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 چكيده 

دهندۀ  در چند دهۀ اخیر، نشان« مصائب جهان اسالم»مطالعۀ تاریخ جوامع اسالمی در مواجهه با 
دانش »جویی نرم و علمی مبتنی بر  نوعی چاره به« سخت افزارانه»از مواجهۀ « گذار تاریخی»نوعی 

 شود. یاد می« زی دانشسا اسالمی»عنوان  است که از آن به« و آموزش
و نیز ابتنای آن بر نقد علم و دانش مبتنی بر مدرنیتۀ غربی، « گذار تاریخی»با توجه به اهمیت این 

حتی در درون جوامع اسالمی نیز در مورد چرایی و ماهیت آن سؤاالتی ایجاد شده مبنی بر اینکه 
مدرنتیه و دانش غربی، چه  سازی باید در دانش صورت بگیرد؟ با وجود اسالمی« چرا»اساساً 

 است و اینکه مبنای منطقی آن چیست؟« سازی دانش اسالمی»نیازی به 
ترین آثار و منابع موجود در این  ای و فراتحلیل مهم این مقاله از طریق روش اسنادی و کتابخانه

آن « یستیچ»عنوان یک امر مقدم بر  سازی دانش به اسالمی« منطق و چرایی»، به بررسی مسئله 4زمینه
 شکل گرفت. « سازی دانش اسالمی»دنبال پاسخ به این سؤال است که اساساً چرا پروژۀ  پرداخته و به

در امت « بحران»سازی دانش بر مفهوم مرکزی  اسالمی« چرایی»برایند کلی نتایج این مطالعه از 
ق دهد ضرورت و منط استوار است و نشان می« پسامدرنیته»خصوص در عصر  اسالمی به

در ارتباط با « شناسانه روش»و « شناسانه شناخت»، «شناسانه هستی»یک دغدغۀ « سازی دانش اسالمی»
است که در جوامع اسالمی رشد یافته و ریشه دوانده است. به همین « علم و دانش غربی»مواضع 

و/یا  نه در اصالح _برخالف اسالف خود_جهت نیز متفکران اسالمی تنها راهکار مقابله با آن را 
 دانند.  رایج در کشورهای اسالمی می« دانش و آموزش»تغییر سیاسی، بلکه در تحول در 

شناسی،   شناسی، شناخت سازی، هستی سازی دانش، چرایی اسالمی اسالمی واژگان کليدی:
 اسماعیل راجی فاروقی، سید نقیب العطاس.

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
 (نویسنده مسئول)اجتماعی دانشگاه تهران  عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم .1

 Ghanbari.abbas@ut.ac.ir 
 sm_miri@miu.ac.ir دانشیار دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه. 2
 abkalantari@ut.ac.ir اجتماعی دانشگاه تهران شناسی دانشکده علوم عضو هیئت علمی گروه جامعه. 3

 گرفته است.. در این مطالعه تنها مهمترین آثار و منابع انگلیسی تدوین شده در خارج از ایران مورد بررسی قرار 4

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 

 

 

 

 
 0199هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان  فصلنامه نظريه   041 

  

 

 مقدمه و طرح مسئله

دانست که طی آن و  1691توان در دهۀ  می سازی دانش در دوران معاصر را شروع اسالمی

تأثیر آثار و پیامدهای مدرنتیه در کشورهای اسالمی، متفکران اسالمی زیادی  خصوص تحت به

های معرفتی  هم در شرق و هم در غرب، به این موضوع پرداخته و هرکدام به فراخور حوزه

هایی نیز  و الگوها و مدلانجام داده « سازی دانش های زیادی در زمینه اسالمی خود تالش

 اند. پیشنهاد داده

ها  همانند هر پدیدۀ علمی دیگری در عرصۀ علم و پژوهش، با واکنش« سازی دانش اسالمی»

های متفاوتی در محافل علمی اعم از غربی و کشورهای اسالمی مواجه بوده است. با  و انعکاس

ی آن، چیستی و ماهیت آن، مسیر آتی ها و چرای توجه به نوظهور بودن آن، بدیهی است که زمینه

و اینکه درنهایت، این جریان به کجا منتهی خواهد شد سؤاالتی را به ذهن هر پژوهشگری متبادر 

نفسه  ها با توجه به پویایی و خصلت دیالکتیکی بودن علم، فی سازد. این سؤاالت و چالش

های علمی و پژوهشی  وزهمطلوب بوده و در بیشتر موارد باعث رشد و بالندگی بیشتر در ح

 شود.   مربوطه نیز می

ویژه با توجه به حضور و تداوم قدرتمند علم و دانش  سازی دانش که به یکی از ابعاد اسالمی

مبتنی بر مدرنیته غربی همواره، حتی در بین محققان اسالمی، مورد سؤال و چالش برانگیز بوده 

های  بیش از هر چیز ریشه در زمینهباشد که  آن می« ضرورت»و « چرایی»است، موضوع 

سازی دانش  اسالمی»دارد. درواقع، اینکه چرا جریان « سازی دانش اسالمی»گیری و ظهور  شکل

سازی است که نیاز به  اسالمی« چیستی»ای و تاریخی و مقدم بر  شکل گرفت، یک سؤال زمینه

 روشنگری و توضیح دارد.

خصوص به این دلیل  همان ابتدای ظهور، و به سازی دانش از باالخص آنکه، جریان اسالمی

که ابتنای آن بر نقد و به چالش کشیدن علم و دانش مبتنی بر مدرنیتۀ غربی استوار گردید، از 

هایی مواجه  سوی برخی از اندیشمندان، حتی در درون جوامع اسالمی، با مقاومت و سرسختی

سازی  میالدی، درست زمانی که اسالمی 61و اوایل دهۀ  01که حتی در اواخر دهۀ  طوری شد. به

به مرحلۀ « اسالمی شده»و « اسالمی»دانش در حال شکوفایی بود و بسیاری از محصوالت علمی 
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سازی دانش،  ها شروع به انتقاد از آن کردند، برخی ماهیت اسالمی تولید و ارائه رسیده بود، خیلی

را زیر سؤال بردند و برخی نیز « سازی یاسالم»ترین رویکردهای موجود در پروژۀ  برخی نیز مهم

 پا را از آن فراتر گذاشته و کل این جریان را مورد تردید قرار دادند.

و ضرورت « سازی دانش اسالمی»این مسئله باعث ایجاد سؤاالت اساسی در اصل جریان 

 ود.بازخوانی و بازاندیشی در چرایی، ماهیت و رویکردها شده که در ذیل بدان پرداخته می ش

 اهداف و سؤاالت تحقيق

سازی  اسالمی« چرایی»عنوان هدف تحقیق مورد توجه است، صرفاً موضوع  آنچه در این مقاله به

آن است و اینکه اساساً منطق و استدالل طرفداران « چیستی»دانش به عنوان یک موضوع مقدم بر 

سازی دانش  اسالمیسوی  سازی دانش چه بوده و چه مسائل یا تحوالتی آنها را به اسالمی

 رهنمون ساخته است. بر مبنای این هدف، سؤاالت این تحقیق به شرح ذیل است:

 سازی دانش چیست؟  گیری اسالمی های شکل زمینه .1

سازی دانش، چه منطق و/یا دلیلی برای روی  پیشگامان و محققان اولیه در زمینۀ اسالمی .2

سازی دانش  اسالمی« چرایی»قولۀ بندی موضوعی بر م اند؟ چه تقسیم آوردن به آن داشته

 توان اعمال کرد؟ می

 پيشينۀ تجربی تحقيق

زمان با گسترش و توسعۀ استعمارگری کشورهای غربی، بسیاری از  در اواخر قرن نوزدهم و هم

نیافتگی جوامع اسالمی، راه  کنشگران مسلمان با بررسی و تحلیل وضعیت اسفناک و توسعه

جویی نظامی از طریق مبارزات مسلحانه و نیز  ضعیت را در مقابلهاصلی نجات مسلمانان از این و

 دانستند. ها از طریق کودتا، جنگ داخلی، تجزیه طلبی و... می فراخوان برای تغییر حکومت

های مسلحانه و مبارزی که در سرتاسر جغرافیای کشورهای اسالمی  زمان با این جنبش هم

شکل گرفتند، سیدجمال الدین اسدآبادی، محمد عبده، برای مبارزه با استعمار و کسب استقالل 

ترین  ترین مصلحان و کنشگرانی بودند که با رهبری برخی از مهم اقبال الهوری و... ازجمله مهم
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های اسالمی به تحلیل ابعاد وضعیت اسفناک مادی، دینی، سیاسی و اجتماعی جوامع  جنبش

یعنی تغییر _ضعیت را در قلمرو سیاست حل نجات مسلمان از این و اسالمی پرداخته و راه

 دانستند. می _ها در جوامع اسالمی حکومت و ایجاد اصالحات سیاسی در ساختار حکومت

ها در اقصی نقاط جغرافیایی سیاسی کشورهای اسالمی،  به موازات ظهور و افول این جنبش

و  91های  دقیق دهه رطو های پس از جنگ جهانی دوم، از اوایل نیمه دوم قرن بیستم )به تا سال

میالدی( در برخی محافل فکری، علمی و دانشگاهی جوامع اسالمی نوعی تغییر در نحوۀ  01

جوامع اسالمی ایجاد شد که بیش از هرچیز، بر « وضعیت اسفناک»و « توسعه نیافتگی»مواجهه با 

ر در کشورهای اسالمی متمرکز بود. د« علم، دانش و آموزش»ضرورت تغییر در وضعیت 

راستای ایجاد چنین تغییری، حتی مراکز علمی و دانشگاهی مهمی همچون دانشگاه اسالمی در 

( و نیز چندین مرکز/مؤسسه 1603المللی اسالمی در مالزی ) ( و دانشگاه بین1601پاکستان )

 اندازی شد. تحقیقاتی دیگر در سایر کشورهای اسالمی و حتی غربی راه

جویی سخت  جوامع اسالمی از مبارزه« گذار»توان آن را  ، میاین تغییر که، به دلیل ماهیتش

در مواجهه با مشکالت و « محور جویی علمی و دانش چاره»به « طلبی سیاسی اصالح»افزارانه و 

 نامیده شد. « سازی دانش اسالمی»مصائب امت اسالمی دانست، متعاقباً 

ث زیادی صورت پذیرفته سازی دانش تا کنون مباح وکیف و ماهیت اسالمی در خصوص کم

اند، هیچ تحقیق مستقلی که  ( اما تاآنجاکه محققان بررسی نموده1361)قنبری باغستان و میری, 

آن « چیستی»به عنوان یک امر مقدم بر « سازی دانش چرایی اسالمی»طورخاص، به موضوع  به

تری از  یر روشنای با چنین رویکری، تصو پرداخته باشد، یافت نشد. بدیهی است داشتن مطالعه

دست  و نیز منطق طرفداران و پیشگامان اوّلیه این جریان به« سازی دانش اسالمی»های ظهور  زمینه

 خواهد داد.  

 پيشينه نظری و چارچوب مفهومی

سازی دانش از یکدیگر قابل  شناسی، چند رویکرد متفاوت به مقولۀ اسالمی به لحاظ معرفت

سازی دانش از سیدحسین نصر،  تون مربوط به اسالمیصورت تاریخی، در م تفکیک است. به
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های شصت و هفتاد میالدی، با  شود که در دهه عنوان یکی از اوّلین اندیشمندانی یاد می به

های  شناسی در تمدن غربی، تالش ، در بحران معرفت1مواجهۀ انسان و طبیعتکارهایی همچون 

. هرچند قبل از وی، (Nasr, 1968)ه است اندازی اسالمی از علم مبذول داشت سوی چشم جدی به

2سید عبدال عالء مودودی
های جدی در زمینۀ احیاء تمدن اسالمی مطرح  نیز در این زمینه ایده 

 (. 1361)میری،  کرده بود

کلی، سه  صورت های اولیه دراین زمینه، در دوران معاصر به حال و پس از نظرورزی بااین

سازی دانش در خارج از ایران  سه جنبش اصلی اسالمی شناسانه با محوریت رویکرد معرفت

 توان از یکدیگر تفکیک کرد که به شرح ذیل می باشند:  می

این  المللی تفكر و تمدن اسالمی مالزی: سازی دانش در انستيتو بين رویكرد اسالمی .1

ل جنبش بیش از هرکسی با نام محمد نقیب العطاس، اندیشمند مالزیایی، عجین است که در سا

شناختی خود به این مقوله  ، مبانی فکری و رویکرد معرفتاسالم و سکوالریسمدر کتاب  1601

المللی تفکر و  سازی دانش را در انستیتوی بین را تبیین کرد. نقیب العطاس که پروژۀ اسالمی

برد، بیش از هرچیزی بر رهایی مسلمانان از چنگال سکوالریزم تأکید  تمدن اسالمی  به پیش می

سازی دانش یک رویکرد نظری  . رویکرد اصلی العطاس به اسالمی(Al-Attas,1995)کرد  می

شناختی آن را  است، به این معنا که برای رهایی مسلمانان از سیطرۀ دانش غربی، مبانی معرفت

یکی از ویرانگرترین « زدایی از دانش غرب»هدف قرار داد. به همین دلیل العطاس در مقالۀ 

 .  (Al-Attas, 1980) شناسی غربی را مطرح کرد عرفتانتقادها بر م

سردمدار المللی تفكر اسالمی آمریكا:  سازی دانش در مؤسسۀ بين رویكرد اسالمی .2

و  1602اصلی این جنبش، اسماعیل راجی الفاروقی، اندیشمند فلسطینی االصل است که در سال 

سازی دانش تأکید  ر ضرورت اسالمیامت اسالمی نامید، ب 3«قراری بی»در پاسخ به آنچه که خود 

و مدلی برای آن ارائه کرد. به باور فاروقی مشکالت جهان اسالم تنها با یک تزریق 

شود. اما او همچنین توجه دارد که برای رسیدن به آن هدف، کاری که  شناختی درمان می معرفت

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Encounter of Man and Nature 
2. Abdul Ala Muwdudi 

3.  Malaise 
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. (Al-Faruqi, 1982)حل مسئلۀ آموزش است   پیش از هر کار دیگری باید به انجام برسد،

دیگر، فاروقی در  عبارت سازی دانش، یک رویکرد عملی است. به رویکرد الفاروقی به اسالمی

دهی دوبارۀ  ریزی و شکل تر از طرح دهد که به چیزی کم مجموعه آثار خود به خوبی نشان می

ک شناسی و ی اساس، او یک روش کل میراث دانش انسانی از منظر اسالمی راضی نیست. براین

کند. درواقع، مدلی که  گامی( را برای دستیابی به این هدف پیشنهاد می 12برنامۀ عملی )مدل 

 سازی دانش بود.  دهد، پاسخی به طرح نظری نقیب العطاس درخصوص اسالمی فاروقی ارائه می

این رویکرد بیش از  المللی اسالمی مالزی: سازی دانش در دانشگاه بين رویكرد اسالمی .3

المللی  ام عبدالحمید ابوسلیمان، از شاگردان الفاروقی و رئیس وقت دانشگاه بینهرچیز با ن

سازی  اسالمی مالزی، عجین است.  عبدالحمید ابوسلیمان حدود ده سال پس از شروع اسالمی

دانش توسط نقیب العطاس و اسماعیل راجا الفاروقی، با بازنگری در مأموریت دانشگاه 

سازی  ه این نتیجه رسید که رویکردهای آکادمیک موجود به اسالمیالمللی اسالمی مالزی ب بین

دانش در سطوح دانشگاهی ممکن است چندان مؤثر نبوده و باعث تغییر و بهبود وضعیت امت 

آموزش کودکان و »اسالمی نشود. لذا برای رهایی امت اسالمی از وضعیت موجود بهتر است بر 

سازی بود که از  تغییر پارادایمی مهم در اسالمیتأکید شود. این درواقع یک «  نوجوانان

ها و جامعه رسید. این رویکرد جدید که از آن  سازی انسان سازی دانش به اسالمی اسالمی

شود، سپس ازسوی پروفسور تان  یاد می» سازی اسالمی»جای  به« سازی جامعۀ اسالمی»عنوان  به

اسالمی مالزی، نیز دنبال شد. پروفسور   المللی سری محمد کمال حسن، رئیس بعدی دانشگاه بین

سازی دانش تنها یک بُعد آن محسوب  کمال حسن با تأکید بر اینکه در پروسۀ جامعۀ اسالمی

کند که براساس عقیده، شریعت، اخالق و کرامت زندگی  هایی تأکید می شود، بر پروش انسان می

ک به مسلمانان جوان برای کسب دانش کنند. وی معتقد بود که در این فرایند، باید تأکید بر کم

 (.1362)قنبری باغستان،  مفید، که منجر به اعمال اخالقی  و رفتار مناسب  شود، باشد

سازی دانش و  شناختی فوق به مقولۀ اسالمی درمجموع، برایند کلی رویکردهای معرفت

ع شکل هایی که ازسوی اندیشمندان مختلف در اقصی نقاط جهان درخصوص این موضو کوشش

هایی  دانشگاهی و نیز روشنگری_ای از آثار، میراث و منابع غنی علمی گرفت، منجر به تولید مجموعه
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عنوان وجه علمی  در بین مسلمانان شد که بسیاری از محققان  اعم از غربی و اسالمی، از آن به

 . (Dekmejian, 1985 & Mohamed, 1993)  کنند در مقابل با مدرنیته غربی یاد می« رستاخیز اسالمی»

 روش تحقيق

« چرایی»ای است. برای پاسخ به مسئلۀ  روش تحقیق در این مطالعه، اسنادی و کتابخانه

مقاله، کتاب، سخنرانی، چکیده و... مرتبط با  93طور خاص، بیش از  سازی دانش، به اسالمی

ررسی محتوایی عنوان مرجع و مبنع فراتحلیل و مورد مطالعه و ب سازی دانش به مضوع اسالمی

ترین افراد تمرکز شده است. تمامی این منابع به زبان  قرار گرفته و از آن میان، بر آثار برجسته

ترین آثار محققان مشهور اسالمی بوده که عمدتاً در ژورنال آمریکایی  انگلیسی و ازجمله مهم

 آموزش و پرورش مسلمان )، همچنین فصلنامۀ 1اجتماعی اسالمی علوم
2
(MEQ ،ورنال ژ

و سایر  1الشجرهو مجله علمی  روشنگری علمی گفتمان، مجله 4(MAAS) 3اسالمی علوم

اند. همچنین حائز اهمیت است که در  المللی اسالمی مالزی  منتشر شده انتشارات دانشگاه بین

سازی وجود داشته است. پس از آن، تمامی این  عنوان تمامی این آثار/مدرک علمی، واژۀ اسالمی

سازی دانش  و مراجع شناسایی شده براساس محتوای آنها، حول محور چرایی اسالمیمنابع 

صورت دقیق، بررسی شد که این آثار و متفکران چه تحلیلی دربارۀ  بندی شدند. یعنی به تقسیم

 کنند.  چرایی اسالمی دارند و چگونه آن را توجیه می

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
المللی تفکر  و مؤسسۀ بین (AMSS)اجتماعی  طور مشترک، بین اتحادیۀ دانشمندان مسلمان علوم . این مجله به1

مشهورترین مجالت تحقیقی  ترین و یابد، خود را یکی از پُر خواننده  اسالمی )واقع در هردون، ویرجینیا( انتشار می

 شود.  در باب اسالم معرفی کرده است. اسماعیل راجی فاروقی ازجمله بانیان این ژورنال محسوب می

کار کرد، کانون  اشرف شروع به و تحت نظر سید علی 1601. این فصلنامه واقع در کمبریج انگلستان از اوایل دهۀ 2

سازی دانش  های نسبتاً متنوعی از اسالمی بود و به شرح ایده  سازی دانش اش بر ابعاد آموزشی اسالمی توجه

 تأثیر نظرات شخصی ویراستار مرحوم آن بود. پرداخت که بیشتر تحت  می
3. Journal of Islamic Science  
4. Muslim Association for the Advancement of Science. 

المللی اسالمی مالزی  انتشارات علمی دانشگاه بین . مجله علمی گفتمان روشنگری و مجله الشجره هردو از1

(IIUM )های نقیب العطاس قرار دارند. تأثیر آرا و اندیشه هستند که بیشتر تحت 

 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 

 

 

 

 
 0199هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان  فصلنامه نظريه   041 

  

 

 های تحقيق یافته

ترین  سازی دانش، ابتدا مهم و منابع در موضوع اسالمیدر این مقاله پس از مشخص نمودن آثار 

سازی دانش پرداخته شده  منابع گزینش و سپس به فراتحلیل آنها حول محور چرایی اسالمی

. 1است. درنتیجه، چنین فراتحلیلی و در راستای پاسخ به سؤاالت تحقیق، نتایج در دو محور 

بندی شد  سازی دانش تقسیم یشگامان اسالمی. منطق پ2سازی دانش و  های پروژۀ اسالمی زمینه

 شود. که در ادامه به توضیح هریک از آنها پرداخته می

سازی دانش: نگاهی به شرایط سياسی، فرهنگی و اجتماعی  های پروژه اسالمی زمينه .2

 جوامع اسالمی

سازی دانش،  های گرایش متفکران مسلمان به اسالمی در هرگونه کنکاش در کشف زمینه

ویژه پس از جنگ جهانی  شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای اسالمی بهبررسی 

دوم، از اهمیت باالیی برخوردار است. اول از همه اینکه عمده کشورهای اسالمی، پس از 

های  زمان با تداوم پیروزی جنبش دست آورند. هم جنگ جهانی دوم استقالل سیاسی خود را به

های استعمارگر، جوامع اسالمی شاهد شکست و ناکامی  تطلب بر قدر مبارز و استقالل

داری و کمونیستی برای کشورهای اسالمی و درحال  ای هر دو نظام سرمایه های توصیه نسخه

های ناشی از خأل قدرت و  توسعه، یکی پس از دیگری بودند. متعاقب آن، در کنار نابسامانی

مردان برای  مردم و افکار عمومی بر دولت های استعماری، فشار شمار قدرت های بی نیز توطئه

برای حل مشکالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز افزایش یافت. کما « راهکارهای ملی»ارائۀ 

اینکه کسب درآمدهای هنگفت از محل فروش منابع زیرزمینی این هدف را بیش از پیش قابل 

 ساخت. دستیابی می

های  ان به تعداد کشورهای اسالمی، مدلتو به موازات آن در سطوح ملی، به جرئت می

ای بومی برای رفع مشکالت و مسائل داخلی این کشورها شناسایی کرد. در سطح  توسعه

های جمعی زیادی صورت گرفت که  خصوص بین کشورهای اسالمی، تالش ای به منطقه

ه سال النفسه نشان از عزم جدی این کشورها برای غلبه بر آثار و پیامدهای چندین فی
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سو، و پاسخ به عطش مسلمانان به رفع این مشکالت براساس الگوهای  استعمارگران از یک

های جمعی حتی منجر به ایجاد و تأسیس برخی  بومی و اسالمی داشت. برخی از این تالش

بانک »و « سازمان کنفرانس اسالمی»توان به  های نهادی شد که در رأس آنها می مجاری و کانال

 اشاره کرد. « توسعه اسالمی

هایی ازجمله  و دانشگاهی نیز به موازات عرصۀ سیاسی، تالش در عرصۀ روشنفکری

برگزاری چندین سمینار، تأسیس چند مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی جدید صورت گرفت که 

های این کشورها در عرصۀ سیاسی بود، اما در عمل و  نفسه و در هدف همسو با تالش فی

جویی برای توسعه بودند. یکی از این  حل و چاره اهای دیگری دنبال راهها و ج رویکرد در حوزه

در سال « آموزش مسلمان»های مهم و اثرگذار، برگزاری اوّلین کنفراس جهانی در زمینۀ  تالش

بود که در مکه برگزار شد. این کنفراس که با شرکت تعداد زیادی از متفکران اسالمی  1600

و « نظام آموزشی کشورهای مسلمان»ر زمینۀ ضرورت اصالح ها د برگزار شد، سرآغاز بحث

ای که  . برنامه1عنوان یک برنامۀ مدون بود به« سازی دانش ایدۀ اسالمی»نوعی نقطۀ آغازین  به

المللی  اهمیت آن به قدری مورد توجه و تأکید قرار گرفت که منجر به تأسیس دو دانشگاه بین

 ( شد.  1603دیگری در کواالالمپور مالزی ) ( و1601آباد پاکستان ) یکی در اسالم

 سازی دانش از دیدگاه متفكران مسلمان پيشگام اسالمی« چرایی» .3

ترین گام شناسایی علل  سازی دانش، اولین و مهم در پروژۀ اسالمی« چرایی»برای فهم بهتر مسئله 

چراکه تنها با  امت اسالمی نامید، است.« مصائب»های آنچه که اسماعیل راجی فاروقی  و زمینه

توان فهمید چرا متفکران اسالمی به ایدۀ  یابی عمیق در این علل می موشکافی و ریشه

های متفکران اسالمی  رو نقبی بر آرا و اندیشه اند. ازاین رهنمون شده« سازی دانش اسالمی»

 برجسته در این حوزه ضروری است.

های  بل از هرکسی به علل و ریشهدر بین متفکرانی که به اقتضای توالی تاریخی، بیش و ق

سازی دانش را تبیین  اسالمی« چرایی»امت اسالمی پرداخته و درنتیجه « های ها و چالش بحران»

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
میالدی در  1691های دهۀ   توان در میانه سازی دانش را می زمینۀ ایدۀ اسالمی . نباید از نظر دور داشت که پیش 1

 ن سید حسین نصر و... دید. های فردی اندیشمندانی همچو تالش
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توان از اسماعیل راجی فاروقی و سید نقیب العطاس نام برد. هر دو اندیشمند،  اند، می کرده

اند و هر دو با تأکیدی  انش بودهسازی د در ارتباط با اسالمی« نحله فکری»پیشگام و آغازگر یک 

 اند. سخن گفته« مصائب»در ارتباط با این « عوامل درونی»و « عوامل بیرونی»متفاوت از نقش 

سازی دانش: مشکالت، اصول و طرح  اسالمیدر کتاب مشهور خود،  اسماعیل راجی فاروقی

های اصلی این  یشهطور مشخص، از عوامل بیرونی و عوامل داخلی به عنوان علل و ر ، بهکاری

کند. وی در همین کتاب، در یک  ای بر عوامل بیرونی می مصائب نام برده، هرچند تأکید ویژه

مصائب »نویسد:  طور خاص، به بیان این مصائب پرداخته و در مورد عوامل بیرونی می فصل به

ن های معاصر همچو ماندگی و موقعیت نازل و فرودستی آنها را در همۀ عرصه امت، عقب

ها، عدم اتحاد، حکومت نظامی(، اقتصاد )توسعه نیافتگی،  بندی ها و تقسیم سیاست )شکاف

زدگی،  مذهبی )غرب_ای چون نفت( و فرهنگی رغم گنجینه سوادی علی وابستگی به غرب، بی

 .(Al-Faruqi, 1982)توان دید  بیگانگی از اسالم و فرهنگ آن( می

مذهبی در نظام آموزشی کشورهای _الرفاروقی سپس با برجسته ساختن دوئیت سکو

عنوان عوامل درونی  به 1«فقدان بصیرت»و « وضعیت فعلی آموزش در جهان اسالم»اسالمی، از 

طور کامل  یک از آثار خود منظورش از فقدان بصیرت را به کند. البته فاروقی در هیچ یاد می

ورهای اسالمی معتقد است در کش« نظام آموزشی»دهد، اما در مورد وضعیت فعلی  توضیح نمی

گرفتار « نظام مذهبی و سنتی»و « نظام سکوالر و مدرن»که بین دو نظام،  آنجایی که این نظام از

سو باعث پرورش  یک آمده، خود به معضل تبدیل شده است. این گرفتاری بین این دو نظام، از

دیگر، شور و  سوی ارد و ازهای بیگانه و غربی را ند نسلی شده که توانایی مقابله با ایدئولوژی

اشتیاق کافی برای کشف یا تولید دانش اسالمی مناسب حال جوامع اسالمی ندارد و تنها بر 

 های وابسته به آن متکی است.  دانش مدرن غربی و رشته

سازد که فقدان  کند و خاطرنشان می اینجاست که وی بر موضوع بصیرت اسالمی تأکید می

 در بین خروجی این نظام آموزشی شده است.  2«گیمیان مای»آن باعث تداوم 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1.  Lack of Vision 
2.  Mediocrity 
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فاروقی در ادامه یک ایراد اساسی دیگر نیز بر نظام آموزش فعلی کشورهای اسالمی وارد 

سازد. این ایراد،  رهنمون می« سازی دانش اسالمی»کند که درنهایت، وی را به ضرورت  می

علم. البته فاروقی این مسئله را  عنوان منبع به« وحی»عبارت است از به رسمیت نشناختن نقش 

داند  ناشی از تبعیت از نظام آموزشی غربی و همان گرفتاری بین دو سیستم آموزشی می

شناسی  های اساسی روش نقض یکی از پیش فرض»که رد وحی  حال معتقد است ازآنجایی بااین

 سازی دانش ضرورت دارد. ، درنتیجه، اسالمی«اسالمی است

گذار مؤسسۀ  سازی دانش و پایه عنوان یکی از پیشگامان اصلی عرصۀ اسالمی تأثیر فاروقی، به

سازی دانش تأسیس  واقع در هرندون ویرجینیا آمریکا، که با هدف اسالمی 1المللی تفکر اسالمی بین

سازی دانش  شد، قابل اغماض نیست. لذا طبیعی است که بسیاری دیگر از پیشگامان عرصۀ اسالمی

های  سازی دانش را بر آرا و اندیشه سوی اسالمی ل و ضرورت حرکت خود بهنیز، مبنای استدال

اجتماعی در  رجب با لحاظ نقش کلیدی علوم اند. برای مثال، فاروقی بنا نهاده و/یا آن را توسعه داده

اجتماعی مدرن را از دیدگاه اسالم غیرقابل قبول  های اساسی این علوم فرض جوامع مدرن، پیش

های غلط  فرض پیش دانش مدرن را برپایۀ ادریس جعفر شیخ. (Ibrahim A. Ragab, 1995)داند  می

های فلسفی بر مفاهیم ما از حقیقت،  که چارچوب بیند. لذا ازآنجائی فلسفۀ مادی گرایانۀ الحادی می

بینی اسالمی این  گذارند، بایستی با جایگزینی دانش با جهان هایمان تأثیر می و اولویت 2شواهد

که نیاز  هادی شریفی درحالی .(Jaafar Sheikh Idris, 1987)نمود « سازی اسالمی»ها را  وبچارچ

یابد که برای مسلمانان  کند، اصول فلسفی آن را کفرآمیز و سکوالر می به دانش مدرن را تصدیق می

ام. آ. قاضی دانش مدرن را به قدر کافی، در . (Hadi Sharifi, 1984)غیرقابل پذیرش است 

بیند، چراکه اصول پایۀ اولیۀ این دو نظام )دانش مدرن و اسالم(  چوب اسالمی موثر نمیچار

مونا ابوالفضل ضرورت وجود . (Kazi, 1993)متفاوت است. لذا باید چارچوب آن را اسالمی کرد 

کند که انحرافاتی در مدرنیته )و دانش مدرن( مبنی  از آن جهت احساس می سازی دانش را اسالمی

خدا/مذهب ایجاد شده  و در جوامع اسالمی توسعه یافته است. وی با اشاره به وجود  بر ترک

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. International Institute of Islamic Thought (IIIT) 

2. Evidence 
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در جوامع اسالمی  1«نوسازی و احیای فرهنگی»عناصر نامتعارف در زندگی مسلمانان بر ضرورت 

 .(Mona Abul-Fadl, 1998)کند  تأکید می

لی در حوزه بدی سید نقیب العطاس، محقق مشهور دیگری که همپای فاروقی نقش بی

 المللی تفکر و تمدن اسالمی گذار مؤسسۀ بین سازی دانش داشته، پایه اسالمی
در مالزی نقش 2

بسیار مهمی در این زمینه ایفا کرده، همسو با فاروقی نقش عوامل بیرونی ازجمله مواجۀ تاریخی 

ای بر  أکید ویژهکند، اما برخالف وی، ت با فرهنگ و تمدن غربی و پیامدهای استثمار را انکار نمی

 عوامل درونی دارد. 

فقدان »شکل مصداقی و دقیق آن  ، عوامل داخلی و به«مصائب»از نگاه العطاس، دلیل اصلی این 

به نظمی از جسم، ذهن و روح اشاره « در بین خود مسلمانان است. منظور عطاس از نادب  3«ادب

شود. این  { و سردرگمی درونی میهم ریختن قوۀ تشخیص }علم لدنی دارد که فقدان آن باعث به

باشد که  از دانشی می 4«دانش واقعی»خاطر ضعف مسلمانان در تشخیص  سردرگمی علم به

سازی  واسطۀ تزریق بینش غربی ایجاد شده است. لذا دلیل اصلی فراخوان وی برای اسالمی به

ر مشخص، طو طرف نیست. او به دانش بر این فرض اصولی استوار است که دانش معاصر بی

چالش اصلی ما مشکل فساد علم است. این امر بنا به سردرگمی خود ما و نفوذ فلسفی، »نویسد:  می

. وی به دفعات (al-Attas, 1978)« علمی و ایدئولوژی فرهنگ و تمدن مدرن غرب پیش آمده است

بر بزرگترین معضل ما مشکل دانش است. منظور من دانشی نیست که در برا»کند که  تکرار می

گیرد، بلکه دانشی است که به واسطۀ تمدن غربی در سرتاسر جهان بسط و توسعه  جهل قرار می

طرف نیست... بلکه تفسیر آن از طریق  یافته است... به عقیدۀ من مهم است که تأکید شود دانش بی

یدی در شناسانه از تمدنی که اکنون نقش کل بینی، بینش روشنفکرانه و درک روان  بیان منشور، جهان

 . (al-Attas, 1978: 133-150)دار است  کند، جهت تدوین و توسعۀ آن بازی می

المللی تفکر و تمدن اسالمی  گذاری مؤسسۀ بین سید نقیب العطاس نیز به دلیل نقشش در پایه

« چرایی»مالزی، تأثیر غیرقابل انکاری در پرورش نسلی از متفکران اسالمی داشته که مسئله 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Cultural rehabilitation 
2. ISTAC 

3. Loss of Adab 

4. True Knowledge 
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های  برمبنای اندیشه اند. برای مثال، وان محمد نور وان داوود انش را تببین کردهسازی د اسالمی

بینی فرهنگ و تمدن غرب بنا  دهد که دانش معاصر یا امروزی بر پایۀ جهان العطاس، توضیح می

شده است. این تمدن جهت هدایت بشر در زندگی، تنها بر اساس نیروی عقل استوار است، 

بینی سکوالر را برگزیده است،  شمارد، جهان ت و حقیقت را معتبر میدیدگاه دوگانۀ واقعی

 Wan Mohd)کند دهد و از واقعیت این جهانی پیروی می گرایی را مورد حمایت قرار می انسان

Nor Wan Daud, 1997: 1-19) های غربی به اذهان  . وی به نقل از العطاس، رسوخ این دیدگاه

داند. منظور وی از  می 1«زدایی ذهن مسلمانان سالما»متفکران مسلمان را علت اصلی 

های اصلی دانش، نظیر علم عقلی و علم نقلی و  عدم درک صحیح عملکرد شاخه« زدایی اسالم»

زدایی  باشد. علت دیگر اسالم های سکوالر، ملی و نژادی در آموزش می تأکید اشتباه بر فرهنگ

 Al-Attas, 1989, Pp)باشد  میان مسلمانان میها  روی کارآمدن رهبرانی نابحق در تمام زمینه

عنوان بخشی از تالش  را به« سازی دانش اسالمی» 2. یا روشنی هاشم و عمران رشید(291-369

برای شناخت  3شناسی برای احیا تمدن اسالمی ضروری تلقی کرده و آن را یک انقالب معرفت

 . (Rossani Hasyim and Imron Rossid, 2000)دانند  مجدد راه و روش زندگی اسالمی می

نیز در زمان مدیریتش بر دانشگاه  عبدالحمید ابوسلیمان پس از فاروقی و نقیب العطاس،

سازی دانش ایفا کرد، نقش  المللی اسالمی مالزی به دلیل تغییر پارادیمی مهمی که در اسالمی بین

بوسلیمان در تمامی آثار یابی مصائب امت اسالمی داشته است. ا مهمی در کنکاش علمی در ریشه

گوید و معتقد است که علت مشکالت و  در دانش سخن می« بحران»خود، آشکارا از وجود 

مسائل فکری )ذهنی( و روشی )متودولوژی( است که ریشه در دانش فعلی دارد و  4مصائب امت

ما مادامی که تغییر اساسی و بنیادی در هر دو بعد آن صورت نگیرد، در بهترین حالت از 

 }مسلمانان{ تنها مقلّدان ناشایست خواهد ساخت.

لحاظ فکری باعث  و برداشت غلطی که از آن وجود دارد، به« بحران دانش»به اعتقاد وی،  

، نبود پیشرفت 1افتادگی، ضعف وسستی فراگیر، ایستایی و رکود فکری، نبود اجتهاد عقب

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. DeIslamization of the Muslim mind 

2. Rossani Hasyim and Imron Rossid 

3. Epistemological revolution 

4. Malaise of ummah 

5. Absence of Ijtihad 
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لحاظ  اسالمی شده و بهفرهنگی و فاصله گرفتن از هنجارهای اصلی و اولیۀ تمدن 

که این دانش در ارتباط با توانمندی ذهن تنها محدود به فقه  نیز ازآنجایی« شناسی روش»

باشد، به سکون و ایستایی منجر شده است. لذا برای رهایی از این وضعیت  ارتدوکس می

به انجام  تغییری اساسی در فهم ما از دانش و نیز نگرش ما در رابطه با آنچه که ذهن بشر قادر

 ،ها سازی دانش در تمامی رشته کند اسالمی رو، وی استدالل می باشد ضرورت دارد ازاین آن می

حل بسیار مناسبی برای از میان برداشتن این بحران در دانش  طور کامل و منتقدانه، راه به

سازی دانش همچنین روش )متودولوژی( مناسبی برای پرورش  باشد. ضمن آنکه اسالمی می

ها  تواند آنها را برای مقابله و ایستادگی در برابر چالش لی فراهم خواهد ساخت که مینس

 . ( Abu Sulayman,1994)توانمند سازد 

طه جابرعلوانی، یکی دیگر از متفکران اسالمی، از منظر فقه اسالمی به موضوع مصائب امت 

یان آورده است. علوانی در علوم معاصر سخن به م« انشعاب تاریخی»اسالمی وارد شده و از 

خود یک فقیه سنتی است که معتقد به ضرورت مطالعۀ همزمان کتاب وحی )قرآن کریم( و 

توان به درک متوازنی از عالم واقعی  کتاب خلقت )عالم طبیعت( است و تنها در این صورت می

 دست یافت. 

شده و از  2«خوانشیتک »و  1«اثباتی»کند که علم و دانش مدرن   حال، وی انتقاد می بااین

. برای رهایی از  ( Taha Jabir al Alwani, 1989: 227-238)مطالعۀ کتاب الهی غفلت کرده است

)مطالعه کتاب الهی و  3«خوانشی-دو»صورت بالفور نیاز هست که علم و دانش  این وضعیت، به

متعادل از  تواند فهمی  عالم طبیعت با هم( شوند. درواقع، فقط سبک دو خوانشی است که می

واقعیت ایجاد کند. غفلت در انجام این مهم منجر به پرورش افراد آموزش دیده و کارشناس 

ای که کتاب  جامعه»واقعی نخواهد شد، بلکه تنها کارمند معمولی و منشی تولید خواهد کرد. 

های  اول، یعنی قرآن، را مورد توجه قرار ندهد، از فیض رابطه با خداوند و مسئولیت

اعتنایی منجر به  گزاری، اعتماد و پاسخگویی به مقامی باالتر محروم خواهد ماند. این بیخدمت

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Positivistic 

2. One Book Reading 

3. Two Book Reading 
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ای خودمحور خواهد شد و مذهب تنها در مواقع نیاز کاربرد پیدا خواهد کرد.  ایجاد جامعه

های خویش به عنوان  پوشی شود، مردم موفق به ادای مسئولیت چنانچه از کتاب دوم چشم

طور مستقل، قادر به  زمینی نخواهند شد. بشر اعتقاد پیدا خواهد کرد که به خلیفه، یا جانشین

تواند رفتار و کردار خویش را ارزیابی نماید. لذا ممکن است  باشد و نمی انجام اعمال نمی

که این دو کتاب مکمل یکدیگر  معناست. هنگامی گیری نماید که زندگی بی انگیزه شود و نتیجه بی

از واقعیت ایجاد خواهد شد. تفکیک، انشعاب و جدایی این دو کتاب در  1وازنینباشند، درک نامت

های دینی از دانش معاصر  خورد، و سبب جدایی ارزش طور آشکار، به چشم می دنیای مدرن، به

سازی دانش را  گردیده است. بنابراین، وی نه تنها برای مسلمانان بلکه برای کل بشریت، اسالمی

 .(Taha Jabir al Alwani, 1995: 81-101)نماید  اختی و تمدنی تلقی میشن یک ضرورت معرفت

بروهی اشاره کرده است که امروزه دانش همچون گذشته بر پایۀ بینش و  محققی مثل

باشد. درمقابل، در دانش امروز، ردّ پا و آثار متفکران  بصیرت مذهبی و دینی استوار نمی

منطق آنها ماهیتی ماشینی و غیرعقالنی داشته و شامل خورد که رویکرد و  غیرمذهبی به چشم می

باشند. متأسفانه، دانشجویان  فرضیاتی غیرواقعی هستند که مناسب با چارچوب اسالمی نمی

کنند و درنتیجه، با تفکیک عقاید مذهبی و  های اینگونه افراد را نیز مطالعه می مسلمان فلسفه

اندازند.  اسالمی خویش را به مخاطره می های دانشگاهی خود از یکدیگر، دیدگاه آموزه

 .(Brohi, 1993: 5-37 )تواند مسلمانان را از این مخمصه رها سازد  سازی دانش می اسالمی

همچنین عماد الدین خلیل معتقد است همۀ موجودات انسانی در چارچوبی از لحاظ اخالقی 

امر مستثنی نیست. این علم کنند. علم و دانش غربی نیز از این  و عقالنی محدود فعالیت می

سازند.  باعث هجوم نقایص، تناقضات و تضادهایی به محتوی و مطالب اسالمی هموار می

شناسی، حقوق، اقتصاد و سیاست( بایستی در  رو، علوم محض و کاربردی )نظیر جامعه ازاین

اتخاذ شریعت ها، مفاهیم و اصطالحاتی را از   راستای اسالم بازنگری و اصالح شده و روش

تدریج توسعه  ها و تغییرات زمان و مکان به نموده }پذیرفته{ و درنتیجه، پاسخ  فقهی به چالش

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Imbalanced understanding of reality 
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 1گرایی متناقض یابند هر آنچه که منجر به دوئیت بین گرایش الهی و دانش مطلق آن و نسبیت

 . (Imad-Al-Din-Khalil, 1991)های انسانی می گردد از میان برچیده شود  تالش

دارد که هر نظام علوم رفتاری و اجتماعی  شود و اظهار می رأی می با نظر خلیل هم اوصاف علی

بایستی یک چارچوب مفهومی یا یک نظریۀ اصلی از اجتماع داشته باشند و چارچوب مفهومی 

ای جز حرکت به سمت  سازی دانش نیست، لذا چاره دانش مدرن قابل استفاده برای اسالمی

در  چارچوب مفهومی جدید نیست. به اعتقاد وی، امت اسالمیسازی و توسعۀ یک  اسالمی

مواجهه با تغییر، یا با فداکاری و از خود گذشتگی و تغییر عقاید و باورهای خود سر تسلیم فرود 

می آورد و آن را می پذیرد، یا از آن دوری گزیده و در گذشته زندگی کرده و از شناخت واقعیتها 

کن است با شکل دهی پاسخی عقالنی و توصیه مسیرهایی برای محروم می ماند. این مشکل مم

از ماموریت خود مطابق  آینده مسلمانان از میان برچیده شود. تنها در این صورت ممکن است امت

 .(Ausaf Ali, 1982)طور کامل، آگاهی یابد  آنچه که چهارده قرن پیش در قرآن آمده است به

است که از اوایل  آموزش و پرورش مسلمانفصلنامۀ  گذار همچنین سید علی اشرف نیز پایه 

سازی  اش بر ابعاد آموزشی اسالمی اندازی شده و کانون توجه در کمبریج انگلستان راه 1601دهۀ 

در این فصلنامه به رشتۀ  1661تا  1604های  ای که در فاصلۀ سال مقاله 0باشد. وی در  می دانش

 ,Seyed Ali Ashraf)سازی آموزش تأکید دارد  اسالمیتحریر درآورد، در همۀ آنها، بر اهمیت 

سازی بایستی در کشورهای اسالمی پیاده شود چراکه  . وی معتقد است این فرایند اسالمی(1989

شان بر زمین  و از دست رفتن تسلط و رهبری 3 افتادگی عقب 2«شکست»آنها در حال حاضر با 

اعتنایی باشد. بی فرهنگی و معنوی آنها میاند، که علت آن اشتباهات اجتماعی،  مواجه شده

تعمدی آنها نسبت به پیشرفت معنوی و افراط در لذایذ گذرا و موقت چشمان آنان را به روی 

نموده و  4درهای علم )دانش( بسته است. آنان شریعت را تبدیل به یک سری قوانین خارجی

بشر توسط خداوند در  قدرت درک ذات و ماهیت آن و همچنین آزادی کامل اعطا شده به

 . (Syed Ali Ashraf, 1984)اند  چارچوب قرآن و احادیث پیامبر را از دست داده

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1. Conflicting relativism 

2.  Failure 

3. Backwardness 

4 .A code of external laws 
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دهی به تمدن پویا و مترقی  الدین سردار از منظر ضرورت شکل ضیاء این در حالی است که

کند. سردار  سازی ورود پیدا می به مساله ضرورت اسالمی« تولید علم اسالمی»اسالم از طریق 

سازی  خصوص طرح کاری فاروقی در مورد اسالمی اگرچه با آنچه پیشگامان این عرصه، به

منظور اثبات ضرورت علم  به1تفحص در علم اسالمی،کند، اما در کتاب خود،  دانش مخالفت می

های مختلف سبب  تمدن_اسالمی معاصر ]مطابق با زمان حاضر[ به ارائۀ چهار استدالل پرداخت 

فردی بود و  اوتی شدند، علم اسالمی در تاریخ دارای ماهیت مشخص و منحصربهایجاد علوم متف

طور ذاتی مخرب بوده و تهدیدی برای رفاه  نظیر خود تجلی پیدا کرد، علم غربی به در سبک بی

های فیزیکی،  شود، و علم غربی قادر به برآورده کردن نیازها و خواسته حال بشر محسوب می

. بنابراین، وجود علم (Ziauddin Sardar, 1989)باشد  مسلمان نمیفرهنگی و معنوی جوامع 

ها و مقاصد جوامع اسالمی متمایز از تمدن غربی می  اسالمی ضرورت دارد چراکه نیازها، اولیت

سازی دانش و علم اسالمی بسیار ناچیز  براین، وی اشاره می کند که مرز بین اسالمی باشد. عالوه

آل{ آن است که مورد دوم، یعنی علم اسالمی، بخشی از  }ایده باشد، اما کمال مطلوب می

 (.(Fuad, Khairul, 2000سازی دانش باشد  اسالمی

 گيری بندی و نتيجه جمع

رغم رویکردهای آشکارا متفاوتی که در ارتباط با موضوع  با وجود تعدد منابع و به

مطالعه از مسئلۀ ضرورت و سازی دانش از یکدیگر قابل تفکیک است، برایند کلی این  اسالمی

استوار است. مفهومی که « مصائب امت اسالمی»سازی دانش بر مفهوم مرکزی  چرایی اسالمی

یابی آن در مقطعی تاریخی پس از استقالل کشورهای اسالمی، در بخش  تعمق در علل و ریشه

رهنمون روشنفکری و دانشگاهی، بسیاری از اندیشمندان و متفکران اسالمی را به این مهم 

گران سیاسی، ریشۀ اصلی این مصائب در نوع  ساخت که برخالف تصور سیاسیون و/یا اصالح

بحران »عنوان  تبع آن نظام آموزشی رایج در جوامع اسالمی است که از آن به علم و دانش و به

 اند.  نام برده« علم

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1  . Exploration in Islamic Science 
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مع اسالمی از دو از دیدگاه این متفکران، بحران علم ناشی از وضعیت نظام آموزشی در جوا 

برای « فقدان اراده»مذهبی آن و دیگری _ویژگی اصلی برخوردار است. اول دوگانی سکوالر

رو الزم  خاطر ضعف ساختاری موجود در این نظام آموزشی. ازاین پایان دادن به این دوگانگی به

روج از معنای واقعی آن یعنی خ سازی دانش به است برای پایان دادن به این وضعیت، اسالمی

سوی ایجاد یک چارچوب مفهومی مبتنی بر  بینی غربی به چارچوب علم و دانش مبتنی بر جهان

شناسی بومی و اسالمی ضرورت دارد. در این چارچوب  شناسی و روش شناسی، شناخت هستی

تبع آن، نظام آموزشی کشورهای اسالمی  مفهومی جدید که درواقع، مبنای علم و دانش و به

 عنوان یک مبنع غنی دانش، نقش ایفا خواهد کرد.  ین هم در کنار سایر منابع، بهخواهد بود، د

سازی( و چگونه باید  اینکه این چارچوب مفهومی جدید اساساً چیست )ماهیت اسالمی

 سازی( دو مقولۀ مهم دیگری است که باید جداگانه به آن پرداخت.  شکل بگیرد )مسیر اسالمی

 منابع

سازی  به سوی تدوین یک چارچوب فرانظری برای اسالمی»(، 1362) قنبری باغستان، عباس -

، سال سوم، شماره اول، بهار و های اجتماعی متفکران مسلمان فصلنامه نظریه، «علوم انسانی

 .1-0: 62تابستان 

سازی دانش معاصر:   اسالمی»(، 1361قنبری باغستان, عباس؛ میری، سید محسن ) -

های اجتماعی متفکران  نظریه ،«ترین منابع آثار و مهم بندی موضوعی و فراتحلیل تقسیم

  .319-333(: 2)9 ، مسلمان

سازی علوم انسانی از منظر  بازخوانی انتقادی اسالمی»(، 1361میری، سید محسن )   -  

 .09-30، سال چهارم، ،دوم شماره پیاپی دهم، زمستان: فصلنامه اسراء، «اسماعیل فاروقی

 Al-Attas, S. M. N. (1978, 1995), Islam and Secularizm. Kuala Lumpur: ABIM. 

 Al-Attas, S., M., N. (1980), The Concept of Education in Islam: A Framework of   

an Islamic Philosophy of Education. Kuala Lumpur: ABIM. 

 Al-Faruqi, I. R. (1982), Islamization of Knowledge: The Problem, Principle, and 

Workplan Herndon, VA: IIIT. 

 AbdulHamid AbuSulayman. (1994), Islamization: Reforming Contemporary 

Knowledge, Herndon, International Institute of Islamic Thought.  
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