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 چکیده

ع اسالمی  های ریشه کن کردن بحران به منظور اسالمی نامتفکر توسط سازی علومموضو
موافق با ه ایی که با شیو علوممتناسب کردن . مطرح شده است در جهان اسالم فکری وعملی

از این روی اسماعیل راجی  .های متفکرین اسالمی استی مسط باشد، از دغدغهفکر اسالمت
فاروقی اندیشمند فلسطینی تالش نمود که براساس آن به ارایه راه حلی در رفع مشکالت جهان 

شیوۀ ه داند و بدنبال رسیدن بمی سازی علوماسالم بپردازد. وی حل مشکل را در اسالمی
سازی علوم دراندیشه که رویکردهای عملی برای اسالمی است سؤال اینآن است. عملی 

 ها نشانیافته. است تحلیلی تفسیری، پژوهشن یدر ا مورد استفاده روش فاروقی چیست؟
توحید،   آرای این متفکر مبتنی براصول اعتقادی ومبانی نظری مربوط به دهد کهمی

ومسایل مختلف اجتماعی که توسط وی بیان شد، توانست در اندیشه او به صورت شناسی  انسان
، سازی علوم در حل مشکالت جهان اسالمیابد وبا ارایه راه حل عملی اسالمیتبلور  عملی

سازی تئوریزه شود. تجمیع ابعاد نظری وعملی این متفکر واستخراج گفتمان ویژه اسالمی
 .الت جهان اسالم از نوآوریهای این پژوهش استمعرفت در راستای حل مشک 
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 مقدمهـ 1

ع  ، و پژوهشگر فلسطینی  م( اندیشمند 1987ـ 1921)  فاروقی  از نخستین کسانی است که موضو
.  سکوالریسم است   ا ب که در مواجهه مستقیم    کرد را مطرح    « شدن معرفت اسالمی»   معرفت اسالمی یا 
رسیدن به   و خارجی و  های داخلی برای حفظ هویت اسالمی و مواجهه با چالش وی معتقد بود 

جامعه   و... در یک های علمی، فرهنگی سیاسی و اقتصادی اهداف انسانی مربوط به کشمکش 
بر اساس   جامعه های به علومی نیاز است که مبتنی بر مبانی اسالمی باشد و به نیاز  ، اسالمی 
، و  پردازی در این زمینه نظریه د ی با رسیدن به این هدف  . برای پاسخ دهد  اسالم های دین ارزش 
 (. Mohammad Nejatullah Siddiqi, 2011, p. 30)   های عملی را استخراج کرد شیوه 

نگران وضعیت ناخوشایند امت اسالمی بودند، در دهه هفتاد به برخی علمای مسلمان که 
ع کردند.   ضرورت احیای اسالم درزمینه علوم توجه نموده و در دهه هشتاد دعوت به آن را شرو

گرایان معتقدند شود: سنتبه سه دسته تقسیم می  سازی علوم،دیدگاه مسلمانان درباره اسالمی
معناست؛ دیدگاه دوم، مربوط سازی علوم بی، اسالمیخداوند است  ازآنجاکه همه علوم از جانب

با هیچ  اند وطرفبه مسلمانان مدرنیست سکوالر است که معتقدند علوم مدرن جهانی بی
 سازی علومتوانند آمیخته شوند؛ بنابراین اسالمیسیستم ارزشی و فرهنگی یا دینی نمی

 علومهی سومی از دانشمندان و متفکران استدالل کردند که تواند تحقق پیدا کند؛ اما گرونمی
علوم در   ینکه در ا بینیجهان، اهداف و  ها، روشهایتاولو پس  باشد؛  طرفبی  تواندنمی  مدرن

 نظریتنگ  از گرفتهبر جهت دار می باشد. بنابراین ،ادعای بی طرفی علم مدرننظر گرفته شد،
  ;Rosnani Hashim & Imron Rossidy, 2000, p. 20) است یفرهنگ غرب یا یبه جامعه غرب 

.(Parvez Hodbhoy,1991.p.65)  سازی های اخیر، برای تحقق هدف اسالمیدر دهه بنابراین
ها و پردازی که در قالب رسالههای زیادی انجام شده است؛ چه درزمینه نظریهعلوم تالش

های تحصیلی برای های خاص با برنامهنه تطبیق و گفتمان که مؤسسهو چه درزمی  ،هاستمقاله
 (.Ibid .Rosnani Hashim, p. 21تأسیس شده است )این هدف، 
، فقط به بعد نظری گاهیدارند، متفکران و پژوهشگرانی که در این راستا گام برمی غالب

ن و ترسیم فرایندهای شناختی اسالمی و مبانی آیعنی به مفهوم و مسائل نظری معرفت
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صورت عملی در قالب ها را بهپردازند و گروهی دیگر، این نظریهمی سازی علوماسالمی
 (.Abdul Rashid Moten, 2004, p. 248کنند )می های درسی، استخراج و اجرابرنامه 

بلکه در حوزه حوزه نظری و نوشتاری،  فقط دردر این راستا قدم برداشته، نهکه فاروقی 
و اجرا کند.  رویکردهای عملی خود را ترسیم انجام داده است تاسعی بسیاری  هم عملی
ع، از دهه هفتاد آغاز شده و تا زمان می های وی نشانکتاب دهد که عالقه او به این موضو

 .Masudul Choudhury & Mohammad Akram Nadwi, 1991 vol)1987وفاتش در سال  

8. No.3سازی اسالمی»بود که وی نوشته معروف خود به نام  1982سال  داشته است. مه( ادا
ژانویه همان سال   9ـ    4سازی معرفت که در  اسالمی  را تدوین کرد و در اولین سمینار  1«معرفت

ع مطرح ساخت. در اسالم آباد برگزار شد، چارچوب نظری و عملی خود را درباره این موضو
Abdul Rahman &  Tasnimآن را منتشر کرد ) 2المللی اندیشه اسالمی«مؤسسه بینبعدها »

others, 2015 vol.5. Issue 1, p. 236 سازی اسالمیدرباره تاریخ پیدایش اصطالح »( البته

توان کتمان کرد که فاروقی در ترویج و توسعه این نمی هایی وجود دارد، اما« کشمکشعلوم
دی در های متعدو نوشته 3اصطالح و دعوت به اندیشیدن در این خصوص، نقش مهمی داشته

ع تدوین کرده است )شریفی  (. فاروقی 26، ص1374؛ العطاس، 93 ،32ص ،1393این موضو
هایش بیان، و فرایند تالش کرد مشکل جهان اسالم را تشخیص دهد و آن را در نوشته

المللی اندیشه اسالمی« را سازی علوم را در کارهای خود اجرا کند؛ حتی »مؤسسه بیناسالمی
 ,Rosnani Hashim & Imron Rossidyتأسیس کرد. )ریکا برای این مأموریت  در ویرجینیای آم

2000, p. 3کند سیستم می سازی علوم اقتضا(. فاروقی به این مسئله توجه کرده که اسالمی
های آن به منظور بازبینی نتایجی تربیتی جهان اسالم بازسازی، و سیستم تفکر و ارتباط داده

(. لذا فلسفه تربیتی Ibid, p.10آید، اصالح شود. )اساس روش غربی برمی که از این علوم بر

 
1. Islamization of Knowledge. 

2. International Institute of Islamic Thought. 

 نقیب محمد مالیزیایی متفکر  برده، کار به را  اصطالح  این که اسالمی متفکر  اولین که معتقدند محققان از بعضی راستا این در .3
 (.Hasan Dzilo, 2012است ) العطاس
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بینی اسالمی است جهانکننده  و منعکس  پیامبر  1های قرآن و سنتفاروقی برگرفته از آموزه
 (. Tasnim Abdul Rahman & others, 2015, p. 236دهد )می که پارادایم فکر او را تشکیل

و نقش تمدن  ،فلسفه تربیتی ،انتشاریافته درباره اندیشه فاروقی، بیشتر به مبانی فکریآثار 
 توانمی های فاروقیپرداختن به اندیشهاهمیت ، تعلق دارد. در سازی علوماسالمیاسالمی در 

 اسالم از اندیشمندانی استسازی علوم در جهان پردازی اسالمیکه این متفکر در نظریه گفت
نیز نقش مؤثر و مهمی در این رشته لحاظ عملی    به  ، بلکهنظری و نوشتاری  از جهتفقط  که نه

کمتر  ،این متفکر  شناسی و رویکرد عملیاتیروشابعاد گوناگون    به  رغم اینکهعلی داشته است.
. البته دازیمپرمی  سازی علوم از دیدگاه ویاندیشه اسالمی  پژوهش، بهدر این  ،  توجه شده است

، ن مقالهیا  روشاین پژوهش با آثار دیگری که در این زمینه تألیف شده، تفاوت چشمگیری دارد.  
دهی به عبارتی، شرح و تفسیر با رویکرد تحلیلی درراستای پاسخ؛ بهاست تحلیلی تفسیری

 های نظریانشده است: در بخش اول، به بنی . پژوهش از سه بخش تشکیلسؤال مورد نظر
 اشاره و در بخش دوم به رویکردهای عملیاتی ویسازی علوم در اندیشه فاروقی، اسالمی

 ؛ در بخش نیز سوم به نقد و بررسی خواهیم پرداخت.شودمی

 سازی علوم در اندیشه فاروقیاسالمی نظریهای نبنیاـ 2

 فکری همان مبانی ،فاروقی از منظر سازی علومدر اندیشه اسالمی نظریهای نبنیا
 د وندهمی  هستند که اندیشه فاروقی را تشکیلشناسی  و انسانشناسی  معرفت،  شناسیهستی

به این معنا که  یابد؛سازی علوم تحقق ، باید اسالمیاین مبانی بر اساسوی معتقد است که 
شود  سنجیدهتوسط آنها باید  ،علوم انسانی و اجتماعی اً ، خصوصهاوزهح هعلوم اسالمی در هم

  :شودبه سه بخش تقسیم می هااین بنیان .پیدا کندو بر اساس آن رنگ اسالمی 

 یختشنابنیان هستیـ 2ـ1

 شکل سازی علوم فاروقی بر اساس نخستین اصل اسالم شناسی در اندیشه اسالمیهستی
لذا اسالمی بودن  .مغایرت بین خداوند خالق و بین مخلوقات؛ یعنی که توحید است گیردمی

 
 .است متفاوت است، معصوم  تقریر  و فعل و قول شامل که امامیه مکتب در سنت با فاروقی نگاه در سنت البته.  1
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خدا همان قانونی است که بر جهان و  ههر چیزی باید بر توحید خداوند مبتنی باشد. اراد
 ،باید مخلوقات  ،مخلوقات حاکمیت دارد. بنابراین برای رسیدن به خیر مطلق و برقراری عدالت

بداهت   ،چون طاعت امر خداوند ؛به خدا رغبت داشته باشند و به او توجه کنند ،انسانویژه به
های آن باید بر اساس ایمان معارف انسانی و نظام  ههم  روازاینتحقق عدالت و حق و خیر است.  

ع معرفت طبیعت باشد یا نفس انسانی یا جامعه  ؛او باشد هبه وجود خداوند و اراد چه موضو
بنابراین معرفت .  Ibrahim A. Raghab, 1999, No 1, p. 27-52)و    91، ص)همان  ..انسانی.

علوم انسانی در اندیشه فاروقی وقتی اسالمی خواهند شد که به این اصل برگردد و تحت ارادۀ   و
 خداوند خالق جهان هستی و قانون او باشد.

 یختشناهای معرفتبنیانـ 2ـ2

 استهمان ابزار معرفتی  ،فاروقی «سازی علوماسالمی»دیشه شناسی در انبنیان فکری معرفت
 ؛ شودمی بازسازی و یابدمی علوم اسالمی توسط آن تحقق کند ومی که در اندیشه او تبلور پیدا

 رایابزار معرفتی که دین اسالم آن را معیار سنجش قرار داده و ب  از نظر فاروقی،  به این معنا که
 فاروقیدر اینجا به چند ابزاری که در اندیشه  رد استفاده قرار می گیرد.  ، موآن ارزش قائل است

 کنیم:می اشاره است، آمده

 اجتهاد الف(

اجتهاد   ،برجسته معرفتی  هاییکی از ابزار  «،سازی علوماسالمیدرباره »  در اندیشه و روش فاروقی
باشد. به می فاقد آناین ابزار معرفتی   ،با بسته شدن باب اجتهاد ،روش سنتیدر است که 

بسته شدن باب اجتهاد است ،  رشد و خالقیت علمی  فقدانعلت جمود فکری و    ،اعتقاد فاروقی
و با این است  حفظ هویت اسالمی ، به اسمبه آنچه که از سلف به خلف رسیده صرفاً و تمسک 
ع و بدعت خوانده ،نو و غیر از دیدگاه سلف باشدهر دیدگاهی که  عنوان،  زیرا از شود؛می ممنو
 ی، منجر بهو هر مسئله جدید  است  ه اسالمی توسط سلف به کمال رسیده،فق   پیروان سلفنظر  

که معنای   دیدگاهی استبراساس    ظاهرگرایانه،های  د. این تفسیرگردمی  ، و بدعت تلقیگمراهی
مربوط به   «اجتهاد، »داند. هرچند که در روش و اندیشه فاروقیمی  قهفقه را منحصر در احکام ف

 این مفهومنظرانه به تنگ  قانون و حکم شرعی و فتوا که سیاق، نباید به است امور اجتماعی



   

 

هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
         

ماره 
ش

هم یازد
،  

تان 
بس ر و ات

بها
139

8
  

30 
 

و پویایی اجتهادی  خالقیت اصولی و ،های نظریمنحصر باشد، بلکه باید به حوزه ،کندمی نگاه
 (.Ibid, p.74 -77توجه داشته باشد ) هم

 عقل وحی وب( 

سازی علوم در اندیشه شناسی اسالمیهای مهم در روشیکی از بنیان ،رابطه بین عقل و وحی
صحیح است نا  مفهوم،  این دو  دربارهمانان  وی معتقد است ذهنیت رایج بین مسل  .فاروقی است

رویکردهای   جویودر جست  مسلمانان  کهگردد  آن به رویکرد تفکر و منطق یونانی برمی  هریش  و
، عقل و وحی را جدا کردند. به اعتقاد او فارابی اولین فیلسوفی بود که این جدایی را در علمی

یید کردند و سپس بعضی أابل متکلمان تتعبیر خود استفاده کرد و فیلسوفان آن را در مق 
دلیل و مرشد است که حقیقت وحی را  ،عقل ،. در اندیشه فاروقیپذیرفتندمتکلمان هم آن را 

 عقل را به کمال ،وحی ؛تکاملی و تعاونی است هکند. رابطه بین عقل و وحی رابطمی ادراک
خواهد بگوید که وحی دارای یم گویا .کندمی کشفاز وحی حقیقت را  ،رساند و عقلمی

در فهم اهداف  ،و این دو ؛کندمی کراعقالنیت وحی را اد ،طور که عقلهمان ،عقالنیت است
 .(Ibid, p.78 -97 ) کنندمی به همدیگر کمک  ،و اسباب این وجود

 ج( وحدت حقیقت

گرایی است. فاروقی نسبیت« در اندیشه فاروقی به معنای نفی شکاکیت و وحدت حقیقت»
معتقد بود که موقعیت اسالم درباره حقیقت از حیث معرفتی، مبتنی بر وحدت حقیقت است 
که قائم بر وحدانیت خداوند مطلق است؛ و این همان حقیقت مطلق است که در تعالیم الهی، 

گوناگون  هایاز جهت اینکه خداوند متعال، عالم مطلق و خالق اشیاست، در وحی و در حیثیت
نیست )فاروقی،  و همچنین معرفت حقیقت خارج از قدرت انسانکند می خلقت تبلور پیدا

او معتقد بود که وحدت حقیقت، مبتنی بر (. 391؛ فاروقی و لوس لمیاء، ص102، ص2001
تطابق بین وحی و حقیقت مطلق است؛ به این معنا که وحی با واقعیت یکی هستند و هر وقت 

تفاوت پیدا شود، دلیل بر فقدان فهم و ادراک واقعی وحی، و سالمت نبودن ادراک بین این دو  
است؛ و چون حقیقت مطلق یک چیز است، پس تعارضی بین عقل و  یات عقلیکلیات و جزئ

وحی وجود نخواهد داشت، و درک نکردن قانون طبیعت و سنن الهی، باعث ایجاد تعارض بین 
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کند که می عت قانون خلقت مخلوقات و سنن الهی هم اقتضااست. عالوه بر آن، طبی این دو
اتی از آنها هرگز بسته نشود؛ و این یباب تفکر و تحقیق در طبیعت خلق و مخلوقات و در هر جزئ

به معنای تعدد در واقعیت نیست، بلکه دلیل بر این است که سنن الهی در مخلوقات، گسترده 
کند، چیزهایی فراوانی وجود دارد می انسان زندگی است. به همین دلیل است که مادامی که

، 2001فاروقی، که برای بهبود زندگی خود و ایجاد تغییر، باید آنها را کشف و تسخیر کند )
است   (. وحدت حقیقت در اندیشه فاروقی از تعینات توحید و وحدانیت خالق در جهان104ص

آورد، قدرت به معرفت آن دارد. بنابراین میکه انسان از این جهت که طبیعت را به تسخیر در
گرایی را در تعینات جهان، توحید بنیان اصلی معرفت حقیقت است که هرگونه تناقض و نسبیت

  .)19، ص2014داند )همو، نامقبول می

 شناسیهای انسانبنیانـ 2ـ3

کند که انسان مقامی واال در زندگی دنیوی دارد و خلقت او، می اشاره هایشفاروقی در نوشته
، دیگر مخلوقات را تحت قدرت تسخیر انسان قرار داده با دیگر مخلوقات متفاوت است. خداوند 

های گوناگون در ، با تسخیر طبیعت و فعالیتاست و انسان در مسیر زندگی خود تا آخر عمر
بود. گویا انسانیت او از این جهت است که با قدرتی که خداوند متعال به او آن مشغول خواهد 

، بتواند با تصرف در طبیعت و ابعاد آن، جهان را به سیطره خود درآورد؛ بدون این تصرف،  داده
ر خواهد ماند. در واقع این جهان، جهان خالفت است؛ حرکت و بیجهان، جامد و بی تغییر و تغی 

آن معناست که انسان قادر است با قدرتی که خداوند به او عطا کرده، اسرار جهان را و این به 
 (.101-100، ص2001کشف، و در آن، حرکت و تغییر ایجاد کند )همو،  در طول حیات خود

 تمایز علم سکوالر و علم اسالمی از نگاه فاروقی ـ 3

و  علمیدر بعد گردد که هایی برمیزمینه از نظر فاروقی بهماندگی جوامع اسالمی عقبعلل 
ابعاد  درسقوط  به دلیل . امت اسالمیبه وجود آمدمسلمانان  برای عملی کشورهای اسالمی
اقتصادی و سایر ابعاد اجتماعی   ،سیاسی  ،فکری نتوانست در بعد فکری  مهم زندگی اجتماعی و

که با تفکر و  شدان بومی گببلکه جامعه اسالمی همیشه وابسته به گروهی از نخ ؛رشد کند
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به روش فکر امت اسالمی ، ماندگیعقب اساس این بیماری و .اندفرهنگ غربی تربیت شده
 زیرا  ؛ماندگی نظام تعلیم و تربیت جوامع اسالمی استعقب  مربوط است که برگرفته از بیماری و

های اسالمی و شود که باعث دوری از ارزشمی ها افکاری تدریسدر این مدارس و دانشگاه
  (.46-41، ص1393شریفی، شود )می و سبک زندگی آن )فرهنگ( تراث

 ای است که درگونهاسالمی به عالم در تربیت و تعلیم کنونی وضعیت فاروقی معتقد است
 یراسالمی،در دعوت به افکار غ سکوالر، ونیز سنتی هایدانشگاه و هامدارس، دانشکده

. در این راستا نظام سکوالر توانست جوانان مسلمان شودیم و شده انجام بسیاری هایتالش
را به افکار و آرای خود جذب کند. همچنین پروسه بیرون کشیدن نظام اسالمی از این مراکز 

نامه درسی به دو قسم های استعمار، منجر شد به اینکه در این کشورها برعلمی توسط دولت
گونه متعارض تقسیم گردد که یکی علوم اسالمی نامیده شد و دیگری علوم مدرن. در واقع این

ریزی شده است تا بتوانند بر اساس هدف خود، برنامه و تقسیم از طرف استعمارگران برنامه
سوی دیگر، نظام آموزشی سکوالر غربی و غیردینی را در این جوامع اسالمی اجرا کنند؛ از 

گرایی، همراه با وطنیت و ملی ،گسترش افکار سکوالریسم و غیردینی با مفاهیمی چون قومیت
 (. 48-47م، ص2001دعوت به رویکرد غربی و سکوالر، در دستور کار آنها قرار گرفت )فاروقی،

ضرورت دارد  ،کند که برای حل مشکل تعلیم و تربیت جوامع اسالمیمی بنابراین وی اشاره
در نظام آموزشی این جوامع، بازنگری شود و این دوگانگی که آموزش اسالمی به دو سیستم 

در  گردد، برای همیشه محو شود؛ به این معنا که نظام آموزشیمی اسالمی و سکوالر تقسیم
ل یابد و نظام باید نظام واحدی باشد که با روح اسالم و برنامه عقیدتی آن تکام جامعه اسالمی

 (.57آموزشی اسالم را از سیطره سیستم غربی نجات دهد )همان، ص
« که آن را به زبان عربی سازیاسالمی« یا »اسالمیبرای تحقق این هدف، باید شعار »

گام و چراغ راهنمای امت اسالمی باشد پیشاین شعار باید    .کنند، سر دادمی  »اإلسالمیه« تعبیر
« باید ناپدید شوند؛ چون امت اسالمی دارای عقاید مدرن شدن« و »غربی شدنای »و شعاره

« مدرن« و »معاصر« شامل »اسالمیاسالمی، و نفس و هدف و تاریخش اسالمی است. این شعار »
دهد و برکت آن فقط مختص می هم است و  آثارش را به هر موجودی و هر انسانی بسط



  

 

می سال ا
زی 

سا
 

علوم
 

ای رب
 

حل  
ت

مشکال
 

هان
ج

 
الم

س ا
 رد 

یشه  اند
قی افرو

 
33 
 

های ای از جنبه« جنبهسازی علوماسالمیگونه »(. بدین 168ص ،مسلمانان نخواهد شد. )همان
یادگیری و  ،فکر و عمل ،اسالمی، و چارچوبی از ارزش تمدنی است که شامل فرد و جامعه

شود )همان(. لذا این علوم از منظر اسالم باید از طریق وحی و دانش و مدیریت می ،تطبیق
اشد، و به میراث صحیح و نفیس امت اسالمی و صادر شود، با هدف رسالت اسالمی سازگار ب

فکر علما و متفکران آن وابسته باشد؛ به این معنا که منهج اسالمی منهجی است که در آن 
بلکه این منهج در همان چارچوب   ،دستور وحی رعایت شده و نقش عقل هم تعطیل نشده است

 (.169ص ،کند )همانمی پیدا تمثل های وحیانی و اهداف آن،ارزش
گرایی هستند و هم گرایش  دار قوم فاروقی معتقد است که چون علوم غربی معاصر، هم طرف 

طرف  تواند بی نمی   توانند جهانی باشند؛ و از جهت اینکه منهج علمی غربی در آنها وجود دارد، نمی 
ها و عقاید آن  طور مطلق در جامعه اسالمی اجرا شود که ارزش تواند به نمی   باشد، علوم غربی معاصر 

(. عالوه  Rosnani Hashim & Imron Rossidy, 2000, p. 23با تمدن غربی تفاوتی چشمگیر دارد ) 
گرایی و عقل مستقل است و مبانی  ، فاروقی معتقد است که روش علوم غربی، وابسته به تجربه بر این 

گیرد. بنابراین علوم غربی نه وابسته  نمی  گر علوم را که نصوص وحیانی هستند، در نظر و روش دی 
رو علوم غربی علوم سکوالرشده  های معنوی، و نه پایبند به ایمان دینی هستند. ازاین به ارزش 

در نفرت آنها از کلیسا و همچنین   ، فاروقی فرایند سکوالر کردن علوم در غرب  هستند. به اعتقاد 
 (.  Ibid, p. 21)   راتشان درباره جوامع غیرغربی، ریشه دارد  تصو 

« را در آثارش به کار سازی علوم مدرناسالمی، ابتدا اصطالح »فاروقی در بیان دیدگاه خود
هرگاه فاروقی « استفاده کرده است. سازی معرفتاسالمیبرده است؛ گرچه بعدها از اصطالح »

برده، منظورش همان علوم غربی معاصر است؛ به عبارت دیگر، علومی  اصطالح اخیر را به کار
بینی و افکار سکوالریسم غربی است. لذا بدون دقت در مراد فاروقی از جهانکه مبتنی بر 

ع علم نمی  ،« و فهم دقیق نظریه اوسازی معرفتاسالمیاصطالح » توان این اصطالح را به همه نو
 (.p. 22Ibid ,و معرفتی تعمیم داد )
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 سازی علومرویکردهای عملیاتی فاروقی در اسالمیـ 4

فاروقی برای تحقق این هدف، به جنبه نوشتاری و بیان آرای خود اکتفا نکرده، بلکه این هدف را در  
در   1« المللی اندیشه اسالمیمؤسسه آموزشی بینهای عملی نیز پی گرفته است. تأسیس » قالب روش 

سابقه در دنیای غرب، به  اش بود که به یک حرکت بی بخش بزرگی از پروژه  1981آمریکا در سال 
سازی علوم و حمایت از اندیشه معاصر جهان اسالم انجامید. از آن زمان بود که  منظور اسالمی 

ن  های آموزشی آ های نظری خود را با مشارکت استادان، در برنامه توانست ساختارهای اندیشه 
مؤسسه منتشر کرد.  کتاب و مقاله در آن زمان در    250صورت عملی اجرا کند و بیش از  مؤسسه به 

داشت. در    ، در بعد عملی و نظری سازی علوم تأثیر بسیار مهمی در اسالمی مؤسسه، تأسیس این 
علوم، و تجزیه و تحلیل آن در  سازی آفرینی فاروقی در بعد نظری و عملی اسالمی واقع، این نقش 

دهندۀ عالقۀ او به اصالح کامل اندیشه اسالمی و جامعه  مؤسسه، نشان های مختلف این برنامه 
 (.  Tasnim Abdul Rahman & others, 2015, p. 239)  مسلمانان است 

های عملی مربوط به سازی علوم، شامل روشبنابراین گفتمان عملیاتی فاروقی در اسالمی
های نظری وی، در های مطابق با اندیشهریزیلوم و تجزیه و تحلیل آنها و همچنین برنامهع

سازی علوم، های عملی اسالمی، ابتدا به روششود. در ادامه مباحثمی مراحل مختلف بیان
نه به مراحل تطبیق و تجزیه و تحلیل، و در نهایت به برنامه اجرایی کلی مراحل چهارگا سپس

 کنیم: می ، اشارهالمللی اندیشه اسالمیمؤسسه آموزشی بینآموزشی در 

 سازی علومهای عملی برای تحقق یافتن اسالمیروشـ 5

گاه گاه روش، اینسازی: آ فکران و سازی عالمان، متفکران، دانشجویان، روشنشامل آ
است؛ به این معنا که  مطالعه در این زمینههای های علمی و فرهنگی و ایجاد فرصتشخصیت

های سازی را در بخشهای مختلف، وظیفه دارند اسالمیهمه سران جامعه و مسئوالن در بخش
گاه ها، صرفًا خطابی سازی افراد و شخصیتمربوط به خود، بعد از تحقیقات الزم اجرا کنند. آ

های ریزی و ابزارها و روشامل برنامهشود، بلکه شمی نیست که در چارچوب گفتاری مطرح 

 
1. International Institute of Islamic Thought. 
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ها، کند. لذا برای تحقق این هدف، باید دورهمی سازی کمک است که به فکر اسالمی الزم
هایی در این زمینه منتشر شود )فاروقی، ها، و سمینارها برگزار، و حتی نشریات و رسانهکنفرانس
 (.134-133،  ص2001

، های علمی مدرنمعتقد است که عالم غربی با روشفاروقی تسلط بر علوم مدرن: 
، توانست های مختلف، ازجمله نظام سیاسی، تعلیمی، اقتصادی، نظامی و تکنولوژیدرزمینه

که مسلمانان ها تسلط پیدا کند؛ چنانتمدن مادی خود را بسازد و بر مسلمانان در این زمینه
، به مشکالت اجتماعی خود و به دست آوردن پیروزیحل عنوان راهبرای تحصیل این علوم به

دانست می (؛ و از این جهت، او الزم و ضروری147کشورهای غربی هجرت کردند )همان، ص
فکران و دانشجویانی که بر دو فرهنگ اسالمی و غربی تسلط یافتند، درزمینه که عالمان، روشن

ها و های مطالعه، ازجمله برگزاری دورهجاد فرصت، به تدوین، تولید علم، و ایسازیاسالمی
 (.135ها و تحقیق در این علوم، دعوت شوند )همان، صکنفرانس

در  های مهم و اصلیاز دیدگاه فاروقی یکی از پشتیبانتسلط بر میراث اسالمی: 
راث فکران در فهم میسازی علوم و معرفت، تسلط دانشجویان، محققان علمی و روشناسالمی

 ، شامل قرآن کریم، سنت و آثار سلف صالح که از صحابه رسول خدااسالمی است. این میراث
های عالمان، و فکر و روش کار آنها، و همچنین تأمالت و اندیشه شوند، سیرهمی محسوب
 شود. بنابراین میراث اسالمی کههای مختلف میطلبان مسلمان در زمانفکران و اصالح روشن
فکران علمی قرار سازی علوم و معارف است، باید در دسترس روشنترین ابزار اسالمیاصلی

معرفت اسالمی  های علمی آنها باشد. به این شیوه است کهگیرد و جزئی از حیثیت و روش
تواند در زندگی مسلمانان و در علوم مختلف تبلور یابد. برای آسان کردن فهم میراث برای می

بندی موضوعی کرد و اصطالحات مربوط به آن فکران، باید آن را دسته حققان و روشنعلما، م
 (.140-139های علمی، روشن ساخت. )همان، صرا در قالب

سازی های مهم و اصلی در روند اسالمییکی از برنامه های علمی و آموزشی:پرورش گروه
های تخصصی و علمی در از طریق پرورش گروه ریزی و توسعه آنبرنامهعلوم از منظر فاروقی، 

سازی دشوار، و همچنین ثبات کار برای های گوناگون است. بدون این کار، تحقق اسالمیرشته
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هایی که در این زمینه ، محال خواهد بود. به نظر فاروقی علت شکست مؤسسهتحقق این هدف
است که در موضوعات گوناگون علوم،  علمی هایاند، ناتوانی آنان در ایجاد گروهگام برداشته

تحقیقات الزم را انجام دهند. بنابراین اول باید به دانشجویان مسلمان که در این زمینه گام 
های تحصیلی ایجاد های الزم انجام شود؛ مثاًل برای موفقیت آنان بورسیهدارند، کمک برمی

لسفه زندگی را فراگیرند تا در شود؛ سپس در مرحله کارشناسی، دانشجویان اصول، مبانی، و ف
های علمی اسالمی، نفوس آنان نفوذ پیدا کند و شخصیتشان با فراگیری علوم و روش

و منافع، و ترسیم سبک زندگی اسالمی در  های عقیدتی، ساختارهای فکری، اهدافدرزمینه
دانشجویان علوم  تریننیز به موفق های علمی شکوفا شود. در مرحله تحصیالت تکمیلیحوزه

ع اسالمی های سازی علوم و آشنایی بیشتر با این رشته، بورسانسانی، برای تخصص در موضو
تحصیلی اعطا گردد تا به منابع اصلی اسالم تسلط پیدا کنند و روش استفاده از ابزارها و 

شجویانی سازی علوم را فراگیرند. سرانجام برای داناسالمیهای علمی الزم برای تحقق روش
که مرحله دکتری را با موفقیت تمام کردند و در تخصص علمی خود به باالترین سطح رسیدند 

سازی علوم مربوط به رشته تخصصی خود کار کنند، مندند درزمینه اسالمیو هنوز عالقه
های آموزشی و درسی های الزم برای پیشرفت علمی پژوهشی را فراهم سازند و کمک زمینه

 (.IIIT, 1981, p. 74-77های الزم برگزار گردد. )ورهایجاد، و د
در اندیشه فاروقی و رویکرد عملیاتی او، ضرورت دارد که های علمی و روشمند:  تولید کتاب

عنوان ابزارهای آموزشی، برای روشمند کردن مباحث علمی و فکری در های علمی، بهنوشته
های علوم اجتماعی اسالمی برای کردن بنیانموضوعات گوناگون، اصالح فکر اسالمی، و استوار  

سازی علوم ایجاد شود. هدف از این کار، برقراری رابطه علمی بین متفکر اسالمی تحقق اسالمی
های اساسی میراث اسالمی است که باید از طریق تجزیه و تحلیل میراث اسالمی بر و ریشه

م که قرآن، سنت نبوی، و آثار سلف اساس موضوعات علمی، و تقسیمات آن از منابع اصلی اسال
 (.151، ص2001است، صورت پذیرد. )فاروقی،  صالح
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 مراحل رویکرد تجزیه و تحلیل علمی در اندیشه فاروقیـ 6

سازی علوم، مربوط به علوم مدرن و معاصر است، برنامه کار و رویکرد از جهت اینکه اسالمی
 گردد: می در سه مرحله تعین سازی در روش کار فاروقی،عملیاتی اسالمی

طور که اشاره شد، تسلط بر علوم مدرن است؛ یعنی تسلط بر علوم انسانی، ، همانمرحله اول
های مرتبط و همچنین میراث اسالمی، و مفاهیم و اصطالحات مربوط به آن، به منظور تخصص

 دارند. تقویت درک علمی کسانی که در این راه گام برمی
متون تخصصی مربوط به میراث اسالمی و تحلیل   قویت متخصصان از طریق تهیه، تمرحله دوم

آسانی به فهم این مباحث برسند، از این آن است تا کسانی که قادر نیستند از جهت علمی به
با مباحث علمی مربوط به میراث اسالمی آشنا شوند و دسترسی آسان گردد. تحلیل  طریق

های اسالمی مربوط به علوم، و تبیین موضوعات تاریخی و بینشمیراث اسالمی، به درک پیشینه  
کند و در نتیجه ارتباط میراث اسالمی با علوم می و مشکالت مربوط به میراث اسالمی کمک 

 گردد. می مدرن، و نقش آن در موضوعات و اهداف این علوم از این دو مرحله آشکار
علوم مختلف، همراه با بحث انتقادی میراث  هایفکر غربی در حوزه، نقد روشنمرحله سوم

ها، و تجزیه و اسالمی، بررسی مشکالت اصلی جهان اسالم، بررسی مشکالت اساسی انسان
تحلیل خالق موضوعات علوم و مطرح کردن آن در قالب نظریه اسالمی است. در این مرحله 

 Rosnani Hashim & Imron)گردد. می یابد و منتشرمی سازی علوم تحققاست که اسالمی

Roshidi, 2000, p. 31-32 .) 

 (IIIKالمللی اندیشه اسالمی )فاروقی و مراحل آموزشی مؤسسۀ بینـ 7

های سازی علوم است، فاروقی تالش کرد بنیانترین گام برای اسالمیدر این زمینه که مهم
مؤسسه هم اجرا کند. ی آموزشی  ها، بلکه در برنامهفقط در روش علمی و فکریاش را نهنظری

مشی اساسی موضوعات تمدن اسالمی دانست ، توحید را اصل بنیادین و خطاو در نظام آموزشی
مؤسسه استوار که در برنامه عملی آموزشی، به صورت تجزیه و تحلیل در چارچوب و روش 

 جرا کرد:صورت عملی اساخت و آن را در مراحل چهارگانه برنامه آموزشی، به
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های اولیه  عنوان بنیان پژوهان اصول بنیادین عقاید اسالم را به در نخستین سال آموزشی، دانش 
عنوان اصل اولیه دین  گیرند. توحید به می سازی، برای درک مباحث فکری مربوط به آن فرا اسالمی 

سازی در ابعاد اندیشه  اسالمی اسالمی، از مباحث فکری، اصول بنیادین تمدن اسالمی و فرایند 
های درسی خود، مشغول فراگیری  پژوهان در برنامه ناپذیر است. با این رویکرد، دانش فاروقی، جدایی 

بینی اسالمی، و آشنایی با اسالم و تمدن اسالمی، و اخالق و احکام فقهی  جهان مواد درسی درباره  
بینی اسالمی، مفهوم  جهان مرحله، با عناصر اساسی شوند. آنها در این می  مربوط به زندگی روزمره 

مدرنیسم و  های پست شوند و به مطالعه چالش می  توحید و پیامدهای آن در زندگی انسانی، آشنا 
های اسالم و ماهیت آن را  پردازند و اصول بنیادین الهیات و فلسفه اسالمی و ویژگی سکوالریسم می 

 (. Wan Sabri & others, 2015, p. 51-52گیرند. ) می عنوان اجزای اصلی برنامه، فرا به 
  در سال دوم به فراگیری تاریخ تمدن اسالمی  به منظور احیای سنت و تجدیدنظر در آن مشغول 

ای  گونه کنند؛ به می  های علمی میراث اسالمی استفاده شوند و از محصوالت فکری و دستاورد می 
مؤسسه آموزشی  های فاروقی در  ، از خالقیت که برای بررسی علمی و تجزیه و تحلیل میراث اسالمی 

شوند و با توجه به نیاز  ی م  مطلع  عنوان جزء اصلی برنامه آموزشی المللی اندیشه اسالمی نیز به بین 
های آموزشی،  کنند. در این برنامه می   شدید به اصالح فکری مسلمانان، طبق نظر او هدفش را تأمین 

،  ایجاد انقالب فکری، بازسازی نظم علمی جهان اسالم، احیای روح علمی میراث و فرهنگ اسالمی 
پژوهان با تمدن  کند دانش می   ضرورت اقتضا   شود. در این مرحله، می   بر اساس اندیشه فاروقی تدریس 

تأثیر مهم آنها بر سنت کالسیک و تاریخ فکری و علمی  اسالمی، تاریخ اسالم و سلف صالح، همچنین  
اسالم و فرهنگ علمی سنتی آن، به منظور احیای فکر اسالمی، و با اصول علمی، هنری و فلسفی  

 Ibid.p51-52)در جهان اسالم معاصر، آشنا باشند. ) 
پژوهان با مطالعات تطبیقی تمدن اسالمی و تمدن غربی و فرق این دو تمدن  در سال سوم، دانش 
شوند. فاروقی تالش کرد از طریق برنامه آموزشی، با تجزیه و تحلیل تمدن  می   در ماهیت و اثر، آشنا 

لی آن که  اسالمی بر اساس بنیان اصلی آن که توحید است، و تمدن غربی بر اساس بنیان اص 
سکوالریسم است، تناقض بین این دو تمدن را آشکار سازد. عالوه بر آن، نقد وضعیت کنونی نظام  
ها  آموزشی جهان اسالم و وابستگی آن به نظام فکری غرب، به منظور دعوت به اصالح آن با آرمان 

 (. 53های این مرحله است )همان، ص و منظومه فکری و عقالنیت اسالمی، از برنامه 
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های علمی و فکری تمدن اسالمی و همچنین بررسی عد از مطالعه و تجزیه و تحلیل دستاورد ب 
است، معرفی  تاریخ اسالم در مراحل پیشین، برنامه آموزشی در سال چهارم که مرحله نهایی 

تواند با مشکل جهان معاصر مقابله کند. می  ای است که عنوان تنها گزینه اندیشه اسالمی به 
، فاروقی با روش فکری و تحلیلی، به برتری تمدن اسالمی بر تمدن غربی تأکید دارد؛ درنتیجه 

کند که بر اساس مبنای توحید ثابت باشد؛ می   چون علم در اندیشه وی هنگامی با واقعیت تطابق 
 های انسانی توجه کند، علمی است که تواند به آرمان می  گرایی و آن علمی که بدون نسبیت 

 (.54های انسانی بر اساس فضیلت انسان تناسب داشته باشد )همان، ص د با ارزش توان می 

 سازی علوم در اندیشه فاروقینقد و بررسی مباحث اسالمیـ 8

  لیبرال اسالم به گرایشـ 8ـ1

ها بود؛ های متعدد مسلمانافتادگی و بحرانفاروقی دو دغدغه اساسی داشت: یکی بحث عقب
اندیشه سکوالریسم در جهان اسالم. وی معتقد بود که اگر جریان سکوالریسم و دیگری، رواج 

ع تأثیر در سبک زندگی مسلمانحل در جامعه حضور پیدا کند، با عنوان یک راهبه ها و نو
های این جریان در جامعه اسالمی دارد، ها و دانشنگاهشان، و با کاربردهای نامناسبی که ارزش

 (26، ص1396)میری،  .آوردمی ر جامعه به وجود های زیادی دبحران
های جامعه اسالمی بندی بحرانفاروقی فقط به بحران معرفتی توجه نکرده، بلکه به دسته

، اختالل ماندگی، گرایش سکوالریستینیز پرداخته است؛ ازجمله: تفرقه در جهان اسالم، عقب
تأثیرگذاری سوادی، شبهات، جریان هالیوودی، و ، بیهای مدرن، قبول ارزشبینیدر جهان

ها شده است. بحران دیگری که فاروقی افتادگی درونی مسلمانها که سبب عقبها و رمانفیلم
شناسایی کرد، جدایی باور از عمل است. این جدایی باعث گرایش به تصوف و مباحث نظری 

اجتماعی و فسادهای حکومتی است و شود که ناشی از استبداد و غفلت از مسائل خاصی می
رویکرد فاروقی در توحید مانند رویکرد   این نیز یکی از عوامل انحطاط مسلمانان است )همان(.

گری در ذات دیدگاه او درباره توحید و نفی علیت و فلسفه  های سلفی سلفیه است. وجود همین الیه 
 (. تیمیه گرفتار کرده است )همان و تصوف، وی را در دام ابن 
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سازی معرفت فاروقی، این است که در این پروژه، همه یکی از انتقادات وارد بر پروژه اسالمی
توانند حضور ترین نگاه که گرایش به اسالم دارند، میترین تا لیبرالهای مختلف، از سلفیطیف

داشته باشند؛ چراکه ایشان حتی متدولوژی، مبانی هرمونوتیک و خط قرمزهای تعامل دانش 
 کند )همان(.جدید و دانش گذشته را نیز مشخص نمی

 کافی نبودن مباحث توحید در اندیشه فاروقیـ 8ـ2

درستی به این نکته چشمگیر در اندیشه فاروقی، توحید است که اصل اساسی اندیشه اوست. او به 
سیدن مطلب مهم توجه داشت که باید همۀ علوم بر اساس اصل توحید باشد، اما ادامه راه برای ر 

تر از همه باشد؛ چون ساختار توحید در مذاهب گوناگون اسالمی، بر اساس به توحید ناب، باید مهم 
 است، اما این ساختار در اندیشه فکری و عقیدتی مکاتب اسالمی مختلف فرق  توحید )لفظی(

 الفکر علی  نه ی ومضام د ی التوح کند و در مواردی تناقض دارند. خود فاروقی در کتابش به نام می 
به این مطلب اشاره کرده است و فقط در بعضی مطالب اعتقادی، بین عقاید معتزله و  اةی والح

 اشعریه بحث تطبیقی انجام داده. بنابراین اول باید بحث توحید و ساختار فکری و عقیدتی آن در
همۀ ابعاد در نظر گرفته شود و سپس تبلورات و پیامدهای آن در زندگی انسانی بحث شود. 
همچنین وی در اثر خود، به ساختار توحید و ابعاد آن در عقاید شیعه، اشاره نکرده است؛ با اینکه 

شناختی آن، از مباحث شناسی در عقاید شیعی و مباحث جهان ساختار فکری عقیدتی و روش 
 مهمی است که بیشتر متفکران اهل سنت از آن غافل هستند. بسیار 

 مقبولیت تلقیات فردی در مفهوم میراثـ 8ـ3

اش اصل قرار داده و تمامی مباحث بعدی را بر اساس آن فاروقی فهم از میراث را در نظریه 
و  که او در باب میراث، بدون توجه به تناقضات علمی، فکری، سیره ایکرده؛ درحالی تنظیم

شمارد؛ می یک اسالمگری تمایل دارد. او همه آنها را الگوی درجهروش کار صحابه، به سلفی
عباس امیه و بنیبا اینکه سیره، فکر و روش کار آنها در موارد بسیاری تناقض دارد و عملکرد بنی

 های اسالمی است.                                                برخالف آرمان
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 نپرداختن به مبانی سیاسی ـ 8ـ4

سازی علوم، این است که آرای پردازی فاروقی درباره اسالمییکی از مشکالت اساسی نظریه
کند، ولی به مطالب سیاسی و مبانی آن که می خود را در قالب یک گفتمان سیاسی عرضه

یشه فکری سیاسی اجتماعی که اول باید اندپردازد؛ درحالینمی  ،مشی برنامه آموزشی استخط
 در همه ابعاد و مبانی آن روشن شود و سپس اندیشه فکری آموزشی که یکی از تبلورات آن

تواند نمی  باشد، سازگار با آن بررسی گردد. در قلمرو سیاسی اسالمی، اندیشه فکری سیاسیمی
فکری و فلسفی مبتنی بر لیبرالیسم و سکوالریسم باشد و برنامه آموزشی بر اساس آموزش 

سازی تواند تحقق یابد؛ به عبارت دیگر، اسالمینمی  سازی در چنین حالتاسالمی باشد؛ اسالمی
مشی برنامه آموزشی را علوم در وهله اول، نیاز به یک گفتمان سیاسی اسالمی دارد که خط

و تربیت و دین و پردازی در ابعاد گوناگون مسائل اجتماعی، اعم از اقتصاد  تعیین کند، تا نظریه
... بر اساس مبانی فلسفی و فکری یکسان تنظیم گردد. اندیشه سیاسی لیبرالیسم و 
سکوالریسم در این مهم، با اندیشه فکری توحید سازگار نیست و هر دو باهم تناقض دارند. این 

 پردازی فاروقی است.های نظریهیکی از کاستی

 نارسایی و جامع نبودن نظریه ـ 8ـ5

پذیر است؛ اروقی مبتنی بر مبانی فلسفی و فکری است که درک و استنباط آنها امکانآرای ف
های روشمندانه دیگری دارد که سازی علوم نیاز به بحثاما باید اشاره کرد که مبانی اسالمی

شناسی متبلور است شناختی، و روششناختی، انسانشناختی، معرفت، جهاندر مبانی فلسفی
طور جامع بیان، و دالیل رد و قبول آنها بررسی شود. های مخالف بهست دیدگاهو الزم ا

تواند نظریه نمی شود ومی ، سبب تنقیص محدوده اطالعاتسازیگرایی در نظریهجانبهیک 
تواند برای می سازی علوممشی اسالمیجامعی را شکل دهد. بر همین اساس است که خط

 کنند و با یک سیستم روشمند مواجهمی صورت جامع در این حوزه تحقیقکسانی که به
 بخش باشد.، نتیجهشوندمی
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 گیری نتیجهـ 9

های فکران مسلمانی است که برای رفع مشکل اجتماعی جهان اسالم دغدغهفاروقی از روشن
، از راه تربیت و آموزش وارد شد و جهان اسالم حل مشکالتزیادی داشت. وی برای ارائه راه

تالش کرد راهکارهای علمی و عملی مبتنی بر فهم خاصی از اسالم پیشنهاد دهد. اندیشه او 
، شناسی« ابعاد چشمگیری دارد که شامل خداشناسی، معرفتسازی علوماسالمیدرباره »
و بر مبانی فلسفی و فکری استوار است و بر شناسی و مسائل اجتماعی است. اندیشه اانسان

گاهی روشن فکران مسلمان درباره حل مشکل آموزشی و تربیتی جامعه اسالمی و نجات آن از آ
، افزود؛ اما این اندیشه هنوز در زوایای مختلف، ازجمله ابعاد دامن سکوالریسم و پیامدهای آن

 شناسی در اندیشههستینیاز به بررسی دارد. فاروقی مبانی    ،، اجتماعی و سیاسی، فلسفیفکری
شناختی، ابزارهایی را از نظر معرفت  .دانستبر توحید خداوند میمبتنی  « راسازی علوماسالمی»

اجتهاد، عقل و وحی، و وحدت حقیقت است. از  کرد که شامل « مطرح سازی علوماسالمیدر »
جهان است؛ یعنی جانشین خدا در جهان هستی است، بدین معنا که   دیدگاه وی، انسان خلیفه

کشف،   انسان قادر است با قدرتی که خداوند به او عطا کرده، اسرار جهان را در طول حیات خود
و در آن حرکت و تغییر ایجاد کند. فاروقی معتقد بود که مشکل جهان اسالم، به دو برنامه 

ی علوم اسالمی و دیگری علوم مدرن است. در واقع وی معتقد گردد که یکدرسی متعارض برمی
اند تا بتوانند براساس هدف خود، برنامه و ریزی کردهبرنامهبود که این تقسیم را استعمارگران 

فاروقی برای رفع این  روسیستم آموزشی سکوالر غربی را در جوامع اسالمی اجرا کنند. ازاین
 « را مطرح کرد.ازی علومساسالمیمشکل، شعار »

گاه سازی عالمان و متفکران، از نگاه فاروقی تحقق این شعار دارای مراحلی است که شامل آ
 تسلط «،سازی علوماسالمیهای علمی و فرهنگی درباره »فکران و شخصیتدانشجویان، روشن

 پرورش اسالمی، میراث فهم بر فکرانروشن و محققان دانشجویان، مدرن و تسلط علوم بر
 است. روشمند و علمیهای کتاب و تولید گوناگون،های رشته در علمی و تخصصیهای گروه

 مرحله   چندین  در  را  «علومسازی اسالمیعملیاتی »  فاروقی برای رسیدن به این هدف، رویکرد
 میراث  همچنین  و  مرتبط با علوم انسانیهای  تخصص  انسانی، ایجاد  علوم بر  کرد؛ تسلط  تعیین
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 در  که  کسانی  علمی  درک   تقویت  منظور  به  آنها  به  مربوط  اصطالحات  و  مفاهیم  اسالمی و تبیین
 مختلفهای  حوزه  در  غربی  فکرروشن  متخصصان و نقد  ، همچنین تقویتدارندبرمی  گام  راه  این

 اسالمی، از مراحل پیشهادی فاروقی است. میراث انتقادی بحث با همراه علوم،
هایی که بر آن ، و با وجود نقد گرایی ایشان جانبه های فاروقی و یک هرحال با توجه به دیدگاه به 

« در کشورهای اسالمی استفاده، سازی علوماسالمیها برای رشد » توان از این دیدگاه می   ، وارد است 
 بیداری اسالمی حرکت کرد.   ، به سمتو با مطالعات تطبیقی با اندیشه دیگر متفکران اسالمی 
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