علوم انسانی اسالمی ،تيپبندي رويکردها و بررسي راهحلها
با تأکيد بر جامعهشناسي
قاسم ابراهیمیپور

1

چکيده
انديشممممنداس مامممسماس پ

از مواجهه با مدرنیته ،به چهار دسمممته سمممن گرا ،تجددگرا ،تسفیقیها و فعاالس

اجتماعی تقاممیم نممدندخ برلی عسم ربی را ي اممرو نرد و نفی و برلی دي ر س را به نور کامل پذيرفتندخ در
اين میاس برلی با اتخاذ روي رد تسفیقی ،از بومی سازي ،ايرانی سازي يا اسالمی سازي عسوم اناانی دم زدند که در
اين پژوهش بر نیم با روش تحسیسی به تیپبندي اين روي ردها پردالته و راوحلهاي ارائه ندو از سوي اي شاس
را بررسممی و بازسممازي نمايیمخ يافتههاي پژوهش حاکی از اين اس م

که با پذيرش منانی معرفتی و تعريع عسم

منتنی بر فس افه ا سالمی و اتخاذ روي رد کثرتگرايی روش ننالتی تدالسی ،میتواس از راوحلهاي اننا ن
ت امل ،تهذيب و تصحیح ،استنناط ،تأسی

و

و احیاي میراث عسمی جهاس اسالم ،براي تولید عسوم اناانی اسالمی

بهرو بردخ
کليدواژهها :عسوم اناانی اسالمی ،اسالمیسازي ،بومیسازي ،جامعهنناسی ،دانش اجتماعیخ

مقدمه
اندي شمنداس با ت ش یل اولین اجتماعات با م اائسی مواجه و در پا سخ و ارائه راوحل براي س به نظريهپردازي
متوسممل نممدواندخ سممیر ت امسی اين روي ردها ،بدوس اين کهانديشمممنداس هر دورو عسیر م تفاوتهاي جدي،
نظريههاي قنسی را ي ارو نفی يا نرد نمايند تا قرس نوزدهم ادامه ياف خ اما انديشمنداس قرس نوزدهم در رب ،با
کنار گذانتن عقل و نهود از لیا

منابع معرف  ،نظريههاي قنسی را ي ارو یرعسمی لواندو و عسم جديدي را

با عنواس «جامعهنناسی» تدوين نمودندخ اين عسم با تحوالت مننايی ،فراز و نشیبهاي زيادي را پش سر گذانته
و روي ردها و م اتب متعددي را ايجاد نمودو اس م

که النته هم ی تح

پارادايم کسی عسم مدرس قابل جمعاندخ

اين روي رد به عسم در سايه سیطرو سیا سی و اقت صادي رب ،جهانی ندو و در ا سب ک شورهاي دنیا موزش
دادو می نودخ انديشمنداس ماسماس که در ابتدا منهوت و برلی نیفته عسم مدرس ندو بودند به تدريج با مش الت
عسم مدرس نممنا نممدند و در مقابل س روي ردهاي متفاوتی اتخاذ کردند؛ برلی روي رد سممنتی ،برلی مدرس و
برلی تسفیق سممن

و مدرنیته را پذيرفتند و بر اين اسممال تولید عسوم اناممانی اسممالمی ،ايرانی يا بومی را با راو

 .1استاديار موساه موزنی و پژوهشی امام لمینی&خ

حلهاي اننا ن

و ت میل ،تهذيب و ت صحیح ،ا ستنناط از متوس دينی ،تأ سی

عسم جديد منتنی بر منانی فس افه

الهی و يا بازتولید میراث عسمی جهاس اسالم را پیشنهاد نمودواندخ
ابهامات و التالف نظرهاي فراواس ،موجب نمممدو افرادي به دلیل عدم درياف

مقصمممود نهايی اين حرک

فرهن ی ،س را يک جرياس یرعسمی و تحمیل ديدگاو هايی از پیش تعیین نمممدو بر اين عسوم بدانند و بر اين
اسممال و با ات ا به اين تصممورات در مقابل اين جرياس الممولی به دفا از عسم بینرف و واقعنما جه گیري
میکنند (کچوئیاس)29 ،1372 ،خ در اين پژوهش بر نیم تا با روش تحسیسی ،روي ردهاي اندي شمنداس م اسماس در
لصمموا اسممالمیسممازي عسوم اناممانی را تیپبندي نمودو و راوحلهاي مطرح نممدو را بررسممی ،بازسممازي و
دستهبندي نمايیمخ بر اين اسال روي ردهاي انديشمنداس ماسماس پیش و پ

از مواجهه با مدرنیته ،روي ردهاي

دروسدينی ،روي ردهاي معرف ننالتی ،روي ردهاي روش ننالتی و راوحلهاي تولید عسم از منظر انديشمنداس
ماسماس مطرح و مورد بررسی قرار گرفته اس خ

 .1رويکردهاي کالن
الف) رويکردهاي اندي شمندان م سلمان قبل از مواجهه با مدرنيته :متف رين م اسماس از لدر ا سالم تا کنوس
مامممائل و پديدو هاي اجتماعی جوامع لود را با روي ردها و روش هاي گوناگونی مورد مطالعه قرار دادواندخ
روي رد وحیانی در ع صر ح ضور پیامنر| ،روي ردهاي نقسی ،حديثی ،تف ایري ،فقهی ،فس افی ،کالمی ،عرفانی،
روي رد گزارش گري در دو حیطه تاريخی و تک ن اري (سمممفرنامه) ،و روي رد لطابی در قالب اندرزنامه ها،
سیا س نامهها ،فتوتنامهها و نريع نامهها ،در تنیین ،تف ایر ،انتقاد و تجويز در عر له عسم اجتماعی يا ترويج
در عرله اجتما به کار گرفته ندو اس

(پارسانیا)1386 ،خ روي ردهاي فوق هر کدام روش و هدفی متناسب

با منانی نظري لود را اتخاذ نمودو و ثار عسمی و اجتماعی فالري از لود به جاي گذانمممتهاندخ اما در جامعه
عسمی معالر تح

عنواس انديشه يا تف ر از س ياد مینود و در زمرو معرف هاي یرعسمی قرار گرفته اس خ

زيرا انديشه اجتماعی عنارت اس

از تمامی تف رات ،تأمالت و بررسیهاي اجتماعی که به وسیسه مورلاس،

سیاحاس و فالسفه در مورد زندگی اجتماعی انااس و پديدوهاي اجتماعی به لورت تعقسی و نظري انجام گرفته
اس

(نصر بادي)24 ،1380 ،خ از اين منظر روي ردهاي ماسماناس تا قنل از مواجهه با مدرنیته هم ی با برچاب

یرعسمی ،از متوس عسمی حذف ندو و در برنامههاي موز نی نیز تنها دو يا سه واحد در سی را تح
تاريخ تف ر يا اندي شه اجتماعی ،به لود الت صاا دادو ا س

عنوات

و میراث عسمی جهاس ا سالم تقرينا به نور کامل

ترک ندو و حداکثر به عنواس موضو عسوم اجتماعی مورد توجه قرار میگیردخ
ب) رويکردهاي اندي شمندان م سلمان پس از مواجهه با مدرنيته :متف راس م اسماس پ

از مواجهه با مدرنیته به

چهار دسته تقایم ندندخ برلی مدرنیته را ي ارو نرد و نفی نمودو و میراث عسمی جهاس اسالم را براي ادارو به

ساماس جامعه و همچنین مطالعه ماائل و پديدوهاي اجتماعی کافی نمردند که ايشاس را میتواس سن گرا نامیدخ
د سته دوم يا تجددگراياس ،میراث را ي ارو نرد و نفی نمودو و به عسم مدرس تم اک ج اتندخ د سته سوم ،با
اعتقاد به وجود نقاط قوت و ضعع هم در میراث عسمی جهاس ا سالم و هم در عسم مدرس ،لواهاس تسفیق سن
دسمم

به تسفیق

و مدرنیته نممدندخ النته برلی از ايشمماس با گرايش به مدرنیته و برلی دي ر با گرايش به سممن

زدواندخ د سته دي ري از متف راس م اسماس نیز وجود دارند که قنل از انت شار هرگونه تئوريپردازي د س

به عمل

میزنند که از ن ها میتواس تح

عنواس فعاالس اجتماعی ياد کرد (پارسمممانیا)1386 ،خ اهل حديث ،ظاهرگراياس،

انممعريوس ،الناريها و سممسفیها به دلیل کنار گذانممتن عقل و ت یه بر ظاهر نقل ،از س جه

که عسم مدرس را

ي اممرو نرد و نفی میکنند ،در دسممته سممن گراياس جاي میگیرندخ در مقابل ،حاممن حنفی ،نصممرحامد ابوزيد،
سممروش ،سممعید زيناکالم ،لاممرو باقري ،مصممطفی مس یاس ،سممارا نممريعتی ،عندال ريمی ،چسنی و باممیاري از
انديشمممنداس عسوم اجتماعی که در ادامه به بررسممی برلی از ثار ايشمماس پردالتهايم ،به دلیل پذيرش الممال
روشهاي تجربی؛ عسیر م همه تفاوتهايی که دارند در دستهانديشمنداس تجددگرا (مدرس و پا

مدرس) قرار

میگیرند و جالل لاحمد ،نريعتی ،بازرگاس ،نن اتري ،نهید مطهري ،نهید لدر ،جابري ،نقیب العطال،
فاروقی ،زاد ارم ی ،جالئیپور ،ح این ن صر ،مهدي گس شنی ،محمود رجنی ،میر سپاو ،ب اتاس ،پار سانیا و ا سب
پیرواس م تب لممدرايی به دننال تسفیق سممن

و مدرنیته ،برلی با گرايش به سممن

و برلی دي ر با گرايش به

مدرنیته هاتندخ در ادامه ،نظريه برلی از انديشمنداس فوق به عنواس نمونه مورد بررسی قرار گرفته اس خ

 .2رويکردهاي دروندينی
ي ی از مناحث تاثیرگذار در ا سالمی سازي عسوم ان اانی ،ديدگاواندي شمنداس در ل صوا قسمرو دين ا س خ
اندي شمنداس م اسماس ن ان
را تنها کتاب هداي
معرف

به قسمرو دين روي ردهاي مختسفی اتخاذ کردواندخ برلی ن او حداقسی دا نته و دين

و لالی از هر گونه اظهار نظر در مورد سمماير عرلممههاي معرفتی نمممردواندخ برلی دي ر

دينی را تابع معرف

بشري داناته و برلی دي ر با اتخاذ روي رد حداکثري ،دين را جامع و کامل و قادر

به پاسخگويی به همه سواالت در عرلههاي مختسع معرفتی داناتهاندخ
الف) رويکرد حداکثري به دين :در لصمموا جامعی

دين نیفی از نظريهها وجود دارد که در يک سممر س

روي رد دايرةالمعارفی و در سمممر دي ر س روي رد گزيدوگويی به دين قرار داردخ در روي رد دايرةالمعارفی با
انارو به جامعی

و کمال دين ،دين حاوي همه حقايق هاتی و پاسخدهندو به همه نیازهاي دمی و منین قوانین

ثابتی که عسوم مختسع در جا وجوي نها میبانند ،داناته مینودخ در اين میاس برلی معتقدند که همه حقايق
و امور عسمی ،اعم از کسیات و جزئیات به نور لريح در متوس دينی بیاس ندو اس

و برلی دي ر بر اين باورند

که تنها المممول و کسیات امور عسمی در متوس دينی بیاس گرديدو و جزئیات امور بايد از نريق تعقل ،از دل اين

کسیات اسمممتخراو نمممود (باقري)65 ،1387 ،خ برلی از پیرواس اين روي رد سممماير منابع و ابزارهاي معرفتی را
ناکار مد نمردو و اکتفا به متوس دينی را تو لیه میکنندخ بر اين ا سال میتواس عسوم ان اانی يا حداقل ا لول و
کسیات س را از متوس دينی و با روشهاي ا ستننانی ،ا ستخراو و تدوين نمودخ در مقابل برلی دي ر اکتفا به نقل
را یرمنطقی نمردو و عسیر م پذيرش روي رد حداکثري از روشهاي تجربی و عقسی نیز بهرو میبرندخ
ب) رويکرد حداقلی به دين :در مقابل روي رد حداکثري ،ديدگاو حداقسی يا گزيدوگويی قرار دارد و بیان ر س
اس

که دين زباس به بیاس همه حقايق هاتی ن شودو اس خ در اين ديدگاو ،دين سخن لالی براي گفتن دانته که
س را از جاي دي ري ب شنود و اين سخن را هم به نیوواي رو نن و م شخص بیاس دا نته و

ب شر نمی توان ا

گهگاهی نیز به اقتضاي بیاس س رض السی ،به حقايق مختسع عسمی انارو کردو اس خ در اين ديدگاو اگر کای به
ر ضی جز رض ا لسی دين ،دل سپردو با ند ،با رجو به قر س نمیتواند از س بهروگیري کافی نمايدخ در متوس
دينی ،در موضو انااس ،س بخش از نیازها و مشخصات اناانی به تفصیل بیاس گشته اس

(هماس)154 ،خ بر اين اسال

وثیق دارد؛ اما در مورد ساير مشخصات و نیازهاي او به اجمال سخن گفته ندو اس
نمی تواس از دين انتظار دا ن

که با هداي

او ارتناط

در ل صوا عسوم ان اانی سخن تام و تمامی دا نته با ندخ برلی از قائسین به اين

روي رد ،دين را در مقام گرد وري ،نرح مامممائل متفاوت يا تامین پیشفرضهاي عسوم انامممانی مورد توجه قرار
دادواندخ
ج) نظريه قبض و ب سط :اين نظريه بر سه الل عمدو استوار اس خ «الل تغذيه و تالئم» که بیان ر س اس
که فهم ما از نريع

هموارو از معارف بشري تغذيه میکند و با س مالئم و هماهنگ اس خ «الل قنض و باط

هماهنگ» که بیان ر س ا س

که دگرگونی در معارف ب شري ،دگرگونی در معارف دينی را در پی لواهد دا ن

و «الل تحول» ،بیان ر اين اس
در معرض تحول قرار لواهد دان

که معرف

بشري هموارو در معرض تحول اس

پ

معرف

دينی نیز هموارو

(سروش)347 ،1375 ،خ برلی (نناتري )1375 ،دي ر نیز تالش کردواند

اين نظريه را با روي رد هرمنوتی ی ،يعنی به کارگیري الول دانش هرمنوتیک در تفایر متوس دينی ،تنیین نمايندخ
از اين منظر فهم متوس دينی هموارو از پ
اينرو معرف

دانشهاي مختسع بشمممري اعم از فسامممفه و عسم تحقق میيابد و از

دينی هموارو تابعی از اين گونه دانشهاسممم

معرف هاي نوين فراوانی بود ا س ؛ ثانیا مم ن ا س
ا ما مقوم معر ف

(هماس )33 ،و حال اين که اوال وحی لود منشممما

برلی از معارف ب شري نرط ح صول معرف

دينی با ند

دينی نخوا هد بود ( باقري)84 ،1387 ،خ از اين منظر تفامممیر و فهم متوس دينی تابع سممماير

عر لههاي معرفتی از جمسه عسوم ان اانی بودو و با تحول در عسوم ان اانی ،فهم ما از متوس دينی نیز دچار تحول
لواهد نمممدخ برلی از پیرواس اين ديدگاو نیز نقش دين در مقام گرد وري را می پذيرند؛ زيرا از منظر ايشممماس
بینرفی مربوط به مقام داوري و نه گرد وري ا س

و نه تنها عسوم ان اانی حتی عسوم ننیعی هم اگر در جوامع

اسالمی رند میکرد و از فرهنگ ماسمین تغذيه مینمود؛ کامال ام اس دان

که یر از س باند که االس ها

(سممروش)54 ،1370 ،خ النته دکتر سممروش بعدها در همین نظريه نیز تجديد نظر نمودو و معتقد اسم
فرض تا زمانی پیشفرض اس

که نان

که پیش

به س گاهی وجود ندانته باند و اال به محض گاهی بايد س را کنار

گذان خ
رويکردهاي دروندينی و اسالمیسازي علوم
پردالتن به جزئیات و اسمتداللهايی که در تايید يا رد هر يک از نظريههاي فوق مطرح نمدو از چهارچوب
پژوهش حاضر لارو اس خ اما نچه به مائسه اين پژوهش مربوط می نود اين اس
حداقسی نیز اين م ائسه را میپذيرند که دين گاهی با روي رد هداي

که حتی نرفداراس روي رد

و معطوف به سعادت الروي در ل صوا

ماائل اجتماعی و عسوم ننیعی نظريههاي دقیقی مطرح کردو اس خ قر س از يک سو دربارو از لسق
و زمین سممخن میگويد که لداوند همه اين مجموعه را در نممش روز فريد؛ نخام
کرد و سپ

به سماس پردال

سماسها

زمین را در دو روز لسق

(سورو فصس  ،يات  9و  )11و سماسها و زمین در از به هم باته بودواند و

لداوند نها را باز و از هم جدا کرد (سورو اننیاء ،يه)30خ از سوي دي ر به انااسها جرات و دستور میدهد که
برويد تحقیق کنید که لداوند چ ونه لسق

سماسها و زمین را از کرد و براي نها معاد و بازگ شتی قرار داد

( سورو عن نوت ،يات  19و )20خ لداوند به ک اانی که دربارو و ضع موجود به تجربه ن ش اتهاند ،فرمود :نچه
نما داريد الفناي جهاسنناسی و کیهاسنناسی اس
و ضع کنونی ر سیدو ا س  ،پ

چنین نی ا

برويد و بنینید الل لسق

چ ونه مراحسی را نی کردو و به

که منابع نقسی دين تنها از اموري سخن ب ويد که د س

تجربه و

عسم ننیعی از نها کوتاو با ند و به ا لطالح لرفا به معارف کالمی ب اندو کند (جوادي مسی )132 ،1386 ،و
فراوانند از اين د س

يات و رواياتی که مورد توجه دان شمنداس عسوم ننیعی نیز قرار گرفته و اتفاقا من شا تحول

نیز ندو اس خ
دي ر اين که سممعادت الروي انامماس را نمیتواس از سممعادت دنیوي او تف یک کرد و المموالت تف یک و جدا
ان اري ساح هاي مختسع ان ااس ام اسپذير نی ا

(ل اروپناو ،1382 ،ا )۹۲خ چرا که حیات الروي نتیجه

حیات دنیوي اسم  ،لذا براي مادوسممازي لرت انامماسها بايد دنیاي نها را نیز بر اسممال ارزشهاي دينی باد
سال

(ن صري ،1387 ،ا (۴۵خ زيرا دين عالوو بر سعادت الروي ،براي سعادت دنیوي ب شر نیز برنامه دارد

(ح این زادو )1378،50 ،و موزوهاي دين ا سالم ناظر به همه ابعاد زندگی مادي و معنوي ان ااس میبا ندخ دين
اسالم ،زندگی دنیوي انااس را هداي
دنیوي و الروي اس م

و هرگونه دنیاگريزي را نفی میکند ،زيرا هدف السی دين ،تأمین سعادت

و در چ ون ی سممازماندهی دنیاي مردم ،نقشممی مدثر و در تأمین حیات معنوي و نجات

لرتی نها سهم بازايی دارد (جوادي مسی)17 ،1380 ،خ لذا هن امی که متوس دينی به نرح ويژگیهاي جهاس

ان ااس میپردازد؛ کامال عسمی و دقیق سخن گفته و

ه اتی از کرات سمانی ،زمین ،گیاهاس ،حیوانات و لسق
میتواس در عسوم مربونه از س بهرو بردخ

بنابراين حتی از ديدگاو حداقسی نیز میتواس براي گزاروهاي دينی ظاهر و بانن قائل بود و برلی از گزاروها
و فهم عمیقتر از يک متن را مم ن دان ا

را داراي بطوس متعدد دان ا

که اگر بپذيريم هدف دين تنها هداي
حیطه لاا از زندگی انامماس اسمم

بشممر اسم  ،اين سمموال مطرح مینممود که يا هداي
يا هداي

هداي

که رض دين فقط هداي

تا کجاس

تنها مربوط به يک

امري ناظر به تمامی ابعاد وجود دمی اسمم

زندگی ان ااس مربوط می نود( ،از جمسه عسوم ان اانی) ارتنانی با هداي
سخن لحیح ا س

( سوزنچی)257 ،1388 ،خ دي ر اين

ان ااس ا س

ان ااس پیدا میکند به تعنیر دي ر اين

و ب خ اما تمام سخن در اين ا س

در اين گونه مناحث النا بالفالسه اين ان ال مطرح می نود که هداي

ننیعی دارد نممايد در يک ن او ابتدايی بتواس پذيرف

و لذا به نچه به

که ارتناط هداي

که دامنه اين

چه ربطی به عسوم

انامماس با عسوم ننیعی کمتر از ارتناط با

عسوم اناانی يا الاقل برلی از عسوم اناانی همچوس اقتصاد و الالق باندخ اما دامنه اين ارتناط را چه کای تعیین
میکند يا ما پیشاپیش میدانیم که چه مائسهاي مربوط به هداي
اتفاقا براي داناممتن همین مطسب نیازمند هداي
ابتدايی بیارتناط با هداي
انااس دلیل اس

ما مینود و چه مائسهاي مربوط نمینود يا

الهی هاممتیم يعنی باممیاري از مناحث مم ن اسمم

به نظر برسد اما مم ن اس

در ن او

همین امر ظاهرا سادو و مادي امري باند که در هداي

(هماس ،ا )258خ بنابراين حتی با پذيرش روي رد حداقسی نیز نمیتواس عسوم ننیعی و عسوم

اناممانی را بیارتناط با هداي

بشممر دانا م

و از متوس دينی انتظار نظريهپردازي در اين لصمموا را ندان م خ

هن امی که امیرالمومنین× میفرمايند« :سممسُونِی قَنْلَ أَسْ تَفْقِدُونِی» (وسممائل الشممیعه ،و« )129 ،15هر سمموالی
میلواهید از من بپر سید قنل از اين که مرا از د س

بدهید»؛ يا مثال به تو لیع ويژگیهاي ناوول میپردازند

(نهجالنال ه) يا امام لادق× در توحید مفضل به تولیع ويژگیهاي برلی حیوانات میپردازند ،هرچند در مقام
هداي

و نه مقام تنیین مامممائل عسوم ننیعی بانمممند؛ س قدر دقیق سمممخن میگويند که بزرگترين اسممماتید و

متخصممصمماس عسوم مربونه را به تواضممع و لشممو وامیدارندخ پ

حتی با پذيرش روي رد حداقسی به دين ،نیز

میتواس عسوم اسالمی لصولا عسوم اناانی اسالمی دان خ

 .3رويکردهاي معرفتشناختی
اندي شمنداس م اسماس با اتخاذ منانی معرفتی متفاوت ،تعاريع مختسفی از عسم را اتخاذ کردواندخ برلی تعريع
مدرس از عسم را پذيرفته و عسم را به عسم تجربی تقسیل دادواندخ برلی با اتخاذ روي ردهاي پام م
کامال فرهن ی و تح

مدرس ،عسم را

تاثیر عوامل مختسفی مثل قدرت و اسممطورو نمممردواند و برلی دي ر بدوس حصممرگرايی

روش ننالتی ،عسم را به معرف

يقینی مطابق با واقع يا هرگونه تالش براي د س يابی به معرف

يقینی مطابق با

واقع تعريع نمودواندخ روي ردهاي فوق را میتواس در سه دسته به نرح زير قرار داد؛
الف) ماقبل تجربهگرايان :در اين ديدگاو ح  ،عقل ،نمممهود و وحی نیز به عنواس منابع معرف

به رسممممی

نممنالته نممدو و دانش عسمى به گزارو هاى زموس پذير محدود نمینممودخ به لحاظ تاريخى ،اين ديدگاو با مراتب
مختسع لود ،تا قنل از سنه ن رش پوزيتويامممتى به عسم يعنى تا قنل از نیمه دوم قرس نوزدهم حضمممور فعال
دان خ فیساوفاس نخا

دوراس رونن رى نیز با منانى راسیونالیاتى و عقلگرايانه ،حوزوهاى مختسع معرفتى را

در معرض نقد و داورى عسمى قرار مى دادندخ انديشممممنداس دنیاى اسمممالم نیز با پذيرش مرجعی

وحى و عقل،

عرلممه هاى مختسع فرهنگ را در حوزو بررسممى ها و نقّادى هاى عسمى قرار مى دادندخ عسوم نقسى که در حانممیه
حضممور وحى ،فرلمم

بروز و ظهور ياف  ،در قالب ابواب مختسع فقهى ،بخش هاى مختسع هنجارى فرهنگ

اسممالمى را پونممش دادندخ ح م

عمسى در دنیاى اسممالم ،با بهرو ورى از رهاوردهاى عقل نظرى و عمسى در

تقامممیم بندى انوا جوامع ،لمممور مختسع واقعی هاى اجتماعى را در انوا گوناگوس مدس جاهسه قرار دادو و
فرهنگ رمانى لود را در لورت مدينه فاضسه که مدينۀ ح م

و عدال

ا س  ،ج ا وجو مىکند (پار سانیا،

)52 ،1389خ پیرواس فساممفه لممدرايی در اين دسممته جاي میگیرندخ از اين منظر همه س چیزي که اکنوس تح
عنواس اندي شه يا تف ر اجتماعی م اسمین از س ياد می نود ،عسم نمردو می نودخ زيرا عسوم ان اانی میتواند از
منابع معرفتی مختسع تغذيه نمودو و نظريههاي متنو تجربی ،عقسی و برلاسته از نهود را مطرح نمايدخ
ب) تجربهگرايان :در روي رد پوزيتوي اتى ،عسم به معرف

تجربی زموسپذير تقسیل يافته ،روش عسمى و عسم

به ح اب ذات لود م اتقل از فرهنگ ا س خ تأثیرات فرهنگ بر عسم و تأثیرات عسم بر بخشهايی از فرهنگ که
یر از عسم اس

هموارو بیرونى اس  ،به اين معنا که عسم ،هوي

و ن ل لود را هموارو حفظ مىکند و معارف

یر عسمىِ درونى فرهنگ نیز هرگز هويتى عسمى پیدا نمى کنند (هماس)47 ،خ پیرواس اين نظريه ،عرلمممه عسم و
دين را کامال ماممتقل داناممته و عسم اسممالمی را یر مم ن مینمممارندخ هر چند حضممور دين در عرلممه مقام
گرد وري (که لارو از عرله عسم اس ) ،ايجاد سوال يا الهام بخش افقهاي متفاوت را ان ار نمیکنند (مس یاس،
 1378و سروش)54 ،1370 ،خ پیرواس اين جرياس با موضعگیري جزمی در قنال نتايجی که از بحثهاي فسافی
نا نی می نود ا سال ا لطالح جامعه ننا سی ا سالمی را نمیپذيرندخ اين گروو که در ف ضاي ف ري تجربهگراياس
انتزاعی (که میسز در کتاب نقدي بر جامعهنمممناسمممی مري ايی از نها ياد میکند) قرار دارند ،عسم را محض و
بینرف و به دور از مناحثات فسافی و ايدئولوژيک میپندارند و حتی ام اس وجود بردان هاي جامعه نناسانه
را بر ا سال متوس ا سالمی ان ار میکنند و در نهاي

اين بردا ن ها را یر مرتنط با جامعه ننا سی به عنواس يک

عسم میدانند و از قنول تاثیر بینشهاي جهاسنممنالتی و فساممفی و ايدئولوژيک در مطالعات جامعهنممناسممانه
لودداري میورزند و حال اين که اين ديدگاو ق صور و ناتوانی لود را در د س يابی به هدفها و اثنات مدعاي

لود به اثنات رساندو اس
تحرير در مدو ا س

و ادبیات جامعه نناسی مشحوس از مناحثی اس

که در رد تمايالت فسافی ايشاس به

(کچوئیاس)32 ،1372 ،خ ا سب اندي شمندانی که تح

عنواس تجددگرا از نها ياد کرديم در

اين دسته جاي میگیرندخ
ج) ماب عد تجر به گرا يان :از اين منظر ،عسم هموارو جزئى از فره نگ بودو و در بیروس از فره نگ ،م قام و
جاي اهى براى س نمى تواس تصممور کرد و با اين همه ،عسم ،هوي

و يا رونممى ماممتقل از فرهنگ نیز نمى تواند

دا نته با ندخ به بیاس دي ر ،عسم ،در روش و سالتار درونى لود ،هموارو متأثر از فرهنگ ا س خ اين ديدگاو به
لحاظ تاريخى با افول روي رد پوزيتوي اتى به عسم در نرايط ین
فیسامموفاس پامم

ن او عقالنى و يا دينى به عسم ن ل گرف خ

مدرس نظیر فوکو ،لیوتار ،دريدا به ر م التالفاتى که دارند ،در هوي

فرهن ى عسم ،اتفاق نظر

دارند(پارسممانیا)49 ،1389 ،خ اين معنا از عسم که در دامن فساممفه عسم ،از دهه  60میالدي به بعد به نور جدي
مطرح ند و در انديشههاي پا

مدرس باط و گاترش ياف  ،ام اس جديدي براي تصوير عسم دينی و قدسی

پديد ورد (هماس)22 ،خ اين روي رد ظرفی
بايد توجه دانمم

نرح عسوم اناممانی اسممالمی را ايجاد نمودو و پیروانی نیز داردخ اما

هماس گونه که ن او دينی نمیتواند در چارچوب تجربهگرايی عسم مورد نظر لود را سممازماس

دهد و بازسممازي کند در چارچوب ديدگاوهاي پا م مدرس نیز به مقصممد لود نمیرسممد(هماس)36 ،خ برلی از
انديشمندانی که تح

عنواس تجددگرا يا تسفیقی از نها ياد کرديم از جمسه بیژس عندال ريمی ،محمدرضا تاجیک،

محمد عابد الجابري ،سید جواد نناننايی و لارو باقري در اين دسته جاي میگیرندخ

 .4رويکردهاي روششناختی
برلی از انديشمممنداس ماممسماس با پذيرش وحدتگرايی روشنممنالتی ،براي عسم تنها يک روش را پذيرفتهاندخ
برلی از اي شاس براي روش نقسی ،برلی دي ر براي روش عقسی و د سته سوم تح
تجربی ا لال

تاثیر عسم مدرس ،براي روشهاي

قائسندخ برلی دي ر اعتنار همه روشهاي تجربی ،عقسی ،نقسی و نهودي را به گونهاي تف یک ندو و

متناين يا متدالل و مرتنط میپذيرند که دسمممته اول ،کثرتگراياس تناينی و دسمممته دوم کثرتگراياس تدالسی نامیدو
مینوندخ
الف) وحدتگرايی :از منظر وحدتگرايی روشنممنالتی ،دانش بشممري سممنخیتی واحد و ي دس م
مشخصه س نیز تجربی بودس س اس خ بر اين اسال دين از حوزو دانش بیروس اس
ديدگاو که منتنی بر ديدگاو پوزيتويامممتی به عسم اسممم

دارد و

(باقري)180 ،1387 ،خ اين

عقل و وحی را به عنواس منابع معرف

به رسممممی

نمینممناسممد و حداکثر حضممور دين در مقام گرد وري يا پیشفرضهاي عسم را مطرح مینمايدخ از سمموي دي ر
الممال

نقسیها را نیز میتواس در اين دسممته جاي دادخ ايشمماس بر لالف گروو نخامم  ،تجربه و عقل را معتنر

نمینمارند و روشهاي استننانی را براي تولید عسم پیشنهاد میکنندخ

بر منناي فساممفه اسممالمی نه اکتفا به عقل و تجربه و نه اکتفا به نقل ،هیا کدام منطقی و مورد قنول نیامم
(جوادي مسی) 1387 ،خ بنابراين وحدتگرايی روشنممنالتی لواو به معناي الممال
تجربی و لواو به معناي الال

دادس به روشهاي نقسی ،از منظر فسافه اسالمی مورد قنول نخواهد بودخ

ب) کثرتگرايی تباينی :کثرتگرايی روشننالتی تناينی حاکی از س اس
ندارد و پاروهاي مختسع معرف
نمار می يد اما با معرف

که معرف

از ي دي ر ماممتقل هاممتندخ از اين منظر معرف

بشري بافتی ي دس

دينی نیز گونهاي از معرف

به

عسمی تناين و تغاير دارد (باقري)181 ،1387 ،خ ثمرو تسخ اين روي رد و جدا ان اري

دو حوزو عسم و دين ،تاکید بر سهم عسم در هداي
ا س  ،زيرا پی شرف

بخشممیدس به روشهاي

و مديري

زندگی بشر و کنار نهادس سهم دين در اين عرله

و ن وفايی عسوم جديد جاي ترديد و ان ار ندارد و فربهی عسم به معناي به حا نیه راندو

ندس و انزواي هر چه بی شتر دين از عر له زندگی ب شر تف ایر ندو (جوادي مسی )14 ،1387 ،که به معناي
عرفی ندس جامعه میباندخ
قائسین به اين روي رد به جاي بازلوانی و رجو م رر به فرهنگ و دين ،ناگزير به بازسمممازي و تغییرات
سالتار ن نانه دين و فرهنگ لود روي لواهند ورد که موجب ن لگیري فرهن ی س والر و دنیوي و ارائه
تفایر جديدي از ديان

اس

که به لورت دينی س والر در مدو اس خ دين س والر به جاي اين که نیازهاي

عصممر و محیط لود را با روش اجتهادي پاسممخ دهد و در جه
فرهن ی ام

اسممالمی را در لدم

دينی کردس عصممر لود گام بردارد ذلیروهاي

عرف دنیوي بشممر امروز قرار میدهد (پارسممانیا)35 ،1389 ،خ باممیاري از

جامعه ننا ساس در عر له عسم کامال تجربه گرا و در عر له نخ صی و ل صو لی کامال ديندار بودو و تالش
میکنند با تف یک عرلههاي فوق به ماائل اعتقادي لويش پاسخ گويندخ
ج) کثرتگرايی تداخلی :در کثرتگرايی تدالسی نظر بر س ا س

که دانش ب شري ،حوزوهاي مختسفی دارد؛

اما اين حوزوها در عین تفاوت و التالف ،مرزها و منانق مشمممترکی نیز دارند (باقري)203 ،1387 ،خ ابزارهاي
معرف

با توجه به قواي ادراکی انامماس در يک تقاممیم کسی عنارتند از :ح  ،لیال ،وهم ،عقل و قسب (جوادي

مسی ،الع  )297 ،1386و بر ا سال س چهار راو براي د س يابی به ننال

وجود لواهد دا ن

که عنارتند

از الع) ح  ،ب) عقل ،و) تهذيب و تزکیه و د) کتاب منیر و وحی (هماس)216 ،خ از ديدگاو فالسمفه اسمالمی
معرف

از منابع و ابزار متنوعی بهرو میبرد که هر يک به سطحی از واقعی

میپردازد و بر اسال س نظريههاي متنوعی کشع لواهند ند که نان

معطوف بودو و به تنیین هماس سطح
به مننعی که از س بهرو بردواند از عمق

و سممطح متفاوتی برلوردارندخ هر دسممته از اين نظريهها از مننع و ابزار متناسممب با لود برلاسممته و به وسممیسه
نف االمر مناسمممب لود نیز مورد زموس قرار لواهند گرف خ راو حل هاي متعدد و متناقض ارائه نمممدو براي
ا سالمی سازي ،ايرانی سازي يا بومی سازي عسوم ان اانی ،از اين منظر قابل باز سازي و تجمیع ا س

که در اين

نونتار به دننال س هاتیمخ
 .5راهحلهاي توليد علم
وارداتی بودس عسم مدرس ،س هم به لممورت منفعالنه که موجب تقسید و عدم لالقی

نممدو از يک سممو و

ناکار مدي س در بایاري از عرلهها مورد وفاق اکثر قريب به اتفاق انديشمنداس ماسماس اس خ راو حلهايی که
براي لروو از اين م ائسه پی شنهاد ندو ا س
اننا ن

را میتواس در نش د سته قرار دادخ برلی به کارگیري عسم مدرس،

و ت امل س را پی شنهاد میکنندخ برلی تهذيب و ت صحیح عسم مدرس را متنا سب با فرهنگ بومی يا متوس

دينی در دسمممتور کار لويش قرار میدهندخ برلی دي ر کنار نهادس عسم مدرس و اتخاذ روشهاي اسمممتننانی را
مطرح می کنندخ برلی دي ر تا سی

عسم جديد بر منناي فس افه ا سالمی و سرانجام د سته لر بازتولید میراث

عسمی جهاس ا سالم را پی شنهاد میکنندخ راوحل هاي ن ش انه فوق از سوي اندي شمنداس مختسع با روي ردهاي
متفاوت و در مواردي متناقض مطرح ندواند و بر منناي لود نا سازگار و یر قابل جمع میبا نندخ اما بر منناي
ح م

لمممدرايی اين راوحلها را میتواس بازسمممازي و تجمیع نمود که در اين بخش به نرح ،دسمممتهبندي و

بازسازي س پردالتهايمخ
الف) انباشت و تکامل

برلی به جاي پذيرش بیچوس و چراي جامعه ننا سی موجود ،میکو نند به نیووهاي گوناگوس بر برلی از
ضععهاي معرف ننالتی يا جامعه ننالتی س چیرو يند و چشماندازهاي س را براي انطناق بیشتر با زمینههاي
موجود گاممترش دهند؛ ايناس به گونهاي از عسوم اجتماعی متناسممب میانديشممند که در فرايند نهادينه نممدنش به
نور لود به لود با زمینه هاي اجتماعی سمممازگاري پیدا کند و بنابراين نیازي به يک نرح براي بومیسمممازي
(قانعیراد )136 ،1389 ،يا اسممالمیسممازي وجود نداردخ المعنال توسممسی ،ماممعود چسنی ،محمد عندالسهی،
يوسع اباذري ،تقیزادو داوري و سارا نريعتی در اين دسته جاي میگیرندخ
از اين منظر ،عسوم نه فقط دروسزا که محصممول اننانمم
پايتخ

عوض میکندخ زمانی پايتخ

تاريخی دانش بشممري اسمم خ عسم ،هر چند گاهی

عسم ،بغداد ،نام و اس ندريه بود و امروز ،نیويورک ،پاري

اما نمیتواس براي عسوم نممناسممنامه زد ،مسی

و لندس اس ؛

قائل نممد و به تنارش بیتوجه ماندخ اگر روي رد مسی ،فرهن ی يا

دينی را معیار قرار دهیم ،به تعداد مسی ها ،فرهنگها و دينها ،میتواس جامعه ننا سی دا ن خ در حالی که امروز
بیش از هر زمانی ضمممرورت دارد از عسوم ،مسی زدايی کنیمخ از سممموي دي ر ،ضممممنِ ت یه بر بدنه واحدِ عسومِ
اجتماعی ،ننايد فراموش کرد که جهاس اجتماعی ،جهاس سمممسطه و منارزو عسیه سمممسطه اسم م خ بنابراين نمیتواس
معصومانه اين سسطه را ناديدو گرف

و از نوعی عسمِ لنثا ،ناب و جهانی ،عسمی بیپیوند با قدرت و منفع

و يا

به تعنیري دي ر ،از نوعی «نرمالیته» در عسوم اجتماعی دفا کردخ براي اين که بتوانیم در سس اسه مراتب عسمی ،از

موقعی

فرودستی و حانیهاي در يیم و به نابرابري در تولید و توزيع و مصرف عسوم پاياس بخشیم ،بايد در نوک

هرم ،که جاي او تولیدکنندگاس اس  ،مشارک

کنیمخ براي اين کار ،به جاي س که از وحدتی دفا کنیم که در س

سممهیم نیاممتیم ،ضممرورت دارد با تمسک تاريخ و فرهنگ و جامعه لود ،از موقعی
موقعی

«مُحقِق» د س

مشارک

کنیمخ براي تحسیل جامعه لود ،به دي راس وکال

«موضممو مورد مطالعه» ،به

يابیم ،تا بتوانیم در تولید نظري ،در چند زبانه کردس عسوم اجتماعی و در ت ثر روي ردها
ندهیم ،ماتعفی ننانیم و لود را در تصوير و تحسیسی

که از ما دادو مینود محنول ن نیم (نريعتی)1386 ،خ
اين روي رد منتنی بر تجربهگرايی و وحدتگرايی روش ننالتی ا س

که با نقدهاي جدي مواجه ا س خ از

سممموي دي ر پذيرش روي رد اننانمممتی به معنی به کارگیري عسوم اجتماعی با هدف مشمممارک
بیتوجهی به زمینههاي اجتماعی و منانی معرفتی عسوم ربی و پیامدهاي فرهن ی س اس م
منانی اسالمی اس

که موجب ن لگیري روي ردهاي متفاوت و مهیا ندس باتر لالقی

در تولید عسم،

و حال اين که اتخاذ
و تولید اس خ بنابراين

روي رد اننانممتی هن امی که اوال با گاهی کامل از باممتر اجتماعی نم لگیري عسوم و منانی معرفتی موثر بر س
با ند؛ ثانیات الذ عسم از رب ،گاهانه ،فعال و گزين شی و به دور از هرگونه تقسید ،به

و حیرت لورت گیرد؛

منطقی و قابل قنول اس خ
ب) تهذيب و تصحيح

راو حل دوم ،براي تولید عسم دينی ،رفع م ش الت س عسم از نريق نرح انتقادهاي بنیادين و مواجهه فعال و
لالق اس خ اين راو حل که تهذيب و تصحیح نامیدو مینود میتواند با معیارهاي دينی لورت گیرد؛ يعنی عسم
مدرس ،با نظر بهاندي شه ا سالمی از نالال صیها و انحرافات پیرا سته نود و احتماال بخشهايی نیز به س افزودو
نمممود (باقري)234 ،1387 ،خ از اين منظر عسم اسمممالمی يعنی منانی ،روي رد ،روش و اي

عسم ،بر اسمممال

بینش هاي اسالمی ،تصحیح يا تهذيب گردد ،به مقتضاي کتاب و سن  ،ماائسی به س افزودو نود ،سیر و سسوک
اين عسم با معارف ا سالمی توجیه ندو با ندخ اين عسم که مراحل ت صحیح ،تهذيب ،ت میل و توجیه را نی کردو
باند را میتواس عسم اسالمی لواند (میرسپاو)212 ،1383 ،خ نقیب العطال ،اسماعیل الفاروقی ،عسیاکنر میرسپاو
و برلی از پژوهش راس پژوهش او حوزو و دانش او در اين دسته جاي میگیرندخ
برلی دي ر تهذيب و تصحیح با معیارهاي فرهن ی و اجتماعی را پیشنهاد میکنندخ پیرواس جامعهنناسی ايرانی
از جمسه تقی زاد و جاليیپور را میتواس در اين دسته جاي دادخ تقی زاد به جاي بومیسازي ،تقوي

جامعهنناسی

موجود و رفع مش م الت س را تولممیه میکند و در عین حال ت وين پارادايمهاي ايرانی را ضممروري میداند و از
انتقاد بنیادي از جامعه ننا سی سخن میگويدخ جالئیپور نیز جرياس ا لسی جامعه ننا سی را یر ايدئولوژيک و
راه شممما براي حل مشم م الت جامعه ايرانی می داند النته به نمممرنی که برلوردي فعال و لالق با نظريه هاي

جامعه ننالتی لورت گیرد؛ زيرا به عقیدو وي در اين لورت میتواس انتظار پیدايش يک م تب ايرانی را دا ن
(جاليیپور)1386 ،خ برلی نیز معتقدند که نی مراحل تهذيب بدوس تأسممی

عسم جديد منطقا ام اس ندارد؛ يعنی

عسم اسالمی مذکور هرچند نناه هايی با عسم ربی دارد ،اما تفاوتهاي چشم یري نیز لواهد دان

(میرسپاو،

)216 ،1383خ
بنابراين اگر منظور از تهذيب ،تسفیق گزاروهايی از عسوم ربی با گزاروهايی از متوس دينی بانمممد ،نتیجهاي جز
يک عسم التقانی و ناکار مد نخواهد دان ؛ زيرا اين گزاروها از منانی متفاوت و در بایاري موارد متناقض سیراب
ندو و قابل جمع نمیبانندخ اما اگر تهذيب از مننا از ندو و به تولید عسمی جديد منجر نود يا تهذيب در مورد
عسومی که از حیث منانی با منانی دينی سممازگار بودو و يا حداقل ناسممازگار ننانممد؛ لممورت گیرد ،قابل پذيرش
لواهد بودخ
ج) استنباط

منظور از ا ستنناط ،ا ستخراو م ضامین و مدالیل گزاروهاي دينی با ت یه بر منانی و قواعد بر مدو از لود متوس
دينی يا ضوابط برگرفته از عقل ضروري و يا کا نعهاي دي ري که در نر ام ضا ندواند؛ میبا ند (عابدي
ناهرودي)56 ،1385 ،خ از اين منظر عسم دينی کامال اکت شافی و النته تنها محل اکت شاف س ،متوس دينی ا س
(ن صیري )1381 ،يا حداقل ا لول و کسیات س از متوس دينی ا ستخراو می نود (باقري)212 ،1387 ،خ پیرواس
اين نظريه ،ا ستخراو عسوم ننیعی و ان اانی از متوس معتنر دينی را تنها راو تولید عسم دينی دان اته و ب ایاري از
مخالف ها با نرح بحث عسم دينی ناظر به اين روي رد اسمم خ مهدي نصممیري نوياممندو کتاب اسالال و
تجدد و محمد مهدي میرباقري رئی

فرهن اممتاس عسوم اسممالمی ،در اين دسممته قرار میگیرندخ از اين منظر

انااس فاقد چنین توانايی بودو که ماتقل از وحی و با ات ا به تجربه و زموس و کشع نخصی ،معیش

لود را

ساماس دهد (ن صیري ،ا سالم و تجدد ،ا )45خ بنابراين عسم زمانی به دينی بودس مت صع می نود که بتواس به
لممورت منطقی ناممن
عسوم نیامم

س را با وحی معسوم کرد (میرباقري )150 ،1387 ،و النته اين به معنی نقسی نممدس همه

بس ه به اين معنی اسمم

که منطق عسوم و حجی

نها بايد به تأيید نقل برسممد (میرباقري،1387 ،

)116خ
هر چند نظريه مذکور از عسوم اناانی موجود به عنواس يک عسم استغنا میجويد (کچوئیاس )31 ،و با انتقادات
فراوانی روبرو س

(مس یاس1387 ،؛ سوزنچی 202 ،1388 ،و  219و باقري )214 ،1387 ،و برلی معتقدند

که در متوس م قدل دينی و مذهنی ،مواد لام الزم براي پد يد وردس عسم دينی وجود ندارد (مس یاس،1379 ،
)12؛ اما توجه به ن اتی به نرح ذيل ضروري اس :
1خ نف

بردانمم هاي جامعهنممناسممانه از متوس اسممالمی و لصممولمما قر س کريم در جاي لود مورد قنول و

راه شاس

(کچوئیاس)31 ،1372 ،؛

2خ بايد متوس دينی را بررسی نمود تا رونن نود چه حجمی از متوس دينی مربوط به عرله عسوم ننیعی يا عسوم
اناانی اس خ مهدي گسشنی بر اين باور اس

که بیش از هفتصد يه از يات قر س کريم مربوط به عسوم ننیعی

اسم م خ با مروري اجمالی بر يات می تواس ادعا نمود که يات مربوط به عسوم انامممانی به مراتب بیش از اين
اس ؛
3خ از گزارو هاي هنجاري متوس دينی که بخش اعظم گزارو هاي دينی را تشممم یل میدهد ،میتواس در مناحث
تو لیفی و تنیینی جامعه ننا سی ا سالمی نیز ا ستفادو کرد ،چرا که اين گزاروها میتواند به نور یرم اتقیم،
مطالنی را دربارو واقعی هاي اين جهاس بازگو کند (رجنی)9 ،1389 ،؛
4خ میتواس به ارزشهاي دينی تو سل ج ا
راه ارهايی براي تحقق وضعی
5خ اين موضو قابل ان ار نیا

و بر ا سال نها به نقد ارز نی او ضا اجتماعی موجود و ارائه

مطسوب پردال

(باتاس)25 ،1388 ،؛

که در متوس دينی گزاروهايی هرچند اندک در عرله عسوم اناانی وجود دارد،

که نرح و ب اط س گزاروها از يک سو و به کارگیري نها در عر له تجربه از سوي دي ر میتواند نظريهها
و حوزوهاي عسمی جديدي را موجب نممودخ اين هماس کاري اسمم

که عالماس عسم الممول با رواي

«و ال

تنقض الیقین بال شک» کردندخ به نوري که نرح و ب اط همین يک گزارو ،بخشهاي مف صسی از عسم ا لول
فقه را به لود التصاا دادو اس خ متوس مربوط به تفایر اجتماعی را میتواس در اين دسته جاي داد؛
6خ برلی ا ن ال کردواند که اين د سته از نظريهها ،حتی اگر قابل د س يابی با ند براي دان شمنداس یرم اسماس
قابل پذيرش نیاممم  ،م ر اين که با روش تجربی تنیین نمممود و در اين لمممورت هم نقش دين به مقام
گرد وري تقسیل يافته اس

(مس یاس )14 ،1379 ،و حال اين که بایاري از نظريههاي جامعه ننالتی براي

انديشمنداس ساير م اتب جامعهننالتی معتنر و قابل پذيرش نیا

(ابطحی )22 ،چوس التالف در منانی و

روي رد وجود داردخ دي ر اين که پذيرش يا عدم پذيرش جامعه عسمی قادر به لدنمممه در محتواي عسم
نخواهد بود؛
7خ مالک لدق و کذب يا اعتنار سنجی نظريههاي ا ستننانی در گرو رعاي
(ب اتاس )94 ،1391 ،و نه روش تجربی ا س

معیارهاي روش ننا سی اجتهادي

و ورود اين گونه نظريهها به عر له تجربه به عنواس مويد و

بررسی ابعاد س لورت میگیرد؛
8خ ا ستنناط فر ضیه يا نظريههاي عسمی از متوس دينی به هیا وجه به معنی یر قابل نقد بودس س نی ا خ هماس
نور که عسوم دينی م ثل ف قه ،تفامممیر و کالم در نول تاريخ ،داراي روي رد هاي مت فاوتی بودو و هر يک
روي ردهاي دي ر را مورد نقد و بررسی قرار دادو اس ؛

9خ و سممرانجام اين که روي رد اسممتننانی به معنی اکتفا به نقل و کنار گذانممتن سمماير منابع معرفتی مثل عقل و
تجربه قابل پذيرش نیامم خ بنابراين روي رد اسمممتننانی تنها بخشمممی از عسوم انامممانی را در بر میگیرد و
بخشهاي دي ر با روشهاي تجربی و عقسی قابل دسمم يابی اسمم خ از اين منظر نرد و نفی عسوم اناممانی
ربی بیمعناس

و روي ردهاي تسفیقی مورد توجه اس خ

د) تأسيس

ناقدين عسوم ان اانی به در ستی ،بخش ا سا سی انتقادات لود را در محدودو منادي اين عسوم نرح کردواند،
چرا که تامینکنندو بخش الممسی منادي اين عسوم به نور الص و هر عسمی به نور اعم ،ديدگاوهاي فساممفی و
جهاسبینیها و ايدئولوژيها میبانند و از اين رو با جرات تمام میتواس گف
معناي الص س زادگاهی یر از رب و تمدس ربی دانممم

که اگر عسوم اناانی و اجتماعی به

يقینا لمممورت دي ر و محتواي متفاوتی میياف

(کچوئیاس)32 ،خ نه تنها عسوم اناممانی حتی عسوم ننیعی هم اگر در جوامع اسممالمی رنممد میکرد و از فرهنگ
ماسمین تغذيه مینمود کامال ام اس دان

(سروش )54 ،1370 ،و حال اين

که یر از س باند که االس ها

که دانش م او ما به منانی متافیزي ی عسم ،که نقش مفروضممات و بديهیات اولیه را براي عسمگرايی ايفا میکند و با
تغییر س ،کل پی رو عسم میتواند دستخوش تغییر قرار گیرد؛ بیتوجه اس
اما بايد توجه دانمم

که مراد از تأسممی

(افروغ)84 ،1383 ،خ

عسوم اناممانی منتنی بر منانی اسممالمی ،تقسیل نقش دين در مقام

گرد وري و پیشفرضها ن ونه که برلی میگويند( سروش و لاروباقري) نیا خ بس ه دلال

منانی در همه

مراحل تحقیق يعنی انتخاب مامممئسه ،فرضمممیهسمممازي و زموس فرضمممیهها (کچوئیاس )34 ،مورد نظر اسممم خ
جامعه نناسی اسالمی بر ارکانی استوار اس

که جامعه نناسی انااس محور را به يک جامعه نناسی لدا محور

(اژدريزادو )81 ،1389 ،و متفاوت تنديل میکندخ النته نقد عسوم ان اانی ربی مقدمه تأ سی

عسم جديد ا س ؛

زيرا عسم زير تیغ نقد به دنیا می يد (تقی زاد)35 ،1383 ،خ يعنی روي رد تاسیای نیز نرد و نفی عسوم ربی را
برنمیتابد و فراگیري س با روي رد انتقادي را ضممروري مینممماردخ تاسممی

عسوم به اين معنی در تاريخ عسم

مصمماديق فراوانی دارد و باممیاري از م اتب جامعهنممنالتی رب نمونهاي از س اس م خ روي رد تنیینی دورکیم
منتنی بر فساممفه اثناتی کن  ،روي رد تفاممیري وبر منتنی بر فساممفه ديستاي ،روي رد م تب کنش متقابل نمادين
منتنی بر فسافه پراگماتیام ،روي رد انتقادي م تب فران فورت منتنی بر فسافه مارک

از س جمسه اس خ

بنابراين عسوم اناممانی از منظر فساممفه اسممالمی که در زمرو عسوم عمسی قرار دارد؛ بايد منانی لود را از عسوم
نظري الذ نمايدخ النته ن ارندو توجه دارد کهانديشمممنداس در ا سب موارد به منانی لود توجه ندانممته و با اتخاذ
نا گاهانه منانی از ف ضاي عسمی موجود در پا سخ به م اائل عسمی و اجتماعی د س
الذ گاهانه منانی و تاسممی

به نظريهپردازي میزنندخ اما

عسم جديد س گونه که باممتاس میگويد نیز مم ن اسمم خ از اين منظر میتواس با

فراگیري عسوم ان اانی مدرس ،کالند ن افی عنا لر و ارکاس و ننا سايی منانی س ،منانی ا سالمی را تدوين و بر
ا سال س د س

به مهند سی مع ول زد (ب اتاس)1392 ،خ به هر حال تا سی

عسم جديد نیز به هیا وجه به

معنی نرد و ان ار و عدم استفادو از عسوم موجود نیا خ
ه) بازتوليد ميراث

ي ی دي ر از راه ارهاي تولید عسم ،توجه به میراث عسمی جهاس اسالم و اياتادس بر دوش گذنت اس اس خ
تقی زاد میگويد :براي پردالتن به حال بايد به گذنممته بن ريم و حال اين که ما از میراث عسمی جهاس اسممالم
بیانال هاتیم و قدر دانشمنداس و انرژيهايی که لرف ندو را نمیدانیم ( زاد ارم ی)40 ،1383 ،خ دانش او
ما نیز به ويژو در حیطه عسوم اناانی با زمینههاي تاريخی ،فرهن ی و اجتماعی ايراس بی انه اس

(افروغ،1383 ،

)79خ نقدر که دان شجوياس ما ب ا اندي شمنداس ربی ننايی دارند با اندي شمنداس جهاس ا سالم ندارندخ کتابهاي
انديشمممنداس ماممسماس به ندرت تجديد چار ،ترجمه و عرضممه مینممود؛ زيرا معرفی در اين عرلممه لممورت
نمیگیرد و در نتیجه تقاضايی وجود نداردخ
برلی بر اين باورند که چیزي به نام عسم دينی تا کنوس محقق نشدو و مصداق ندارد (مس یاس )16 ،1379 ،و
حتی نچه تح

عنواس فساممفه يا عرفاس اسممالمی از س ياد مینممود در واقع فساممفه يا عرفاس ماممسمین اسمم

(میرباقري)خ برلی دي ر عسوم مذکور را در زمرو عسوم ا سالمی به نمار وردو اما معتقدند عسوم ان اانی ا سالمی
ندانتهايم هر چند تولید چنین عسمی مم ن اس خ اما با واکاوي میراث عسمی جهاس اسالم میتواس ادعا نمود که
عسوم اناانی اسالمی وجود دانته و در عرله فهم ،تنیین و ادارو اجتما به کار گرفته می ندو اس خ النته رونن
هن امی که از منظر عسم مدرس و مفاهیم س به میراث مین ريم عسوم اناانی نمیيابیم؛ اما اگر از منظر لود

اس

میراث به واکاوي میراث بپردازيم لواهیم ديد کهانديشمممنداس ماممسماس به ماممائل و پديدوهاي اجتماعی توجه
دانممته و در تنیین و تفاممیر س دسمم
بدوي

به نظريهپردازي زدواندخ بنابراين پردالتن به میراث نه فروافتادس در دام

که دسمم يابی به ذلیرواي نی از معدس عسم اسمم خ النته اين به معناي بازگشمم

به گذنممته و دسمم

بردانتن از پیشرف هاي عسمی معالر نخواهد بودخ
النته مراجعه به میراث با روي ردها و روشهاي متفاوتی لمممورت گرفته اسممم خ برلی معتقدند در احیاي
میراث ننايد به روزگار گذنمممته رف

بس ه بايد س انديشممممنداس را به روزگار لودماس بیاوريم؛ يعنی نها را به

حوزو نظام ف ري يا پارادايمی معالمر بیاوريم و بازسمازي کنیمخ در اين لمورت فارابی ،ابنسمینا و ابن لسدوس
جديد لواهیم دا ن

(تقی زاد)33 ،1383 ،خ اگر اين باز سازي به معنی مواجه نمودس اندي شمنداس گذ نته با

ماممائل جديد و اسممتخراو پاسممخ از منظر ايشمماس بانممد مورد قنول اس م

اما اگر تفاممیر مدرس از متوس عسمی

گذنممت اس بانممد ،با نقدهايی مواجه اسمم خ به هر حال ،روي ردهاي زير در میراث عسمی جهاس اسممالم قابل

نناسايی و استفادو در تولید عسوم اناانی اسالمی اس :
1خ رويکرد وحيانی :منظور از روي رد وحیانی ،عصممر ننوي اسمم

که  23سممال ابتداي لممدر اسممالم را در بر

میگیردخ در اين روي رد میتواس از روشهاي استننانی در تولید عسم بهرو بردخ
2خ جريان حديثی :در دورو ین  ،نمماهد نمم لگیري جريانی هاممتیم که در عرلممه اجتماعیات با روشهاي
حديثی سخن میگويدخ در بازتولید اين جرياس بدوس س که بخواهیم به متوس حديثی باندو نمايیم ،میتوانیم
از روشهاي ا ستننانی و تاريخی در تولید عسم بهرو بنريمخ منابع روايی ل صو لا مناحث مربوط به اجتما
در اين دسته جاي میگیردخ
3خ جريان تف سيري :تف ایر جرياس م اتقسی در عرض ساير جرياسها به نمار نمی يد؛ زيرا تف ایر متوس دينی با
روي ردهاي فس افی ،عرفانی ،کالمی ،فقهی و حديثی لورت میگیرد .ن لگیري تفا سیر اجتماعی به ويژو
در يک قرس الیر ،مثل تفایر سید قطب و عالمه نناننايی ،مننع و روشهايی براي تنیین و تفایر پديدوها و
ماائل اجتماعی پديد وردو اس خ
4خ جريان فلسفففی :فساممفه اسممالمی با روي ردهاي مشممائی ،انممراقی و لممدرايی با روش برهانی به مطالعات
اجتماعی پردالته اس م خ ح م

عمسی با سممه گرايش الالق ،تدبیر منزل و سممیاس م

زمینه مناحث اجتماعی پديد وردو اسم م

که تح

مدس متوس مهمی در

عنواس عسم مدنی از س ياد مینمممودخ عسم مدنی فارابی،

کتب فس افه سیا س  ،کتب الالقی که با روي رد اجتماعی تدوين ندواند مثل تهذيب االلالق م ا ويه و
الالق نالري در اين دسته جاي میگیردخ
5خ جريان عرفانی :جرياس هاي عرفانی با ن اهی ويژو به اناممماس و اجتما و در عرض فسامممفه ،نیز متوس قابل
توجهی در لصوا ماائل و پديدوهاي اجتماعی پديد وردو اس

که میتواس در تولید عسوم اناانی از س

بهرو بردخ ثار رنه گنوس منتنی بر منانی ابن عربی بودو و در اين دسته جاي میگیردخ
6خ جريانهاي کالمی :جرياسهاي کالمی با گرايشهاي ا نعري ،اعتزال و ت شیع ،نیز در عرض فس افه و عرفاس،
روي رد دي ري اس

میتواس در عرله مناحث اجتماعی و تولید نظريه به بازلوانی و بازتولید س پردال خ

عسم عمراس ابن لسدوس ،نمونهاي از يک جامعهنناسی با روي رد کالمی انعري اس خ
7خ جريان فقهی :فقه اجتماعی و سیاسی که در ادامه فسافه سیاس
ي ی دي ر از بخشهاي میراث عسمی جهاس ا سالم ا س

قرار دارد؛ با روي ردهاي الولی يا الناري

که در عر له مناحث اجتماعی ظرفی هاي فراوانی

ايجاد نمودو اس خ
8خ جريان گزارشگري :جرياس گزارشگري که به دو ناله تاريخی و تک ن اري يا سفرنامه تق ایم می نود
بیشمممتر روي ردي تولمممیفی دارد و دادو هاي تاريخی فراوانی براي ارائه تحسیل هاي اجتماعی در التیار ما

میگذاردخ تاريخ ننري و ماعودي و سفرنامه ابن بطونه و ابن فضالس در اين دسته جاي میگیردخ
9خ جريانهاي خطابی :جرياسهاي لطابی که با روشهاي اقناعی و با هدف ترويج ن م ل گرفته اس م

در ادامه

روي ردهاي قنسی و به دلیل پیامدهاي اجتماعی مورد توجه اس خ سیاس نامهها ،اندرزنامهها ،نريع نامهها،
فتوتنامهها و ساير متوس لطابی و ادبی در اين دسته جاي میگیردخ

رابطه جريانهاي فوق

جرياسهاي نهگانه فوق در دو رابطه عر ضی و نولی با ي دي ر قرار دارندخ فال سفه م اسماس عسم را به دو د سته
کسی نظري و عمسی تقایم نمودواندخ عسم يا ح م
ارادو و گاهی انامماس ندارد و عسم يا ح م

نظري عسومی را در بر میگیرد که قوام موضو نها ارتنانی با

عمسی عسومی را در بر میگیرد که قوام موضممو نها واباممته ارادو و

گاهی انااس اس خ فسافه ،عرفاس و کالم در دسته اول و الالق ،تدبیر منزل و سیاس

مدس تح

عنواس کسی عسم

مدنی و همچنین فقه در د سته دوم قرار میگیرندخ دو نو رابطه نولی و عر ضی میاس اين عسوم برقرار ا س خ عسوم
نظري در عرض ي دي ر و عسوم عمسی در نول عسوم نظري قرار دار ند به اين معنی که م نانی لود را از عسوم
نظري می گیرندخ اما برلی عسوم عمسی مثل فقه سیاسی نیز در نول برلی دي ر از هماس دسته مثل فسافه سیاس
قرار دارند و اين رابطه نولی نه به معنی الذ منانی که به معنی اين اس
سیا س

که فقه سیاسی در امتداد و استمرار فسافه

قرار دا نته و بخ شی از س مح اوب می نودخ بخشهايی دي ر از معرف

نیز وجود دارد که هر چند به

دلیل اتخاذ روش لطابی عسم نامیدو نمینوند اما با هدف ترويج در نول ساير عسوم قرار دارند (پارسانیا)1387 ،؛
زيرا لطابه گفتارهاي اقناعی براي جسب يا انصراف تودو مردم از عقیدواي مفید اس

(ابن لسدوس ،مقدمه)خ بنابراين

روي ردهاي ياد نممدو هرچند از ظرفی هاي متفاوتی برلوردار بودو از روشهاي متفاوتی بهرو میبرند اما در يک
نظام ننقهبندي مناممجم با ي دي ر در تعامل و ارتناط بودو و با وجود روي ردهاي مختسع ،تح

عنواس کسی عسم

اسالمی قرار میگیرندخ
نتيجه گيری

در عصر کنونی که بیش از دو میسیوس نفر دانشجوي عسوم اناانی با حماي هاي دولتی و رسمی ،به فراگیري
عسوم اناانی ربی انتغال دارند؛ الزم و مناسب اس

عدواي نیز پ

يا اسالمی سازي ب ونندخ اين کونش میتواند از راوهاي اننان

از فراگیري عسوم اناانی براي بومی سازي،

و ت میل ،تهذيب و تصحیح ،استنناط ،تأسی

و بازتولید میراث عسمی جهاس اسممالم لممورت گیردخ به لالف نظر برلی که ضممرورت مسی زدايی از عسم را
مطرح می نمايند ،اين تالش حتی اگر به تولید عسوم ان اانی ا سالمی منجر ن شود ،در ر ند و پويايی عسوم ان اانی
موجود تاثیر مثن

لواهد دان خ

دي ر اين که اوال ما در تولید عسوم اناانی اسالمی در ابتداي راو نیاتیم و میراث عسمی جهاس اسالم ظرفی هاي
بالقوو و بالفعل فراوانی براي نظريهپردازي در عر له عسوم ان اانی داردخ ثانیا ا سالمی سازي به معناي نرد و نفی عسوم

موجود نیا خ ماسماناس هموارو در نول تاريخ ،نالب عسم بودو و به داد و ستد عسمی با ساير ادياس و حتی مشرکین
و کفار میپردالتهاندخ در نرايط کنونی هم نه عسم موزي از رب که تقسید محض مورد مذم

واقع مینودخ

منابع
1خ اژدريزادو ،حاین« ،مباني ه ستي شنا سانه جامعه شنا سي ا سالمي» ،دوفصسنامه عسمی تخصصی

اسالم و عسوم اجتماعی ،ل  ،2ش  ،3بهار و تاباتاس  ،1389ا  55م 85خ
2خ افروغ ،عماد ،وجوو نرمافزاري علم و آس ي

يرا د گرد گرآم ي
يي گان،ي
يناسي
شي

آزاگ ان ي،ي و نظريهپرگازي گر علوم گيني ،دبیرلانه نهض

ر

زاد انديشی ،قم ،حوزو عسمیه

قم ،مرکز مديري  ،1383 ،ا  55م 88خ
3خ لوندي ،محمدباقر ،مفاه م اجتماعي گر قرآن

ر ا ساس تف س ر راهنما ،بو ستاس کتاب

قم (انتشارات دفتر تنسیغات اسالمی حوزو عسمیه قم) قم1389 ،خ
4خ زاد ارم ی ،تقی ،ع لل و موانع فرهنري اجت ماعي تول
گرآم ي

علم گر ايراند گرد

ر آزاگ ان ي،يييي و نظريهپرگازي گر علوم گيني ،دبیرلانه نهضمم

زاد

انديشی ،قم ،حوزو عسمیه قم ،مرکز مديري  ،1383 ،ا  25م 41خ
باقري ن صر بادي ،عسی ،س ري گر ان ي ،ه اجتماعي

شه

آيت هللا مطهري ،چ دوم ،قم ،مرکز

انتشارات دفتر تنسیغات اسالمی حوزو عسمیه قم1380 ،خ
6خ باقري ،ل ارو ،هويت علم گيني  ،تهراس ،وزارت فرهنگ و ار ناد ا سالمی ،سازماس چار و انت شارات ،چ دوم،
1387خ
7خ ب اتاس ،ح این ،جامعه شنا سي ا سالمي ،به سوي يک پارادايم ،ف صسنامه عسمی پژوه شی روش ننا سی عسوم
اناانی ،ل ،15ش ،61زماتاس  ،1388ا  7م 28خ
8خ م م م م م م م م م م  ،نظريه سازي گيني گر علوم اجتماعي

ا تطب ق

ر جامعهشناسي

خانواگ  ،قم ،پژوهش او حوزو و دانش او1392 ،خ
9خ پارسانیا ،حمید ،جزو

گرس ان ي،ه اجتماعي متفکران مسلمان1386 ،خ

10خ مممممممممم  ،جزو

گرس روششناسي ان ي،ه اجتماعي متفکران مسلمان1387 ،خ

11خ مممممممممم  ،روششناسي انتقاگي حکمت ص رايي ،قم ،کتاب فردا1389 ،خ
12خ جالئیپور ،حمیدر ضا ،گفاع از ا عاگ جهاني جامعه شنا سيد نق

علوم اجتماعي

ون قط نما گر ايران ،همايش عسم بومی و عسم جهانی ام اس يا امتنا  ،انجمن جامعهنممناسممی ايراس،
1386خ
13خ جوادي مسی ،عنداهلل (الع) ،معرفت شنا سي گر قرآن ،تنظیم و ويرايش حمید پارسانیا ،مرکز نشر اسراء،
قم ،چ1386 ،4خ
14خ مممممممممم  ،عنداهلل ،انتظار

،ر از گين ،قم ،موساه نشر اسرا ،چ اول۱۳۸۰ ،خ

15خ مممممممممم  ،عنداهلل ،منزلت عقل گر هن سه معرفت گيني ،تحقیق و تنظیم :احمد واعظی ،اسراء،
قم1386 ،خ

16خ حاین زادو ،محمد ،گين شناسي ،قم ،موساه موزنی و پژوهشی امام لمینی&۱۳۷۸ ،خ
17خ لاروپناو ،عندالحاین ،گستر

شريعت ،قم ،دفتر نشر معارف ،تاباتاس ۱۳۸۲خ

18خ رجنی ،محمود و باتاس ،حاین« ،مباني ارزش شناختي جامعه شناسي اسالمي» ،دوفصسنامه عسمی
تخصصی اسالم و عسوم اجتماعی ،ل ،2ش ،2بهار و تاباتاس  ،1389ا  7م 23خ
19خ سروش ،عندال ريم ،قبض و

سط تئوريک شريعتد نظريه تکامل معرفت گيني ،موساه

فرهن ی لراط1375 ،خ
20خ سروش ،تفرو لنع ،گفتارهايي گر اخالق صنعت و علم انساني ،سروش ،تهراس1370 ،خ
21خ سوزنچی ،حاین ،معنا امکان و راهکارهاي تحقق علم گيني ،پژوهش دو مطالعات فرهن ی
و اجتماعی ،تهراس1388 ،خ
22خ نريعتی ،سارا ،يک جامعه شنا سي

راي يک جهان؟ يک م سئله شنا سي گوگانه ،همايش

عسم بومی و عسم جهانی ام اس يا امتنا  ،انجمن جامعهنناسی ايراس 1386 ،خ
23خ عابدي ناهرودي ،عسی ،نظريه علم گيني

ر پايه سنجش معاگالت علم و گين ،در عسم

دينی ،ديدگاو ها و مالحظات ،به کونش سید حمید رضا حانی و هم اراس ،پژوهش او حوزو و دانش او ،قم1385 ،خ
24خ فیاض ،عسی« ،گرآم ي رو شمن انه

ر چارچوبهاي نظري جامعه شنا سي ا سالمي»،

ترجمه مهشید لفايی ،کتاب نقد ،ش  ،34ا  243م 213خ
ياگي
25خ قانعی راد ،مح مدامین« ،مرور انتقي

ياي ايراني
ر تالشهي

يه
راي توسيييعي

ييهاي گگروار » ،مجسه جامعه ننا سی ايراس ،دورو يازدهم ،ش ،1بهار  ،1389ا  124م
يناسي
جامعهشي
158خ
26خ کچوئیاس ،حاممین « ،حثي گر

اب علوم انسييانيد

ا تک ه

ر جامعهشييناسييي

اسالمي» ،رند موزش عسوم اجتماعی ،زماتاس  ،1372نمارو  18ا  29م 35خ
27خ مجتهد نناتري ،محمد ،هرمنوت ک کتاب و سنت ،نرح نو ،تهراس1375 ،خ
28خ مممممممممم  ،محمد ،هرمنوت کد کتاب و سنت فرآين
29خ مس یاس ،مصطفی(« ،)1378تامالتي چن

گر

تفس ر وحي ،نرح نو ،تهراس1375 ،خ

اب امکان و ضرورت اسالمي ش ن گان،را

ها» ،مجسه نقد و نظر ،ش  19و 20خ
30خ م م م م م م م م م م « ،)1379( ،امکان و چرونري علم گيني»د روششناسي علوم انساني،
ش ،22ا10م 33خ
31خ موحد ابطحی ،سمممیدمحمدتقی « ،ررسيييي گاليل مخالفت

ا علم گيني» ،مجسه راهنرد فرهنگ،

ش1391 ،20خ
32خ موحد ابطحی ،محمد ،جامعهشناسي اسالمي امکان و مطلو

تخ

33خ مهدوي ،سمممید محمد لمممادق و بامممتاس ،حامممین« ،مباني روششيييناختي نظريهسيييازي گر
جامعه شنا سي ا سالمي

ا تطب ق

ر جامعه شنا سي خانواگ » ،فصسنامه عسمی پژوهشی

روشنناسی عسوم اناانی ،ل  ،18ش  ،71تاباتاس  ،1391ا  69م 98خ
34خ میر باقري ،سممم ید مح مدمهدي ،گفتروي علمي پ رامون مفهوم علم گيني ،فجر وال ي  ،قم،
1387خ
35خ م م م م م م م م م م ،مباني نظري نهضت (گفتارهايي گر چراييد چ ستي و چرونري
تول

علم گيني) ،فجر والي  ،قم1387 ،خ

36خ میر سپاو ،اکنر ،انقالب فرهنري و ا سالمي

ش ن ر شتههاي علميد گرد گرآم ي

آزاگ ان ي،ي و نظريهپرگازي گر علوم گيني ،دبیرلانه نهض

زاد انديشی ،قم ،حوزو عسمیه

قم ،مرکز مديري  ،1383 ،ا  203م 216خ
37خ نصري ،عنداهلل ،انتظار

،ر از گين ،موساه فرهن ی دانش و انديشه معالر ،تهراس۱۳۷۸ ،خ

38خ نصیري ،مهدي ،اسالم و تج گ ،کتاب لنح ،تهراس1381 ،خ

ر

