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 تقدیم به:

 پیشگاه حضرت ولیعصر عجل تعالی فرجه الشریف

م بوده و  هایم در راستای گام برداشتن در مسیر امام و مشغولیت لحظاتکه تمام امیدم صرف کردن 

 است

 

 و تقدیم به پدر و مادر عزیزم

شان در لحظه  های ها  و دلگرمی ها، صبوری ها، ازخودگذشتگی ها، حمایت به پاس تمام همراهی

 م های زندگی و تحصیل لحظه سال
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 سپاسگزاری

م شاکر و قدردان  به سرانجام رسیدن اولین تالش جدی پژوهشیپیشتر و ابتدائاً خداوند منان را برای 

هستم؛ بعدتر الزم می دانم از استاد بزرگوار و ارجمندم جناب آقای دکتر ابوالفضل ذوالفقاری به 

های بنده و  هایشان با بنده در طول کار به رغم تمام کارشكنی ها و صبوری خاطر تمام همراهی

مابین، کمال تشكر را داشته باشم؛ اما بیش از هر کسی الزم است  اختالف نظرهای فكری موجود فی

م را از استاد بزرگوار و ارجمندم جناب آقای دکتر قاسم زائری که زحمات  نهایت تشكر و قدردانی

بسیاری زیادی برای این کار متقبل شدند به عمل بیاورم که در واقع در جایگاه یک استا راهنما در این 

شان بود برای کار وقت گذاشتند و بسیار  بنده بودند و بسیار بسیار بیش از آنچه وظیفهرسان  کار یاری

از ایشان آموختم؛ تشكری که در قبال الطاف بسیار ایشان بس ناچیز است. در طول این کار به منابع 

های زیادی همراه بود اما  با مشقت مطالعاتی دست اولی نیاز بود که دسترسی به آن ها گاهاً

شد که از جمله آنها برای بنده فضای بسیار مناسبی بود  ها می هایی سبب گذر از این مشقت راهیهم

برای بنده فراهم شده  29تا  29که در مرکز اسناد انقالب اسالمی و کتابخانه این مرکز طی سال های 

م می دارم. بود که بدین وسیله سپاسگزاری خودم را از تمامی مسئولین و کارکنان این مجموعه اعال

های اساتید ارجمند جناب آقایان حجت االسالم و المسلمین سید حمید  همچنین قدردان مساعدت

روحانی و دکتر مهدی گلشنی که با رویی گشاده در دفعات مختلف پاسخگوی سواالت و ابهامات 

کننده دوست های دلگرم  ها و همراهی باشم. به عالوه از همفكری تاریخی موجود در این کار بودند می

ام خانم الهام ربیعی طی تمام مدت انجام کار سپاسگزارم. و قاعدتا و بی شک بدون  عزیز و فرهیخته

م  شرایط بسیار مناسبی که خانواده عزیزم در طی انجام این کار، مانند تمام طول سال های تحصیل

ها بسیار متشكر، قدردان و یافت، بدین وسیله از آن برای من مهیا کرده بودند این کار سرانجامی نمی

 سپاسگزار هستم.

 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



   

 

 دهیچک

ترین مسائل امروز جامعه و نظام علمی ما است که در تمام طول  یكی از پرمناقشه« اسالمی کردن علم»

شد با رویكرد  نامه تالشهای انقالب اسالمی همواره محل بحث و نزاع بوده است. در این پایانسال

گیری آن به عنوان روشی تبارشناسی فوکو، نخستین زمان طرح این ایده و عوامل مقوم شكل –نظری

دهد دو موضوع اصلی محل بحث در این مناقشه مورد بررسی قرار بگیرد. این بررسی نشان می

از « دانشگاه اسالمی»ه. ش. و در قالب ایده  0991بندی اسالمی کردن علم در دهه نخستین صورت

یری این ایده در دوره انقالب اسالمی گ شكلت پهلوی دوم مطرح شده است و آنچه به سوی حكوم

های انتقادی  یانجرآن ظهور  تبع بهالمللی و  ینبی از شرایط و عوامل داخلی و ا مجموعهدامن زد 

مختلف در جامعه عصر حكومت پهلوی است که زمینه را فراهم کرد تا در دوره مابعد انقالب اسالمی 

« علم توحیدی»اسالمی کردن علم بار دیگر و البته با صورت و ماهیتی جدید و تحت عنوان  ایده

گرایی، جریان جهان سوم گرایی، جریان انقالب آموزشی یی، جریان بومیگرا سنتمطرح شود. جریان 

و جریان آموزش اسالمی از جمله این تبارها است که در این بررسی مورد اشاره قرار گرفتند؛ به 

ضافه اینكه وقوع انقالب اسالمی هم خود به عنوان یكی از عوامل مقوم در طرح این ایده مطرح شد. ا

و گفتمان « تحول در عالِم»، گفتمان «تحول در روابط علم»، گفتمان «تحول در نهاد علم»گفتمان 

بعد از انقالب اسالمی  القول متفقبندی است که در فضای انتقادی چهار صورت« تحول در علم»

-های مختلفی اتخاذ می گذاری یاستسمطرح و معطوف به وجوه نهادی و روابط علم، عالِم و علم، 

تحول علوم »به طور کل و « تحول در علم»بینیم برخالف تصور معمول  یمکنند. در این بررسی 

ی ابتدایی انقالب ها سالگذاری در  یاستسین موضوع تر مهمبه طور خاص گفتمان غالب و « انسانی

بایست  یمرغم اینكه به فراخور کار تبارشناسی  یعلاست.  0932اسالمی و دوره انقالب فرهنگی 

شد اما به جهت  یمیری تا زمان حاضر دنبال گ شكلبررسی ما درباره ایده اسالمی کردن علم از ابتدای 

( ادامه 0939ه انقالب فرهنگی اول )نامه کارشناسی ارشد، بررسی ما تا پایان دور یانپاهای  یتمحدود

 یافته است.

، تحلیل 0932تبارشناسی، انقالب فرهنگی ، دانشگاه اسالمی، اسالمی کردن علم: واژگان کلیدی

 گفتمان، علم توحیدی، شورای عالی انقالب فرهنگی.
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 مقدمه

شرافتی برتر از علم وجود ای برخوردار بوده و  یکانوناز جایگاه ویژه و در فرهنگ دینی، علم      

است و آنچه ما « دانش الهی»بوده و علم واقعی « علم توحید»آنچه در مرکز همه علوم است  و 0ندارد

ی از علوم وحیانی، عقالنی و حسی است که در این بین وحی ا مجموعهرساند،  یمرا به این شناخت 

در آید، دانش عقلی  یم به دستو شهود در باالترین مرتبه قرار داشته و از راه تهذیب نفس و سلوک 

گیرد و بخش  یمترین مرتبه از شناخت قرار  یینپامرتبه بعد و در نهایت دانش حسی و تجربی در 

دهد؛ چرا که در نگاه دین، معرفتِ مبتنی بر حس، هستی  یممحدودی از دانش را به خود اختصاص 

یجه اتكا بر نت که یحالنگرد؛ در  یمرا به ماده تقلیل داده و به انسان به عنوان یک موجود ابزارساز 

اهلل است و این  یفهخلو تعریف انسان به عنوان  9ی، توحیدی دیدن عالمشناس معرفتوحی و عقل در 

آن چیزی است که مطابق نگاه دین است. این دیدگاه نسبت به علم نگاه غالب بود تا اینكه از قرون 

 شانزدهم میالدی جهان غرب با تحوالتی مواجه شد.

ی شهودی و وحیانی و پس از نزاع میان عقل و ها دانشی به بعد و با انكار هویت علمی ا دورهاز       

دین در جهان مسیحیت این روند وضعیت معكوسی پیدا کرد و دامنه معرفت علمی از نیمه دوم قرن 

و سایر ابعاد علم )بُعد عقلی و شهودی  9یر تقلیل یافتپذ آزموننوزدهم محدود و به دانش تجربی و 

این معنا از علم طی قرون  7یتاً به موضوع علم تبدیل شدند.نهاحیانی( از دایره علمیت خارج و و و

نوزده و بیست میالدی با معرفی خود به عنوان معرفتی مستقل از فرهنگ و قومی خاص و با اتكا به 

تعریف از  های علمی این دوره، خود را بسط داد و به تنها یشرفتپی تكنولوژیک و مادی و ها فرآورده

                                                 
 الشرفکالعلم.2

 کند.میبهاینمعناکهعالممشتملبریکغیبواحداستکههمهچیزازاوستوبهسویاوبازگشت1

همچنانمعرفتعقلیموردپذیرشبودهونوعی22و21قرونمعرفتوحیانیموردانکارقرارگرفتاماتا23باآغازدورهمدرنوازقرن6

 توانآنرادرآثارفیلسوفانیچوندکارت،اسپینوزاوالیپنیتسو...دید.گراییدرایندورهوجودداردکهمیعقل

«دورانتفکرعلمی»و«دورانتفکرفلسفی»،«تفکرربانیوتئولوژیک»تاریخبشریرابهلحاظمعرفتیبهسهدورهدرقرننوزدهماگوستکنت5

گیریوپدیدآمدنمعرفتنقشمقدماتیبرایشکلوایندوعلم.ازنظراومعرفتعلمیجایگزینمعرفتدینیوفلسفیشدهکندتقسیممی

اندوباآمدنایننوعازمعرفت،نیازیبهمعارفپیشیننیست.بهنظرکنتمعرفتعلمیبهحسبذاتخودمستقلازمعرفتدینیداشتهراعلمی

 (21-2625:262،آرون)هایپیشینزائلونابودخواهدشدوفلسفیاستوبارشدمعرفتعلمی،معرفت
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علم تبدیل شد و در جهان اسالم هم جای معنای پیشین از علم را گرفت و به تبع آن علومی چون 

فلسفه، کالم، عرفان، فقه و اصول از دایره علم خارج شدند و متناسب با آن نظام علمی جدیدی 

ور کار سامان یافت و روند رو به اضمحالل نظام علمی پیشین با همه پیشینه غنی آن، در دست

اما این رویه در نحوه پذیرش علم مدرن از همان ابتدای امر منجر  0دولتمردان تجددخواه قرار گرفت؛

ی مختلف پیرامون نسبت علم و دین در بین ها بحثبه ظهور مناقشاتی در جهان اسالم شد و به 

رن نوزدهم از دهه پایانی ق تر گستردهبخصوص که در سطح  9نخبگان و متفكران مسلمان دامن زد.

یی مثل متافیزیک، اخالق و معنویت مطرح ها حوزهیی در خصوص علم مدرن و نسبت آن با ها بحث

یی پیرامون دخالت ها بحثو با طرح  9های علم مدرن گردید یتوانمندشد که باعث تردید در 

ز ی اجتماعی و فرهنگی در علم این شک وارد فاز جدیدی شد که از جمله این موارد آغاها ارزش

یی پیرامون نسبت علم و دین بود. نزاع بر سر نسبت علم و دین از اوایل قرن بیستم میالدی ها بحث

بر سر  ها چالشیری علم مدرن گ شكلی ابتدایی ها سال شدت یافت. هرچند پیش از این و درهمان

ای دینی داشت؛ اما از این  یشینهپالخصوص که در خود غرب هم علم  یعلاین مسأله آغاز شده بود، 

واسطه  تا این دوره به که یحالیابد؛ لذا در  یمو نویی  تر گستردهدوره به بعد این اعتراض وجه 

ی از تقدس محصور بود و تنهاترین و ا هالهدستاوردهای تكنولوژیک و عملی علم مدرن، این علم در 

های رقیب، این  یانجرو با ظهور  دوره به بعدشد، از این  یمترین صورت دانش تصور  آل البته ایده

رود و فرضِ تنها صورت و مصداق علم بودن  یم سؤالی آن زیر شمول جهانریزد و  یمتقدس فرو 

های  یبند صورتشود. ایده اسالمی کردن علم یكی از این  یمعلوم تجربی و پوزیتیویستی نفی 

گرفت و اِعراض از سنت دینی و نفی اعتراضی جدید است که در بستر تحوالت این دوره شكل 

از جمله کشورهای مسلمان  ...مرجعیتِ علمی دین را به چالش کشید. پاکستان، مالزی، مصر، ایران و

                                                 
.2622سازیان،وچیت2625اجتماععلمیدرتمدناسالمی،بنگریدبه:]منیرالدین[احمد،باتبرایبررسیبیشترپیراموننهادعلمومناس2
هرسال»(درم.2262-2221ش./2121-2115)الدیناسدآبادیسیدجمالآراء:المثلبنگریدبهفی1 -2221وسیداحمدخانهندی)،«نیچریهردّ

 «.فسیرالقرآنوهوالهدیوالفرقانت»(درم.2221

شاهدطرحهاگزارهدربارهدتوانینمکهعلمحسیاینبودها،ازجملهاینبحث6 ییدرخصوصهابحثیهنجاریواخالقیداوریکندلذا

جداییدانشازارزشدرآراءمتفکرانیچونوبرهستیم.
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یری و تكوین گ شكلاین بحث هستند. این کار آغازین زمان طرح این ایده در ایران و نحوه  پیشرو در

 دهد. یمآن را مورد بررسی قرار 
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 مسأله و اهمیت و ضرورت تحقیق فصل اول. بیان



 لهأمس انیب

های  و ابالغ آن به دستگاه 0«سند دانشگاه اسالمی»ها از تصویب  خبرگزاری 0929مردادماه  07روز 

این سند که  «ها شورای اسالمی شدن دانشگاه» ارزیابی و نظارت معاونبه گفته  9مربوطه خبر دادند.

و به عنوان اولین سند مدون ملی بعد از انقالب اسالمی تدوین شده  0911برای نخستین بار در سال 

شدن  نهادینه کردن نگرش اسالمی به علم و تسریع در فرایندهای اسالمی»بود، در ذیل راهبرد کالن 

 07روزرسانی شد )خبرگزاری مهر،  بعد از هفده سال، بازنگری و به 9«نهادهای آموزشی و پژوهشی

تولید دانش »؛ «ها های اسالمی در دانشگاه سازی معارف و آموزه تعمیق و نهادینه»(. 0929مردادماه 

مشارکت حداکثری »و « گسترش تعامل حوزه و دانشگاه»؛ «اسالمی -علوم انسانی ژهیو تمدنی به

ازجمله اهداف کالنی است که در این سند موردتوجه « نوین اسالمی یها در تمدن ساز دانشگاه

ریزی  ها و تدوین متون و برنامه ریزی، تنظیم و بازنگری سرفصل برنامه»همچنین  7قرارگرفته است؛

سازی تعامل آموزشی بین  نهادینه»؛ «اسالمی یها های علوم بر اساس آموزه آموزشی در تمامی شاخه

همكاری و تعامل حوزه و دانشگاه در تدوین، بازنگری و اصالح  با اقداماتی نظیر حوزه و دانشگاه

پژوهشی و  یها تیطراحی نظام موضوعات و اولو»و « درسی یها وم انسانی و برنامهمتون عل

راهبردهایی است که برای تحقق  ازجمله« ساماندهی فرایندهای آن با اولویت علم بومی و علم دینی

)سایت شورای عالی انقالب فرهنگی،  اهداف برشمرده شده در این سند به آن اشاره شده است

. این سند که در آخرین روزهای عمر دولت دهم تصویب شد و ابالغ آن در دولت (0929مردادماه 

                                                 
شورایعالیانقالبفرهنگی2621تیرماه15مورخ165درجلسه2
نهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدر»؛«دانشگاهآزاداسالمی»؛«وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی»؛«تحقیقاتوفناوریوزارتعلوم،»1

هاییهستنددستگاه«هاومراکزآموزشیشورایاسالمیشدندانشگاه»و«دبیرخانهشورایعالیانقالبفرهنگی»؛«جهاددانشگاهی»؛«هادانشگاه

 هاابالغشد.هآنکهاینسندب

راهبردکالنمشخصشدهدر26یکیاز«نهادینهکردننگرشاسالمیبهعلموتسریعدرفرایندهایاسالمیشدننهادهایآموزشیوپژوهشی»6

 .(2620:21نقشهجامععلمیکشوربرایرسیدنبهنقطهآرمانیجمهوریاسالمیدرعرصهعلموفناوریاست)شورایعالیانقالبفرهنگی،

اینسند5 ،«تربیتی-فرهنگی»نظامدر «آموزشی»نظام نظام فناوری»، پژوهشو » نظام مدیریتی»و اسالمیکردندرآن« بُعدیاستکه چهار

 است.قرارگرفتهموردنظر
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 ٔ  گرای دهم در زمینه جدید صورت گرفت، درواقع نتیجه و ماحصل چهار سال پیگیری دولت اصول

های گذشته با شیب  اسالمی کردن علوم و دانشگاه بود، موضوعی که در این دوره به نسبت سال

های خبری به نقل  ها و سایت ای که کمتر روزی بود که در آن خبرگزاری گونه هشد، ب تندتری دنبال می

از مسئولین دولتی، صحبتی از این موضوع به میان نیاورند و خبری از اقدام و یا تصمیم جدید در این 

تحول  0حوزه منتشر نكنند. اسالمی کردن دانشگاه، اسالمی کردن علم، بازنگری در سرفصل دروس،

شد. درنهایت نیز  انی و نظایر آن ازجمله عناوینی بود که این موضوع در ذیل آن پیگیری میعلوم انس

اما اینكه چرا در دوره دولت دهم  تالش این دولت با انتشار سند دانشگاه اسالمی به پایان رسید؛

پرداخت به این موضوع چنان شیب تندی یافت؟ و چرا در این دوره موضوع علم دینی و اسالمی 

ویژه اسالمی کردن علوم انسانی تا به این حد اهمیت یافت؟ سؤالی است که پاسخ آن  دن علم و بهکر

 0922توان در اتفاقاتی جست که در آغاز به کار این دولت و بعد از وقایع انتخابات سال  را می

ریاست جمهوری به وقوع پیوست. با مشخص شدن نتیجه انتخابات و عدم پذیرش نتیجه از سوی 

هایی بود که براندازی نظام اسالمی را مقصود قرار  جمهور منتخب، کشور شاهد آشوب یب رئیسرق

داده بود. در خصوص علت وقوع این واقعه، مظاهر این رویداد، تحلیل گران را به سمت علوم انسانی 

کرد. جنبش اجتماعی، جامعه مدنی، کودتای مخملی، مبارزه  های غربی هدایت می موجود و تئوری

مدنی، نهادهای مدنی، گذار به دموکراسی، نهادسازی مدرن، پروتستانتیسم اسالمی، انقالب زنانه، 

شد که ذیل  جنبش دانشجویی، نافرمانی مدنی و ... همگی مصادیقی از نظریات و مفاهیمی دانسته می

برداری ها الگو شدند و در جریان این رویداد از آن دروس علوم انسانی در ایران آموزش داده می

                                                 
روندبازنگریسرفصلعلومدرایندولتبهشرحزیراست:2

انسانیهایعلوم:آغازبازنگریسرفصل2625اسفند

هاهادربازنگریسرفصل:آغازکارمعاونانآموزشیدانشگاه2623خرداد

«پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی»هایعلومانسانیازسوی:قبولمسئولیتبازنگریسرفصل2621شهریور5

وزارتعلومبه20عنوانکتابقبلازسال50 هاباقبولمسئولیتارائهبهبحثبازنگریسرفصل«پژوهشگاهحوزهودانشگاه»:ورود2622مهر

کارگروه25درشورایعالیانقالبفرهنگیبا«شورایتحولوارتقایعلومانسانی»:تاسیس22مهر

 2622اسفند ورود سمت»: کتاب«سازمان در هدفتجدیدنظر با بازنگری بحث علوبه تالیفهای آغاز و انسانی جدید20م کتابدرسی

سرفصلرشتهعلومانسانی62:آغازبازنگری22بهمن2

:وروددانشگاهعالمهطباطباییبهبحثبازنگری20تیر

هایتخصصی.سرفصلعلومانسانیوواگذاریبهکمیته62:اتمامبازنگری20آبان
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صورت گرفته بود؛ بر همین اساس بعد از  این دوره شاهد در مرکز توجه قرار گرفتن علوم انسانی و 

ی ابتدای ها سالو شاهدیم بعد از  تأکید بر سكوالر بودن و لزوم اسالمی کردن این علوم هستیم

ویژه  طور بهعلوم انسانی و تحول و اسالمی کردن آن بار دیگر ، 0932انقالب و دوره انقالب فرهنگی 

یسین تئورکه در جایگاه  0922های  برخی از متهمان آشوب. چنانكه گیرد یمدر مرکز توجه قرار 

های  یتئوریری نادرست از گ بهرهجریان منتقد قرار داشتند بعد از دستگیری و در دفاعیات خود بر 

(. در یكی از این موارد، (0922بهمن  91تحلیلی فردا،  –خبری  بنگرید به: )سایت) ید کردندتأکغربی 

های این جریان در ضمن اعترافات خود، ریشه و علل  یسینتئوریكی از متهمان جریان فتنه و از 

به تحصیل در رشته علوم سیاسی و  سال اخیر را 03-01های خود در طول  یریگ موضعانحراف و 

و آن را  0ست بعضی از نظریات نامربوط به شرایط کشور نسبت دادفراگیری علوم انسانی غربی و کارب

مسبب اصلی وضعیت فعلی کشور معرفی کرد که باید با اتخاذ نگاه انتقادی در برابر این دست 

رغم همه  یعلها  نامه اعترافاین . (0922)حجاریان،  9اصالح شود ها آننظریات و بومی کردن 

صحه  0922صورت گرفت، بر نقش علوم انسانی در واقعه سال  تفسیرهای بعضاً متفاوتی که از آن

شدت و  رفته رفتهطی این دوره نشانه رفتن انگشت اتهامات به سمت علوم انسانی  9گذاشت. یم

                                                 
شرقی،اینشیوهازیهایمعتقداستبربسیاریازامپراتور»کهتئوریداند.یمینایننظریاتترمهمازماکسوبررایکی«تئوریسلطانیسم»وی2

اند،کشیدهرایدکمیگانیالحماوتعدادیحامیانویکههرکدامخیلعظیمیازتحتدارولیحکومتجاریبودهویکحاکمپاتریمونیالت

چراکهدهاواینتئوریتناسبیباجامعهایراننداشتهاستیوایندرحالیاستکهبهعق«نظامسلطهرادرسراسرقلمروسرزمینمستقرکردهبودند

ازامپراتوراینتئوریخودراماکسوبر استکهبهلحاظوضعیتدرشرایطهایهندگرفتهمغولیچینوامپراتوریعثمانی،امپراتوریعمدتاً

حاکمیترویکرد»..اماازسرغفلتوبهجهتفقداننگاهانتقادیازسویاو،مبناینظراتویقرارگرفتهاست.اند؛داشتهمتفاوتیازایرانقرار

علمیخارجدرسیئتهاعضای»و«رندیکهجنبهایدئولوژیکدااترجمهیهاکتابحجموسیع»،«یاترجمهسطحیوغیرانتقادیدربرابرمتون

 شکل به که خوانده دستاوردهای آخرین حامل ناخودآگاه و بوده کشور به غربی علوم عنوان علم»تحت » ترویج پستدیدگاهبه های

انواعمکاتبغربی،پستمارکسیسم،استوراکتورالیسم انسانی«پردازندیمفمینیسمو بهعلوم او نقدهاییاستکه داندموجودواردمیازجمله

 (.2622)حجاریان،

،شورایعالیاندبستههایغربیرابدونتوجهبهشرایطجامعهایرانبهکاریتئوریدبرلزومبرخوردقانونیبافعاالنسیاسیکهتأکاوجدایاز1

اینانحرافمقصرمعرفی انسانیدر بهخاطروضعیتفعلیعلوم نیز را نسبتچراکهآنکندیمانقالبفرهنگیومسئوالنوزارتعلوم بهها

گسترش انسانیغربیو درخصوصایدئولوژیکبودنعلوم هیرویبهشدارهایمکرر کیفیآن، وجوه به بدونتوجه کشور توجهیبآندر

 ن(.)همااندودهب

اضطرارآنفشارقراردادنآنروحیوجسمیمتهمان،تحتٔ  شکنجهٔ  شائبه6 ورهاییاززندانها، برایبقا مکتوم»،ها بیانحقیقتیکهقبالً

اینقبیلدفاعیهو...«اندنموده از که تفاسیریبود اعترافازجمله و صورتمینامهها اینافرادیها بر عالوه فیاضگرفت. ابراهیم تحلیلنظیر

نادرستدانستهومعتقداست درایرانکتابکهیدرحال جلدکتابدارد.11وبر»حجاریانازتأثیرپذیریازامثالوبررا هایوبروجوداصالً
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یابد و شاهد افزایش اظهارنظرها پیرامون پیوند میان مسأله فتنه با علوم انسانی )برای  یمحدت بیشتری 

( و 9(0929و )مصباح یزدی،  9(0920)نقدی،  0(،0922شریعتمداری،  نمونه بنگرید به: ) ]حسین[

های جدید در حوزه اسالمی کردن علوم با تمرکز بر علوم انسانی  گذاری یاستسحال اعمال  یندرع

شورای تخصصی »یت مربوط به اسالمی کردن علوم انسانی، به مسئولیكی از این موارد،  درهستیم. 

از این  یش پشكل گرفت، واگذار شد تا اقداماتی که  0922 ماهکه در مهر «یتحول و ارتقای علوم انسان

گرفت به  یمی بزرگ برای اسالمی کردن علوم انسانی انجام ها دانشگاهاز سوی وزارت علوم و یا 

شورای تخصصی تحول و »تری در شورای عالی انقالب فرهنگی و از سوی  یقدقشكل منسجم و 

در همین راستا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  7ی شود.پیگیر« ارتقا علوم انسانی

تری به ماجرای تحول علوم  یجدپژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه عالمه طباطبایی نیز به شكل 

اظهارات صورت گرفته در خصوص نقش علوم انسانی در این اقدامات و انسانی ورود پیدا کردند. 

یی را به همراه داشت و سبب شدت یافتن منازعات مربوط به ها واکنش فتنه از سوی جریان مقابل

                                                                                                                                               
سوادیهاافرادبیتفکرآناناست.اینبرخالفیاستکهاندیشهوبردرحالیازوبرهستند،اینریرپذیتأثندارند.درچنینشرایطیبرخیمدعی

 (2621)فیاض،..«کنند.شانهممختلشدهاستوفقطجامعهرادچارمشکلمیهستندکهکنشاجتماعی

وسیا6MIپردازانیهنظرازتن3داندکهیمیزیدرخصوصآنرامربوطبهزمانیربرنامهمدیرمسئولروزنامهکیهاندرتحلیلخودازفتنه،2

بردکهازتئورییمتحتعناویندانشگاهیبهایراندعوتشدندوباحضورشانبهبسطعلومانسانیسکوالردرایرانپرداختند.اوازافرادینام

انگلیسیواحیاگرپردازفلسفهسیاسییهنظرروند.جانکین،یمی،علمارتباطاتوفلسفهبهشمارشناسجامعهیعلومسیاسی،هارشتهپردازاناصلی

یسمپراگماتپردازنافرمانیمدنی،ریچاردرورتی،فیلسوفیهنظرآلمانیوشناسجامعه؛یورگنهابرماس،فیلسوفو10تئوریجامعهمدنیدرقرن

 تورن، آلن شناسجامعهآمریکایی؛ و یهنظرفرانسوی هاجنبشپرداز انگلیسی فیلسوف هیک جان مدنی؛ جامعه و اجتماعی ی پردازیهنظرو

 کاستلز، و دینی شناسجامعهتکثرگرایی و یهنظراسپانیایی ارتباطات علم ازجملهپرداز به که هستند هاآنافرادی دیدگاهشود.یماشاره از

انتخابات از بعد وقایع و 22شریعتمداریفتنه یادهپنتیجه انسانیاسیکپسازیو اینتئوریپردازانعلوم آراء بیشتربرداریاز ت)برایاطالع

بودنخودوهابرماسورورتیراMI6جانکینادعاهایشریعتمداریدربارهنیرویجاسوسی((؛هرچند2622بارهبنگریدبه:)فضلینژاد،یندرا

 (.2622مهر11کند)کین،ردمی

فتنهریشهبردنبینازبرای»کندیمیدتأکدی2مستضعفینهمطیسخنانیدرسالگردحماسهبسیجسازمانرییس1 رادشمننظامیادهپبایدها

اعتراف22و12فتنهپردازانیهنظرچون»ویدربیانعلتاینامرگفت«کردجایگزینغربیانسانیعلومیجابهرااسالمیانسانیعلومومحدود

 .(2622بهمن22)نقدی،«استبودهغربیانسانیعلوممحصولفتنه،نقشهکهاندکرده

22پایهایدئولوژیکفتنه»ینافرادفعالدرحوزهعلومانسانیاسالمی،عقیدهداردتربرجستهرئیسموسسهآموزشیپژوهشیامامخمینی)ره(واز6

برهمیناساسبود،گرفتهشکلیدئولوژیکشاناهاییهپاکردهوآنجایلتحصگذارفتنهبودنددرانگلستانیهپاوکسانیکه«درلندنشکلگرفت

هایدشمندرآنزمینهنیزموردتوجهشناسی،بایدفعالیتعلومانسانیعالوهبرآسیبیسازیبرایمطالعاتراهبردیواسالم»کند:یمیدتأکاو

.(2621اسفند26)مصباحیزدی،«قرارگیرد
 یافت.صورتجدیدودیگری2622ایناقدامدرسالاما؛بود2625ازاسفندهایعلومانسانیآغازبازنگریسرفصل5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


