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چکيده
رو یکرد تهذیبی با به رسمیت شناختن علم غربی ،به دنبال رفع کاستیهای آن از طریق تلفیق اندیشه
غربی و اندیشه اسالمی است .حمایت از این رویکرد ،پذیرش آن به عنوان مقدمه اسالمیسازی
حقیقی ،و نقد آن ،سه گونه مواجهه اندیشمندان معاصر با رویکرد تهذیبی است .اما توجه به عناصر و
ابعاد علم ،مثل موضوع ،مفاهیم ،غایت ،مسائل ،فرضیهها ،نظریهها و روش از یک سو ،و معیارهای
مختلف دینی ،فرهنگی ،تجربی و منطقی برای تهذیب علم مدرن از سوی دیگر ،بررسی عمیقتری را
موجب میشود که در این پژوهش به انجام رسیده است .امکانپذیر نبودن تهذیب ،التقاط ،سطحی
نگری ،توجیه دینی علم ،اتخاذ رو یکرد سلبی ،تکثر نظریهها و رد شدن تهذیب در جامعه علمی ،از
نقدهای مهم بر رو یکرد تهذیبی است؛ اما اگر تنها راه اسالمیسازی را تهذیب ،و تنها معیار تهذیب را
متون دینی ندانیم و از سوی دیگر خواهان تهذیب علوم و نظریههای همسو با اندیشه دینی و نه همه
علوم و نظریههای مدرن باشیم ،هیچیک از نقدهای مذکور وارد نخواهد بود .و رویکرد تهذیبی در کنار
سایر رویکردهای اسالمیسازی علوم اجتماعی ،قابل استفاده خواهد بود.
واژگان کليدی :اسالمیسازی ،بومیسازی ،جامعهشناسی اسالمی ،رو یکرد تهذیبی ،علوم انسانی
اسالمی.

 .1تاریخ دریافت مقاله 97/1/20 :و تاریخ پذیرش97/6/25 :
 .2استتتتتتادیار جتتتتتروه جامعتتتتتهشناستتتتتی در موسستتتتته ژموششتتتتتی و پيو شتتتتتی امتتتتتام مينتتتتتی.
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مقدمه
رو یکردهای علم دینی از منظرهای مختلف و با معیارهای نسبتا متفاوتی طبقهبندی شدهاند .برخی،
مجموعه رو یکردها را به دو دسته کلی امکان و امتناع ،و رو یکردهای امکانی را نیز به دو دسته نسبی
گرایی و واقعگرایی تقسیم کردهاند (حسنی و دیگران 2 :13۸5 ،و  .)3برخی بر مبنای چگونگی تلفیق
علم و دین و یا نقش دین در تدو ین علم ،سه رو یکرد حداقلی ،میانی و حداکثری را طرح کردهاند
(بستان .)112 :13۸7 ،برخی دیگر از منظر روششناسی ،معتقد به دیدگاههای اصالت نقل ،اصالت
تجربه و تنوع روشی هستند (سوزنچی .)194 :13۸۸ ،گروهی با توجه به نحوه مواجهه با علوم جدید،
رو یکردهای استنباطی ،تهذیبی و تأسیسی را مطرح کردهاند (باقری .)106 :13۸7 ،عدهای نیز چهار
رو یکرد غربگرا ،غربستیز ،غربگریز و غربگز ین را پیشنهاد دادهاند (خسروپناه .)19 :1392 ،عده
ای دیگر ،بازسازی فقاهتی و اندیشه اجتماعی را از جریانهای اسالمیسازی علم ،پس از انقالب
اسالمی شمردهاند (مهدی و لحسائیزاده .)114 – 10۸ :1374 ،فرهنگستان علوم نیز با نگرش تمدنی،
تئوریهای علم دینی را به تهذیبی ،مبناگرایی ،فرامبنایی و روشهای مضاف تقسیم میکند (محمدی،
 .)2۸ :1391با ترکیب گونهشناسیهای فوق میتوان رو یکردهای مختلف به اسالمیسازی را نخست
به دو دسته کلی امکان و امتناع ،و رو یکردهای امکانی را به تهذیبی ،تأسیسی و احیای میراث تقسیم
کرد .رو یکردهای تأسیسی نیز به سه دسته استنباطی ،فلسفه روش ،و فلسفه مضاف تقسیم میشوند
(ابراهیمیپور و محبی .)1394 ،تفاوت رو یکردهای تهذیبی که موضوع بررسی این پژوهش هستند ،با
رو یکردهای تأسیسی ،در آن است که تهذیبگرایان به دنبال رفع عیوب علم مدرناند ،اما اصحاب
تأسیس به تدو ین علمی نو میاندیشند.
تفسیرهای مختلفی از رو یکرد تهذیبی وجود دارد .در برخی تحلیلها ،از تهذیب گزارهها تا تغییر
بنیادین مبانی که به رو یکرد تأسیسی نزدیک میشود ،و از شیوه اسالمیسازی نقیب العطاس و
اسماعیل الفاروقی ،تا رو یکرد مؤسسه امام خمینی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،همگی تهذیبی تلقی
گردیده است (حسیننژاد.)94 :1392 ،
حال اینکه معی وب دانستن علم مدرن و طرح تهذیب آن ،مسئلهای پیچیده و دارای ابعاد مختلف
است که فهم و نقد رو یکرد تهذیبی را با مشکل مواجه ساخته است؛ زیرا علم ،ترکیبی از موضوع،
مفاهیم ،مسائل ،فرضیهها ،نظریهها و روش است که بر مبنای نگاهی و یژه به نظام هستی ،معرفت و
انسان ،در شرایط اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی معین ،توسط افرادی خاص ،تدو ین شده است.
بنابراین هنگامی که از تهذیب علم سخن میگو ییم ،باید روشن کنیم که تهذیب کدامیک از عناصر و
بخشهای علم ،مورد نظر است و این مسئلهای است که کمتر مورد توجه مدافعان و مخالفان رو یکرد
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تهذیبی قرار گرفته است .بر این اساس ،بسیاری از متفکران مسلمان را که در ظاهر ،مخالف علم
دینی محسوب میشوند ،در الیههایی از این رو یکرد میتوان دستهبندی کرد .ازاینرو رو یکرد تهذیبی
را میتوان در سطوح مختلفی همچون تهذیب موضوع ،مفاهیم ،غایت ،مسائل ،فرضیهها ،نظریهها و
روش ،طبقهبندی کرد .محور مشترک در تمام این رو یکردها ،استفاده هدفمند و گز ینششده از علوم
جدید ،برای حل مسائل جامعه اسالمی است .بنابراین مسئله اصلی این پژوهش ،نقد و بررسی
رو یکرد تهذیبی نسبت به ابعاد و عناصر مختلف علم ،و بررسی ظرفیتهای آن برای اسالمیسازی
جامعهشناسی است.
 .1ادبيات پژوهش
تهذیب در لغت به معنای اصالح ،پاالیش ،پاک کردن ،خالص کردن و رفع عیوب و نواقص شعر یا نثر
(معین ،)362 ،13۸1 ،و در اصطالح اسالمیسازی ،به معنای پرهیز از نادیده انگاشتن تالش
دانشمندان متعدد در قرون متمادی ،و به رسمیت شناختن علم غربی و تالش برای رفع عیوب آن از
طریق تلفیق آموزههای دینی با علم غربی است .بنابراین رو یکرد تهذیبی یکی از رو یکردهای اسالمی
سازی یا بومیسازی علم و معرفت است که با عنوان اسالمیسازی معرفت یا علوم ،1یا اسلمة المعرفه،
از آن یاد میشود .ملکیان ،باقری ،میرباقری ،محمدی (موحد ابطحی 135 :1395 ،و  ،)136میرسپاه و
دیگران از رو یکرد تهذیبی نام بردهاند .معموال نقیب العطاس ،فاروقی (ایمان ،)46 :1392 ،دفتر
همکاری حوزه و دانشگاه (باقری )235 :13۸7 ،یا پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی ،آیتالله مصباح یزدی و شارحان فکری ایشان را در زمره تهذیبگرایان دسته
بندی میکنند (فراتی )246 :1391-92 ،و برخی مؤسسه امام خمینی را از طرفداران اصلی رو یکرد
تهذیبی میدانند (حسیننژاد 94 :1392 ،و موحد ابطحی .)345 :1395 ،میرسپاه ( )13۸3از تهذیب
دفاع میکند؛ میرباقری ( )1392بهرغم نقد رویکرد تهذیبی ،آن را در مرحله گذار تا تأسیس علم دینی
میپذیرد و موحد ابطحی ( )1395در شرایط کنونی آن را بهترین روش اسالمیسازی میداند .در
مقابل ،ملکیان ( ،)137۸باقری ( ،)13۸7ایمان ( )1392ضیاءالدین سردار و گروه اجمالیون (سردار،
 19۸۸و  )1996و علیپور و حسنی ( )13۸9از ناقدان این رو یکرد هستند.
بهطور کلی رو یکرد تهذیبی ،میپذیرد که علوم غربی یکسره غلط نیست ،بلکه آمیزهای از حق و

1 .islamization of knowledge/science.
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باطل (حسیننژاد :1392 ،ص  ،)106و البته ناکارآمد (کچویان )150 :13۸9 ،است .بنابراین تهذیب
گرایان ،بهرغم معیوب دانستن علوم غربی (جوادی آملی ،)135 :13۸7 ،قالب کلی آن را به رسمیت
شناخته و در پی مرتفع ساختن معایب آن بر مبنای آموزههای اسالمی هستند؛ به این صورت که از میان
نظریههای موجود و مورد استفاده در جامعه علمی ،آنها که کمترین هماهنگی را با آموزههای اسالمی
دارند ،حذف میشوند؛ و آنها که بیشترین هماهنگی را دارند ،اخذ (موحد ابطحی،)356 :1395 ،
تهذیب و تکمیل میشوند .بنابراین همه اندیشمندانی را که به دنبال تلفیق علوم مدرن و سنتی هستند،
میتوان در این رو یکرد جای داد.
فاروقی با اعتقاد به مبنای توحیدی علم ،تقسیم علم را به اسالمی و سکوالر ،خطرناک و عامل
بیماری امت میداند و ائتالف دو نظام آموزشی اسالمی و غربی را (فاروقی )9 :19۸7 ،با تهذیب
دانش از طریق زدودن مفاهیم سکوالر از اندیشه غربی ،ضروری میداند (ایمان .)102 :1394 ،نصر،
تلفیق مجدد علم با اخالق را مهمترین اقدام برای ایجاد علم اسالمی میداند (نصر.)۸5 :1377 ،
گلشنی حجم عمده علم را یافتههای تجربی میداند که اسالمی و غیراسالمی ندارد؛ اما معتقد است که
تعبیرها و تفسیرهای اسالمی را باید جایگز ین تعابیر الحادی کرد (گلشنی1۸4 :1390 ،و .)1۸5آیت
الله جوادی آملی با هشدار درباره هرگونه افراط یا تفریط در زمینه اسالمیسازی علوم ،آشتی دادن علم
با دین و نه دست برداشتن از روش تجربی و ارائه سازکار کامال جدید و بدیع برای علوم را موجب
اسالمیسازی علوم میداند .از منظر ایشان آن بخشهایی از علوم موجود که مفید یقین یا طمأنینه
عقالیی است ،یقینا اسالمی است؛ هرچند نظریهپرداز آن علم ،ملحد باشد (واعظی.)1۸1 :1390 ،
آیتالله مصباح یزدی مکاتب و نظریههای علم مدرن را به دو دسته متناقض و همسو با اندیشه دینی
تقسیم میکند و مکاتب همسو را دارای قابلیت تهذیب و پذیرش میشمارد (مصباح یزدی.)1391 ،
اما به نظر میرسد تهذیب ،رو یکرد مستقلی نیست؛ زیرا همه راهکارهای مطرحشده برای تولید
علم دینی را میتوان در راهکار اصالح ،تهذیب و تکمیل علوم جدید مندرج دانست (سوزنچی:13۸۸ ،
)351 ،260 ،259؛ عالوه بر آن ،اکتفا به تهذیب صرف ،مدافع مشخصی نیز ندارد .به عبارت دیگر،
در میان رو یکردهای سهگانه به علم غربی (طرد کامل علم غربی ،پذیرش کامل آن ،و تلفیق علم
اسالمی و علم غربی) رو یکردهای تلفیقی معموال با تهذیب آغاز شده و به تکمیل و تأسیس منتهی می
شود .به عنوان مثال ،میرسپاه معتقد است علمی را که مراحل تصحیح ،تهذیب ،تکمیل و توجیه را طی
کرده باشد ،میتوان علم اسالمی خواند؛ یعنی مبانی ،رویکرد ،روش و غایت آن ،بر اساس بینشهای
اسالمی ،تصحیح یا تهذیب گردد و به مقتضای کتاب و سنت ،مسائلی به آن افزوده شود و سیر و سلوک
این علم با معارف اسالمی توجیه شده باشد .بدیهی است طی کردن این مراحل بدون تأسیس علم
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جدید ،منطقا امکان ندارد؛ یعنی علم اسالمی مذکور هرچند شباهتهایی با علم غربی دارد ،تفاوت
های چشمگیری نیز با آن خواهد داشت (میرسپاه 212 :13۸3 ،ـ  .)216العطاس نیز افزودن برخی از
آموزههای اسالمی به علوم غربی را کافی نمیداند و بازنگری جامعتری را پیشنهاد میکند (العطاس،
 .)27 :13۸6باقری نیز با طرح نقدهایی ذیل عنوان «تطبیق تکلفآمیز ،احساس بینیازی کاذب ،و
وهن اسالم» (باقری ،)24۸ – 246 ،13۸7 ،بخش تکمیل رو یکرد تهذیبی و نه خود تهذیب را نقد
میکند .ازاینرو با نگاهی دقیقتر باید گفت رو یکرد العطاس (خسروپناه ،)70 :1392 ،فاروقی،
میرسپاه و آیتالله جوادی تهذیبی ـ تأسیسی است؛ رو یکرد بستان ،تهذیبی ـ استنباطی ،و رویکرد آیت
الله مصباح ،پذیرش تهذیب در کنار رویکرد استنباطی و فلسفه مضاف است.
 .2ابعاد تهذيب
تهذیب موضوع ،مسائل ،غایت ،مفاهیم ،نظریه ،فرضیه ،روش و مبانی معرفتی علم مدرن ،ازجمله
ابعاد تهذیب است که در این بخش از مقاله به بررسی آن میپردازیم.
.2.1

تهذيب موضوع

یکی از معیارهای مهم تمایز علوم ،موضوع علم است .در علوم انسانی نیز توجه به موضوعهای متعدد،
موجب خلق علوم و مکاتب جدیدی شده است .اینکه موضوع علوم اجتماعی ،پدیدههای اجتماعی یا
رفتار معنادار باشد ،دو مکتب جامعهشناختی «تبيينی» به نمایندگی دورکیم ،و «تفهمی» به نمایندگی
وبر را به دنبال دارد .همچنین تفاوت در موضوع نظریههای جامعهشناختی که ارتباطی تنگاتنگ با
موضوع علم اجتماعی دارد نیز موجب شکلگیری نظریههای ساختی کارکردی ،تقابلی ،دیالکتیکی،
تبادلی ،نقش اجتماعی و کنش اجتماعی شده است (تقیآزاد .)5 :1376 ،بنابراین هرگونه تغییر در
موضوع میتواند تغییرات گستردهای در عرصه علم به دنبال داشته باشد؛ اما موضوع علم را نمیتوان به
اسالمی و غیراسالمی تقسیم کرد .بنابراین تهذیب موضوع ،برای اسالمیسازی جامعهشناسی ،منطقی
به نظر نمیرسد.
.2.2

تهذيب مسائل

اسالمیسازی و بومیسازی علوم در مرحله انتخاب مسئله تحقیق (خسروپناه ،)39 :1392 ،یکی از
ابعاد انکارناپذیر رو یکرد تهذیبی است؛ زیرا اگر مسائل علم ،بومی نباشد ،علم دچار بحران خواهد
شد و وارداتی شدن مسئله ،به معنای غلتیدن در شرایطی است که ما را نه به شناخت صورت
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مسائلمان قادر می سازد و نه امکان خاتمه دادن به فرایند آزمون و خطای بیفرجام را برای ما فراهم
میآورد (مؤمنی.)154 :13۸۸ ،
در رو یکرد مسئلهمحور ،پدیدههای منتسب به دین و جوامع دینی ،برای مطالعه تجربی پیشنهاد می
گردد (فغفور مغربی .)13۸9 ،تهذیب مسئلهمحور جامعهشناسی ،مورد اتفاق نظر جامعهشناسان
مسلمان است؛ چراکه جامعهشناسی باید مسائل اجتماعی جوامع اسالمی را تبیین و تفسیر کند .توسلی
علت این را که با جامعهشناسی موجود احساس یکرنگی نمیکنیم ،در نپرداختن به مسائل خودی می
داند و میگو ید :ما در یک جامعه اسالمی و در وابستگی با فرهنگ اسالمی زندگی میکنیم و اگر همان
طور که دکتر شریعتی بهدرستی میگفت ،بهصورت مداوم ،مسائل جامعهشناسی را در درون این فرهنگ
اسالمی درک و جستوجو نکنیم و ریشههای تاریخی و ارزشی مسائل را نیابیم ،جامعهشناسی ما
خودبهخود حالت علمی بیگانه را پیدا میکند و از زندگی و احساسات و ارزشهای جامعه ما فاصله
میگیرد (توسلی .)64 :1372 ،بر این اساس ،باید جامعهشناسی را به عنوان ابزاری مفید و کارآمد به
کار گیریم و با قدری تواضع و پذیرش کاستیهایی که ممکن است در این حوزه باشد ،بر اساس دغدغه
ها و نیازها ،عالیق مذهبی و اسالمیمان ،مسائل را انتخاب کنیم و با همه ظرفیتهای روششناختی
جامعهشناختی ،به تحقیق و بررسی درباره آنها بپردازیم؛ همچنین در مقام استفاده از دانش موجود
جامعهشناسی و علوم اجتماعی ،از آنها برای تأمین نیازها و تحقق آرمانهای بومی و دینیمان بهره
گیریم (گلچین.)27 :13۸3 ،
رو یکرد مسئلهمحور مدعی است علوم اجتماعی صرفا نقش ابزاری دارد؛ درحالیکه علوم اجتماعی
سرشار از ارزشها و نگرشهای خاص جهانشناختی و انسانشناختی است (بستان )131 :13۸7 ،که
ناکارآمدی و پیامدهای معرفتی و غیرمعرفتی فراوانی به دنبال دارد .بنابراین بهرغم ضروری بودن تهذیب
مسائل ،اکتفا به آن پذیرفتنی نیست و به ایجاد علم اسالمی منجر نمیشود.
 .2.3تهذيب غايت
هدف غایی هر دانش و علمی ،تحت تأثیر پارادایم حاکم بر علم شکل میگیرد و چون هو یت نظری و
عملیاتی دانش علمی با آن مشخص میشود ،با دستیابی دانش علمی به اهداف متفاوت ترسیمشده در
پارادایمهای موجود ،شاهد شکلگیری علم اثباتی ،علم تفسیری و علم انتقادی هستیم .بنابراین در
حوزه علوم انسانی ،با تکثر هو یتی علم مواجه هستیم .این تکثر نمیتواند مسیر تولید علم جدید بر
پارادایم یا جهانبینی جدید را ببندد (ایمان .)256 :1394 ،هدف علم از منظر متون دینی ،تلفیقی از
اهداف سهگانه یادشده است؛ زیرا اسالم بر همه مبانی فلسفی ضروری برای پیگیری همزمان اهداف

2۸

ربرسی ااقتندي ظرفيتاهي رويکرد تهذيبی رد اسالمیسازي علوم انسانی
مزبور تأکید کرده ،که از مهمترین آنها میتوان به نیتمندی اعمال انسان ،حاکم بودن اصل علیت بر
رفتارهای انسان ،برخورداری انسان از عقالنیت ،خالقیت و اختیار نسبی در مقابل جبر و تفو یض،
قانونمندی پدیدههای اجتماعی و قابلیت انحراف و گمراهی انسانها اشاره کرد (بستان.)۸2 :1392 ،
در رو یکرد غایتمحور سعی میشود که علوم رایج ،در راستای تحقق اهداف جوامع دینی (فغفور
مغربی )13۸9 ،و دین قرار گیرند؛ زیرا تنها معیار برای اتصاف علم به صفت دینی ،آن است که به اهداف
و غایات دین و جامعه دینی خدمت کند (بستان .)123 :13۸7 ،هدف علم دینی در مرحله نخست،
شناخت واقع خواهد بود؛ اما با توجه به تمایز علم نافع و غیرنافع از منظر متون دینی ،شناخت واقع به
خودیخود مطلوبیت ندارد و ارزشمندی آن در گرو همسو یی با سایر اهداف مقدس و مطلوب است؛
ازجمله تصرف و کنترل جهان به منظور رفع نیازها و حل مشکالت واقعی بشر ،و نیز تقو یت نگرش
توحیدی در نتیجه شناخت نظمها و قوانین حاکم بر نظام هستی .بنابراین هدف علوم انسانی اسالمی ،فهم
انگیزهها و معانی رفتارها ،تبیین عوامل فردی و اجتماعی پدیدهها (در راستای شناخت واقع) و نقد و
اصالح اوضاع اجتماعی (در راستای حل مشکالت زندگی بشر) است (بستان .)142 :13۸7 ،گلشنی
هدف علم دینی را خداشناسی و رفع نیازهای مشروع فردی و اجتماعی جامعه دینداران میداند (گلشنی،
 .)175 :1390خسروپناه اهداف مطلوب جامعه اسالمی ،کارآمدی و جهتگیری دانش را به عنوان غایت
علم دینی نشان دهد (خسروپناه .)2۸1 :1394 ،فاروقی بر این باور است که همه اجزای عالم ،هدفدار
و به سوی خداوند در حرکت است .پس معرفتی که ما باید کسب کنیم نیز باید در جهت خداوند و در
راستای تحقق اهداف الهی باشد (میری .)56 :1391 ،وی همچنین معتقد است علم اسالمی باید نافع
باشد و علم نافع یعنی بحرانها و مسائل پیش روی امت اسالمی را حل کند (همان .)61 :میرباقری نیز به
کارآمدی علم دینی توجه دارد (میرباقری .)129 :1390 ،آیتالله جوادی آملی در تهذیب غایت علم
مدرن ،هدف خلقت را که پرستش خدا و گسترش عدل و داد است ،به عنوان مبدأ غایی مورد توجه قرار
میدهد (جوادی آملی .)141 :13۸7 ،سوزنچی نیز همسو یی غایت علم با غایات دین را مطرح میکند
(سوزنچی .)335 :13۸۸ ،بنابراین اگر غایت علم اجتماعی اسالمی را شناخت اجتماع به منظور رفع
نیازهای جامعه یا امت اسالمی در راستای گسترش فرهنگ توحیدی و عدل و داد بدانیم ،رو یکردهای
تبیینی ،تفسیری ،تجو یزی و انتقادی بهصورت تلفیقی ،مورد توجه خواهند بود.
.2.4

تهذيب مفاهيم

یکی از ابعاد اسالمیسازی علوم غربی ،تهذیب مفاهیم آن علوم است .اهمیت و جایگاه مفاهیم نظری
در علوم تجربی و افول دیدگاههای افراطی پوزیتو یستی ،زمینه گستردهای برای بهرهگیری از مفاهیم
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نظری ،بهو یژه مفاهیم نظری دینی در نظریهپردازیهای علم دینی فراهم میآورد (بستان.)143 :13۸7 ،
از سوی دیگر ،متون دینی نیز ظرفیت وسیعی برای مفهومسازی در حوزه علوم اجتماعی دارند (همو،
 .)113 :1392ازاینرو میتوان توقع داشت که از درون توصیههای اخالقی و احکام حقوقی اسالم و
همچنین گزارههای توصیفی متون دینی ،مجموعهای گسترده از مفاهیم مناسب برای توضیح پدیدهها یا
تفسیر کنشهای جمعی در تمام حوزههای اجتماعی ،به دست آید (همو.)110 :1390 ،
بر این اساس ،اسالمیسازی علم یعنی عناصر و مفاهیم بیگانه ،از هر یک از رشتههای علمی جدا
شود و پس از آن ،هر رشته با مفاهیم کلیدی و عناصر اسالمی تکمیل گردد .اسالمیسازی علم به
معنای مصون داشتن علم از تعبیرهایی است که بر پایه مرام دنیایی هستند و نیز از معانی و اظهارات
کسانی که غیرمذهبیاند (عطاس .)63 :1374 ،العطاس معتقد است تعریف ما از انسان و طبیعت،
غیر از تعریفی است که غربیها دارند .پس باید با تهذیب علوم موجود ،مفاهیم کلیدی از دین گرفته ،و
به علوم موجود اضافه شود تا نوع نگاه ما به عالم و هستی و طبیعت و انسان تغییر پیدا کند (خسروپناه،
 .)71 :1392آیتالله جوادی آملی ،حذف مفهوم «طبيعت» از علم مدرن و بهکارگیری مفهوم
«خلقت» را به جای آن ،پیشنهاد میکند؛ یعنی دانشمند به جای اینکه بگو ید طبیعت فالن ماده معدنی
یا فالن گونه گیاهی اینچنین است ،با تهذیب عنوان «طبيعت» ،اینگونه خواهد اندیشید که آن مواد
معدنی یا گونههای گیاهی ،چنین آفریده شده است .دیگر اینکه عنوان «خالق» که مبدأ فاعلی است،
باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی آفریدگار حکیم ،صحنه خلقت را چنین قرار داده است که دارای آثار و
خواص و یژهای باشد (جوادی آملی.)141 :13۸7 ،
از این منظر ،تهذیب مفاهیم ،بازی با کلمات نیست؛ بلکه به دلیل بار ارزشی برخی مفاهیم کلیدی
و پیامدهای معرفتشناختی آن ،صورت میگیرد .این و یژگی که از منظر فاروقی با ترجمه مفاهیم به
زبانهای دیگر ،منتقل نمیشود ،وی را بر آن داشت تا با تدو ین کتاب به سوی انگلیسی اسالمی،
ترجمه مفاهیم اسالمی را بدون تقلیل و گمراهی ،در دستور کار قرار دهد (ایمان .)۸1 :1392 ،اقدام
جابری به بومیسازی مفاهیم بیگانه و امروزیسازی مفاهیم سنتی در پروژه «نقد عقل سیاسی» ،نمونه
ای از تهذیب مفاهیم است (جابری.)9 :13۸4 ،
.2.5

تهذيب نظريهها

نظریههای علمی ،از نگاه دانشمند به جهان هستی ،معرفت و انسان برمیخیزند و فرضیهها و روشهای
کاربردی را به دنبال میآورند .بنابراین تهذیب نظریهها در حکم پاالیش قلب علم است .اینکه نظریه
های علوم اجتماعی مختص موطن آنهاست و قادر به تبیین مسائل سایر جوامع نیست ،بیشتر مورد
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توجه مکاتب تفسیری است .به عنوان نمونه ماکس وبر ،نویسنده اخالق پروتستان و روح سرمایهداری
بهصراحت بیان میکند که مسئله و نیز نظریه جامعهشناختی او مختص به تمدن غربی است (وبر،
.)50 - 30 :1373
برخی بر این باورند که حاصل تهذیب و تکمیل ممکن است معجونی شگفتآور باشد که در آن،
پارههای ناهمساز معرفتی ،به هم الصاق شدهاند؛ زیرا اقدام به تهذیب نظریهها و افزودن عناصری از
اندیشه اسالمی به آنها ،ممکن است بدون توجه به این امر انجام شود که آیا بنیانهای اندیشه اسالمی
با مبانی و مبادی نظریهای که قرار است تهذیب شود ،همخوانی دارد (باقری)243 :13۸7 ،؛ حالاینکه
نظریههای مختلف و همچنین الیههای مختلف هر نظریه (مبانی ،گزارههای مشاهداتی ،صورتبندی
نظریه و تعبیر فلسفی نظریه) در قبال تغییرات ،حساسیتهای متفاوتی از خود نشان میدهند (موحد
ابطحی.)349 :1395 ،
بر این اساس ،باید توجه داشت که دخل و تصرف ،تنها در برخی از نظریههای برونزا ممکن است.
نظریههایی که الزمه منطقی و منحصربهفرد یک مبنا باشد ،اصال قابلیت دخل و تصرف را ندارد؛
هرچند کالبدشکافی آن نظریه و پی بردن به مبانی و لوازم آن میتواند الهامبخش باشد .اما برخی از
نظریهها را میتوان با دو مبنا مطرح کرد .در این نظریهها میتوان دخل و تصرف کرد و بخشهایی از آن
را به طور کامل تغییر (پارسانیا )14۸ :1392 ،داد یا تهذیب کرد.
.2.6

تهذيب فرضيهها

فرضیهها گزارههایی هستند که بر مبنای نظریهها ساخته میشوند و مورد آزمون تجربی قرار میگیرند .با
تهذیب نظریهها ،شاهد فرضیههای متفاوتی خواهیم بود؛ اما تهذیب خود فرضیهها نیز موضوعیت دارد.
باقری بر این باور است که پس از اینکه تلقیهای دینی به منزله پیشفرض اخذ شد ،میتوان با الهام از آنها
فرضیههایی را تدو ین و آزمون تجربی کرد و اگر شواهد تجربی کافی فراهم آید ،میتوان از یافتههای علمی
دینی سخن گفت که از ساختاری همگن و یکپارچه برخوردارند (باقری .)250 :13۸7 ،بستان نیز معتقد
است که با استفاده از روش فقهی و استنباطی میتوان تمام فرضیههای مورد نیاز برای مقاصد تبیینی را از
متون دینی استخراج کرد .برخی از این فرضیهها بهطور مستقیم در متون دینی بیان شدهاند ،اما برخی از
آنها را باید از متون دینی و معموال از احکام فقهی یا اخالقی دین الهام گرفت (بستان14۸ :13۸7 ،؛ همو،
 .)115 :1392بنابراین علم اجتماعی اسالمی ،فرضیههایی متناسب با نظریهها و مسائل خود خواهد
داشت که میتوان آن را تهذیب فرضیهها شمرد .البته نظریههای غربی همسو با دین و فلسفه اسالمی و
فرضیههای مبتنی بر آن را نیز با اندکی تهذیب میتوان به کار گرفت.
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 .2.7تهذيب روش
هر نظریه ،روش متناسب با خود را به کار میگیرد .ازاینرو طبیعتگرایان بیشتر بر روشهای کمی و
تحلیلهای آماری تأکید دارند و تفسیرگرایان ،روشهای کیفی را در دستور کار قرار میدهند .از منظر
متفکران مسلمان ،یکی از عیوب علوم جدید ،تمرکز بر روشهای تجربی و بهخصوص روشهای کمی
است؛ حالاینکه دلیل معتبر نقلی نیز باید محور بحث باشد و از تأییدها و تعلیلهای آن استفاده شود.
البته از تقلیل روشهای علمی به روش نقلی صرف یا روش عقلی صرف نیز باید پرهیز شود (جوادی
آملی .)141 :13۸7 ،بنابراین علم دینی از همه روشهای معتبر ،بهو یژه روش نقلی مستند به وحی،
روش عقلی ،روش نقدی ـ اصالحی و روش تجربی ،بهره میبرد (بستان.)146 :13۸7 ،
از منظر العلوانی ،گوهر معرفت و بنیان آن به معنای عام کلمه روش است و اسالمیسازی معرفت
را میتوان به عنوان بازآرایی روششناسانه و شناختشناسانه علوم و رشتههای مربوط به آن نگریست
(العلوانی .)1374 ،به عبارت دیگر ،اسالمیسازی علوم ،جوهری روششناختی و خاستگاهی معرفت
شناختی دارد (همو .)90 ،13۸5 ،العلوانی میگو ید :معرفتشناسی اسالمی چنانکه من میفهمم،
عملیاتی اجتهادی در امور مربوط به میراث اسالمی و منابع آن ،و عملیاتی ابداعی در تعامل میراث
اسالمی با علوم اجتماعی و انسانی است (همان .)94 :بنابراین تهذیب روش ،مبتنی بر تهذیب مبانی
معرفتی است که میتواند تحول بنیادین علم را به دنبال داشته باشد و به رویکرد تأسیسی منجر شود.
.2.8

تهذيب مبانی

میرسپاه معتقد است رو یکرد تهذیبی به معنای بیتوجهی به زیربناها نیست (حسیننژاد)106 :1392 ،؛
بلکه تهذیب هنگامی کامل میشود که مبانی الهی جایگز ین مبانی الحادی گردد (میرسپاه،13۸3 ،
 ،)212هرچند منجر به تأسیس علمی جدید شود؛ یعنی علم اسالمی مذکور شباهتهایی با علم غربی
دارد ،اما تفاوتهای چشمگیری نیز با آن خواهد داشت (همان.)216 :
العطاس معتقد است علوم جدید به دلیل ابتنا بر تمدن غربی نمیتواند علم راستین را در اختیار
مسلمانان قرار دهد؛ اما اسالمیسازی هم صرفا این نیست که علوم غربی را بگیریم و برخی آموزههای
اسالمی را بر آن بیفزاییم؛ بلکه برای دست یافتن به علم اسالمی باید عناصر اسالمی ،جایگز ین عناصر
مبنایی علوم غربی گردد .مهمترین عناصر سنت فکری غربی که باید از پیکره دانش جدا شوند،
دوگانگی واقعیت و حقیقت ،خردگرایی و تجربهگرایی ،انسانگرایی و دینمداری است (موسوی،
 ،1391ج .)44 :2وی بررسی نقادانه روشهای علوم جدید ،تصورات ،پیشفرضها و نمادهایش؛
جوانب تجربی و عقالنی و جوانبی که به ارزشها و اخالق بازمیگردد؛ تفسیرش از منشأها؛ نظریه
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شناختش؛ پیشفرض وجود جهانی خارجی ،یکنواختی طبیعت و عقالنیت روندهای طبیعی؛ نظریه
اش درباره هستی ،طبقهبندی علوم ،محدودیتها و روابط علوم مختلف با یکدیگر و مناسبات
اجتماعی علم و تمدن غربی را مورد توجه و تأکید قرار میدهد (العطاس.)27 :13۸6 ،
العطاس تهذیبی گسترده و جامع را دنبال میکند .وی تهذیب موضوع (همان ،)50 :تهذیب هدف
(همو ،)13۸1 ،پاالیش مفاهیم علم (همو ،)22 :13۸0 ،پاالیش روش (همان )22 :و تهذیب و تکمیل
مبانی معرفتی علم غربی (همو )34-36 ،13۸6 ،را در طرح اسالمیسازی معرفت ،مورد توجه قرار
میدهد .تفسیر بستان از علم دینی (بستان )137۸ ،و پارادایم جامعهشناسی اسالمی (بستان)7 :1390 ،
نیز بهخوبی حاکی از اعتقاد او به تغییر مبنایی و تحول اساسی در علوم اجتماعی موجود است.
 .3معيار تهذيب
تهذیب بر اساس متون دینی یا اخالقی ،تهذیب با مالکهای منطقی ،تهذیب با مالکهای علم تجربی
و تهذیب با معیارهای فرهنگی ،مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است .انتخاب مسائل پژوهشی با
معیارهای فرهنگی و اجتماعی (توسلی )64 :1372 ،یا نیازها و عالیق مذهبی (گلچین،)27 :13۸3 ،
در خصوص تهذیب مسائل علم مدرن ،مورد توجه است .تبیین کارکردی و مبادلهای احکام و مقررات
اسالمی ،مثل تبیین جامعهشناختی غیبت و دروغ (صدیق اورعی ،)223 :13۸1،تحلیل اجتماعی صله
رحم (شرفالدین )137۸ ،و تحلیل جامعهشناختی مهریه (همو ،)13۸0 ،نمونههایی از تهذیب مسئله
است .معیار تهذیب غایت علم را میتوان غایت دین و جامعه دینی (بستان ،)123 :13۸7 ،نیازهای
مشروع جامعه دینداران (گلشنی ،)175 :1390 ،اهداف مطلوب جامعه اسالمی (خسروپناه:1394 ،
 ،)2۸1اهداف الهی و مسائل امت اسالمی (فاروقی ،به نقل از :میری )56 :1391 ،و هدف خلقت،
یعنی پرستش خدا و گسترش عدل و داد (جوادی آملی )141 :13۸7 ،دانست.
معیار تهذیب مفاهیم نیز رو یکرد دینی (عطاس )63 :1374 ،است .پیروان جامعهشناسی ایرانی،
ازجمله تقی آزاد و جالییپور ،و بسیاری از پیروان مکاتب تفسیری و بومیسازی ،بازخوانی نظریههای
علمی با معیارهای فرهنگی و اجتماعی را مطرح میکنند (جالییپور)13۸6 ،؛ اما پیروان اسالمی
سازی علوم اجتماعی ،بازنگری در نظریهها را با معیارهای دینی (بستان1392 ،؛ باقری13۸7 ،؛ و
مصباح یزدی )1392 ،و معیارهای منطقی (پارسانیا1392 ،؛ خسروپناه ،)1392 ،موجه میشمارند.
ترجمه متون دینی به زبان جامعهشناسی ،مثل ترجمه جامعهشناختی روایات کتاب امر به معروف و نهی
از منکر وسائل الشيعه و برداشتهای تفسير راهنما؛ تبدیل احکام ،اخالقیات و ارزشهای دینی به نظام
نقشها و هنجارها ،مثل پژوهش ساختار خانواده علوی ،جامعهشناسی گروه مجاهدان کربال و کتاب
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نظام اجتماعی در اسالم نمونههایی از بازخوانی نظریههای جامعهشناختی از منظر متون دینی است.
تهذیب فرضیهها نیز با مالکهای فرهنگی و دینی ،انجامشدنی است .استخراج نظریهها یا فرضیههای
جامعهشناسانه از متون دینی (باقری250 :13۸7 ،؛ بستان ،)14۸ :13۸7 ،مثل کتاب نظر يهسازی دينی
در علوم اجتماعی و بررسی علل انحطاط اقوام در نهج البالغه ،نمونهای از تهذیب فرضیههای علمی است.
اما در خصوص روش ،بیشتر ،از تکمیل سخن گفته شده (جوادی آملی141 :13۸7 ،؛ بستان،13۸7 ،
 )146تا تهذیب؛ هرچند باید توجه داشت نظریه ،روش متناسب با خود را به دنبال میآورد و تهذیب
نظریهها میتواند به تهذیب روش منجر شود .نقدهای مفصل تفسیرگرایان به روشهای کمی ،شاهدی
برای این مدعاست .مالک تهذیب مبانی نیز متون دینی و فلسفه الهی است؛ هرچند تهذیب مبانی،
تحولی اساسی را در علم به دنبال دارد و به تأسیس منجر میشود.
 .4روش تهذيب
تهذیب با معیارهای دینی ،یعنی علم مدرن با نظر به اندیشه اسالمی ،از ناخالصیها و انحرافات
پیراسته گردد و احتماال بخشهایی نیز به آن افزوده شود (باقری .)234 :13۸7 ،بر مبنای این رو یکرد،
علوم رایج آمیختهای از گزارههای درست و نادرست است که برای اسالمی ساختن آن ،تصحیح،
تهذیب ،تکمیل و توجیه ،ضروری است .تصحیح در جایی است که صحت یک گزاره ،نیاز به قید
داشته باشد .با تهذیب ،ساحت علم از گزارههای باطل پاک میگردد .مراد از تکمیل ،افزودن دادههای
علمی منابع دین ،به ساحت علم است (میرسپاه .)206 :13۸3 ،در این مرحله ،عناصر و مفاهیم
کلیدی اسالمی آمیخته میشود و چون بنیان این عناصر ،معرفت فطری است ،علم راستین تولید خواهد
شد .وظیفه بعدی ما صورتبندی و تکمیل عناصر و مفاهیم کلیدی اسالمی به صورتی است که ترکیبی
از آنها پدید آید که مشتمل بر هسته شناخت باشد .این هسته شناخت باید در کانون قرار گیرد و دیگر
علوم ،ازجمله علوم انسانی ،مبتنی بر آن شکل گیرد (باقری .)236 :13۸7 ،در نهایت ،هرگاه علم در
راستای اهداف دین جهتدهی گردد ،به آن ،توجیه اطالق میشود (حسیننژاد.)105 :1392 ،
اما اجرای مراحل یادشده ،نیازمند مقدماتی است که مورد توجه العلوانی و فاروقی قرار گرفته است.
العلوانی آشنایی با فلسفه علوم غربی ،محیط پیدایی این علوم ،الگوهای معرفتی و دید کلیای که
خاستگاه این علوم است از یک سو ،و آشنایی با همین ابعاد در میراث نقلی خود را از سوی دیگر ،به
منظور شناخت نقاط تالقی و جدایی نظام معرفتی توحیدی و نظام معرفتی دیگران ،مورد توجه قرار می
دهد (العلوانی .)۸6 :13۸5 ،بنای نظام معرفتی نو ین با توصیف پارادایم اسالمی از معرفت ،تجدید
بنای روششناسی معرفت قرآنی ،گز ینش روش بهرهگیری از قرآن و سنت نبوی به مثابه منبع تفکر و
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معرفت و تمدن ،بازبینی میراث عقلی اسالمی ،و بهرهگیری از میراث انسانی معاصر ،مورد توجه علوانی
است (العلوانی .)32 :1377 ،فاروقی اصالح نظام آموزشی با ادغام نظام آموزشی غربی و سنتی،
حاکمیت جهانبینی و ارزشهای اسالمی بر نظام آموزشی ،و اسالمیسازی معرفت و دانش را به عنوان
راهحل پیشنهاد میکند .او برای اسالمیسازی معرفت ،دوازده مرحله عملیاتی تعریف میکند و در
مرحله هشتم ،ترکیب ابداعی و خالقانه متفکر مسلمان میان میراث اسالمی و علوم مدرن به منظور
تولید دانش اسالمی را پیشنهاد میدهد (میری 55 :1391 ،و .)62
بنابراین روش و مراحل تهذیب عبارتاند از:
 .1آشنایی دقیق با مبانی ،نظریهها ،روش و تاریخ علم غربی؛  .2آشنایی دقیق با آموزههای دینی،
فلسفه اسالمی و فرهنگ معاصر جامعه اسالمی؛  .3طبقهبندی مکاتب و نظریههای جامعهشناسی
غربی به دو دسته معارض و همسو با اندیشه اسالمی؛  .4کالبدشکافی نظریههای جامعهشناسی
همسو؛  .5شناسایی مبانی ،مفاهیم ،گزارهها و روشهای ناسازگار با آموزههای اسالمی؛  .6تدو ین و
عرضه غایت ،مبانی معرفتی و مسائل جهان اسالم؛  .7تدو ین فرضیههای مناسب؛  .۸و نظریهپردازی
در تفسیر و تبیین مسائل مذکور.
 .5نقد
امکانناپذیری تهذیب ،افتادن در دام التقاط ،سطحینگری ،توجیه دینی علم ،اتخاذ رویکرد سلبی،
تکثر نظریهها و رد کردن علم تهذیبشده از سوی جامعه علمی ،ازجمله نقدهای مهم مطرحشده در
خصوص رویکرد تهذیبی است که در این بخش به بررسی آنها پرداختهایم.
.5.1

امکانناپذيری تهذيب

برخی بر این باورند که ایده تلفیق اندیشه غرب با تفکر اسالمی که در دستور کار رو یکرد تهذیبی قرار
دارد ،دچار ابهام در هستیشناختی است؛ زیرا وجوه اشتراکی بین اندیشه اسالمی و غربی مالحظه نمی
شود تا بتوان بر اساس آن ،به تهذیب اندیشه غرب پرداخت و مفاهیم اسالمی را جایگز ین آن ساخت.
فاروقی بهرغم اعتقاد به تفاوت و تضاد در مبانی اندیشه اسالمی و تفکر غربی ،نوعی ائتالف میان
اندیشه سکوالر و اسالمی را پیشنهاد میکند (ایمان .)122 :1392 ،عطاس نیز با اینکه به تناقضهای
میان مفاهیم بنیادین تفکر غربی و جهانبینی اسالمی توجه دارد ،در اسالمیسازی دانش ،به دنبال
جایگز ین کردن گزارههای موجود در روششناسی غربی با مفاهیم و گزارههای اسالمی است (همان:
)159؛ درحالیکه برای دستیابی به علم اسالمی ،نمیتوان بر علم غرب تکیه کرد که دارای مبانی
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بنیادین متضاد با اندیشه اسالمی است و با تهذیب آن به علم اسالمی دست نمییابیم .بنابراین ائتالف
با دانش مدرن برای رسیدن به علم اسالمی ،نهتنها نجاتبخش حوزه علم نیست ،بلکه مسیری است که
آیندهای نامعلوم را برای علم اسالمی رقم خواهد زد(.همان.)123 :
.5.2

التقاط

عدهای نتیجه بیتوجهی به تناقضهای مذکور را افتادن در دام التقاط میدانند؛ زیرا از منظر ایشان،
تهذیب و تصفیه پیکره نظریهها و افزودن عناصری از اندیشه اسالمی به آنها ممکن است بدون توجه به
این امر انجام شود که آیا بنیانهای اندیشه اسالمی با مبانی و مبادی نظریهای معین ،همخوانی دارد .در
نتیجه حاصل تهذیب و تکمیل ممکن است معجونی شگفتآور باشد که در آن ،پارههای ناهمساز
معرفتی به هم الصاق شدهاند (باقری.)243 :13۸7 ،
 .5.3سطحینگری
برخی رو یکرد تهذیبی را به سطحینگری متهم کرده و بر این باورند که مشکالت اجتماعی و فکری
دوره مدرن ،بسیار پیچیدهتر از دورانهای گذشته است .لذا به اندیشههای اساسی ،بیش از گذشته نیاز
است .از این دیدگاه ،فاروقی دچار عملزدگی از نوع سلفی شده است .گرایش سلفی تالش میکند
مشکل امت اسالمی را با بحثهای نظری حداقلی حل کند؛ یعنی خیلی زود از نظر به عمل برسد؛
حالاینکه تنها مباحث پیچیده فلسفی و متافیز یکی اساسی و بنیادین ،روشنگر و راهگشاست و دستیابی
به آن ،نیازمند دقت و موشکافی فکری است که اندیشه سلفی ظرفیت آن را ندارد (میری.)64 :1391 ،
 .5.4توجيه دينی علم
برخی بر این باورند که با پذیرفتن چارچوب کلی علم مدرن در رو یکرد تهذیبی ،ورود دین در عرصه
علم ،نهتنها موجب تولید علم دینی نمیشود ،که اساسا دین تبدیل به منطق توجیهکننده علوم غربی می
گردد و اندیشمند ،مبتال به تطبیق تکلفآمیز خواهد شد که احساس بینیازی کاذب و وهن اسالم را به
دنبال دارد (باقری.)24۸ - 243 :13۸7 ،
 .5.5اتخاذ رويکرد سلبی
اشکال دیگر این است که تهذیب علوم ،یک رو یکرد سلبی است و اندیشمندان مسلمان را در موضع
انفعال قرار میدهد؛ یعنی اندیشمندان بدون تمایل به تولید علم ،تنها منتظر نظریهپردازی دیگران هستند
و از انحراف علوم ،با نقد و تهذیب جلوگیری میکنند (ملکیان.)220 :137۸ ،
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 .5.6تکثر نظريهها
یکی دیگر از پیامدهای رو یکرد تهذیبی ،تکثر و تنوع نظریههای علمی است که فاروقی از آن به عنوان
قوت رو یکرد تهذیبی یاد میکند؛ زیرا تولید نظریههای بدیل را موجب خالقیت ،نوآوری و سازندگی می
داند .البته وی بر این باور است که در جمعبندی نهایی باید با مالکها ،ضوابط و چارچوبهای
کالمی ،اخالقی و فقهی تشخیص داد که کدام نظر به اسالم نزدیکتر ،و برای حل مسائل پیش رو
باکفایتتر است (میری)62 :1391 ،؛ درحالیکه ظهور نظریههای متعدد ،حاکی از ورود به مرحله
پیشعلم و نه شکلگیری علمی مدون و روشمند است.
 .5.7عدم پذيرش جامعه علمی
یکی دیگر از اشکاالت رو یکرد تهذیبی ،پذیرفته نشدن نظریههای تهذیب شده در جامعه علمی
است؛ زیرا دو مالک را برای تهذیب علم مدرن میتوان تصور کرد :یکی متون دینی است که برای
هیچی ک از عالمان آن علم ،اعتباری ندارد و دیگری مالکهای ارزیابی در همان علم است که
ارتباطی به متون دینی ندارد (ملکیان )220 :137۸ ،و علم تهذیبشده با مالکهای خود علم را
نمیتوان علم اسالمی نامید.
 .6نقد نقد
اگر تنها راه اسالمیسازی را تهذیب ،و تنها معیار تهذیب را متون دینی ندانیم و از سوی دیگر ،خواهان
تهذیب علوم و نظریههای همسو با اندیشه دینی باشیم ،نه تهذیب همه علوم و نظریههای مدرن ،هیچ
یک از نقدهای مذکور وارد نخواهد بود.
امکانپذیر نبودن تهذی ب و افتادن در دام التقاط ،با توجه به ابعاد تهذیب و دستهبندی علوم و نظریه
های مدرن به دو گروه همسو و معارض با اندیشه اسالمی ،پذیرفتنی نیست؛ زیرا تهذیب مسائل ،مورد
اتفاق موافقان و مخالفان اسالمیسازی است؛ تهذیب غایت ،مفاهیم و فرضیهها نیز با چالش و
مخالفت کمتری مواجه است؛ تنها در خصوص تهذیب نظریه و روش ،مخالفت و مقاومتهای جدی
تری وجود دارد و بیشتر نقدها به این ابعاد معطوف است؛ درحالیکه همه نظریههای علوم اجتماعی
مبتنی بر مبادی ضددینی نیستند و به صورت موجود یا با اندکی تهذیب (در تعمیم یا موارد دیگر)
پذیرفتنیاند .این دسته از نظریهها و مکاتب همسو که میتواند مورد توافق طرفداران و مخالفان اسالمی
سازی باشد ،اتفاقا کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اما برخی نظریههای علمی ،یا بر مبانی ضددینی
مبتنی است یا روشها و راهکارهایی را پیشنهاد میکند که با ارزشهای دینی سازگار نیست .این دسته
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از نظریهها و علوم ،ضددینی است؛ یعنی با باورها و ارزشهای اسالمی منافات دارد .برای اسالمی
کردن این علوم باید مکاتب ،روشها یا راهکارهایی ترو یج و تجو یز شود که با ارزشهای اسالمی
سازگار است (مصباح یزدی)1391 ،؛ یعنی این علوم ،تهذیبپذیر نیستند و برای اسالمیسازی باید به
تأسیس دست زد.
بنابراین رو یکرد تهذیبی  ،هم ممکن است و هم اگر روشمند به کار گرفته شود ،در دام التقاط
نخواهد افتاد؛ زیرا ایجاد مجموعهای التقاطی و ناهمساز ،در تهذیب موضوع ،غایت ،مسائل و فرضیهها
وارد نیست و در تهذیب مفاهیم ،نظریهها و روش هم عمومیت ندارد؛ یعنی برخی از نظریهها که
تناقض مبنایی و جدی با آموزههای دینی دارند ،تهذیبپذیر نخواهند بود؛ اما نظریههای معتدلتری نیز
وجود دارند که تهذیبپذیرند.
دیگر اینکه رو یکرد تهذیبی ،عالوه بر مالکهای دینی ،مالکهای فرهنگی ،تجربی ،منطقی و
فلسفی را نیز در ابعاد مختلف تهذیب به کار میگیرد که میتواند به تولید نظریههای جدید و اتخاذ
رو یکرد فعال منجر شود؛ زیرا قرار نیست فعالیت علمی در تهذیب متوقف شود ،بلکه فعالیت علمی در
چارچوب نظریههای پذیرفتهشده تمرکز یافته ،دنبال میشود تا از سو یی توفیق روزافزون در حل مسائل
علمی و رفع مشکالت عملی به دست آورد و از سوی دیگر ،سازگاری و انسجام بیشتر آن نظریه با آموزه
های اسالمی به دست آید (موحد ابطحی.)357 :1395 ،
در خصوص نقدهای تطبیق تکلفآمیز ،وهن اسالم و توجیه دینی علم نیز باید توجه داشت که
رو یکرد تهذیبی در مرحله تکمیل ،یعنی هنگامی که در متون دینی به دنبال جایگز ینی برای مفاهیم،
عناصر و گزارههای تهذیبشده میگردد ،به رو یکرد استنباطی نزدیک میشود و ناگز یر با بهکارگیری
روشهای اجتهادی ،از آسیبهای مذکور مصون خواهد بود.
در پاسخ به نقد پذیرفته نشدن در جامعه علمی ،برخی تهذیب با مالک متون دینی یا انتخاب نظریه
های همسوتر با متون دینی و سپس استفاده از مالکهای همان علم برای تقو یت نظریه تهذیبشده را
مطرح کردهاند (همان)355 :؛ حال اینکه تفکیک عرصههای معرفتی و غیرمعرفتی ،راهگشاتر است.
تهذیب علم با مالکهای دینی ،یک بحث معرفتی است و پذیرفته نشدن آن از سوی دانشمندان آن علم
یک بحث غیرمعرفتی است؛ یعنی نپذیرفتن ایشان ،اگر مصداق مهمی داشته باشد ،حاکی از کاذب یا
ناکارآمد بودن نظریههای تهذیبشده نیست؛ هرچند الزم است راهکارهای دستیابی به مشارکت و
همدلی حداکثری جامعه علمی ،در جای خود بررسی شود.
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نتيجهگيری
علم اجتماعی مدرن ،محصول تالش صدها دانشمند در طول بیش از دو قرن است و طرد و انکار کلی
آن ،نه منطقی است و نه ممکن؛ اما پذیرش و بهکارگیری منفعالنه آن نیز آسیبها و پیامدهای معرفتی و
غیرمعرفتی فراوانی به دنبال دارد .یکی از راههای مواجهه با علم اجتماعی مدرن و مقابله با آسیبهای
مذکور ،اتخاذ رو یکرد تهذیبی است .در این رو یکرد همه یا برخی از ابعاد علم مدرن ،با مالکهای
دینی ،فرهنگی ،تجربی و منطقی ،بررسی انتقادی و تهذیب و تکمیل میشود که میتواند به تأسیس
نظریههایی جدید نیز منجر شود .بنابراین رو یکرد تهذیبی را میتوان در بسیاری از مکاتب و نظریههای
جامعهشناختی به کار گرفت و با تهذیب حداقلی برخی از نظریهها یا تهذیب حداکثری برخی دیگر به
عنوان مقدمهای برای تولید نظریههای جدید ،بر عمق شناخت اجتماعی و کارآمدی آن افزود.
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بهار  ،92ص.257 -242
 .36فغفور مغربی ،حمید« ،1389 ،رو یکرد مبناگرا در تولید علمدینی» ،آينه معرفت ،دانشگاه شهید
بهشتی ،ص.88-53
 .37کچویان ،حسین ،1389 ،تجددشناسی و غربشناسی؛ حقيقتهای متضاد ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 .38گلچین ،مسعود  ،1383،مفهوم جامعهشناسی اسالمی ،در :دين و علوم اجتماعی ،به کوشش مجید
کافی ،قم ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه ،ص.32 – 9
 .39گلشنی ،مهدی ،1390 ،از علم سکوالر تا علم دينی ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی ،چاپ پنجم.
 .40مصباح یزدی ،محمدتقی ،سخنرانی در جمع استادان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان قم،
در تاریخ  1391/3/25و .1391/4/1
 .41معین محمد ،1381 ،فرهنگ فارسی ،تهران ،معین.
 .42ملکیان ،مصطفی « ،1378 ،تأمالتی چند در باب امکان و ضرورت اسالمی شدن دانشگاهها»،
مجله نقد و نظر ،ش  19و .20
 .43مهدی ،علیاکبر و عبدالعلی لحسائیزاده ،1374 ،جامعهشناسی در ايران ،ترجمه نوشین احمدی،
تهران ،نشر توسعه.
 .44موحد ابطحی ،سیدمحمدتقی« ،1391 ،دفاعی از رو یکرد تهذیب و تکمیل علوم موجود در تولید

42

ربرسی ااقتندي ظرفيتاهي رويکرد تهذيبی رد اسالمیسازي علوم انسانی
علم دینی» ،پژوهشهای علم و دين ،ش.2
 .45ــــــــــــــــــــــــــ ،1395 ،تحليلی بر انديشههای علم دينی در جهان اسالم ،قم ،مرکز بین
المللی ترجمه و نشر المصطفی.
 .46مؤمنی ،فرشاد« ،ایران و چالشهای مواجهه با علم بومی و علم جهانی» ،مطالعات اجتماعی ايران،
ش. 5
 .47میرباقری ،سیدمهدی ،1390 ،علم دينی ،ابزار تحقق اسالم در عمل اجتماعی ،در :حسنی،
سيدحميدرضا ،مهدی علیپور و سيدمحمدتقی ابطحی ،علم دينی ديدگاهها و مالحظات ،قم ،پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه ،چاپ پنجم ،ص.158 – 127
 .48میرسپاه ،اکبر ،1383 ،انقالب فرهنگی و اسالمی شدن رشتههای علمی ،در :درآمدی بر آزاد انديشی و
نظر يهپردازی در علوم دينی ،دبیرخانه نهضت آزاداندیشی ،قم ،حوزه علمیه قم ،مرکز مدیریت ،ص - 203
.216
 .49میری ،سیدمحسن ،بهار « ،1391فرایند اسالمیسازی علوم انسانی از دیدگاه اسماعیل فاروقی»،
فصلنامه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی صدرا ،شماره  ،1ج ،2ص.66 – 52
 .50نصر ،سیدحسین ،تابستان « ،1377جهانبینی اسالمی و علم جدید» ،ترجمه ضیاء تاجالدین،
فصلنامه فرهنگ ،شماره .30
 .51نور ،وان محمد ،1386 ،درآمدی بر انديشهشناسی عطاس ،ترجمه محمدحسین ساکت در :زندگی
نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور سید محمدنقیب العطاس ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی.
 .52واعظی ،احمد ،1390 ،علم دينی از منظر آيتالله جوادی آملی ،در :مجموعه علم دينی ،ديدگاهها و
مالحظات ،چاپ پنجم ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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