختن . استکرده حساسیت دوچندان برخوردار 
ها و  ها و دغدغه زنی مایه گمانه همواره در بستر تاریخ نیز دست، ساز بودن آن سرنوشتو 

امري ، و ایناست ضرورت تحول در آن به اقتضاء جوامع مختلف بوده  بارهراهکارهایی در
) علم(شاید هگل اولین فیلسوفی باشد که بر ماهیت ذهنی و فرهنگی شناخت . جدیدي نیست

رورت تحول در قالب علم براساس فرهنگ و تمدن حاکم سخن گفت ض دربارهو کرد تأکید 
)Min-Sun, 2002 .(تابع مقوالت فرهنگی ، روش و داوري، ها نیز علم را در موضوع نوکانتی

نیز با انتقاد از تقلیل عقل به خرد ابزاري و ) آدورنو و هورکهایمر(مکتب فرانکفورت . دانستند می
  ها نیز راه مواجهه از درون با علم جدید را که به همه عرصه، زاريانسانی به علوم اب  تبدیل علوم

 ). Horkheimer and Adorno, 1972(دانستند  فایده می بی، است یافته

عنوان ضرورت با  انسانی و آنچه که از آن در دنیاي اسالم نیز فکر تحول در علوم
گذشته  در. سابقه است بحث جدیدي نیست و مسبوق به، شود یاد می »سازي دانش اسالمی«

، علوم طبیعی، داروسازي، علم نجوم، دانشمندان اسالمی عالوه بر تولید دانش اصیل در فلسفه
هاي موجود در  بسیاري از دانش، شناسی و موسیقی جامعه، جغرافیا، ادبیات، معماري، ریاضیات

دانشمندان ). Abu Sulayman, 1994(ایران و یونان باستان را نیز اسالمی کردند ، کشورهاي هند
دانش موجود را با ، غیرهسینا و  ابن، فارابی، اسالمی دوران طالیی تمدن اسالمی از جمله غزالی

براي هایی  عنوان رهنمون ها را به و سپس آن، ریزي کردند کریم و حدیث پایه ادبیات قرآن
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امام محمد . دادند هاي فراهم آمده توسط معرفت مورداستفاده قرار کارگیري دانش در زمینه به
خطاهاي فالسفه را بر پایه و اساس معرفت ، »الفالسفه تهافۀ«غزالی در کتاب معروف خود 

فارابی و کندي فلسفه یونان؛ البتانی علم ، سینا ابن، در دوره خلفاي عباسی. کرداسالمی مشخص 
و ابن خلدون نیز  نجوم یونانی؛ ابن قراح علم جغرافیاي یونان؛ ابوریحان بیرونی علم نجوم هندي

 ).Abu Sulayman, 1994(علم داروسازي ایران را اسالمی کردند 

 طرح مسئله 
، سازي دانش در دوران طالیی شکوفایی تمدن اسالمی نظر از پیشینه تاریخی اسالمی صرف

هاي مختلف جوامع  هحوزویژه با توجه به تحوالت سریعی که در  به، سازي دانش موضوع اسالمی
ویژه در سطوح  به، هاي ملل اسالمی ترین دغدغه هاي اخیر به یکی از مهم در سال، دآی میپدید 

که تاکنون فراوانی هاي  تالش ا وجوداین موضوع ب. روشنفکري و دانشگاهی تبدیل شده است
هنوز در قالب و مرزهاي روشن و مشخص قرار نگرفته ، انجام شدهغرب نیز در دنیاي اسالم و 
هاي متفاوت و گاه  هاي فکري و روشنفکري با جهت و تالشه پردازي ظریو همچنان سوژه ن
ارائه ، است کمتر موردتوجه واقع شده ظاهراً آنچه، در این خصوص. متضاد بوده است

مناسب به الزامات فلسفی آن است که بتواند مبناي هرگونه  یبا پاسخ یفرانظريچارچوب
الگوي کاربردي تدوین بتواند منجر به ، یتو درنها بگیرد در این زمینه قرار پردازي نظریه

پژوهش اصلی  پرسش. به نحوي که مورد وثوق بیشتري قرار بگیرد، سازي دانش شود اسالمی
انجام  »سازي اسالمی«، این است که اگر قرار است در ارتباط با دانش و علوم امروزینحاضر 
پاسخ مناسب دینی به الزامات  و انجام خواهد شددرون چه قالب یا پارادایمی این کار ، گردد

 فلسفی آن چیست؟

 سازي دانش در دوران معاصر  نگاهی به تجارب اسالمی: پژوهشپیشینه 
در  فراوانیاندیشمندان اسالمی  مشخص گردید کهسازي دانش  بررسی متون مربوط به اسالمیبا 

، رفتی خودهاي مع هرکدام به فراخور حوزه به بررسی این موضوع پرداخته و، شرق و غرب
ازاولین اندیشمندانی بوده ، سید حسین نصر، مثال براي. اند کردههایی نیز پیشنهاد  الگوها و مدل
در ، 1مواجهه  انسان و طبیعت تألیف آثاري مانندبا ، هاي شصت و هفتاد میالدي که در دهه

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Encounter of Man and Nature 
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علم داشته اندازي اسالمی از  چشم براي تدوینهایی  تالش، شناسی در تمدن غربی بحران معرفت
 ). Nasr, 1968(است 

سازي  اسالمی«در دوران معاصر ایده ، گفت پس از سید حسین نصر توان میت أبه جر
در کتابش  1980در سال ، اندیشمند مالزیایی، العطاس محمد نقیب، فردي را بیش از هر» دانش

 مرکزسازي خود را در  اسالمی طرحوي که . مطرح کرد »اسالم و سکوالریسم«با عنوان 
سکوالر بر رهایی مسلمانان از به میزان بسیاري، برد به پیش میتفکر و تمدن اسالمی  یالملل بین

زدایی از  غرب«اي با عنوان  عطاس در مقاله). Al-Attas, 1978, 1980(کرد  تأکید میساختن 
، مذکوروي در مقاله . شناسی غربی را مطرح کرد گرترین انتقادها بر معرفت یکی از ویران» دانش

 نظامبینی  ها و جهان دوآلیسم در ارزش، گرایی افراطی با نقد ماهیت دانش غربی از جمله شک
و دانشمندان مسلمان با فعالیت درون نظام تولید  کرده است کهپژوهشگراناستدالل ، دانش غربی

ین چن. پردازند هاي درونی تمدن و فرهنگ غربی می ها و تنش ارزش به توسعه، علم دانش غربی
یا در  باشداسالمی  وامعتواند پاسخگوي نیازهاي ج هرگز نمی، پژوهشاز علم و  مجموعه اي

 ).Al-Attas, 1985(جهان اسالمی رشد کند 
و در  1982در سال ، االصل اندیشمند فلسطینی، اسماعیل راجا الفاروقی، همزمان با وي 

تأکید و مدلی ، سازي دانش اسالمیبر ضرورت ، امت اسالمی نامید 1»قراري یب«پاسخ به آنچه که 
شناختی  با یک تزریق معرفت فقطمشکالت جهان اسالم ، فاروقیاعتقاد به . کرد تدوینبراي آن 
بر حل مسئله آموزش  ، همچنین توجه دارد که براي رسیدن به آن هدف وياما  ؛شود درمان می

به بیان (سازي دانش  میبه ثمر رساندن طرح اسال، از دیدگاه وي .سایر امور اولویت دارد
اندازه کافی  هیچ مسلمانی تاکنون به. دشوارترین کار است) ها سازي رشته اسالمی، تر ملموس

گران  اصالح. دهنده چنین کاري تعمق نکرده است نیازها یا معیارها و مراحل تشکیل پیشباره در
 وامعط کشورها و جچگونگی به دست آوردن دانش و قدرت غربی توسعمدتاً درباره پیش از ما 

این نسل . ها حتی از تضاد دانش غربی با نگرش اسالمی نیز آگاه نبودند آن. اند اندیشیدهاسالمی 
درك کنونی ماست که براي نخستین بار این تضاد را در متن زندگی روشنفکري و علمی خود 

حالی  ما را در، کردهبر ما تحمیل یادشده شکنجه روحی که تضاد ، در واقع. استکرده 

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Malaise  
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زده از خواب بیدار کرده است که از ویرانی روح اسالمی که پیش از دوران ما در  وحشت
 ). Al-Faruqi, 1982( هستیم آگاه، گرفت هاي اسالمی صورت می دانشگاه

دهی دوباره کل میراث دانش  ریزي و شکل تر از طرح کم چیزي که به بیان کرده است فاروقی
شناسی و برنامه عمل را براي  روشوییک ، بر این اساس. نیستانسانی از منظر اسالمی راضی 

پاسخی به طرح نظري ، فاروقی مدل، واقعدر. کرده استدستیابی به این هدف پیشنهاد 
المللی تفکر  بین مرکزوي که طرح خود را در . سازي دانش بود العطاس درخصوص اسالمی نقیب

سازي در مقابل  ز هر چیز بر ابعاد عملی اسالمیبیش ا، برد به پیش می، واقع در آمریکا، اسالمی
 ).Al-Faruqi, 1982(کرد  هاي نظري محض تأکید می توسعه چارچوب

 حوزهالفاروقی در  العطاس و اسماعیل راجا هاي فردي نقیب نظر از کوشش صرف
مشخص  "سازي اسالمی" طرحبررسی متون علمی و نظري مرتبط با با ، سازي دانش اسالمی

با محوریت دانشگاه  1983توان سال  را می تالش در این حوزهه آغاز فراگیر کگردد  می
 Ssekamanya( و با همین هدف تأسیس شد همین سالکه در  دانست المللی اسالمی مالزي بین

Siraje Abdallah, et.al, 2008 .(المللی اسالمی مالزي هر دو اندیشمند فوق در دانشگاه بین ،
سردمداران دو نحله اصلی فکري ، با دو رویکرد متفاوتهر یک و  ندشتدا فراوانیطرفداران 

سازي دانش  اسالمیدر حوزه نظري العطاس به لحاظ  .دندسازي دانش بو مربوط به اسالمی
طرفداران  .پرداخت ین حوزه میطرح و مدلی عملی در ا کرد و فاروقی نیز به تدوین تالش می

 خودمختلف هاي مطالعاتی  در رشته فراوانیهاي  ردازيپ نظریهبه ، یک از اندیشمندان مذکورهر
لوي ، وان محمد نور، 2طاها جابرعوانی، 1توان عبدالحمید ابوسلیمان که از آن جمله می پرداختند
 .را نام برد6و سید علی اشرف 5شیخ ادریس، 4مونا ابوالفضل، 3ابراهیم رجب، صافی

از شاگردان ، عبدالحمید ابوسلیمان ،سازي دانش حدود ده سال پس از شروع جنبش اسالمی
المللی اسالمی مالزي را برعهده  که در این زمان ریاست دانشگاه بین، اسماعیل راجا الفاروقی

سازي دانش در سطوح  به این نتیجه رسید که رویکردهاي آکادمیک موجود به اسالمی، داشت
از . عیت امت اسالمی نشودو باعث تغییر و بهبود وض اشددانشگاهی ممکن است چندان مؤثر نب

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Abdul Hamid Abu Sulayma 
2 Taha Jabir Al-Alwani 
3 Ibrahim Ragab 
4 Mona Abul Fadl 
5 Ja’afar Sheikh Idris 
6 Syed Ali Ashraf 
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 »آموزش کودکان و نوجوانان«براي رهایی امت اسالمی از وضعیت موجود بهتر است بر ، این رو
بود که از  »سازي جنبش اسالمی«در  یدر واقع تغییر پارادایمی مهم، امراین . تأکید شود

 ).Wan Daud, 1998(رسید  »ها و جامعه سازي انسان اسالمی«به  »سازي دانش اسالمی«

یاد  »سازي اسالمی«به جاي  »سازي جامعه اسالمی«عنوان  ا این رویکرد جدید که از آن ب
رئیس بعدي دانشگاه ، پروفسورتان سري محمد کمال حسن مورد بررسیسپس ، شود می
 فراینددر بیان این نکته که پروفسور کمال حسن با . قرار گرفتالمللی اسالمی مالزي نیز  بین

 هایی تأکید بر پرورش انسان، شود یک بعد آن محسوب می فقطدانش ، »سازي میجامعه اسال«
در این فرایند باید ، به اعتقاد وي. اخالق و کرامت زندگی کنند، شریعت، که براساس عقیده کرد

که منجر به اعمال اخالقی و رفتار تأکید شود بر کمک به مسلمانان جوان براي کسب دانش مفید 
 ).Wan Daud, 1998(مناسب شود 

مشی اصلی  خط، هم در دوران عبدالحمید ابوسلیمان و هم در دوران پروفسور محمد کمال
هاي  سازي علوم در رشته اسالمی، هاي سیاسی فارغ از دغدغه، المللی اسالمی مالزي دانشگاه بین

سانی در ان ش نسلی از اندیشمندان با دانش اسالمی بود که بتوانند از یکسو علومرمختلف و پرو
نسلی از ، جوامع معاصر را به پویایی دوران طالیی تمدن اسالمی بازگردانند و از سوي دیگر

، پرورش دهند که بتوانند از چارچوب و حد و مرزهاي علم و دانش غربیرا جوانان مسلمان 
 . خارج و تمدن علمی نوین اسالمی را شکل دهند

المللی اسالمی  هاي مختلف در دانشگاه بین با همکاري اساتید رشته، در این راستاها  آن
 غیرهمحتواي دروس آموزشی و دانشگاهی و ، ها انداز آن اهداف و چشم، در متون درسی، مالزي

ها اندیشمندان اسالمی زیادي که در غرب  آن، عالوه بر این. انجام دادند   هاي اساسی بازنگري
، مصر، ویژه عربستان به، تلف اسالمیاز کشورهاي مخپژوهشگرانی آموزش دیده بودند و نیز 

به مالزي ، دانش معاصر داشتندنیز اي در دانش اسالمی و   که تجربه، سودان و پاکستان
 .کردندو تدریس  پژوهش، مشغول به کارآنها را و  ندفراخواند

را وجه  »سازي دانش اسالمی طرح« پژوهشگراندر دوران معاصر بسیاري از ، در مجموع
میالدي  1970و اوایل دهه  1960که از اواخر دهه اند  مسلمانان دانسته »ز اسالمیرستاخی«علمی 
هاي علمی مسلمانان  ترین پاسخ ترین و باارزش عنوان یکی از قدیمی از آن به آنها. شده استآغاز 
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ها منطق  به اعتقاد آن). Mohamed, 1993 and Dekmejian, 1985(اند  یاد کرده1نوگراییبه 
 نوگراییاعتماد مطلق ، تر طور دقیق و به نوگراییمبانی نظري ، سازي دانش ولیه اسالمیطرفداران ا

سازي دانش را  اسالمی، از این روو است یابی به دانش  براي دست »گرایی خردگرایی و تجربه«به 
 . دانست »نوگرایی طرح«شناسانه علیه  شناسانه و روش اي شناخت  دغدغهباید 

ماهیت دانش و نحوه آموزش در جوامع اسالمی ، سازي دانش اسالمیاز دیدگاه طرفداران 
هرچند ، استریشه همه مشکالت جوامع اسالمی ، هاي علوم انسانی به ویژه در حوزه، معاصر

تأویل و با ، بینی غربی بلکه علم و دانشی است که در جهان، علم نیست النفسه فی، ها مقصود آن
چنین علمی از دیدگاه . است یافتهگرایی توسعه  و تجربهیعنی خردگرایی ، هاي مختص آن روش

. گنجد بینی اسالمی و بنیان معرفتی آن نمی سازي دانش در چارچوب جهان طرفداران اسالمی
براي  یانسانی و هر تالش موضوع ضرورت تحول در علومکه باید توجه داشت ، ر اینعالوه ب
ک شاخه یا یک یا چند گرایش خاص در ی، بحث بر سر یک یا چند نظریه، سازي آن اسالمی

به ، بلکه مشکل بر سر تصویري است که این علوم در کلیت خود، انسانی نیست حوزه علوم
دهد  انسانی ارائه می طرفی علوم محض به علوم بی هاي عینیت و هواسطه تعمیم نارواي اسطور

)Sardar, 1985 .( 
، دین(ها و مقوالت انسانی  در حوزه »م محضعل«تبیین دامنه ، آنچه که مهم است، بنابراین

اي   ترین مسئله مهم، به عبارت دیگر ؛هاست و نیز تبیین نسبت بین هر یک از آن) فرهنگ و سنت
فرهنگ ، دین(تبیین نسبت بین علم و مقوالت انسانی ، مورد توجه قرار دادکه قبل از هرچیز باید 

علم با فرهنگ و علم ، علم با دین(ن مقوالت و نسبت علم با هریک از ای یطور کل به) و سنت
ها وجود دارد یا  طور خاص است و اینکه اساساً چه نوع تعامل یا تأثیر متقابلی بین آن به) با سنت

 باید وجود داشته باشد؟

 پژوهشروش 
اي و مطالعه تطبیقی استفاده شده و   کتابخانه، از روش اسنادي، پژوهش پرسشبه   براي پاسخ

در پارادایم  فرانظریهمباحث مربوط به  بارهبا مطالعه ادبیات موجود دراست تالش کرده گارنده ن
الزامات فلسفی  رايپاسخی ب، شناختی دینی    از طریق مروري بر متون و منابع، علم و دانش غربی

 . شناسی بیابد شناسی و روش معرفت، شناسی یعنی هستی، آن
ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ

1 Modernity 
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 و دانش غربیاساس علم فرانظریه بر: چارچوب مفهومی
پردازان بر اساس تحلیل علمی  نظریه، شوند ها در خالء ساخته نمی که نظریه یا نظریه آنجایی از

اند که  به الگوي فلسفی دست یافته و آن را فرانظریه نامیده »نظریه«رویکردهاي مختلف به 
و الزامات  فرانظریهدر چارچوب . شود می میسرهاي مختلف  پردازي در حوزه نظریه، براساس آن
، بلکه دستیابی به فهمی بدیع، شود ها توجیه می نه تنها تنوع و گوناگونی انواع نظریه، فلسفی آن

در صورت ، بنابراین). Miller, 2005( گردد می میسرنیز  »نظریه«جانبه از مفهوم  جامع و همه
چرایی  دربارهشاید بتوان به پاسخی ، سازي دانش دستیابی به چنین چارچوبی در حوزه اسالمی

العطاس و ، الفاروقی، که اندیشمندانی همچون سیدحسین نصر یی دست یافتتنوع الگوها
در ادامه ابتدا ، رو از این. اند کردهسازي دانش مطرح  ضیاءالدین سردار در راستاي اسالمی

اندازي  چارچوب متاتئوري در بافت علم و دانش غربی و سپس چارچوب متاتئوریکی چشم
توان در سه  این چارچوب متاتئوریکی را می. گیرد می مورد بررسی قرارانسانی   ز علوماسالمی ا

 . شناسی مورد بحث و بررسی قرار داد شناسی و روش معرفت، شناسی محور هستی

 شناسی هستی
 »وجودي«فلسفه  پژوهش دربارههاي فلسفه است که به مطالعه و  شناسی یکی از شاخه هستی

 به میزان بسیاري بهها  شناخت انسان از پدیده، از دیدگاه فلسفی. پردازد یها م اشیاء و پدیده
پرداز به  روشی که یک نظریه، عبارت دیگر به .منوط استها  آن پدیده »وجودي«ماهیت 
آن  »وجودي«ناشی از ماهیت  به میزان بسیاريپردازد  ها می پدیدهدر ارتباط با سازي  مفهوم
هاي اجتماعی از اهمیت بیشتري برخوردار  ویژه در ارتباط با پدیده این امر به. استها  پدیده
کنش و واکنش و تغییرات ، تعامالت دلیلهاي اجتماعی به  ماهیت وجودي پدیده زیرا، است

 ,Miller( استاز پیچیدگی بیشتري برخوردار ، ها وجود دارد که بین ابعاد و عناصر آن فراوانی

2005.( 
رویکرد انسان به ماهیت وجودي باره سه دیدگاه متفاوت در) 2005(کترین میلر به اعتقاد 
اساس رویکرد بر: 1دیدگاه رئالیسم )1: استپذیر  از یکدیگر تفکیک) ها پدیده(دنیاي خارج 

کامالً خارج از ذهن انسان و نوع برداشت وي از ) هاي اجتماعی واقعیت(دنیاي اجتماع ، رئالیسم

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Realism 



 
 
 
 
 

 9سازي علوم انسانی   به سوي تدوین یک چارچوب فرانظري براي اسالمی
  

 

بر اساس ، به عبارت دیگر .دارد تغییرناپذیر   قابل لمس و ، تو ساختاري ثاباست آن شکل گرفته 
مستقل ، اما ماهیت وجودي آن، استاین دیدگاه اگرچه دنیاي اجتماعی براي انسان قابل شناخت 

دیدگاه صوري  )2 ؛نقشی در واقعیت بخشیدن به آن ندارد، و ذهن استاز ذهن انسان 
که نیست ها و اسامی  نام، اجتماع چیزي جز مفاهیمدنیاي ، براساس دیدگاه صوري): نومینالیسم(

این دیدگاه معتقد است که انسان از طریق مفاهیم ، به عبارت دیگر ؛برد انسان براي آن به کار می
واقعیات ، درنتیجه. بخشد ها واقعیت می به آن، برد هاي خارجی به کار می و اسامی که براي پدیده

دیدگاه : 1گرایی اجتماعی دیدگاه ساخت )3 ؛انسان است دنیاي اجتماع ساخته و پرداخته ذهن
هاي خارجی  رویکردي میانی به واقعیت، در مقایسه با دو دیدگاه اخیر، گرایی اجتماعی ساخت

. ندان علوم اجتماعی قرار گرفتتوجه اندیشم مورد، میالدي 1960ویژه از دهه  است که به
دیدگاه (گرا  صورت کامالً مستقل و عینی بهواقعیات دنیاي خارج نه ، مذکوراساس دیدگاه بر

بلکه ترکیبی از ذهن و عین در واقعیت . استگرا  صورت کامالً وابسته و ذهنی و نه به) گرا واقع
ذهنی هستند  هایی بین دنیاي خارج ساخت، به عبارت دیگر.بخشیدن به دنیاي خارج نقش دارند

یک واقعیت یا ، معنا که واقعیات اجتماعیبدین . اند ایجاد شده، که از طریق تعامل ارتباطی
بلکه انسان از طریق تعامالت . هاي انسان نیستند هاي مقدم برفعالیت اي از واقعیت  مجموعه

ها شکل و  اش به آن رفتارهاي اجتماعی سایرها و  انطباق نشانه، سازي اجتماعی از جمله مفهوم
 ).Miller, 2005:26-28( دهد معنا می

 شناسی   معرفت
بسیاري از . پردازد هاي فلسفه است که به بررسی ماهیت شناخت می شناسی یکی از شاخه معرفت

 بارهباورهاي ما در زیرا. داردریشه  »شناسی هستی«در بعد ، شناسی مباحث مربوط به بعد معرفت
نحوه شناخت ما از این  برقطعاً ) شناختی بعد هستی(ها یا دنیاي خارج  ماهیت وجودي پدیده

از  پرسششناسی در واقع  معرفت. گذارد می نیز تأثیر نحوه برقراري ارتباط با آنهاها و  هپدید
ها  پدیده درباره اینکه معرفت چیست و انسان چگونه .چگونگی کسب شناخت و معرفت است

 . شود شناسی علم محسوب می جزء بعد معرفت، کند شناخت کسب می

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Social Constructionist 
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ه شروع استعمار اروپایی و پیدایش عقالنیت شناسی ب ریشه معرفت، در تاریخ و تمدن غرب
شناسی  این نوع معرفت.گردد روش مشروع براي فهم و کنترل طبیعت بازمی یگانهعنوان  به 1علمی

هاي  و راز موفقیت آن در ارزشاست گرایی استوار  بر تمایز عینی و ذهنی و نوعی تقلیل
کند که بعد  استدالل می) 2005(میلر کترین ). FazlurRahman, 1988( استعملگرایانه آن نهفته 

 »ییاگر عینیت«اعم از تجربی و انسانی از دو موضع ، هاي موجود شناسی در غالب نظریه معرفت
 .قابل بررسی است »گرایی ذهنیت«و 

. گرایی بیشتر بر عینی بودن علم در مقابل ذهنی بودن آن تأکید دارد عینیت: گرایی عینیت) 1
از طریق استفاده از روش علمی به معناي پوزیتیویستی  فقطاست که    گیعینی بودن علم نیز ویژ

هاي قرن بیستم  نظریه اکثرگرایی که در  رویکرد عینیت. استآن قابل کسب ) تأیید یا ابطال(
 و ؛است میسر، هاي اجتماعی شناخت پدیده) الف: داردچهار مؤلفه اساسی ، غالب بوده است

 سایرحاصل انباشت کشفیات ، جتماع به دست آمده استشناختی که تاکنون از دنیاي ا
پژوهش ، هاي اجتماعی بهترین روش براي شناخت پدیده) ب؛ گذشته است در پژوهشگران

کشف ) ج ؛است) معلول-علت(ویژه قانون علّیت  ها به کشف قوانین حاکم بر این پدیده درباره
از سوژه ) فاعل انسانی(یی شناسنده مستلزم جدا، ها قوانین و نیز قانون علیت حاکم بر پدیده

امکان ، در صورت استفاده از روش علمی پوزیتیویستیفقط ) د ؛است) شناسا(مورد شناسایی 
 .وجود دارد) شناسا(از سوژه مورد شناسایی ) فاعل انسانی(جدایی بین شناسنده 

و  داردی قرار گرای درست درمقابل عینیت، ها نبهگرایی از بسیاري ج ذهنیت: گرایی ذهنیت )2 
دنیاي (هاي اجتماعی  پدیده، گرایی براساس رویکرد ذهنیت. کند هاي آن را رد می بسیاري از مؤلفه

قابل ، پردازد ها می براساس دیدگاه فردي که به مطالعه آن فقطاساساً نسبی هستند و ) اجتماع
هاي اجتماعی  دیدهمطالعه پ ی که دربارهدیدگاهبراساس  پژوهشگريهر ، در واقع. اند شناسایی

بنابراین امکان جدایی بین شناسنده و شناسا وجود  ؛شناخت کسب کند هاآندرباره تواند  می، دارد
 ).Miller, 2005(ندارد 

آنطور ، امکان تعمیم شناخت، از این رو. کند رد مینیز خصلت انباشتی علم را ، گرایی ذهنیت
گرایی  ذهنیت، در مقابل. نیز وجود ندارد، دمطلق فرض شده بو طور گرا به که در رویکرد عینیت

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Scientefic Rationality 
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کند که بیشتر به جاي کشف قوانین علی و  نگاري حمایت می روش قوم اها ب پدیده از مطالعه
 .ها تأکید دارد حاکم بر آن هاي ها و جریان به شناسایی انگیزه، ها معلولی حاکم بر پدیده

و به اند  قرار دادهمورد انتقاد را قهر دو رویکرد فو، تر غربی متخصصان دانشگاهی رادیکال
از اي  نمونه، اعتراف گریگوري باتسون. شناسانه علم غربی آگاه هستند خوبی از مشکالت معرفت

روشن  افراداکنون براي بسیاري از «، به اعتقاد وي .هاي متفکران نگران در این زمینه است نگرش
 هاي اشی از خطاها و اشتباهآمیز وجود دارد که ن شده است که برخی خطرهاي فاجعه

، هاي سمی تا آلودگی کش طیفی از حشره، خطرهاي مذکور. است  شناسانه غربی معرفت
التزام ، تر از همه مهم. شود شامل میهاي قطبی را  احتمال آب شدن یخو ، اتمی هاي تشعشع
ده نزدیک احتمال بروز قحطی جهانی در آین، هاي فردي العاده ما به نجات و حفظ زندگی خارق

اي  بخت اندکی وجود دارد که بتوانیم بیست سال آینده را بدون فاجعه ظاهراً. است میسر کردهرا 
این تعدد بیش . بگذرانیم ]ها ملت[یا نابودي گروهی از کشورها  ]ملت[ویرانی یک کشور  مانند

هاي  ه در عادتناشی از اشتبا، اش محیطی  هاي زیست از اندازه تهدیدها نسبت به انسان و سامانه
 ).Bateson, 1973: 463( »فکري ما در سطوحی عمیق و نسبتاً ناخودآگاه است

از بیرون جامعه نیز شناسی غربی از درون جامعه علمی غربی و  همچنین حمله به معرفت
ضرورت یافتن الگوهاي جایگزین این  ربارهد یعلمی غربی تا حدي پیش رفته که حتی مباحث

، 2کوهن، 1وایتهد يها تالشاز توان  ها می رح شده است که از بین آنشناسی مط نوع معرفت
در  7نصر و ایلیچ، 6در غرب و اندیشمندانی همچون روسزاك 5و راوتز 4میتروف، 3پوالنی

 ).Sardar, 1985( یاد کردغربی  غیر   کشورهاي 

 شناسی  روش
شناسی  روش ظاتمالح مبتنی بر، انسانی  موجود در علوم پژوهشهاي مطالعه و  عمده روش 

، تفسیرگرایی، ها همچون پوزیتیوسم هاي فکري آن غربی است که خود تابعی از پارادایم
شناسی  متناسب با معرفت، ویژه در غرب انسانی به تاریخ توسعه علوم .غیره استآلیسم و  ایده

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Whitehead 
2 Kuhn 
3 Polanyi 
4 Mitroff 
5 Ravetz 
6 Roszak 
7 Illich 
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هاي  طرح مانندآزمایشی و عقلی ، تجربی پژوهشهاي  هاي مختلفی از انواع روش گونه، ها آن
توصیفی ، نگارانه قوم هاي بررسی، اي هاي زمینه روش، هاي پیمایشی روش، کمی و کیفی پژوهش

) عقل(دانش بیشتر از طریق مشاهده و استدالل ، شناسی غربی در معرفت. است  را تجربه کرده
یت عنوان وضع ا نوع متفاوتی از دانش که در جوامع اسالمی از آن باز و در آن  استقابل کسب 

بسنده کردن به مشاهده عینی و استدالل انسانی به نوعی . اثري نیست، شود آگاهی درونی یاد می
تر  کشف واقعیت به معناي کندوکاو هرچه بیشتر و عمیق، شود که طی آن گرایی منجر می تقلیل

، هاي مورد بررسی با هدف تحلیل نیروها و ساختارهایی که در زیر سطح قرار دارند در سوژه
، فوق فنونهاي تحلیل انتقادي را با  هرچند اخیراً برخی از پژوهشگران روش. گیرد رت میصو

ها به کشفیات  آن، این باوجود. اند پرداختهتري  هاي دقیق تحلیلبه بیان و   اضافه یا ادغام کرده
، هاي شهود هاي کسب معرفت همچون روش ناشی از فاعل انسانی بسنده کرده و سایر روش

 .اند هام الهی را کمتر موردتوجه قرار دادهوحی و ال

 انسانی  سازي علوم براي اسالمی فرانظريی چارچوب
این در  یتالش هر، نظري و مفهومی است یتالش، سازي دانش در وهله اول که اسالمی ازآنجایی
انجام شناسانه عمیق  علم و مبتنی بر الزامات فلسفی و روش فرانظريباید در چارچوب  حوزه
در علم و دانش  فرانظریهبا توجه به مفاهیم و الزامات فلسفی که در چارچوب ، بنابراین شود؛

، ها داده شود پاسخی به آن، شود براساس بینش و دانش دینی در ادامه تالش می، غربی مطرح شد
 .سازي دانش باشد شاید بتواند مبنا و حدودي براي تالش در راستاي اسالمی

 شناسی اسالمی  هستی
و  »وحدانیت و یگانگی خداوند«مبتنی بر دو اصل اساسی ، شناسی اسالمی از هستی يانداز چشم

چگونگی ساختار گرفتن ، شناسانه هستی پرسشترین  در اینجا مهم. است »مندي آفرینش غایت«
که براساس اصل  استاین مسائل با هم  نحوه ارتباط و، دهنده دنیا چیستی مواد تشکیل، جهان

ازلی و ، خداوند یکتا، بر اساس اصل یگانگی. شود انگی خداوند پاسخ داده میوحدانیت و یگ
 بیان شدهدر قرآن ، است و از اینرو »او«در خود  »هستی«و  »وجود«کمال ، بنابراین. ابدي است

، کریم قرآن( »!گاه شبیه و مانندي نبوده است و براي او هیچ، و زاده نشد زادهن) هرگز(او «: است
خدا اولی ...«: وند بیان کرده استدرباره خدا) ع(یا حضرت علی  ؛)4الی  3آیه ، صسوره االخال
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تا چیزي پس ، آخري است که پایان ندارد و ؛تا پیش از او چیزي بوده باشد، است که آغاز ندارد
 ). 91خطبه ، البالغه نهج( »از او وجود داشته باشد
ویژه انسان  به، ان خداوند و مخلوقاتشناسی می در بررسی رابطه هستی 1توشیهیکو ایزوتسو

وجود انسان در این دنیا  ابتدایی کند که انسان از کجا آمده است؟ منبع را مطرح می پرسش این
جواب  یگانهبر اساس درك قرآنی است و ، هاي مذکور پرسشکه  کرده است چیست؟ وي تأکید

میان انسان و ، بیان دیگربه . وجود خود پروردگار است، صحیح این است که منشاء مخلوقات
بدین ، استکه همان رابطه خالق و مخلوق  وجود دارداي بنیادي و اساسی   پروردگار رابطه

کریم را منبع  وي قرآن، از این رو. استخداوند بخشنده وجود و هستی به انسان ، معنی
 ).Merican, 2005( کرده استزنده و پویا معرفی ، شناسی مستدل هستی

است که  نیز» مندي آفرینش غایت« مبتنی بر اصل محوري، شناسی اسالمی ستیانداز ه چشم
به  .شود را شامل می»مسئولیت انسان«و  »تدبیر در آفرینش«، »نظارت بر آفرینش«خود سه اصل 

و پایان هر ، علت غایی هر رویدادي، خداوند عالوه بر علت ابتدایی آفرینش«، فاروقیاعتقاد 
اندیشمندانی را ، قبل از خود انهمانند متکلم، فاروقی. ن و آخرین است؛ او اولیاستچیزي نیز 
بودند که خداوند عالم را پس از خلقت به  معتقد، کند که تحت تأثیر خداوند ارسطویی انکار می

، نداردنیاز ساز  که براي عملکرد خود به ساعت، تا همچون ساعتی مکانیکی کرداختیار خود رها 
کند که خداوند حی و حاضر است و همواره فعالیت  فاروقی استدالل می. دبه کار خود ادامه ده

 ).Al-Faruqi, 1983: 45( »برد و از بین می آورد میدارد و مرتباً مخلوقاتش را به وجود 
 »تدبیر«معنا و مفهوم ، عالوه بر معناي نظارتی آن، مندي آفرینش واضح است که اصل غایت

و با ، گیري دقیق استوار کرد با اندازه، خداوند آنچه را آفرید« .را نیز در خود دارد »حکمت«و 
هر پدیده را براي همان جهت که آفریده . شان داد و به خوبی تدبیر کرد لطف و مهربانی نظم

چنان که نه از حد و مرز خویش تجاوز نماید و نه در رسیدن به مراحل ، به حرکت درآورد، شد
تا بر اساس ، شده را بدون دشواري به سامان رساند ت حسابو این حرک، رشد خود کوتاهی کند
در حالی که همه موجودات از اراده ، پس چگونه ممکن است سرپیچی کند. اراده او زندگی کند

هر یکی را به سرشتی که ، خداوند با حکمت و تدبیر خویش ]...[گیرند؟  خداوند سرچشمه می
 ). 91خطبه ، البالغه نهج( »درآورد، خود خواست

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Toshihiko Izutsu 
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اعتقادات و ، اهداف، نیات، موضوع باورها، مندي آفریش هاي اصل غایت تلیکی از دال 
اجتماعی است که  نظامدر انسان در درون یک ) پراکندهنه (عنوان اجزاي مرتبط به هم  رفتارها به

 »لنز«همانند ، ثبت و انتقال آن، و نیز فرایند کشف »هستی«هاي  در چگونگی درك و فهم پدیده
، نیات، اعتقادات، ها؛ باورها پدیده »وجودي«حتی با فرض استقالل ، بنابراین. کنند ل میعم

ساز بوده  جهت«ها  همواره در چگونگی فهم و درك آن پدیده، اهداف و ذهنیات فاعل انسانی
یک ، Xدر مورد پدیده ، مثال براي. تواند شود نیز می »نابینایی«عامل ، و حتی به تعبیر قرآناست 
شناسایی ، استرا آنطور که مستقالً  Xتا  انجام دهدگر ممکن است نهایت تالش خود را  هدهمشا

باورها و ، اعتقادات، نیات، اهداف زیرا، ممکن است غیر   ولی این امر در واقع ، و منتقل کند
و مانع دیدن  گذارد میتأثیر  Xگر بر دلیل و نحوه نگرش وي بر پدیده  هاي مشاهده نگرش

 . شود آن میواقعیت 

با واقعیت ) نفس پدیده(نفسه  این رویکرد با تأیید تفاوت بین واقعیت فی، به عبارت دیگر
 »باورهاي«و  »نیات«، »فااهد«بر اهمیت نقش ، )کند گر برداشت می واقعیتی که مشاهده(برداشتی 
عنوان  انسان به یابد که دریابیم زمانی اهمیت مینیز  این اهدف و نیات ؛وکند گر تأکید می مشاهده

خداوند در قرآن انسان را در ، است و از این رو» آزاد«و  »مختار«اساساً موجودي ، فاعل شناخت
را طوري آفریدیم که مجبور نیست  ... ما انسان را«. کند مسئول معرفی می، ازاء آزادي و اختیارش

راه خود خودش باید و  استاو آزاد و حر و مختار آفریده شده . از طبیعت یا غریزه اطاعت کند
سوره ( »ما راه را به او نشان دادیم و او خود داند که قدردان یا ناسپاس باشد. را انتخاب کند

و سوره  10الی  8آیات ، سوره بلد، 29آیه ، هاي کهف ههمچنین در سور). 2-3آیه ، االنسان
 .شده است صحبتآزادي و اختیار انسان  دربارهنیز  76االنسان آیه 

این است که ، و بر اساس اصل غایت، شناسی اسالمی فرض اصلی در هستی، ترتیب بدین
آگاهانه ، که توانایی و قدرت انتخاب و آزادي عمل دارند ازآنجایی) گر مشاهده(موجودات انسانی 

به  .ها مسئول هستند نسبت به چگونگی فهم ماهیت وجودي پدیده، کنند و در نتیجه عمل می
رفتارها و کردارهاي انسان که تأثیر زیادي بر ، باورهاي شخصی، ها ام ارزشاین نظ، عبارت دیگر

، از اراده و کنترل انسان خارج نیست، طور کامل به، نحوه درك واقعیات خارجی و اجتماعی دارد
اعمال خود و  همهوي در برابر ، بنابراین؛شود بلکه آگاهانه و آزادانه توسط وي اختیار می

مسئول و پاسخگو ، ابعاد رفتاري و گفتاري همهکه دارد و در   و آگاهی متناسب با سطح دانش
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اصل توحید و مبتنی بر ، شناسی اسالمی انداز هستی توان گفت که چشم می، بنابراین. است
 .استنگر است و قائل به هدف در آفرینش انسان و جهان از سوي خداوند  غایت

 شناسی اسالمی معرفت
انسان به ، متون دینی همهها است و در  ترین ارزش نش یکی از مهمکسب دا، از دیدگاه اسالم

شناسی  فرد معرفت ویژگی منحصربه، ضیاءالدین سرداربه اعتقاد . کسب دانش توصیه شده است
هاي معنایی و  داللت، مذکوراست که پیوند ) عبادت(پیوند عمیق آن با پرستش خداوند ، اسالمی

سایر  بلکه با، با عبادت پیوند نخورده است فقطعلم ، ز اینفراتر ا«. دارد فراوانیکاربردي 
و ) دادگري(عدل ، )داري خدا در زمین توسط انسان امانت(هاي قرآنی مانند خالفت  ارزش

در حالی که پیوند میان علم و . نیز مرتبط است) حفظ منافع عمومی جامعه اسالمی(استصالح 
، هاي الهی پیگیري شود عبور آزادانه از فرمان تواند در عبادت بدین معنی است که دانش نمی

دار  عنوان امانت انسان به. کند طبیعت را به حوزه امر مقدس تبدیل می، پیوند میان علم و خالفت
تواند دانش را به بهاي ویرانی طبیعت دنبال  نمی، عنوان نگهدارنده هدیه او به، خداوند در زمین

، خداوند هاي »نشانه«کوشد تا به منظور فهم  طبیعت می عنوان نگهبان انسان به، در عوض. کند
یعنی ، مطالعه طبیعت به دو دستاورد عمده، بنابراین؛طبیعت را بفهمد نه آنکه بر آن تسلط یابد

عدل و ، ارتباط متقابل علم. انجامد هاي روحانی می انعکاس واقعیتنیز فهم جهان مادي و 
عدالت ، دانش به منظور تحقق و توسعه برابري که جستجوي کند ما را مطمئن می، استصالح

 »دهد که وضعیت جامعه و فرهنگ اسالمی را ارتقاء می شود می انجام هایی اجتماعی و ارزش
)Sardar, 1985.( 

دین اسالم هر دو رویکرد  دیدگاهاز ، شناسی در رویکرد غربی در مقایسه با معرفت
هر کدام . کند تصاویري مبهم و پیچیده ارائه می، شناسی غربی گرا در معرفت گرا و عینیت ذهنیت
واکنش ، ها در سیر تکاملی خود مراحل مختلفی از جمله تأکید بیش از حد بر یک رهیافت از آن

ها و سپس افتادن در دام  ها و تفریط تالش براي ایجاد تعادل بین افراط، افراطی به رهیافت دیگر
ي اصلی رویکرها تمایز، به عبارت دیگر.اند اندههاي دیگر را پشت سر گذر ها و تفریط افراط
گرایی یا  عینیت، گرایی گرایی یا تجربه تقدم عقل دربارهتوان بحث و جدل جدي  را می مذکور
 . گرایی دانست گرایی یا انسان علم، گرایی ذهنیت
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و هاي فطري  شناسی اسالمی بر ایجاد تعادل بین قوا و توانمندي انداز معرفت چشم، در مقابل
؛ شده است تقویت و تکمیل) دین(از طریق وحی ، اکتسابی انسان استوار است که درنهایت

روش مشاهده و  باتواند  انسان نیز می، خداوند از حقیقت مطلق آگاه است فقطبنابراین اگرچه 
مستقیم  غیر    طور بهعرفان یا ، شهود، هوشیاري، حس همگانی، قواي ادراك، روش استقراء، تجربه
 . به بخشی از آن دست یابند، وحی به پیامبران نندهما

البالغه وجود  کریم و نهج در قرآن، بیان گردیدکه در باال ، منابع دانشهمه وابستگی متقابل 
درك و بصیرت براي ، بینش، عقل، به کرات انسان را به استفاده از مشاهدهقرآن در  خداوند. دارد

، انسان) دل(کارکرد شناختی قلب  برکریم قرآن. ه استهاي کائنات توصیه کرد جنبه همهشناخت 
تالش [اما ، هایی دارند ها دل آن«: نیز تأکید کرده است، که همواره با احساسات همراه است

براي شناخت ذهن انسانی ). 179آیه ، سوره االعراف، کریم قرآن( »ها بفهمند که با آن ]کنند نمی
ها  آن«:است بیان شدهکریم به همین دلیل در قرآن. کند اتکاءقواي حسی خود نیز  بر تواند می

 ).171آیه ، سوره بقره( »!فهمند کر و الل و نابینا هستند؛ از این رو چیزي نمی ]حیوانات[

کافی و جامع ، به تنهایی براي شناخت، فوقیک از منابع  باید دانست که هیچ، حال با این
عنوان  و ممکن است به کافی نیستتنهایی  به، ها براي جستجوي حقیقت هریک از آن. نیست

، بهترین روش براي شناخت، بنابراین. و باعث هالکت انسان شوداهر ظ، یک نبوغ شیطانی
نامیده شده و رجوع به پیشگاه  »قلب سلیم«که در قرآن یادشده است منابع  همهاستفاده از 

سویی این قوا  هممایلبه مین ته .)84آیه ، سوره الصافات(تعریف شده است ) کالم الهی(خداوند 
است که انسان را قادر به کسب و ) قرآن(گیري آن از کالم الهی  و بهره) منابع انسانی شناخت(

به معرفت نیل ، ها به فهم و دانش و درنهایت هاي خام و سپس تبدیل آن درك اطالعات و داده
 . شود شناخت محسوب میباالترین مرتبه ، هاي اسالمی کند که بر اساس آموزه می) بصیرت(

 ، بیان شده استمراتب شناخت در متون دینی اسالم  سلسله درباره بندي که تقسیم
بر  تنیمب، بندي مذکور تقسیم .است حوزهمراتب موجود در این  عالی از سلسلهاي  نمونه
شناسی غربی برخی از دانشمندان  در معرفت .است 4معرفت←3دانش←2اطالعات←1داده

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Data 
2 Information 
3 Knowledge 
4 Wisdom 
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دیگر همچون  برخی. اند اطالعات و دانش را معادل یکدیگر دانسته 1دفت همچون هوبر و
و حتی  داشتهبندي شناخت  تقسیم حوزههایی در  و غیره نیز تالش 4ماتیوز، 3پر و ملوي، 2بلینگر

معرفت به معناي توانایی درباره دانش رفته و ←اطالعات←ها فراتر از سطح داده برخی از آن
با وجود . اند بحث کرده، از امورغیره درك صحیح و ، انتخاب مناسب ،انسان در قضاوت صحیح

پیوند خورده  غیرهو ، »ارزش افزوده«، »منافع سامانی«می همچون ینها با مفاهآسطح تحلیل ، این
 Bierly, Kessler, and( رودهاي محدود انسانی فراتر  از توانمندي و ظرفیت است  و نتوانسته

Christensen, 2000.( 
و  ردمعرفت در رأس آن قرار دا، مراتب شناخت در اسالم بندي سلسله در تقسیم که حالیدر

 ،بندي در این تقسیم. کننده سعادت بشري باشد تواند تضمین در این سطح می شناخت فقط
هاي  داده: اطالعات-2 ست؛معنا بی، به خودي خود است کهیک دسته نماد یا زبانی : ها داده -1

ها براساس  درك درستی از روابط بین داده، اطالعات. استدار  ورت معنیص شده به پردازش
ست که کاربردي و مؤثر و براي برخی از ا اي شده اطالعات پردازش: دانش-3 است؛دانش کاربر 

دانش بودن میان درست یا غلط  ییهاي عقال تمرین قضاوت:معرفت-4 است؛ارزشمند ، کاربران
ها و  ؛ با توجه به همه عوامل مربوطه و ارتباط میان آناستآن  بودن خوب یا بدیا شده و  کسب

 Fauzan(اسالمدین هاي  در این مورد خاص شریعت و ارزش، تطابق داشتن با قوانین عمومی

Noordin, 2010.( 

در ، باید توجه داشت که باوجود تشویق انسان به کسب علم و تسخیر گیتی، در عین حال
. محدود است، هاي شناختی انسان توانایی، انداز اسالمی از چشم ،متون دینینیز سایر  قرآن و

 »ذات خداوند«و شناخت  »حقیقت«شناخت ، الطبیعه مسائل ماوراي مادي یا ماوراء بارهویژه در به
ذات  از آنجایی که، به عبارت دیگر.گنجد در ظرفیت انسان نمیزیرا ، نیست یسربراي انسان م

، هاي شناختی وي یت است و ذات انسان و خصوصیات و توانمندينها بی نامحدود و، خداوند
بر خداوند احاطه علمی «. تواند به حقیقت ذات خداوند پی ببرد نمیانسان ، استمحدود 

 پرسشی دربارهپاسخ به در نیز ) ع(حضرت علی ). 110آیه ، سوره طه، کریم قرآن( »یابند نمی
راهی است تاریک؛ آن را «فرماید  می »ر الهیقضا و قد«توانایی انسان براي شناخت موضوع 

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ  ـــــــ
1 Huber and Daft 
2 Bellinger 
3 Por and Molloy 
4 Matthews 
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و رازي است خدایی؛ خود را به زحمت ، و دریایی است ژرف؛ وارد آن نشوید، ماییدپی یم
 ).287حکمت ، البالغه نهج( »نیاندازید

در اسالم بحث وحی ، با اذعان به ناتوانی ظرفیت انسان براي شناخت مسائل ماوراي مادي
 شود میمطرح شناخت اسالمی  فرایندان منبع الیتناهی و نیز الزمه تکمیل عنو الهی و کالم خدا به

خداوند خودش نیز کتاب ). Zaki, 1983: 72( »دانش بشري سایه افکنده استنظریه بر کل «که 
در اولین . معرفی کرده است) نور(اخطار و راهنما ، )فرقان(کتاب بصیرت ، قرآن را کتاب معرفت

همان کسی که  .... بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید«: است شدهنیز بیان  آیه از قرآن
ر بنا ب). 1-5آیه ، سوره العلق( »یاد داد، دانست به وسیله قلم تعلیم نمود و به انسان آنچه که نمی

آن ، الر«. قرآن را براي هدایت انسان فرستاد تا انسان از آن براي کسب معرفت بهره ببرد او، این
 »)!و بیندیشید(شاید شما درك کنید ، ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم! تاب آشکار استآیات ک

 ).1-2آیه ، سوره یوسف(

و آن  توجه کردشناسی اسالمی نیز  شناسانه دیگر در معرفت البته باید به یک نکته غایت
ز شود و در قرآن نی ترین شرط شناخت محسوب می عمده »تقوي«اصل . است »تقوي«مسئله 
خداوند براي شما ، اگر تقواي الهی پیشه کنید«: استدرباره آن صحبت شده صراحت  ابارها و ب

 ).29آیه ، سوره انفال، کریم قرآن( »دهد قرار می، فرقانی که ممیز حق از باطل است
یعنی ترس ، به معناي عمومی آن فقط، شناسی واضح است که معنی تقوي در بحث معرفت 

شناختی است  شخصی و روان، معنوي، ظرفیت و توانایی اخالقی«که بیشتر بل، از خداوند نیست
و به درجه باالیی ، کند ها و تمایالت مادي و دنیوي ایمن می که فرد را تاحدي در برابر خواسته

توان نتیجه گرفت که هرکس منابع  می، بنابراین. )Mowlana, 2007( »رساند از خودآگاهی می
لزوماً موفق به کسب معرفت ، را داشته باشد) غیرهعقل و ، انهحواس پنجگ(مختلف معرفت 

اصلی که به خودي ، نیز باشد »تقوي«باید داراي اصل ) شناسا(بلکه دارنده این منابع . شود نمی
 .شود موهبت الهی محسوب می، خود

 :مبتنی بر چهار محور اساسی است، شناسی اسالمی انداز معرفت چشم، طور خالصه به
به راهنماي فوق بشري ، نامحدود نیست و در بسیاري از امور، هاي شناختی انسان ناییتوا -الف
مقوالتی چندبعدي و چندوجهی ، هاي اجتماعی ویژه پدیده هاي طبیعی به پدیده -ب ؛داردنیاز 

ماهیت و  فقطشوند و  طبیعی پیچیده ایجاد می غیر   هستند که بر اثر تغییرات و تعامالت طبیعی و 
درك و کشف ، انسان براي فهم -ج ؛براي انسان قابل شناسایی است، ها برخی از آن واقعیت
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از جمله ، هاي شناختی خود ها و توانمندي باید بر همه منابع و قابلیت، هاي قابل شناخت پدیده
 مشاهده و عقل و نیز قواي شهودي ناشی از ایمان و تعهد قلبی استفاده کند و، قواي ادراکی

 .استرعایت اصل تقوي ، براي دستیابی به معرفت شرط اصلی -د 

 شناسی اسالمی روش
 استفاده قرار هاي مطرح که تاکنون در تاریخ علم مورد روش همه، انداز اسالمی در یک چشم

و است به رسمیت شناخته شده ، عقلی و انتقادي، تجربیپژوهش  هاي اعم از روش، است گرفته
کند و  اسی اسالمی بر تمامیت تجربه و واقعیت تأکید میشن معرفت. جایگاه خاص خود را دارد

و توسعه  کند میبلکه چندین راه متفاوت را براي مطالعه طبیعت پیشنهاد ، زمان نه یکی هم
ترین سطوح متافیزیک  از مشاهده خالص تا عالی، مفهوم علم هر شکلی از دانش. بخشد می

در کنار ، تواند در کنار عقل از وحی علم می، نبنابرای. دهد را در خود جاي می، ]مابعدالطبیعه[
به .)Sardar, 1985(هاي نظري از سنت نیز حاصل شود  پردازي مشاهده از شهود و در کنار گمانه

به ، عقلی یا انتقادي، تجربیپژوهش هاي  شناسی اسالمی نه تنها با روش در روش، عبارت دیگر
بلکه بر عکس در ، شود مخالفتی نمی، باشدشرطی که در محدوده وسع و ظرفیت شناختی انسان 

ها براي افزایش سطح شناخت و  همواره بر استفاده از همه آن، کریم و گفتار بزرگ دین قرآن
ها را به  کریم همواره انسان قرآن، بیانگردیدهمانطور که قبالً نیز . معرفت انسانی تأکید شده است

نیز ) ع(حضرت علی . ت دعوت کرده استگانه براي شناخ استفاده از مشاهده و حواس پنج
حوادث اگر همانند «: فرماید هاي شناخت می یکی از راه قبل دربارهبیش از یک هزار سال 

این ). 76حکمت ، البالغه نهج( »کنند مقایسه و ارزیابی می، آخرین را با آغازین، بودند یگریکد
شناسی اسالمی  در روش تجربی و آزمایشیپژوهش روش  بیانگر) ع(حضرت علی از روایت 
 يعنوان ابزار بر استفاده از عقل بهنیز ث و متون اسالمییکریم و احاد قرآندر ، عالوه بر این. است

در ) ع(حضرت علی . است شدهتأکید ) حواس پنجگانه(تکمیلی براي ابزارهاي شناخت حسی 
ر مردم در عظمت و اگ«فرماید  مزیت استفاده از روش عقلی در شناخت می ربارهالبالغه د نهج

. ها معیوب است ها بیمار و چشم اما دل... ، به راه راست بازمی گشتند، اندیشیدند قدرت خدا می
و ، و اختالف شب و روز، و آب و سنگ، و درخت و گیاه، پس اندیشه کن در آفتاب و ماه ...

 »ها زبانها و تفاوت  ها و گوناگونی لغت ها و بلنداي قله جوشش دریاها و فراواي کوه
، اندیشیدن همانند دیدن نیست« :فرمایند در جایی دیگر نیز می ایشان. )185خطبه ، البالغه نهج(
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به او خیانت ، اما آنکس که از عقل نصیحت خواهد، نمایاند ها دروغ می زیرا گاهی چشم
 ). 281حکمت ، البالغه نهج(» کند نمی

اعم از (هاي شناخت موجود  شرو همهشناسی اسالمی به  آنچه که روش، حال با این
استفاده از یک منبع شناخت و معرفت الیتناهی ، افزاید می) عقلی و انتقادي، هاي تجربی روش

شناسی اسالمی با سایر  اصلی روش تمایز، در واقع. است» حی و کالم الهیو«همانا است که 
 »یقین«و  »حق«منشاء عنوان  به) کالم خدا(استفاده ازمنبع وحی الهی ، هاي شناخت موجود روش

 . کریم و سنت الهی پیامبران تبلور یافته است است که در قرآن

بسیاري از امور و ماهیت ، بیان شده استشناسی اسالمی  همانطور که در بخش معرفت
ها با  خارج از وسع و ظرفیت شناختی انسان است و انسان، هاي عالم هستی از پدیده رخیب

این موضوعی است که حتی اندیشمندان  ندوها نیست شناسایی آنبه قادر ، روش تجربی یا عقلی
فیلسوف شهیر قرن اخیر در کتاب خود با ، برتراندراسل. اند بزرگ غربی نیز به آن اذعان داشته

با ... «: بیان کرده استمشکالت عصر مدرن  همهریشه اصلی  بارهدر »دورنماي علمی«عنوان 
بسیار ضروري است که افرایش علم و ، د تمدن خوبی باشدخواه اگر تمدن علمی می، این وجود

معرفت نیز چیزي است که از عهده علم اما ... .همراه با افزایش معرفت و بصیرت باشد، دانش آن
کننده توسعه و پیشرفت و سعادت  افزایش علم به خودي خود تضمین. به تنهایی خارج است

 ). Bertrand Russell, 2001: xxxix( »استهر چند که الزمه آن ، نیست
فرماید معرفت و بصیرتی که انسان براي  خداوند در قرآن می، ها قبل از برتراندراسل مدت

، در عوض و بر اساس کالم الهی. از عهده وي خارج است، سعادت و رستگاري خود نیاز دارد
پذیر و مطالب نا اسرار آن پایان، دارد باطنی ژرف و ناپیدا، عنوان منبع اصلی معرفت قرآن به
اگر «به همین دلیل نیز  میسر نیست وبدون آن ، آور آن ناتمام است که رهایی از تاریکی شگفت
را ) باشد که منبع معرفت می(اتفاق کنند که همانند این قرآن ) جن و انس(ها و پریان  انسان
ما در این . دکمک کنن) در این کار(همانند آن را نخواهند آورد؛ هر چند یکدیگر را ، بیاورند
، کریم قرآن( »...) و همه معارف در آن جمع است(اي آوردیم  براي مردم از هر چیز نمونه، قرآن

اسالم حجت و برهان «فرماید  نیز می) ع(در همین زمینه حضرت علی ). 88-9آیه ، سوره االسراء
و مایه ، خواهان گر براي روشنی و نور هدایت، کنندگان و گواه روشن براي دفاع، براي گویندگان

، و نشانه گویا براي جویندگان حق، و عقل و درك براي تدبیرکنندگان، فهمیدن براي خردمندان
عامل نجات و رستگاري ، و پندپذیري براي گیرندگان، بینی براي صاحبان عزم و اراده و روشن
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و ، ندگانکن راحت و آسایش توکل، کنندگان دهنده براي تکیه و آرامش، کنندگان براي تصدیق
درجایی دیگر ایشان .)106خطبه ، البالغه نهج(» دارندگان است سپري نگهدارنده براي استقامت

شما ، طلبید اگر هدایت می، اند تان داده حقیقت را نشان، اگر چشم بینا داشته باشید« :اند نیز فرموده
حکمت ، البالغه نهج( »اند حق را به گوشتان خوانده، اگر گوش شنوا دارید، اند را هدایت کرده

157.( 
کند و  شناسی اسالمی براي کسب علم تکیه بر عقل و تجربه را تأیید می روش، بنابراین

حال اگر تولید علم از منبع دین و کالم الهی . داند طبیعت و تاریخ را سوژه شناخت انسانی می
خواهد بود  »ها یدهمنشاء یقین و حق در ارتباط با پد«و به عبارتی  استعین معرفت ، آغاز شود

)Al-Attas, 1995(لزوماً براي ، اما اگر از هر منبعی غیر از منبع دین و کالم الهی آغاز شود ؛
دین ، بنابراین ؛باید به منبع دین و کالم الهی مراجعه کند »ظن«و  »شک«تکمیل خود و رهایی از 

این  و شودیا به آن ختم  عباید از آن شرو. استدوسویه و منتهی الیه طیف معرفت ، و منبع الهی
درنهایت باید از منبع ، اي از حقیقت و یقین  بدان معناست که هر علمی براي رسیدن به درجه

 .معرفت دینی تغذیه کند تا منجر به سعادت و رستگاري انسان نیز شود

 گیري بندي و نتیجه جمع
ها  ش دینی براي آنو پاسخی که براساس بین فرانظریهبا توجه به سه محور اصلی چارچوب  

اگرچه انحصارطلبی علم و دانش ، انسانی سازي علوم توان گفت که اسالمی اوالً می، بیان گردید
اما بر خالف تصور رایج به معناي ایجاد ، داند معاصر را ریشه اصلی مشکالت جامعه می

بع شناخت منیک بلکه در مقابل وصل آن به ، انسانی نیست محدودیت براي علم یا تعطیلی علوم
کمتر مورداستفاده ، دستکم در نوع غربی آن، است که تاکنون) دین و کالم الهی(و معرفتی جدید 

مند از  نظام یدر واقع حرکت، انسانی سازي علوم دوم اینکه که هدف از اسالمی. قرار است
شناسی و  معرفت، شناسی شناسی غربی به هستی شناسی و روش معرفت، شناسی هستی
هاي  حوزههمه در مورد ، عنوان منبع اصلی شناخت با تأکید بر دین به، اسالمیشناسی  روش

توان به  در سایه چنین تغییر و تحول پارادایمی است که می فقطانسانی است و  مرتبط با علوم
 . انسانی اسالمی دست یافت علوم

ویژه اگر  به زیرا .پذیر است اي بسیار دشوار و آسیب  وظیفه، البته ورد به این وادي
ایدئولوژیک و از  یمستلزم گذار از پارادایم، باشدمورد توجه انسانی موجود  سازي علوم اسالمی
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از این . آل و آرمانی مبتنی بر معرفت و خرد اسالمی است ایده یپیش طراحی شده به پارادایم
و  آید که هم بر اصول فلسفی برمی پژوهشگرانیاز عهده اندیشمندان و  فقطاین کار ، رو

انسانی موجود که عمدتاً غربی  علوم) شناسی شناسی و روش معرفت، شناسی هستی( فرانظري
شناسی به  شناسی و روش معرفت، شناسی هستی(است و هم بر دستگاه فلسفی و عقیدتی اسالم 

 .مسلط باشند) ها اهداف و بینش، اخالقیات، اضافه اصول و مفاهیم
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