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 چکيده

و فعاالس  هاگرا، تجددگرا، تسفیقیمواجهه با مدرنیته، به چهار دسمممته سمممن  از انديشممممنداس مامممسماس پ 

ر را به نور کامل پذيرفتندخ د اجتماعی تقاممیم نممدندخ برلی عسم  ربی را ي اممرو نرد و نفی و برلی دي ر  س

ه در ک سازي عسوم اناانی دم زدند  اسالمی  ياسازي  سازي، ايرانی اين میاس برلی با اتخاذ روي رد تسفیقی، از بومی

شاس    حلين روي ردها پردالته و راوبندي ااين پژوهش بر نیم با روش تحسیسی به تیپ سوي اي ندو از   هاي ارائه 

هاي پژوهش حاکی از اين اسمم  که با پذيرش منانی معرفتی و تعريع عسم را بررسممی و بازسممازي نمايیمخ يافته

سالمی و اتخاذ روي رد کثرت    افه ا ن  و  اننهاي حلتواس از راوننالتی تدالسی، می گرايی روشمنتنی بر فس ا

المی ، براي تولید عسوم اناانی اس  و احیاي میراث عسمی جهاس اسالم  تأسی  تهذيب و تصحیح، استنناط،    ت امل،

  بهرو بردخ

 

 نناسی، دانش اجتماعیخسازي، جامعهسازي، بومیعسوم اناانی اسالمی، اسالمی ها:کليدواژه

 مقدمه

شمنداس  ش یل  با اندي اائسی  با اجتماعات اولین ت سخ  در و مواجه م  پردازينظريه به  س براي حلراو ارائه و پا

 جدي، هايتفاوت ر معسی دورو هر يشمممنداساندهک اين بدوس روي ردها، اين ت امسی سممیرخ اندنممدو متوسممل

 با ، رب در نوزدهم قرس انديشمنداس  اماخ ياف  ادامه نوزدهم قرس نمايند تا نرد يا نفی ي ارو  را قنسی هاينظريه

 را ديجدي عسم و لواندو  یرعسمی ي ارو  را قنسی هاينظريه معرف ، منابع لیا   از نهود  و عقل گذانتن  کنار

 گذانته سرپش  را زيادي هاينشیب  و فراز مننايی، تحوالت با عسم اينخ نمودند تدوين «نناسی  جامعه» عنواس با

خ نداجمع قابل مدرس عسم کسی پارادايم تح  النته هم ی که اسمم  نمودو ايجاد را متعددي م اتب و روي ردها و

شورهاي دنیا  موزش            اين روي رد به عسم ندو و در ا سب ک صادي  رب، جهانی  سی و اقت سیا سیطرو  سايه  در 

نودخ انديشمنداس ماسماس که در ابتدا منهوت و برلی نیفته عسم مدرس ندو بودند به تدريج با مش الت       دادو می

دند؛ برلی روي رد سممنتی، برلی مدرس و کرردهاي متفاوتی اتخاذ عسم مدرس  نممنا نممدند و در مقابل  س روي 

برلی تسفیق سممن  و مدرنیته را پذيرفتند و بر اين اسممال تولید عسوم اناممانی اسممالمی، ايرانی يا بومی را با راو 
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ستنناط از متوس دينی،     حل صحیح، ا ن  و ت میل، تهذيب و ت سی  هاي اننا افه   عسم جديد منتنی بر منانی تأ فس

 اندخ لهی و يا بازتولید میراث عسمی جهاس اسالم را پیشنهاد نمودوا

ابهامات و التالف نظرهاي فراواس، موجب نمممدو افرادي به دلیل عدم درياف  مقصمممود نهايی اين حرک               

ند و بر اين     فرهن ی،  س را يک جرياس  یرعسمی و تحمیل ديدگاو       بدان هايی از پیش تعیین نمممدو بر اين عسوم 

 گیرينما جه نرف و واقعات ا به اين تصممورات در مقابل اين جرياس الممولی به دفا  از عسم بی  اسممال و با

اسماس در   29 ،1372 کنند )کچوئیاس،می شمنداس م (خ در اين پژوهش بر نیم تا با روش تحسیسی، روي ردهاي اندي

بازسممازي و بررسممی،  هاي مطرح نممدو راحلبندي نمودو و راوسممازي عسوم اناممانی را تیپلصمموا اسممالمی

و پ  از مواجهه با مدرنیته، روي ردهاي  پیشبندي نمايیمخ بر اين اسال روي ردهاي انديشمنداس ماسماس    دسته 

هاي تولید عسم از منظر انديشمنداس  حلوننالتی و را ننالتی، روي ردهاي روش دينی، روي ردهاي معرف دروس

  ماسماس مطرح و مورد بررسی قرار گرفته اس خ

 کالنرويکردهاي . 1

سلمان قبل از مواجهه با مدرنيته:   الف(  شمندان م سالم تا کنوس       رويکردهاي اندي لدر ا اسماس از  متف رين م

اندخ  هاي گوناگونی مورد مطالعه قرار دادو    هاي اجتماعی جوامع لود را با روي ردها و روش    مامممائل و پديدو    

ضور پیامنر    صر ح افی، کالمی، عرفانی،    ، روي ردهاي |روي رد وحیانی در ع ایري، فقهی، فس نقسی، حديثی، تف

ها،  ن اري )سمممفرنامه(، و روي رد لطابی در قالب اندرزنامه           گري در دو حیطه تاريخی و تک   روي رد گزارش

س    نريع  نامهها، فتوتنامهسیا له عسم اجتماعی يا ترويج   نامهها و  ایر، انتقاد و تجويز در عر ها، در تنیین، تف

(خ روي ردهاي فوق هر کدام روش و هدفی متناسب  1386اجتما  به کار گرفته ندو اس  )پارسانیا،     در عرله 

اندخ اما در جامعه     با منانی نظري لود را اتخاذ نمودو و  ثار عسمی و اجتماعی فالري از لود به جاي گذانمممته           

 هاي  یرعسمی قرار گرفته اس خ نود و در زمرو معرف میعسمی معالر تح  عنواس انديشه يا تف ر از  س ياد 

هاي اجتماعی که به وسیسه مورلاس،  تمامی تف رات، تأمالت و بررسی زيرا انديشه اجتماعی عنارت اس  از   

 هاي اجتماعی به لورت تعقسی و نظري انجام گرفته سیاحاس و فالسفه در مورد زندگی اجتماعی انااس و پديدو   

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

ندو و در برنامه  سی را تح  عنوات       یرعسمی، از متوس عسمی حذف  سه واحد در نی نیز تنها دو يا  هاي  موز

شه ا  س  و    تاريخ تف ر يا اندي صاا دادو ا سالم  میراث عسمیجتماعی، به لود الت  تقرينا به نور کامل جهاس ا

 گیردخمیندو و حداکثر به عنواس موضو  عسوم اجتماعی مورد توجه قرار  ترک

سلمان پس از مواجهه با مدرنيته:    ب( شمندان م اسماس پ  از مواجهه با امتف ررويکردهاي اندي به  مدرنیته س م

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



خ گرا نامیدتواس سن  هاي اجتماعی کافی نمردند که ايشاس را می  ساماس جامعه و همچنین مطالعه ماائل و پديدو  

سوم، با             سته  اتندخ د اک ج ارو نرد و نفی نمودو و به عسم مدرس تم سته دوم يا تجددگراياس، میراث را ي  د

ضعع هم در میراث عسمی جهاس   سن     اعتقاد به وجود نقاط قوت و  سالم و هم در عسم مدرس، لواهاس تسفیق  ا

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

سته زدو شار هرگونه تئوري   اندخ د اسماس نیز وجود دارند که قنل از انت س  به ع دي ري از متف راس م مل پردازي د

(خ اهل حديث، ظاهرگراياس،      1386تواس تح  عنواس فعاالس اجتماعی ياد کرد )پارسمممانیا،       می ها  نزنند که از   می

از  س جه  که عسم مدرس را  به دلیل کنار گذانممتن عقل و ت یه بر ظاهر نقل، هاها و سممسفیانممعريوس، الناري

فی، نصممرحامد ابوزيد، حاممن حندر مقابل، گیرندخ میگراياس جاي کنند، در دسممته سممن میي اممرو نرد و نفی 

سممروش، سممعید زيناکالم، لاممرو باقري، مصممطفی مس یاس، سممارا نممريعتی، عندال ريمی، چسنی و باممیاري از  

 دلیل پذيرش الممال  به ايم،در ادامه به بررسممی برلی از  ثار ايشمماس پردالته  انديشمممنداس عسوم اجتماعی که

قرار  )مدرس و پا  مدرس(  يشمنداس تجددگرا اندههايی که دارند در دست ر م همه تفاوتهاي تجربی؛ عسیروش

اتري،     جالل  ل و گیرندمی نن نريعتی، بازرگاس،  لدر      احمد،  نهید  جابري، نقیب العطال،  ،نهید مطهري، 

شنی، محمود رجنی، م    فاروقی،  زاد ارم ی، جالئی صر، مهدي گس این ن سانیا و ا سب     پور، ح اتاس، پار سپاو، ب یر

پیرواس م تب لممدرايی به دننال تسفیق سممن  و مدرنیته، برلی با گرايش به سممن  و برلی دي ر با گرايش به   

 در ادامه، نظريه برلی از انديشمنداس فوق به عنواس نمونه مورد بررسی قرار گرفته اس خمدرنیته هاتندخ 
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سالمی  ي ی از مناحث اانی، ديدگا  تاثیرگذار در ا س خ     اندوسازي عسوم ان شمنداس در لصوا قسمرو دين ا ي

ان  به قسمرو دين روي ردهاي مختسفی اتخاذ      اسماس ن شمنداس م نته و دين  دوکراندي اندخ برلی ن او حداقسی دا

اندخ برلی دي ر ردوهاي معرفتی نمممهر گونه اظهار نظر در مورد سمماير عرلممه  از را تنها کتاب هداي  و لالی

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

 اندخهاي مختسع معرفتی داناتهگويی به همه سواالت در عرلهبه پاسخ

که در يک سممر  س  د داردها وجودر لصمموا جامعی  دين نیفی از نظريهرويکرد حداکثري به دين: الف( 

ا المعارفی ب  ةريگويی به دين قرار داردخ در روي رد دا المعارفی و در سمممر دي ر  س روي رد گزيدو  ةرروي رد داي

دهندو به همه نیازهاي  دمی و منین قوانین انارو به جامعی  و کمال دين، دين حاوي همه حقايق هاتی و پاسخ   

نودخ در اين میاس برلی معتقدند که همه حقايق میبانند، داناته می  نهاوجوي ثابتی که عسوم مختسع در جا 

و امور عسمی، اعم از کسیات و جزئیات به نور لريح در متوس دينی بیاس ندو اس  و برلی دي ر بر اين باورند    

ن يکه تنها المممول و کسیات امور عسمی در متوس دينی بیاس گرديدو و جزئیات امور بايد از نريق تعقل، از دل ا          



(خ برلی از پیرواس اين روي رد سممماير منابع و ابزارهاي معرفتی را 65، 1387کسیات اسمممتخراو نمممود )باقري، 

لیه     نمردو و اکتفا به متوس دينی را تو سال می میناکار مد  لول و    کنندخ بر اين ا اانی يا حداقل ا تواس عسوم ان

ستخراو    کسیات  س را از متوس دينی و با روش ستننانی، ا و تدوين نمودخ در مقابل برلی دي ر اکتفا به نقل هاي ا

 برندخ میهاي تجربی و عقسی نیز بهرو ر م پذيرش روي رد حداکثري از روشرا  یرمنطقی نمردو و عسی

گويی قرار دارد و بیان ر  س  در مقابل روي رد حداکثري، ديدگاو حداقسی يا گزيدو         ب( رويکرد حداقلی به دين:  

ه دين سخن لالی براي گفتن دانته ک ه بیاس همه حقايق هاتی ن شودو اس خ در اين ديدگاو،اس  که دين زباس ب

شر نمی  نیوو       ب سخن را هم به  شنود و اين  ا   س را از جاي دي ري ب نته و      توان شخص بیاس دا نن و م اي رو

ای به ديدگاو اگر ک گاهی نیز به اقتضاي بیاس  س  رض السی، به حقايق مختسع عسمی انارو کردو اس خ در اينگه

ند، با رجو  به قر س نمی        سپردو با لسی دين، دل  ضی جز  رض ا گیري کافی نمايدخ در متوس تواند از  س بهرو ر

دينی، در موضو  انااس،  س بخش از نیازها و مشخصات اناانی به تفصیل بیاس گشته اس  که با هداي  او ارتناط          

(خ بر اين اسال  154یازهاي او به اجمال سخن گفته ندو اس  )هماس،    وثیق دارد؛ اما در مورد ساير مشخصات و ن   

ندخ برلی از قائسین به اين           نمی نته با سخن تام و تمامی دا اانی  صوا عسوم ان ن  در ل تواس از دين انتظار دا

هاي عسوم انامممانی مورد توجه قرار  فرضروي رد، دين را در مقام گرد وري، نرح مامممائل متفاوت يا تامین پیش  

 اندخدادو

ستوار اس خ      نظريه قبض و بسط:  ج(  اس    که بیان ر  س «الل تغذيه و تالئم »اين نظريه بر سه الل عمدو ا

الل قنض و باط   »کند و با  س مالئم و هماهنگ اس خ  که فهم ما از نريع  هموارو از معارف بشري تغذيه می  

ن       «هماهنگ شري، دگرگونی در معارف دينی را در پی لواهد دا س  که دگرگونی در معارف ب که بیان ر  س ا

، بیان ر اين اس  که معرف  بشري هموارو در معرض تحول اس  پ  معرف  دينی نیز هموارو    «الل تحول »و 

اند الش کردو( دي ر نیز ت1375(خ برلی )نناتري، 347، 1375در معرض تحول قرار لواهد دان  )سروش، 

يندخ ي الول دانش هرمنوتیک در تفایر متوس دينی، تنیین نماگیراين نظريه را با روي رد هرمنوتی ی، يعنی به کار

يابد و از هاي مختسع بشمممري اعم از فسامممفه و عسم تحقق میاز اين منظر فهم متوس دينی هموارو از پ  دانش

( و حال اين که اوال وحی لود منشممما 33هاسممم  )هماس، دانشرو معرف  دينی هموارو تابعی از اين گونه اين

ند         معرف  نرط حصول معرف  دينی با شري  س  برلی از معارف ب س ؛ ثانیا مم ن ا هاي نوين فراوانی بود ا

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

له  اانی، فهم ما از متوس دينی نیز دچار تحول    هاي معرفتی از عر اانی بودو و با تحول در عسوم ان جمسه عسوم ان

از منظر ايشممماس زيرا  ؛پذيرند  لواهد نمممدخ برلی از پیرواس اين ديدگاو نیز نقش دين در مقام گرد وري را می     

اانی حتی عسوم ن   بی س  و نه تنها عسوم ان نیعی هم اگر در جوامع نرفی مربوط به مقام داوري و نه گرد وري ا



نمود؛ کامال ام اس دان  که  یر از  س باند که االس ها     میکرد و از فرهنگ ماسمین تغذيه  میاسالمی رند   

(خ النته دکتر سممروش بعدها در همین نظريه نیز تجديد نظر نمودو و معتقد اسمم  که پیش 54، 1370)سممروش، 

وجود ندانته باند و اال به محض  گاهی بايد  س را کنار    فرض اس  که نان  به  س  گاهی  فرض تا زمانی پیش

 گذان خ

 سازي علومدينی و اسالمیرويکردهاي درون

هاي فوق مطرح نمدو از چهارچوب  هايی که در تايید يا رد هر يک از نظريهپردالتن به جزئیات و اسمتدالل 

ين اس  که حتی نرفداراس روي رد  نود ا پژوهش حاضر لارو اس خ اما  نچه به مائسه اين پژوهش مربوط می   

ائسه را می  سعادت الروي در لصوا   حداقسی نیز اين م پذيرند که دين گاهی با روي رد هداي  و معطوف به 

ها هاي دقیقی مطرح کردو اس خ قر س از يک سو دربارو   از لسق   سماس   ماائل اجتماعی و عسوم ننیعی نظريه 

ن مجموعه را در نممش روز  فريد؛ نخامم  زمین را در دو روز لسق گويد که لداوند همه ايمیو زمین سممخن 

اند و ها و زمین در   از به هم باته بودو( و  سماس11و  9کرد و سپ  به  سماس پردال  )سورو فصس ،  يات 

که دهد میها جرات و دستور  (خ از سوي دي ر به انااس  30)سورو اننیاء،  يه  را باز و از هم جدا کرد  نهالداوند 

سماس  شتی قرار داد   نها  ها و زمین را   از کرد و برايبرويد تحقیق کنید که لداوند چ ونه لسق    معاد و بازگ

سورو عن نوت،  يات   اته     20و  19) ش ضع موجود به تجربه ن اانی که دربارو و فرمود:  نچه  ،اند(خ لداوند به ک

بنینید الل لسق  چ ونه مراحسی را نی کردو و به نناسی اس  برويد و نناسی و کیهاسنما داريد الفناي جهاس 

س ،      سیدو ا ضع کنونی ر س  تجربه و     و سخن ب ويد که د ا  که منابع نقسی دين تنها از اموري  پ  چنین نی

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

س   ي  شا تحول    فراوانند از اين د شمنداس عسوم ننیعی نیز قرار گرفته و اتفاقا من ات و رواياتی که مورد توجه دان

 نیز ندو اس خ 

 و جداالمموالت تف یک  و کرد تف یک تواس از سممعادت دنیوي اومیانامماس را ن الرويسممعادت دي ر اين که 

ساح   ااس  هاي مختسعان اري  ا ام اس ان  نتیجه الروي حیات چرا که(خ ۹۲، ا 1382لاروپناو،    )پذير نی

 باد  دينیهاي نیز بر اسممال ارزشرا  نها  ها بايد دنیايانامماس  لرت سممازيحیات دنیوي اسمم ، لذا براي  مادو

صري،  ) سال   شر نیز  سعادت دنیوي  ، برايسعادت الروي  دين عالوو برزيرا  خ)۴۵، ا 1387ن  دارد برنامه ب

این زادو،  ) سالم هاي دين ( و  موزو1378،50ح ااس  معنوي و مادي ابعاد زندگی ناظر به همه ا ندخ دين  می ان با

سعادت  زيرا هدف السی دين، تأمین   ،کندمی ینف و هرگونه دنیاگريزي را هداي  نااس را زندگی دنیوي ا اسالم، 

و نجات  حیات معنوي میندنیوي و الروي اسمم  و در چ ون ی سممازماندهی دنیاي مردم، نقشممی مدثر و در تأ

هاي جهاس (خ لذا هن امی که متوس دينی به نرح ويژگی 17 ،1380 جوادي  مسی،سهم بازايی دارد )   نها   لرتی
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سمانی، زمین، گیاهاس، حیوانات و لسق  ا    اتی از کرات   ااس می ه سخن گفته و  ن پردازد؛ کامال عسمی و دقیق 

 تواس در عسوم مربونه از  س بهرو بردخمی

ها   هاي دينی ظاهر و بانن قائل بود و برلی از گزارو     تواس براي گزارومیبنابراين حتی از ديدگاو حداقسی نیز     

ا  و فهم عمیق  سوزنچ   را داراي بطوس متعدد دان ا  ) (خ دي ر اين 257، 1388ی، تر از يک متن را مم ن دان

نممود که  يا هداي  تنها مربوط به يک میکه اگر بپذيريم هدف دين تنها هداي  بشممر اسمم ، اين سمموال مطرح 

حیطه لاا از زندگی انامماس اسمم   يا هداي  امري ناظر به تمامی ابعاد وجود  دمی اسمم   و لذا به  نچه به 

ااس مربوط   ا   میزندگی ان ااس پیدا  نود، )از جمسه عسوم ان اين  کند  به تعنیر دي رمیانی( ارتنانی با هداي  ان

س  که دامنه اين             سخن در اين ا س  و ب خ اما تمام  ااس ا س  که  رض دين فقط هداي  ان لحیح ا سخن 

ن ال مطرح     نود که هداي  چه ربطی به عسوم  میهداي  تا کجاس   در اين گونه مناحث  النا بالفالسه اين ا

ننیعی دارد  نممايد در يک ن او ابتدايی بتواس پذيرف  که ارتناط هداي  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 

نود  يا میاي مربوط ننود و چه مائسهمیاي مربوط به هداي  ما دانیم که چه مائسهمیپیش کند   يا ما پیشامی

اتفاقا براي داناممتن همین مطسب نیازمند هداي  الهی هاممتیم  يعنی باممیاري از مناحث مم ن اسمم  در ن او   

امري باند که در هداي    ارتناط با هداي  به نظر برسد اما مم ن اس  همین امر ظاهرا سادو و مادي   ابتدايی بی

 تواس عسوم ننیعی و عسوممی(خ بنابراين حتی با پذيرش روي رد حداقسی نیز ن258انااس دلیل اس  )هماس، ا   

 خ ا ندانممپردازي در اين لصمموا رارتناط با هداي  بشممر دانامم  و از متوس دينی انتظار نظريهاناممانی را بی

هر سمموالی »( 129، 15و ،هالشممیع)وسممائل« تَفْقِدُونِی أَسْ قَنْلَ ونِیسمم سُ»فرمايند: می ×هن امی که امیرالمومنین

سید قنل از اين می س  بدهید  که لواهید از من بپر لیع ويژگی  ؛«مرا از د ردازند پهاي ناوول میيا مثال به تو

مقام  ند درهرچ ،پردازندهاي برلی حیوانات میدر توحید مفضل به تولیع ويژگی ×النال ه( يا امام لادق)نهج

و  ترين اسممماتیديند که بزرگگوهداي  و نه مقام تنیین مامممائل عسوم ننیعی بانمممند؛  س قدر دقیق سمممخن می

دارندخ پ  حتی با پذيرش روي رد حداقسی به دين، نیز س عسوم مربونه را به تواضممع و لشممو  وامیمتخصممصمما

 دان خ لصولا عسوم اناانی اسالمی تواس عسوم اسالمیمی

 شناختیدهاي معرفترويکر. 3

اسماس با اتخاذ منانی معرفتی متفاوت، تعاريع مختسفی از عسم را اتخاذ    شمنداس م تعريع  اندخ برلیدوکراندي

اندخ برلی با اتخاذ روي ردهاي پاممم  مدرس، عسم را دادو مدرس از عسم را پذيرفته و عسم را به عسم تجربی تقسیل

اند و برلی دي ر بدوس حصممرگرايی کامال فرهن ی و تح  تاثیر عوامل مختسفی مثل قدرت و اسممطورو نمممردو

مطابق با  يابی به معرف  يقینیواقع يا هرگونه تالش براي دس   ننالتی، عسم را به معرف  يقینی مطابق با روش



 تواس در سه دسته به نرح زير قرار داد؛اندخ روي ردهاي فوق را میواقع تعريع نمودو

در اين ديدگاو ح ، عقل، نمممهود و وحی نیز به عنواس منابع معرف  به رسممممی  گرايان: ماقبل تجربهالف( 

اين ديدگاو با مراتب  ،به لحاظ تاريخىخ نممودمیمحدود ن پذيرهاى  زموسگزارو دانش عسمى به نممنالته نممدو و

ال فع   حضمممورم تا قنل از  سنه ن رش پوزيتويامممتى به عسم يعنى تا قنل از نیمه دوم قرس نوزده         ،مختسع لود

معرفتى را  مختسعهاى گرايانه، حوزوسیونالیاتى و عقلرادان خ فیساوفاس نخا  دوراس رونن رى نیز با منانى 

 ،انديشممممنداس دنیاى اسمممالم نیز با پذيرش مرجعی  وحى و عقلخ دادندعرض نقد و داورى عسمى قرار مىر مد

 هدادندخ عسوم نقسى که در حانممیقرار مى هاى عسمىادىها و نقّبررسممى وهاى مختسع فرهنگ را در حوزعرلممه

فرهنگ  هاى مختسع هنجارىبخش ،تسع فقهىدر قالب ابواب مخ ،فرلمم  بروز و ظهور ياف  ،حضممور وحى

وردهاى عقل نظرى و عمسى در اورى از رهعمسى در دنیاى اسممالم، با بهرو ح م دادندخ اسممالمى را پونممش  

دس جاهسه قرار دادو و   م هاى اجتماعى را در انوا  گوناگوس    لمممور مختسع واقعی   ،جوامع بندى انوا  تقامممیم

)پارسانیا،   دنکجو مىو، جا  اس  ح م  و عدال  نۀ که مدي ينه فاضسه فرهنگ  رمانى لود را در لورت مد 

گیرندخ از اين منظر همه  س چیزي که اکنوس تح  میپیرواس فساممفه لممدرايی در اين دسممته جاي  خ(52، 1389

اسمین از  س ياد     شه يا تف ر اجتماعی م نمردو    میعنواس اندي اانی می  نودخ زيرا مینود، عسم  ز اتواند عسوم ان

 هاي متنو  تجربی، عقسی و برلاسته از نهود را مطرح نمايدخمنابع معرفتی مختسع تغذيه نمودو و نظريه

اتى گرايان: تجربهب(  ش عسمى و عسم رول يافته، یپذير تقسعسم به معرف  تجربی  زموس ،در روي رد پوزيتوي

اتقل از فرهنگ    س خ  به حاب ذات لود م هايی از فرهنگ که رات عسم بر بخشات فرهنگ بر عسم و تأثیثیرأتا

 معارف و کندهوي  و ن ل لود را هموارو حفظ مى ،ه عسممعنا ک هموارو بیرونى اس ، به اين  یر از عسم اس 

پیرواس اين نظريه، عرلمممه عسم و   خ(47)هماس،   کنند درونى فرهنگ نیز هرگز هويتى عسمى پیدا نمى    یر عسمىِ

نمممارندخ هر چند حضممور دين در عرلممه مقام  میدين را کامال ماممتقل داناممته و عسم اسممالمی را  یر مم ن  

کنند )مس یاس، هاي متفاوت را ان ار نمیگرد وري )که لارو از عرله عسم اس (، ايجاد سوال يا الهام بخش افق   

 یهاي فساف گیري جزمی در قنال نتايجی که از بحثجرياس با موضع  (خ پیرواس اين54، 1370و سروش،   1378

سال الطالح جامعه   نانی می  سالمی را نمی   نود ا راياس گپذيرندخ اين گروو که در فضاي ف ري تجربه نناسی ا

کند( قرار دارند، عسم را محض و   ياد می  نها   نمممناسمممی  مري ايی از  انتزاعی )که میسز در کتاب نقدي بر جامعه     

ناسانه  ن هاي جامعهپندارند و حتی ام اس وجود بردان  نرف و به دور از مناحثات فسافی و ايدئولوژيک می یب

سالمی ان ار می   سال متوس ا ن  را بر ا سی به عنواس ي  ها را  یر مرتنط با جامعهکنند و در نهاي  اين بردا ک ننا

ه نممناسممان ی و ايدئولوژيک در مطالعات جامعهنممنالتی و فساممف هاي جهاسدانند و از قنول تاثیر بینشعسم می

س   لودداري می صور و ناتوانی لود را در د ها و اثنات مدعاي يابی به هدفورزند و حال اين که اين ديدگاو ق



نناسی مشحوس از مناحثی اس  که در رد تمايالت فسافی ايشاس به       لود به اثنات رساندو اس  و ادبیات جامعه  

س  )ک  شمندانی که تح  عنواس تجددگرا از 32 ،1372 چوئیاس،تحرير در  مدو ا ياد کرديم در  نها  (خ ا سب اندي

 گیرندخمیاين دسته جاي 

عد  ج(  به  ماب يان:  تجر نگ ب  از اين منظر،گرا نگ  درودو و عسم هموارو جزئى از فره قام و    ،بیروس از فره م

د تواننمىنیز از فرهنگ ماممتقل رونممى  اهوي  و ي ،عسم ،تواس تصممور کرد و با اين همهجاي اهى براى  س نمى

نته  ند  دا سالتار درونى لود  ،عسم ،به بیاس دي ر خبا س خ أهموارو مت ،در روش و  اين ديدگاو به  ثر از فرهنگ ا

ن ل گرف خ     نرايط  ین  ن او عقالنى و يا دينى به عسم  اتى به عسم در   لحاظ تاريخى با افول روي رد پوزيتوي

تفاق نظر ا ،در هوي  فرهن ى عسم ،التالفاتى که دارند به ر م ، دريدافوکو، لیوتار فیسامموفاس پامم  مدرس نظیر

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

ی دينی و قدس  ام اس جديدي براي تصوير عسم  هاي پا  مدرس باط و گاترش ياف ،   مطرح ند و در انديشه  

(خ اين روي رد ظرفی  نرح عسوم اناممانی اسممالمی را ايجاد نمودو و پیروانی نیز داردخ اما  22پديد  ورد )هماس، 

گرايی عسم مورد نظر لود را سممازماس تواند در چارچوب تجربهمیبايد توجه دانمم  هماس گونه که ن او دينی ن

(خ برلی از 36رسممد)هماس، میرس نیز به مقصممد لود نمدهاي پامم دهد و بازسممازي کند در چارچوب ديدگاو

ک، بیژس عندال ريمی، محمدرضا تاجی  ياد کرديم از جمسه نها  انديشمندانی که تح  عنواس تجددگرا يا تسفیقی از 

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

 شناختیرويکردهاي روش. 4

اندخ  نممنالتی، براي عسم تنها يک روش را پذيرفتهگرايی روشانديشمممنداس ماممسماس با پذيرش وحدتبرلی از 

شاس براي روش نقسی،  سوم تح  تاثیر عسم مدرس، براي روش   برلی از اي سته  هاي  برلی دي ر براي روش عقسی و د

لال  قائسندخ برلی دي ر اعتنار همه روش  ن  هاي تجربی، عقسی،تجربی ا ندو و   اي تف یهودي را به گونهنقسی و  ک 

سی نامیدو    گراياس تدال  گراياس تناينی و دسمممته دوم کثرت   پذيرند که دسمممته اول، کثرت    متناين يا متدالل و مرتنط می    

 نوندخمی

نممنالتی، دانش بشممري سممنخیتی واحد و ي دسمم  دارد و  گرايی روشاز منظر وحدتگرايی: وحدتالف( 

(خ اين 180، 1387اس خ بر اين اسال دين از حوزو دانش بیروس اس  )باقري، مشخصه  س نیز تجربی بودس  س 

ديدگاو که منتنی بر ديدگاو پوزيتويامممتی به عسم اسممم  عقل و وحی را به عنواس منابع معرف  به رسممممی                

نمايدخ از سمموي دي ر هاي عسم را مطرح میفرضنممناسممد و حداکثر حضممور دين در مقام گرد وري يا پیشنمی

تواس در اين دسممته جاي دادخ ايشمماس بر لالف گروو نخامم ، تجربه و عقل را معتنر  میها را نیز   نقسیالممال

 کنندخ میهاي استننانی را براي تولید عسم پیشنهاد نمارند و روشمین



بر منناي فساممفه اسممالمی نه اکتفا به عقل و تجربه و نه اکتفا به نقل، هیا کدام منطقی و مورد قنول نیامم   

هاي نممنالتی لواو به معناي الممال  بخشممیدس به روش  گرايی روشبنابراين وحدت (خ 1387جوادي  مسی، )

  هاي نقسی، از منظر فسافه اسالمی مورد قنول نخواهد بودختجربی و لواو به معناي الال  دادس به روش

افتی ي دس    بشري بننالتی تناينی حاکی از  س اس  که معرفگرايی روشکثرتگرايی تباينی: کثرتب( 

به  اي از معرف هاي مختسع معرف  از ي دي ر ماممتقل هاممتندخ از اين منظر معرف  دينی نیز گونهندارد و پارو

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

در هداي  و مديري  زندگی بشر و کنار نهادس سهم دين در اين عرله    دو حوزو عسم و دين، تاکید بر سهم عسم  

نیه راندو         ن وفايی عسوم جديد جاي ترديد و ان ار ندارد و فربهی عسم به معناي به حا شرف  و  س ، زيرا پی ا

ندو )جوادي  مسی،            ایر  شر تف له زندگی ب شتر دين از عر ( که به معناي 14، 1387ندس و انزواي هر چه بی

 باندخ میدس جامعه عرفی ن

قائسین به اين روي رد به جاي بازلوانی و رجو  م رر به فرهنگ و دين، ناگزير به بازسمممازي و تغییرات             

ن نانه دين و فرهنگ لود روي لواهند  ورد که موجب ن ل    گیري فرهن ی س والر و دنیوي و ارائه  سالتار 

 مدو اس خ دين س والر به جاي اين که نیازهاي   تفایر جديدي از ديان  اس  که به لورت دينی س والر در     

هاي عصممر و محیط لود را با روش اجتهادي پاسممخ دهد و در جه  دينی کردس عصممر لود گام بردارد ذلیرو 

(خ باممیاري از 35، 1389دهد )پارسممانیا، میفرهن ی ام  اسممالمی را در لدم  عرف دنیوي بشممر امروز قرار 

له عسم کامال     جامعه ساس در عر لی کامال ديندار بودو و تالش          تجربه ننا صو صی و ل نخ له  گرا و در عر

 هاي فوق به ماائل اعتقادي لويش پاسخ گويندخکنند با تف یک عرلهمی

شري، حوزو   در کثرتگرايی تداخلی: کثرتج(  س  که دانش ب  ؛اردهاي مختسفی دگرايی تدالسی نظر بر  س ا

(خ ابزارهاي 203، 1387رزها و منانق مشمممترکی نیز دارند )باقري، ها در عین تفاوت و التالف، ماما اين حوزو

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

س    297 ،1386الع   مسی، سال  س چهار راو براي د ن  که عنارتند    ( و بر ا ننال  وجود لواهد دا يابی به 

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

برد که هر يک به سطحی از واقعی  معطوف بودو و به تنیین هماس سطح  معرف  از منابع و ابزار متنوعی بهرو می

عمق  اند ازکه از  س بهرو بردو هاي متنوعی کشع لواهند ند که نان  به مننعی   پردازد و بر اسال  س نظريه می

ها از مننع و ابزار متناسممب با لود برلاسممته و به وسممیسه و سممطح متفاوتی برلوردارندخ هر دسممته از اين نظريه

ارائه نمممدو براي   هاي متعدد و متناقض   حل  راو االمر مناسمممب لود نیز مورد  زموس قرار لواهند گرف خ   نف 

سالمی  س  که در اين       یسازي يا بوم سازي، ايرانی ا سازي و تجمیع ا اانی، از اين منظر قابل باز سازي عسوم ان



 نونتار به دننال  س هاتیمخ

 هاي توليد علم حل. راه5

وارداتی بودس عسم مدرس،  س هم به لممورت منفعالنه که موجب تقسید و عدم لالقی  نممدو از يک سممو و   

ه هايی کريب به اتفاق انديشمنداس ماسماس اس خ راو حل   ها مورد وفاق اکثر قناکار مدي  س در بایاري از عرله  

س  را       ندو ا شنهاد  ائسه پی سته قرار دادخ برلی به کارگیري عسم مدرس،   میبراي لروو از اين م نش د تواس در 

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

هاي اسمممتننانی را   دهندخ برلی دي ر کنار نهادس عسم مدرس و اتخاذ روش     میتور کار لويش قرار  دينی در دسممم

سته  لر بازتولید میراث          میمطرح  سرانجام د سالمی و  افه ا سی  عسم جديد بر منناي فس کنندخ برلی دي ر تا

شنهاد     سالم را پی شمنداس مختسع با روي ردهاي        حلراو کنندخمیعسمی جهاس ا سوي اندي ش انه فوق از  ن هاي 

ندو  سازگار و  یر قابل جمع می متفاوت و در مواردي متناقض مطرح  نندخ اما بر منناي اند و بر منناي لود نا  با

بندي و تواس بازسمممازي و تجمیع نمود که در اين بخش به نرح، دسمممتهها را میحلح م  لمممدرايی اين راو

 ايمخسازي  س پردالتهباز
 انباشت و تکامل الف(

سی موجود، می  چراي جامعه و چوسبرلی به جاي پذيرش بی نیوو  ننا هاي گوناگوس بر برلی از  کونند به 

هاي اندازهاي  س را براي انطناق بیشتر با زمینه ننالتی  س چیرو  يند و چشم  ننالتی يا جامعه هاي معرف ضعع 

ه نممدنش ب انديشممند که در فرايند نهادينهاي از عسوم اجتماعی متناسممب میاس به گونهموجود گاممترش دهند؛ اين

 سمممازيهاي اجتماعی سمممازگاري پیدا کند و بنابراين نیازي به يک نرح براي بومی          نور لود به لود با زمینه   

عندالسهی،  عنال توسممسی، ماممعود چسنی، محمدسممازي وجود نداردخ  الم( يا اسممالمی136، 1389راد، )قانعی

 گیرندخزادو داوري و سارا نريعتی در اين دسته جاي میيوسع اباذري، تقی

زا که محصممول اننانمم  تاريخی دانش بشممري اسمم خ عسم، هر چند گاهی   از اين منظر، عسوم نه فقط دروس

 ؛اس   دسلنپاري  و  ،نام و اس ندريه بود و امروز، نیويورک   ،زمانی پايتخ  عسم، بغدادکندخ پايتخ  عوض می

توجه ماندخ اگر روي رد مسی، فرهن ی يا تواس براي عسوم نممناسممنامه زد، مسی  قائل نممد و به تنارش بی اما نمی

ن خ در حالی که امروز     تواس جامعهها، میها و دينها، فرهنگدينی را معیار قرار دهیم، به تعداد مسی  سی دا ننا

 عسومِ بدنه واحدِ بر ت یه ضممممنِ دي ر، سممموي زدايی کنیمخ ازبیش از هر زمانی ضمممرورت دارد از عسوم، مسی 

 تواسمیبنابراين ن خاسممم  سمممسطه عسیه منارزو و سمممسطه جهاس اجتماعی، جهاس که کرد فراموش ننايد اجتماعی،

 يا و منفع  و قدرت با پیوندبی عسمی جهانی، و ناب ،لنثا عسمِ نوعی از گرف  و ناديدو را سسطه  اين معصومانه 

اسه   در بتوانیم اين که برايخ کرد دفا  اجتماعی عسوم در «نرمالیته» نوعی از دي ر، تعنیري به  از عسمی، بمرات سس



 نوک در ايدب بخشیم،  پاياس مصرف عسوم  و توزيع و تولید در نابرابري به و در يیم ايحانیه  و موقعی  فرودستی 

  س در هک کنیم دفا  وحدتی از  س که جاي به اين کار، برايخ کنیم مشارک   اس ،  جاي او تولیدکنندگاس که هرم،

 به ،«مطالعه مورد موضممو » موقعی  از لود، جامعه و فرهنگ و تمسک تاريخ با دارد ضممرورت نیاممتیم، سممهیم

س   «مُحقِق» موقعی   وي ردهار ت ثر در و اجتماعی عسوم کردس زبانه چند در نظري، تولید در بتوانیم تا يابیم، د

 تحسیسی و تصوير در را لود و ننانیم ماتعفی ندهیم، وکال  دي راس به لود، جامعه تحسیل کنیمخ براي مشارک 

 (خ 1386ن نیم )نريعتی،  محنول نودمی دادو ما از که

س خ از       گرايی روشگرايی و وحدتاين روي رد منتنی بر تجربه س  که با نقدهاي جدي مواجه ا ننالتی ا

اننانمممتی به معنی به کارگیري عسوم اجتماعی با هدف مشمممارک  در تولید عسم،      سممموي دي ر پذيرش روي رد 

هاي اجتماعی و منانی معرفتی عسوم  ربی و پیامدهاي فرهن ی  س اسمم  و حال اين که اتخاذ توجهی به زمینهبی

نابراين ب روي ردهاي متفاوت و مهیا ندس باتر لالقی  و تولید اس خ گیريمنانی اسالمی اس  که موجب ن ل

س گیري عسوم و منانی معرفتی موثر بر  روي رد اننانممتی هن امی که اوال با  گاهی کامل از باممتر اجتماعی نمم ل

لورت گیرد؛       شی و به دور از هرگونه تقسید، به  و حیرت  ند؛ ثانیات الذ عسم از  رب،  گاهانه، فعال و گزين با

 منطقی و قابل قنول اس خ
 تهذيب و تصحيح ب(

ش الت  س عسم از نريق نرح انتقادهاي بنیادين و مواجهه فعال و    راو حل دوم، براي تولید عسم دينی، رفع م

ی عسم يعن ؛تواند با معیارهاي دينی لورت گیردمینود میلالق اس خ اين راو حل که تهذيب و تصحیح نامیدو 

صی     اندهمدرس، با نظر ب سالمی از نالال شه ا ست ي نود و احتماال بخش ها و انحرافات پیرا و هايی نیز به  س افزوده 

(خ از اين منظر عسم اسمممالمی يعنی منانی، روي رد، روش و  اي  عسم، بر اسمممال 234، 1387نمممود )باقري، 

هاي اسالمی، تصحیح يا تهذيب گردد، به مقتضاي کتاب و سن ، ماائسی به  س افزودو نود، سیر و سسوک         بینش

سالمی توج  ندخ   اين عسم با معارف ا ندو با صحیح، تهذيب، ت میل و توجیه را نی کردو   اين عسمیه  که مراحل ت

اکنر میرسپاو (خ نقیب العطال، اسماعیل الفاروقی، عسی212، 1383تواس عسم اسالمی لواند )میرسپاو، باند را می

 گیرندخو برلی از پژوهش راس پژوهش او حوزو و دانش او در اين دسته جاي می

اسی ايرانی   نن کنندخ پیرواس جامعهب و تصحیح با معیارهاي فرهن ی و اجتماعی را پیشنهاد می  برلی دي ر تهذي

ناسی نسازي، تقوي  جامعه زاد به جاي بومیتواس در اين دسته جاي دادخ تقیپور را میاز جمسه تقی  زاد و جاليی

داند و از هاي ايرانی را ضممروري میکند و در عین حال ت وين پارادايمموجود و رفع مشمم الت  س را تولممیه می

سخن می     انتقاد بنیادي از جامعه سی  لسی جامعه گويدخ جالئیننا سی را  یر ايدئولوژيک و    پور نیز جرياس ا ننا

هاي  داند النته به نمممرنی که برلوردي فعال و لالق با نظريه        ايرانی می راه شممما براي حل مشممم الت جامعه    



ن   به عقیدو وي در اين لورت می ننالتی لورت گیرد؛ زيرا   جامعه تواس انتظار پیدايش يک م تب ايرانی را دا

 نیيع ندارد؛ ام اس منطقا جديد عسم تأسممی  بدوس مراحل تهذيب نی (خ برلی نیز معتقدند که1386پور، )جاليی

 میرسپاو، ) دان   لواهد نیز چشم یري  هايتفاوت اما دارد،  ربی عسم با هايینناه   هرچند مذکور اسالمی  عسم

  (خ216 ،1383

اي جز  هايی از متوس دينی بانمممد، نتیجه   هايی از عسوم  ربی با گزارو  بنابراين اگر منظور از تهذيب، تسفیق گزارو   

ها از منانی متفاوت و در بایاري موارد متناقض سیراب   يک عسم التقانی و ناکار مد نخواهد دان ؛ زيرا اين گزارو 

اما اگر تهذيب از مننا   از ندو و به تولید عسمی جديد منجر نود يا تهذيب در مورد    بانندخ ندو و قابل جمع نمی 

عسومی که از حیث منانی با منانی دينی سممازگار بودو و يا حداقل ناسممازگار ننانممد؛ لممورت گیرد، قابل پذيرش   

 لواهد بودخ

 استنباط ج(

ضامین و مدالیل گزارو     ستخراو م ستنناط، ا با ت یه بر منانی و قواعد بر مدو از لود متوس هاي دينی منظور از ا

نع      ضروري و يا کا ضوابط برگرفته از عقل  ندو     دينی يا  ضا  نر  ام ند )عابدي اند؛ میهاي دي ري که در   با

س      56، 1385ناهرودي،   شاف  س، متوس دينی ا شافی و النته تنها محل اکت  (خ از اين منظر عسم دينی کامال اکت

صیري  ستخراو می   يا حداق (1381، )ن لول و کسیات  س از متوس دينی ا (خ پیرواس 212، 1387نود )باقري،  ل ا

ایاري از         اته و ب اانی از متوس معتنر دينی را تنها راو تولید عسم دينی دان ستخراو عسوم ننیعی و ان اين نظريه، ا

سالال و   اها با نرح بحث عسم دينی ناظر به اين روي رد اسمم خ مهدي نصممیري نوياممندو کتاب  مخالف 

گیرندخ از اين منظر و محمد مهدي میرباقري رئی  فرهن اممتاس عسوم اسممالمی، در اين دسممته قرار می   تجدد

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

سالم و تجدد، ا       صیري، ا صع می (خ بنابراين عسم زمانی ب45ساماس دهد )ن نود که بتواس به  ه دينی بودس مت

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

، 1387يید نقل برسممد )میرباقري، أبايد به ت نها  عسوم نیامم  بس ه به اين معنی اسمم  که منطق عسوم و حجی 

 (خ116

( و با انتقادات 31جويد )کچوئیاس، وم اناانی موجود به عنواس يک عسم استغنا میهر چند نظريه مذکور از عس

س  )مس یاس،   سوزنچی،  1387فراوانی روبرو  و برلی معتقدند( 214، 1387و باقري،  219و  202، 1388؛ 

مذهنی    ندارد      ،که در متوس مقدل دينی و  پديد  وردس عسم دينی وجود  ، 1379)مس یاس،   مواد لام الزم براي 

  :اما توجه به ن اتی به نرح ذيل ضروري اس  ؛(12

نممناسممانه از متوس اسممالمی و لصممولمما قر س کريم در جاي لود مورد قنول و  هاي جامعهبردانمم نف   خ1



 (؛31، 1372 راه شاس  )کچوئیاس،

سوم عبايد متوس دينی را بررسی نمود تا رونن نود چه حجمی از متوس دينی مربوط به عرله عسوم ننیعی يا       خ2

اناانی اس خ مهدي گسشنی بر اين باور اس  که بیش از هفتصد  يه از  يات قر س کريم مربوط به عسوم ننیعی       

تواس ادعا نمود که  يات مربوط به عسوم انامممانی به مراتب بیش از اين        اسممم خ با مروري اجمالی بر  يات می   

 اس ؛

تواس در مناحث   میدهد،  ينی را تشممم یل می هاي د هاي هنجاري متوس دينی که بخش اعظم گزارو   از گزارو خ3

لیفی و تنیینی جامعه  ستفادو کرد، چرا که اين گزارو      تو سالمی نیز ا سی ا اتقیم،  تواند به نور  یرمها میننا

 (؛9، 1389 هاي اين جهاس بازگو کند )رجنی،دربارو واقعی  مطالنی را

سال     تواس به ارزشمی خ4 ا  و بر ا سل ج ضا  اجتماعی موجود و ارائه     به نقد نها  هاي دينی تو نی او ارز

 (؛25، 1388باتاس، راه ارهايی براي تحقق وضعی  مطسوب پردال  )

 ،هايی هرچند اندک در عرله عسوم اناانی وجود دارد  اين موضو  قابل ان ار نیا  که در متوس دينی گزارو   خ5

اط  س گزارو   سو و به کارگیري که نرح و ب ها تواند نظريهز سوي دي ر می در عرله تجربه ا  نها  ها از يک 

و ال »لماس عسم الممول با رواي  اهاي عسمی جديدي را موجب نممودخ اين هماس کاري اسمم  که ع و حوزو

شک  تنقض اط همین يک گزارو  « الیقین بال نرح و ب لول  بخش ،کردندخ به نوري که  صسی از عسم ا  هاي مف

 تواس در اين دسته جاي داد؛را میاجتماعی فقه را به لود التصاا دادو اس خ متوس مربوط به تفایر 

ن ال کردو  خ6 سته از نظريه برلی ا س  اند که اين د اسماس     ها، حتی اگر قابل د شمنداس  یرم ند براي دان يابی با

م ر اين که با روش تجربی تنیین نمممود و در اين لمممورت هم نقش دين به مقام       ،قابل پذيرش نیاممم    

ایاري از نظريه  که ( و حال اين14، 1379گرد وري تقسیل يافته اس  )مس یاس،   ننالتی براي  هاي جامعهب

( چوس التالف در منانی و 22ننالتی معتنر و قابل پذيرش نیا  )ابطحی، انديشمنداس ساير م اتب جامعه

يا عدم پذيرش جامعه عسمی         قادر به لدنمممه در محتواي عسم      روي رد وجود داردخ دي ر اين که پذيرش 

 نخواهد بود؛

سنجی نظريه   مالک  خ7 ستننانی در گرو رعاي  معیارهاي روش لدق و کذب يا اعتنار سی اجتهادي    هاي ا ننا

اتاس،   س  و ورود اين گونه نظريه 94، 1391)ب له تجربه به عنواس مويد ( و نه روش تجربی ا و  ها به عر

 گیرد؛بررسی ابعاد  س لورت می

ضیه يا نظريه    خ8 ستنناط فر ا خ هاي عسمی از متوس دينی به هیا ا ماس ه وجه به معنی  یر قابل نقد بودس  س نی

يک           فاوتی بودو و هر  تاريخ، داراي روي ردهاي مت قه، تفامممیر و کالم در نول  ثل ف که عسوم دينی م نور 

 روي ردهاي دي ر را مورد نقد و بررسی قرار دادو اس ؛



ل عقل و منابع معرفتی مث و سممرانجام اين که روي رد اسممتننانی به معنی اکتفا به نقل و کنار گذانممتن سمماير خ9

گیرد و بنابراين روي رد اسمممتننانی تنها بخشمممی از عسوم انامممانی را در بر می تجربه قابل پذيرش نیاممم خ

يابی اسمم خ از اين منظر نرد و نفی عسوم اناممانی هاي تجربی و عقسی قابل دسمم هاي دي ر با روشبخش

 معناس  و روي ردهاي تسفیقی مورد توجه اس خ ربی بی
 ( تأسيسد

ستی    اانی به در سی انتقادات لود را در محدودو منادي اين عسوم نرح کردو    ،ناقدين عسوم ان سا  ،اندبخش ا

هاي فساممفی و کنندو بخش الممسی منادي اين عسوم به نور الص و هر عسمی به نور اعم، ديدگاوچرا که تامین

تواس گف  که اگر عسوم اناانی و اجتماعی به ام میبانند و از اين رو با جرات تمها میها و ايدئولوژيبینیجهاس

ياف  معناي الص  س زادگاهی  یر از  رب و تمدس  ربی دانممم  يقینا لمممورت دي ر و محتواي متفاوتی می

کرد و از فرهنگ (خ نه تنها عسوم اناممانی حتی عسوم ننیعی هم اگر در جوامع اسممالمی رنممد می  32)کچوئیاس، 

( و حال اين 54، 1370 س باند که االس ها  )سروش،     ال ام اس دان  که  یر از نمود کامماسمین تغذيه می 

کند و با گرايی ايفا میکه دانشمم او ما به منانی متافیزي ی عسم، که نقش مفروضممات و بديهیات اولیه را براي عسم

 (خ84 ،1383توجه اس  )افروغ، تواند دستخوش تغییر قرار گیرد؛ بیتغییر  س، کل پی رو عسم می

عسوم اناممانی منتنی بر منانی اسممالمی، تقسیل نقش دين در مقام   تأسممی مراد از اما بايد توجه دانمم  که 

گويند) سروش و لاروباقري( نیا خ بس ه دلال  منانی در همه    ها  ن ونه که برلی میفرضگرد وري و پیش

( مورد نظر اسممم خ 34 ئیاس، ها )کچو سمممازي و  زموس فرضمممیه انتخاب مامممئسه، فرضمممیه   يعنی مراحل تحقیق  

ستوار اس    ارکانینناسی اسالمی بر    جامعه ااس محور را به يک جامعه   جامعه که ا نناسی لدا محور   نناسی ان

اانی  ربی مقدمه  کندو متفاوت تنديل می (81، 1389زادو، )اژدري سی  خ النته نقد عسوم ان  ؛س  عسم جديد ا تأ

يعنی روي رد تاسیای نیز نرد و نفی عسوم  ربی را    (خ35، 1383تقی  زاد،  يد )زيرا عسم زير تیغ نقد به دنیا می

نممماردخ تاسممی  عسوم به اين معنی در تاريخ عسم  تابد و فراگیري  س با روي رد انتقادي را ضممروري میبرنمی

یم کاي از  س اسمم خ روي رد تنیینی دورنممنالتی  رب نمونهمصمماديق فراوانی دارد و باممیاري از م اتب جامعه

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 

بايد منانی لود را از عسوم  قرار دارد؛مسی بنابراين عسوم اناممانی از منظر فساممفه اسممالمی که در زمرو عسوم ع

يشمممنداس در ا سب موارد به منانی لود توجه ندانممته و با اتخاذ اندهنظري الذ نمايدخ النته ن ارندو توجه دارد ک

س  به نظريه       اائل عسمی و اجتماعی د سخ به م ضاي عسمی موجود در پا اما  زنندخپردازي مینا گاهانه منانی از ف

ا تواس بمی گويد نیز مم ن اسمم خ از اين منظرمنانی و تاسممی  عسم جديد  س گونه که باممتاس می  الذ  گاهانه



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

اتاس،         سی مع ول زد )ب س  به مهند سال  س د سی  عسم جديد 1392ا به هیا وجه به  نیز (خ به هر حال تا

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

ي ی دي ر از راه ارهاي تولید عسم، توجه به میراث عسمی جهاس اسالم و اياتادس بر دوش گذنت اس اس خ      

ز میراث عسمی جهاس اسممالم براي پردالتن به حال بايد به گذنممته بن ريم و حال اين که ما ا گويد:تقی  زاد می

(خ دانش او  40، 1383دانیم ) زاد ارم ی، هايی که لرف ندو را نمی  انال  هاتیم و قدر دانشمنداس و انرژي  بی

، 1383هاي تاريخی، فرهن ی و اجتماعی ايراس بی انه اس  )افروغ،  ما نیز به ويژو در حیطه عسوم اناانی با زمینه 

شجوياس ما ب 79 سالم ندارندخ کتاب       (خ  نقدر که دان شمنداس جهاس ا ننايی دارند با اندي شمنداس  ربی    هايا اندي

زيرا معرفی در اين عرلممه لممورت ؛ نممودانديشمممنداس ماممسماس به ندرت تجديد چار، ترجمه و عرضممه می 

 گیرد و در نتیجه تقاضايی وجود نداردخ مین

و  ( 16، 1379)مس یاس، ندارد  نشدو و مصداقتا کنوس محقق چیزي به نام عسم دينی  برلی بر اين باورند که

نممود در واقع فساممفه يا عرفاس ماممسمین اسمم   حتی  نچه تح  عنواس فساممفه يا عرفاس اسممالمی از  س ياد می

سالمی        اانی ا نمار  وردو اما معتقدند عسوم ان سالمی به  )میرباقري(خ برلی دي ر عسوم مذکور را در زمرو عسوم ا

نته  تواس ادعا نمود که چنین عسمی مم ن اس خ اما با واکاوي میراث عسمی جهاس اسالم می   ايم هر چند تولیدندا

ونن  ندو اس خ النته ر  عسوم اناانی اسالمی وجود دانته و در عرله فهم، تنیین و ادارو اجتما  به کار گرفته می    

 اما اگر از منظر لود؛ يابیمن ريم عسوم اناانی نمی اس  هن امی که از منظر عسم مدرس و مفاهیم  س به میراث می 

ه توجاجتماعی  هايو پديدو يشمممنداس ماممسماس به ماممائل اندهمیراث به واکاوي میراث بپردازيم لواهیم ديد ک

اندخ بنابراين پردالتن به میراث نه فروافتادس در دام پردازي زدوو در تنیین و تفاممیر  س دسمم  به نظريه  دانممته

ي  نی از معدس عسم اسمم خ النته اين به معناي بازگشمم  به گذنممته و دسمم   ايابی به ذلیروبدوي  که دسمم 

 خنخواهد بودهاي عسمی معالر بردانتن از پیشرف 

برلی معتقدند در احیاي    هاي متفاوتی لمممورت گرفته اسممم خ    النته مراجعه به میراث با روي ردها و روش     

را به ا  نه يعنی ؛ا به روزگار لودماس بیاوريم    میراث ننايد به روزگار گذنمممته رف  بس ه بايد  س انديشممممنداس ر             

وس سمینا و ابن لسد حوزو نظام ف ري يا پارادايمی معالمر بیاوريم و بازسمازي کنیمخ در اين لمورت فارابی، ابن   

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

اسممتخراو پاسممخ از منظر ايشمماس بانممد مورد قنول اسمم  اما اگر تفاممیر مدرس از متوس عسمی  ماممائل جديد و 

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



 در تولید عسوم اناانی اسالمی اس :نناسايی و استفادو 

سممال ابتداي لممدر اسممالم را در بر   23ی، عصممر ننوي اسمم  که روي رد وحیان ازمنظور  رويکرد وحيانی: خ1

  هاي استننانی در تولید عسم بهرو بردختواس از روشمیگیردخ در اين روي رد می

هاي گیري جريانی هاممتیم که در عرلممه اجتماعیات با روشدر دورو  ین ، نمماهد نمم ل: جريان حديثی خ2

توانیم می ،نمايیم باندو وس  س که بخواهیم به متوس حديثی گويدخ در بازتولید اين جرياس بدحديثی سخن می 

لا مناحث مربوط به اجتما       از روش صو ستننانی و تاريخی در تولید عسم بهرو بنريمخ منابع روايی ل هاي ا

 گیردخدر اين دسته جاي می

سيري:   خ3 ساير جرياس    جريان تف اتقسی در عرض  ایر جرياس م نمار نمی تف ایر  ؛ يدها به  وس دينی با مت زيرا تف

لورت می   افی، عرفانی، کالمی، فقهی و حديثی  سیر اجتماعی به و ن ل . گیردروي ردهاي فس يژو گیري تفا

ها و ديدوهايی براي تنیین و تفایر پدر يک قرس الیر، مثل تفایر سید قطب و عالمه نناننايی، مننع و روش

 ماائل اجتماعی پديد  وردو اس خ 

 لعاتبا روش برهانی به مطاانممراقی و لممدرايی  می با روي ردهاي مشممائی،فساممفه اسممال جريان فلسفففی: خ4

اسمم خ ح م  عمسی با سممه گرايش الالق، تدبیر منزل و سممیاسمم  مدس متوس مهمی در  پردالتهاجتماعی 

نمممودخ عسم مدنی فارابی، میزمینه مناحث اجتماعی پديد  وردو اسممم  که تح  عنواس عسم مدنی از  س ياد 

سی    افه  ندو   کتب فس س ، کتب الالقی که با روي رد اجتماعی تدوين  ا ويه ا و  اند مثل تهذيب االلالق م

 گیردخ الالق نالري در اين دسته جاي می

هاي عرفانی با ن اهی ويژو به اناممماس و اجتما  و در عرض فسامممفه، نیز متوس قابل           جرياس  جريان عرفانی:   خ5

تواس در تولید عسوم اناانی از  س  میردو اس  که  هاي اجتماعی پديد  وتوجهی در لصوا ماائل و پديدو  

 گیردخبهرو بردخ  ثار رنه گنوس منتنی بر منانی ابن عربی بودو و در اين دسته جاي می

افه و عرفاس،      هاي کالمی با گرايشجرياس: هاي کالمیجريان خ6 شیع، نیز در عرض فس نعري، اعتزال و ت هاي ا

مناحث اجتماعی و تولید نظريه به بازلوانی و بازتولید  س پردال خ تواس در عرله میروي رد دي ري اس  

 نناسی با روي رد کالمی انعري اس خاي از يک جامعهعسم عمراس ابن لسدوس، نمونه

 اريالولی يا الن  روي ردهاي که در ادامه فسافه سیاس  قرار دارد؛ با    فقه اجتماعی و سیاسی   جريان فقهی: خ7

س  که در عرله مناحث اجتماعی ظرفی    هاي میري ی دي ر از بخش سالم ا هاي فراوانی اث عسمی جهاس ا

 ايجاد نمودو اس خ

ایم می     گري که جرياس گزارش گري:جريان گزارش خ8 سفرنامه تق ناله تاريخی و تک ن اري يا  ود ن به دو 

هاي اجتماعی در التیار ما     هاي تاريخی فراوانی براي ارائه تحسیل    و دادوروي ردي تولمممیفی دارد  بیشمممتر



 گیردخگذاردخ تاريخ ننري و ماعودي و سفرنامه ابن بطونه و ابن فضالس در اين دسته جاي میمی

هاي اقناعی و با هدف ترويج نمم ل گرفته اسمم  در ادامه هاي لطابی که با روشجرياس خطابی: هايجريان خ9

ها، نامه، نريع هاندرزنامهها، انامهقنسی و به دلیل پیامدهاي اجتماعی مورد توجه اس خ سیاس     روي ردهاي

  گیردخمیها و ساير متوس لطابی و ادبی در اين دسته جاي نامهفتوت

 هاي فوقرابطه جريان

اسما    هاي نهجرياس ست گانه فوق در دو رابطه عرضی و نولی با ي دي ر قرار دارندخ فالسفه م ه س عسم را به دو د

گیرد که قوام موضو   نها ارتنانی با  اندخ عسم يا ح م  نظري عسومی را در بر میکسی نظري و عمسی تقایم نمودو 

گیرد که قوام موضممو   نها واباممته ارادو و ارادو و  گاهی انامماس ندارد و عسم يا ح م  عمسی عسومی را در بر می

کالم در دسته اول و الالق، تدبیر منزل و سیاس  مدس تح  عنواس کسی عسم      گاهی انااس اس خ فسافه، عرفاس و   

سته دوم قرار می  س خ عسوم    مدنی و همچنین فقه در د ضی میاس اين عسوم برقرار ا گیرندخ دو نو  رابطه نولی و عر

نانی لود را         که م به اين معنی  ند  از عسوم نظري در عرض ي دي ر و عسوم عمسی در نول عسوم نظري قرار دار

گیرندخ اما برلی عسوم عمسی مثل فقه سیاسی نیز در نول برلی دي ر از هماس دسته مثل فسافه سیاس         نظري می

قرار دارند و اين رابطه نولی نه به معنی الذ منانی که به معنی اين اس  که فقه سیاسی در امتداد و استمرار فسافه      

اوب می         شی از  س مح نته و بخ س  قرار دا هايی دي ر از معرف  نیز وجود دارد که هر چند به بخش نودخ سیا

(؛ 1387نوند اما با هدف ترويج در نول ساير عسوم قرار دارند )پارسانیا، دلیل اتخاذ روش لطابی عسم نامیدو نمی

اين ر)ابن لسدوس، مقدمه(خ بناب اي مفید اس لطابه گفتارهاي اقناعی براي جسب يا انصراف تودو مردم از عقیدوزيرا 

برند اما در يک هاي متفاوتی بهرو میهاي متفاوتی برلوردار بودو از روشروي ردهاي ياد نممدو هرچند از ظرفی 

بندي مناممجم با ي دي ر در تعامل و ارتناط بودو و با وجود روي ردهاي مختسع، تح  عنواس کسی عسم نظام ننقه

 گیرندخاسالمی قرار می
 گيرینتيجه

ري هاي دولتی و رسمی، به فراگی ش از دو میسیوس نفر دانشجوي عسوم اناانی با حماي   در عصر کنونی که بی 

سازي،  اي نیز پ  از فراگیري عسوم اناانی براي بومی عسوم اناانی  ربی انتغال دارند؛ الزم و مناسب اس  عدو    

 أسی  تحیح، استنناط،  هاي اننان  و ت میل، تهذيب و تص  تواند از راومیکونش  خ اين ب ونند سازي  يا اسالمی 

زدايی از عسم را و بازتولید میراث عسمی جهاس اسممالم لممورت گیردخ به لالف نظر برلی که ضممرورت مسی   

اانی        مطرح می ند و پويايی عسوم ان شود، در ر سالمی منجر ن اانی ا نمايند، اين تالش حتی اگر به تولید عسوم ان

 موجود تاثیر مثن  لواهد دان خ

اانی اسالمی در ابتداي راو نیاتیم و میراث عسمی جهاس اسالم ظرفی       دي ر اين که اوال هاي  ما در تولید عسوم ان

سالمی    بالقوو و بالفعل فراوانی براي نظريه اانی داردخ ثانیا ا سوم  سازي به معناي نرد و نفی ع پردازي در عرله عسوم ان
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