
 

  
  
  
  
  

  ىفاروق اسامعيل منظر از ىانسان علوم ىساز اسالمى ى انتقادىبازخوان
١٭)حسینی(سید محسن میري   

  دهيچك
شگامان يـاز جملـه پ ىفاروق ىراج ليطرح شد و اسماع ١٩٦٠ سال حدود دانش، ىساز ىاسالم مسئله

ن، يير صدد تـبد نوشتار نيا. نظران بوده است  تاكنون در كانون توجه صاحبى وىن بحث بوده كه آرايا
گـر، راه حـل ي دى همچـون برخـىفـاروق. نـه اسـتين زميـ در اىو ىهـا دگاهيـد ىبررس و ل، نقديتحل

ن نظام ي بر اىشه و باور اسالميدن انديت بخشي و حاكمى مسلمانان را اصالح نظام آموزشىماندگ عقب
د يـ اسـت، باى آموزشـت مناسـبي بر متون، ساختار و مدىن نظام متكياز آنجا كه ا. داند ى مىآموزش
 حـاكم ىگانه اسـالم ن باره، اصول پنجي در اىراهكار فاروق. ردين امور صورت گي در همه اىساز ىاسالم

 ىهـا دهيـ بر اى انتقادىپژوهش حاضر با مرور. ن متون استد و تدرضيگانه تول ز مراحل دوازدهيبر علم و ن
  . كندى را بررسىه و نظىها ن چالشت ، بر آن است تا مهمىگفته فاروق شيپ

، ىانگـار ، دوگانـهى، علوم انسانىراث اسالمي، مىل فاروقي علوم، اسماعىساز ىاسالم: ها دواژهيكل
  .ى للفكر االسالمىالمعهد العالم
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  ١طرح مسأله
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وى دروس مقدماتى دينى را در خانه نزد .  در فلسطين زاده شد١٩٢١اسماعيل راجى فاروقى در سال . ١
وى .  در كالج فرانسوى سن ژوزف مشغول تحصيل شد١٩٣٦پدر و در مسجد محله فرا گرفت و در سال 

كايى بيروت بـه تحـصيل پرداخـت و در سـال بعـد بـه١٩٤٨در سال    به بيروت رفت و در دانشگاه آم
كا رفت و در دانشگاه اينديانا و دانشگاه وى چنـد . يل خود را ادامـه دادهاروارد در رشته فلسفه تحص آم

 تـا ١٩٦٤ى هـا وى طـى سـال. سالى نيز در دانشگاه االزهر در قاهره به تحصيل علوم اسالمى پرداخت
اهره مشغول شـد و  به تديصس در دانشگاه مک گيل كانادا و مراكز علمى و دانشگاهى كراچى و ق١٩٦٨

كا بود١٩٨٦ تا ١٩٦٨از سال   كتاب و بيـش از يكـصد مقالـه ٢٥وى حدود  . استاد دانشگاه تمپل آم
ستان ١٩٨٠ى در سال و. باشد ى دانش مىساز  بحث اسالمىگامان نوشته است و از پيش  با حمايت ع

ــد ابوســليمان  ــوانى و عبدالحمي ــالم«ســعودى و همكــارى طــه جــابر عل ى االســالمى ـ المعهــد الع
International Institute of Islamic Thought «كـا  ايالـت را در درهرندون رضرجينيـاى آم

وى و همـسرش در . ى علوم با تأكيد بر علوم اجتماعى را دنبـال كنـدساز تأسيس كرد تا موضوع اسالمى
كا بـه قتـل رسـيدند١٩٨٦سال   Ismail وen.wikipedia.orgi. ( در منزل خود در پنسيلوانياى آم

Faruqi Online website  (  
  :عبارتند از هاى وى برخى از كتاب
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 خروج از بحران و جبران ى برا)٣ ص ،المعرفة أسلمة( ن دو نفريراه حل ا.  افتادندىچاره جىص
 و نادرسـت از ىل درک سـطحيـ آنها به دلى بود؛ ولى، اصالح نظام آموزشىماندگ عقب

نقـص  ى موجود، بىد كه دانش غن بويگمان آنان ا. ش ببرندي از پىمسئله نتوانستند كار
ن دانش و مـسائل آن يتر ا قي عمىها هي از هرگونه تعارض است و بدون توجه به الىو عار

هـا  را اگـر مـسلمان انتقـال داد؛ يسـى اسالمىد به كشورهايستم را باين سيمعتقد بودند ا
بـه كـار  گسترش دهند و در عمـل ى اسالمىرند و آن را در كشورهايدانش غرب را فرا بگ

  . شود ىگفته حل م شي پىها ببندند، بحران
سـو دانـش غـرب، درشردارنـده  كيـرا از ش نبـود؛ يسـيـانگارانه ب  سادهىن تصورياما ا

ن يـگـر، خـود اي دى سـكوالر بـود و از سـوى و ارزشـى معرفتـىهـا فرض شي از پىاريبس
انـه يگرا جانبـه کيـ و بحـران بـود كـه نگـاه ىختگيز دچار از هم گـسي نى غىها دانش

  .شد ىن مشكالت شمرده مي از اىكين علوم، تنها يک از ايدانشمندان به هر 
 را حـل نكـرد، بـدان ى نه فقط مشكل اساسى مسلمانان از دانش غىرو آگاه نيازا

 بـا يىجوانان مسلمان با سفر به غرب و آشـنا. د آوردي را پدىديدامن زد و مشكالت جد
 ىستوه سكواليصـي خـود را بـه شـىج سـبک زنـدگيصد، به تدي جدى و انسانىعلوم تج

 ىر خود كرد و روح فرهنگ غي آنان را درگى ذهنىن دانش ها تمام فضاير دادند و اييتغ
ند، مسلمانان را دلبـسته خـود ين فرآيا.  نمودى اسالمىها  و ارزشىنيب ن جهانگيرا جا

 ى فكـرىها ت، آن چارچوب رفىرون مي كه اگر استعمار هم از آن كشور بىا كرد، به گونه
 را ىشرفت چنـدانيـد و پيـهـا تول ن دانـشيگر، اي دىاز سو.  بودى همچنان باقىاستعمار

د شـده و يـ خاص خـود تولىژه اجتماعرا در بستر رض مسلمانان به همراه نداشت؛ يسىبرا
 دهيـرو و مرعوب خود گردانيگران را پينكه ديعالوه بر ا.  آن سامان مناسب بودندىتنها برا

  .و اعتماد به نفس آنها را از آنها سلب كرده بودند
ت خود را از دسـت بدهـد و ، محويصى و فكر اسالمىن امر موجب شد نظام آموزشيا
 موجـود ى و نظام آموزشى نسبت به اسالم، علوم اسالمى از مردم در جوامع اسالمىبخش

 وارد شـد، ىالم اسـى غرب به فـضاى كه نظام آموزشىهنگام. دا كنندي پىِد منفيخود د
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ن دو وصف، بار يا. دي و علوم جدىعلوم سنت:  علم مطرح كردى را براىن نىصىبند ميتقس
د و يـن چـارچوب، علـم جديـدر ا.  داشـتندىک گمراه كننـده و كـاذبدئولويضي و اىارزش

در مقابـل، . ت شـوديـد از آن تبعيـتـر اسـت؛ پـس با تر و مقبول تر، معقول شرفتهيمدرن، پ
، مـا را از ىن نظـام آموزشـيب اين ترتيبد.  داردى منفيى علم، بار معناىا برى سنتىژگرض

  .ت و گذشته خود جدا كردهىص
 با شكست مواجه شـد و نتوانـست هـدف مـوردنظر ى غىطرح اصالح نظام آموزش

م  قرآن كى آرمانىژگگرا شدند و رض العمل مسلمانان مقلد و عكس. خود را برآورده سازد
  ١.ن مردم محقق نشدل شدن به واالتي تبدىنعي مسلمانان ىبرا

گـر، ي دى شـدند و از سـوىمانـدگ  عقبىك طرف، مسلمانان گرفتار نوعين از يبنابرا
 ىعي و طبى كه بر علوم انسانى مدرن غىها  و ارزشىني و جهان بىستش سكواليصيگرا

ر ذهـن  بـود، بـىنـي دى و ارزش هاى اسالمىنيطره داشت و در تضاد با جهان بيغرب س
  .مسلمانان حاكم شد

ياست نيز ابرقدرت ها با در حوزه س. شد بحران جامعه اسالمى اما به اين محدود نمى
ين تا به امـروز ادامـه كردند كه ا ايجاد اختالف بين مسلمانان، آنها را با يكديگر درگير مى

م شد امت اسالمى كه بايد امت واحدى باشد، به بيش از پنجاه كشور تقسي. داشته است
روشن . كه هر يك داراى مرزى مشخص شدند و نسبت به ديگرى ادعاهاى مرزى داشتند

است كه حفظ اين مرزها نياز به صرف نيروى انسانى و مالى فراوان داشـت و بـسيارى از 
  . شد توانايى ها و امكانات مالى و نظامى كشورها درگير اين قضيه مى

ح ثروت مواجه بـوده يع صحدم تويس با مشكل عى هم امت اسالمىدر بخش اقتصاد
 قرار گرفتـه و ىت كمي با جمعى اسالميىشتر منابع نفت در كشورهاي مثال، بىاست؛ برا

 از ىاري كـه بـسى كننـد؛ در حـالى مـىرضرورين ثروت را صرف امور غي اندك، اىعده ا
  .رندي درگىر مشكالت اقتصاديگر با فقر و سايمسلمانان در مناطق د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جت للناس تأمرون بالمعروف وتنه﴿.  ١ َكنتم خير أمة أخ ْ َ َ َّ ْ ْ َ ُ ْ َُ ْ َِ ِ ٍُ َ ُ ُ َّ َ ْْ ِ َ ْ ِ ُ َون عن المنكُ ُ ْ ْ َ   )١١٠ ٔهآيعمران،  آلٔسوره ( ﴾َْ
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در حـوزه فرهنگـى نيـز . نيـز پيـشرفتى در ميـان مـسلمانان اتفـاق نيفتـاددر حوزه فنـاورى 
ى، باورهـاى نادرسـت و رايـج، شـبهات سـواد مسلمانان با مـشكالت فراوانـى همچـون بـى

ى ى مختلف و بـا تأثيرهـاى روانـى ها در رسانه... يلم و رمان وها بر ضد اسالم در قالب ف غ
  )١٠- ٦ص  ،المعرفة  أسلمة(.گر مواجه بوده و هستندى ديها ى و اتهامهراس منفى، ايجاد اسالم

   ي علوم و اصالح نظام آموزشيساز ياسالم

 درک كـرده ى بـه درسـتىد احمدخان هنـديگونه كه عبده و س  معتقد است همانىفاروق
م، ذهن ي را اصالح كنىاگر نظام آموزش.  استى ما در نظام آموزشىبودند، مشكل اساس

. ها در عمل خواهد شد ن موجب حل مشكالت و بحراني و ادشو ىو فكر مردم اصالح م
ت نظـام يـز واقعيـت علم موجود در غـرب و نين بزرگان از ماهينكه درک نادرست ايگو ا

 نمودنـد، موجـب شـد تـا طـرح آنـان ناكـام ى كه در بخش آموزش طـىري و مسىآموزش
  )١٥-١٠ص  همان،(.گردد

ر و ييـ حـل مـشكل، لـزوم تغى براى مهم و اساسى از كارهاىكينكه يحال با فرض ا
ا يـد باشـد؟ آيـن اصـالح چگونـه بايـن است كـه اي است، سؤال اىاصالح نظام آموزش

 مـا ى را بـه روىديـن بحران باشد و افـق جدي بر اىانيتواند پا ى مىبازگشت به نظام سنت
د به نتوا ىً قطعا نمى معتقد است نظام سنتى بود؟ فاروقىند به فكر نظام نىصيا بايد يبگشا
 فـراوان ى روشـىهـا  ضـعفىن نظـام دارايرا اد؛ يسين مشكل برآي از عهده حل ايىتنها

 را در ضـعف و ىاو علـل فراوانـ. ديـد برآيـتواند از پس مشكالت دوران جد ىاست و نم
  .شود ىداند كه به آنها اشاره م ىل مي دخى سنتى نظام آموزشىماندگ عقب

   خاصيانحصار تفقه در دانش. ١

، استنباط و اجتهـاد ى سنتىن اواخر، چارچوب حاكم بر نظام آموزشياست تا ا معتقد ىو
 ى، معنـا»فقه«ن اسالم اگرچه در دوره آغايس.  بوده استى اسالمى از دانش هاىدر بخش

 ىر به موضـوعات داشـتند و علـوم اسـالمي فراگى داشت و صحابه و تابعان نگاهىعيوس
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 اطـالق ى، تنهـا بـه علمـ»فقـه «ىز مـدتشرفت بود، پـس اي در حال پىريبه طور چشمگ
ن يـن بـه ايـن سبب شد فهـم از دير استنباط و اجتهاد در احكام باشد و ايشد كه درگ ىم

گر غافـل ين علم توجه كنند و از علوم ديشاخه از علم محدود شود و دانشمندان تنها به ا
سـت، متفكـر ت منبـع و روش مواجـه اين معنا با محدودياز آنجا كه علم فقه به ا. شوند

 كــه فقهــا و ىشــود؛ در حــال ى در مواجهــه بــا مــسائل مــدرن دچــار چــالش مــىاســالم
ـي كـالم، تفـسىهـا  نخست در حوزهىها شمندان سدهياند قـادر بـه ...  وىر، علـوم تج

ک يـن يبنـابرا.  داشـتندىشتريـ بى دوران خـود توانمنـدىهـا اجتهاد بودند و حل معضل
و تمركـز ) عتعلـم شـ( مـشخص ىدانـش، انحصار چـارچوب فقـه در ىمشكل اساس

د به آن نقطه آغـاز خـود ين مشكل، تفقه باي حل اىبرا. ن خصوص بودين در ايعالمان د
ن و مواجهـه بـا مـشكالت در يـد فهـم ديـ علـوم باى سازى تحقق اسالمىبازگردد و برا

رد؛ چرا كه تمركز بر فقه باعـث شـد ي عام آن صورت گىچارچوب اجتهاد و تفقه به معنا
  .فتنديانشمندان اسالم از علم مدرن عقب بد

   يباور به تعارض عقل و وح. ٢

ان يحيان و مـسيهوديونان است كه بر ي ارمغان مكتب ى معتقد است تقابل عقل و وحىو
 درصـدد بودنـد بـا )٢٦ و ٢٥ همـان، ص(ى مانند فـارابىدانشمندان مسلمانان. ر گذاشتيتأث

 نتوانـستند از ىن بپردازند؛ ولين منطق به دفاع از د، همچوىوناني ىها  از دانشىبردار بهره
 ى مفهـومى را به عالم اسالم آورد و چـارچىضى سنت غىفاراب. آن درست استفاده كنند

نـه شـود و تـا ي تعارض نهادىن عقل و وحيرا مطرح كرد كه باعث شد در جهان اسالم، ب
 اعتقـاد او، متكلمـان و بـه. ن امـر باعـث انحطـاط مـسلمانان شـديابد كه ايامروز ادامه 

بـه هـر . دنـديد ىگر نميكدي ى را رو در روى، عقل و وحى تا قبل از فارابىمتفكران اسالم
ت كنـد، باعـث يـ مسلمانان حماىدگاه هاي كه قرار بود از دىونانيشه و منطق ي، اندىرو

شتر شد كه حاصل آن انحطاط يش به تصوف بيز گراي آنها شد و بعد از آن نىماندگ عقب
  )٢٨-٢٤ همان، ص(. بحران مضاعف در جامعه بودو
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 ىكند؛ البتـه بـه عقلـ ى معتقد است روح قرآن و اسالم، انسان را به عقل دعوت مىو
 و ىنـيقي، بـاور ىقرآن انسان را بـه انـسجام فكـر. ل كندي و تحلىنقاد كه ادعاها را بررس

نهـد وگرنـه  ى عقـل بنـا مـى را بر مبناىک مسلمان وحي. كند ى واقع دعوت مىجستجو
البتـه بـه .  آوردى نداشت و دوام هم نمـى بود و ارزشى بر ذوق شخصى مبتنىرش وحيپذ

 ىكردهـا با كمـک ررضىوناني متفاوت است و عقل ىوناني با عقل ىن عقل قرآنيباور او، ا
را مطرح كرده و عقل نـاب و خـالص » ىعقل حدس« به نام ىد معرفتيانه، منبع جديصوف
ن عقـل ي معتقد است اىفاروق.  نموده و منشأ خرافات شده استىالص را دچار ناخىقرآن

. دهـد ى سـوق مـى و ابزارانگـاريى، نفع گراىسم، نگاه فروكاهشيال ما را به ماتىحدس
 از آنجـا كـه سـخنان او در بـاب عقـل، ىدهد؛ ول ى نمى درشاره عقل حدسىحي توضىو

 را نكـوهش ىونـاني است كه عقل ىگر كساني و دىه، غزاليمي ابن تىدگاه هايارجاع به د
  )همان(.افتتوان مراد او را ديص ىاند، م كرده

  ان مسلمانان يشه و عمل در ميان انديک ميتفک. ٣

مكتـب  ىرگذاريتأث و يىشكوفا دوران كه ـ ىاسالم نآغايس دوره در رهبران ما ،ىو باور به
 نيـع در و داشـتند عهـده بر را ىاجتماع و ىاسيس ىها عرصه تمام تيمد ـ بود اسالم
 ىاقتـصاد رهبـر و ىنظام رهبر قرآن، ىقار مدرس، محدث، متكلم، مجتهد، متفكر، حال

 ىبحرانـ عمـل، در اگـر. كند  ىم هم عمل كند،  ىم فكر كه ىكس همان نيبنابرا. بودند زين
 بحـران دارد، ارياخت در را ىعمل ىرهبر نكهيا ليدل به شود، حاكم ىاسالم جامعه متوجه

 عمـل و فكر نيب نجايا در. ديآ ىآن برم اصالح درصدد و كند  ىم احساس وجود تمام با را
در   اهـل عمـل نباشـند وىشه بپردازنـد، ولـيـبـه اند فقط ىگروه ست تاين ىاديس فاصله

  .شهينه اند باشند، عمل فقط اهل ىمقابل، گروه
 بـود، يـزآم  موفقيـتاين عمـل آورند و اگر مى عمل مرحله ى را بها انديشه رهبران، امامان و

انجـام  خـود اصـالحاتى انديـشه در صـورت، ايـن غير نتيجه مورد نظر حاصل شده بود و در
  . توازن را برقرار كنند توانستند  مى نبود، يساد عمل و علم فاصله اينكه دليل آنان به. دادند مى
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  وىنظـر ذاتـا ىهـا بحـث ،ىاسالم تمدن يىآغاز شكوفا دوره در معتقد است ىفاروق
 حجـم آنهـا ىولـ داشـتند؛ وجود زين محض ىعيمابعدالطب ىها مانند بحث ىاتير عمليغ

 آن در نيبنـابرا. نداشـتند ىتـوجه قابـل گـاهيجا ىاسـالم ىمعرفت منظومه و در اندک بود
 اهـداف خـدمت در كـه ىتيعقالن بود؛ عمل به انسان مسلمان معطوف تيعقالن دوران،

 ىاسـالم جامعه ىبرا رفاه و سالمت انت،يد ت،يامنش يدايو موجب پ رديگ  ىم قرار ىنيد
 حـل سـرعت بـه هـم مـردم مشكالت بودند، حكومت با نكه مردميبا توجه به ا. شود ىم
آنها درصـدد  و كردند ىم منتقل متفكر خود رهبران به ها را بحران و را مشكالتيس شد؛  ىم

  .آمدند ىحل مشكل برم
 بـا يـىاجرا و ىاسيس ىرهبر رابطه  افتاد ويىن حوزه عمل و نظر جدايبا گذر زمان، ب

 حركـت جهل ىكتايص در  كهىاتيعمل و ىاسيس رهبر رايس د؛ده شد و بحران آفب تفكر
 از نـدارد، بحـران حـل ى بـراى مناسـبىهـا حـل و از آنجـا كـه راه افتـد ىم خطا كند، به

 تيـحاكم سسپ .شود ىم مضاعف بحران جهينت در و كند ىم استفاده نادرست ىها آموزه
 خـود تهىصـ بتواند تا دينما مقاومت انتقادها برابر در و كند هيتوج را خود اشتباه نيا ديبا
   .شود ىم تر بزرگ ىخطاها بروز سببها  نيا همه كند كه حفظ را

 ىكـار عمـل و اسـتيس بـا تفكـر اهـل شـد، جدا عمل از تفكر ىوقت گر،يد ىسو از
 بـه معطـوف لـسوف،يف فكـر اگـر. رونـد ىده مـيـفا ىبـ ىنظـر ىهـا بحث سراغ ندارند و
خـورد  ىوند نميپ تيواقع و تينيع با کيمتاف و فلسفه  جامعه نباشد،ى واقعىها دغدغه

  . نداردىچ نفع عمليپردازد كه ه ى مىو به موضوعات
 بـا و برداشـتند دست  خودى و اخالقىاعتقاد ىارهايمع از هم از متفكران ىالبته برخ

 دادن دسـت از مـتيق به نيا ىول شدند؛ استيس آلوده و ند كردىفاسد همكار حكومت
 و ىاسـيس ىرهبـر جـهينت  در.بـود ىاسـالم ىنظـر ىهـا چارچوب و ىاسالم ىها ارزش

وط عمل به كه ىاجتماع  ىطـ را خـود راه و ديد ازين ىل بياص تفكر آن از را خود بود، م
 ىجـا ،ىنـيد هـدافا و مـردم سامان گرفت و مصالح ىاستبداد جه حكومتيدر نت .كرد
  . داد ىشخص اهداف به را خود
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 ىهـا ت، بـه دنبـال بحـثيـ از حاكميىبه علت جـدا متفكران و مردم گر،يد ىسو از
از  حكومت و داشت ىفرد ىها جنبه ـ كه انهيصوف و ىعرفان ىها شيگرا ايمحض  ىنظر

 ىهـا مـسلمانان بـر بحـث ى عقلـىهـا يىرفتنـد و توانـا ــ كـرد ىآنها احساس خطر نمـ
 انـهيفردگرا ىاخالق ىها و ارزش ىشهود انه ويگرا  درونىها موضوع و ىانتزاع ىكيتافم
 ىهـا دگاهيـد براسـاس بـود قـرار  كهىتعادل و تعامل نيبنابرا. نفس متمركز شد بيتهذ و

ــب ىاســالم ــبگ صــورت معنــا و مــاده ني  و ى عقلــىش انتزاعــينــشد و گــرا انجــام رد،ي
... شرفت ويو توجه به پ ىاجتماع كردافته، ررضيلبه  غيىگرا  و آخرتى فرديىگرا تمعنىص

  .رنگ شد كم
 مـا متفكـران.  است، آشكار بـودى عملى همچون فقه كه دانشىن موضوع در علوميا

 ىكـار ىاجتمـاع عمل با ت،يواقع از ىاسالم  فكريىل جدايبه دل اجتهاد و فقه بحث در
 ظـاهرگرا و ىجه فقه بـه علمـيتدر ن. گرفتند فاصله ىاسالم تيعقالن از كم نداشتند و كم

 نيـا اهـداف و معطوف گشت، بدون آنكه به حكمـت رفتارها و به ل شديتبد ىرعقالنيغ
  .شود توجه احكام
 بهتـر از فقـه ىاسـت وضـعير و سيهـا همچـون تفـس ر دانـشي، سـاىطين شرايچن در

 اسـتيگـشت و س محدود ىحدس و ىنيها به امور تخم شهياند ر،يتفس در حوزه. نداشتند
 ىح خـود بازمانـده، در نـزد متفكـران امـرير صـحيل انحراف حاكمان، از مـسيبه دل هم

 و ىفـرد ىهـا ارزش نيـب ب تـوازنيـن ترتيبـد شـد ىمـ ىتلق زشت و نادرست ارزش، ىب
  )٢٩ و ٢٨، ص المعرفة أسلمة(.رفت نيب از ىاجتماع

  يفرهنگ و ينيد امر انيم يانگار دوگانه. ٤

وند داشتند و ي پىنيد مباحث  باى جامعه اسالمىفرهنگ ثمباح انحطاط، دوره از شيپ تا
 مـسلمان را انـسان ىهـا تيـ، بـستر فعالىني دىها ها و چارچوب ر از آموزهيفرهنگ با تأث

 ىاجتمـاع و ىفـرد ىها عرصه تمام در ىاله ميمستق مودن راهي پىاو را برا و داد ىم شكل
 و تمعنىص لت،يفض خدا،  راهيىو جدا عمل و نظر نيبا فاصله افتادن ب اما كرد؛ ىآماده م
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 بـود؛ در ىگـريده گـرفتن ديـرها مستلزم نادين مسيک از ايا، انتخاب هر يدن راه از آخرت
 ن دو ازيـ ايىاكنـون بـا جـدا. ده بودندين دو درهم تني اىل اسالمي كه در منظر اصىحال

 ى و از فعل اجتماعدرون ى مىافراد به سىص. اند ش گرفتهيا هر دو راه انحطاط را در پيهم، 
 ىر اخالقـيـغ رود و دچار اسـتبداد و نظـام ىم گري دىت به سويرند و حاكميگ ىفاصله م

 خود ىشخص ىها خواسته به  حاكمىابي دستىبرا ىا لهيوس قدرت، و شود و حكومت ىم
 اسـت، مهـار ىختگيش و افسار گسيرو به افزا زين ىفرد ىها خواسته از آنجا كه. گردد ىم

 مـردم شـد ن سـببيافتاد و ا مردم فاصله و قدرت نيجه بيدر نت. ر شديناپذ قدرت امكان
ن يبر ا را مردمساز حضور استعمارگران شد؛ يس نهين زميندانند و هم خود آن از را حكومت

زه يـ فاسـد خودشـان اسـت و انگىهـا ت دولـتيـز ماننـد حاكمين باور بودند كه استعمار
ل يـز موجـب تحميـن م اسـتعماريحـضور مـستق. ند مقابله با استعمار نداشتى براىچندان

 ىامـدهايشد كـه پ ىاسالم جامعه  برىمدرن غ ىآموزش و نظام ىزندگ فرهنگ، سبک
  )١٥-١٠ همان، ص( . مسلمانان داشته و داردى را براىناگوار

  يحل اصالح نظام آموزش راه

د، پـس يآ ى نم از عهده حل بحران بريى به تنهاىحال كه معلوم شد بازگشت به نظام سنت
 ى در ادغام دو نظام آموزشى، راه حل اصالح نظام آموزشىست؟ به باور فاروقيراه حل چ

 بـا يى، آشـناىآموزشـ نظـام بر ىاسالم ىها ارزش و ىنيب ت جهاني، حاكمىسنت و ىغ
  . استىن متون در علوم انسان و تدرضىتمدن اسالم

 ىد نظام آموزشـياوال، با: ميم ده انجاىد دو كار اساسين هدف باي به اىابي دستىبرا
م كـه نقـاط قـوت دو  درانـدايسىديـم و نظـام جديگر ادغام كنيكدي را در ى و سنتىغ

 انتخـاب ديبا ديجد نظام  در١. هر كدام به دور باشدىها  را داشته و از ضعفىعنصر قبل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبـل از وى و در چنـد دهـه گذشـته در ايـران و شـايد . نظر فاروقى از ايـن جهـت سـخن جديـدى نيـست .١
 .اند كشورهاى ديگر نيز همين ديدگاه وجود داشته و آنها به تأسيس مدارس جديد اسالمى همت گماشته



 ١٣٩٠ پياپي دهم، زمستان ،دوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٤٨ 

گردد و  توجه ىاسالم آداب و اخالق رد، بهيگ انجام قبول قابل ىارهايمع اساس بر استاد
 دانـشگاه تا دبستان از ىآموزش ىها دوره تمام ىنظام نيچن .از متون مناسب استفاده شود

  .رديگ ىبرم در را
 از جملـه ى كـه اشـكاالت فراوانـى نظـام سـنتىد متون درسـي نمونه، باىن برايبنابرا

 شتريـمتأسـفانه ب. مير دهييرا دارند، تغ...  مخاطب و ىت براي نبودن، عدم جذابىآموزش
ده هـستند كـه البتـه يـچي و پر از عبارات مغلق و پى، متون پژوهشى نظام سنتىمتون درس

 ىت اسـتانداردهايـل عـدم رعايـ بـه دلىان شده اسـت؛ ولـي هم در آنها بى نابىها نكته
ن متـون، يـ اىن است كـه گـاهيگر ايمشكل د. ستندي مناسب نى متن درسى براىآموزش

  .شود ى مىک ارزش تلقي از آنها ىاده آموزشفاند و است دا كردهيجنبه تقدس هم پ
ل يتفـص.  حاكم شودىن نظام آموزشي بر اى اسالمىها  و ارزشىنيد جهان بيا، بايثان

  .ديآ ىن نكته در ادامه ميا
ى، آموزان در مقاطع مختلف، احكام اله در اين نظام آموزشى، بايد دانشجىصان و دانش

ى را بشناسند و با پيشينه تمدن اسالمى آشنا نظام اخالق اسالمى، تايصخ و فرهنگ اسالم
ًشوند؛ چراكه وقتى آنها بدانند مسلمانان در گذشته ـ مثال در قرن دوم و سـوم ـ پرچمـدار 

ت و اعتماد بـه نفـس پيـدا مـى كننـد و در اند، احساس هىص علم و فناورى و اخالق بوده
آنها همچنين بـا روش . م دهندين كارهاى بزرگى را انجاتوانند چن يابند كه آنها نيز مى مى

توانند  ىشوند و م هاى پيشرفت و نوع مواجهه با مسائل آن زمان در تمدن اسالمى آشنا مى
يات گذشتگان راه برون رفت از بحران ها در دوران معاصر را بيابندبا بازساز ايجاد . ى تج

  .ى گسترده مالى و قانونى حاكميت داردها چنين نظامى نياز به حمايت
رحله بعدى براى اسالمى كردن نظام آموزشى، اسالمى سازى معرفت و دانش است م

تـا پيـش از ايـن . كه فراتر از كارهاى قبل خواهد بود و به محتواى متن درسى توجـه دارد
مرحله، تمركز بر تأسيس يك نهاد اجتماعى آموزشى جديد بود؛ اما در اين مرحلـه، بايـد 

انى معاصر وارد كنيم تا بتوانيم، بر اسـاس آن متـون نگرش خاص اسالمى را در علوم انس
ايـن كـار يعنـى . براى توليد متن، نخست بايد توليـد انديـشه كـرد. جديدى تأليف كنيم
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اسالمى سازى معارف و دانش هاى بيست گانه نياز به طى مراحل متعددى دارد و بايد هم 
لوم سنتى ما نيـز دچـار در علوم جديد و هم علوم سنتى اصالحاتى صورت بگيرد؛ يسرا ع

   ١.٢يد امت اسالمى در زمان خود را حل كننداند مشكالت جد يى بوده و نتوانستهها كاستى
ن يـدر ا.  افتـدى حـذف اتفـاق مـىل و گاهي از نوع تعدى تصرفىند، گاهين فرآيدر ا

 و ىني دى و چارچوب ها و ارزش هاىدگاه اسالميد بر اساس ديم علم جديمرحله، مفاه
ش يرار ديشـاره و رضـي، تفسى مجدد، بازخوانىت آنها سازماندهيز وزن و موقعيو ن ىدتيعق
  .رگذار باشديتواند تأث ىگاه عناصر مير جايي، تغى معرفتىايرا در جغرافشوند؛ يس ىم

اهداف دانش ها . دنظر كرديد تجدي در علوم جدى كارشردىد در روش هاين بايهمچن
د ي جدى، متون درسىبر اساس نگرش اسالم. ر كنديي تغىدگاه اسالميد براساس ديز باين
ح داده شد، آنها ي كه در مرحله قبل توضيىط در نهادهايز شرايد حايشود و اسات ىجاد ميا

ت دولت را هم ي كه حماىک نهاد معنويب دانشجو در ين ترتيبد. س خواهند كردرا تديص
  )١٩ ـ ١٥، ص المعرفة أسلمة(.رديگ ىدارد، علوم را فرا م

   ينسانان متون علوم ي علوم و تدويساز يماسال

   ىن متون علوم نساننه تدرضي علوم در زمىساز ى و اصول اسالمىمبان) الف
 را اصـل پـنج ى وجـود دارد؟ فـاروقىچـه اصـول و مبـان علـوم ىسـاز ىاسالم نديدر فرآ
قت، يحق مخلوقات، وحدت خداوند، وحدت تيوحدان :كند ىه ميدر علوم توص ىبازنگر

   .تيانسان و وحدت معرفت وحدت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طـرح در كـه اسـت بـاور ايـن بـر عطـاس.گيـرد مـى فاصـله العطـاس بنقي آقاى از اينجا در فاروقى. ١
 .ندارد تصرف و حذف به نيازى و است اسالمى سنتى، نظام متون معرفت، سازى اسالمى

 دوران با مواجهه دوره در سنتى روش ضعف نقاط فاروقى درشاره هاى با توجه به ضرورت تبيين ديدگاه .٢
 .ن مقاله آمده استاجمالى در پايا طور به جديد، مطالبى
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   خداوند )وحدانيت( وحدت. ١
او . واحـد اسـت ىخـدا جانـب از ىخىض صفت هر است و عالم نيا خالق تنها خداوند
در  خداونـد ىسـو بـه عـالم ىاجـزا از كي و هر دهآف ىخاص هدف اساس بر را جهان

 سـنت بـر ىمبتنـ و قانونمنـد جهـان نيا. است ىفاعل دين همان توحيحركت است كه ا
 كـه شـامل دارد وجـود ىگـريد عوالم ماده، عالم نيا پس است؛ در شده دهآف ىنتكىص

 قيهمـه حقـا ست،ي نىاله نظام خارج از ىموجود چيه. شود ىم ...و فرشتگان خداوند،
 .اسـت ارزش ى بـىالهـ ايـ نـدارد وجود اي ن نظاميا از رونيب امور و اوست به ىمتك عالم
ز يـن ىشـناخت بلكـه روان. ستنديـن ىشـناخت و معرفت ىودشناختها فقط وج گزاره نيا البته

خـود  آثـار د بتوانـدين توحيا تا باشد داشته هم مانيا و آنها باور به ديبا باشند و انسان ىم
  .برود ها ه به سراغ دانشين روحيروح و جان او بگذارد و او با ا را بر

معرفـت مـا  هـستند، هدفـدار ،َعالم ىاجزا نكه همهين باور و با توجه به ايبر اساس ا
 ىهدفمنـد نيبنـابرا. باشـد ىالهـ اهـداف تحقـق و در جهـت خداوند ىبه سو ديهم با
  .است ديتوح ثمرات از ىكي دانش،

  خلق وحدت. ٢
 هـم بـا عـالم نيـا ىاجـزا. نـدارد راه آن در ىدوگانگ و است منسجم و واحد َعالم نظام

 منـشأ كـه ىو امور اند جاد شدهيا علت کي آنها از  همه.مؤثرند گريكدي كمال در و مرتبط
مخلوقـات  همه هدف چون گر،يد ىسو از. گانه باشندياز هم ب توانند ىنم دارند، ىواحد

تـوان  ىمـ رو نيـا از. دارد ان آنها وجـوديم زين تيغا به معطوف ونديپ کي است، خداوند
 نيـا. تاسـ حـاكم آن ىاجـزا همـه بـر  بـوده،ىجهان عموم نظام بر حاكم نيگفت قوان

ـ را انـسان كـه ىهنگـام خداونـد چراكـه ستند؛يـن ىنتكـىص و ىفقـط مـاد نيقوان د، آف
خلقت و فطرت  ع كرد كه باانسان تش و عالم نيا ىوجود ساختار با مطابق يىدستورها

 و دارد حـضور و اسـت فعـال و ىح جهان، نيا در وستهيپ خداوند .انسان متناسب باشد
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  ١.كند ىر مي و تدباداره را عالم لحظه به لحظه
ــ مثـل  هـستند  موجـودات عـالم محـدودىها تيغا ىاو بر آن است كه اگرچه گاه

 شـبكه نيـا كـل هـدف ... اسـت و هـدف ب ج اسـت و الف ب جاديا از هدف نكهيا
 تيفيك و مرتبط است هم  بايىنها هدف  وىاصل ن علتيبنابرا. است خداوند هدفمند،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كند كه امرى غيرضرورى هم هست و آن اينكه ارتباط  اى غير قابل قبول را ذكر مى وى در اينجا نكته. ١
ّعلى و معلولى يا ارتباط سبب و مسبب در جهان، مقهور اراده الهى است و اراده الهى مى تواند قانون  ّ

شود مگر اينكه  جود باشد، آن چيز موجود نمىاى كه اگر علت تامه چيزى مو عليت را نقض كند، به گونه
  .شود خدا بخواهد، و اگر او نخواهد آن چيز موجود نمى

ًحقا إن لدى كل كائن فى أى من مراحل وجوده، قوة ذاتية دافعة تمكنه من التغير، لكن الحق أيـضا أن « ً
القوة المحركـة ال تـؤدى وأكثر من هذا فإن هذه . هذه القوة الدافعة قد أوجدها اهللا وهو الذى يحفظها

دائما بذاتها إلى النتائج المرتبطة بها بشكل ضرورى ال يتخلف، رصنما بأمر اهللا تتولد النتـائج المعينـة 
ًعن األسباب المرتبطة بها عادة، فاهللا سبحانه وتعالى قد يجعل سببا ما يؤدى إلى نتيجته مباشرة، لكنه 

ق أسباب أخرى فيكون  ما يظهر لنا على أنه سلسلة حتمية من األسباب ال ًقد يحدث سببا ما عن ط
ًيعدو أن يكون سببا إلهيا تماما كالسبب المفرد ً ومن جانبنا نحن البشر فإننا نثق باهللا تعالى، أو بنظامه . ً

ًالكونى فنطمئن إلى أن سببا معينا سوف تتبع ، »هيـوم« و »الغزالى«رصذن فكما اكتشف . ه نتيجة معينةً
ًن خالف فى المبادئ، فإن ارتباط السبب بالمسبب ليس أمرا حتميـاعلى ما بينها م فـالواقع أن مـا . ً

» .ًنسميه بالسببية ليس إال عملية تتابع وتكرار تقودنا إلى االعتقاد بأن سببا ما تتبعـه عـادة نتيجـة مـا
  )٣١، ص أسلمة المعرفة(

؛ يسرا اگر خدا بخواهد، علت بر اساس اين سخن ضرورتى ندارد كه هر معلولى علتى خاص داشته باشد
يصزد و اين سـخن همـان  اين حرف بنيان همه چيز را بر هم مى. دارد و اگر خدا نخواهد، علت ندارد

كنند رابطه ضرورى ميان علت و معلول به  ايده متكلمان اشعرى و از جمله غزالى است كه گمان مى
رورى عليت و معلوليت امور را بـه معناى نفى قدرت الهى و نفى نقش وى در عالم است و رابطه ض

اهللا است و لذا اگر عادت الهـى عادةسوزاند به سبب  دهند و معتقدند اگر آتش مى اهللا كاهش مىعادة
اين ادعا . بر اين نباشد و خداوند اراده ديگرى در پيش گيرد، نظام عالم به صورت ديگرى خواهد بود

هـا و نيـز همـه  هـا و اسـتدالل هـا و اسـتنتاج م معرفـتالبته لوازم خطرناكى دارد؛ از جمله انهدام تما
 ... .ها براى اصالح امور اجتماعى و تالش



 ١٣٩٠ پياپي دهم، زمستان ،دوم شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٥٢ 

 انكـشاف ىبـرا عـالم تيـگـر، ظرفي دىاز سو. باشد ىم انيپا ىمتعدد و ب زيارتباط آنها ن
 مـا دانـش است، انيپا ىب روابط نيا چون و  باالستى نامتناهىها ارتباط نين ايب نيقوان
نـدارد و  انيـپا قـتيحق بـه علـم ،ىاسالم دگاهيد از نيبنابرا. باشد انيپا ىتواند ب ىم هم

 ن عـالميقوان كشف تا درصدد دهد ىم زهيانگ و هيروح انسان به ،ىكردن ررضياسالم با چن
بـه  جهينت در و ىاله اهداف ن و روابط را بشناسد، بهيقوان نيا شتريب چه باشد؛ چرا كه هر

  .شود ىم تر آگاه خود خدا
 ىرا انـسان بـرات است؛ يسي نهاىز بير عالم نيقدرت انسان بر تسخ نكه،يا گريد نكته

. خلق شده اسـت كمال ريدر مس انسان  استفادهىز براين و جهان است شده دهآف كمال
 اريـاخت در را خود زين عتيجهان نهاده و طب و عتيطب در را بشر ىازهاين خداوند رو نياز ا

ر ي، جهـان را تـسخى خالفـت الهـىالبته از آنجا كه انسان بـه مقتـضا. او قرار داده است
باشـد، و گرنـه  )خداونـد(عنه  مستخلف دستور  و طبقىد به درستير باين تسخيكند، ا ىم

 ىاز سـو. رديپذ ىصورت نم تكامل و ىهماهنگ آن گريد و افتد ىم و افساد اتفاق انحراف
 زيـعـالم بـه دسـت انـسان ن ريتسخ ندارد، ىتيمحدود عالم كشف نكهيا به توجه گر بايد
  . است تينها ىب

  معرفت و حقيقت وحدت. ٣
 خـود ىخطـا متوجـه وارد،م ىبرخ در شود كه ىم خطا ق دچاريدر فهم حقا  انسانىگاه

 ه بـر دانـش خـود قـدرتيـو بـا تك يىتنهـا بـه انـسان اوقـات، ىاريبس در ىول گردد؛ ىم
 يىتوانـا مكمـل كـه دارد ازيـن خطـا از مـصون ىمنبع به نيبنابرا. ندارد را خطا صيتشخ
 »ىاله ىوح« منبع آن. باشد نادرست از درست صي تشخى براىاريو مع انسان صيتشخ

ب دو يـن ترتيبد. كند ىم كشف را عالم قيحقا ىمنبع معرفت، برخ کيه است كه به مثاب
 انـسان و ى و عقلـى حـسىهـا دانـش: ق وجود داردي از حقاى فهم و آگاهىراه عمده برا

  .ى وحىگريد
هـم  اگـر ىانـسان ىهـا اسـت و دانـش خداوند جانب نها ازينكه هر دو ايبا توجه به ا

 بـه .داشـت نخواهنـد تعـارض هم با شوند، ىم رهنمون تيواقع سمت درست باشند، به
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 و دارد توجـه احكام به هم ىعنيپردازد؛  ىم اتيح ابعاد همه به اسالم گر،يد ىسو از
 ىهـا برنامـه هـم ؛ىفـرد هـم و دارد ىاجتماع ىدستورها هم و اعتقادات؛ اخالق به هم
 نيـا بـه توجـه  بـا.آن ىورا بـه هـم پردازد و ىم عتيطب به ؛ همىاخرو هم دارد و ىويدن

 كـشف را عـالم قيحقـا گـسترده، نظام نيا آحاد از ىكي عنوان به ديبا ىانسان هر نكات،
 سـازنده، ىها تين فعاليا جهينت. رديگ به كار قسط و عدل اقامه ىبرا را خود دانش و كند

 خواهـد شـد؛ ساز تمدن و ساز  فرهنگىانج زين و خواه عدالت و اپىص ىا جامعه شيدايپ
 شكوفا آن در انسان ىدرون ىاستعدادها ،ىاله دستورات اساس بر كه هماهنگ ىا جامعه

  . خواهند داشتىساز  مهم در تمدنىنقش ،ىاسالم ىانسان علوم. شود ىم
  وحدت انسانيت . ٥

 وجود نـدارد و تنهـا ىز ذاتيک و تمايت، تفكقت بشيان ذات و حقيدگاه اسالم، مياز د
ِمثال انسان سـ. ت وجود دارد و بسيانسان ـياه در مقابـل انـسان سـفيً  در ىِد و انـسان غ

همـه . م از آن خـانواده نـدايصىن خانواده در مقابل انساني از اى، انسانىشرقِمقابل انسان 
باشـند و در  ى مـىت عارضيل تفاوت در ژن، خانواده، قوم و مليها از قب  انسانىها تفاوت

َأيها يا﴿ : ندارندىتيچ مدخليت انسان هيانسان ُالناس َ َّإنا َّ ْخلقناكم ِ ُ ْ َ ْمن َ ٍذكر ِ َ ْأنثى َو َ ْجعل َو  ُ َ ْناكمَ ُ 
ًشــعىضا ــل َو ُُ َقبائ ِ ُلتعــارفوا َ َ َ َّإن ِ ْأكــرمكم ِ َ َُ ْ ــد َ َعن ْ ْأتقــاكم اهللاَِّ ِ ُ ْ ــ حجــرات، ٔســوره( ﴾َ هــا و  گــروه )١٣ ٔهآي

  . ستي نىك مالک برتري چيها و زن و مرد، ه ىبند فهيطا
 رد؛يـبگ قـرار ىاسـالم ىانـسان علـوم ىبـرا يىمبنـا ديبا زين اصل نيا ،ىفاروق به باور

 ىجـوهر زيتمـا هيـما امر نيهم و ندارد وجود معاصر ىانسان علوم در يىمبنا نيچن چراكه
 گانـهي خداونـد كـه گونـه همـان. اسـت ىانـسان ىهـا دانش به غرب و اسالم نگرش نيب

 هـستند او دار امانت و دارند عهده بر را او خالفت كه ـ ها انسان به ديبا وحدت نياست؛ا
 ىگـاه اما است؛ داده همه قرار نهاد در را ىانسان واحد فطرت خداوند. كند تيسرا زين ـ

» تيانـسان وحـدت« نيـا حـال. زند ىم هم بر را ىانسان وحدت نيا خود، اراده با انسان
  . نقش كندىفايا ما توجه مورد علوم در ىاسالم ىاتياله ىمبنا کي مثابه به ديبا

و نوع غـذا و  دارند ى زندگى براىقه مخصوصي، سلى، هر ملت و گروهىعيبه طور طب
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هـا،  ان انـسانيـ در مى حتـىگاه. لباس و نحوه معاشرت و گفتار و ىصان آنها تفاوت دارد
بـه . ت متفـاوت اسـتيـا مليل وراثت است ي به دلى بدنىها يىزان هوش افراد و توانايم

گر را بـشناسند و تعامـل يها همد ت وجود دارد تا انسانيها در واقع ن تفاوتير قرآن، ايتعب
 ىهـر كـس دارا. رديـگ ى جامعـه بـا تعامـل صـورت مـىرد و معنـاي صورت گىاجتماع

ز دارد كـه آن را بـا يـ نيىهـا تيگـر، محـدودي دىها است و از سـو يى از تواناىا مجموعه
  .شود ىجاد مي اىک تعامل اجتماعين يكند و بنابرا ىگران جبران مي دىها يىتوانا

 ىاست؛ بلكه بر اسـاس اراده هـا رقم نخورده ىک امر قطعيز بر اساس يخ نر تايصيس
سـازد، اراده  ىخ را م هم كه تايصىن عنصريبنابرا. افته استيها سامان  ا بد انسانيخوب 
پـس معلـوم . روز شده استي پى نژاد شكست خورده و گاهىگاه. است، نه نژاد ها انسان

 خ مـسلط شـدند؛ بـر تـايصى مدتىن هر قوميهمچن. ستي نىروزيشود در ذات نژاد، پ ىم
ها،  يىاها، آيص ى ها، آلمانىفرانسو.  سپردندىگري تاج و سلطنت را به دى پس از مدتىول

 آنكـه سرنوشـت ىعنـين يـخ سردمدار بودنـد و ا از تايصىک در برهه ايهر ... مغول ها و
 يىهـا ند مؤلفهيست؛ بلكه برآينه نيا نژاد نهاديا قوم يک خانواده يخ در ذات  در تايصىساز

  . رتر استي از همه چشمگى انسانٔهان، نقش ارادياست كه در آن م
ک نـژاد يم ما ياگر بگىص.  كرده استى نفى را به كلىم نژادپرستبه هر حال، قرآن ك

شود؛ بلكه  ىنجا ختم نمي، به ااند بافته و هر كدام تافته جدا ىک نژاد شرقيم و  دايصىغ
نخـورده و پـاک  كه نسل آن دستانه معتقد است نژاد ژرمن برتر است؛ چرا يگرا روح غرب
د گىصـ ى مـىگريدر مقابل، نژاد و ملت د. گران آلوده و تباه شده استي نسل دىاست؛ ول

آنها چـون بـا نگـاه تعـصب . ها ندارند  دارند كه ژرمنيىازهايامت... در صنعت، فرهنگ و
 در ىنيلتـر و موسـوليرو ه نيـاز ا. ننـدي بىگران را نمـي خوب دىها ىژگنگرند، رض ىز ميآم

  .كنند ىخ ظهور متايص
گر يكـديرا بـه رخ ...  وى، مـالى خـانوادگىهـا ىز برتريا نژاد نيک جامعه يدر داخل 

 ىايـ اسـت كـه در تمـام زواى اساسىكرد ررضىزطلبي و تماىن نژادمحوريبنابرا. كشند ىم
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 از ىب همه ناشـنه و جنگ و تخيك. كند ى نفوذ مى و فردى اجتماعى و واحدهاىزندگ
  . ز هستنديک و تمايتفكن يا

فاروقى معتقد است در غرب، ديدگاه نژادپرستى حاكم بوده و علوم انسانى بر ايـن اسـاس 
ان دامن زده است   )٤٥ ـ ٤٠ص  ،المعرفة أسلمة( .شكل گرفته و رومانتيسيسم غرب به اين ج

 دگاهيد رييتغ و سمسكواليص ها، گسترش مسلمان ىافتادگ ، عقبىپس به اعتقاد فاروق
 از ىكـي.  خواهـد بـودى است و راه حل آن اصالح نظام آموزشـىمسلمانان مشكل اصل

 ىكلـ اصـل پـنج بر هيتك د بايبا  برآن شد كهىو و است ىدرس متن ،ىآموزش نظام اركان
 موجـود ىعلـوم انـسان ىن متـون درسـنـه تـدرضيدر زم دانش ىساز ىگفته، به اسالم شيپ

  .همت گماشت
چگونـه اسـت؟  علـوم ىساز ىاسالم شدن ىاتيند عملين است كه فرآي اىسؤال بعد

  ١ .داند ىمرحله م ن راه را درگرو تحقق دوازدهيمودن اي پىو

  ن متون نه تدرضي دانش در زمىساز ى شدن اسالميىگانه اجرا مراحل دوازده) ب
  نىصن انسانى علوم هاى تمامى عرصه آشنايى با. ١
سبک و محتـوا و  به همان ديجد ىانسان ومعل ىها  عرصهىتمام با  مايىآشنا گام، نياول
 ماده و ىعلم رشته هر د دريما با. شود ىم عرضه غرب در كه  استىسطح نت ىعال در

 آن را بـه مـسائل و هـا روش ،)هـا فـرض شيـپ و هيـاول ىمبان (قواعد موضوعات، ،ىدرس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گانه يسر را بـه عنـوان هـدف خـود از  موارد پنج گانه، دوازده مراحل اين تبيين به ورود از البته وى پيش .١
 ارتباط مى، برقرارىاسال جديد، دستيابى به ميراث دستيابى به علم: شمارد متون بر مى سازى اسالمى
 تكيـه اين دو و آمادگى براى حركت در مسيرى كه با ميان سازنده و خالق اين دو، رشط ميان مناسب

رسـد  بـه نظـر مـى. كنـد راهنمـايى زميـن بر الهى سنن سوى تحقق به را ما اسالمى بتواند انديشه بر
و مراحـل عمليـاتى و فرآينـد سازى متـون و  فاروقى در اينجا تا حد قابل توجهى بين اهداف اسالمى

 فرآينـد سازى متون خلط كرده است؛ يسرا به جز مورد پنجم، بقيـه مـوارد همگـى مراحلـى از اسالمى
 .مذكور هستند، نه هدف
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 و ابابـو ن،عنـارض اصـطالحات، انيـتنهـا ب نجـايا در. ميكـن ىبند طبقه مناسب ىا گونه
 مـراد كه ىاجمال يىها  را به صورت گزارهها آند يبلكه با كند؛ ىنم تيكفا علم آن فصول

 کيـ بـر تـسلط اسـت و علـوم نيا بر تسلط اول، گام جهينت. ميكن نييتب كند، ىم انيب را
  .  مهار و اصالح آن خواهد بودى براى ضرورىا موضوع، مقدمه

  علوم اين مختلف ىها شاخه در پژوهش. ٢
آنهـا  مختلف ابعاد شتر، بهيب  به اطالعاتىابيو دست علوم نيا در ن مرحله باپژوهشيادر 

 نيـا شيدايـ پى اجتمـاعىهـا نـهيو زم ىختـايص گستره و ري با سيىآشنا. م بردي خواهىپ
 و يىهـا و مباحـث محتـوا هـا، چـارچوب آنها اعـم از تحـول روش تحول ريو س ها دانش

وط به هر دانش از جىها دغدغه  ديـن مرحله بايدر ا. ن مرحله استي اىها مله مؤلفه م
 ىعـاد ىشناسـ كتاب حد در نه منظم، صورت به دانش، هر در مهم و ىاساس ىها كتاب
  .شود ليتحل و انيب ىمنسجم ىها گزاره در آنها ىمحتوا شوند و يىشناسا

ـ دانش از ىجامع فهم مطمئن شوند به مسلمانان كه است ن مرحله آنيا هدف  ىغ
 ىاساسـ هدف کي دوم، و اول ىها گام رو، نياز ا. اند آمده لينا ـ هست كه همان گونه ـ
  . است ىغ ىها دانش ابعاد همه بر تسلط آن و كنند ىم بيتعق را

 شـود؛ مسلط ىعلم ىها همه رشته نيا بر تواند ىنم يىتنها به نفر کي كه است روشن
 فهـم بـه ديـبا ىگروهـ نيچـن. سـتت ايم كار و مديو تقس ىاز به تالش جمعيبلكه ن
 ىافـراد. اسـت ىضـرور ىتعامل، امر و اطالعات تبادل كار، نيا ىبرا و  برسندىمشترك
 در حوزه علـوم ى اسالمىا كشورهاي غرب حال كه در نيع پردازند، در ىن مهم ميكه به ا

   .ز داشته باشندين باب ني در اى جدىني دىها د دغدغهيكنند، با ىل مي تحصىانسان
  اسالمى ميراث تسلط بر. ٣
 م،كـ قـرآن از مسلمانان فهم شامل كه است ها دانش از ميعظ ىانباشت ىراث اسالميم

 خواهد شـد و دهيكش ىاسالم ىها دانش به آن دامنه و شود ىم تابعان سنت و ىنبو سنت
و  كـرد جـستجو ميـعظ راثيـم نيـا در ديبا. نخواهند بود ىوح از برگرفته آنها از ىاريبس
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 بـا متناسـب كـه كـرد دايـپ را ىابداعات و اهداف ها، روش ها، گزاره اصول، ها، چوبچار
  . باشد ما زمانه

 راثيـم و سـنت بـا انـد، برآمـده ديـجد علـوم ىريفراگ مقام در كه ىكسان از ىاريبس
 نيـا اسـتفاده ديـكل باشـند، آشـنا هـم سـنت ىصان با اگر ىندارند و حت يىآشنا ىاسالم
 داننـد ىنم و ننديب ىم مواجه ىخط نسخ و كتب  ازىانبوه با را خود نانآ. ندارند را نهيگنج

 زهـاي چىاريدر آن بس كه است ىانبار همچون راثيم نيا. كنند چه اطالعات كوه نيا با
آن  نـدارد، يىآن آشـنا با كه ىكس ىول است؛ خودش ىجا سر در ىزيچ هر وجود دارد و

  .شود ىنه مي از آن گنجىت ويممحرو ن باعثيا و پندارد ىخته ميص هم را به
 به اند،  شدهىبند  كه در مرحله دوم جمعى غىكه ابتدا علوم انسان است نيا حل راه

 رنـد و پـس از آن بـهيگ  قـرارىن علـوم انـسانيا ىفضا در تا شود منتقل ىسنت دانشمندان
 شدانـ ىمحتـوا هـا و روش  بـا اهـداف،ىبروند تا بدانند چه مطالب ىاسالم راثيم سراغ
 ىگـاه و ان شـدهيـبـه صـراحت ب راث،يـم متن در ىگاه امور نيا. دارد ىهمخوان امروز

 نيـا كـاود و ىمـ و خوانـد ى مـىكـردن ررضيبا چـن را راثيم كه ىكس ىست؛ ولين نيچن
  .كند ىاد مي را از آنها اصطى ضمنىها ها و پاسخ داند، نكته ىرا م مشكالت

 ىامـروز دانـش بـا اسـت كـه ىاسالم راثيم از ىرةالمعارفيدا نتدرض كار، نيا جهينت
 علـوم مـسلمان متخـصص در شمندانيـاند اريـاخت در مجموعه نيا. خواهد بود متناسب

 در راثيـم نيـا از انـهيگرا واقـع ىروش با و شكل نبهت به كي هر تا رديگ ىم قرار ىانسان
  . بهره ببرند خود ىتخصص دانش

ه. ٤   اسالمى تحليل ميراث و تج
 وادار را آنهـا كه شدند ىمواجه م يىها بحران و مشكالت با در گذشته لمانمس دانشمندان

 در ىانـسان علـوم هيجـه سـرمايدر نت و كردند ىم ىپرداز هها نظ آن. كرد ىبه حل مسئله م
، مـشكالت و ىختـايص بـستر ديـبا ن امريند اي از فرآى آگاهىبرا. افتيش يافزا ما راثيم

 م كه آنـان چگونـهيابي ى آن مىدر پ. ميها را بشناس  بحران خروج ازىها برا  آنىها حل راه
 مـشكل، بـر غلبـه ىبـرا كـرده، اعمـال خود ىها دانش بر را ى اسالمىنيب جهان توانستند
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 در ىانـسان  را كه در علـومىد همان كاريبا نيبنابرا. كنند ارائه ىمناسب و اسالم ىحل راه
ز يـار و روش مناسـب و نيـم كه البته معي كنز تكراريگام ن نيا در م،يده ىگام دوم انجام م

  .طلبد ىژه خود را م رضىها ىگذار تاولىص
  علوم انسانى جديد ىها شاخه و اسالم ميان ارتباط ايجاد. ٥

 مـسلمانان، نقـاط  همچون مـشكالتىامور  ازىن چهار مرحله و آگاهيمودن ايپس از پ
 داشـته يىكـارا كجـا رد راثيـنكـه ميگذشـتگان و ا راثيـم و ديجد علوم ضعف و قوت

د منظـر يـ امـروز متناسـب اسـت، در مرحلـه بعـد باىها ازيبا ن و كدام بخش آن انداشتهي
 ىهـا تيـبه بعـد فعال نجايا از. هم افق كرد ديجد ىها دانش با  راىراثيم نگاه و ىاسالم
  :داد  پاسخىاساس سؤال د به سهين مرحله بايدر ا. شود ىم شروع كم  كمىابداع
ن يـر اياسـت؟ تـأث بـوده چقدر ديجد علم تكون در ىراث اسالميم و ماسال نقش .١

 ى از دانـشمندان اسـالمىمـيل عظيـ بـوده اسـت و خىلـي اريسـا خىوسطا راث قرونيم
و تمـدن غـرب  علـوم ىهـا عرصه در... و ىخوارزم ثم،يه نا، ابنيس رشد، ابن همچون ابن

 پاسـخ ىاصر چگونه اسـت؟ بـرا معى انسانىها ت در دانشياما وضع اند؛ رگذار بودهيتأث
  .ن كمک گرفتيشي مراحل پىها د از دادهين پرسش بايبه ا

   است؟ حد چه تا ىاسالم راثيبا م ديجد  علمىها ىها همخوان اشتراک. ٢
ا يـ نـدارد ى همخـوانىراث اسالمين با نگاه و م دانش نىصىها  از دادهىچه موارد. ٣

  متعارض است؟
 اسـت، مـا را در ىتـر از مراحـل قبلـ فراتر و خالقانـه ىها كه گام ن پرسشيپاسخ به ا

  .رساند ى مدد مىبرد مراحل بعد شيپ
  علوم جديد انتقادى اريسابى. ٦

 چـه مقـدار از نكـهي اىبررس. شود  ىاباريس ىاسالم دگاهيد اساس د بريبا ديجد علوم
 فراتـر از ىبستر ها در علم، نقد آن ىبند طبقه و ىاساس مسائل است، قبول قابل علوم نيا

 ا حـليـجـاد يا موجب ز اهداف آن علم كهين و نياديبن چارچوب خود علم، نقش اصول
زان تناسـب آنهـا بـا يـهـا و م هت نظيمعقول و تيزان كفايشود، م ىم ىاساس مشكالت
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ها در  تياست، از جمله فعال گانه پنج ابعاد در ديتوح همان كه ما ىها و چارچوب اصول
د در يـبلكه با. ب محض باشدد هدف تخينبا ىانتقاد ىاباريس در .باشد ىن مرحله ميا
  .ميكن توجه ليبد ىها هنظ د بهيبا منظور ني و اصالح بود و بدى سازندگىپ

 اهداف مـوردنظر به دانش اين آيا كه است اين انتقادى اريسابى در مهم ىها پرسش از
 اسـت توانـسته علـم نايـ است؟ آيا يافته دست آن ـ حتى اگر نادرست باشد ـ مؤسسان
 دارند علمى مسائل در انسانى كه نقش مهمى جامعه از بخشى عنوان به ـ را مردم انتظارات

 بـه آنهـا نفـع بينجامـد و رفع مشكالت مردم به بايد طبيعى است كه علم كند؟ برآورده ـ
   سازد؟ برآورده الهى و اسالمى را ىها چارچوب و اهداف تواند مى علم اين آيا. برساند

 به ز توجهين و ىروش و ى، هدفيىمحتوا ،ىخ تايصى انتقادىكردهان ررضيبه هر حال، ا
 ن اسـاس بـهيبر ا م ويابيب علم به ىروشن نگاه شوند ىم  باعثىهمگ فرض شي و پىمبان

  .مبپردايس دانش ىاسالم اصالح و حذف ح،يتصح
  اسالمى ميراث انتقادى اريسابى. ٧

نقـد  از فراتـر ــ است بوده كه گونه آن ـ امبريپ سنت زين و است راثيم منشأ كه قرآن خود
توان و بلكه  ىها را م ز دستاورد مسلمانان در طول قرنيآن و ن از مسلمانان فهم اما هستند؛

 سـه وجود ىفاروق د آن را انجام داد؟يست و چگونه باين نقد چيار ايكرد؛ اما مع د نقديبا
  :شمارد ى مى ضرورىاسالم راثيم نقد را در اريمع

 ىنبـو سـنت و مكـ برگرفتـه از قـرآن كه ىاله ىوح بر ىمبتن ىاسالم ىنيب جهان .١
، )ص(امبريـ پىاست كه شامل سنت عمل ىختايص ، امر متحققىوح  ازىمنظور و. است

 بـه ى تا چه اندازه از وحـى از وحيىن معنايروشن است كه چن. شود ىم تابعان و صحابه
  ست؛اشده آن متفاوت   شناختهىمعنا

راث به يم از ىبخش كند چه ىن مييماست كه تع معاصر ىازهاين معاصر؛ ىازهاين. ٢
  .ميكن جا مانده را انتخاب

  . معاصرىانسان ىها دانش. ٣
 علـوم دانـشمندان انجام دهند و راثيافراد آشنا با م ديبا  راىاباريس ني، اىبه اعتقاد و
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 خطـا د دچـاريـ بـا دانـش جديىشـنال عـدم آيـبـه دل تـا ز آنان را كنترل كننـدين ىانسان
  )٥٠ ـ ٤٦، ص المعرفة أسلمة(.نشوند

  هاى امت اسالمى ها و بحران بررسى چالش. ٨
. ميكـن رفع و يىشناسا دارد، قرار ىاسالم امت ىش رويپ كه را ىمشكالت و ها بحران ديبا

 هستند كه بانگ به  دستىفراوان ىاجتماع و ىاسيس ،ىاقتصاد مشكالت با مسلمانان
 ىطراحـ ىنحـو بـه را ىانسان علوم ديبا ما .است ىاخالق و ىفكر معضالت ها آن محور

 قـرار اسـتفاده مـورد آنهـا حل ىبرا و باشد معضالت و ها بحران نيا به معطوف كه ميكن
ن يبـد. حـل كنـد ىاسـالم امـت از را ىمـشكل و باشـد »نافع« ديبا ىاسالم علم. رديگ

 ندارند ىعمل دهيفا كه ـ محض فلسفه مباحث مانند، ىانسان علوم  ازىد بخشيب، بايترت
 يىعلـوم، جـا ىسـاز ى و اسالمى اسالمىنيب شان، در جهانيمنظر ا. شوند گذاشته كنار ـ

 دهيـناد را »اتيـح تيـنيع« علوم، نيا ماند؛ چراكه ى نمىباق محض ىنظر  مباحثىبرا
  )٥١همان، ص(.نديگشا ىنم را مسلمانان مشكالت از ىا گره و اند گرفته

  هاى بشر معاصر ها و بحران بررسى چالش. ٩
ز ين معاصر تيانسان معضالت شود، به رفع و يىشناسا اسالم امت مشكالت ديبا تنها نه
 بـه ىالهـ ىالگـو ارائـه و تيهدا مسلمانان، فهيوظ ،ىنيد متون براساس .د توجه شوديبا

 ىهمگـ و تاسـ ىانـسان جامعـه از ىجزئـ ىاسـالم امـت. ز هستين ر مسلمانيغ مردم
د تالش شود كه همه ي با.است ها همه انسان تيهدا درصدد هستند و او خداوند مخلوق

 در.  كننـدىمتعـال را خـود و رنديبگ  قرارى الهىها جاذبه ريتأث تحت ى شبكه انسانىاجزا
 اميـپ دنيرسـان و اسـالم ىجهـان گـسترش منكر، از ىنه معروف، به امر ،ىاسالم معارف
كـه  اسـت اسـالم ىجهان رسالت دهنده نشان نيا و زند ىم ها موج نهمه انسا به خداوند

  .كند كينزد قتيحق به را ها انسان خواهد ىم
 ىختگيص هم سم، بهيآنارش ،ىنژادپرست: است اريدر دوره معاصر بس ها انسان مشكالت

 فان،يضـع برابـر در قدرتمنـدان جنـگ خانواده، در اخالق انحطاط اد،ياعت ،ىجنس روابط
 كه در... و ستط يسيمح ، بحرانىجمع كشتار ىافزارها جنگ ديتول ،ىكاريب ،ىداسو ىب

  .ز توجه شودين مشكالت نيد به ايعلوم با ىساز ىاسالم پروژه
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ه.١٠   ابداعى و خالق تحليل و تج
 مـسلمان ، نىضت آن است كه متفكـرىانسان جامعه و ىاسالم امت مشكالت فهم از پس

بزنـد و  مـدرن علـوم و ىاسـالم راثيـم نيب ىابداع بيكدست به تر خالقانه، ىبا حركت
 كـه ىا كند؛ بـه گونـه جبران را ىاسالم ىماندگ عقب بتواند كند كه دي تولىاسالم ىدانش
 و خـالق ىهـا حـل راه كـردن دايـپ ن گـام،يـنكتـه مهـم در ا. شـود ىديجد تمدن منشأ

  .است شرفتي پىها  و گشودن افقىانسان اتيح عرصه در رگذاريتأث
 بـه بكوشـند تـا كـه اسـت آن  نـدارد مهـمى مـسلمانان منافـاتىن بـا اخـتالف آرايا
 ديـرا تولند؛ يسـيبگـشا را ىديـجد ىهـا افـق كيـ هـر و ابنـدي دسـت ىابداع ىا شهياند
تـوان  ىن آرا مـيـ اىالبته در جمع بنـد. است ىو سازندگ ىموجب نوآور ليبد ىها نهگ

د يـن امر باي اىبرا .است تر كينزد ىماسال مطلوب تيوضع به مدل كدام كه كرد ىبررس
ـ را ىفقه و ىاخالق ،ىكالم ىها ارها و چارچوبيمع تر شيپ ن كـرد تـا بـر ييو تـب فتع

 توانـد ىمـ تـر اسـت و بهتـر كيـنزد اسـالم بـه نـهگ داد كدام صيآن بتوان تشخ اساس
  )٥٣ و ٥٢، ص المعرفة أسلمة(.كند حل را ىاسالم امت ىها مشكل

نى متون آموزشىطراحى و باز. ١١   بر اساس انديشه اسالمى آف
توانـد  ىاسالم مـ جهان معضالت و ىسنت و ديجد علوم به و ابداعات معطوف د علميتول
 كم به همه كم و رديگ  صورتى موردىها پژوهش محدود و در قالب مقاالت و صورت به

مقاالت،  نيا. شود ايمه ىدرس متون نتدرض ىبرا نهيزم ابد تايگسترش  ى علمىها بخش
 در را مـسلمانان ىهـا بحـران خواهـد شـد تـا بتواننـد متون نتدرض ىبرا ىفكر ىا پشتوانه
  . برطرف كنند آموزش بخش

 ىدرسـ كتـب ميتـنظ از شيپ كه كند ىم مطرح را نكته نيا ىدرست به نجايا در ىفاروق
 حـل با ديجد علوم و ىاسالم راثيم نيب نسبت تا شود نتدرض ىا ژهرض ىشناس روش ديبا

 ىراهـ چراغ همچون ىشناس روش نيا. را معلوم كند معاصر انسان و مسلمانان مشكالت
. رفـت شيـپ ديـبا نـسبت چـه بـه فـوق اضـالع از كي هر در كند ىم مشخص كه است
  .است ن مرحلهي در اىامور جمله از ىزدگ شتاب از زيپره و ىزيص برنامه
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  اسالمى گسترش دانش توليدى. ١٢
 شـود، گـسترش ىاتيعمل ديبا بلكه بماند؛ كاغذ و كتاب در دينبا هدش ىاسالم دانش نيا
 و ابدي غلبه ديبا ىاسالم علم ميپارادا. كند حل را امت مشكالت گردد و رگذاريتأث ابد،ي

 ديـتول بلكـه ست؛ين دانش ديتول ىبرا تنها ىساز ىاسالم. بزند كنار را ىغ علم ميپارادا
 منظـور بـه كـار نيـا. اسـت هـا انـسان نهاد و نيزم در ىاله اراده تحقق ىبرا ىنيد دانش

 صـورت بـه ديـبا نيبنـابرا. افـتين هدف دسـت يد به ايبا و است جامعه و فرد اصالح
  )٥٥-٥٤همان، ص(.طلبد ىم را خود خاص التيتشك امر، نيو ا ابدي تحقق اثرگذار

  يدگاه فاروقيل دينقد و تحل

) الـف: (نكـهي دارد؛ از جملـه اىمثبتـ نكـات ، علومىساز ى در باب اسالمىه فاروقنظ
 ى انـسانىهـا دانـش) ب( مناسـب بـرود؛ ىوسـو م تا به سمتي كنىگذار دانش را هدف

 درسـت آن ى بـه معنـاى اسـالمى و فقهـى، اخالقىدتي، عقىمعاصر در چارچوب معرفت
 و ى با استفاده از نقاط قوت نظـام سـنتىنظام مطلوب آموزش اسالم) ج (؛ شودىبازنگر

 ىكتـب درسـ) د(؛ رديـگـر در دوره معاصـر شـكل بگي دى آموزشـىها ات نظاميز تجين
تعامـل سـازنده ن يـدر ع ىت اسالمهىص) ه(ف شود؛ ي تالىن نظام آموزشي اى براىمناسب

  . ها و مكاتب حفظ شود شهياندگر يبا د
را بـه خـود نتوانسته طرح ل ين دلي و به هم او وجود دارددهيا در ى مهمىها اما اشكال

ـ ىبرخـ.  برسـاندىنجام مناسبسرا  و ى فكـرى در دو بخـش مبـانىه واز نقـدها بـر نظ
  :شود ى مىها و راهكارها بررس ز روشيها و ن فرض شيپ

   ى فاروقىها فرض شي و پى فكرىل مبانيتحل) الف
 جهـان اسـالم را ىاني مىها  در دورهى باور به تعارض عقل و وحىريگ شان شكلينكه ايا
ز يـن او و نيي تـبى است؛ ولىده درستيداند، عق ى مسلمانان مىماندگ  از عوامل عقبىكي

 ى بـرعكس آنچـه فـاروقىرا فـارابنادرسـت اسـت؛ يسـ) ىفـاراب(هد  ى كه ارائه مىا نمونه
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 و چـه ى چـه بـه لحـاظ وجودشـناختى عقـل و وحـىق به هماهنگي عمىد، باورگىص ىم
 در مثـال عـالم نقش :ک.ر.( ده است از آن ارائه داى مهمىن فلسفيي داشته و تبىشناخت معرفت
ن ىنرهادگاه يد از معاصر انسان ىها بحران به ىپاسخگىص  ىدر مقابل، كـسان) ١، ش حكمت معاصـر، »ك

هـا دلبـسته اسـت، بـاور بـه تعـارض را   سـخت بـه آنىه كه فاروقيميت  و ابنىچون غزال
 و ضـدعقل ىران اشـعرر متفكي و ساىن مسائل، غزاليد در اين بايبنابرا. اند گسترش داده

د منـشأ آن را در يـم، با انحطاط بـررضىها م دنبال سرچشمهياگر بخواه. را مقصر دانست
عه و منشأ ي در معتزله و شيىگرا ان عقلم كه باعث سركوب جيابي بى همون غزالىكسان

 در امـت ىشيـت بـا آزاداندي و ضـدىريـش تكفي، گراىگر ى، گسترش سلفىجمود فكر
  . شدندىاسالم

 مـشكل امـا  اسـت؛ىفتد، سخن درستيفاصله ب عمل و نظر نيد بينبا نكهين ايچنهم
 نظـر  بـه.دانـد ىمـ عمـل بـه معطوف را ىاسالم ىنظر ىها بحث  تمامىو كه است نيا
 ىسلف شيگرا. شده است ىسلف نوع از ىزدگ عمل دچار قسمت، نيا در ىفاروق رسد ىم

 ىازمند موشكافي و روشنگر كه نىادينب ىكيمتاف و ىفلسف دهيچيپ ىها بحث  بهىتياهم
 ىهـا بحث با را ىاسالم امت مشكل تا است تالش در نگاه ني ا.دهد ىنم  است،ىفكر

 ىمبـاد سـراغ كـردررض نيـا. برسـد عمـل بـه نظر از زود ىليخ و كند حل ىنظر ىحداقل
 و بـر زمـان ،ىمبـاد نيـا ىبررسـ كـه چـرا رود؛ ىنمـ ىكيمتاف  وىشناخت معرفت نياديبن
ق ي و عمى اساسىها هيسوز بپردازند و ال شهين مباحث انديبه ا كه است ىمتفكران ازمندين

ـيـل كننـد و از ايـجانبه تحل  همهىا  كرده، موضوع را به گونهىمسائل را واكاو ق در ن ط
  .ها گام بردارند ىماريها و درمان ب جهت حل بحران

 و ىاجتمـاع كالت اسـت كـه مـشىش در حـالين گـراي ايى و ظاهرگراىحوصلگ ىب
، ى اساسـىهـا شهيـاز به اندياست و ن دوران گذشته از تر دهيچيپ اريبس مدرن،  دورهىفكر

 فـراوان خـود از ىها تيل محدوديبه دل ىسلف شيشود؛ اما گرا ىش احساس ميش از پيب
 داشـته ىپ در را ىمناسب جيتواند نتا ى آن هم نمىها حل  عاجز است و راهىن راهي چنىط

 ىخىض به را خود ىها تيفعال ىاجتماع ـ ىفرهنگ ىها امديپ تواند ىنم شيگرا نيا. باشد
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 واسـطه چنـد بـا كنـد، ىم انتخاب عمل ىبرا حاضر حال در كه ىچارچىض بفهمد و نديبب
  .  در خدمت آنان استى و به عبارتى غىها شيسخن با گرا داستان و هم هم ،ىنظر

 ىا تـوده كرد، ررض ىشه اسالميف و اندآن است كه در بخش معار ىگر فاروقيمشكل د
ق و يـدهـد و از معـارف عم ىمـ قرار خود گرا را وجهه همت تي كمىو به عبارت ىاجتماع

انـواع و  ىدهد معـارف دارا ىنشان م ىنيد ت معارفيواقع كه ىدرحال ماند؛ ى باز مىفيك
 از ى برخاي از آنها ىت خاص خود را دارند؛ برخيهستند كه هر كدام اهم ىمختلف سطوح

ـ کيـ درصـددند كه است ىا ساده ِمسلمانان عموم ى آنها براىها هيال  و ىفرهنگـ انج
 هـا دانـش سطح اما مطلوب برسند؛ ىديجامعه توح کي و به كنند جاديا را ديجد ىتمدن

ن يـ اى را براىار واالترياسالم اهداف بس. شود ىنم متوقف حد نيا در ىاسالم معارف و
، ىانيـتر انسان بـه معـارف وح قيازمند معرفت عمي به آن نىابي دستم كرده كهيانسان ترس

 هـستند كـه ىمعرفتـ و ىاتيرعملي غىن معارف، موضوعاتي از اى برخ. استى و ولوىنبو
ق يـل عميـهـا بـه دل شهيـن اندياگرچه ا.  در همان معارف نهفته استىد واقعياد توحيبن

 ى مبنـىن سـخن فـاروقيبنابرا. كاهد ىنم آنها تياهم ن ازي دارند، اىبودن مخاطبان اندك
 با بوده، عمل به معطوف ىها شهياند در منحصر دوره، آن در ىاسالم ىها شهينكه انديبر ا
  .مطابقت كامل ندارد ىختايص تيواقع

د پاسـخ يـ مخالف مواجه بود و باىها شهي از آغاز با اندىنكه امت اسالميگر اينكته د
 ژه آنكـه قابل انجام نبود؛ به رضى اساسى نظرىها شهيدن جز با انيشد كه ا ىآنها تدارک م

 بـه ىاسالم جامعه ىدرها شدن باز شاهد مأمون و پس از آن، زمان  تاىاز اواخر دوره امو
 بـه مختلـف ىهـا فرهنـگ دوره، نيـا در. ميهـست مختلـف ىها تمدن و ها فرهنگ ىسو

وارد  رهيـغ و يى، بـوداىحيمس ،ىپارس ،ىوناني ىها شهياند آوردند؛ هجوم  ىاسالم جامعه
 نيـا. بودنـد زيـبرانگ چالش اما نبودند؛ عمل به معطوف ًمايمستق ها آن  ازىكه برخ شدند

 ىاسالم متفكران و ىاسالم جامعه و داشتند را خود خاص ىاقتضا ،ىچالش ىها شهياند
 ىازهـاين ىپاسـخگو بتوانند تا داشتند ىن مبارزه را مي اى الزم براىست سالح فكريبا ىم
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  .از داردين ىعقل محكم ىمبان به يىها ن بحثيروشن است كه چن. باشند جامعه ىفكر
ــه گســستگى كامــل  نكتــه ديگــر اينكــه، واقعيــت تــايصخى انديــشه اســالمى، نظ

نظـرى  هـم كـار متفكرانى دايصم كـه ما. كند سياستمداران و متفكران از يكديگر را رد مى
 نصيرالدين طوسى خواجه. اند بوده مرتبط اعىاجتم هم با عمل و واقعيت اند و محض كرده

حوزه اجتماعى  و هم در بود عقلى تفكر ى اسالمى، هم سردمدارها با حفظ باورها و ارزش
فـاروقى درشـاره  ادعـاى بنـابراين. نيز چـنين بـود يناس ابن .نقش بزرگى را بر عهده داشت

  . ندارد ست، كليتاگرچه تا حد يسادى صحيح ا تايصخى، لحاظ جدايى نظر از عمل به
 نظـر از شـدن در جـدا عرفـان و کـيمتاف گـسترش ليـكردن دل به هرحال، منحصر

ن از گذشـته تـا يمـسلم انحطـاط عوامـل درشـاره.  داردىخعمل، موارد نقض فراوان تايص
 و ىسـلف نگـرش انيـ مى امـرىفـاروق دگاهي د.وجود داشته است ىمتفاوت اتكنون نظ

ن امـر يـز بـه ايـگـران ني و دىالجابر عابد محمد مانند ىنكسا. انه استيگرا عقل شيگرا
  .ز با هم دارندي نى جدىها  موارد، تفاوتىاند كه ضمن اشتراک نظر در برخ پرداخته

 ىخر تـايصيز سـيـ به طور مطلق و نى علوم انسانى درشاره مبانىدگاه فاروقين ديهمچن
ـى علـوم انـسانىريـگ شـكل  ًنكـه اوال بـهي ا اسـت؛ از جملـهيىهـا ى دچـار كاسـتى غ

 عوامـل اگرچـه بـه ىو. ت نداده استي اهمىانسان علوم بر حاكم ىاساس ىها چارچوب
 عوامـل است،  آن ـ اشاره كردهىها هي از الىرگذار بر موضوع ـ آن هم در برخيتأث ىوجود
 .با موضـوع برخـورد كـرده اسـت ىسطح انگارانه و  سادهىاد برده و به نحوياز  را ىمعرفت
هـا  ک از آنيـمطـرح در هـر  ىها هنظ و ىو از جمله علوم انسان علوم ه همهآنك حيتوض
 ىمبـاد نيـا. هـستند خـود  خاصى و نظام ارزشىمعرفت ى اساسىمباد بر ىمبتن ىهمگ

ــ ــ  راىمعرفت ــوان ىم ــت ىهــا حــوزه در ت ــ روش ،ىشناســ معرف ــسان ،ىشناس ــ ان  ،ىشناس
 علـوم آن جـنس از ها فرض شيپ و ىمبان نيا. كرد ىبند  طبقهىخداشناس و ىشناس جهان

 ىبـ ىمعنـا بـه ىمبـان نيـا بـه توجه عدم. شوند ىم بنا ىن مبانيا بر علوم آن اما ستند؛ين
تـوان از  ىشناسـانه نمـ جامعه هنظ کيبه  بهتر معرفت ىبرا. است علوم ذات به ىتوجه

 . كـردىپوشـ چـشم هـا آن نـسبت و جهـان و جامعه انسان، تدرشاره هىص هنظ آن ىتلق
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 ايـ بدانـد... و قـدرت بـر هيـتك ايـ و حـرص و طمـع را انسان ىژگرض ىمتفكر کي ىقتو
ـ همـه او در نگاه نيا نهد، كنار به اتيح عرصه از را خداوند  علـوم  در بـابىات ونظ

شه يـ از اندىان محـدود معرفتـيـ به چنـد بنىن توجه فاروقي بنابرا.كند ىت ميسرا ىانسان
  .ستي نىرفتني پذىر مبانيو غفلت از سا) ىلدر حد پنج اصل ك (ى و اسالمىغ

ده يـچيد، معلـول عوامـل فـراوان و پيـ دانش و فرهنگ در غرب جدىريگ ًا، شكليثان
 از عوامـل ىكـي نمونـه، ىبـرا. كننـده خواهـد بـود  بـه آن گمـراهىعامل است و نگاه تک

 ىانگـار دوگانـهبحران در غـرب را  )٢٧٢-٢٧٠ ، صىن شاهجىصي محمدام،مقاالتمجموعه (ىجد
 ىنـيان التيرشـد  ابـنىها شهيشه در انداند كه يص  برشمردهىشناخت  و معرفتىوجودشناخت

ن يــدر ا. ن نگــاه بنــا شــده اســتيــد بــر ايــ متفكــران، غــرب جدىدارد و بــه بــاور برخــ
ط حامـل ي بـا وسـاىحامـل وحـفرشـتگان ان يـ مى با قطـع رابطـه وجـودىانگار دوگانه

 بـه .انجامـد ى ميى كثرت و جدابه ىعقل و وحان ي مىوجود ، اتحادى عقالنىها شهياند
ن يـا علـم و دي ىعقل و وحن ي و تباىز به ناسازگارين دو نين فهم از ايدنبال آن وحدت ب
 ِت و اعتبـار را از آني قائل بودند، حجىن دوگانگيسا كه به اي ارشاب كل.منجر خواهد شد

 بـود كـه ىن در حـاليـا. ندشـناخت ىمـت ين منبـع را بـه رسـميدانستند و تنها ا ىم ىوح
 و ى كـه منبـع معـارف عقالنـى عقل فعال و فرشـته وحـاتحادنا به يس  چون ابنيىحكما

 ىت نهـاديـتواند با اتصال به عقل فعال و بدون مرجع ى مىنكه هر فردي است و اىانيوح
  . باور داشتند،ابديسا به معرفت دست يهمچون كل

شـد كـه  در جهـان غـرب ىاري بسىها شها و چال جاد بحراني عامل ا،ىن دوگانگيا
ـ  انسانىج تديصىز دوري و ن فلسفهوات يالها و آخرت و ي دناني ميىجدا  و خـدا از ىغ

 ؛ رابطـه نفـس و بـدن نبـوددر منحصر ىانگار  دوگانهنيالبته ا. ت از آن موارد استمعنىص
ه بـن  را بـشهيـن بود كه اندي و همان داشت و معرفت جىن مشكل در كل هستيبلكه ا

خ فلـسفه تايص؛ ٤٤٩، ص ىل عرفانينا و تمثيس ابن(.كرد ى ميىزدا  بود و از عالم قداستبست كشانده
   )٨٦ و ٨٥، ص ىاسالم

 طبـق. ديآ ى م دكارت فراهممانند ىدگاه كساني دطرح، مجال ىطين شرايوجود چنبا 
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س  نفـِتيخاصـ. ل شده اسـتيز جسم و نفس تشكي انسان از دو جوهر متما،ىودگاه يد
د آورد يـ را پدىاري مشكالت بسى دكارتىدوگانگ.  امتداد،ت جسميشه است و خاصياند

عـالم « به نام ى و فانتزىر واقعي، غىلي تخى حل آن دست به دامان جهانىان برايكه غ
 رفـع ىقـيك عـالم حقيـ در ديبا را كه ى نفس انسانىازهاي كردند نى شدند و سع»ليتخ
  . رف كنندن عالم برطيق ا از ط،شد ىم

مـسلك شـوند و  ى مـادىا عدهن جسم و روح سبب شد ي بىانگار دوگانهبه هر حال، 
 معاصـر دوره در ىحتـ .رنـديبپذ را Spiritualiste)( ى روحـانىهـا تيـگر تنها واقعي دىگروه

 اسـت ىستيـالمات شيگرا آن نگيجا شود، ىم كمرنگ ىانگار دوگانه نيا كه ىهنگام
 ىشناسـ روان علـم سـان نيبـد و دهد ىم ليتقل ىماد عناصر از ىا مجموعه به را نفس كه

  . شود ىم بنا انهيگرا ماده ىها فرض شيپ براساس ديجد غرب
 بـا را  خـودىمبنـا ىو. شود ىم شروع دكارت با غرب ـ طبق نظر مشهور ـ مدرن دوره

 نيـقي بـه ىابي دسـتى بـراىاو روشـ  البته شک.كرد آغاز نيقي ىنف و »زيچ همه در شک«
 ديـ جديىمبنـا انه،يفردگرا ىانيبن بر تمركز با و زد برهم را نيشيپ ىمبان همه مبنا نيا. بود
ن يـست؛ بلكه سـخن در اي مطرح نىنجا بحث نژاديدر ا. رقم زد غرب ىشناس معرفت در

ن يـدكـارت ب.  بنا كنـدىات عقلي قطعى را بر مبناىشه انسانيخواهد اند ى مىاست كه و
 را در فلـسفه خـود ى نـژادى مبنـاىچ رويـگـذارد و بـه ه ى نمىق فرى و شرقىانسان غ

البتـه .  كـار داردىكانت هم مانند دكارت با بشر و ساختار فهـم انـسان. دهد ىدخالت نم
ا فـرق ي مـردم آسـىص ذاتـي و خـصايىن افـراد اريسـايـكند كـه كانـت ب ى نقل مىفاروق

دانسته اسـت؛  ى مىن بشر را هم ذهى نژادپرست نبوده است و ذهن بشرىگذاشته؛ ول ىم
 يىهـا شهيـهـا و اند ىژگـكانت به رض. گرين طرف عالم باشد و خواه در طرف ديخواه در ا

  . دخالت نداشته استىها نژادپرست شناخته شده است كه در آن
، يـىگرا تي، نـسبيىگرا ، شكى در برابر خدامحورىمحور ، انسانيىبه هر حال فردگرا

 و يـى، عمل گراى، سودانگاريىسايم كلي مفاهيىارسا، نى مذهبىها سا، جنگيسلطه كل
تـوان همـه علـل را بـه  ىو نمـ. انـد ل بـودهيـن بحران دخيز در ايگر ني از عوامل دىاريبس

  .ل دادي تقلىنژادپرست
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 معاصـر دوره فرزنـد و قـتيحق بـه تكثـر معتقـد كه ـ زين مدرن پست شيگرا در ىحت
 در اگـر معتقدنـد هـا مدرن پست امروزه .ستين مطرح ارزش کيعنوان  به ،»نژاد« ـ است
 كننـد، ىمـ ىزنـدگ خـود ژهرضـ حقـوق چـارچوب در كـه باشند ىمردم قاآف از ىا گوشه

 ها مدرن پست ىمبنا البته .كنند دخالت حقوق نيا در و بروند آنجا به ندارند حق ها ىغ
 مبپنـدايص ديـنبا كـه است نيا موضوع اما مناقشه است؛ قابل ىو امر ىمعرفت يىگرا نهيزم

  .است ىنژادپرست غرب ىانسان علوم تامه علت
 نمونـه، در دوره ىبـرا. كنـد ىد مييدگاه را تأين ديز اي تحوالت اريسا نىخشواهد تايص

 enlightenment)( ىر فرانـسه و دوران روشـنگريـ همچـون انقـالب كبى عطفىها مدرن نقطه
 و ى غىپس روشنگر. ميكن ىنم ها مشاهده  را در آنى نژادپرستىه هاوجود دارد كه سىص

ـ رو آن نياز ا.  استىک مكتب جهان وطني، يىمكتب اريسا  ى را بـراىها حقوق بشر غ
م عـالم يا شما قيرند كه آيگ ىها به آنان خرده م  پست مدرنىخواهند و برخ ىهمه عالم م

ن يـ بـه اىن اشـكال نژادپرسـتيبنـابرا. ديكن ى همه صادر مى براىد كه نسخه واحديهست
  .ستيرش ني قابل پذىسادگ

 در ىافتاد و انقـالب فرانـسه و بـه تبـع آن، روشـنگر  اتفاق ىنكه حوادثي البته بعد از ا
مان شـدند و ي كه به آن دلبسته بودنـد، پـشيى از آنهاىارياهداف خود شكست خورد، بس

ـيگرا ش عقلي كه از گراىا عده  انيـسم را بنيـسيان رمانتانـه سـرخورده شـده بودنـد، ج
ف يان، هگـل در توصـيـن ميـدر ا. ل شـدي متمايىگرا ان به طرف قومن جينهادند كه ا

. ار مـؤثر بـودين نـژاد بـسيـار باشـكوه از اي بسى فلسفىها ليها و تحل ى آلمانىها ىژگرض
هـا  ىن امر كمک كرد و آلماني بر اصالت قدرت بود، به اىز كه مبتنيچه ني نىاسيفلسفه س

دا يـ پى تجلـىنيتلر و موسولين تفكر در هيجه اينت.  دارندى نژادىكم گمان كردند برتر كم
تـه از درون خـود ي اول و دوم به مثابه واكنش به مدرنى جهانىها ب، جنگين ترتيبد. كرد
 . رون آمديآن ب

 و اشباع بازار خود با ىشرفت فناوري پس از پىت و استعمار غينكه حاكميعالوه بر ا
 دسـت ىشتريـگر رفت تا به مـواد خـام بي دىاطق و كشورها به دنبال منىدات داخليتول
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افتند ات ديصي تجىها پس از برخ آن. دات خود فراهم كندي تولى براىابد و سپس بازاري
شتر مردم آن سـامان دارنـد تـا ي بيى به شناساىازيشان ن تر به منافع  آسانىابي دستىكه برا

  .جاد كردندي را اىشناس  شرقىها دپارتمانل ين دليها اثر بگذارند و به هم بتوانند بر آن
 و در ىانـداز  تـصرف و دسـتىت، بلكـه بـرايـقت و واقعيافت حق ديصىها نه برا آن

 ىهـا  شـامل حـوزهىشناسـ شـرق.  آوردنـدى رويىصورت لزوم، سركوب مردم به شناسـا
 ىعنــيز وجــود داشـت؛ يـان، آثـار نژادپرســتانه نيـن ميــ بــود كـه در اى مختلفـىمطالعـات
را نـژاد د؛ يسـت خـود را ندايصـي مديىند شما تواناان بگىصي آمدند تا به شرقىقانمستشر
 به ىصان فرانسه ىارنست رنان كتاب. ميد شما را اداره كنيتر از نژاد ماست و ما با نييشما پا
رنـان در آن كتـاب درشـاره .  ترجمه شده اسـتى دارد كه به عهيرشد و الرشد ابنبه نام 

ان حكمـت و عقـل يـات كـه بنيـنان از درک كليسد انىص ى عرب مىاه ىژگاوصاف و رض
  . كند ىف مها تع يىاست، عاجز هستند و در مقابل از غرب و اريسا

 غـرب در ىه به همه علـوم انـسانين قضي اى خود مقبول است؛ ولىها به جا نيهمه ا
 ىم انـسان متفكـران علـوىن است كه برخيرفت، ايد پذيآنچه با.  نداردىد رشطيدوره جد

هـا و  انـد و نژادپرسـت  توجه كردهى نژادىها ىبه برتر... چه، رنان ويمدرن، مانند هگل، ن
تـوان  ىانـد امـا نمـ  دخالـت داشـتهى علوم انـسانىريگ  در شكلىز تاحدياريسامحورها ن

 هـم ىفـاروق.  بوده اسـتى بر نژادمحورىان كل دانش و جهان مدرن، مبتنيرفت كه بنيپذ
  . ارائه دهدىن خصوص شواهد قابل توجهير انتوانسته است د

دهـد  ىل مي تقلى قومىها ىژگ انسان را به رضى معتقد است دانش آنتريسولوژىالبته و
ن علـم، ماننـد اشـتراوس يـسـردمداران ا. ف كرده است تعىژگن رضيت را به ايو انسان

 ىوحـش مـهيا نيـ ىه مـردم، وحـشيـ هستند و بقى متمدنىها ها انسان ىمعتقدند تنها غ
 اسـت ىن مردم وحـشي اىها تي از تعامالت و فعالى آگاهىنان برايباشند و مطالعه ا ىم

 نژادپرسـتانه ى، معـارفى بر نژادپرسـتى مبتنىشناس ن انساني با چنىن دانشيكه از درون چن
   .ديآ ىد ميپد

ـى است، امـا همـه علـوم انـسانىرفتنين سخن پذيا  ى محـدود بـه آنتريسولـوژى غ
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 از ىگريف دنظران در غرب بودند و هستند كه تع   از صاحبىاريبس. ستيتانه ننژادپرس
 بر ىم كل دانش غرب مبتنيم بگىصيتوان ىن نميبنابرا. ستيت دارند كه نژادپرستانه نيانسان

  .  بوده استىنژاد خاص
ًرو، كـامال  نيک و از ايرماخر را رمانتي، مانند شالىد آلماني متكلمان جدى برخىفاروق

 ىن هـم بـه معنـايـ بـاز اىرماخر درست اسـت؛ ولـين نظر درشاره شاليا. داند ىردگرا مف
، ى و نظام اخالقى عقلىد بر مبانين نبايد دگىص ىرماخر ميشال. ستينژادپرست بودن او ن

ه دياستوار شود؛ بلكه با...  وىفقه .  اسـتوار گـرددى و شخـصى فردىنيد بر اساس تج
ه ي دىن مبنايبنابرا  ىعـيط قرار دارد، طبيالبته از آنجا كه انسان در مح.  استىنيدن تج

 ى و نـژادىت اجتمـاعي او متـأثر از وضـعىنـي احـساس دىدگاه و حتي دىاست كه گاه
 ى بـا نژادپرسـتىا  اسـت كـه بـه گونـهيـىست؛ بلكـه فردگرايـ نىن نژادپرستياست؛ اما ا

 .ىل نژادپرسـتيـبـه دل نـه ىر ماخر نادرست است؛ ولـيالبته سخن شال. ناهمخوان است
  )٤٥-٤٠، ص المعرفة أسلمة(

ف رضژه قرآنى  اين سخن درست است كه ما بايد بر مبناى همان وحدت انسان و تع
ى ف ما و غ در . ها از انسان متفـاوت اسـت از انسان به سراغ علوم انسانى بررضم و تع

فى جامع و كامل از انسان بر اتدرض ساس ديدگاه اسالمى را ن علوم انسانى جديد بايد تع
ى گرا يانه، نژادپرستانه و زمينهگرا يانه، مادىگرا مبنا قرار دهيم، نه تعايصف يک جانبه يانه غ

ف، عدم تمايز ميان انسانها يكى از مؤلفه. را   .ها است ى مهم در اين تع

  ي فاروقيها و راهکارها ل روشينقد و تحل) ب

 ىحل واحد و منحصر ندارد و به سـادگ نان راه، چالش مسلماىدگاه فاروقيبرخالف د. ١
اد يـگـر را از يد و عناصـر ديـ برگردانىتوان حل همه مسائل را به اصالح نظام آموزش ىنم
ک يـاگـر سـردمداران . رگذار باشديتواند تأث ىز به نىضه خود مي نىاسياصالح نظام س. برد

 ىنـي دىهـا اس ارزش به غرب به دنبال استقالل كـشور خـود بـر اسـىاسينظام وابسته س
هـا داشـته   در حـل بحـرانى، نقـش مهمـىتواند در كنار اصالح آموزش ىن امر ميباشند،ا
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 ى الزم را داشـته باشـند و بتواننـد در عرصـه جهـانىاسـيها اقتـدار س اگر مسلمان. باشد
  .شود ىتر م ى آنان اصالح و غنىرگذار باشند، نظام آموزشيتاث

ر يتوانـد تـأث ىگفته مـ شيک در كنار دو عنصر پيتزما كايصىها تير شخصين تأثيهمچن
 همچــون امــام يىهــا تيبــودن و نبــودن شخــص.  در حــل بحــران داشــته باشــدىفراوانــ

 و اعتماد به نفس و شجاعت ىگران كه سبب تحوالت روحي، حسن البناء و د６ىنيخم
.  داردىسـاز ک اصـالح نقـش سرنوشـتيـق يـا عدم توفيق يدر مسلمانان شدند، در توف

. ژه خـود را داردها نقش رض ز در اصالح و حل بحراني نىا  رسانهىرگذارين، تأثيون بر اافز
تواند بـه انـدازه نظـام  ىار باشد، مي و بر اساس برنامه در اختى قويىها ن اگر رسانهيهمچن
  . در حل مشكل كمک كندىآموزش

ز بـه نىضـه يـ هنـر نىها ر عرصهيلم و ساي عموم، رمان، فىات برايت در حوزه ادبيفعال
ن يـ، حـل اىن برخالف سخن فـاروقيبنابرا.  داشته باشندىرگذاريتوانند نقش تأث ىخود م

 همچـون يىها توان مؤلفه ى و نم١.ستي ممكن نىساحت جانبه و تک کيمشكل به صورت 
  . ده گرفتيها ناد را در حل بحران... رگذار وي تأثىها تياست، رسانه، شخصيقدرت، س

ه نيز و روش  فاروقى نداشتناشكال اساسى ديگر. ٢  مناسب پشتوانه و مكمل ىها نظ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براى نمونه، پيش از انقالب اسالمى و حتى بعد از آن نيز اين بحث در ايران مطرح بود كه آيا ما بايد . ١
ه را سرنگون كنيم تا بتوانيم اوضاع را سامان دهيم يا اينكـه نخـست انقالب كنيم و نظام سياسى شا

منـد شـوند و سـپس آن  بايد افراد و آحاد مردم را آموزش دهيم تا از نظام فكرى و ذهنيت درستى بهره
ها بپردازند كه در اين صـورت،  افراد با حضور و عمل خود در جامعه به اصالح وضعيت و حل بحران

ق اتفاق خواهد افتادتغييرات موردنظر ا ه، ابتدا اصالح درونى و فرهنگى . ز اين ط بر اساس اين نظ
اى  هاى برجسته شخصيت. گيرد افتد، آنگاه نظام سياسى و اجتماعى هم تحت تأثير قرار مى اتفاق مى

يضـم بر اين باور بود كه بايد اقتدار سياسى ر ６به اين ديدگاه باور داشتند؛ اما در مقابل، امام خمينی
را شكست و يک نظام سياسى جديد را مستقر كـرد و آنگـاه بـا طراحـى سـاز و كارهـاى فرهنگـى و 

به تغيير و اصالح پرداخت؛ يسرا با وجود چنين حاكميتى هرگونه طرح اصالحى ... آموزشى و رسانه و
 .شود با ناكامى مواجه مى
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هساز اسالمى براى روشن و  يا وحى و عقل يى مشخص درشاره رابطهها ى علوم است؛ نظ
ه دين، و علم  مراحل با همراه را عملى خاصى روش وى عبارتى، به  ....و متن فهم نظ
پـردازد كـه  مـى تنها به فرآيندى كلى اوطرح . است نكرده ارائه ايده خود براى گام به گام

وط مى ىافزار سخت بخش و بدنه به يشترب  كـدام و يىهـا روش چه با اينكه ىشود؛ ول م
ه  بنابراين.نيست وى توجه محل چندان بگيرد، صورت معيار  كلى درآمدى يک وى نظ

 نومعتزليان تا گرفته نت سلفى ازها  گرايش همه معنا يک به و است علوم ىساز اسالمى بر
 همچـون پـروژه ايـن نتيجـه در و كنند استفاده خود اهداف براى فاروقى پروژه از توانند مى

ف اهداف به دستيابى از قبلى ىها طرح   .ماند مى ناكام شده تع
 ى فراوانـىها  اشكالىارها را ذكر كرده كه داراي از معىراث، برخي مىابالبته او در اريس

ار را يـن سـه معيـ اىاسـالم راثيـم ىانتقـاد ىابرشاره لزوم اريس دى نمونه، وىبرا. است
 مـوردنظر او، ىامبر آن هم بـه معنـاي و سنت پىوح بر ىمبتن ىاسالم ىنيب جهان :برشمرد

  . معاصرىانسان ىها و دانش  معاصرىنيع ىازهاين
 ىاسـالم ىنـيب  از جهـانىمـراد و كه است وارد ىفاروق به نقد نيا ار اوليمورد مع در

ن يا ن منبع است كه خوديشمندان و مسلمانان از ايفهم اند امبر،ي و سنت پىوح بر ىتنمب
با بخـش  را راثيم  ازىشود بخش ىن صورت چگونه ميدر ا. است راثي از مىفهم، بخش

 شده باشد ىن باره طراحي در اىشناخت  روشىا هتر نظ شيگر آن نقد كرد؟ مگر آنكه پيد
  . را فراهم نكرده استىا هن نظي چنى ذكر شود كه فاروقىابن اريسي اى برايىارهايو مع

دهـد،  ى ارائـه مـى كـه از وحـى خاصى با توجه به معناىگر آن است كه وياشكال د
 انيـم در  كـهىپنـدارد؛ در حـال ىمـ ىاسـالم راثيـم ىاباريسـ اريـرا هم مع فعل صحابه

ّجعـال و  ،كـذاب هـم القـدر وجـود دارد و ليـ بـزرگ و جلىهـا تيهم شخـص صحابه، َ
 از ىري از آنـان تفـسى برخىگاه. اند ستادهيا گري دىبرخ مقابل آنان از ىو برخ اپرستيدن
تقـوا و  راه ىگـريد و سـلطنت راه ىكـي  متعارض است؛ىگريدارند كه با د آخرت و ايدن

 متنـاقض و متعـارض، ىن گفتارهـا و و رفتارهـايـاگر ا ني بنابرا.است گرفته شيپ را زهد
ن يت دادن ايسرا. داشت خواهد دنبال ز بهين را ىمتناقض جينتا رد،يبگ قرار ىاباريس ىمبنا
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 دادن قرار ارين معيبنابرا. كند ىم شتريب مراتب ت از صحابه به تابعان مشكالت را بهيحج
  . ستين قبول  قابلىچ رويبه ه صحابه و تابعان
مبهم اسـت » معاصر ىازهاين«رسد اصطالح  ىز به نظر مي نىابار دوم اريسيدر مورد مع

 و ىمـاد ىازهـاين ايـ مـا اسـت ىمعنـو ىازهاين ا منظوريآ.  آن شفاف شودىد معنايو با
ن سـؤال از آن جهـت مهـم يـبلندمـدت؟ ا ايـ است مدت كوتاه ازين مراد ايآ ک؟تكنولويض

راث و اصـالح آن يـم، نحوه تعامل با ميده ىارائه م ازين از كه ىفتع به است كه با توجه
هـا را   آنىاريـر و اگـر دارد، چـه معيـا خيـ دارد ىازها خط قرمـزين نيا ايآ. كند ىر مييتغ

 ماننـد اگـر ر داد؟ييـراث تغيـازها در ميتوان به سبب وجود ن ىكند؟ تا كجا م ىمشخص م
ازهـا و نامحـدود بـودن يوسـته نير پييل تغيبه دل م،يباش محض ىگرا عمل ها ستيپراگمات

راث را يـ از مىچ بخـشيم و هراث روا بدايصي را در مىصرفد هرگونه تيگستره و ابعاد آن با
ار يـست و معيـچ ازين از د معلوم شود منظورين صورت باير ايدر غ. مير ندانييمصون از تغ

ن يي تعى ما را چه مرجعىازهاينكه نيگر اياز است؟ ديراث، كدام نيتصرف و اصالح در م
هـا  ن پرسـشيـ دو؟ پاسـخ بـه اا هـريات يات حي و مقتضىنيت عيا واقعين يكند؟ د ىم

 ارائـه ىباره راه حل ني در اىمتأسفانه فاروق. ل مقبول مستند گردديد به داليهرچه باشد، با
  .نداده است

 ىانـسان ىها ست دانشيرا معلوم ن را دارد؛ يسىار قبليز همان اشكال معيار سوم نيمع
 ىدگاهيـا هر ديدگاه يد نيا. تصرف كند راثيتواند در م ىار ميمعاصر بر اساس كدام مع

ن يها را آشكار كنـد و چـن  است كه تعامل آنىخاص هازمند نظين دو نيدر باب نسبت ا
ن، چـه در يـا علم و دي ى همچون رابطه عقل و وحىنيادي بنىها ه بر نظى متكىا هنظ

ـىشناخت  و چه در جنبه معرفتىوجه وجودشناخت شان فاقـد يـه ا است كه متأسفانه نظ
  . استىاصرن عنيچن

در  راثيـل مي نقد، اصالح و تكمىرا برا اريمع شان كه سهيده ايبه هر حال، مشكل ا
 بـه  آن راى و عملـىنـد علمـين اسـت كـه فرآيـشمرد، ا ى در آن برميىاجاد پىصيجهت ا

ـىعنـي علـوم، ىسـاز ىار در گام دهم اسـالميمشكل مع. كند ىنم نييتب ىدرست  و ه تج
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 مصلحت ظاهر به  درىكار است ممكن ىرا گاه است؛ يس و خالق مطرحىابداع ليتحل
 تيـكفا امـا باشـد؛ حق ىا برعكس، امري نباشد تيحقان ىدارا اما باشد؛ ىاسالم امت
 اريـمع و كـرد ديـبا چـه موارد نيا در. باشد نداشته مسلمانان را معضالت حل ىبرا الزم

  .ت ارائه نكرده اسىز راه حلين خصوص ني در اىست؟ فاروقيچ نشگ
ـي ارائه طرح در چـارچوب پـاراداى، وىگر وي دىكاست. ٣ اگـر .  علـم اسـتىم غ
س نظـام يدر غـرب بـه تأسـ ى علوم انـسانى تن دادن به چارچوب مفهومىبه جا ىفاروق

 و ى ـ نـه غزالـى همچـون فـارابىدگاه دانـشمندانيـ از علم بر اسـاس دىدي جدىمفهوم
. شتر بـوديـاش ب دهيـت ايت، احتمال موفقاشگم ىهمت م علوم ىبند در طبقه ه ـيميت ابن

د يـ عبدالحمىن طـرح و ادامـه آن در آرايـاز شـروع ا سـال ىش از سياكنون با گذشت ب
 متعــدد و ىنارهاي ســمىز برگــزاريــگــر و ني دىاري و بــسىمان، طــه جــابر العلــوانيابوسـل

 للفكــر ةيــالعالم المعهــد« و ســپس» ى مــالزى اســالمىالمللــ نيــدانــشگاه ب «ىانــداز راه
رسـد  ىنه به نظر مـين زمير در اي قابل تقدىها تيد آثار و فعاليتول كا ودر آم» ىاالسالم

 ىبـاق اتيـارائـه كل حـد  از مباحـث درىاريد نشده و بـسي تولىهنوز متون مناسب و كاف
  .است مانده

 يى و عـدم آشـناى وى و اشـعرىش سـلفي، گـراىک مشكل مهم فاروقيبه هر حال، 
  .آن است ىمعرفت ىها تي و ظرفىراث اسالميق مي و عمىن عقالىها ق با بخشيدق

  يريگ جهينت

ش را  معاصر است طرح خىصى علوم انسانىساز ىشگامان بحث اسالمي از پىكي ىفاروق
 ى ارزشـمند، داراىهـا ىژگـطـرح او بـه رغـم رض. مند و شفاف مطـرح كـرده اسـت نظام

هـا و  حـل ه لحاظ روش، راه و چه بى فكرى چه به لحاظ اصول و مبانى فراوانىها ضعف
 كـه ىرسـد در صـورت ىبـه نظـر مـ. ها اشاره شد ن مقاله به آنيباشد كه در ا ى مىكارآمد

ل گـردد، يـ و تكمى، بازسـازىن طرح برطرف شود و بـه عبـارتي اىها ها و ضعف ىكاست
  .اب باشدي علوم كامىساز ىتواند در راه اسالم ىم
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