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 چکیده

بحث  و ادثداما ی  در وصث      شاهد ، انقالب اسالمی در ایران پیروزی پیش و پس از  

های علمی ب د، به  های دینی با گزاره ، که مدعایش سازگاری گزاره«دینِ علمی»گذار از 

ایثم    ، که و اهان سازگاری عل م به وص   عل م انسانی با دین اسث،، بث ده  «علمِ دینی»

یکثی رثرح اثداک ری بث دن دیثن و دی ثری       : د ان م ثر ب دهاویر دو عامل در این گذار 

، اند  یکی از این  ح الت  شناسی و رلسفه علم روی داده ی معرر،  ح ال ی که در عرصه

پیروزی انقالب اسالمی س، که همزمان با به انباش، و مناسبات علمی ا مدرن پس،ن رش 

طی سثه  طلبید  ی مبه چالش در آن س ی جهان یعنی مغرب زمین ، مدرنیسم را در ایران ، 

مدرنیسم بر علم مدرن دارد بثه   نقدهایی که پس،ناد به در ایران بروی با استدهه اویر نیز ، 

با   ب ده اند روی آورده و و اهان اسالمی شدن عل م  ،  و انند اش می نقد عل م که غربی

مدرن از علثم    لقی پس،اس، که:  ااضر بدین درار پرسش اساسی پژوهش این   ضیح ، 

؟ در پاسث  بثه   ها ) فاهم( و ناسازگارهایی ) زاام( با هم دارنثد  و علم دینی چه سازگاری

اسث، و از اسثتدال     و  حلیلثی  فسثیری   از نث    پرسش و بنا به ماهیث، پثژوهش کثه    این 

مطرح کرده و به آزمث ن   رااین ررضیه برد  منطقی برای رد و اثبات ادعاهای و د س د می

 بایستد ،  مدرنیستی های پس، ررح پیش رکردن عل م اگر بخ اهد ب اسالمیکه:  ایم گذاشته

اگثثر چثثه علثثم دینثثی و  بثثدین موثثم ن کثثه ،  رو اسثث،  روبثثه ی مهمثثی هثثا بثثا دشثث اری

زمینثه   ادادل در سثه   در آن دو ،  اند اما مدرنیسم در نفی عل م مدرن با هم مشترک پس،

 ناپذیری گرایی اوتالرات سازش بنیان با  ی،ضد و ی سن، ها، مسئله روای، نفی کالنیعنی 

مدرنیسم محمل مناسثبی بثرای بنثا کثردن علثم       رسد پس، دارند  بنابراین به نظر نمی با هم 

 دینی باشد 

مدرنیسم، علم دینی،بث می کثردن ، میشثل ر کث ،      پس، واژگان کلیدی:

 لی  ار، دریدا  
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  شکلیات پژوهبخش اول: . 1
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 وهشژی پ مسئله. 1.1

متفاوت با علوم مدرن فعلی به اواخر متناسب با موازین محلی و هایی  تالش برای برساختن علوم و دانش

شاید این اولین تالش در چنین جهتی باشد  1گردد. قرن نوزدهم و به کشور هند و برساختن علم هندو بازمی

هایی برای  اما آخرین تالش در این زمینه نبود. در زمان استالین در شوروی سابق و آلمان نازی شاهد تالش

 iبعد از جنگ جهانی دوم و همزمان با عصر استعمارزدایی 2برساختن علم مارکسیستی و علم آریایی هستیم.

هایی برای  دیدند تالش ای که علوم موجود را دارای رسوباتی استعماری می فتهیا در کشورهای تازه استقالل

برساختن علوم ملّی و بومی شکل گرفت. در ایران هم پیش از انقالب اسالمی در همین دوران )دوران 

گرا حاکمیت  استعمارزدایی پس از جنگ جهانی دوم( که پهلوی دوم با ایدئولوژی رسمی ناسیونالیسم باستان

iاشت و تجددی آمرانهد i روشنفکران سازی بود و در واکنش به آن؛  را در پیش گرفته بود که بیشتر غربی

زدگی و  کردند هویتشان در هویت غربی رو به اضمحالل است پیشگام انتقاد از غرب ایرانی که احساس می

ین فخرالد یّدسان به تو ها می شوند از جمله این تالش گرایی و بازگشت به خویش می طرح ادعاهای بومی

( با 1302-1348احمد ) (، جالل آل1326« )تسخیر تمدن فرنگی»شمسی( با کتاب 1286-1346شادمان )

( و 1353« )غربت غرب»( با دو کتاب 1305-1391[(، احسان نراقی )1385] 1341« )زدگی غرب»کتاب 

شاهنشاهی  2536« )برابر غرب آسیا در»( با کتاب 1314 -(، داریوش شایگان ) 1355« )آنچه خود داشت»

بازشناسی هویت ایرانی ـ »و « بازگشت به خود»( با دو کتاب 1312-1356[( و علی شریعتی )1392]

 3اشاره کرد.« اسالمی

                                                           
i
 Decolonization  
 
ii
authoritarian Modernization  

 کند که تقریباً معادل همین اصطالح است. ( از اصطالح کمالیسم استفاده می1390ام. بابی سعید ) این اصطالح را از تورج اتابکی وام گرفته

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 
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سازی شدت گرفته است و حتـی منجـر بـه     بار با نام اسالمی سازی این بعد از انقالب اسالمی روند بومی

 یان انقالب فرهنگی گردید.ها در جر تعطیلی جند ساله دانشگاه

ای بود که در ایران .و جهان حول برساختن علومی متفاوت و متمـایز   های گسترده این مختصری از تالش

 گرفته است. از علوم مدرن غربی شکل

اش  ی این پژوهش علم دینی است، اما نه امکان و امتناع و یا صدق و کذب منطقی آنچه علم دینی مسئله

دالیل و سازوکارهایی که امکان طرح چنین ادعاهایی را فراهم آورده است را مـورد بررسـی   خوانند بلکه  می

 دهد. قرار می

گرایـان دو دسـته دلیـل دارد یـک      رسد طرح چنین ادعاهایی از سوی بنیاد در یک نگاه اجمالی به نظر می

سیاسـی ایـن موضـوع    دسته دالیل سیاسی و یک دسته دالیل معرفتی و شناختی. در این پژوهش بـه دالیـل   

انـد: دالیـل    تقسـیم  کند. دالیل شناختی به دو دسـته قابـل   پرداخته نخواهد شد و بر دالیل شناختی تمرکز می

که به ایـن   4هاست ترین آن ادعاهای حداکثری بودن و جامعیت و کمال دین در همه حوزه دینی که مهم درون

اند به تحوالتی که در  ه دوم از دالیل شناختی مربوطشاخه از دالیل شناختی هم پرداخته نخواهد شد. اما دست

را  شناسی و فلسفه علم در غرب برآمده و نمود یافته است و شـاید بتـوان در یـک جملـه آن     عرصه شناخت

گرایی یک شاخه منفرد نبـوده اسـت و    گونه که اثبات گرایی نامید. البته همان گرایی به پسااثبات گذار از اثبات

گرایی تبیینـی، رفتـارگرایی    گرایی منطقی حلقه وین، اثبات های فکری متفاوتی از قبیل اثبات ها و مکتب شاخه

هـای متفـاوت و    هـا و مکتـب   گرایـی هـم دارای شـاخه    توان ذیل این عنوان کلی جا داد پسـااثبات  و... را می

علـم  دینـی  مـوردِ     و ارتباطِ آن بـا « iمدرنیسم پست»ی این مکاتب فلسفی به  متعارضی است اما از میان همه

 ادعای  بنیادگرایان مسلمان پرداخته خواهد شد.

سـو و   میالدی بنیادگرایی اسالمی تجدد آمرانه در کشورهای اسـالمی را از یـک   1970و  1960ی  در دهه

مدرنیسـم در   تمدن مدرن غرب را از سوی دیگر به چالش فراخواند این چالش همزمان است با ظهور پسـت 

کند. البته این پزوهش، همزمـانی   های فکری مدرنیته غربی را با اماواگرهایی روبرو می لودههم شا غرب که آن

که، درباره چرایی ظهـور و بـروز ایـن دو     گیرد چه این ای علّی یا همبستگی میان این دو نمی را دلیل بر رابطه

نیسم در غرب مبـانی  مدر توجه است این است که پست آنچه جالب 5نظران اختالف است. پدیده میان صاحب

                                                           
i
 Postmodernism 

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 
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ای را فراهم ساخته است که مورداستفاده برخی بنیادگرایان قرار گرفته تا از ادعاهای تدافعی  نظری و شناختی

و توجیه و سازگار نمودن دستورات و احکام دینی با علم جدید پـا را فراتـر گذاشـته،    « دین  علمی»در مورد 

 دینی شوند.  های های گزاره خواهان برساختن علوم بر بنیان

مدرنیسم و علـم   های پست ها و ناسازگاری جویی کرده و سازگاری این پژوهش چگونگی این گذار را پی

 6گرایان را نشان خواهد داد. دینی  مورد دعوی برخی بنیاد

 

 . اهمیت موضوع2.1

که زنده مانـده  ی پهلوی دوم  گرایی و علم قدسی در دوره که روشنفکران و اندیشمندان طرفدار بومی درحالی

حسـین نصـر، یـا ماننـد      جز سید دست آورند همگی به ی جمهوری اسالمی را به ی زیست در دوره و تجربه

انـد کـه آرا     ادعا نمودهالف( 1389) اند و یا مانند احسان نراقی ادعاهای خود را پس گرفته 7داریوش شایگان

توانستند ادعای  رسیده گرچه بنا به ماهیت دینی نمیها دچار کژفهمی شده است. اما بنیادگرایان به قدرت  آن

شدن علوم  سازی که مقید کردن دانش به یک محدوده جغرافیایی است داشته باشند اما خواهان اسالمی بومی

 و مقید کردن آن به یک جغرافیای عقیدتی بوده و هستند.

انـدرکار ایـن پـروژه هسـتند.      شود و نهادهای گوناگونی دست هایی زیادی صرف می در این راستا بودجه

انـدازی   کـار راه  ای را برای ایـن  ها شورای عالی انقالب فرهنگی است که دبیرخانه در رأس آن (1)پیوست ـ  

تـوان بـه فرهنگسـتان علـوم      از دیگر نهادهـا مـی   )پایگاه اینترنتی شورای عالی انقالب فرهنگی(کرده است. 

در این مورد برگزار مشده و مجالت علمی و پژوهشی مختلف ساله هم همایشی  اسالمی قم اشاره کرد. همه

ها همه و همـه نشـان از اهمیـت ایـن موضـوع نـزد        شود. این در این باب منتشر می« دانشگاه اسالمی»چون 

 گذاران جمهوری اسالمی ایران دارد. سیاست

علـوم انسـانی و    هـای  ی اهمیت این موضوع برای ما باید گفت از آنجا کـه مـا در یکـی از شـاخه     درباره

هـا   هایی اسـت کـه در ایـن سـال     کنیم و این رشته یکی از رشته اجتماعی خصوصاً علوم سیاسی تحصیل می

همواره با این اتهام مواجه بوده است که غربی بوده و با نیازهای جامعه و دولت اسـالمی متناسـب نیسـت و    

 شده است. نگارنده تبدیل ی حصی برای ی به یک دغدغه آن بازنگری شود این مسئله باید در

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 
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 . واژگان و مفاهیم اساسی پژوهش3.1

ازآنجاکه مفاهیم ابزارهای کار علوم انسانی خصوصاً فلسفه هستند و بر سر تعریف و مراد از مفاهیم همیشـه  

روشـنی   اختالف وجود داشته و دارد در اینجا تالش خواهیم کرد مفاهیم اساسی خود در این پـژوهش را بـه  

 نماییم.تعریف 

. علم در برابر جهل که در این کاربرد مطلق 1کند:  این اصطالح چند معنا را به ذهن متبادر میعلم: 

مراد است  iکه در این کاربرد معنای خاص علوم تجربی Science. معادل واژه التین 2دهد.  آگاهی معنا می

گرایان در  گرایان و اثبات گاه تجربه دهد. و است که مطلق هرگونه دانایی معنا می Knowledgeو برابر آن 

. علم در برابر ایدئولوژی که معنای 3دهند.  برابر آن فلسفه به معنای مابعدالطبیعه )=پساگیتیک(  قرار می

 کنیم. . علم به معنای رشته که در ادامه به آن اشاره می4دهد.  طرفانه و مطابق با واقع می بی

دهد اما  که در زبان عربی مطلق آگاهی معنا می ای عربی است و با آن علم واژه ی توجه باید داشت که واژه

رسد واژه  ( به خود گرفته است به نظر میscienceوقتی وارد فارسی شده است بیشتر معنای علوم تجربی )

 ترین معنا به معادل عربی آن است. در فارسی نزدیک« دانش»

عنای رشته هـا دانشـگاهی )اعـم از تجربـی، فلسـفی و      واژه دانش به کار رفت به م هر جادر این نگاشته 

کـه توضـیآ آن    علم را به کار بردیم منظور تنها علوم تجربی مدرن )=جدید( است مگر آن هرگاهتاریخی( و 

 در پانوشت آورده شود.

iمعرفت )شناخت( i : است که برای هر یک از این « باور صادق موجه» فیتعر نیتر متداولبرای معرفت

iشناسی های معرفت های مختلفی وجود دارد که در کتاب باور، صدق و توجیه نظریهسه مؤلفه  i i   موردبحـ 

iهـای شـناخت   ی اخیر نظریـه  شناسی را در دو سه دهه و بررسی است. معرفت v   ی شـناخت هـم    یـا فلسـفه

 گویند. می

                                                           
i Empirical science 
ii Knowledge 
iii Epistemology 
iv Theories of Knowledge 

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 
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ه و احیاناً با شرایط خاص مورد قبول  اظهارشدههایی که درباره یک موضوع خاص  مجموعه گزاره :iرشت

اند که به نظر نگارنده بیشتر با تعریف  ( تعریفی از دانش ارائه داده1390مارش و استوکر ) است. شده واقع

رشته تناسب دارد به این صورت که: نوعی سنت آکادمیک مطالعه که از طریق سخن و نوشته از معلم به 

)مارش و استوکر، د خواهان نوعی نظم روشنفکرانه در مناظره است. شود و از پیروان خو دانشجو منتقل می

 اند. ها رشته را معادل سنت آکادمیک گرفته شود گفت آن به زبان دیگری می (25-24: 1390

 تکنولوژی گویند. را آنابزاری درآید  صورت بهگاه که علم  آن تکنولوژی

iشناسی گونه i در این نوشتار پیوسته از علوم گوناگون )علوم طبیعی، علوم تجربی،  :های بشری دانش

شناسی روشن و مختار در این زمینه  علوم انسانی و علوم اجتماعی( بح  خواهد شد، ارائه یک گونه

 ی مباح  ما کمک خواهد کرد.روشن به

است شاید از اولین افرادی  بوده شمندانیاندها از دیرباز موردتوجه  شناسی انواع دانش بندی و گونه تقسیم

هـای دانـش را در بـر     بندی از حکمت )که تمامی شاخه که به این اقدام دست زد ارسطو بود وی یک تقسیم

به دو قسمت حکمت نظری شامل فیزیک )طبیعیات( یا فلسـفه طبیعـی، ریاضـیات و     را آنگیرد( دارد که  می

تدبیر منـزل و سیاسـت مُـدُن )کشـورداری( تقسـیم      متافیزیک )مابعدالطبیعه( و حکمت عملی شامل اخالق، 

اندیشمندان قرار  لیوتعد جرحها مورد پذیرش و  ندی برای قرنب این تقسیم (32الف: 1388)سروش، کند.  می

 بندی جدید از علم ارائه کرد. تقسیم کی،  آنفرانسیس بیکن با مبنا قرار دادن  که چنانگرفت 

 8از اولین کسانی بود که به این کار دست زد و کتاب احصا العلوم ی تمدن اسالمی فارابی یکی در گستره

« مقدمـه »خلـدون هـم در جلـد دوم از      بندی او متأثر از ارسطو اسـت. ابـن   است و البته دسته باره نیدراوی 

ی مسلمان معموالً علـم کـه همـان مطلـق      بندی از علوم و صناعات مختلف دارد. فالسفه ( یک تقسیم1390)

یـزدی،   )ن.ک. بـه: مصـباح  کننـد.   دهد را به دو گونه علم حضوری و علم حصولی تقسیم مـی  ا میآگاهی معن

شود و علم حصولی علمی  علم حضوری علمی است که بدون وساطت مفهوم حاصل می (180-170: 1388

شود. علم حصولی بر دو نوع بود یکی تصور و دیگـری تصـدیق کـه     است که به وساطت مفهوم حاصل می

 شوند. از آن دو خود بر دو نوع بدیهی و غیر بدیهی تقسیم می هرکدام

                                                           
i Discipline 
ii Typology  

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 
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بندی مختار باید متذکر شد که هر دانشی سه بخش دارد یکی موضوع، دوم روش و  قبل از ارائه یک گونه

گفته با دانش دیگری متفاوت باشـد مـا بـا     سوم هدف. هرگاه دانشی در یک یا دو یا سه مورد از موارد پیش

 یکی از این اجزا  علم است.  بر اساس ها شناسی ها و گونه بندی رو هستیم. عمده گونه هدانش جدیدی روب

 ی ها بر سه گونه بندی کنیم باید بگوییم دانش ها را بر اساس موضوع مورد مطالعه طبقه اگر بخواهیم دانش

 . ریاضی هستند.3. انسانی و 2. طبیعی، 1

. عقلی )بنشی 2.  (i. تجربی )برو و مشاهده کن1اند از:  دانش داریم که عبارت چهار گونهبر اساس روش 

iو فکر کن i )3   نقلی یا تـاریخی )بـرو و بسـرس .i i i تفسـیری )بنشـین و تأمـل کـن    4( و .i v  در برخـی از .)

 ها کاربرد دارد.  های دانش بخصوص علوم انسانی ترکیبی از این روش شاخه

تواند هدف علم قرار گیرد  خالف دو مؤلفه گذشته اهداف متعددی میاما بر اساس هدف باید گفت که بر

ای اشاره دارند که علوم سنتی )پیشامدرن( در جهت هماهنگی با طبیعت و نزدیکـی بـه خـدا     برای مثال عده

منـدی انسـان اسـت. و یـا مصـطفی       بوده است و علوم مدرن در جهت تسلط بر طبیعت و افزایش رضـایت 

ای از افالطون که انسان را طالب حقیقـت، خیـر و جمـال     بر اساس گفتهای(  چندرسانه : منابع1392) ملکیان

شود را بر اسـاس ایـن سـه نیـاز بشـری       تدریس می ها ها و دانشکده هایی که در دانشگاه ی رشته داند همه می

گـاهی و  هایی که به دنبال آگـاهی بـه هـدف مطلـق آ     رشته. 1است:   بندی کرده طبقه گونه نیا)هدف دانش( 

کشف حقیقت هستند. )که به پنج گروه عمده علوم تجربی )اعـم از علـوم تجربـی انسـانی و علـوم تجربـی       

هایی که به دنبال کسب آگاهی به منظور تغییر و تحول  . رشته2طبیعی(، فلسفه، علوم تاریخی، دین و عرفان( 

هـایی کـه بـه     رشته. 3های مهندسی.  مانند علوم پزشکی و مدیریت و کلیه رشته هستند به دنبال خیر هستند.

شناسی  شود. )برای مشاهده گونه که تمامی هنرها را شامل می دنبال افزایش زیبایی یا کم کردن زشتی هستند.

 مراجعه شود.( 2های بشری در یک ساختار درختی به پیوست شماره ـ  دانش

هـا   هـا و سـسس موضـوع آن    روش آنهای دانشگاهی را ابتدا بـر اسـاس    های بشری و رشته معموالً دانش

 9کنند برای مثال علوم تجربی خود دو گونه علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی دارند. بندی می تقسیم

                                                           
i Go and see 
ii Sit and think 
iii Go and ask 
iv Sit and deliberate 

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 
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گفتیم هدف آن خیـر   نیازا شیپذکر این نکته ضروری است که هرگاه دانشی کاربردی شد یا به تعبیر که 

ی  گردد برای مثال حسابداری، ریاضیات را تبدیل به فن کرده است. معموالً فنون به همه شد تبدیل به فن می

 کنند. های یک علم کاری ندارند و در گسترش مرزهای آن کمکی نمی جنبه

از تطور ذهـن بشـر    ای . مرحله1گرایی حداقل سه معنای مختلف دارد:  اثباتگرایی )پوزیتیویسم(:  اثبات

ی که در آن تجربه و قوانین تجربی اساس معرفـت بشـری   کیزیمتاف)معرفت بشری( پس از مراحل الهیاتی و 

دیـدگاهی کـه   . 2شناسی بوده اسـت.   گرایی در آرا  آگوست کنت پدر جامعه گیرد. این معنا از اثبات قرار می

شود، و همـین اسـتقرا     را  شروع و بر آن بنا میمعتقد معرفتی جز معرفت تجربی معتبر نیست و علم از استق

 اسـت  آن بر . همچنیناند رساند که برای توضیآ پدیدارها الزم و کافی ما را به قوانین  علمی  کلّی و دائمی می

ها به کمک ما  آزمایی خفیف( تئوری یید )راستیتأ یا (شدید آزمایی راستی) اثبات برای استقرائی مشاهدات که

ای از طبیعـت   جامعه و فـرد و فرهنـگ را چـون پـاره    . 3 نیستند. ها نظریهآیند و این مشاهدات مسبوق به  می

انـد(، بـه    گرفتن و بدون توجه به عناصری چون نیّت، اعتبارسازی، اخالق، زبان و دین )که ویژۀ عالم انسانی

ها را از دل قـوانین بیولـوژی و شـیمی و فیزیـک درآوردن و      عه و تاریخ رفتن، و آندنبال کشف قوانین جام

: منابع 1392)سروش، های علوم طبیعی در علوم انسانی.(  به کار بردن روش) یاب بناکردن. علوم انسانی علّت

ر فلسـفه علـوم   برانگیزتـرین مسـئله د   گرایی در اینجا معنای سوم آن است که مناقشه منظور از اثبات آنالین(

گرایـی یـک دیـدگاه و مکتـب فلسـفی اسـت و        الزم به ذکر است اثبات 10باشد. اجتماعی و انسانی مدرن می

 گیرد. الیه برای واژگانی چون علم )در ترکیب علم اثباتی( قرار نمی بنابراین صفت یا مضاف

هنگامی که در ابتدای نام یک ( است و Postدر برابر پیشوند انگلیسی )« پسا»پیشوند  11گرایی: پسااثبات

هـای اساسـی مکتـب     خواهد پیش فـر   گیرد به این معناست که می مکتب و نظریه فکری و فلسفی قرا می

گیرد قصد احیـا   ( که وقتی پیشوند یک مکتب و نظریه قرار میneoقبلی را رد و نقد کند برخالف پیشوند )

اصول بنیادین آن، مانند نولیبرالیسم. با این توضیآ روشن آن را دارد با اندکی جر ح و تعدیل اما نه بازنگری 

گرایـی معـانی مختلـف     گونه که اثبات گرایی است. همان گرایی هرچه هست نقد و رد اثبات شد که پسااثبات

ی علـوم تجربـی طبیعـی بـه مخالفـت و نقـد        گرایی هـم معنـای مختلفـی دارد. در فلسـفه     داشت، پسااثبات

ی وین که از پوپر شروع شده و افرادی چون الکـاتوش، کـوهن و فایرابنـد را هـم      گرایی منطقی حلقه اثبات

گرایـی بـه تبعیـت از     اما مـراد مـا از پسـااثبات    (187: 1386)گیدنز، گویند.  گرا می شود را پسااثبات شامل می

مطالعـه را متفـاوت   ی انسانی موردِ  گرایی ابژه شود که: پسااثبات گرایی کردیم از این قرار می تعریفی که اثبات

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 
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ی متفاوتی )اعم از تفسیر ، فلسفی و تاریخی( را هـم بـرای    های مطالعه ی طبیعی دانسته بنابراین روش از ابژه

 کند.  شناخت در عرصه علوم انسانی پیشنهاد می

ی دانشگاه در جهت  گفته ی  پیش هر گونه تالش برای تغییر در شش مؤلفه ها: کردن دانشگاه اسالمی

. 1ها دو چیز است:  ه گوییم. مفرو  اسالمی کردن دانشگا ای اسالمی را اسالمی کردن دانشگاه میه آموزه

ها عیوب و  . همه این دانشگاه2اند.  های کنونی جهان متجددانه، غیردینی و آزاداندیشانه ی دانشگاه همه

 (53: 1390)ملکیان، ها هستند.  ای کمبودها و نابسامانی نقایصی دارند و دستخوش پاره

ایم. بوم به نظر  کنیم یعنی دانش را مقید به جغرافیای خاصی کرده وقتی صحبت از بوم می علم بومی:

 تر از محل است. و یک بوم ممکن است شامل چند محل شود. گسترده

شوند که با نیازها  های کار بیگانه طوری جذب می روندی که در آن کاالها و رسوم و شیوه :iسازی بومی

 (205: 1389)هیوود: حال محلی کامالً هماهنگ باشند.  و وضع و

iدانش محلی i:  دانشی که در یک محل خاص کاربرد دارد. احتماالً این نوع دانش تنها در مرحله کاربرد

که علم فوالدسازی ممکن است تنها در  به یک محل خاص مربوط است و نه در مرحله تولید علم چنان

ه دارای معادن آهن و... باشند و دیگر کشورها این علم محلی از اعراب کشورهایی کاربرد داشته باشد ک

 گونه دانش محلی باشد. نداشته باشد و از این نظر این

iدین علمی و علم دینی i i  در راه برساختن هرگونه علم دینی دشوارترین کار تعریف آن دین است. زیرا

برای دین تعریف مشخص و مورد اجماعی وجود ندارد. برای نمونه به یازده تعریف ذیل از دین توجه کنید: 

 فیتعر. 2خوانیم.  خشیت می را آنآمیز است که  یل: دین وضعیتی روحی یا حالتی ناب و حرمت . تی1

. تعریف 3مان باز نماییم.  که حقیقت کامل خیر را در تمام وجوه هستی ی: دین کوششی است برای اینبرادل

. فرهنگ کوچک آکسفورد:  دین عبارت است از 4جیمز مارتینو: دین اعتقاد به خدای همیشه زنده است. 

ت از . ویلیام جیمز: دین عبارت اس5شناخت یک موجود فوق بشری که دارای قدرت مطلق است. 

یابند.  بینند، می گاه که خود را در برابر هر آنچه الهی می احساسات اعمال و تجربیات افراد هنگام تنهایی، آن

                                                           
i Indigenization 
ii Local Science/knowledge 
iii Religious Knowledge/Science  

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 
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. پارسونز: دین عبارت است از مجموعه باورها، اعمال، شعائر و نهادهایی که افراد بشر در جوامع مختلف 6

ی از اوامر و نواهی که مانع عملکرد آزاد استعدادها ا . رایشنباخ: دین عبارت است از مجموعه7اند.  بنا کرده

ی موجودات تجلیات نیروهایی هستند  . هربرت اسسنسر: دین اعتراف به این حقیقت است که کلیه8گردد.  می

. اتو: دین عبارت است 10. شالیرماخر: دین عبارت است از احساس خداآگاهی. 9که فراتر از دانش ماست. 

احکام الهی.  عنوان به. کانت: دین عبارت است از شناخت تکالیف ما 11ود متعالی. از خشیت در مقابل موج

 ( 11-12: 1391)مقدمه مترجم بر: کانت، 

هـایی چـون ادیـان ابراهیمـی )یهودیـت،       ای عامی که در دل خود زیرمجموعـه  ها گذشته دین واژه از این

هـای   از این ادیان به فرقه هرکدامو...( داشته و و اسالم( و ادیان غیرابراهیمی )بودیسم، شینتوئیسم  تیحیمس

هـای خـود    هریک از این ادیان اگر بخواهند علمی/دانشی را بنا بر آمـوزه  هرحال بهشوند.  مختلفی تقسیم می

گاه علم دینی به معنای گسترده و عام نداریم که مثالً گروهی  وییم اما هیچگ علم/دانش دینی می را آنبرسازند 

ی ادیان و مذاهب )بر فر  وجود( علم/دانشی را برسازد بلکه برخی  بر مبنای مشترکات همه خواسته باشند

ای  هایی دیـن و مـذهب خـود دانش/علـم تـازه      خواهند بر اساس آموزه پیروان ادیان و مذاهب هستند که می

 ایم. گاه علم دینی بدون هیچ قید دیگری نداشته درافکنند. پس هیچ

آیـد زمـانی    ای دیگر که نباید از نظر دور داشت این است که وقتی سخن از علم دینی بـه میـان مـی    نکته

علومی چون فقه و اصول، کالم و حدی  و مانند آن موردنظر است و زمانی نیز علومی نظیـر تـاریخ ادیـان،    

حقیق است و در علـوم نـوع   شناسی دین. در علوم نوع اول متون دینی، منبع مطالعه و ت شناسی و روان جامعه

هایی با تعبیر علمی در  دوم، دین موضوع مطالعه دانشمندان. اما گاهی هم مقصود از علم  دینی، بررسی گزاره

متون دینی است. مدعیان این نگرش به این منظور آیاتی از قرآن را در تأیید جاذبه و کرویت زمـین و ماننـد   

تـوان یافـت و دانشـمندان     آن، محتویات نظریات علمی امروز را مـی جای  قر آورند تا نشان دهند جابه آن می

دیـن  »این تعبیـر اخیـر را    (65: 1386)پایا، اند که پیامبران هزاران سال پیش؛   عاقبت به همان نتایجی رسیده

رود که قرار است با معیار متون دین نظریات علمی را محک بزنیم و به  خوانیم. گاهی نیز گمان می می« علمی

هـای   را تأیید و باقی را تکفیر و انکار کنیم. و یا بکوشیم مجموعـه هنجارهـا و ارزش   این وسیله بخشی از آن

 )همان(ی مشترک دین و علوم تجربی, یعنی علوم انسانی، وارد کنیم.  اخالقی مورد تأیید دین را در حوزه

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 
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گیـرد   هدف شناخت قـرار مـی   شناسی دین و گاه گیرد مانند جامعه پس دین گاه موضوع شناخت قرار می

کنیم و گاهی علم در حصار دین قرار  شود که دین علمی خطابش می نشین علم می مانند علم کالم. و گاه هم

شناسی دینـی و   توان از روانشناسی دینی و جامعه شود که در این صورت می گیرد که علم دینی خواند می می

 سیاست دینی سخن گفت.

علم/دانش در حصار دین است. و هرگاه از اصـطالح علـوم حـوزوی اسـتفاده     تمرکز این پژوهش بر سر 

 12های علمیه مانند اصول، فقه، کالم و فلسفه است. کردیم مقصودمان علوم متداول در حوزه

قبل از بیان چیستی علم ایدئولوژیک ابتدا باید معنای ایدئولوژی را روشن کنیم.  علم/دانش ایدئولوژیک:

طور چکیده و بنا به  فلسفه سیاسی ایدئولوژی پنج معنای مختلف داشته است. که بهدر فلسفه و بخصوص 

، فیلسوف «iدستوت دو تراسی»بار  . این اصطالح را اولین1کنیم:  اند، بیان می ترتیب تاریخی که کاربرد یافته

« شناسی دیشهان»یا « های جدید علم اندیشه»وضع کرد. منظور وی از این اصطالح  1798فرانسوی، در سال 

شکافد. دوتراسی امیدوار بود که  های آگاهانه را باز های تفکر و اندیشه بود که در نظر دارد خاستگاه

شناسی  شناسی( هم سرانجام از همان جایگاهی که علومی مانند جانورشناسی و زیست ایدئولوژی )اندیشه

iی نوزدهم مارکس . در سده2دارند، برخوردار شود.  i و انگلسi i i  ایدئولوژی آلمانی»کتاب درi v » این واژه

کند و استثمار  هایی که از نظام طبقاتی حمایت می به کار بردند، اندیشه« های طبقه حاکم اندیشه»را در معنای 

دارد. ویژگی بارز ایدئولوژی در معنای مارکسیستی دروغین بودن آن است که با پنهان  را زنده نگه می

کند و  از چشم طبقات اجتماعی، زیردستی و انقیاد طبقات را پنهان می داشتن تضادهای اصلی جامعه نگه

داری مربوط است، ایدئولوژی بورژوازی، پرولتاریای استثمارشده را از  سازد. تا آنجا که به سرمایه پیچیده می

شود.  می« آگاهی کاذب»دارد و به این طریق موجب ایجاد توهم یا  شناخت واقعیت استثمار خود باز می

گفت کار خود او  ای سیاسی خصلتی ایدئولوژیک دارند، و می ی نظریه حال مارکس معتقد نبود که همه بااین

که کوشید روند استثمار و سرکوب طبقاتی را آشکار کند، علمی بود. به نظر او، بین علم و ایدئولوژی، بین 

و  vهای بعدی، چون لنین ستهای مارکسی . در نوشته3توان قائل شد.  راست و دروغ تمایز آشکاری می

                                                           
i Destutt De Tracy (1754 - 1836) 
ii Karl Marx (1818 - 1883) 
iii Friedrich Engels (1820 - 1895) 
iv German ideology 
v Vladimir Ilich Lenin (1870 - 1924) 

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 
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ایدئولوژی »و « ایدئولوژی سوسیالیستی»، صحبت از «ایدئولوژی بورژوازی»در کنار  iآنتونیو گرامشی

. پیدایش 4 13دانست. معنا می ها را بی هم به میان آمد. اصطالحاتی که مارکس احتماالً آن« پرولتاریا

های میان دو جنگ جهانی موجب شد متفکرانی  دیکتاتورهای توتالیتری چون نازیسم و فاشیسم در سال

iچون کارل پوپر i.ال. تالمن ، جیi i i و هانا آرنتi vی کنترل اجتماعی با هدف تأمین  ، ایدئولوژی را وسیله

های فاشیسم و  رضایت و انقیاد بدانند. این کاربرد لیبرالی مربوط به دوران جنگ سرد، با اتکای زیاد به نمونه

دانست که با طرح ادعای انحصاری بودن حقیقت از تحمل  یک نظام فکری بسته می کمونیسم، ایدئولوژی را

زند. در مقابل، لیبرالیسم که بر تعهدی بنیادین به آزادی  های مخالف و باورهای رقیب سر باز می اندیشه

کلی تأیید طور را به کاری و سوسیالیسم دموکراتیک که اصول آن هایی مانند محافظه فردی مبتنی است، و آموزه

اند که امکان بح  آزاد، مخالف و انتقاد را «باز»ها در این معنا  کنند، آشکارا ایدئولوژی نیستند. این آموزه می

های  کار، ایدئولوژی را نظام ، فیلسوف محافظهv. مایکل اوکشات5ها تأکید دارند.  کنند، و حتی بر آن فراهم می

کند زیرا ادعا دارند که چیزی را توضیآ  ی را تحریف میکرد که واقعیت سیاس فکری انتزاعی تلقی می

ترین معنا از ایدئولوژی این است که:  طرفانه ترین معنا و بی . اما رایج6دهند که دور از فهم است.  می

یافته به  ای برای کنش سیاسی سازمان هایی است که پایه ای از اندیشه بسته ی کمابیش هم ایدئولوژی مجموعه

د. چه این کنش برای حفظ روابط قدرت نظام موجود باشد و چه برای اصالح و برانداختن آن. آور وجود می

 (65-67: 1389)هیوود، 

های فکری  اما معنای موردنظر از ایدئولوژی در اصطالح علم ایدئولوژیک همان معنای چهارم یعنی نظام

نند و نسبت به  ایدئولوژیک شدن دین ک بسته است. چه افرادی که از در ایران از این اصطالح استفاده می

 دانند، متأثر از پوپر هستند. دهند و برساختن علم دینی را مستلزم ایدئولوژیک شدن دین می هشدار می

اسالمی کردن بیشتر یک پروسـه آگاهانـه و متعمدانـه را بـه ذهـن       ازآنجاکه شدن: کردن/اسالمی اسالمی

آورد و برخی منتقدان انتقاد زیادی از این وجه هم بر آن نقد دارند و علم را نه یک پروژه که یک پروسـه   می

 14کنند. شدن استفاده می دانند طرفداران این مباح  اینک بیشتر از اصطالح اسالمی می

                                                           
i Antonio Gramsci (1891 - 1937) 
ii Karl Raimund Popper (1902 - 1994) 
iii J.L. Talmon  
iv Hannah Arendt (1905 - 1975) 
v Michael Oakeshott 

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 
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iبا دانش محلی iتفاوت دانش بومی i  :صرف هر سطحی از کاربرد در یک  دانش به»و دانش دینی

موقعیت خاص ممکن است محلی تلفی بشود، اما اتصاف دانش به صفت بومی این معنا را به ذهن متبادر 

« کند. های یک اجتماع خاص و یا واقعیت اجتماعی نسبت پیدا می سازد که دانش با زبان، سنت و ارزش می

اگر بوم را هم به معنای جفرافیایی و هم عقیدتی بگیریم نسبت میان دانش بومی  (248: 1389ه، )فراستخوا

 ( نشان داده شده ست. 1ـ  1های محلی، ایدئولوژیک و دینی در شکل ) با دانش

 های ایدئولوژیک/بومی/محلی و دینی : نسبت میان دانش1.1شکل 

 

  

برای تعریف بنیادگرایی اسالمی ابتدا باید به این پرسش پاسخ گفت که:  گرایی: اسالمی/اسالمبنیادگرایی 

گرایی و بنیادگرایی وجود دارد؟ اسالم یک دین  چه تفاوتی میان اسالم، فرهنگ اسالمی، تمدن اسالمی، اسالم

فرهنـگ اسـالمی   است که کامالً یک مفهوم سنتی است و در هزاروچهارصد سال پیش ظهور نمـوده اسـت.   

عبارت است از مجموعه کارهای مسلمانان که به نام اسالم برساخته شده است. تمدن اسالمی عبارت اسـت  

گرایی یک ایـدئولوژی   های مادی این فرهنگ چون معماری و هنرها و... اما بنیادگرایی اسالمی/اسالم از جنبه

 نی متأخر  سیاسی است.دانند( و یا الاقل از لحاظ زما را مدرن می مدرن )برخی آن

نماید با حمله ناپلئون بناپـارت بـه    برای روشن شدن معنای بنیادگرایی ارائه یک سیر تاریخی ضروری می

ماندگی خود شـده و در ایـن    در مواجه با دیگری یعنی غرب متوجه عقب 15جهان اسالم 1798مصر در سال 

                                                           
i Indigenous/native knowledge  
ii Local knowledge 
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گرایـی   گرایی را پدید آوردند. گروه دومی ملّی ربای کنار نهادن اسالم را چاره دیدند و جریان غ مواجه عده

ای دیگر نخواستند در دنیای مـدرن دیـن را    را پیشه کردند )از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم( و عده

گرایان در مواجه بـا مدرنیتـه و    . اسالم16نامیم گرا و تالش برای احیای اسالم می ها را اسالم رها کنند که ما آن

خواستند بـا حفـظ    . اول جریان تجددگرایی بود که می17اند ون سه جریان موازی را به وجود آوردهغرب تاکن

اسالم قرائت جدیدی از دین ارائه دهند که با تجدد سازگار باشد و حتی نشان دهند تجدد برگرفته از اسـالم  

ی  امـا بـا اسـتمرار  رابطـه    گرانه به تمـدن و مدرنیتـه غربـی دارد.     است که این نگاه معموالً دیدگاهی گزینش

کم این نگاه با چالش مواجه شد.  استعماری و امسریالیستی غرب با جهان اسالم در طول صد و پنجاه سال کم

ی استعمارزدایی دو قرائـت جدیـد در مـورد رابطـه اسـالم و       دوره در دوران پس از جنگ جهانی دوم و در

، iهـم متـأثر از غـرب و فیلسـوفانی چـون رنـه گنـون       یکی بـاز   گرایی که این تجدد به وجود آمد یکی سنت

iگرای فرانسوی، آنانـدا کوماراسـوامی   فیلسوف سنت i   النکـایی، و فریتیـوف    ، فیلسـوف و هنرشـناس سـری

iشوان i i       تیتوس بورکهات و... است و گرایشـی عرفـانی و صـوفیانه دارد و جریـانی غیرسیاسـی و بیشـتر ،

( از کـاربرد آن  1390بنیادگرایان اسالمی که برخی مانند بـابی سـعید )  فرهنگی است. اما دیگری بنیادگرایانه. 

 1960برد عبارت است از یک ایدئولوژی سیاسی که در دهه  گرایی به کار می جای آن اسالم احتراز دارند و به

میالدی و در واکنش به تجدد آمرانه در کشورهای اسالمی و روابط امسریالیستی و وابسـتگی جهـان    1970و 

iعنوان یک جایگزین الم به غرب پدید آمده و بهاس v ها مطرح است. البته بنیـادگرایی   برای این نوع حکومت

هـا   ها و گـروه  ای از جریان اینک تبدیل به اصطالحی ژورنالیستی شده که با بار ارزشی منفی به طیف گسترده

ها  ی این شود. البته اطالق همه میالمسلمین و طالبان تا داعش و سلفیسم و جمهوری اسالمی اطالق  از اخوان

ها با هـم در تفـاوت بـین شـیعه و      های آشکار این گروه ذیل یک عنوان شاید نادرست باشد، یکی از تفاوت

کـه   ( توجه داشته است اما هم چنـان 1380که به این تفاوت حمید عنایت ) هاست چنان سننی بودن این گروه

ها ذیـل هـر عنـوان دیگـری چـون       ی نادرست است جای دادن آنها ذیل بنیادگرای جای دادن همه این گروه

« vشـباهت خـانوادگی  »هـا بایـد از مفهـوم     رسـد در تعریـف ایـن    گرا هم اشتباه خواهد بود به نظر می اسالم

                                                           
i Rene Guenon (1886-1951) 

 را برگزید.« عبدالوحید یحیی»اسالم آورده و نام  1912بعدها در سال  وی
ii
Ananda Kentish Coomaraswamy (1877-1947) 

iii Frithjof Schuon (1907-1998) 

 را برگزید.« شیخ عیسی نورالدین احمد»وی بعدها اسالم آورده و نام 
iv
 Alternative 

v
 Family resemblance 
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ها نام برد سسس هـر کـدام از ایـن     گرایان یا گروهی از آن ویتگنشتاین استفاده کرد و چند ویژگی برای اسالم

طرفـی علمـی حکـم     و البته کـه بـی   18ها را داشته باشند را بنیادگرا دانست قل یکی از ویژگیها که حدا ه گرو

 را بدون بار ارزشی مثبت یا منفی به کار ببریم. کند که آن می

انـد کـه اینـک در فارسـی بیشـتر معـادل        گرا هم استفاده کـرده  گرا یا اصل جای بنیادگرا از اصول گاهی به

orthodox به همین دلیل نگارنده از کاربرد آن خودداری کرد. رود و به کار می 

 

 ها و فرضیه . پرسش4.1

 این پژوهش بر یک پرسش اصلی، سه پرسش فرعی و یک فرضیه به شرح زیر بنا شده است:

 ها )تفاهم( و ناسازگارهایی )تزاحم( با هم دارند؟ مدرنیسم و علم دینی چه سازگاری پست :پرسش اصلی

 :های فرعی پرسش

 «چیست؟« علم دینی»و « علمی دین 

 مدرنیسم چیست؟ و علل بروز و ظهور آن کدام است؟ پست 

 مدرنیسم چـه   مدرنیسم چگونه مبانی نظری الزم برای علم دینی را فراهم آورده است؟ یا پست پست

 هایی با علم دینی دارد؟ ها و ناسازگاری سازگاری

و انکار حجیت علـم مـدرن، زمینـه مسـاعدی      مدرنیسم با تشکیک در مشروعیت تجدد جریان پست: فرضیه

رسـد کـه ایـن تمهیـدات      شناسی(، برای برآمدن علم دینی فراهم آورد. امـا بـه نظـر مـی     )خصوصاً در مسئله

مدرنیسم(  تواند بود. این دو )علم دینی و پست ساز علم دینی نمی مدرنیستی به رغم مدعیات خود، زمینه پست

 و متنافرند:حداقل در دو مبح  زیر ناسازگار 

 .روش اعتباربخشی به مدعیات )معیار صدق و کذب( -

 .سهم و وزن سوژه در فرایند شناخت -
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 . حدود و نقطه تمرکز پژوهش5.1

پذیر نیست  ها و به همه معانی این مفهوم امکان ها و مکان سازی در همه زمان ازآنجاکه پژوهش در مورد بومی

حدودوثغور مشخصی از این سه لحاظ داشته باشد. ما بحـ  را   و بنا به ماهیت یک تحقیق آکادمیک که باید

 ایم: به زمانی، مکانی و مفهومی بدین نحو محدود و محصور کرده

شـده   کردن در بیشتر کشورهای جهان سـوم دیـده   های مربوط به بومی و جغرافیایی بح  مکانیبه لحاظ 

رافیای مکانی به جغرافیای عقیدتی خاصی جای تأکید بر جغ سازی به است و در کشورهای اسالمی این بومی

سازی به خود گرفته است. کشورهای پاکسـتان و عربسـتان در ایـن زمینـه پیشـتاز       محدودشده و نام اسالمی

اند در دیگر کشورهای اسالمی مانند مالزی هم، چنین  های زیادی را در این زمینه سامان داده اند و تالش بوده

 رکز مکانی ما در این پژوهش بر ایران است.شده اما تم هایی مشاهده تالش

گردد. و پس از جنگ جهانی دوم  های بومی کردن دانش به اواخر قرن نوزدهم بازمی بح  زمانیاز لحاظ 

ی مکانی ما ایـران اسـت بایـد گفـت ایـن       رسد و تاکنون امتداد یافته است اما از آنجا که محدوده به اوج می

رسـد و پـس از    بـه اوج خـود مـی    50ی  ی چهل شمسی آغاز شده و در دهه ها در ایران از اواخر دهه بح 

ی جدید در حیات  کند. دوره ای جدیدی را آغاز می گرایان اسالمی دوره انقالب اسالمی با قدرت گرفتن بنیاد

جمهوری اسالمی همیشه یکنواخت نبوده است در برخی مقاطع ماننـد انقـالب فرهنگـی بـه اوح رسـیده و      

گ شده و دوباره از اواخر دهه هشتاد موج جدیدی از آن آغاز شده است بنابراین از نظـر زمـانی   رن بعدها کم

هـای   ی بح  ما در زمینه علم دینی به نظرات بعد از انقالب اسالمی و در زمینه دین علمی بـه دهـه   محدوده

کـه همزمـان    شود آعاز می 1970و  1960مدرنیسم هم از دهه  شمسی محدود است. در بح  پست 50و  40

 است. 1392تا  1340شمسی. بنابراین تمرکز زمانی ما در این پزوهش از  1350و  1340های  است با دهه

ایم، یعنـی از شـش    سازی علوم کرده در این پژوهش ما بح  خود را محدود به اسالمی مفهومیاز لحاظ 

در مـدنظر    دانشـگاه   ز ایجـاد و تأسـیس  ا  که  و هدفی  آرمانالف. سازد یعنی:  ای که یک دانشگاه را می مؤلفه

. ه. اسـاتید ، د.  درسـی   هـای  کتـاب ، ج. شـوند  مـی   و تدریس  تعلیم  در دانشگاه  که  و معارفی  علوم، ب. است

سـازی دانشـگاه    ها در طـرح اسـالمی   که همه این (55: 1390)ملکیان، . و اجرا  مدیریت  نظام، و. دانشجویان

 .ها خواهیم پرداخت و معارف دانشگاهمدنظر است ما تنها به علوم 
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ها کاری نداریم و به یـک مؤلفـه از شـش مؤلفـه      در این پژوهش ما به بح  اسالمی کردن/شدن دانشگاه

های انسانی و به یکی از زیر  های آن یعنی علوم/دانش دانشگاه که همان دانش/علم باشد و به شاخه از شاخه

رسـد بیشـتر از دیگـر     های اجتماعی باشـد و بـه نظـر مـی     /دانشهای انسانی که علوم های علوم/دانش شاخه

ی دیگر علـوم انسـانی یعنـی هنـر را وا      پردازیم و شاخه های انسانی مورد مناقشه هستند می های دانش شاخه

 مراجعه شود( 2بندی علوم به پیوست ـ  نهیم. )برای تقسیم می

 

 . روش پژوهش6.1

تحلیلی است و از استدالل منطقـی بـرای رد و اثبـات ادعاهـای خـود سـود        -فسیری این پژوهش از نوع ت

به منظور کشف ذهن نظریه پردازان ، معنای مفاهیم در بستر زمانی خود تفسیر می شود و با استناد به برد. می

ی وقایع زمانه ، فهم غالب از آن مفاهیم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا مقصـود مولـف در بـازه زمـان    

آثـار و   نهای یک نظر و بیـا  فر  استکشاف پیش هم عبارت است از مقصود از تحلیل  مربوطه میسر شود. 

 فلسفی است.، رویکرد ما در اینجا بنا به ماهیت موضوع  (274: 1380)ملکیان،  .نتایج مترتب بر آن 

 

 . روش گردآوری اطالعات7.1

چنین استفاده از منابع  ای/اسنادی و هم روش کتابخانهآوری اطالعات در این پژوهش،  شیوه گردآوری و جمع

هـا، مقـاالت، مجـالت     آنالین است. سعی شده است از منابع دست اول در ارتباط با موضوع اعـم از کتـاب  

 باره استفاده شود. تخصصی و... دراین

 

 . اهداف پژوهش8.1

  پیشبرد اندیشه از طریق تضارب آرا 

 ترین مباح  عرصه فکری و معرفتی کشور. بررسی یکی از وجوه یکی از اصلی 

 

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 
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 . پیشینه پژوهش9.1

نامه در مورد علم دینی نگارش یافته است و این جز حجم عظیمی از  شماری مقاله و کتاب و پایان پرتعداد 

 ای اعم از سخنرانی، مناظره و... در این زمینه است.  های چندرسانه فایل

های نگارنده نشان  ی این بح  خارج است اما بررسی هتک این منابع مختلف از حوصل ارزیابی تک

اند: نوع اول که دیدگاه مختار نویسنده آن نوشته را در موافقت/مخالفت  ها بر دو نوع دهد که این پژوهش می

شود. و  ی عمومی نوشته می دهد که عمدتاً به دست متفکران و روشنفکران عرصه با علم دینی را نشان می

ها هم  های دانشجویی نمود و بروز دارد که این ها و مقاله نامه هایی که بیشتر در پایان ی دوم پژوهش دسته

ها را شرح داده و با  خود دو دسته است یا چند متفکر و روشنفکر مخالف و موافق را انتخاب کرده و آرا  آن

مورد اخیر هم مرتباً این امکان  اند که در این اند و یا امتناع و امکان علم دینی را بررسی کرده هم مقایسه کرده

 اند.  و امتناع را با رجوع به آثار روشنفکران و متفکران موافق و مخالف به بررسی نشسته

در جستجوهای به موردی برنخوردیم که بخواهد این موضوع را از جنبه و منظر مختار این پژوهش 

 ی کند. مدرنیسم( بررس )چرایی طرح این ادعاها با توجه به برآمدن پست

 پردازم: های کار شده در این زمینه می نامه ن اجماالً در اینجا تنها به معرفی پایا

 ( .1390ذاکری، آرمان )استاد راهنما: سارا شریعتی،  های فکری شیعه و علوم اجتماعی، سنت

 .1390ماه  ، اردیبهشتاستاد مشاور: مصطفی ملکیان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

نامه در پی سنجش  . این پایان1ی مذکور در موارد ذیل است:  نامه های این پژوهش با پایان تفاوت

که در اکثر کشورها در جریان « سازی علوم بومی»که در موازات « سازی علوم اجتماعی اسالمی»ادعاهای 

آرا  علی شریعتی  آرا  سه نماینده از سه سنت فکری شیعه معاصر یعنی کار نیارود، و برای  می شیپ بهاست 

نماینده مکتب تفکیک و آرا   عنوان بهبه نمایندگی از روشنفکری مذهبی و دینی، آرا  محمدرضا حکیمی 

دهد. ما در این پژوهش نه به  نماینده فلسفه اسالمی را مورد بررسی قرار می عنوان بهعبداهلل جوادی آملی 

های فکری مختلف با علم دینی را  نسبت سنت ایم و نه خواسته ایم صورت موردی کسی را مطالعه کرده

داند اما دالیل خود مبنی بر  سازی را سیاسی می نامه مذکور پروژه اسالمی در حالی که پایان. 2بسنجیم. 

 که چنانسیاسی بودن را نشان نداده است و تنها دلیلش بر سیاسی بودن معرفتی نبودن است. این پژوهش 
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های  دانم اما برآن است که این ادعاها سویه های سیاسی نمی خالی از سویهاشاره شد گرچه این ادعاها را 

 .معرفتی هم دارد باید مورد توجه قرار گیرد

کتاب درآمده و با مقدمه سارا شریعتی و با این مشخصات به چاپ  صورت بهی تازگ بهنامه  این پایان

 های شیعی، وم اجتماعی در متن سنتای با مواجهه با عل مقدمهج( 1392ذاکری، آرمان. ) رسیده است:

 تهران: نگاه معاصر.

 صورت دو مقاله با مشخصات زیر به چاپ رسیده است: ای هم از آن به خالصه

 ( .1392ذاکری، آرمان )قسمت اول(، « در ضرورت سنجش نسبت اسالم و علوم اجتماعی»الف(

 .1392مرداد  انداز ایران، چشم

 ( .1392ذاکری، آرمان )های شیعی  سنجش نسبت اسالم و علوم اجتماعی: سنت در ضرورت»ب

شهریور و  انداز ایران، چشم)قسمت دوم(، « و علوم اجتماعی؛ سازگاری، تفکیک یا ناسازگاری

 .1392مهرماه 

 

 ( .1391پورابراهیم، محمدصادق )نامه کارشناسی  اندیشه سیاسی فرهنگستان علوم اسالمی )پایان

رضا صدرا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی  رحی، استاد مشاور: علیاستاد راهنما: داود فی ارشد(،

 .1391دانشگاه تهران، تیر 

را در « iجماعت»ها و نظرات این  مقتضای آن دیدگاه نامه تمرکزش بر اندیشه سیاسی است و به این پایان

 طورکلی با کار ما در اینجا متفاوت است. دهد. که به باب علم دینی شرح می

 نامه  نقد و بررسی نظریه علم دینی در فرهنگستان علوم اسالمی )پایان( 1391. )بیات، حمید

ابراهیم، دانشکده  استاد راهنما: علیرضا پیروزمند، استاد مشاور: رضا حاجی کارشناسی ارشد(،

 الهیات دانشگاه معارف اسالمی قم.

اسالمی قم را در باب علم دینی های فرهنگستان علوم  طور بسیار محدود تنها دیدگاه نامه به این پایان

 سنجد. می

                                                           
i Community 

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 
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 های تازه درباره علم دینی: با تأکید  گزارش، شرح و سنجش دیدگاه( 1392اصغر. ) موسوی، سیّد

نامه  های عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، علی پایا و بیژن عبدالکریمی )پایان بر دیدگاه

حسن  پور، استاد داور: سید کرم کرمی استاد راهنما: حسین دیبا، استاد مشاور: اهلل کارشناسی ارشد(،

 .1392اسالمی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم. آذر 

نامه بر اندیشه چهار متفکر مخالف علم دینی متمرکزشده است و با موضوع این پژوهش که به  این پایان

 ازد متفاوت است.پرد مدرنیسم می بررسی این مسئله از منظر پست

 نامه کارشناسی ارشد(، نقد و بررسی علم دینی و علم سکوالر )پایان( 1382نجف، فیروز. ) نژاد 

مرتضی میرباقری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی   پور، استاد مشاور: استاد راهنما: رسول رسولی

 معلم. )گروه الهیات( دانشگاه تربیت

این پرسش است که علم دینی و علم سکوالر چیست؟ و آیا علم دینی نامه در پی پاسخ به  این پایان

معنا  طور که گذشت این پژوهش به امکان یا امتناع و یا معنادار و بی ممکن و معنادار هست یا نه؟ اما همان

 پردازد. نمی« علم دینی»بودن 

 استاد  ه دکتری(،نام نقد و بررسی نظریات امکان علم دینی )پایان( 1389اهلل. ) قربانی، قدرت

اللهی، استاد مشاور: مهدی گلشنی؛ قاسم پورحسن، گروه فلسفه دانشکده  راهنما: حمیدرضا آیت

 های خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی. ادبیات و زبان

ای که  نامه قریب به پانصدصفحه کند و در این پایان نگارنده این پژوهش با فر  امکان علم دینی آغاز می

شده است ابتدا در فصل اول از جایگاه علم دینی در ادبیات علم و دین سخن گفته و  نظیمدر هشت فصل ت

دهد. فصل سوم به ابعاد و کاربردهای دین در  ها و کارکردهای علم تجربی را نشان می در فصل دوم ویژگی

غرب را  مقایسه با علم اختصاص داده شده است سسس در فصل چهارم به مناسبات علم و دین را در جهان

دهد بعد از  بررسی کرده و بعد از آن در فصل پنجم نظریات علم دینی را در جهان غرب مورد مداقه قرار می

آن در فصل ششم ابعاد معرفتی و علمی اسالم را بیان کرده و در فصل هفتم با عنوان ابعاد و کارکردهای 

های هشت تن از طرفداران  بررسی دیدگاه پردازی در علم اسالمی بعد از یک مقدمه به معرفی، نقد و نظریه

های مخالف را که به دو دسته ایدئولوژیکی و شناختی تقسیم  طور مختصر دیدگاه علم دینی پرداخته سسس به

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 
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شناسی اسالمی پایان  کند و فصل پایانی و هشتم با بررسی موردی امکان تحقق جامعه کرده را مرور و نقد می

 یابد. می

با حمایت مالی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تهیه شده است از آن دست نامه که  این پایان

هایی است که هیج حدومرزی از لحاظ مفهومی و زمانی و مکانی برای خود قائل نبوده است و در  نامه پایان

پژوهش خود در دنیای فکر غرب و اسالم سیاحتی کامل کرده است، از آرا  کلیسا تا عصر روشنگری و 

خلدون و فارابی و مرتضی مطهری همه را به بح  گذاشته است. و در عین این  ن تحلیل زبانی و ابنفیلسوفا

های آن برای علم دینی که محور این پژوهش است  مدرنیسم و داللت همه گستردگی نگارنده به مسئله پست

 نسرداخته است.

 دگاه فلسفه و بررسی امکان ایجاد علم دینی از دی( 1388فرانی، محمدعلی. ) رمضانی

استاد راهنما: غالمرضا اعوانی، استاد مشاور: مصطفی ملکیان؛ نامه دکتری(،  شناسی )پایان معرفت

 خسرو باقری، دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه قم.

نامه تالش دارد که امکان و مطلوبیت علوم تجربی انسانی دینی را از منظر مبانی فلسفه علوم و  این پایان

هم امکان و مطلوبیت چنین علومی است. پیداست که  شناسی مورد کاوش قرار دهد و پاسخ نهایی آن فتمعر

 امکان و امتناع و مطلوبیت یا عدم مطلوبیت علم دینی موردِ توجه پژوهش حاضر نیست.

 ( .1389شیرازی، سیده فائزه )نامه  امکان و چگونگی دانش دینی در حوزه علوم انسانی )پایان

استاد راهنما: مهناز امیرخانی، استاد مشاور: اعال تورانی، گروه حکمت و فلسفه  سی ارشد(،کارشنا

 اسالمی دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا .

ها  نامه هم به انواع رابطه علم و دین را بررسی کرده و از میان دو دیدگاه طرفدار علم دینی که آن این پایان

 یابد. دیدگاه طرفداران دانش دینی تأسیسی را قابل دفاع مینامد وی  را تهذیبی و تأسیسی می

 ( .1390دهقانی، احمد )استاد راهنما: نامه کارشناسی ارشد(،  امکان و چگونگی علم دینی )پایان

محمدعلی عباسیان، استاد مشاور: اسماعیل زارعی، گروه الهیات، دانشکده تحصیالت تکمیلی مرکز 

 نور. تهران، دانشگاه پیام
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گیرد که علم و  که شباهت زیادی با دو مورد قبلی دارد اما برخالف آن دو نتیجه می نامه با آن پایان این

های زبانی ویتگنشتاین(، بنابراین امکان  دین به دو قلمرو متعلق هستند که دو زبان متفاوت دارند )نظریه بازی

 تأسیس علم دینی وجود ندارد.

 

 . سازماندهی پژوهش10.1

شده، این پژوهش پس از مقدمه )بخش  خ به پرسش پژوهش و به آزمون گذاشتن فرضیه مطرحدر جهت پاس

از دین علمی »شود. بخش دوم با عنوان  اول( که شامل کلیات پژوهش است سه بخش دیگر را هم شامل می

شـت سـر   این وظیفه را بر عهده دارد که نشان دهد ما ادعاهای مرتبط با علمی بودن دیـن را پ « به علم دینی

مدرنیسم؛ چیسـتی   پست»گذاشته و اکنون با مدعاهایی مبنی بر دینی شدن علم مواجهیم. بخش سوم با عنوان 

ی پیچیـده و   مدرنیسـم در غـرب پرداختـه تـا مـراد ایـن پـژوهش از ایـن پدیـده          به بررسی پست« و چرایی

ژوهش اسـت، عنـوان    ترین بخش این پ چندوجهی و چگونگی برآمدن آن روشن شود. بخش چهارم، که مهم

را بـا خـود دارد و محورهـای سـازگاری و     « هـا  هـا و ناسـازگاری   مدرنیسم و علـم دینـی؛ سـازگاری    پست»

 گیری نهایی آورده شده است. کند. در پایان هم نتیجه مدرنیسم را روشن می ناسازگاری علم دینی و پست

 

 

  

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 



 کلیات پژوهش |بخش اول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

24|  

خش اولهای ب نوشت پی

                                                           
  هایی چند در این زمینه را به دس، داده اس، ( نم نه1392علی پایا ) 1

(  و علثم  147ث  180، 3لثد  : ج1387ک الک رسکی ) ستی و وضعی، علم در ش روی سابق راهایی جه، ساوتن علم مارکسی  الش 2

  ( نشان داده اس،1392آریایی را پایا )

( کثه رسثاله ن ارنثده آن بث ده و بثه ایثن م ضث          1393ها به کتاب مهرزاد بروجردی ) سازی آن کران و پروژه ب میدرباره روشنف 3

( 1390ها و انتقادات از این پروژه وص صاً پروژه ااسان نرادی به طباطبایی ) چنین برای دیدن  حلیل اوتصا  دارد مراجعه ش د  هم

زدگثی را از وی   اامثد نظریثه غثرب    داری ش آش ری به شخص رردیثد کثه جثال  آ    ص رت م ردی هم انتقادات  مراجعه ش د  به

( از اامثد  رردیثد  دو کتثاب    1392( ببینید  و  حلیل و بررسثی مث ردی بیثژن عبثدالکریمی )    1383ادتباس کرده ب د را در آش ری )

هثایی در بثاب اامثد     ن ثاری  ک( هم در همین زمینه اس، وص صاً کتاب دوم که اثاوی  ث  1393( و )1385محمدمنص ر هاشمی )

چنین کتثاب ن ثین نبث ی     اردکانی اس،  هم اامد، ااسان نرادی، داری ش شای ان، داری ش آش ری و رضا داوری رردید، جال  آ 

 ها و ارراد را  ح، عن ان ضد مدرنیسم بررسی کرده اس،  ( هم این جریان1390(، رس   جعفریان )1388)

  ( به دس، داده اس،83-112: 1385سروش ) معبدالکری نقد این رویکرد را 4

(   جثه مثن را بثه ایثن همزمثانی جلث  کثرد  بثرای         1390از بابی سثعید ) « گرایی هراس بنیادین: اروپامداری و ظه ر اسالم»کتاب  5

  1کِه ن، برآمثدن سثه جریثان متفثاوت      م به این کتاب مراجعه ش د مدرنیس گرایی و پس، مشاهده  حلیل وی در م رد ظه ر اسالم

  بنیادگرایی مذهبی )مسیحی و اسالمی( را سه واکنش متفاوت 3میالدی و  1980ی  کار در دهه های محارظه   دول،2مدرنیسم   پس،

 ن ( از طثر  دی ثر هی سثت   10: 1388دانثد  )  سث  مثی   بثه ایثن   1960  ی ی وااد یعنی وضع م ج د ج امع غربی از دهه به یک پدیده

گرایثی اسث، کثه     گرایی و پ چ اسمی، معتقد اس، که بنیادگرایی نه پاسخی به مدرنیسم و بحران ج امع غربی که پاسخی به نسبی،

کثه  حلیثل کِهث ن بثه وادعیث،       پثریش باشثد دراثالی    رسد  حلیل اسمی، زمان ( به نظر می193: 1377نهان دارد  ) مدرنیسم در پس،

  ر اس،   ق یمی نزدیک

(  س م؛ کتثاب  1392ی علی پایا ) (  دوم؛ مقاله1390این پژوهش از چهار طریق مختلف ااصل آمد: او ؛ کتاب برایان ری )ی  ایده 6

 ( از مصطفی ملکیان  1393« )مبانی رلسفی عل م انسانی»( و چهارمین و آورین آن جلسه س م درس فتار 1390بابی سعید )

را در نقثد  « ن اه شکسته )یا اسکیزوررنی ررهن ثی( »و « انقالب مذهبی چیس،؟»ب داری ش شای ان پس از انقالب اسالمی دو کتا 7

ایثدو ل ژیک شثدن   »هثایی از کتثاب او  بثا نثام      ن یسد  این دو این کتاب به رارسی  رجمه نشده اس، اما بخثش   فکر دبلی و د می

چه بخث اهم و چثه نخث اهم،    »ه وی با عن ان چنین مصااب ( م ج د اس،  هم193ث  254الف: 1389ها )شای ان،  در آمیزش ارق« سن،

 ب( هم در باب همین م ض   اس، 1389) «ام شردی

وص   ه ل و مارکس در ایران اس، ودتی به سرود، متنی در  اری  رلسفه  ثار چپ و بهاسن مر و ی که یکی از مترجمان آ 8

را درار داده را به  enumeration of sciencesی ی کتاب معاد  ان لیسی آن یعن رود ااصاءالعل م را که ن یسنده اسالمی می

 (104: 1392)مارنب ن،   رجمه کرده اس، « سیاهه عل م»غلط 
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گفتارهثای ایشثان در م سسثه     ( که ااصل درس1391مصطفی ملکیان )« شناسی عل م انسانی روش»شناسی از جزوات  در این گ نه 9

ی سخنرانی ایشان در روز جهانی رلسثفه در دانشث اه    اساس هد  هم چکیده شناسی دانش بر ام  گ نه پنجره اکم، اس، بهره برده

ها غیر از دِینی اس، که ایشان به دلیل انسجام  برداری کردم و این اس، که شخصاً در آن او ر داشته و یادداش، 92 هران در آبان 

 د هایشان دارن ها و سخنرانی ی مقاالت، کتاب وسیله بخشیدن و منطقی کردن ذهنم به

ان اری که به  های عل م طبیعی و عل م انسانی دو رأی عمده وج د داشته اس،: الف( یکسان در م رد یکسانی و گ ناگ نی روش  10

اند او  گروهی که معتقد ب ده اس، روش  جربی به همان اندازه که در عل م طبیعی معتبر اس، در عل م انسانی  سه گروه دابل  قسیم

بعثدها ررتارگرایثان، البتثه بثا مبثانی       (16: 1388)رایثن،  گرایان و از جمله جان است ارت میل   ،  مانند  جربهو اجتماعی هم معتبر اس

به وج د آورد، در عل م اجتماعی ددیقاً همین رویکرد را ا خاذ کردند  این دیثدگاه  « مفه م ذهن»رلسفی که گیلبرت رایل در کتاب 

در سر اسر بخش »باره گفته اس،:  که یکی از ن یسندگان در این ط ری کن ن ب ده اس، به رین منظر در رلسفه عل م اجتماعی  ا شایع

  انند باشند؟ دانشثمندان   هستند، یا می« علمی»ی عل م اجتماعی پرسش اساسی این ب ده اس،: آیا عل م اجتماعی  اعظم  اری  رلسفه

ند کثه ردای علثم بثه  ثن علث م اجتمثاعی برازنثده اسث، و ال ث ی          ا عل م اجتماعی از نظر  اریخی هم اره در پی طرح این ادعا ب ده

ی علث م اجتمثاعی سثنتًا مشثتمل بثر ارزیثابی   ریثق علث م اجتمثاعی           اند  در نتیجه، رلسفه گررته هایشان را از عل م طبیعی می پژوهش

و از چه جها ی شبیه آن نیسث،  امثا   که عل م اجتماعی از چه جها ی شبیه عل م طبیعی اس،  جه، ب ده اس،، یعنی ارزیابی این ازاین

ها بخشیده اس،، اکن ن دی ر ریلس ران عل م اجتمثاعی یثا    های مهمی به پژوهش درباره انسان ها و بینش اگر چه این ن رش، بصیرت

دوم گروهی که معتقدند که عل م طبیعثی و انسثانی هثر دو بایثد یثک       (9: 1389)ری، « کند  پردازندگان به این عل م را مسح ر نمی

روش داشته باشند اما این روش نه  جربه که  فسیر اس،  البته طررداران این گروه بسیار نثادر هسثتند امثا طررثداران عررثان و ادیثان       

ی در هر دو گثروه یکسثان اسث، امثا روش     که روش  جرب معم الً ه او اه این دسته و گروه هستند  س م گروهی که معتقدند با این

ب( یکتاان اران این گروه معتقدند ( 167: 1387)مردیها،  ش د   جربی اتی در عل م طبیعی هم به علم یقینی مطابق با وادع منجر نمی

هثای   به پدیثده  ها )انسان( وج د دارد دابل رروکاستن عل م انسانی و اجتماعی به دلیل ویژگی واصی که در م ض   م رد مطالعه آن

اسثاس مبثادی نظثری بثه دو گثروه       ها صحیح نیسث،  ایثن گثروه یکتاان ثار را بثر      طبیعی نیستند و کاربرد روش  جربی در م رد آن

اند: یکی ه او اهان مکت  عل م ررهن ی آلمان یعنی ویلهلم دیلتای و متأثر از وی ماکس وبر کثه عمثل انسثان را دارای      قسیم دابل

و  170ث   177: 1391)هیث ز،  داننثد    هثا علث م ررهن ثی مثی     های  فسیری را مناس  عل م اجتماعی یا به گفته آن روشدانند و  معنا می
های زبانی ویت نشناین متأور هسثتند  و ایثن    ی بازی و گروه دوم اررادی نظیر پیتر وینچ که متأثر از نظریه (211ث   220: 1386گیدنز، 

 داند  متفاوت میدو شاوه از دانش را دارای دو زبان 

( هم 707: 1390باوری )طی  در: گریفیتس،  ،( و ررایار1390 علمداری، گرایی )معینی گرایی و ررااثبات در رارسی به مابعداثبات 11

  رجمه شده اس، 

  ا زوی به دس، داده اس، عل م دینی/( شرای مختصر از 1390مطهری ) 12

ای کثرده اسث،، کثار  مانهثایم در کتثاب       اسثتفاده گسثترده  « ایدو ل ژی»طالح هایی که از اص گرایان و مارکسیس، از دی ر چپ 13

داند که بثرای بثر هثم     را ی   پیا می ی مقابل آن داند و نقطه های طبقه ااکم می اس، وی ایدو ل ژی را اندیشه« ایدو ل ژی و ی   پیا»

یشه گرامشی دارد با این  فاوت که گرامشی ایدو ل ژی زدن نظم م ج د اس، و نه   جیه نظم م ج د  که البته شباه، بسیاری به اند

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 
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داند اما ی   پیا را برانداز ررح  نشاند اما مانهایم ایدو ل ژی را متعلق به طبقه ااکم می کارگری را در برابر ایدو ل ژی ب رژوازی می

 رسد  نها اوتال  لفظ داریم و نه  فاوت دی ری  گیرد و در اینجا به نظر می می

سازی و   لید علم دینی  بدیل به یک پروژه اک متی شد اس، و نه یک پروسه طبیعی که   سثط دانشثمندان و    که اسالمی همین 14

   رو شده اس،  روبه : منابع آنالین( با انتقاد1393عبدالکریمی )مانند اندیشمندان دنبا  ش د   سط بروی 

یک کل وااد ررح کرده اس، که با امله ناپلئ ن متح   شد در وادع امله  البته این پژوهش به  سامح در اینجا جهان اسالم را15 

معل   نا  انی آن امپرا  ری بث د را مت جثه   شد و این امله هم  ع مانی میناپلئ ن  نها بخشی از  جهان اسالم را که شامل امپرا  ری 

های ایران  که ایران به مناسب، جنگ تاده اس، چنانهای دی ری ار ماندگی و د کرد وگرنه در جاهای دی ر این ا فاق در زمان عق 

 ها نسب، به آن  قریباً مشابه ب ده اس،  ارتادگی و د نسب، به غرب شد  اما واکنش ( مت جه  فاوت و عق 1805ث  1813و روس )

گرچثه هثر دو    اسث، ( برگررتثه شثده   1381 ثر ررهنثگ رجثایی )    ( و از آن روشن1391از امید عنای، )گانه  بندی سه این  قسیم 16

ش د بثا   رسد می یاند اما به نظر م گرایی نام برده پرستی و عرب اند و  به  ر ی  از وطن های معاصر جهان عرب را بررسی کرده جریان

در م رد ایران و  رکیه به وج د آمدن این سه جریثان صثادق    رسد داد ادادل به نظر می گرایی این مفه م را   سعه گذاشتن نام ملّی

 ، اس

هثا ده ویژگثی عنث ان     ایثن جریثان   گرا از مصطفی ملکیان اس، که برای هثر کثدام از   های اسالم گانه از جریان بندی سه این  قسیم 17

 (98-103: 1390) نم ده اس، 

: 1392)ای  ( هم در  عریف بنیادگرایی از همین شباه، وان ادگی بهره برده اس،  سروش دباغ هم در مقاله2007وِن ) مالیس راث 18
هثای مختلثف از شثباه،     ، عریثف و دراوث  چنثین   اسثتفاده کثرده اسث،  هثم     برای  عریف روشنفکران از همین مفه م منابع آنالین(

  ( برگررته شده اس،45-60: 1386وش دباغ )سر وان ادگی از

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 
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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 



 

 

 

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 
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 مقدمه

روسـت کـه برآمـدن و     ی پانصدساله است. دلیل این متأخر بودن ازآن تقابل علم و دین یک منازعه با پیشینه

انـد مـثالً نجـوم و     ای بوده که علومی غیر از این بر اذهان مردم و دانشمندان حـاکم بـوده   بروز ادیان در دوره

و فیزیک ارسطویی با تقسیم به طبیعی ای شکل سیارات  اخترشناسی بطلمیوسی با مرکزیت زمین و مدار دایره

 و قسری و میل طبیعی اشیا برای رجوع به اصل خود. 

رنان، مورخ علم، کالین اند چنان که  ها نداشته با این گزاره های دینی هیچ تضاد و تقابلی در آن دوره گزاره

 باره نوشته است: در این

های شخص روحـانی   جهانی ملکوتی است، دانستهمادامی که این نظر رایج بود که جهان طبیعت مفعول »

شـناخت و از سـوی دیگـر بـه      سو طبیعت را مـی  ای علمی نیز داشت. او از یک یا جادوگر روحانی جنبه

ای از دنیـای واقعـی    خدایان دسترسی داشت. تعارضی میان علم و مذهب نبود. هر دو جنبـه ی همبسـته  

 (16: 1371« )ای از توضیحات طبیعی و روحانی بود. یزهبودند. علم در تمدن ماقبل تاریخی و اولیه آم

های شانزدهم و هفدهم میالدی با وقوع انقالب علمی کـه اخترشناسـی کسرنیکـی و فیزیـک      طی سدهاما 

ـ   184: 1387)برونوفسـکی و مـازلیش،    شـود   نیوتونی جایگزین نجوم بطلمیوسی و فیزیک ارسـطویی مـی  

تضاد و تقابل میان علم و دین آغاز شود  ای از آن تلقی نمی تی و سایهو دیگر جهان مفعول جهان ملکو( 159

 گردد. می

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 
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را بیـان کنـیم    های علم و دین در غرب داستان بلندی دارد که اگر بخواهیم چکیده آن ها و ستیزش سازش

  ی اول عبارت است از تعـار  باید بگوییم: مناظره دین و علم سه مرحله را پشت سر گذاشته است: مرحله

شـود و بالفاصـله متکلمـان و مفسـران و      پروا؛ مسـئله علمـی مطـرح مـی     مهابا و بی مستقیم و رد و انکار بی

کنند پس از مـدتی کـه قـوت آن     را طرد و نهی می گیرند و از موضع دینی آن روحانیان در برابر آن موضع می

شود که طـی آن   رحله دوم آغاز میآورد م چندان پرستیژی نمی شود و مخالفت با او نه مسئله علمی تثبیت می

زننـد بلکـه    شود و دیگر دست بـه مبـارزه و رد و انکـار نمـی     تر می رفته موضع روحانیون و مفسران نرم رفته

گویند این مطلب مخالفت و منافاتی با متون دینی ندارد پس از مدت چنـدی از ایـن هـم پـا را      رفته می رفته

گویند که این مطلب اصالً از اول در متون دینی وجود داشـته   رند و میگذا فراتر نهاده و پا به مرحله سوم می

توان آن مسئله علمی را از  که چگونه می کنند بر این ایم و قرائتی را ذکر می است و ما تا به امروز متفطن نبوده

  1متون مذهبی استخراج و استنباط کرد.

دنیا، خارج از تمدن مـدرن غـرب، ازآنجاکـه     طرف این داستان مجمل علم و دین در غرب بود اما در این

گویان واحد نداشت و سطآ نهادهای رسمی آن پایین بود جنگ  علم تجربی زاده اینجا نبود و دین هم سخن

رسد همان مراحلی را پشت سر گـذارده   دین چندان نمود نداشته است اما در سطحی دیگر به نظر می علم و

ی سـوم، در ایـران    ی دوم بـه مرحلـه   دار نشان دادن گذار از مرحله است که در غرب بوده و این بخش عهده

 معاصر، است.

در این بخش تالش چیست؟ « علم دینی»و « دین علمی»این بخش قصد پاسخ به این پرسش را دارد که: 

پـردازی   سـو نظریـه   شمسی به ایـن  1340خواهد شد مستند به آثار و مکتوبات اندیشمندان ایرانی که از دهه 

 اند ضمن نشان دادن مصادیق دین علمی و علم دینی، گذار از دین علمی به علم دینی نشان داده شود.  کرده

شده در پیش از انقالب اسالمی نشان داده خواهد  بدین منظور ابتدا نمودهای دین علمی را در آثار منتشر

شـود.. سـسس    صورت موردی مهدی بازرگان بررسی می شد و چرایی این رویکرد به بح  گذاشته شده و به

سـازی علـوم را    گرایـی و اسـالمی   به سراغ علم دینی در بعد از انقالب اسالمی رفته و امواج مختلـف بـومی  

 کنیم.  شناسی از موافقان و مخالفان علم دینی ارائه می جریاناختصار بررسی کرده و سسس یک  به

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 
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هـا و   ها، مقالـه  نامه ازآنجاکه بررسی موردی افراد موافق و مخالف علم دینی کاری است که در بیشتر پایان

هـا و   بنـدی دیـدگاه   شده است، این پـژوهش تنهـا بـه معرفـی و طبقـه      های مرتبط با این موضوع انجام کتاب

 مختلف اقدام کرده و از بررسی موردی افراد که تکرار مکررات است پرهیز نموده است.های  جریان

 

 ی دین در برابر علم جدید . دین علمی؛ موضع منفعالنه1.2

تنهـا   های زیادی انجـام پـذیرفت تـا نشـان داده شـود کـه نـه        در ایران پیش از انقالب و عصر پهلوی تالش

ای علوم تجربی جدید نیست که حتی در تالئم با آن هم هسـت و ایـن   ه های دینی در تخالف با گزاره گزاره

 دین و علم در سازگاری کامل باهم هستند. 

ها  اما این جدال و تضاد از کجا آغاز شد؟ درباره آغاز جدال دین و دانش در ایران و تالش برای آشتی آن

 نویسد: رسول جعفریان چنین می

ا، انعکاسی از مسائل کالمـی جدیـد در اروپـا بـود. طبعـان زمـان       تعارض بین علم با دین در کشور م»...

مشروطه، زمان مناسبی برای انتقال این قبیل افکار به ایران بود. بسیاری از روشنفکران تـالش کردنـد تـا    

ها طـول   نامیدند، از دین تهی کنند. مدت تضاد دین و دانش را نشان داده و میدان را به نفع آنچه دانش می

آرامی با مسائل علمی جدید آشنا شدند و برای آشتی دادن دانش و دین قدم  کسانی از متدینین بهکشید تا 

های عربی و سپس عـرا  و ایـران منتقـل     پیش نهادند... این گرایش از اروپا به مصر و از آنجا به سرزمین

ه ایـران بـود...   شد. در بخش تفسیر، تفسیر طنطاوی مروج چنین نگرشی در تمامی جهان اسالم و از جمل

های انقالب مشـروطه و بعـد از    تفسیر علمی از دین در ایران به دوران شروع تجدد در ایران و سپس سال

 (157-158: 1390« )شود. آن مربوط می

ناپذیر است و دیـن   فر  که علم یک حقیقت مطلق و خلل طبیعتاً پس از شروع این جدال، و با این پیش

ای تالش کردند که شکافِ بین دیـن   است پس تماماً حق و حقیقت است. عده اسالم ازآنجاکه از جانب حق

 و علم مدرن را پر کنند.

وار و بـا   صورت فهرست ی این پژوهش نیست لذا به ها در حوصله ها و کوشش تک این تالش بررسی تک

« الملل میزان»کتاب  بریم: ها را نام می اساس تقویم شمسی( برخی از این کتاب رعایت تقدم و تأخر زمانی )بر

دیـن و  »شـده،   ( از یک مسیحی مسلمان1290« )رساله در حرمت شراب»بخش میرزا قاجار،  ( از علی1267)

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 
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الصحه در  حفظ»( از نصراهلل حاج سیدجوادی،  کتابی از یک خارجی مسلمان شده با نام 1332« )دانش جدید

( از عباس محمـود العقـاد یـا ترجمـه     1343« )قرآننخستین انسان: درباره نظریه داروین و »(، 1336« )اسالم

( از عفیـف  1346« )بحثی درباره علوم روز و قرآن»از یداهلل سحابی، « 1346« )خلقت انسان»خلیل خلیلیان، 

( از 1346« )اسـالم و طـب جدیـد یـا معجـزات علمـی قـرآن       »اهلل مرزوقی،  عبدالفتاح طباره با ترجمه حبیب

« های عصر ما ارمغان روشنفکران یا خواسته»ی با ترجمه سیدغالمرضا سعیدی، عبدالعزیز اسماعیل پاشا مصر

بررسی دیـن از راه  »( از عبدالرسول حجازی، 1352« )های خدا در طبیعت نشانه»( از ذکراهلل احمدی، 1351)

نجوم کنونی و »( از مهندس محسن عطایی، 1354« )طرح علمی اصول اسالم»( از علی پریور، 1353« )دانش

اعجاز قـرآن از نظـر علـوم    »اهلل دبیر،  ( از آندره ژیره فرانسوی با ترجمه مهندس ذبیآ1357« )عرفت کردگارم

  (446-448، 158-159: 1391)جعفریان، ( از یداهلل نیازمند. 1358« )امروزی

هـای علـوم تجربـی طبیعـی      ها نشان دادن سازگاری و مطابقت احکام اسالمی با یافتـه  محتوای این کتاب

ی  ها با دین خصوصـاً نظریـه   ها و یافته های احتمالی برخی از این نظریه دید است و یا برطرف کردن تقابلج

ها عدم اهتمام بـه   توجه در اکثر این کتاب . نکته قابل2ها بسیار مطرح بوده است تکامل داروین که در آن سال

 گفتن از سوی دیگر است. سو و منفعالنه بودن و از موضع ضعف سخن انسانی تجربی از یک علوم

صورت موردی نماینده شاخص این رویکرد، کـه بیشـترین    نماید به وار الزم می  ی فهرست ازاین اشاره پس

ها را در این زمینه انجام داده است، یعنی مهدی بازرگان بررسی شود. امـا پـیش از آن چرایـی چنـین      تالش

 شود. رویکردی بررسی می

 

 . چرایی دین علمی1.1.2

کنـد: اول؛   قدر گسترده بود مصطفی ملکیان پنج دلیل را ذکـر مـی   در اینکه چرا این رویکرد )دین علمی( این

نگری مبتنی بر علم )علم تجربی(. دوم؛ مقابله با مارکسیست که  ورود مدرنیته و مدرنیسم و به طبع آن جهان

انند بازرگان و سحابی که در علـوم  ادعای علمی بودن داشت. سوم؛ شأن کسانی که چنین ادعاهایی داشتند م

ای که تا حد زیادی خرافی و غیرعقالنی بـود کـه    فنی و تجربی درس خوانده بودند. چهارم؛ مبارزه با جامعه

دیدند. پنجم؛ مخاطبان این افراد که دوست داشتند در عین مدرن بودن متـدین   نجات را در نگرش علمی می

 (83: 1392)هم باشند. 

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 



 بخش دوم |از دین علمی  به علم دینی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 | 33 

های علمـی از   گونه برداشت رسد بتوان به دالیل باال چیزی افزود اما ببینیم داوری در مورد این به نظر نمی

دانند و خصوصاً در  را التقاطی و باع  گمراهی می ای آن دین چگونه بوده است؟ در این زمینه باید گفت عده

گذارند بـرای نمونـه    فی انگشت تأکید میهای انحرا ها و گروهک گیری جریان مورد تأثیر این جریان بر شکل

هـای مجاهـدین    گیری و انحراف اندیشـه  بار تأثیر آرا  بازرگان بر شکل چندین (554-567: 1390)جعفریان 

نظر از تأثیرات عملی این آرا  است که  شود. بخش دیگری از انتقادات متوجه روش، صرف خلق را متذکر می

ها را متهم کرد که بـه مغالطـه    توان آن از نظر منطقی هم می 3زند. می دور« پوزیتیویستی بودن»حول اصطالح 

اند چون فقه را که بخشی از دین است را کـل دیـن )کـه حـداقل مجموعـه باورهـا و        کّنه و وجه دچار شده

 اند. هنجارهای اخالقی را نیز داراست( فر  کرده

 شود. ه بح  گذاشته میی شاخص این رویکرد، یعنی مهدی بازرگان، ب در ادامه نماینده

 

 . مهدی بازرگان؛ نمادِ دینِ علمی2.1.2

 1322است که در سـال  « مطهرات در اسالم»ی آشتی دین و علم،  های بازرگان در زمینه در زمره اولین کتاب

 شمارد اول آنکه: منتشر شد. نویسنده در ابتدای این کتاب دو هدف را برای انتشار آن برمی

 ( 20تا: )بی« قه علمی مطهرات در اسالم را مطالعه کند.طرفانه و به طری بی»

 و دوم اینکه:

وطنان... شاید تصدیق نمایند که احکام مطهرات اسالم از حـدود سفارشـات اخالقـی کـه بـا       غالب هم»

اقتضای عقل سلیم و طبع لطیف ممکن است در میان ملّتی رایج شده باشد، باالتر بـوده و مبنـی بـر یـک     

باشد که حکایت از بینایی کامل واضع آن بـه رمـوز    بیعی صحیح و نکات علمی دقیق میسلسله قوانین ط

« ای از ثمره علم جدید را با احکام قـدیم تطبیـق نمـاییم    خواهیم خوشه طبیعت و اسرار خلقت است... می

 (21)همان: 

ه نمایـد. و حتـی   های بیوشیمی نجاسات و مطهرات را در اسالم توجیـ  کوشد با یافته در ادامه بازرگان می

را اعـالم  « فرمـول شـیمیایی نجاسـات   »و ( 64)همـان:   تعریف جدیدی مبتنی بر علم از نجاسات ارائـه داده 

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 
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کند به اشکاالت علمی که ممکن است به مطهـرات شـود پاسـخ گویـد      و در ادامه تالس می)همان( کند.  می

 گیرد که:  و نتیجه می (73-76)همان: 

ای  جز تکرار یا انعکاس قوانین طبیعت که امـروزه بـرای مـا تـا انـدازه      احکام نجاست و طهارت چیزی»

 (79)همان، « ی علوم جدید[ روشن شده نیست. واسطه ]به

و شـیطان را میکـروب    (80-90)همـان:  پـردازد.   بازرگان در ادامه به توجیه علمی آب کُر و آب چاه مـی 

 (108)همان: کند  تفسیر می

بوده هم در پی حـل   1356که حاصل یک سخنرانی در سال « عت و تکاملتوحید، طبی»بازرگان در کتاب 

گیرد تـا اثبـات نمایـد چیـزی کـه اکنـون        ی جدال دین و دانش است و تمام تالش خود را به کار می مسئله

)همـان:  اند به طرز بهتری در قـرآن آمـده اسـت.     دانشمندان علوم طبیعی تحت عنوان تکامل به آن نائل آمده

« قرآن مجید، تکامـل و خلقـت انسـان   »اری که پیش از او یداهلل سحابی در کتاب نسبتاً طوالنی  ک (400-369

 ( پیگیری نموده بود.1387)

های گسترده مهدی بازرگان در این زمینه بود که برای آوردن شاهد مثالی از  ای اندک از تالش ها نمونه این

ی دین و دانش را داشته و با همین رویکرد بـه   غدغهرویکرد علمی ذکر شد و اال بخش عمده آثار بازرگان د

 پردازد. حل آن می

 

 . علم دینی؛ موضع فعاالنه دین در برابر علم جدید2.2

سازی  که منجر به روی کار آمدن بنیادگرایان اسالمی گردید بح  اسالمی 1357پس از انقالب اسالمی سال 

که سودای آن داشت همه وجوه زندگی را اسالمی کرده مقتضای شرایط انقالبی آن زمان،  علم و دانش هم به

های امثال بازرگان و طالقانی که یـک موضـع    از نمادهای غربی بزداید، مطرح شد. این بار اما برخالف تالش

دادنـد،   های دینی را بـا آن تطبیـق مـی    های علم جدید، گزاره منفعالنه بود و با حجیت قائل شدن برای گزاره

نقد و سازگار کردن علم با دیـن و حتـی    که از یک موضع فعاالنه و از منظر کامالً دینی به ها بر آن شد تالش

تر علم مدرن غربی به کناری نهاده  صورت افراطی های دینی انجام شود و حتی به بیرون کشیدن علم از گزاره

 های دینی برساخته شود. شده، علمی کامالً منطبق بر گزاره
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هـا و بنـا بـه     ای زمـان  صورت جدی و پردامنه دنبال نشـده و در پـاره   همیشه بهها  ها و تالش این حرکت

اقتضائات زمانی و رخدادهای سیاسی و اجتماعی دچار فـراز و نشـیب شـده اسـت امـا در پـس از انقـالب        

توان تشخیص داد. اما قبل از آن در پیش از انقالب اسـالمی و البتـه بـا شـعار      اسالمی حداقل دو موج را می

ای را فراهم کردند که فکر علومی متفـاوت و از   ای از روشنفکران و اندیشمندان ایرانی زمینه سازی عده بومی

سازی  سازی/اسالمی های بومی ها خطور کند. بنابراین در ادامه هر سه این موج علوم رایج مدرن غربی به ذهن

 بررسی خواهد شد.

 

 ر ایران معاصرسازی د سازی/اسالمی ی بومی گانه . امواج سه1.2.2

سازی مواجه  سازی/اسالمی ( تا به امروز در ایران ما با سه موج بومی1945/1324از پایان جنگ جهانی دوم )

هـای حکومـت پهلـوی     کند و در برابر تـالش  . موج اول در زمان پهلوی دوم نمود و بروز پیدا می1ایم:  بوده

کنند.  هایی اقدام می ن اجتماعی به طرح چنین دیدگاهسازی ایران روشنفکران و فعاال سازی و غربی برای مدرن

داننـد. ایـن تـالش بیشـتر      سازی پهلوی مـی  ها بر غربی گونه تالش برخی انقالب اسالمی را نماد پیروزی این

. موج دوم را پس از انقالب اسـالمی، بـا   2سازی در آن خبری نبود.  سازی بود و از اسالمی معطوف به بومی

سـازی   شود، شاهد هستیم. و از این مرحله اسـت کـه اسـالمی    انقالب فرهنگی شناخته می تحوالتی که با نام

یابد و در  ظهور و بروز می 1380ی  . موج سوم در اوایل دهه3شود.  سازی شده و پیگیری می جایگزین  بومی

راج گیـرد و بـا مـوج اخـ     ای شـدت مـی   یافته صورت سازمان نژاد و به زمان ریاست جمهوری محمود احمدی

یابد و پس از تحوالت و حوادث پـس   دار ادامه می ها و باال گرفتن بح  دانشجویان ستاره اساتید از دانشگاه

 شود. رسد. در ادامه یکایک این امواج را بنا به ترتیب زمانی بررسی و ارزیابی می از انتخابات به اوج خود می

سـازی جریـان    فرهنگی همیشـه بحـ  از اسـالمی   البته باید یادآور شد که در طول سالیان بعد از انقالب 

بـریم معنـای یـک     شده اما ازآنجاکه وقتی اصطالح موج را به کار می داشته و اقداماتی در این زمینه انجام می

توان اقدامات متعدد و  رسد نمی شود به ذهن می زمان کوتاه می جریان قوی که باع  تغییرات ناگهانی در یک

 داده است را یک موج مجزا تلقی کرد. سالیان میان موج دوم و سوم رخ پراکنده دیگری که در طی
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 سازی از پایین . موج اول؛ بومی1.1.2.2

سازی در آن شکل گرفـت را ترسـیم کـرده و     ای که موج اول بومی در این قسمت فضای سیاسی و اجتماعی

 شود. سازی شرح داده می سسس فضای فرهنگی و فکری آن و پروژه بومی

 

 57تا  42های  . فضای سیاسی و اجتماعی ایران بین سال1.1.1.2.2

میالدی است. اگر بخواهیم چند حادثه مهمی که در ایـن دوره رخ   1960ی  ی زمانی مصادف با دهه این بازه

، انقـالب  1959داده یا فضای جهانی را در این دوره شکل داده است را نام ببـریم بایـد از انقـالب کوبـا در     

در فرانسـه کـه    1968(، جنبش دانشجویی ـ کارگری مه  1965-1975، جنگ ویتنام )1966در فرهنگی چین 

چنین استمرار جنگ سرد بین دو بلـوک شـرق و غـرب را     شد و هم iگیری ژنرال شارل دوگل منجر به کناره

 نباید از یاد ببریم.

یـان روشـنفکران در نقـد    دست هم داده بود و انتقاداتی را در دنیای غـرب در م  به این حوادث همه دست

سـومی هـم،    تمدن مدرن غرب و در حمایت از کشورهای جهان سوم به راه انداخته بود. روشنفکران جهـان 

ی  ها را هـم زیـر سـیطره    تبع روشنفکران غربی شروع به انتقاد از تمدن مدرن غربی، که اینک سرنوشت آن به

iزمـین دوزخیان روی »خود گرفته بود، کردند. انجیل آنان کتاب  i( »1961  فـرانتس فـانون )i i i    بـود. سـارتر

 گفت. کرد و از نقش روشنفکر در تحوالت اجتماعی می داری می میدان

گرایی و زندگی روزمـره در   نو که اعتراضی علیه مصرف در همین دهه است که رادیکالیسم جدید یا چپ

درنیسـم سـر   م شود شـکل گرفـت و پـس از شکسـت آن اسـت کـه پسـت        داری محسوب می جهان سرمایه

 مدرنیسم؛ چیستی و چرایی به آن پرداخته خواهد شد.( آورد. )در بخش سوم: پست برمی

-32هـای   ساله سلطنت مشروطه بین سال ی سیاست داخلی، شاه ایران پس از یک دوره دوازده در صحنه

فـزایش قیمـت   ، در این دوره همزمان با ا1342تا  1332های  ساله بین سال ، و یک دوره دیکتاتوری ده1320

                                                           
i Charles De Gaulle (1890 - 1970) 
ii Wretched Of The earth 
iii Frantz Fanon (1925 - 1961) 
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ـ   314: 1392)کاتوزیـان،  کند. و شتابان در حال مدرنیزاسـیون از بـاال اسـت.     نفت استبداد ایرانی را احیا می

288) 

اهلل بروجردی درگذشته و یکی از عوامل بانفوذ که قـدرت مطلـق شـاه را کنتـرل      آیت 1340در فروردین 

زودی با ترور وی مـانعی دیگـر از سـر راه شـاه      کرد از بین رفته است دولت کندی هم مستعجل بود و به می

خـورده   شکسـت  1342برداشته شد. یک جنبش و قیام مردمی در واکنش به اصالحات پیشنهادی آمریکـا در  

  )همان(های مسلحانه بر ضد رژیم پهلوی در حال پدید آمدن است.  است. و زمینه ظهور جنبش

 

 57تا  42های  سال. فضای فکری و فرهنگی ایران بین 2.1.1.2.2

رگـه   توان تحت گفتمان بازگشت بـه خویشـتن دانسـت کـه دارای سـه      کلیه جریانات فکری این دوره را می

گرایی  گرایی )نصر( و سوم بومی احمد و شریعتی( دوم سنت گفتمان( بود یکی چپ و مارکسیستی )آل )خرده

 (210: 1389)فیرحی، )احسان نراقی(. 

یست و چیسـت و چگونـه   تن کتن بود و البته در اینکه این خویشبه خویش گرایی، بازگشت این بازگشت

ی غربـی کـه توسـط     ها در نفـی مدرنیسـم و تجـدد آمرانـه     ی آن اختالف نظر بود اما همه باید به آن رسید؟

 داستان بودند. هم شد، مت پهلوی انجام میحکو

-1346ین شـادمان ) فخرالـد  یّدسـ  نـد: عمده این متفکران که آثارشان مورد توجه قرار گرفت از این قرار

« زدگی غرب»( با کتاب 1302-1348احمد ) (، جالل آل1326« )تسخیر تمدن فرنگی»شمسی( با کتاب 1286

« آنچـه خـود داشـت   »( و 1353« )غربت غـرب »( با دو کتاب 1305-1391[(، احسان نراقی )1385] 1341)

[( و علـی  1392شاهنشـاهی ]  2536« )رابـر غـرب  آسـیا در ب »( با کتاب 1314 -(، داریوش شایگان ) 1355)

 «.بازشناسی هویت ایرانی ـ اسالمی»و « بازگشت به خود»( با دو کتاب 1312-1356شریعتی )

ضدیتی با غرب داشته و خواهان رجعـت بـه خـویش و    ید همگی آ که از نام این آثار همه برمیهمانطور 

در سطآ جهانی که پـیش از  ی سیاسی و اجتماعی اضفه گفتمان با توجه ب این گرایش و خویشندهای  داشته

پـردازیم   مندان ایـن دوره نمـی  شیک اندی به اکاوی یکبه و ن غریب نیست. در اینجان رفت چندااین وصف آ
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ها رساله دکتـری مهـرزاد بروجـردی در     ا و مقاالت کافی در این مورد وجود دارد که یکی از آنه چون کتاب

 ( چاپ شده است.1393ک به صورت کتاب )بروجردی، ت که اینکیوز اسادانشگاه سیر

 

 59-61. موج دوم؛ انقالب فرهنگی 2.1.2.2

گرایی در ایران که رنگ و بوی اسالمی به خود گرفت پانزده ماه پس از پیروزی انقـالب و   دومین موج بومی

 گویند. در رخدادی خودنمایی کرد که به آن انقالب فرهنگی می

چیستی و معنای انقالب فرهنگی را به بح  گذاشته و در قسـمت بعـدی چرایـی و    در این قسمت ابتدا 

علل این رخداد را بررسی نموده و بعدازآن است که چگـونگی و سـیر رویـدادهای ایـن حادثـه را تشـریآ       

 کنیم. را مشاهده می خواهیم نمود و در آخر دستاوردهای آن

 

 انقالب فرهنگیدر  کلیدی یِ . دغدغه1.2.1.2.2

ای مرکـب بـرای تبیـین یـا توصـیف       عنوان واژه . به1چهار معنای متفاوت دارد: « iانقالب فرهنگی»طالح اص

شناسی. بـه   های یک انقالب سیاسی ـ اجتماعی در معنای متداول و رایج آن در علوم سیاسی و جامعه  ویژگی

ت و نظـام ارزشـی آن   های فرهنگی یـک جامعـه مثـل باورهـا، اعتقـادا      این معنی که عامل فرهنگ یا ویژگی

عنوان یـک حرکـت    . انقالب فرهنگی به2عنوان متغیر کلیدی یا عامل مسلط در وقوع انقالب قلمداد شود.  به

های رقیب. ایـن معنـا دقیقـاً     مکمل برای تحکیم موقعیت ایدئولوژی انقالب و دفاع از آن در برابر ایدئولوژی

iمطابق با اقداماتی بود که مائو i بـه راه انـداخت و هـدفش مبـارزه بـا       1966ین، در سـال  ، رهبر انقالب چـ

ها و اقشار طبقه متوسط جامعه چین بود. به بیان مـائو   های فردی بوروکرات ها و حتی منش ها، نگرش ارزش

هـای   توانستند خود را با فرهنـگ و انتظـارات انقـالب تـوده     این قشر حامل فرهنگ بورژوازی بودند که نمی

ی آموزشی و فرهنگـی   جانبه در حوزه . انجام اقدامات عمیق و تحوالت همه3کنند. چینی و رهبر آن همساز 

کـه   که لزوماً این حرکت با انقالب اجتماعی در معنای مصطلآ آن همراه یا همـزاد باشـد. همچنـان    بدون آن

 های صنعت، کشـاورزی، نظـام   ی انقالب ممکن است برای اشاره به تحوالت عمیق در هر یک از حوزه واژه

                                                           
i cultural revolution  
ii Mao Tse-tung (1893 – 1976) 

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 



 بخش دوم |از دین علمی  به علم دینی 
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ها به کار گرفته شود و هر یک از این تحوالت را به ترتیب با عناوینی چون انقالب صنعتی،  اداری و یا رسانه

. انقالب به معنـای  4 (82-85: 1379)حاضری، « ای بنامند. انقالب کشاورزی، انقالب اداری و انقالب رسانه

کنند و به معنای دگرگونی در فرهنـگ   می که که لوکاچ و آلتوسر مراد چنان مصطلآ در ادبیات مارکسیستی آن

 است که در این معنا به معنای سوم نزدیک است.

محمد حاضـری   خوانی دارد؟ علی گفته هم یک از معانی پیش با کدام 59اما انقالب فرهنگی ایران در سال 

داند و  طالق میداند و عبدالکریم سروش معنای سوم را بر آن قابل ا ( معنای دوم و سوم را مفیدتر می1379)

 کند که: تأکید می

جـای انقـالب    کـردم بـه   عنوان انقالب فرهنگی از همان ابتدا عنوان درستی نبود. بعدها خودم سعی مـی »

گفـتم.   ای بود که در جلسـات سـتاد هـم مـی     ی انقالب آموزشی را به کار ببرم و این نکته فرهنگی کلمه

که بتوانیم یا نتوانیم. مـا   ینایم که در فرهنگ کشور انقالب بکنیم، اعم از ا گفتم ]...[ ما در اینجا ننشسته می

خواهیم تحولی ایجاد کنـیم. لـذا عنـوان انقـالب      اش، می های آموزشی هم در برنامه ها، آن فقط در دانشگاه

: 1387)سـروش،  « هـا  فرهنگی، جامه و قبای بسیار گشادی بود بر تن ضعیف تحول آموزشی در دانشـگاه 

337-336)  

دانسته است زیـرا در حکـم انتصـاب     معادل انقالب آموزشی می امام خمینی هم گویا انقالب فرهنگی را

که در ابتـدای مـتن حُکـم از واژه انقـالب فرهنگـی       پس آن 23/3/59اعضای ستاد انقالب فرهنگی به تاریخ 

آنچه  (432، 12: ج 1389)خمینی، کاررفته است.  به« انقالب آموزشی اسالمی»شده در انتهای آن واژه  استفاده

 دهد. ق افتاد هم نشان از یک انقالب آموزشی برای تغییر در فرهنگ میدر عمل اتفا

 

 انقالب فرهنگی . دالیل2.2.1.2.2ِ

که چه کسانی و با چه هدفی اقدام به چنین کـاری کردنـد ماننـد بیشـتر      درباره چرایی انقالب فرهنگی و این

حوادث سیاسی و اجتماعی تـاریخ جمهـوری اسـالمی اطالعـات و مسـتندات دقیقـی در دسـت نیسـت و         

 های سیاسی مختلف نیز بر این ابهامات افزوده است.  ها و منازعات گروه جنجال

ذکر هم تفاوت انقالب فرهنگی با سـتاد انقـالب فرهنگـی اسـت کـه عبـدالکریم        دیگر و قابلیک مسئله 

. درواقـع انقـالب   4کننـد  دهد و افراد معموالً این دو را بـا هـم خلـط مـی     سروش دائماً در مورد آن تذکر می

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 



 «علم دینی»به « دین علمی»از  |بخش دوم 
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ستاد انقالب  گردید اما 59ای از حوادثی بود که منجر به بسته شدن دانشگاه در اردیبهشت  فرهنگی مجموعه

ها و بازگشایی در خرداد همان سال آغاز به کار  ازآن و جهت بازبینی در دروس دانشگاه فرهنگی یک ماه پس

 کرد.

ای وجود دارند و  زیاد ناشناخته احتمال شمار و به اندرکاران انقالب فرهنگی افراد مختلف بی در میان دست

اند. و از میان  احمد و حسن حبیبی از دنیا رفته ی شمس آلدر میان هفت تن اعضای اولیه ستاد انقالب فرهنگ

ها و اظهارنظرها را در ابن خصوص داشته است. و پیداست که  ، بیشترین مصاحبه5زندگان عبدالکریم سروش

شود حوادث را از منظر گوینده بیان کرده و بـا   خوانده می iها که اصطالحاً تاریخ شفاهی خاطرات و مصاحبه

 کند و قابلیت اتکای چندانی ندارد. یات زمان و مکان فعلی دوباره بازسازی میتوجه به مقتض

انـد در یـک    یک جریان یکدست نبـوده  از طرف دیگر معتقدان به انقالب فرهنگی و مدافعان و بانیان آن،

اندرکار انقالب فرهنگی دانسـت، یـک گـروه     توان سه گروه با سه هدف مختلف را دست  بندی کلی می دسته

ها هدف تصفیه نیروهای مخالف خود از دانشگاه را داشتند که بیشتر از نیروهـای کمیتـه و سـساه و شـاخه     تن

جوانان حزب جمهوری بودند. گـروه دوم خواسـتار حـذف کلـی علـوم انسـانی بودنـد ایـن گـروه بیشـتر           

گـروه سـوم    ای نداشـتند و  های پزشکی و مهندسی بودند و از علوم انسانی سررشـته  های رشته کرده تحصیل

 فراستخواه، ()متشکل از روحانیون نشسته در قم که به دنبال اسالمی کردن علوم انسانی بودند. 

 

 . چگونگی انقالب فرهنگی3.2.1.2.2

طـور   ازحد منابع کافی وجود ندارد؛ همان در مورد انقالب فرهنگی و حوادث آن به دلیل نزدیکی زمانی بیش

رفته قضاوت در مورد آن دشوار  شود بسیاری از اسناد تاریخی ازدست   میازاندازه باع که فاصله زمانی بیش

که هنوز اسناد زیادی منتشر نشده و افراد زیادی به خاطر مصالآ و منـافع   شود نزدیکی زمانی هم به دلیل این

انتشار شود. عدم  کنند باع  دشواری قضاوت می را واژگونه می اند یا آن سیاسی برخی مطالب را بازگو نکرده

سازان و اسناد در ایران هم دلیل دیگری بر این مورد است. در اینجا با اتکا به کتاب مقصـود   خاطرات تصمیم

 شود: فراستخواه که شاید تنها کتاب در مورد سیر رویدادهای انقالب فرهنگی باشد این حادثه بازگو می

                                                           
i Oral history 

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 
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شد ]...[ فضای پرالتهاب سیاسـی   اره میصورت شورایی اد ها به ، دانشگاه58و در طول سال  57از اسفند »

توجهی از دانشـجویان   های دانشگاهی و در میان بخش قابل ها و پردیس ها حاکم بود. در کالس بر دانشگاه

های مسلکی، ایدئولوژیک و سیاسی جریان داشت ]...[  و نیز بخشی از کادر آموزشی و مدیریت، جروبحث

ر ان ]...[ دفـاتر و فعالیـت تشـکیالتی و تبلییـاتی خـود را در      های سیاسی اعم از مارکسیستی و غی گروه

دانشگاه مستقر کرده بودند و ]...[ فعالیت سیاسی حزبی مطبوعاتی، بر درس و بحث علمی و فنی و حتـی  

 ای دانشگاهی، غلبه داشت. بر فعالیت صنفی و حرفه

هـا و کنتـرل    تعطیل کردن دانشـگاه هایی مبنی بر لزوم  ، اینجاوآنجا بحث57-58پس از اتمام نیمسال دوم 

آغاز شد. در سال  58از مهر  58-59گرفت اما ]...[ سال تحصیلی  های سیاسی یاد شده صورت می فعالیت

تـر   ها، نیروهای وفادار به رهبری فعال های مخالف فرهنگی و سیاسی در دانشگاه و در مقابله با فعالیت 58

سم سیاسی و فرهنگی موجود در جامعه و دانشگاه کنجکاو و نگران شدند. این نیروها ]...[ نسبت به پلورالی

کوشیدند ابتکار عمل سیاسی و فرهنگی جامعه و دانشگاه، در دست نیروهای وفادار به رهبری  بودند و می

قرار بگیرد ]...[ فضای ملتهب سیاسی و اختالفات و مشاجرات همچنان در دانشگاه ادامه داشـت ]...[. بـه   

، 58شد ]...[ در اسفند  ، گاهی کار به زدوخورد و مجروح شدن افراد کشیده می58ول سال حدی که در ط

در یکی هماهنگی میان گروه هماهنگی اسالمی شدن دانشگاه در دانشگاه ملّی ]شـهید بهشـتی[ و ریاسـت    

  6ای اسالمی به میان آمد. وقت آن دانشگاه ایجاد دانشکده

انقالب اسالمی در »ضرورت ایجاد  پیام نوروزی رهبری انقالب، به 11 با این پیشینه و مقدمات بود که بند

تبدیل دانشگاه بـه محیطـی سـالم    »و « تصفیه اساتید مرتبط با شر  و غرب»، «های سراسر کشور دانشگاه

سخن ایشان خطاب بـه   17/1/59های  چنین در روزنامه هم 7تصریح شد.« برای تدریس علوم عالی اسالمی

زدگـان بیـرون بیاییـد و     شد که شما دانشجویان عزیز خودتان درصدد باشید که از غربدانشجویان درج 

خواهید مستقل و آزاد  شده خود را پیدا کنید. شر ، فرهنگ اصیل خود را گم کرده است و شما که می گم

 باشید، باید مقاومت کنید.

ها را به طور  ها در دانشگاه یان گروهها و تشنجات و زدو و خوردها م خواه در ادامه به تفصیل درگیری فراست

 افزاید: کند و می مفصل روایت می

خود مقرر کرد که دانشگاه بایـد   29/1/59]...[ شورای انقالب، به دنبال مالقات با رهبری انقالب در بیانیه 

 های گوناگون خارج شود. در این بیانیه، سه روز فرصت برای برچیده شـدن  از حالت ستاد عملیاتی گروه

شده بود که امتحانات دانشگاهی باید تـا   شده بود و نیز افزوده ها در دانشگاه تعیین دفاتر و تشکیالت گروه

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 
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ها تعطیل بشود و هرگونه اقدام استخدامی و ماننـد آن در   خرداد دانشگاه 15خرداد به اتمام برسد و از  14

ریـزی بشـود.    و اسـالمی طـرح   دانشگاه متوقف شود و نظام آموزشی کشور بر اسـاس مـوازین انقالبـی   

جمهور وقت و نیز حسن حبیبی وزیر وقت علوم و آموزش عالی نیـز از طریـق    صدر رئیس ابوالحسن بنی

هـای سیاسـی از    وگو با خبرنگاران، بر ضرورت برچیـده شـدن فعالیـت    مصاحبه رادیوتلویزیونی و گفت

ش نیز اظهار داشت در صورت دستور وپرور ها تأکید کردند. محمدعلی رجایی وزیر وقت آموزش دانشگاه

 ها باید تعطیل بشود. رهبری انقالب، دانشگاه

 ای داشنگاه به مخالفت بری به حمایت و در مقابل اساتید و روسهای دانشجو انتشاز این بیانیه تشکل یا

 خیزند تا اینکه بالخره: می

تـدریج   به 8های منطقه  می و کمیتههایی از سپاه پاسداران انقالب اسال فروردین گروه 31شنبه  از عصر یک

هـا   های اطراف دانشگاه حضور یافتند و تا دوشنبه بـر تعـداد آن   های شانزده آذر و دیگر خیابان در خیابان

مهلـت مقـرر شـورای     )یعنی قبل از اتمـام سـاعات آخـرین    2/2/59افزوده شد و در بامداد روز دوشنبه 

هـای روی داد... پاسـداران دخالـت     دند. در ان روز درگیریانقالب( دانشگاه تهران را به محاصره درآور

های دانشجویی وفـادار   ورزیدند، انجمن انداختند، به شلیک هوایی مبادرت می آور می کردند، گاز اشک می

اللهـی، در   آموزان و زنان تحت عنوان نیـروی حـزب   هایی از کارگران، روحانیون، دانش به رهبری با گروه

های چپ و مخالف، تظاهرات نمودند. بنـا   های اسالمی و با شعارهایی علیه گروه نشگاهحمایت از ایجاد دا

کشته بر جـای مانـد ]...[    2زخمی و  300، 2/2/59های نیمروز دوشنبه  ها بر اثر درگیری به برخی گزارش

 (524-531: 1388)فراستخواه، 

هـا و   حرکت انقالب فرهنگی در شهرهای دیگر هم با تشنج و درگیری و دستگیری افراد همراه بود. بحث

( به دستور شورای انقالب همچنان ادامـه داشـت. و   15/3/59ها ) انتقادات تا آغاز تعطیلی رسمی دانشگاه

ـ     23در  احمـد،   مس آلخرداد همان سال به دستور امام خمینی ستاد انقالب فرهنگی بـا هفـت عضـو ]ش

الـدین فارسـی و    املشی، جالل محمدجواد باهنر، عبدالکریم سروش، علی شریعتمداری، محمدمهدی ربانی

[ شروع به کار کرد. بدین ترتیب نیمسال دوم سـال تحصـیلی   (431، 12: ج 1389)خمینی، حسن حبیبی. 

ـ  با حوادث انقالب فرهنگی در حالت غیرعادی به پایان رسید. طی سال 59-58 و  59-60ای تحصـیلی  ه

و سـپس از سـال    61-62طور کامل تعطیل بودند و تنها در بخشی از سال تحصیلی  ها به دانشگاه 61-60

 (531-535)همان: بازگشایی شدند.  62-63تحصیلی 
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 انقالب فرهنگی پیامدهای. 4.2.1.2.2

ای از  است که خالصه کرده مقصود فراستخواه نتایج و دستاوردهای انقالب فرهنگی به لحاظ کمّی را بررسی

 موجود است.« 3پیوست ـ »شده و در  آن در قالب جدول تهیه

در اینجا بیشتر به نهادها و مؤسساتی که در نتیجه انقالب فرهنگی و با تصویب ستاد انقالب فرهنگی و یا 

یم ایـن شـکاف   منظور تـرم  ـ دین ایجاد شده و به   های میان حوزه ـ دانشگاه و علم  با درک تضادها و شکاف

 شود. اند اشاره می تأسیس شده

اند بـه چهـار    اند و برخی در طول زمان تغییر ماهیت هم داده پیوسته هم این نهادها که گاه پراکنده و گاه به

هـای بـا محتـوای اسـالمی ایجـاد       اند: یک؛ ایجاد مراکز و انتشاراتی که جهت تألیف کتـاب  تقسیم دسته قابل

و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  8اند از مرکز نشر دانشگاهی بارز آن عبارتاند که دو نمونه  شده

. دوم؛ وارد کردن واحدهای درسی با محتوای اسالمی به دروس دانشگاهی؛ ایـن دروس  9ها )سمت( دانشگاه

دروس و ب.  10ها الزامی اسـت  دو بخش عمده دارند: الف. دروس عمومی که گذراندن آن برای تمامی رشته

. سوم؛ ایجاد دانشگاه و مراکزی برای تربیت 11های علوم انسانی تخصصی با محتوای اسالمی و مرتبط با رشته

های اسالمی یا متخصص در علوم اسالمی مانند دانشگاه تربیت مدرس  اساتید و دانشجویانی متعهد به آموزه

دانشجویان و نسـل آینـده مـدیران.     برای تربیت 13و تأسیس مراکز حوزوی ـ دانشگاهی  12برای تربیت استاد

توان به شـورای   چهارم؛ نهادهایی برای استمرار انقالب فرهنگی و پیگیری اهداف آن؛ از جمله این نهادها می

دفتـر  »، «14جهاد دانشـگاهی »دار انقالب فرهنگی اشاره کرد.  ترین میراث عنوان اصلی عالی انقالب فرهنگی به

هـم از دیگـر نهادهـای    « هـا  د نمایندگی مقام معظم رهبـری در دانشـگاه  نها»و « 15همکاری حوزه و دانشگاه

 شوند. ی چهارم محسوب می دسته

 

 یافته( شده )سازمان سازی نهادینه . موج سوم؛ اسالمی3.1.2.2

تری همچنان در قالب چهار دسـته نهـاد و    رنگ صورت کم ها بعد از انقالب فرهنگی به سازی دانشگاه اسالمی

نـژاد در مردادمـاه    ازاین از آن نام برده شد ادامه یافت اما با روی کار آمدن محمود احمـدی  سازمانی که پیش
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ای کشور با قوت و قـدرت بیشـتری مطـرح     سازی دانشگاه در فضای رسانه مباح  مربوط به اسالمی 1384

دانشـجویان  یافتـه و بحـ     شدت افزایش های ابتدایی روی کار آمدن وی به شد. اخراج اساتید از همان سال

، مقـام رهبـری هـم وارد    1388جمهوری سـال   شود. از سوی دیگر پس از انتخابات ریاست دار داغ می ستاره

سـازی دانشـگاه و علـوم انسـانی سـخن       ازاین حوادث از لـزوم اسـالمی   میدان شده و در چندین نوبت پس

 گوید.  می

ج جدید پیگیری شد. نظر به جدید بـودن  تشکیل ستاد بازنگری در علوم انسانی از اقداماتی که در این مو

 این موج داوری در مورد آن دشوار است.

 

 شناسی موافقان و مخالفان علم دینی . جریان2.2.2

سـازی سـخن    های مختلفـی لـه و علیـه اسـالمی     ها و گروه از زمان انقالب فرهنگی تاکنون افراد و شخصیت

هـا و   هـا، مقالـه   به دلیل کثـرت ایـن افـراد و اینکـه کتـاب     دهند.  ها را تشکیل می اند که طیفی از دیدگاه گفته

اند، در این پـژوهش بـدون وارد شـدن بـه جزییـات تنهـا بـه یـک          های بسیاری به این امر پرداخته نامه پایان

 کند. شناسی از موافقان و مخالفان این امر اکتفا می جریان

 

 . مخالفان علم دینی1.2.2.2

عنوان یک مؤلفه اساسی در زندگی ایرانـی،   اعتبار موضعی که در قبال دین، به اگر متفکران ایران معاصر را به

ی  اندیش اشاره کرد. همـه  اندیش و غیر دین توان به دو دسته دین بندی کنیم می کنند بخواهیم تقسیم اتخاذ می

دجواد تـوان بـه سـی    ضرورت منطقی مخالف علم دینی هم هستند از این میـان مـی   اندیش به متفکران غیردین

( و آرامش دوستدار اشاره کرد که مورد اخیر حتی با مفهـوم فلسـفه اسـالمی هـم مخـالف      1390طباطبایی )

اندیشند  اندیشان را اگر به دو گروه کسانی که به رابطه دین و مدرنیته می اما دین (249-310: 1383) 16است.

ای نیسـتند مطمئنـاً    ه در اندیشه چنین رابطـه کنند تقسیم کنیم. گروه دوم ک و آنان که به این رابطه اندیشه نمی

اندیشند فـارغ از   گوییم. اما کسانی که به این رابطه می می« سنتی»ها را  دغدغه علم مدرن را هم ندارند که آن
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، «گرایـان  سـنت »کنند )اعم از طرد یا جذب( سـه گـروه عمـده دارنـد      ای که بین این دو برقرار می نوع رابطه

 .17«جددگرایانت»و « بنیادگرایان»

شدت دیـن علمـی و هـر نـوع      های اخیر به در میان این سه دسته، گروه سوم، تجددگرایان دینی، در دهه

 کنند. علمی جدای از علم مدرن غربی را نفی و رد می

انـد کـه    مخالفین علم دینی )تجددگرایان اسالمی( چهار دلیل عمده در رد و نفی علم دینـی طـرح کـرده   

. عدم مطلوبیت علـم دینـی )نـامطلوب    3. عدم امکان علم دینی. 2. عدم ضرورت علم دینی. 1اند از:  عبارت

: 1391)موحـدابطحی،  . غیراخالقی بودن علم دینی. 4بودن از جهت علم و نامطلوب بودن از جهت دین(. و 

42) 

 

 . موافقان علم دینی2.2.2.2

ها هم جریانات مختلفی  شود و در میان آن کردن علوم هم تنها یک صدا شنیده نمی در بین هواخواهان اسالمی

ی سلبی داشته و به نفی هر چه غیراسالمی  هایی که تنها جنبه های متفاوت وجود دارد، از دیدگاه گاه با دید

هایی که خواهان تزریق متافیزیک و  خوانند، تا دیدگاه اش می لسفه اسالمی، که یونانیاست و حتی ف

های اسالمی به علوم و یا برساختن علوم جدید یکسره متفاوت از این علوم متداول. وجه مشترک  ارزش

ترین  ابتداییدر پاسخ به  وزنهآلود است  ها غربی و شرک آن زعم بهها نفی علوم متداول و  ی این دیدگاه همه

ها توافقی  باشد هم در بین آن می« علم اسالمی و دینی چیست؟»کردن علوم که همانا  پرسش در راه اسالمی

 وجود ندارد.

اندیشـند، بـازگردیم    گرایانی که به رابطه دین و مدرنیته می گفته از جریان از اسالم بندی پیش اگر به تقسیم

گرایـان و بنیادگرایـان از موافقـان علـم      ستند امـا دو دسـته سـنت   گفتیم که تجددگرایان مخالف علم دینی ه

 کنند. هستند که از ضرورت، امکان و مطلوبیت علم دینی/علم قدسی دفاع می 18دینی/علم قدسی

توان گفت از چهار شاخه عمـده   خواهند اسالمی کنند می ها را هم می بر اساس آنکه کدام شاخه از دانش

اریخی، تفسیری و تجربی( محل نزاع بیشتر بر روی شاخه علوم تجربی است علوم بر اساس روش )عقلی، ت

اینـک در ایـران    و از میان دو شاخه عمده علوم تجربی یعنی علوم تجربی انسانی و علوم تجربی طبیعـی هـم  

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 
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گرایان ماننـد سیدحسـین نصـر بـر کـل علـوم        امروز بیشتر نزاع بر روی علوم انسانی تجربی است. اما سنت

چنین فرهنگستان علـوم   آملی و برخی شاگردانش و هم درن نقد دارند و در میان بنیادگرایان جوادیتجربی م

شـدن علـوم تجربـی طبیعـی را هـم پـیش        اسالمی قم به ریاست سیدمحمدمهدی میرباقری امکـان اسـالمی  

وم تجربی انسانی شود، عل شود و بر آن تأکید می اند. اما معموالً آنچه بیشتر در فضای عمومی مطرح می کشیده

 است.

توان موافقان علم دینـی را بـه دو شـاخه تهـذیبی و تأسیسـی تقسـیم کـرد.         بندی دیگر می در یک تقسیم

کلی کنار گذاشته شود و علوم از بُن و بنیاد متفاوت بنا  اند که باید علوم مدرن غربی به ها بر این قول تأسیسی

 (1388فرانی،  )رمضانیرن غربی هستند. ها قائل به اصالح علوم مد نهاده شود و تهذیبی

های حداقلی: که تنهـا   . دیدگاه1درباره حدود تأثیرگذاری دین بر علم هم چهار دسته دیدگاه وجود دارد: 

های موجود  پردازی و داوری به روش در مرحله گزینش مسئله برای دین نقش قائل است و در مرحله فرضیه

پردازی استفاده  فیزیک پشتیبان نظریهعنوان متا های دینی به . رویکرد میانی که از آموزه2نهد.  در علم گردن می

تنها در مقام کشف که در  . رویکرد حداکثری که نه3کند، اما در مقام داوری به روش تجربی پایبند است.  می

 (50ـ 51: 1391)بستان به نقل از: موحدابطحی، مقام داوری هم برای دین نقش قائل است. 

  

 گیری . نتیجه3.2

های زیادی به انجام رسید تا نشان داده شود  ه تا پیش از انقالب اسالمی تالشدر این بخش نشان داده شد ک

هـا کـامالً بـا هـم      های دینی هـیچ تضـاد و تناقضـی نـدارد و ایـن دو نـوع گـزاره        های علمی با گزاره گزاره

داده  انصورت موردی در آثار مهدی بازرگـان نشـ   و به تعبیر کرده ها را به دین علمی اند، این تالش خوان هم

 شد.

سازی از پایین بـود   ای نشان داده شد. نخستین موج بومی گانه پس از آن علم بومی/علم دینی در امواج سه

شناسانه به وجود آمد. موج دوم در قالب انقـالب فرهنگـی بعـد از     که متأثر از جو پسااستعمارگرایانه و شرق

شمسی به این سو پیگیری شـده   1380ی  دههسازی پیگیری شد. موج سوم هم در  انقالب و با شعار اسالمی

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 
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ها و تأسـیس یـک    است. نتیجه موج اول پشیمانی پشتیبانان سابق و پیامد موج دوم کم شدن کیفیت دانشگاه

 سری نهادها برای پیگیری انقالب فرهنگی بود. موج سوم هم به دلیل نوپا بودن هنوز قابل داوری نیست.

 ها در این زمینه را نشان داد. مخالفان علم دینی، تعار  دیدگاه شناسی موافقان و جریان

 

  

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 
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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 
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 های بخش دوم توشت پی

                                                           
( از بریث   1389لحی )پثارک، ذاکثر صثا    ( از اندرو هثا  1374اند: سروش ) این جمالت را سه نفر از سه شخص متفاوت نقل کرده 1

 ای در برنداش،  ( از ویلیام جیمز  جستج  برای اصل این سخن نتیجه1392وای، و ملکیان )

 هایی که درباره نظریه داروین و نسب، آن با نظریثه آرثرینش کثه م رددبث   ادیثان و مث رد       ( لیستی از کتاب501: 1390جعفریان ) 2

 را به دس، داده اس،  صریح درآن اس، 

  اس، : منابع آنالین(1392)« بازرگان پ زیتی یس،!؟»دکتر سروش با عن ان  ی مقاله ها و واکنش به آن متأور رین آن 3

( که شاید  نها کسی باشد که درباره انقالب ررهن ی مقاله علمی ث پژوهشی ن اشثته اسث،،    1379محمد ااضری ) برای نم نه علی 4

که آغاز انقالب ررهن ی را همزمثان بثا  شثکیل سثتاد انقثالب       ط ری ی ولط کرده اس،  بهستاد انقالب ررهن ی را با انقالب ررهن 

 داند  ررهن ی می

هثای   عبدالکریم سروش از جمله اررادی اس، که در ستاد انقالب ررهن ی ب ده اس، و در برابر انتقادا ی کثه اینثک در سثخنرانی    5

بر این نکته  أکید دارد که انقالب ررهن ی با ستاد انقالب ررهن ثی متفثاوت   ش د داوماً  مختلفش در وارج از کش ر با آن روبرو می

ها گردید و در مقابل ستاد انقالب ررهن ی که وی در آن اوث ر داشثته    اس، و انقالب ررهن ی ب د که منجر به بسته شدن دانش اه

 ثرین عوث  سثتاد را     رایثده و وطرنثاک   ا بثی اامثد ر  ها ب ده اس،  وی همانند محمد داوثد، شثمس آ    اس، برای بازگشایی دانش اه

: 1384: )سثروش،  انقالب ررهن ی از این منابع به دسث، آمثده اسث،    م اضع متأور دکتر سروش دربارهداند   ی میالدین رارس جال 

 چنین دو سخنرانی وی در سال رد  شکیل ستاد انقثالب ررهن ثی در   ( هم374-376و   347-351و  323-344: 1387( و )214-207

   دسترسی ب ده اس، ( دابل190-227ب: 1388در م رد عل م انسانی و عل م پایه که اینک در ) 1361و  1360سا  

   فاوت انقالب ررهن ی با ستاد انقالب ررهن ی که اولی م ج  1باره به این ص رت دابل  لخیص اس،:  مجم   م اضع وی دراین

گشثایی دانشث اه ایجثاد     ها و برای بازگشثایی و یثا بثه  عبیثر ایشثان بثه       ستن دانش اهها شد و دومی دو ماه پس از ب بسته شدن دانش اه

هثا و   های  صفیه در اک ر وزار خانه های اسا ید ربطی به ستاد انقالب ررهن ی نداشته و در شرایط او  انقالب کمیته    صفیه2گردید 

تاد انقالب ررهن ی  شکیل شثده بث د  ایثن ادعثای سثروش را      ای در وزارت عل م و جدا از س شده ب د و چنین کمیته ادارات  شکیل

سثازی مسثتقر    کند و در آنجا از مسئ   ش رای پاک رراستخ اه هم در ضمن پرداوتن به ا ادث مر بط به انقالب ررهن ی  أیید می

سازی گذشته و  ثا چنثد    کماه از  شکیل ش رای پا 5کند  د لی دارد که هن ز ستاد  شکیل نشده اس، اعالم می در وزارت عل م نقل

ها جلث گیری کثرده و منشثأ وثدما ی چث ن         ایشان در ستاد انقالب ررهن ی از بروی  ندروی3رسد   هفته دی ر کار آن به پایان می

 اند   شکیل مرکز نشر دانش اهی شده

هایش ادتصادِ کشثتیِ نث ح    ی از درسبهشتی ایجاد شده که یک یددر دانش اه شه« ادتصاد اسالمی»ی  ی محمد داود رشته بنا به ن شته 6

 : منابع آنالین( 1393س، )ب ده ا

هایی به ادشار مختلف مثردم چث ن    گانه( ااوی   صیه های سیزده مشتمل بر سیزده بند )  صیه 59پیام ن روزی امام ومینی در سا   7

،، بنیاد مسکن و بنیاد مستوعفان و اصثحاب  کشان، دول های انقالب، کارگران، دهقانان و زام، ها، سپاهیان، دوات دادگاه ار شی

بایثد انقالبثی اساسثی در  مثام     » شث د:   رین بند هم محس ب می ط النیش اه اس، که ب د که بند یازده آن مر بط به دانمطب عات    

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 
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لم و دانشث اه محثیط   اند  صفیه گردند و محیطی سا های سراسر ایران به وج د آید  ا اسا ید که در ار باط با شرق و یا غرب دانش اه

های سراسر ایران شدیداً جل گیری کثرد،   های رژیم سابق در دانش اه سالمی ش د برای  دریس عل م عالی اسالمی  باید از بدآم زی

ها به وج د آمده اس،  اگر مثا  ر یبثی اصث لی در     ی ایران در ط   سلطن، این پدر و پسر از این بدآم زی زیرا  مام بدبختی جامعه

 رین اوضا  ایران در نزا  و چنددست ی با و دشثان   ای نداشتیم که در بحرانی ی روشنفکر دانش اهی ها داشتیم، هرگز طبقه اهدانش 

های مثا بثه    ماندگی چنان آسان گذرند که گ یی در ایران نیستند   مام عق  گذرد باشند و از مردم بریده باشند و ازآنچه بر مردم می

اکن ن هم هس،  اک ثر ضثربات    ی اسالمی ایران ب د، و متأسفانه هم ر روشنفکران دانش اهی از جامعهواطر عدم شناو، صحیح اک 

دیدنثد و   ای، کثه همیشثه وث د را بثزر  مثی      مهلکی که به این اجتما  و رده اس، از دس، اک ر همین روشنفکران دانشث اه ررتثه  

ح روشنفکر دی رش بفهمد، و اگر مردم هیچ نفهمند، نفهمند  زیرا اصطال زنند که دوس، به زدند و می هایی می بینند و  نها ار  می

های دانش اهی زمثان شثاه،    که بدآم زی اند، و  مام چیزی که مطرح اس، و د اوس،، برای این دی ر چیزی که مطرح نیس، مردم

اکنث ن هثم نیسث،      انه هثم آورد که اص اًل ارزشثی بثرای ولثق مستوثعف داوثل نبث د و متأسثف        روشنفکر دانش اهی را ط ری بار می

روشنفکران متعهد و مسئ  ، بیایید  فرده و  شت، را کنار ب ذارید و به مردم رکر کنید و برای نجات این دهرمانان شهید داده، وث د  

شرق و غرب نجات دهید  روی پای و د بایسثتید و از  کیثه بثه اجانث  بپرهیزیثد  طثالب علث م دینثی و         « ایس،»و « ایسم»را از شر 

های منحر  را کنار گذارند و اسالم عزیز راستین  ها باید ددیقاً روی مبانی اسالمی مطالعه کنند و شعارهای گروه نشج یان دانش اهدا

ضثمیمه کثردن    ها نمایند  این دو دسته باید بدانند اسالم و د مکتبی اس، غنی کثه هرگثز ااتیثاجی بثه     اندیشی را جای زین  مام کج

ی  یس،  و همه باید بداند که التقاطی رکر کردن ویانتی بزر  به اسالم و مسلمین اسث، کثه نتیجثه و ثمثره    بعوی از مکا   به آن ن

ش د که به علّث، عثدم درک صثحیح و ددیثق      گردد  با کما   أسف گاهی دیده می های آینده روشن می  ل  این ن    فکر در سا 

وجه بثا ااکثام    هیچ اند که به اند و معج نی به وج د آورده مخل ط کرده مساول اسالمی، بعوی از این مساول را با مساول مارکسیستی

« متردی اسالم سازگار نیس،  دانشج یان عزیز! راه اشتباه روشنفکران دانش اهی غیرمتعهد را نروید و از مردم وث د را جثدا نسثازید    

 (207-208، 12: ج 1389)ومینی، 

پس از  شثکیل سثتاد انقثالب ررهن ثی      1359آم زشی و انتشارا ی اس، در سا   مرکز نشر دانش اهی که نهادی علمی، ررهن ی، 8

به سرپرستی دکتر نصراهلل پ رج ادی بنیان نهاده شثد  ایثن مرکثز    « های دانش اهی کمیتۀ  رجمه و  ألیف و  صحیح کتاب»ابتدا با نام 

یدی، مهثدی گلشثنی، نصثراهلل    سثیدجعفر شثه   اسن ابیبثی، علثی شثریعتمداری، عبثدالکریم سثروش،      ثزیر نظر یک ش رای عالی   

ای از این ارراد عو  ستاد انقالب ررهن ثی   که عده ث  اکبر جعفریان و راضل اردشیر الریجانی علیغالمعلی اداد عاد ،  پ رج ادی،

قات و رنثاوری  رعالی، و د را زیر نظر وزارت عل م،  حقی 1383های و د را آغاز کرد  مرکز نشر دانش اهی از آبان  ب دند، رعالی،

 ادامه داد 

در سیزدهمین جلسه ش رای عالی انقالب ررهن ی ث که جای زین ستاد انقالب ررهن ی ب د ث م ضث    أسثیس      7/12/63در  اری   9

ها )سم،( به لحاظ اهمی، به  ص ی  رسید، با این هثد    سازمانی مستقل به نام سازمان مطالعه و  دوین کت  عل م انسانی دانش اه

ویژه از نظر پی ند آنها با مساول اسالمی ث به  دوین کت  مبنایی ث از دبیل مبثانی ادتصثاد اسثالمی، مبثانی        زمینه عل م انسانی ث به  که در

سازمان مطالعه و »این سازمان با نام  .ها بپردازد اق ق اسالمی، سیاس، اسالمی، رلسفه سیاس، و     ث و نیز کت  درسی برای دانش اه 

 1364ا  ش د، پثس از کسث  مج زهثای دثان نی، از اواسثط سث       نامیده می« سم،»ه اوتصاراً ک« اه  م انسانی دانش اه دوین کت  عل

  مان اهداوی اوثرت امثام )ره(     نیلیم کیهای وابسته به وزارت عل م،  حقیقات و رنّاوری  نها با دریار،  عن ان یکی از سازمان به

 )وب اه سم،( ، اس  بر عهده داشته                دکتر اامد اامدیریاس، سازمان را از ابتدا  اکن ن  ]   [رعالی، و د را آغاز کرد  

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 

http://www.samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=168&p=1&showitem=4
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درصثد از کثل دروس    9ی نزدیک به  نهای ش د  که این و د به وااد اراوه می 12دروس عم می اسالمی در پنج گروه و مجم عاً  10

وااثد( را   136هثای انسثانی )   ی کارشناسثی رشثته   )عم می، عم می ث اسالمی، اوتصاصی ث اجبثاری و اوتصاصثی ث اوتیثاری( دوره      

 دهد   شکیل می

در رشثته   ها گنجانثده شثد  بثرای نم نثه     های عل م انسانی دروسی برگررته از مت ن اسالمی و دروس متداو  ا زه در  مامی رشته 11

  ان به این عناوین درسی اشاره کرد: مبانی اندیشه سیاسی در اسالم )دو وااد(، اندیشثه سیاسثی در اسثالم و ایثران      عل م سیاسی می

ی کارشناسثی ارشثد علث م     الملثل اسثالمی )دو وااثد(  در دوره    )دو وااد(، نظام سیاسی و دول، در اسالم )سه وااد(، اق ق بثین 

 دروس اس،  اسی رقه سیاسی به ارزش سه وااد یکی دی ر از این ن  سیاسی رشته عل م سی

ها و در مقاطع  حصیالت  کمیلی )کارشناسی ارشد و دکتثری( جهث، جلث گیری از اعثزام      در ابتدا برای  ربی، مدرسین دانش اه 12

را مدرسثه نامیدنثد     و دداری شثد و آن دانشج یان به وارج  أسیس شد  و متأثر از ج  ابتدای انقالب از گذاشتن نام دانش اه بر آن 

پذیرد   نها  رشته دکتری( دانشج  می 110رشته کارشناسی ارشد و  148اینک هم  نها در مقاطع  حصیالت  کمیلی ) این دانش اه هم

دانشث اه  التحصیالن این دانشث اه از اسثا ید    دانش اه جامع کش ر اس، که منحصراً به  حصیالت  کمیلی اوتصا  دارد  اغل  رارغ

 ش ند  می

های دانش اهی کثه ویژگثی متمثایز آن ایثن اسث، کثه          ان به دو دسته  قسیم کرد: یکی ا زه مراکز ا زوی ث دانش اهی را می  13

دانشث اه  »و « م سسثه آم زشثی و پژوهشثی امثام ومینثی     »انثد از   ها ممن   اس، که دو نم نه بارز آن عبارت ها در آن طلبه ورود غیر

ها در آن اس، و در کنثار دروس دانشث اهی بروثی دروس بثا ماهیث،       های ا زوی که اصل بر ورود غیرطلبه دانش اهو « بادرالعل م

هثا )وااثد درسثی،     وص صثیات شثکلی دانشث اه   «  دانش اه مفید دثم »و « دانش اه امام صادق»ش د مانند  ا زوی در آن  دریس می

کثه از نظثر    ا زوی ث دانش اهی اثاکم بث ده اسث، امثا ایثن       ن ادسام مراکزی ای ی ارزیابی و   ( در همه بندی، نح ه مدارک و درجه

ص رت م ردی اس، زیرا سطح علمی هر کدام از  اند محتاج پژوهشی جدی و به مقایسه محت ایی  ا چه اد با استانداردهای دنیا دابل

( 1389( البتثه ریراثی )  به دسث، داده اسث،   آمده اس، لیستی از این مراکز « 4پی س، ث  »جدولی که در ها بسیار متفاوت اس،  ) آن

انثد،   این  نه مراکز را نه محص   انقالب ررهن ی که ااصل  کامل مثدارس دیثن و دانثش پثیش از انقثالب اسثالمی وجث د داشثته        

 داند  می

 حقق بخشیدن بثه  منظ ر  به 16/05/59 ر پی ررمان امام ومینی مبنی بر  شکیل ستاد انقالب ررهن ی، ستاد مزب ر در جلسه م رخد 14

سیس کرد  پس از  بدیل ستاد أعن ان یک نهاد انقالبی و برواسته از انقالب ررهن ی   دانش اهی را به اهدا  انقالب ررهن ی، جهاد

م رد  جدیدنظر درار گرر، و با اذ  وظیفه مشارک، در   11/09/65 به ش رای عالی انقالب ررهن ی، اساسنامه این نهاد در  اری 

بثار  د  ها بثه  صث ی  رسثی    منظ ر اسالمی شدن دانش اه ررهن ی و  حقیقا ی به های ی،کید بر انجام رعالأها و   داره دانش اهمدیری، ا

ای را به  ص ی  رساند که در آن  مص به 22/8/69ها در  اری   دی ر ش رای عالی انقالب ررهن ی با عنای، به شرایط جدید دانش اه

عمثده انجثام    ی دو وظیفثه  مص به این در میان دانش اه و بخش صنعتی، ودما ی کش ر معرری گردید عن ان پلی  به یجهاد دانش اه

 باشد  های ررهن ی همچنان به عهده این نهاد می  حقیقات علمی و رعالی،

م  أسثیس  و به درو اس، جامعه مدرسین اث زه علمیثه دث   « بازسازی عل م انسانی»منظ ر اجرای طرح  و به 1361این درتر در سا   15

هثا )سثم،(    ص رت یکی از نهادهای همکار با سازمان مطالعثه و  ثدوین کتث  علث م انسثانی دانشث اه       به 1377 ا  1369شد  از سا  

عنث ان یکثی از مراکثز     و بثه « پژوهشثکده اث زه و دانشث اه   »با  ص ی  ش رای گسترش آم زش عالی بثا نثام    1377درآمد  در سا  

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 



 «علم دینی»به « دین علمی»از  |بخش دوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

52| 

 
م سسه پژوهشثی  »به  1382ت زیر مجم عه وزارت عل م،  حقیقات و رناوری پی س،  در سا  آم زش عالی کش ر، به جمع مؤسسا

 بثدیل گشث،  ایثن پژوهشث اه     « پژوهش اه ا زه و دانش اه»به  1383 بدیل شده و پس از مدت ک  اهی در سا  « ا زه و دانش اه

سثازی علث م    شثده اسث،  و بثر بثازن ری و اسثالمی      اینک از سه پژوهشکده عل م اسالمی، عل م ررتاری و عل م اجتماعی  شکیل هم

 گاه پژوهش اه ا زه و دانش اه( )وبانسانی متمرکز اس،  

اندیشان محدود نب ده و نیس، چنان که مکت   فکیک و مهدی نصیری از  البته مخالف، با رلسفه اسالمی به غیردیندارن و غیردین 16

 این مخالف، متفاوت اس،  ملکیان با رلسفه اسالمی مخالف هستند و البته دالیلاندیشان مصطفی  میان دینداران و در میان دین

 ( مراجعه ش د 99-103: 1390ها و  مایزات این سه دراو، از اسالم به: )ملکیان،  ها و  فاوت برای مطالعه بیشتر در م رد ویژگی 17

 کنند  یاستفاده م« علم ددسی»جای  عبیر علم دینی از اصطالح  گرایان به سن، 18
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؛ تمهیدی برای های اساسی آن و آموزه مدرنیسم پستسوم:  بخش. 3

 غیرغربیهای  تلقی
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 مقدمه

یـل برآمـدن )چگـونگی( آن    مدرنیسم چیسـت؟ و دال  پست»این بخش در پی پاسخ به این پرسش است که: 

 کدام است؟

خواننـد ایـن جریـان     مدرنیسم می را پست جریانی در غرب برآمد که اینک آن 1970و  1960های  در دهه

که محصول تحوالت سیاسی، اجتماعی و شناختی پیش از خود بود بر مناسبات و تحوالت سیاسی و  چنان هم

 اجتماعی بعد از خود هم تأثیرگذار بوده است.

نامـه فلسـفی اسـتنفورد     که دانـش  یطور ی پیچیده و چندوجهی بوده و هست به مدرنیسم یک پدیده پست

یکـی از دالیـل   ( gary, 2015کنـد. )  مدرنیسم غیرقابل تعریف است را امری روشن فر  مـی  اینکه پست

های علوم انسـانی از   ی حوزه که در همه طوری ست بهمدرنیسم گسترده بودن آن ا غیرقابل تعریف بودن پست

هنرهای مکتوب چون ادبیات و شـعر تـا هنرهـای نـامکتوب چـون معمـاری، نقاشـی، عکاسـی و سـینما و          

)ژیـرو در: کِهـون،   شناسی و تعلیم و تربیـت   های علوم اجتماعی مانند فلسفه، سیاست، تاریخ، و جامعه رشته

تـوان از آن   مـی  (52: 1393و رشـیدیان،   527)همـان:  وکسیکالی الهیات صورت پاراد و حتی به (712: 1388

مدرنیسم امروزه حتی به علوم طبیعی چون فیزیک، شیمی و علوم ریاضی نیز کشـیده   سراغ گرفت. مرز پست

 .1شده است

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 
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نماید اما ارائه یک تعریف  مدرنیسم را دشوار می این پیچیدگی و گستردگی پاسخ به پرسش  چیستی  پست

مدرنیسم به فهم مـا از ایـن    تواند از ابهامات بکاهد و اشاره به چرایی برآمدن پست می« تعیین مراد»ه معنای ب

« مدرنیسـم  پسـت »پدیده کمک خواهد کرد. بنابراین در این بخش تالش شده ضمن تعیین مراد از اصـطالح  

 توضیآ داده شود.)چیستی( چرایی برآمدن آن در متن تحوالت سیاسی ـ اجتماعی و معرفتی غرب 

 

 ی مرکزی آن و دغدغه مدرنیسم پست . مفهوم1.3

مدرنیسـم، ابتـدا تـاریخ برآمـدن ایـن اصـطالح بیـان خواهـد شـد و بعـد از آن            برای توضیآ چیستی پست

شـود. سـسس نسـبت مدرنیسـم و      عنوان وضـعیت، نظریـه و ایـدئولوژی توضـیآ داده مـی      مدرنیسم به پست

در پایان هرکدام از این سه عنوان مراد این پژوهش از کاربردهـای مختلـف    مدرنیسم تبیین خواهد شد. پست

ها به نحوی توسـط فیلسـوفانی    این اصطالح تعیین گردیده است. بعد از آن پنج تن از فیلسوفانی که آرا  آن

خوانیم، بازخوانی شده و یا مورداسـتفاده و ارجـاع قـرار گرفتـه اسـت، تحـت عنـوان         مدرنشان می که پست

 بررسی خواهند شد.« مدرنیسم آوران پست امپی»

 

 مدرن . برآمدن اصطالح پست1.1.3

، فیلسـوف آلمـانی، بـرای توصـیف     iتوسط رودلف پانویتس 1917برای اولین بار در « مُدرن پست»اصطالح  

 1934نیهیلیسم  فرهنگِ غربی  قرن  بیستم که مضمونی برگرفته از نیچه بود به کار رفت. ایـن واژه مجـدداً در   

iدر آثار  منتقدِ ادبی  اسسانیایی، فدریکو دِ اونیس i .کِهون، ، در اشاره به واکنشی علیه مدرنیسم ادبی ظاهر شد(

مدرن برای اشاره به چند تن از اندیشمندان فرانسوی چون میشل فوکو، ژاک  بعدها اصطالح پست (3: 1388

  2کار رفت.فرانسوا لیوتار، ژیل دلوز و ژان بودریار به  دریدا، ژان

هایی  مدرن است یعنی اندیشه ر از اصطالح پستیخمدرنیسم همین معنای ا ور از پستدر این پژوهش منظ

اند و عمدتاً فرانسوی هستند یعنـی   مدرن شناخته شده اندیشمندانی که با عنوان پستو آثار است که در آرا  

                                                           
i Rudolf Pannwitz (1881 - 1969) 
ii Federico de Onis (1885 - 1966) 

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 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 | 57 

. ویژگـی  ، ظهـور و بـروز یافتـه اسـت    بودریـار میشل فوکو، ژاک دریدا، ژان فرانسوا لیوتار، ژیل دلوز و ژان 

 مشترک این اندیشمندان این است که:

ی  و اوایـل دهـه   1950ی  ی پـاریس در دهـه   کنند که در طول انقالب ساختارگرایانه با مفاهیمی کار می»

هـا معمـوالن    رشد کرده است، نظیر خوانش ساختارگرایانه از مارکس و فرویـد، بـه ایـن دلیـل آن     1960

سـاز   ی سرنوشت عنوان یک لحظه به 1968ها به حوادث می  شوند. همچنین آن خوانده می« ختارگراپساسا»

 (gary, 2015« )دهند. ی مدرن و نهادهایش بخصوص دانشگاه ارجاع می برای اندیشه

دانیم  مدرن می ها را پست در پایان این قسمت سه نکته الزم به یادآوری است: اول؛ اندیشمندانی که ما آن

و شاید تنها لیوتار و رورتـی باشـند کـه از ایـن      )همان(اند.  کرده ود از پذیرش چنین عنوانی خودداری میخ

: 1390)هـای،  عنوان یک ناسزا و انگ کاربرد پیدا کـرده اسـت.    مدرن به اند. و گاه حتی پست عنوان بهره برده

)همـان:   3خواننـد.  پساسـاختارگرا مـی   اند معموالً خود را مدرن شناخته شده عنوان پست و کسانی که به (345

مدرنیســم در فرانســه برآمــد امــا در آمریکــا  دوم؛ گرچــه کــه پســت (.118: 1390علمــداری،  و معینــی 370

شود بلکه  مدرنیسم تنها اندیشمندان فرانسوی را شامل نمی و سوم؛ پست : (1391)هیکس، توجه نمود.  جلب

iماریو پرنیوال»و  i»4جیانی واتیمو»چون  یک سنت ایتالیایی دارد که شامل اندیشمندانی i»5 که سـنت  شود  می

iباتیسـتا ویکـو   جیـام »هـایی چـون    زیباشناسی و بالغت دربرگیرنده شخصـیت  i i » ب نِـدیتّو کروچـه  »وi v » را

ی انقالبـی شـیفتگی    اند. تأکید این دو فیلسوف ایتالیایی قویاً تاریخی است و نسبت به لحظـه  بازخوانی کرده

هـای فرانسـوی    مـدرن  های گفتمانی ]که مورد تأکید پست جای ضدراهبردها و شکاف ها به اند. آن ندادهنشان 

 (gary, 2015است[ بر تداوم، روایت و تفاوت در تداوم تأکید دارند. )

 

 «ایدئولوژی»و « نظریه»، «وضعیت»مدرنیسم به عنوان  . پست2.1.3

ی  شـده )نظریـه   عنـوان یـک نظریـه شـناخته     است: گـاهی بـه  مدرنیسم حداقل به سه معنا کاربرد داشته  پست

مدرنیتـه(. بـرای روشـن شـدن      عنوان یک وضعیت )پسـت  مدرن(، گاهی هم یک ایدئولوژی و گاهی به پست

مـدرن   شناسی پست زنیم: وقتی از جامعه عنوان نظریه، وضعیت و ایدئولوژی مثالی می مدرنیسم به معنای پست

                                                           
i Gianni Vattimo (1936 -  ) 
ii Mario Perniola  (1941 -  ) 
iii Giambattista Vico (1587 - 1637) 
iv Benedetto Croce (1866 - 1952) 

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 
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هـای   شناسـی اسـت متـأثر و ملهـم از آرا  و نظریـه      نوع جدیدی از جامعـه  شود گاهی منظور سخن گفته می

شناسی  شناسی کالسیک چون جامعه های جامعه مدرن چون فوکو و لیوتار که در تقابل با سنت متفکران پست

مدرنیسـم یـک نظریـه شـناخته      شناسی کارکردگرا قرار دارد. که در این حالـت پسـت   تفهمی وبر و یا جامعه

مدرنیسـم   گیرد و نه صفت آن؛ در این موارد پست شناسی قرار می مدرنیسم موضوع جامعه اه پستشود. گ می

شناسی اعم از کالسیک و جدید قرار  های مختلف جامعه تواند موضوع مطالعه سنت همچون یک واقعیت می

ـ  مدرنیته مـی  را پست مدرنیسم یک وضعیت است که آن گیرد. در این موارد منظور از پست امـا گـاه    6د.خوانن

مدرنیسم نه نظریه و نه یک وضعیت است بلکه منظور یک ایدئولوژی خاص است که در این  منظور از پست

سازد و احتمـاالً مثـل هـر     ها که روح حاکم بر زمانه ما را می ای خواهد بود از مفاهیم و نگرش معنا مجموعه

یت موجود ما، توجیهی ذهنی کـه مـا خـود    ایدئولوژی دیگری در واقع توجیهی است از رفتار، کردار و وضع

: منـابع  1392)فرهـاد پـور،    7ای است از صدق و کـذب.  سازیم و مثل هر ایدئولوژی دیگری آمیخته را می آن

 آنالین(

یــک از مـوارد باالسـت؟ در اینجــا منظـور مــا از     مدرنیسـم در ایـن پــژوهش کـدام    امـا منظـور از پســت  

ازایـن گفتـیم ایـن نظریـه ملهـم از       طور کـه پـیش   ریه است و همانمثابه نظ مدرنیسم به مدرنیسم، پست پست

ی  مدرنیسـم در دهـه   اندیشمندانی چون میشل فوکو، فرانسوا لیوتار و ژاک دریدا است. این مفهـوم از پسـت  

ی  تری به خود گرفت و در دهـه  میالدی شکل منسجم 1970ی  تدریج شکل گرفت، در دهه میالدی به 1960

 (118: 1390علمداری،  )معینیایش پساساختارگرایی انجامید. میالدی به پید 1980

 

 ؟مدرنیسم؛ ادامه، تکمیل یا گسست و پستمدرنیسم . 3.1.3

: ص 1390)های، آن است.  ای بر مدرنیسم جدای از مدرنیسم است؟ نتیجه منطقی آن است؟ زائده آیا پست

مدرن  مدرنیسم جدا کرد؟ یا کشیدن مرز بین مدرن و پست توان مدرنیسم را از پست آیا می به بعد( 354

مدرنیسم از مدرنیسم خود  ی گسستگی یا پیوستگی پست مسئله (.122: 1390علمداری،  )معینی دشوار است.

 اند: سو گفته شده است برای مثال از این به یک معضل فلسفی تبدیل

: 1390علمـداری،   )معینی« ند.ک مدرن مشکالت نظری متعددی ایجاد می ن و پستاعتقاد به پیوستگی مدر»

122) 

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 
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 شده است که: سو گفته و از آن

مدرنیسم یک حمله علیه مدرنیته و گسستی کامل از آن است. تـرجیح   شده است که پست هر چند... گفته»

ی  ی مـدرن بـه شـیوه    ی اندیشه مدرنیسم ادامه ها در خود مدرنیته است و پست من آن است که این تفاوت

 (gary, 2015« )دیگر است.

 و با:

هایی جهت حل  مدرنیته جریانی است در واقع برآمده از دلِ مدرنیته و تالشی است برای یافتن پاسخ پست»

را گسست یا انقطاع از مدرنیتـه و یـا    بست مدرنیسم. بر این مبنا نباید آن معضالت مدرنیته و خروج از بن

« ی مدرنیته نیـز محسـوب دانسـت.    را تداوم یا تکمیل پروژه نفی آن دانست، گو اینکه نباید آناعتراض و 

 (13: 1392)نوذری، 

مدرنیسـم نـاظر بـه یـک      های مربوط به گسستگی یـا پیوسـتگی مدرنیسـم و پسـت     رسد بح  به نظر می

سست و پیوسـت بـین   عنوان یک نظریه. در واقع گ ازاین گذشت، است و نه به که پیش وضعیت خاص، چنان

 شود.  مدرنیسم تعبیر می دقتی به مدرنیسم و پست مدرنیته است که گاه با بی مدرنیته و پست

عنوان یک وضعیت متمایز از وضعیت سنتی و مدرن، به وجود آمـده اسـت یـا نـه؟      مدرنیته به اینکه پست

کری و با هدف فراتر رفتن از عنوان یک نظریه و مکتب ف مدرنیسم به موضوع بح  ما نیست. اما وجودِ پست

داری و... چیـزی اسـت کـه     گرایی، سرمایه گرایی، انسان مدرنیسم و به چالش کشیدن بنیادهای آن چون عقل

م یسـ مانتیسوروشنگری است که بیشتر با عنوان ر انکار نیست. این جریان فکری برخاسته از جریان ضد قابل

 : منابع آنالین(1393و موقن،  27: 1391کس، )هیشود و همزاد خود روشنگری است.  شناخته می

 

 یسم؟نرو پایان مد مدرنیسم . شروع پست4.1.3

مدرنیسـم، پرسشـی نـاظر بـه      مدرنیسم کجاست؟ پرسش درباره نقطه شروع و پایان پسـت  نقطه شروع پست

که  شود درحالی مدرنیسم گفته می احتیاطی پست مدرنیسم است که مانند بح  قبلی با بی وضعیت بودن پست

 مدرنیته است.  منظور مدرنیته و پست
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.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 
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طور که در مورد نقطـه شـروع    تمام مدرنیته پرسید اما همانمدرنیته باید از نقطه ا درباره نقطه شروع پست

ی شانزدهم، انقالب علمی گالیله و  مدرنیته اجماع وجود ندارد و اتفاقات گوناگون مانند اصالح دینی در سده

ی نوزدهم و حتی  ی هجدهم، انقالب صنعتی در سده ی هفدهم، عصر روشنگری در سده نیوتون و... در سده

انـد.   ها و نقطه آغاز مدرنیته بوده در قرن چهارم میالدی در آثار سنت آگوستین هم به دنبال ریشهتر از آن  قبل

نظری وجود ندارد. و حتـی   در مورد نقطه پایان مدرنیته هم اتفاق (13: 1388و کِهون،  3-7: 1380)ضیمران، 

 (182: 1386والب، )هدانند.  می« iای ناتمام پروژه»نیافته و  را پایان برخی چون هابرماس آن

عنوان یک مکتب فکری  مدرنیسم به عنوان مکتب فکری از چه زمانی ظاهر شد؟ پست مدرنیسم به اما پست

کـه مدرنیسـم    های گوناگون دانش بشری مانند معماری، ادبیات، فلسفه و سیاست ظاهر شده، چنـان  در رشته

رو بـوده اسـت    تـأخر زمـانی روبـه    تقـدم و  های مختلف با گونه بوده است، اما این برآمدن در عرصه هم این

iکه ماکیاولی با کتاب شهریار چنان i  ی قـرن   آغازگر سیاست مدرن بود اما آغاز هنر مـدرن را نیمـه   1513در

اند. گرچه مدرنیسم دیر به ایستگاه هنر رسید و نقطه شروع هنر مدرن را از نیمه قرن نـوزدهم   نوزدهم دانسته

)هـای،  هم هنر معماری آغـاز کـرد.    مدرنیسم ابتدا از هنر و آن اند اما پست فتهو حتی ربع آخر قرن نوزدهم گ

1390 :349-354) 

ی برخـی یـک نـوع     های مختلفی داشته بـه عقیـده   طور که مدرنیسم وجوه و ابعاد مختلفی در زمینه همان

لئو اشتراوس مدرنیتـه  ی  که به عقیده ایم. چنان ایم و چندین موج مدرنیسم را تجربه کرده مدرنیسم هم نداشته

سه موج را پشت سر گذاشته که در پایان دو موج اول با یک بحران مواجه شده اسـت و مـوج بعـدی آغـاز     

 شده است. 

موج اول با ماکیاولی و هابز آغاز شده و با نقدهای روسو با بحران مواجه شده و موج دوم آغاز گردیـده  

: 1387)اشـتراوس،  و ما اینـک در مـوج سـوم هسـتیم.      است، نقدهای نیچه آغازگر موج سوم مدرنیته است

مدرنیسـم   گیری پسـت  درگذشت و نتوانست اوج 1973لئو اشتراوس در  (45: 1378و منوچهری،  167-133

ی بحران  دهنده مدرنیسم به مدرنیسم را نشان ببیند اما شاید بتوان انتقادات پست 1980و  1970های  را در دهه

 گوید: که کِهون می نانموج سوم مدرنیته دانست چ

                                                           
i The unfinished project of modernity 
ii The Prince (1513) 
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ی  مدرنیسم ناظر است بر آخرین موج در نقد روشنگری، یعنی نقدِ اصولِ فرهنگیِ شـاخصِ جامعـه   پست»

ی قرن هجدهم است. نقدی که از آن زمان به بعد همواره جریان داشته است. مدرنیته در  مدرن که بازمانده

 (2: 1388 )کِهون،« تمام طول حیات خود از خود انتقاد کرده است.

مدرنیسم با آن مخالف است؟ بایـد   هایی دارد که پست عنوان یک مکتب فکری چه ویژگی اما مدرنیسم به

مدرنیسم ایدئولوژی و مکتب فکری مسلط بر تمدن غربی )آمریکـای شـمالی و اروپـای غربـی(      گفت پست

و  گرایـی  ال، فردگرایـی، عقـل  داری، فرهنگی وسیعاً سکوالر، دموکراسی  لیبـر  است که با صفاتی نظیر سرمایه

 های فکری و فرهنگی است کـه انسـان مـدرن را از انسـان غیـر      این ویژگی( 11: 1388)کِهون، گرایی  انسان

مدرنیسـم بـا    پست های سنتی معاصر هم گریزی ندارند. انانسکند و اال از تکنولوژی مدرن که  جدا می مدرن

 های فکری مدرنیسم مخالف است. این ویژگی

شـود ماننـد ویژگـی جدیـد جامعـه       مدرنیسم نسبت داده مـی  به ذکر است برخی مطالب که به پستالزم 

: 1388)جیمسون در: کِهون  «داری متأخر منطق فرهنگی سرمایه»یا  (120: 1390علمداری،  )معینیپساصنعتی 

 عنوان یک وضعیت( است و نه یک مکتب فکری. مدرنیته )به و... بیشتر صفت پست (572

  

 مدرن به علم و جامعه های اجتماعی ـ معرفتی نگاه پست انگیخته .2.3

انـد: یکـی سیاسـی ـ اجتمـاعی و دیگـری        مدرنیسم دو دسته از عوامل دخیـل بـوده   در به وجود آمدن پست

 در ادامه این دو دسته عوامل بررسی خواهد شد.  (118: 1390علمداری،  )معینیشناسانه.  شناخت

 

 مدرنیسم سیاسی برآمدن پست . دالیل اجتماعی و1.2.3

های سیاسـی و اجتمـاعی اسـت کـه منجـر بـه برآمـدن         منظور از دالیل سیاسی و اجتماعی، مجموعه بحران

از آنجا که شـکل یـک   « iجامعه پساصنعتی»مدرنیسم شده است و برخی دالیل اجتماعی چون برآمدن  پست

 8بحران ندارد از شمول  بح  خارج است.

                                                           
i Postindustrial society 
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بست رسـیدن سوسیالیسـم و دوم؛    توان اشاره کرد: یکی؛ به بُن ا به دو مورد عمده میه از جمله این بحران

 یک بررسی خواهد شد. به نو، در ادامه این عوامل یک برآمدن و افول چپ

 

 بست رسیدن سوسیالیسم . به بن1.1.2.3

اسـت. شـاخه    مارکسیسـتی  های غیـر  های مارکسیستی و اندیشه ی  اندیشه سوسیالیسم دارای دو شاخه عمده

های مارکسیستی پس از جنگ جهانی دوم با بحران مواجه شد و روشنفکران اغلب چپ اروپایی را از  اندیشه

 توان برشمرد. گونه می ها را این خود ناامبد کرد. این چالش

 یافتـه  روز افزایش به ی کرده بود که اوالً جمعیت کارگر روزبین بینی نادرست؛ مارکسیسم پیش شاول. سه پی

روز  بـه  دار روز شود دوم اینکه طبقه متوسط مقدارش ناچیز خواهد بود و سوم اینکه طبقه سرمایه و فقیرتر می

عداد ها بعد از جنگ جهانی دوم غلط از آب درآمد؛ ت بینی پیش شود. هر سه این تر می تر و ثروتش افزون اندک

یافتـه بـود. ایـن     ه متوسـط و بـاال گسـترش   رفاه نسبی برخـوردار بودنـد و طبقـ   تر شده بود و از  کارگران کم

ـ   166: 1391)هـیکس،  های نظری مواجـه کـرد.    های نادرست سوسیالیسم مارکسیستی را با چالش بینی پیش

164) 

های مارکسیستی دچار بحران نشد بلکـه بعـد از جنـگ و بـا      بینی تنها بنا به پیش داری نه دوم. نظام سرمایه

 (171ـ  172)همان، نظیری را تجربه کردند.  ی کم د و توسعهعمل به آن کشورهای بلوک غرب رش

سوم. رسوایی کشورهای سوسیالیستی؛ این رسوایی چند نمود عمده داشت: الف. بعـد از اسـتالین نیکتـا    

کلی حزب کمونیست شـوروی سـابق رسـید. وی ضـمن تصـفیه برخـی        به مدت ده سال دبیر iخروشچف

های در مورد جنایات استالین دست زد. ب. نشر  ستالین به افشاگریمقامات باالی حزب کمونیست در زمان ا

iالجزایر گوالک هایی چون مجمع کتاب i (1973از الکساندر سولژنیستین )i i i    هـای در   که حـاوی افشـاگری

. ایـن  1956و ج. سـرکوب شـورش مجارسـتان در     9 های کار اجباری در زمـان اسـتالین بـود.    مورد اردوگاه

)نراقـی،  داری داشـت.   های اخالقـی نسـبت بـه سـرمایه     بود که سوسیالیسم داعیه برتریها در حالی  رسوایی

 (175: 1391و هیکس،  78، 1389
                                                           
i Nikita Sergeyevich Khrushchev (1894 – 1971) 
ii The Gulag Archipelago 
iii Aleksandr Solzhenitsyn (1918 – 2008) 
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مجموعه این عوامل باع  گردید، دیدگاه بسیاری از روشنفکران چپ اروپایی نسبت به مارکسیسم دچار 

 اهیم بود.مدرنیسم شاهد خو نو و در نهایت پست تحول گردد، تحولی که بعدها در چپ

 

 نو . برآمدن و افول چپ2.1.2.3

نو یا رادیکالیسم جدید آخرین حلقـه از سلسـله تحـوالتی اسـت کـه منجـر بـه ظهـور          برآمدن و افول چپ

مدرن که پس از جنـگ جهـانی دوم و بـا رنـگ بـاختن       مدرنیسم شد برخی معتقدند روشنفکران پست پست

ــا حــوادث مــی   ــد ب ــه بلــوغ رســیدند.  1968اندیشــه ســارتر و مرلوپــونتی در حــال شــکل گــرفتن بودن ب

های مشهوری چـون فوکـو ابتـدا در جنـبش چـپ جدیـد فعالیـت         مدرن پست (18: 1390علمداری،  ینی)مع

 داشتند: 

و وقایع مرتبط با آن، فصل نوینی در تعلق اجتماعی در آن کشور  1968شورش دانشجویان فرانسوی در »

ران را، بـه  گشود و سبب بازاندیشی درباره نقد فرهنگی و فلسفی و سیاسـی شـد و بسـیاری از روشـنفک    

ای  عنوان چارچوبی جزمی و ناتوانی آن از رویارویی با سلسـله  ی فوکو، متوجه انحطاط مارکسیسم به گفته

کـاری   ها و بـزه  پزشکی و محیط و اقلیت دراز از مسائل مانند مسئله زنان و مناسبات زنان و مردان و روان

 ( 44: 1389)فوالدوند، « کرد که سنتان جزء قلمرو رسمی آن نبود.

ی  یافتـه  سو علیه کمونیسـم سـازمان   های مارکسیستی و ناسیونالیستی است و از یک این جنبش دارای رگه

رو در  شود و از همـین  نوع آمریکایی پدیدار می ی یافته داری سازمان نوع روسی و از سوی دیگر علیه سرمایه

سومی خود  ی جهان نو در جلوه کالیسمتوسعه پیروان زیادی پیدا کرد. رادی میان روشنفکران کشورهای درحال

هـای سـنتی و نـاامنی     های اجتماعی ناشی از نوسازی و تجدد، تضعیف نهادها و اندیشـه  روی نسبت به زیاده

داد. گفتگو از انقالب، خشونت، مظلومان جهان سوم، مبارزه با اسـتثمار   فزاینده در جهان نو واکنش نشان می

)بشـیریه،  نـو بـود.    های های قومی و زنان و... سخن رایج رادیکال زه اقلیتجهانی و امسریالیسم فرهنگی، مبار

1378 :29) 

 نو مؤثر بود: پنج عامل در به وجود آمدن چپ

شناختی، جو علمی و فکری خردستیز بود، در دفاع از خرد ناتوان بود یـا خـرد را بـا     . از لحاظ معرفت1»

کردنـد.   گر و کوهن به زبان فکری جدیدی صحبت میپنداشت. نیچه، هاید ارتباط می موضوعات علمی بی
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به اعتقاد این متفکران، خرد باید کنار گذاشته شود و آنچه بیشترین اهمیت را دارد اراده، شـور راسـتین و   

ی صبر همه لبریز  . از لحاظ عملی، پس از یک قرن در انتظار انقالب بودن، کاسه2تعهد غیرعقالنی است. 

پردازی علمـی بـه    گرایی و اجتناب از نظریه ن نسل جوان گرایش شدید به عملشده بود. بخصوص در میا

قـدرها کارسـاز نبـود و عمـل      پردازان هنوز هم مخاطب داشتند اما نظریه دیگـر آن  خورد. نظریه چشم می

ل سوسیالیستی کالسیک، ناامیدی شدید آ ایده. از لحاظ اخالقی، به دنبال 3شد.  بایست انجام می قاطعانه می

هـای   ل بزرگ مارکسیستی محقق نشده بود. خلوص نظریه مارکسیستی نیازمند بازنگریآ ایدهکرد.  بیداد می

الزم اما نامشروعی شده بود. آشکار شده بود که تجربه شکوهمند اتحاد جماهیر شوروی جنایت و فریـب  

ناشی از شکسـت و  های کوبنده و تحقیرآمیزی خشم  وحشتناکی بیش نبوده است. در واکنش به این ضربه

هـای   آلیستی بر جو موجود حاکم بود. ]اشاره به رویدادهایی چون افشـای جنایـت   افشای یک رویای ایده

. 4آمیز توسط شوروی و...[  استالین توسط خروشچف، در پیش گرفت سیاست خارجی همزیستی مسالمت

آمیز  نفور هم نیز شدیدان توهینی موفقیت دشمن م از لحاظ روانی، عالوه بر خشم ناشی از نومیدی، مشاهده

زد.  داری غر  در لذت و رونق بود و حتی به ناراحتی و آشفتگی سوسیالیسم پوزخند می بود. نظام سرمایه

گر در هم کوبیـدن دشـمن و تماشـای آن در حـال     بود مکاری ن هایی، تمایل به انجام هیچ با چنین توهین

حاظ سیاسی، مارکوزه با به کار گرفتن نظریـات مکتـب   . از ل5مجروحیت، غر  به خون بودن و نابودی. 

هـای مـردم    دانستند که توده کرد. انقالبیون درستکار می فرانکفورت این خشونت خردستیزانه را توجیه می

دانسـتند   انـد. انقالبیـون مـی    داری شـده  تحت سرکوب و ستم هستند اما اسیر آگاهی دروغین نظام سرمایه

تواننـد هرگونـه    داری محفـوظ هسـتند مـی    رند و از فسادهای نظـام سـرمایه  افرادی که دیدگاه خاصی دا

منظور دریدن پرده تحمل سرکوبگرانه و آشکارسازی ظلم، تمام تالش خـود را بـه    ای را رد و به مصالحه

 (199-200: 1391)هیکس، « کار گیرند.

 1968های دانشجویی در کشورهای مختلـف و از جملـه شـورش مـی      نو، شورش نقطه اوج جریان چپ

ایـن   (3: 1387)حقیقـی،  اند.  ی سیاسی ـ اجتماعی عصر پا مدرن نیز گفته  را نخستین حادثه فرانسه بود که آن

 . مدرنیسم بر جای گذاشت رو به افول رفت و میراث خود را برای پست 1970ی  جنبش در دهه

گرایی به پیروی از لوکـاچ و مـارکوزه:    . رد اثبات1توان به این موارد اشاره کرد:  نو می های چپ از ویژگی

. مبارزه با کلیت 2. تب فرانکفورت بر جای گذاشتندمدرنیسم و مک این ویژگی را بعدها به میراث برای پست

جـای   هـای جهـان سـوم بـه     فانون )تـوده وسیله  سومی شدن به . جهان3داری از هر جای ممکن.  یهنظام سرما

. ضـدیت بـا زنـدگی مـدرن     5. تغییر کارگزار انقالب )از پرولتاریا به روشنفکران طبقه متوسط(. 4پرولتاریا(. 

. مخالفـت بـا نهادهـای نماینـدگی دموکراتیـک و      7. مخالفت با هرگونه تشکل، حزب و سـازمان.  6شهری. 

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 
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. رد 8هـا.   ها و سندکالیسـت  ر زندگی سیاسی به شیوه آنارشیستها د حمایت از شرکت مستقیم افراد و گروه

. تقـدیس خشـونت؛ ایـن ویژگـی شـاید      9 (30-33: 1378)بشـیریه،  ریزی برای عمل انقالبی  هرگونه برنامه

ی از بـین بـردن وضـع موجـود را اعمـال       نو تنهـا وسـیله   نو باشد. از نظر چپ ی چپ ترین شاخصه برجسته

یافته امکان فهم حقایق  کرد. به نظر فرانتس فانون تنها خشونتِ سازمان تلقی می کل سیستم خشونت نسبت به

به دلیل همین تقـدیس خشـونت بـود کـه در دهـه       (31)همان:  کند. ی مردم میسر می اجتماعی را برای توده

طلبانـه مارکسیسـتی در کشـورهای مختلـف بـه وجـود آمدنـد. تـا          های تروریستی و خشونت سازمان 1960

ها بیشتر مذهبی و یا ناسیونالیسـتی   های آن های با مشی تروریستی بودند اما ایدئولوژی زاین هم سازمانا پیش

آیند. همین تقـدیس   های مارکسیستی به وجود می های با ایدئولوژی بود و در این دهه است که چنین سازمان

هـا   را بـه آن « گرا چپ سم فاشی»نو بود که هابرماس عنوان  های دانشجویی حامی چپ خشونت توسط جنبش

و اوایـل   1960ی  هایی که در دهـه  ن توان لیستی از سازما در جدول زیر می (118-124: 1386)هوالب،  داد.

هـای   تـوان جنـبش   اند را دید. به این جدول مـی  ود آمدهآمیز به وج حانه و خشونتمسل با مشی  1970ی  دهه

سو بـه وجـود    ( به این1964-5) 1344دوم و از حدود سال ی  ایرانی که در زمان پهلوی  چریکی و مسلحانه

 10اند را اضافه کرد. آمده

 به جهان مختلف های قسمت در یالدیم 1970 و 1960 یها دهه در که یستیترور یها گروه: 1 جدول

 (201: 1391 کس،یه: )از برگرفته. اند آمده وجود

 1960ی  دهه هواشناسان )آمریکا(

 1960ی  دهه ارتش متحد سرخ )ژاپن(

 1966 های سیاه )آمریکا( پلنگ

SWAPO )1960ی  دهه )آفریقای جنوب غربی 

ALN )1960ی  دهه )برزیل 

 (1968)فعالیت پس از  1962 توپوماروها )اروگوئه(

FLQ )1963 )کانادا 

PLO )1964 )خاورمیانه 

 1960ی  دهه مونتونروها )آرژانتین(

ERP )1960ی  دهه )آرژانتین 

 1968 تیپ انقالبی )ایتالیا(

PELP )1968 )خاورمیانه 

DPFLP )1968 )خاورمیانه 

 1970 ماینهوف )آلمان(-جناح ارتش سرخ یا بادر

 1970 سپتامبر سیاه )خاورمیانه(

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 
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SLA )1970اوایل دهه  )آمریکا 

سـوی نیچـه    های فرانسوی از مارکس به چپکه باع  شد داند  املی میرا ع 1968نی گیدنز حوادث می آنتو

 سم را به وجود آورند.مدرنی و جریان پست( 286: 1386) بروند.

 

 های مرکزی : با نگاهی به بحثمدرنیسم پستهای معرفتی  انگیخته. 2.2.3

بایـد در آثـار   ی اول را  مدرنیسم را باید به دو دسته تقسیم کـرد: دسـته   عوامل و دالیل معرفتی برآمدن پست

مدرنیسـم را درک   مدرنیسم بودند و نه، جز یکی، عصر برآمـدن پسـت   برخی فیلسوفانی جستجو که نه پست

ها تحت عنوان  مدرن قرار گرفت که پنج تن از آن اند اما آثارشان مورد استناد و استفاده اندیشمندان پست کرده

الیل معرفتی به تردیـدها در عینیـت و قطعیـت و    بررسی خواهند شد. دسته دوم د« مدرنیسم آوران پست پیام»

و با استناد به آثار دو تن « گرایی در علوم تجربی نسبی»عنوان  حتِشمولی علم تجربی مدرن است که ت انجه

 از فیلسوفان علم معاصر به بح  گذاشته شده است.

 

 مدرنیسم آوران پست . پیام1.2.2.3

توان در اندیشمندانی مانند نیچه و هایدگر شناسایی کرد و میمدرنیسم را شناختی ظهور پستدالیل معرفت

توان اند. به نوعی میای خود را از این دو اندیشمند گرفتهمدرن بنیان اندیشهبسیاری از اندیشمندان پست

آیند که نقطه شناختی این دو اندیشمند نقطه عطفی در تاریخ مدرنیته به حساب میگفت که به لحاظ معرفت

مدرن رنه دکارت فرانسوی است. در ذیل به بررسی تفکر چند تن از مشهورترین اندیشمندان پستآغاز 

 پردازیم. می

 

 : کارِ نیچه در نقد علم مدرنی معطوف به قدرت اراده. 1.1.2.2.3

-مدرن را بنیان نهـاد و اندیشـمندان بسـیاری از جملـه پسـت     ی رویکرد پستفردریش نیچه به نوعی طلیعه

داننـد. بسـیاری از مفـاهیمی کـه او وضـع کـرد در       های فرانسوی آرای خود را متأثر از آثار او میمدرنیست

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 
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ساختاربندی نظریه پست مدرن امروزی کاریرد زیادی دارد، از جمله رویکـرد او نسـبت تـاریخ و همچنـین     

 ی معطوف به قدرت. اراده

ا باید در فلسـفه و آرای فریـدریش نیچـه    مدرن ر های گذار به پست ترین حلقه بدون تردید، یکی از مهم»

از سوبژکتیویته انسان پایبند بود، اما این سوبژکتیویته را بـا عناصـری از تفکـر     نوعی بهنیچه سخت ت. یاف

شـمول انسـان دوران روشـنگری بسـیار دور      از ذهنیـت و فاعلیـت جهـان    را آنزد که  رمانتیک پیوند می

به دور ریخته بود و سرمست از قدرت، فاعلیـت را تنهـا بـرای    داشت. فاعل و ذهن نیچه عقالنیت را  می

آمـد. ایـن نـوع رد     کرد، که با هیچ اخالقی، اعم از قدیم یـا جدیـد، جـور نمـی     معدودی نخبه طلب می

تــوان در واقــع پــیش درآمــدی بــرای  شــمول را مــی شــمولی فاعلیــت انســان و اخــال  جهــان جهــان

 تشمولی مورد عتاب است، در چند دهه اخیر پنداش م جهانمدرن، که در آن مفهو های پست ساختارشکنی

زد که در نظر و عمل فاعلیـت   با مردود شناختن خرد، نیچه فاعلیت انسان را تنها با مستی و جنون گره می

 (منابع آنالین: 1393وحدت، )« کند. انسان را نفی می

 اند:  ه متأثر بودهمدرن، دلوز و فوکو بیش از دیگران از نیچ در میان اندیشمندان پست

هـای فیلسـوفان    ی بود و آثار متعددی در شـرح و تفسـیر اندیشـه   ا شناس برجسته ژیل دلوز خود اندیشه»

های دلوز درباره نیچه از معتبرترین  جدید، مانند اسپینوزا، کانت، نیچه و برگسون به نگارش درآورد. نوشته

شناسـان برجسـته قـرن بیسـتم قـرار       در زمره نیچـه آیند و دلوز را  شروح بر فیلسوف آلمانی به شمار می

نیچـه،  »در  ویـژه  بـه در مقاالت خـود،   سو یکدهند. فوکو هرچند شرح مستقلی بر نیچه ننوشت اما از  می

کوشید وجوهی از اندیشه نیچه را برجسته و بازپرداختی نو « نیچه، تبارشناسی و تاریخ»و « فروید، مارکس

هـای تبارشـناختی خـود، یعنـی آثـاری چـون        از سوی دیگر در نوشتهاز روش تبارشناسی عرضه کند و 

خود  موردعالقههای  ی در حوزها به کاربست اسلوب تبارشناسی نیچه« تاریخ جنسیت»و « مراقبت و تنبیه»

گیری از آرای نیچه بـه تبارشناسـی نهادهـا و علـوم      ها کوشیده است با بهره پرداخت. فوکو در این نوشته

شناسـی،   افزون بر مالحظات مربوط به روشد. با مناسبات قدرت را برمال ساز ها آنپیوند  جدید بپردازد و

 : منابع آنالین(1393)بستانی، « نیچه بودند. تأثیرفوکو و دلوز در فلسفه سیاسی خود نیز عمیقان تحت 

پایـان   ازی بیگرایی علمی و ب منزله خواست قدرت، نقد عینی شناسانه کردن زندگی، نقد حقیقت به زیبایی

به عقیده گیدنز بعد از حوادث می  (منابع اینترنتیپور، فرهاد)مدرنیسم است.  ای پست های نیچه تفاسیر مؤلفه

 (286: 1386)گیدنز،  شود. سوی نیچه دیده می های اروپایی از مارکس به چرخشی در آرای چپ 1968

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 
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 کار محافظه ؛ انقالبیِ. هایدگر2،1،2،2،3

را به بمبی در عالم فلسفه تشـبیه   قدری گسترده بوده که آن ( به1927« )iهستی و زمان»کتاب تأثیر هایدگر و 

های گوناگون معارف بشری در قرن بیسـتم   هایدگر بر حوزه (14: 1388)مقدمه مترجم بر: هایدگر، اند.  کرده

 تأثیر گذاشته است:

پـل سـارتر و خـوزه ارتگـا ای     -)ژانپـونتی(، در اگزیستانسیالیسـم   -در پدیدارشناسی )مـوریس مرلـو  »

iگاست iگئورک گادامر و پـل ریکـور(، فلسـفه سیاسـی )هانـا آرنـت و هربـرت        -(، هرمنوتیک )هانس

iدرمانی )مدارد بوس مارکوزه(، روان i iلودویگ بینسوانگر ،i v و رولو میv(، الهیات )رودلف بولتمانvi  و

viپل تیلیش iر مستقیم و آشـکار بـوده اسـت... حتـی     (، و نقد ادبی و واسازی )ژاک دریدا( تأثیر هایدگ

دار انقالب فلسفی او هستند. واسـازی دریـدا و ضداومانیسـم فوکـو      منتقدان او در مکتب فرانکفورت وام

سازی فرادهش )سنت( و نفی ثنویت و افترا  سـوژه و   های هستی و زمان که به ویران ویژه از آن بخش به

بسیاری از نامدارانی که آبشـخور آرا و افکارشـان هسـتی و     اند. جهان مربوط است آشکارا تأثیر پذیرفته

انـد. تـا    اند. و برخی دیگر این تأثیرپـذیری را اعـالم کـرده    زمان بوده است کتمان را بر اقرار ترجیح داده

که وی در آخرین مصـاحبه خـود    شد که نیچه پدر معنوی فوکو بوده است تا این ها چنین تصور می مدت

رد: هایدگر همراه برای من فیلسوفی بنیادین بوده است... تکوین و گسـترش تمـامی   این تصور را باطل ک

  (15)همان: « کار فلسفی من مدیون مطالعه آثار هایدگر است.

مدرنیسم بود امـا در   های فکری قرن بیستم و از جمله پست این مختصر درباره تأثیر هایدگر بر کل جریان

 باید گفت:مدرنیسم  مورد تأثیر خاص او بر پست

مدرن بیشتر از همه هموار کرد کسی نیسـت جـز    شخص دیگری که مانند نیچه راه را برای گفتمان پست»

توان کامالن در دایره این گفتمان قرار داد. هایدگر با مردود شمردن  مارتین هایدگر، هرچند خود وی را نمی

گذاشته است که تا به امروز طنین بلنـد  مدرن  محوری، تأثیر زیادی بر گفتمان پست فاعلیت انسان و انسان

                                                           
i Being and Time (Sein und Zeit) 
ii Jose Ortega Y Gasset (1883-1955) 
iii Medard Boss 
iv Ludwig Binswanger (1881-1966) 
v Rollo May 
vi Rudolf Bultmann (1884-1976) 
vii Paul Tillich (1886-1965) 

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 
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رسد. گفتمان هایدگر مدرنیته را همراه با سـوبژکتیویته و ذهنیـت و فاعلیـت انسـان      بانگ آن به گوش می

م طبیعت، یا آنچـه وی بـا نـا    بود که انسان را بر آن برشناخت. نزد هایدگر غرب از همان ابتدا  مردود می

شده است. فلسـفه در نظـر هایـدگر    « یهست»کند و این باعث جفا به کرد، مستولی  از آن یاد می« iیهست»

شـود. در ایـن نگـاه،     چیزی نیست جز غلبه و سلطه بر طبیعت که به علم و تکنولوژی مدرن منتهـی مـی  

که در یونانی به معنی طبیعـت اسـت(   ) «physis» عنوان عبور از سلطه به هایدگر کلمه متافیزیک را به

انگاشت.  می« هستی»و یعنی به زیر سلطه درآوردن طبیعت « متافیزیک»کرد و تمام تاریخ غرب را  تعبیر می

مدت را به انجام رسانده به کـوه ماننـد    باور هایدگر انسان غربی که در دوران مدرن این فرآیند طوالنی  به

نظر هایدگر، بـرای انسـان غربـی      دن مختلف به آن نظر دارد؛ رودخانه، بهعنوان معا نگرد، بلکه به کوه نمی

ای ساخته بود که  های دیگر. هایدگر برای این تعبیرات، واژه ویژه منبعی است برای تأمین انرژی و استفاده

سی است که به انگلی Gestell ترجمه کرد که اصل آلمانی آن« بندی قاب»ا ی« پیراگیری»به  را آنتوان  می

Enframing     دور طبیعـت از آن  « پیراگیـری »برگردانده شده است. انسان غربی با حصار کشـیدن یـا

صـورت یـک منبـع ماننـد دیگـر منـابع طبیعـی         خود انسان نیز بـه  حتیکند و  می یکش مثابه منابع بهره به

بـا مفهـوم و   گرفـت کـه او سـخت     می نشأتگیرد. تمام این مواضع هایدگر از این  قرار می مورداستفاده

پنداشت. این اصـل   دبار بشر میها و اِ بختی منبع تمام تیره را آنواقعیت انسان فاعل و سوژه متخاصم بود و 

محـوری را از وی   مدرن دانست که ستیز با انسان توان تأثیر اصلی او بر گفتمان پست مهم در هایدگر را می

مدرن روی دیگر سـکه گفتمـان هایـدگر،     ن پستبه ارث برده است. ولی باید توجه کرد که تمامی متفکرا

ـ  کامل، نپذیرفته طور بهکم  را، دست« محوری هستی»و « هستی»یعنی اقبال به  : منـابع  1393وحـدت،  )« د.ان

 آنالین(

 وار از این قرار است: صورت فهرست مدرنیسم قرا گرفت به های هایدگر که موردپذیرش پست آموزه

توانـد بـه حقیقـت     . خرد سوبژکتیو است و نمـی 2ایق واقعیت هستند. ترین حق . تضاد و تناقض عمیق1»

ها و مفاهیم ـ موانعی هستند که باید واسازی و نابود شوند،   . عناصر خرد ـ واژه 3واقعیت دست پیدا کند. 

. 5. تناقض منطقی نه نشانه شکسـت اسـت و نـه اهمیـت خاصـی دارد.      4یا اینکه نقابشان برداشته شود. 

. چون کل سنت 6گرتر از خرد هستند.  خصوص احساسات شوم اضطراب و دهشت، هدایت احساسات، به

سنت افالطونی و ارسطویی تا سنت الکی یا دکارتی، بر پایه قانون عدم تنـاقض و تمـایز    فلسفه غرب، از

 (85: 1391)هیکس، « رود که باید بر آن غلبه کرد. سوژه/ابژه قرار گرفته است، دشمنی به شمار می

                                                           
i Being 
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ازایـن گفتـیم هایـدگر     طـور کـه پـیش    ایان بح  از هایدگر بایـد دو نکتـه یـادآور شـد: اول؛ همـان     در پ

ترین منتقد مدرنیته محسوب شـود.   مدرنیسم نیست گرچه انتقادات جدی به مدرنیته دارد و شاید جدی پست

هایـدگر،   محـور   نترین اثر او، برخالف روش هرمنوتیکی  مـت  عنوان اصلی ، به«هستی و زمان»اگر بخواهیم به 

هـای   بینیم وی این کتاب را در اروپای بین دو جنگ جهانی که بـا بحـران   محور نگاه کنیم می صورت زمینه به

ها افـراد دیگـری    ای که به دلیل این بحران روست نگاشته است در زمانه مختلف سیاسی و اجتماعی و... روبه

 11کننـد.  ه و سرشت و سرنوشت تمدن غرب انتقاد مینوعی از مدرنیت های مختلف هرکدام به با نگارش کتاب

میالدی کـه منجـر بـه     70و  60های  های دهه بنابراین زمینه انتقادات هایدگر به مدرنیته و مدرنیسم نه بحران

های پس از جنگ جهانی دوم اسـت امـا همـین انتقـادات بـه علـت        مدرنیسم شد که نابسامانی پیدایی پست

گیرد. دوم؛ نقدهای هایدگر بـه مدرنیتـه،    ها موردتوجه و استفاده قرار می رنمد شباهت اجتماعی توسط پست

کند. برای مثال بـا   گاه روی برتافتن و دگرگونی در شرایط و وضعیت فعلی را ایجاب نمی تکنولوژی و... هیچ

نـد چـون   ک گاه عدم استفاده از تکنولوژی و... را توصیه نمی که وی اولین منتقد جدی تکنولوژی است هیچ آن

زاده،  )معـین معتقد است هرگونه تغییر و دگرگونی خود نوعی تکنولوژی است کـه بایـد از آن پرهیـز شـود.     

« کـار  انقالبی  محافظه»صورت پارادوکسیکالی  شاید به همین دلیل است که او را به ای( : منابع چندرسانه1392

 اند. خوانده

 

 فوکوی متقدم و متأخر دزی سوژه ن افسانه. 3،1،2،2،3

توان امتداد مباح  هایدگر دانست. او نظرات نیچه و هایدگر را در درباره قدرت را میبح  فوکو 

برد. وی عقیده دارد ترین ابعاد حیات فردی و جمعی به کار میچهارچوب ارتباط دانش و قدرت در ملموس

ی اصلی ی غرب دغدغهجوامع صنعتی شدهی اصلی گرسنگی بود، در که بر خالف قرن نوزدهم، که دغدغه

گیرد؟... چه کسی حرکات و فعالیتهای مرا تدوین کرده است؟ چه کسی برای من تصمیم می» :این است که

چه کسی مرا مجبور کرده است که در مکان معینی زندگی کنم، در حالی که در جای دیگری شاغلم؟ چگونه 

هایی، در پاسخ به چنین پرسش« شود؟ها متکی است، گرفته می چنین تصمیماتی، که زندگی من کامالً بدان

ی قلمروهای ای را در همهگذارد و چنین رابطهی دانش و قدرت میفوکو محور توجه خود را بر رابطه

ی دانش و به بیان رابطه dressageیابد. به عنوان مثال وی با طرح مفهوم حیات انسان قابل مالحظه می
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آنچه شکل »گوید: می 18و  17با اشاره به نظام کارخانه و مدارس جدید اروپا در قرن  پردازد وقدرت می

وارسی مداوم یابی، محصور کردن، نظارت کردن، های دِر ساژ انسان از طریق مکان گرفت کلیتی از تکنیک

)منوچهری،  «بود که زندان فقط یکی از مظاهر آن بود« مدیریت»وظایف و به طور خالصه مکتبی از  رفتار،

ی بین دانش نو و سیستم فکری به رابطه« مراقبت و تنبیه»(. او در تشریآ این موضوع در کتاب 38: 1376

کند. اما با اشاره به جایگاه قدرت در تکوین علوم انسانی جدید، رابطه دانش و قدرت را به مدرن اشاره می

معرفتی مدرن، انسان محمل اعمال قدرت است های  دهد. به نظر وی در رژیمکلیه معارف انسانی تعمیم می

و از منظر او تمایز قلمرو دانش از قلمرو قدرت اشتباه است. فوکو چنین ارتباطی را در فلسفه سیاسی نیز به 

ی پیوند مفهومی آنها ناپذیر است و واسطهبیند. از نظر وی، قلمرو حاکمیت و سلطه تفکیکوضوح می

ی شود حاکمیت. به گفتهه واقعیت دارد سلطه است اما آنچه بدان اذعان میقدرت است. به این معنی که آنچ

ی حق را های سیاسی، همچون فلسفه شود، بنابراین، گفتمانفوکو، قدرت از طریق تولید حقیقت اعمال می

های مطیع کردن دانست. حاکمیت و نباید در ارتباط با استقرار مشروعیت دید، بلکه باید به عنوان شیوه

طاعت باید جای خود را به سلطه و تسلیم بدهند. منظور از سلطه، آن تعبیر عام مربوط به اعمال سلطه ا

تواند های گوناگون سلطه است که میتوسط یک فرد بر دیگری یا یک گروه بر گروه دیگر نیست، بلکه شیوه

 (.38 :1376 در جامعه اعمال گردد)منوچهری،

ی کند و آن را ویژگی نهادینه شده)انضباط( اشاره می« دیسیسلین»وبری در بح  سلطه، فوکو به مفهوم 

 نظر نیست، بلکه قدرت انضباطی مدنظر است: داند. او تأکید دارد که بح  حاکمیت موردی مدرن میجامعه

توان آن را به عنوان حاکمیت تـدوین نمـود، یکـی از ابـداعات بـزرگ      نوع جدید قدرت، که دیگر نمی»

ی داری صـنعتی و جامعـه  ژوازی است. این نوع قدرت ابزار اساسی در شکل دادن به سـرمایه جامعه بور

حاکمیتی، که خارج از شکل و قالـب حاکمیـت قـرار دارد، قـدرت     باشد. این قدرت غیرمالزم با آن می

اند از توبیند، و عقیده دارد که تاریخ غرب نمیانضباطی است. او مقوله قدرت را در ارتباط با حقیقت می

 ()همان.« ، جدا پنداشته شودقت آن تولید شده و تولید اثر کرده استیای که حقشیوه

مدرنیسم های پستکند که از جمله ویژگیهمین امر است که راه را برای نظریه گفتمان فوکو باز می

 است.

بررسی از پیش ن است که ماهیت امور مورد حلیل گفتمانی به قول میشل فوکو، آویژگی منحصر به فرد ت

گذارد که امکان صحبت های گفتمانی پا به عرصه حیات میلکه توأم با همان صورتبندیبشود؛ تعیین نمی
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داوری مانند ساختارگرایی و اند. بدین ترتیب تحلیل گفتمانی با اجتناب از پیشدرباره آنها را فراهم آورده

تر د رابطه متقابل میان متن و زمینه به فهمی روشنکوشد با ایجاگرایی میبعدی همچون ارادهنفی نگرش تک

نگرد، اما تر از واقعیت دست یابد. این نظریه اگر چه به هرگونه کلیت و تمامیت از سر تردید میو کامل

 (.341: 1388کشد)کسرایی و شیرازی، عناصر مجزا را صرفاً در روابطشان با یکدیگر به تحلیل می

ها به سوژه  های گوناگون بوده است که به موجب آنها انسانریخی از شیوههدف اصلی فوکو، پرداختن تا

پردازد و تبارشناسی انسان مدرن اند. فوکو در کارهای اصلی خود به تبارشناسی انسان مدرن میتبدیل شده

را ی تکنولوژی قدرت نیست. او در واقع انسان مدرن قطعاً جدا از تبارشناسی حقیقت/عقالنیت در زیر سایه

داند که خداوندگار دانش در دویست سال اخیر جعل کرده است و پیدایش دانش علوم مخلوق جدیدی می

های ی تکنولوژیداند، چرا که علوم انسانی زیر سایهآور میانسانی را نه تحولی افتخارآمیز بلکه شرم

ها را به  داشته که انسان سازی فرد سروکاری عینیهای فوکو با سه شیوهانضباطی توسعه یافتند. پژوهش

سازی را که  ی ظریفی بین آنهاست، سه شکل ابژهاند و در تمام کارهای خویش، که پیوستگسوژه تبدیل کرده

کند. وی نخست به ی دانش تبدیل شده است بررسی میها انسان به موضوع قدرت و سوژه از طریق آن

خودشان شأن و مقامی علمی ببخشند؛ مثل فاعل کوشند به پردازد که میای میی پژوهشیبررسی شیوه

سازی کند در تحلیل ثروت و اقتصاد و موضوعای که کار میشناسی، فاعل تولید یا سوژهسخن در زبان

پردازد. در بخش دوم شناسی که در کتاب نظم اشیا  به آن میواقعیت زنده بودن در تاریخ طبیعی یا زیست

پردازد که چگونه انداز )اجتماعی/فرهنگی( میه در کردارهای شکافسازی سوژهایش، به موضوعپژوهش

شود؛ او انسان دانا وعالم )سوژه، روح، خودآگاهی( را سوژه به موضوع تحقیق و تکنولوژی قدرت تبدیل می

داند که در کتاب مراقبت و تنبیه به آن محصول محاصره قدرت/دانش و یا تکنولوژی انضباطی قدرت می

ای بوده است که انسان بدان وسیله ی خود )تاریخ جنسیت( در پی شیوهدر بخش سوم مطالعه پردازد.می

 (.134: 1390دانند)قادری، کند و خودشان را فاعل جنسیت میخودش را به سوژه تبدیل می

فوکو در واقع بر آن است که با نقد عقالنیت سیاسی، هر حقیقت و هر اخالق و هر نظام معنایی که 

دی خاصی از قدرت است، سعی دارد فرد و زیست فرد را از سیطره اصول کلی )اخالق و عقل( صورتبن

پردازد ی عقالنی شدن و قدرت سیاسی )قدرت و دانش( مینجات دهد و برای این کار به فاش کردن رابطه

شناسی، که شدگی را ایجاد کرده است. در مجموع، فوکو با دیرینهکه شکل جدیدی از سلطه، انقیاد و سوژه

برد و با مفهوم اند، سوژه خود بنیاد و معنابخش را زیر سؤال میدر پی کشف قواعد ناخودآگاه معرفت

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 
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تبارشناسی، که به تحلیل تکنولوژی قدرت/دانش و تحلیل کردارهای اجتماعی مشخص تاریخی و 

سم تاریخی ماکس، پردازد، مفهوم پیشرفت تاریخ، دیالکتیک هگل و ماتریالیهای متکثر می عقالنیت

ـ روح )سوژه، روان( »کند: برد. او عنوان مینت و حقیقت کلی و فراتاریخی را زیر سؤال میشناسی کُ جامعه

... بلکه داند و این روح نه جوهرهای تنبیه، مراقبت و اجبار میی روشبلکه زادهنه متافیزیکی و مستقل ـ 

شود و دانش اثرهای قدرت را تداوم انشی را موجب میای است که از رهگذر مناسبات قدرت، دچرخ دنده

خوانند خود معلول انقیاد است و روحی که به ای( که ما را به آزادسازیش فرا میو انسانی )سوژه بخشد...می

(. 136 )همان:« کندای است در تسلطی که قدرت، آن را بر بدن اعمال میدهد خود قطعهاو هستی می

ی محرک تاریخ ی فاعل قدرت )هابز(، سوژه کاشف حقیقت )دکارت و کانت( و سوژهبنابراین، فوکو سوژه

های آزاده و یا ناشی از تأمالت درونی کشد و حقیقت را نه پاداش جان)هگل و مارکس( را به چالش می

 (.137 داند)همان:بلکه تحمیل شده از جانب انضباط اجتماعی می

های علوم انسانی موجب برانگیختن عناد فوکو برای تحلیل مکانیسمکند که طرح عنوان می« مارک پُستر»

گیرد، فاعل خود را نیز هایی که انسان را به عنوان مفعول )موضوع( خود میشود. رشتهوی علیه سوژه می

لوم شود عکند که باع  میبصیرتی و سردرگمی ایجاد میدهد. این دور هرمنوتیکی نوعی بیانسان قرار می

کند که با اتخاذ ت خود بر عمل، خودداری کند. به عقیده پستر، فوکو فکر میاز تأمل درباره تأثیرا انسانی

هایی پی برد که علوم انسانی سعی دارد از طریق آنها توان به راز مکانیسمدیدگاهی غیر از دیدگاه فاعل می

ی تالش ، خود این نیت، انگیزهبه جای آنکه موجب رهایی سوژه شود بر آن سلطه پیدا کند. از منظر پستر

کند. پستر از وی برای ارائه و بسط مفهوم گفتمان است؛ لذا گفتمان را در مقابله و معارضه با سوژه تلقی می

ترجمان شفاهی تلقی گفتمان به مثابه پدیده بیان ـ ... در جهت من هر گونه تالش»کند که فوکو نقل می

ی قانونمندی را کنار خواهم گذاشت؛ در عو  در پی یافتن حوزهته ـ شده و تثبیت یافسنتزی از پیش تعیین

گونه تلقی و دریافت، گفتمان تجلی یا نمود  ختلف ذهنیت بر خواهم آمد. با اینو انتظام برای مواضع م

آشکار و شکوهمندانه یک اندیشه، یا شناخت سوژه یا فاعل گوینده نیست، بلکه بر عکس کلیتی است که 

)پستر،  «در آن، سردرگمی شخص سوژه و عدم پیوند و استمرار وی با خودش را تعیین کردشاید بتوان 

1376 :84.) 
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زدایی شود. این سوژهزدایی ایجاد میبه این ترتیب گفتمان، در اندیشه فوکو از دل تالش او برای سوژه

ساس نظریه گفتمان قدرت و کند و تالش برای تبیین امور بر انقش بسیار مهمی را در نقد مدرنیته ایفا می

 کند. اند، متزلزل میهای مدرنیته را که بر اساس سوژه خودآگاه مستحکم شدهدانش، پایه

 

 ا و تشکیک در موازین مدرنیسمدیدر متافیزیک حضور. 4،1،2،2،3

رب ی فلسفی غکند که اندیشههای دوتایی آغاز نمود و عنوان میدریدا بح  اصلی خود را با بررسی تقابل

ی این گرایش به افالطون باز کنون گرفتار همین عناصر دوتایی بوده است. از منظر او سابقهاز دیرباز تا

مقابل مجاز، ذهن در برابر عین، روح در برابر جسم و ه حضور در مقابل غیاب، حقیقت در گردد. از جمل می

ی متافیزیکی را و نظایر آن همواره اندیشهفرهنگ در برابر طبیعت، زن در برابر مرد و گفتار در برابر نوشتار 

دهد و بر این ی دکارت را از این دیدگاه مورد نقد قرار میبه خود مشغول داشته است. او همچنین فلسفه

محوری قابل ی دکارت نیز چون افالطون، در چهارچوب متافیزیک حضور و کالمباور تأکید نهاد که فلسفه

هستی را در تقابل میان ذهن و عین و یا روح و ماده و یا هستی و اندیشه  گردد چرا که دکارت نیزطرح می

 (.1379)ضیمران،  انگاشتقابل تحلیل می

واسازی راهی برای جا باز کردن برای »کند: اسمیت شرح خود بر تفکر دریدا را با این جمله آغاز می

دیگری و مسائل آن اساس «. استنوازی و خوشامدگویی ای مهماندیگران و بدین ترتیب اساساً گونه

گیرد که من و مسائلش محور اصلی ای که درست در مقابل سنتی قرار میواسازی دریدا است؛ واسازی

دهد. واسازی با تفاوت، غیریت و دگرسان بودن راه را بر روی خودمحوری و ها را تشکیل میی بح  همه

کند. بنابراین، جو و متفاوت را طلب میگرخواه، تفاوتای که نگاهی دیگرگون، دیبندد؛ پروژهمحوری میقوم

محور سیاست غربی، سنتی که در متافیزیک تواند در ادامه سنت خودمحور و قومنگاه دریدا به سیاست نمی

های متافیزیکی است؛ فر ی دریدا سرشار از پیشساز آن جای گرفته، باشد. این سیاست به عقیدهتمدن

پردازی کاری در دام متافیزیکاز لیبرالیسم گرفته تا کمونیسم، سوسیالیسم و محافظههای سیاسی تمام سنت

اسیرند. به نظر دریدا، متافیزیک غربی با فهم جهان از منظر من، راه را بر دیگری بسته است. در سنت 

، آنچه در متافیزیک، هر چه متعلق به من باشد، یا به تعلق آن درآید، حقیقی و اصیل خواهد بود؛ در عو 

مقابل من قرار بگیرد و به تصرف آتن در نیاید، نااصل و ناحقیقی است. مثالً فهم چیزها، همچون 
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ی افالطونی، عبارت اخرای حقیقی بودن چیزهایی که تماماً نزد ها در فلسفههایی ناوفادارانه از مثال روگرفت

ها(،  مثاله نزد نفس حضور ندارند )غیرایی کیابند )مثالها(، در مقابل مجازی بودن چیزهنفس حضور می

است. در تمثیل خط و پس از من، خود ـ ـاست. پس معیار حقیقی بودن و مجازی بودن، حضور نزد نفس 

ضور تام علوم ریاضی و متافیزیک نزد نفس ح آن در تمثیل غار، دیگرها، یعنی آنچه به خوبی موضوعات

شوند. بدین ترتیب، سنت متافیزیکی مبتنی بر یک نوستالوژی به آلود و وهمی خوانده مییابند، خیالنمی

هایی که اساس عدم تحقق آنها،  آلحضور، وحدت و تمامیت به وجود آمده است و تداوم یافته است، ایده

آلودن خلوص حضور توسط دیگری است. دیگری با این تعر  به معصومیت، پاکی و خلوص حضور، 

 (. 111: 1389سازد)شاقول و مرتضوی، یخود را سزاوار طرد و خشونت م

پردازی است؛ به راستی چرا گاه دیگرستیزی در سنت متافیزیکاز منظر دریدا، نوشتارستیزی اولین جلوه

چنان که افالطون در رساله فایدروس، متن مورد توجه دریدا، از او نقل -نوشت؟ برای سقراط سقراط نمی

هایی هاست؛ کژیدقیق و زنده است در حالی که نوشتار آغاز کژی گفتار روشن حاضر، روشنگر،کند ـ می

کنند. سقراط با قیام علیه نوشتار، راه را برای تفوق گفتار بر ی ناب را احاله به محال میکه تحقق فلسفه

م نی، مادی، توأویابد. نوشتار همچون امری بیری افالطونی تداوم میگشاید؛ این جریان در اندیشهنوشتار می

تواند داشته باشد. از منظر دریدا، سنت ای مثالی نمیزده است و حتی گونهبا تغییر و تفاوت و غیبت

ای ناب دیگرستیزی شود و برای دریدا تبدیل به نمونهنوشتارستیزی در سراسر متافیزیک غربی تعقیب می

، منوط به رها شدن از شود. هر تالشی برای زدودن این زنگار از چهره تمدنتمدن و فرهنگ غربی می

 (.111شناسی به ارث رسیده از متافیزیک است)شاقول و مرتضوی، وجودشناسی و شناخت

های متافیزیکی سیاست است. به نظر وی، سیاست و  ی سیاست دریدایی، نقد خاستگاهآغاز پروژه

سیاست غربی، که ی ترین جایگاه دیگرستیزی است. سنت برجستهی سیاسی غربی بارزترین و خشن حوزه

ش را بر پیشانی دارند. های دیگر ستیز و دیگرکُبرخاسته از متافیزیک حضورند، هر یک ننگ بارآوری رژیم

های خودخواهانه و فر ی دریدا، طرح و اشتغال به سیاستی دیگرخواه مستلزم رهایی از پیشبه عقیده

ـ نسانی که شاید تا خاوری دور یافتنی باشد از سنت متافیزیکی است. انسان غربی ـ دیگرستیزانه برآمده ا

 (.113های متافیزیکی است)شاقول و مرتضوی، کند که مملو از آموزهدرون تمدن و سنتی رشد می

یابد. ی آن به تمامی شئون انسانی تسری میدهد که حوزهدریدا مفهومی متفاوت از سیاست ارائه می

ی تبارشناختی پروژه العاده واسازی باسازی فوقین سیاسیاست. ا« العادهسازی فوقسیاسی»واسازی یک 

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 
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ی قدرت و دانش است در فوکو متفاوت است. کوشش فوکو معطوف به نشان دادن چگونگی ارتباط آگاهانه

بیند. در واقع دریدا با تأسی به دیگرپذیری ی متافیزیک حضور میحالی که دریدا قدرت را نیز اسیر گستره

کند که به وابستگی خود به دیگری و قوام خود به دیگری اذعان کند و سیاستی را طرح میلویناسی، اندیشه 

 (.114هایی همچون من، پذیرا باشد)شاقول و مرتضوی، و دیگری را همچون من، با حقوق و آزادی

 کند، اصل اینهمانی است یعنی این که هر چیزیاز دیگر انتقادهایی که دریدا به میراث فلسفی غرب می

کند و بنابراین خودش است. این اصل برای تفکر فلسفی هماهنگی، عدم تناقض و پیوستگی منطقی ایجاد می

امکان انتقال از مقدمات به نتیجه را فراهم آورده است. به عبارت دیگر، این اصل، امکان برقراری اجزا  تفکر 

. 1دریدا برای تفکر غربی، داشته است: کند و به عالوه دو دستاورد مهم از نظر و انسجام آن را میسر می

. حضور. این دو مؤلفه 2توان بر آن تکیه کرد، بنیانی همچون معنی و فر  گرفتن بنیادی که میقبول و پیش

همانی موجب شده است تا در ارتباط متقابل با یکدیگرند چرا که حضور، حضور چیزی است. اصل این

واسطگی را های وحدت و پیوستگی، آرمان بساطت و بینمودن زمینهتفکر حاکم بر متافیزیک غربی با فراهم 

دنبال کند و از این رو در جستجوی خاستگاهی برای اندیشه باشد و از این رهگذر به حضور برسد. به 

هایی که در ی غربی چیزی نیست مگر متافیزیک حضور. و لذا ثنویتی حاکم بر فلسفههمین دلیل، اندیشه

 (.    216: 1386گیرند)خاتمی، شوند در همین بستر شکل میشاهده میی غرب ماندیشه

 

 ژیل دلوز تفکر ریزوماتیک. 5،1،2،2،3

مدرن و پساساختارگرای قرن بیستم است که تأثیر بسیار زیادی بر دیگر ژیل دلوز یکی از فیلسوفان پست

شناختی ژیل دلوز آنقدر و معرفتهای فلسفی فیلسوفان این نحله گذاشته است. گستردگی و جامعیت اندیشه

 1970اند و معتقدند دهه زیاد است که بزرگانی چون میشل فوکو، روالن بارت و لیوتار از او تأثیر پذیرفته

و بر این اعتقاد  نامدی سیطره دلوز بر محافل روشنفکری فرانسه بود. فوکو قرن بیستم را قرن دلوزی میدهه

های دلوز جایگاه واقعی خود را بین فیلسوفان دیگر پیدا کند.  ا دیدگاهها طول بکشد ت بود که شاید سده

کند. شناختی است که دلوز برای روشن ساختن فلسفه خود از آن استفاده میاصطالحی گیاه« ریزوم»مفهوم 

در گرای خود به کار برده است. ریزوم برای تبیین دیدگاه کثرت« هزاران فالت»او این استعاره را در کتاب 

رویند و بر خالف های اصلی ریشه گیاه میشود که در فاصلههای فرعی گیاه گفته میشناسی به ریشهزیست

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 
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کنند. این ها در جهات گوناگون سیر میکند، ریزومی اصلی )درخت( که در جهت خاصی سیر میریشه

اش قت دلوز با این استعارهدهد. در حقیاستعاره به خوبی مفهوم دلوز را از تفاوت، شدن و کثرت نشان می

شود)سجادی و ایمانزاده، یعنی تفکر ریزومی و تفکر درختی تمایز قائل می بین دو فضا و دو نوع تفکر

1386 :2.) 

های بین ها و خط مشیبندیها و تقسیممراتبی، ایستا و از برشتفکر درختی از خصلتی خطی، سلسله

، «شدن»ر ریزومی تفکر است حال آنکه تفک« بودن»تی همان تفکر درخ رکز، تفامور حکایت دارد. به نظر دلو

ها و خطی، پویا و در جهات مختلف و مرتبط با سه خطوط دیگر است و در واقع از مرزبندیمتکثر، غیر

تواند فضاها و خطوط تفکر درختی را در هم های تفکر درختی خبری نیست. تفکر ریزومی میبندیتقسیم

ی پایانش ای از امور متقابل از نو سازمان دهد. تفکر ریزومی تفکری است که نقطهبکهبشکند و آن را در ش

صور شد. از این رو تفکر ریزومی به توان برای آن آغاز و پایانی متای را در بر دارد و در واقع نمیآغاز تازه

و سامان و قرار  ای از جایی به جای دیگر در کوچ و گردش استمانند کولی برای یافتن سرزمین تازه

ای ندارد و هویت کولی هیچگاه بر اساس مفاهیم ثابت و و کولی در واقع نقشه از پیش آماده خاصی ندارد

شود. او هویتی مرکز گریز و سیال دارد و همواره تمایل به کوچکتر شدن دارد و از بزرگ واحد تعریف نمی

 (.3 کند)همان:شدن پرهیز می

گرایی فلسفه دلوز، مفهوم فضای ریزوماتیک است و در ارتباط با مفهوم کوچ ترین مفاهیمیکی از اساسی

شود. مفاهیم فضا و انواع آن و مفهوم مونتاژ در تبیین فضای ریزوماتیک بسیار مفیدند. دلوز بح  و تبیین می

ها  اع دولتکنند و آنها این نوع فضا را به انودلوز و گتاری در بح  از مونتاژها از دو نوع فضا صحبت می

گر و فضای ساکن، یا فضایی به عبارتی فضای کوچالیه ـ  دهند. فضای هموار و فضای ناهموار و الیهربط می

این دو نوع فضا ماهیتاً  –کند کند و یا فضایی که دستگاه تصرف ایجاد میکه ماشین جنگی در آن رشد می

مندی با فضای هموار رایانه و نمادی، رابطهیکسان نیستند. به تعبیر این دو اندیشمند، اصل حیات کوچگ

کند است. این اصل، اصل قلمرویی کوچگر است، یعنی رابطه داشتن با فضای همواری که کوچگر اشغال می

شوند، این گردان تمییز قائل میکند. به همین مبناست که آنها بین مهاجرین، سیاحان و دورهو آن را حفظ می

کنند اما جایگاه ثابتی ندارند. برای یک مهاجر و سیاح، زه کوچگرایان نقل مکان میدسته اخیر اگر چه به اندا

گر باشند حال آنکه برای کوچسفر پیمودن مسافت بین دو نقطه است و برای او این دو نقطه حائز اهمیت می

 (.اهمیت دارد)همان خود این سفر و پیمودن

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 
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نیز پرورده شده بود. از منظر « نیچه و فلسفه»و « و تکرار تباین»تفکر ریزوماتیک دلوز قبل از آن در کتاب 

تواند باشد. او در کتاب نیچه و فلسفه همین ناپذیر فلسفه، کسی جز هگل نمیدلوز، خصم غدار و انعطاف

موضع را در مقابل هگل و فلسفه او اتخاذ کرد. او در این دو اثر کوشیده است تا دیالکتیک هگلی را به 

کنیم. آمیز مالحظه میهمانی را به صورتی اغراقرا در این فلسفه است که ما تکامل منطق اینچالش بگیرد زی

پذیرد، اما دلوز بر عکس هگل از منظر دلوز، مدعی بود که منطق و تاریخ بر اساس دیالکتیک تحقق می

دیالکتیکی هگل را مردود و به جای آن تباین و تغایر را جانشین آن کرد و گفت برعکس تناقض  تناقض

شود تباین و تغایر همواره ما را به کثرت و تنوع ی متعالی منجر میدیالکتیکی که سرانجام به وحدت ایده

دارد. به زعم دلوز، میکند و از خلط معناها در قالب تألیف دیالکتیکی ما را مصون واقعیات راهبردی می

گرا نیست بلکه به نظر او تحقق غایت تاریخ جز توهم و پندار تاریخ هیچگاه دارای عنصر غایی و فرجام

نفی به ثر ا رکند و یا دآمیز شعور آدمی چیز دیگری نیست. به گفته دلوز، تاریخ در گذر نفی سیر نمیلغزش

ها و تغایرهاست که تاریخ تحقق تباینآید، بلکه با حل معضالت و تصدیق حرکت در نمی

 (.1383پذیرد)ضیمران،  می

گردد که مدعی است، هگلی دلوز به تفاوت ناب بر میترین بح  ضداز منظر اسالوی ژیژک، اساسی

گیرد. او تفاوت را /تقابل قرار میهمانیاست؛ تفاوتی که بیرون از افق این« ناب»هگل عاجز از تصور تفاوت 

اش، ی انحالل دیالکتیکیداند، تفاوتی که در قالب تقابل، که بعدها به واسطهن و مفرط میتفاوتی بنیادی

بخشی است، به همان گیرد. به همان اندازه که هگل، فیلسوف فعلیتمجدداً در زیر مجموعه اینهمانی قرار می

د. ناتوانی هگل ار تصور شوبخشی به این حقیقت آشکار میبالقوگی، برای او، در فعلیت «تحقیق»اندازه هم 

تفاوت ناب با عجز وی از تصور امر اکچوال، در چهارچوب مناسب این امر، یعنی در چهارچوب امکانی که 

کند. تفاوت ناب، اکچوال نیست و ارتباطی به خواص متفاوت از پیش واجد واقعیت خود است، برابری می

د و وضعیتی کامالً ویرچوال دارد. این تفاوت به طور اکچوال یک شی  در قیاس با خود یا با دیگر اشیا  ندار

دهد؛ یعنی دهد که هیچ تغییری در حالت اکچوال آن رخ نمیترین شکلش رخ میدقیق، زمانی در ناب

کند. در واقع به ظاهر، این فقط دلوز است که طرح ل اکچوال تکرار میهنگامی که همان شی  خود را به شک

 (.48: 1388تفاوت را صورتبندی کرده است)ژیژک، حقیقتاً پساهگلی نظریه 

گونه است چرا های کسانی چون نیچه و فوکو دارای کیفیتی ریزومدارد که اندیشهاعالم می دلوز صریحاً

کنند که فالسفه غرب مورد غفلت قرار که همه مراتب خطی سنت فلسفی را رها کرده و از جایی آغاز می

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 
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گونه است چرا که از فرمول فلسفی ای کافکا هم در ادبیات دارای ماهیتی ریزومهاند. به زعم او نوشتهداده

های چندگانه میل و تمنا قرار  گریزد و به طور کلی زبان را در معر  گذرگاهمورد قبول ادبیات رسمی می

به کوشد تا با حصر و محدوده، گریزد و مینظری میهای تنگدهد. نگاه ریزومی همواره از محدودهمی

 (.1383مبارزه برخیزد)ضیمران، 

 

 گرایی در علوم تجربی طبیعی . نسبی2.2.2.3

i، قطعیتiی بیستم علوم طبیعی تجربی مدعی عینیت ی اول سده ی نوزدهم و نیمه اگر در سده i  حقیقـت و ،

 ی بیسـتم در آرا   ی دوم سـده  شـد در نیمـه   چیز باید به معیار و محک آن سـنجیده مـی   که همهاطالق بودند 

iبندی دانایی صورت»های زبانی، میشل فوکو و طرح  فیلسوفانی چون ویتگنشتاین متأخر با نظریه بازی i i » و

کم تزلزلی در این ادعاها پیدا شد. در این میان دو تـن از فیلسـوفان علـم، کـه      های قدرت ـ حقیقت کم  رژیم

زل افزود: یکی تامس کوهن و دیگری هایی مطرح کردند که بر این تزل دانشمند علوم طبیعی نیز بودند، نظریه

 پل فایرابند.

ی تحلیلـی در   ی دوم قرن بیستم برآمدند بر آرا  پیشین و مسلط بـر سـنت فلسـفه    این دو نفر که در نیمه

هـای تجربـی را    ها غیر از گـزاره  گزاره ی وین، که همه ی اول قرن بیستم، یعنی پوزیتیویسم منطقی حلقه نیمه

گرایی( کارل پوپر، که ادعای نزدیـک   وین، یعنی نگاتیویسم )ابطال ی  حلقه حتی منتقدِ کرد و معنا تلقی می بی

های ایـن دو نفـر، سرنوشـت     گام به حقیقت، را داشت خط بطالنی کشیدند. به بیانی دیگر نظریه به شدن گام

برآمـد نزدیـک    مدرنیسم از دامان آن ای که پست ی قاره ی تحلیلی را هر چه بیشتر به سرنوشت فلسفه فلسفه

 کرد.

زدگـی   های ادعای مطلق و عینی بودن علوم  تجربی  طبیعی اگر نه بنیاد علم که بنیاد علم متزلزل کردن پایه

های تجربی( در علـوم انسـانی را بـا تردیـدهای بیشـتری       ها )=روش را ویران کرده و به کار بستن این روش

دان بودند یعنی علمی که روزگـاری از نظـر    دو فیزیک است که این هر رو کرده است. طنز تاریخ هم آن روبه

                                                           
ii Objectivity 
ii Certainty 
iii Episteme 

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 
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شـد و کسـانی چـون آگوسـت کنـت،       ی اعالی هرگونه علمی محسوب مـی  دقت و قطعیت و عینیت نمونه

 خواستند فیزیک اجتماعی بنا کنند. می

مدرنیسم و موضوع این پـژوهش بایـد گفـت     گیری جریان پست درباره اهمیت کوهن و فایرابند در شکل

(، 98: 1391کـه هـیکس )   مدرنیسم بوده است. چنـان  ی برآمدن پست برآمدن این هر دو در زمینه و زمانهاوالً 

( کتـاب وی را جـز    319: 1388داند و کِهون ) مدرنیسم می ی کوهن را از عوامل به وجود آمدن پست نظریه

یشـل فوکـو بـوده اسـت     کنـد. فایرابنـد هـم متـأثر از ویتگنشـتاین متـأخر و م       بندی می مدرن طبقه آثار پست

اند. و دوماً برخی طرفداران علـم   مدرن هم خوانده و خود او را پست الف: منابع آنالین(1393حیدری،  )مقدم

این دو دلیل رجوع به آثار این دو تن را  12جویند. دینی برای فروکوفتن علم مدرن از آرا  این دو تن بهره می

 ر آرا  این دو خواهد شد.   نماید بنابراین در ادامه مروری ب ضروری می

 

 خطی به جای پیشرفت . تامس کوهن؛ انقالب پارادیمی1.2.2.2.3

( اثر تامس کوهن، فلسفه علم را به دوره پیش و بعد از خود تقسیم 1962) iهای علمی کتاب ساختار انقالب

را برای توضیآ چیستی ماهیت علم و چگونگی کار دانشمندان منطبـق بـا   « پارادایم»نمود. وی مفهوم جدید 

د مفروضات کلی نظری و قوانین و فنون کاربر»از نظر کوهن پارادایم عبارت است از:  13تاریخ علم ارائه کرد.

ای  در هـر دوره  (108: 1389)چـالمرز،   14«گیرنـد.  هـا را برمـی   ی علمـی خاصـی آن   ها که اعضای جامعـه  آن

iدانشمندان به حل معماها i کنند تا جایی که پاسخ برخی معماها در آن پارادیم  در قالب یک پارادایم اقدام می

دانشمندان برای رفع این بحران بایـد  آید و  قابل دست یافتن نباشد که در این زمان اصطالحاً بحران پیش می

iبه حل مسائل i i شرط وجود یک پارادایم جدید که آن مسـائل را پاسـخ    بسردازند اگر مسائل پاسخ نیافت به

گوید انقالبی رخ خواهد داد و دانشمندان در قالب یک پارادایم تازه و علم عادی جدید به حل معماهـای   می

iناپذیرنـد.  هـا نسـبت بـه هـم قیـاس      هـا هـم ایـن اسـت کـه آن      رادایمپردازند. نکته مهم درباره پا خود می v 

هـای علمـی    توان از انباشت معرفت علمی یا از تقرب بـه واقعیـت نظریـه    بنابراین نمی (1392رضایی،  )شیخ

 ها همیشه ادامه دارد. ها و تغییر پارادایم این انقالب (14: 1387حیدری،  )مقدمصحبت کرد. 

                                                           
i The structure of scientific revolutions 
ii Puzzle solving 
iii Problem solving 
iv
 Incommensurability 
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کند اتهامی  حد زیادی نسبی میالاقل تا  را تبدیل به یک مُد اجتماعی که این تصور تازه از علم، اگر نه آن

بـر   1969ای که در سـال   رو بوده است. وی صریحاً در افزوده انتشار این کتاب، کوهن با آن روبهکه از زمان 

کـه   گوید: با ایـن  طور که چالمرز می اما همان (248-250: 1390)کوهن،  گرایی شد کتاب خود زد منکر نسبی

هایی را داراسـت.   ین داللتی وی چن گرایانه از علم نبوده است اما ناخواسته نظریه وی خواستار تبیینی نسبی

 کند:  را چنین ارزیابی می هیکس تأثیر کتاب کوهن و نتیجه آن (133: 1389)

عنوان یکی از فرزندان عزیز روشنگری صرفان یـک عمـل اجتمـاعی در حـال رشـد اسـت کـه         علم به»...

حقیقت یـا واقعیـت   های اعتقادی مدعی عینیت باشد. این تصور که علم با  تواند بیشتر از دیگر سیستم نمی

سروکار دارد خیال باطل است. حقیقت خاصی وجود ندارد، بلکه حقایق زیـادی وجـود دارنـد و متییـر     

 (98-99: 1391) «هستند.

 را ها پارادایم میان iعقالنی گزینش اول کند: می مطرح انگیز مناقشه بسیار آموزه دو کوهن ی نظریه واقع در

الـف:  1393حیـدری،   )مقـدم را.  واقعیـت  به تقرب و انباشت معنای به علم پیشرفت دوم برد و می سؤال زیر

 منابع آنالین(

 

 15علم . پل فایرابند؛ بدترین دشمنِ 2.2.2.2.3

 پـذیرفتن  از و کرده اتخاذ کارانه محافظه موضعی وی کوهن، آرای درباره مناقشات و مجادالت گیری شکل با

حـد   آخـرین  تـا  را کوهن آرای تبعات و پیامدها تمام که است کسی فایرابند اما .زد باز سر مواضعش تبعات

 ب: منابع آنالین(1393حیدری،  )مقدم. دهد می گسترش ممکن

                                                           
i Rationality 

 (108: 1389 چالمرز،) کوهن نظر از علم یدگرگون مراحل: 1 شکل

 بحران جدیدعلم عادی جدیدانقالب علمی )پارادایم جدید(بحرانعلم عادیپیشاعلم

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 
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ضـد روش: طـرح   »گونه که از عنوان کتاب شـاخص او   انتقادات فایرابند دو محور عمده دارد: اول. همان

پیداسـت: مخالفـت بـا تجـویز هرگونـه روش خاصـی )اعـم از         i( »1975)16گریزانه یک نظریه شناخت نظم

 علم است زیرا: گرایی و...( برای تمایز علم از غیرعلم و شبه استقراگرایی، ابطال

)چالمرز، « اند. های علم موفق به ارائه قواعد مناسبی برای هدایت فعالیت دانشمندان نگردیده شناسی روش»

1389 :158) 

کنـد. دومـین محـور     هرگونه روش  خاص خالقیت دانشمندان را محـدود مـی  در ضمن از نظر او تجویز 

ای  انتقادات فایرابند مخالفت با برتری علم نسبت به دیگر معارف است زیرا علم ذاتاً هیچ خصوصـیت ویـژه  

( 9)همـان:  های باستانی و سحر و جادو بنشاند.  های معرفت همچون اسطوره را برتر از سایر شاخه نداد تا آن

ها )متفـاوت بـا تمـدن غـرب( رشـد       ن دغدغه فایرابند خصوصاً نسبتاً به معارفی است که در دیگر فرهنگای

 اند: که گفته خواهی وی است چنان اند و ناشی از آزادی کرده

دغدغه اصلی فایرابند آزادی بشر به معنای واقعیِ فردگرایانه انسانی است. به همین دلیل است کـه او بـا   »

 وسطایی قروناین مبارزه در درجه نخست با دین د. خیز مول و مطلق باشد به مبارزه برمیش جهان آنچههر 

دینی از علم اسـت کـه علـم را     گیرد. فایرابند دشمن علم نیست بلکه دشمن تلقی رایج و شبه صورت می

اشت، نشاند. وی معتقد است اینکه انسان غربی در قرون هفدهم و هجدهم خدا را کنار گذ جای خدا می به

در چهره علم مدرن بازگشته است. درواقع،  بار اینکار بسیار خوب و درستی بود. اما خداوند بار دیگر و 

ها برای حاکمیت خود، مُریـدپروری   یکی از کارکردهای اسطورهت... علم مدرن اسطوره و دین جدید اس

کنـد. وی بـا ایـن     لفـت مـی  ها را تحت انقیاد خـویش درآورد مخا  است و فایرابند با هر چیزی که انسان

کـه یکـی از ایـن     آنجاسـت موضوع که هر فرهنگی برای خودش زندگی کند مُشکلی ندارد، بلکه مُشکل 

 ب: منابع آنالین(1393حیدری،  )مقدم« د.های دیگر سیطره پیدا کن ها تالش کند تا بر فرهنگ فرهنگ

 

 در ایرانمدرن علم  یری از آن برای نفی و نقدگ و بهرهمدرنیسم  . پست3.3

که  گردد. چنان میالدی( برمی 1990شمسی ) 1370ی  مدرنیسم به فضای فکری ایران به اوایل دهه ورود پست

مدرنیسم تهیه کرده است ورود این گرایش به ایـران   در معرفی پست 1374مانی حقیقی در کتابی که در سال 

                                                           
i Against Method: Outline of an anarchistic theory of knowledge 

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 
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: 1387)به فارسی را پنج یا شش مورد گفته است. مدرن  شده از اندیشمندان پست را تازه دانسته، متون ترجمه

 نویسد: داند و در نقد آن می ستیز در ایران می را توسط نویسندگان غرب همو ورود و اشاعه آن (13

ستیز ایران، تنها به هزلی توخالی و سطحی  تصرف سرخوشانه سخن پسامدرن در دستِ نویسندگان غرب»

به نقدی نخواهنده از روشنگری و دموکراسی محـدود نیسـت، بلکـه...    انجامد. پسامدرنیسم تنها  از آن می

مـدرن ایـن    های نویسندگان پست ای مثبت و سازنده است از رهایی... نگاهی گذرا به متن خواستار شالوده

تـرین اصـولش، و    هـای بنیـانی   نکته را آشکار خواهد کرد که نقد سنجشیِ مدرنیته، آشکار ساختن کاستی

بـاره   های رادیکالش، هیچ مناسبتِ ملموسی با طـردِ اصـولی و یـک    یدتر ساختن آرمانکوشش در راه شد

 (14)همان: « دستاوردهای مدرن ندارد.

 کند: مدرنیسم به ایران فاطمه صادقی دو دلیل را ذکر می در مورد چرایی ورود پست

ز یکسو بـا بحـران فکـری    به بعد ا 1370آید ظهور این گرایش در ایران بعد از جنگ و از دهۀ  به نظر می»

ای بـرای بـه    های خود بازمانده و به دنبـال شـیوه   ای مربوط بود که از دستیابی به آرمان جامعۀ سرخورده

پوشی  بدون پرده بار اینگشت، و از سوی دیگر بیان واضح و  چالش کشیدن وضع ایدئولوژیک موجود می

ه پس از انقالب فرهنگی بـر دانشـگاه سـیطره    گرایی بود ک فاشیستی و اسالمـ همان گرایشات نیهیلیستی   

عنوان ابزاری برای نقد ایـدئولوژی یـا    یافته بودند. بنابراین جذابیت این جریان دو سویه داشت: نخست به

« د.مطلـوب محافـل قـدرت بـو     کـه  آنکننده و نیهیلیستی  ها و دوم، گرایش منفعل روایت کالن اصطالح به

 : منابع آنالین(1393)

یابد و حجـم زیـادی از    ادامه می 1380و  1370ی  مدرنیستی در ایران در طول دهه ات پستگسترش ادبی

ای کـه   شمسی اعظم فرهادی در مقدمه 1380ی  که در اوایل دهه طوری شود به مدرنیستی ترجمه می آثار پست

ی  گسـترده نویسد از حجم  ( می1382) iاز الکس کالینیکوس« مدرنیسم نقد پست»ی خود بر کتاب  بر ترجمه

 کند. مدرنیستی در ایران و عدم نقد آن گالیه می ادبیات پست

های وی توسـط افشـین    شده است که کتاب ن بیش از همه میشل فوکو شناختهردم در میان متفکران پست

ب( و رضـا  1392و  1390( و گاه فاطمه ولیانی )فوکو، الف1392، 1391)فوکو، جهاندیده و نیکو سرخوش 

ها و اصطالحات فوکویی چون  باالیی دارد. روش گان به فارسی ترجمه شده است و شمار (1389پور ) نجف

کـه داود فیرحـی    گران قرار گرفته است چنـان  های قدرت ـ حقیقت  مورد استفاده پژوهش  تبارشناسی و نظام

                                                           
i Alex Collinicos 

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 
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نامه فاطمـه   نامه خود که اینک کتاب شده را نگاشته و پایان اساس الگوی قدرت ـ دانش وی پایان  ( بر1388)

 (، از فعالین حقوق زن در ایران، هم الگویی فوکویی دارد.1383صادقی )

هایی متعددی شده است  مدرن در ایران هم بح  درباره مطلوبیت و عدم مطلوبیت گسترش مباح  پست

گونه کـه در آرا  فوکـو و دریـدا     مدرنیسم خصوصاً آن برای نمونه فرزین وحدت معتقد است که چون پست

اب داشته است نافی سوبژکتیویته است و ازآنجاکه قوام و دوام دموکراسی بـه سـوبژکتیویته اسـت بـرای     بازت

ای در حال گذار بـه دموکراسـی اسـت نتـایج مطلـوبی نخواهـد داشـت و باعـ  تضـعیف           ایران که جامعه

پیچیده و مبهم و را برای داشتن زبان  مرتضی مردیها هم آن (منابع آنالین: 1393وحدت، )شود.  دموکراسی می

یابد نه کارهای  را برای آکادمی مناسب می و یا سروش دباغ که آن (85: 1389)داند  چیز نامناسب می نفی همه

 : منابع آنالین(1393)ی عمومی.  روشنفکری و در عرصه

 

 گیری . نتیجه4.3

یته اسـت. متفکـران   مدرنیسم جریانی است که ویژگی بارز آن نقد مدرن گونه که گذشت منظور از پست همان

فرانسوی چون فوکو، لیوتار، دریدا، دلوز، فیلسوفان ایتالیایی چـون واتیمـو و پرنیـوال و فیلسـوف آمریکـایی      

اند و خـود را پساسـاختارگرا یـا     ریچارد رورتی که جز لیوتار و رورتی از پذیرش این عنوان خودداری کرده

دانیم. گرچه تمرکـز   مدرن می کسیستی هست را پستساختارشکن خوانده و معموالً دارای سوابق چپ و مار

 این پژوهش بر روی فیلسوفان فرانسوی است.

عنوان یک نظریـه و   مدرنیته(، یکی به عنوان وضعیت )پست مدرنیسم حداقل سه کاربرد دارد: یکی به پست

در نقـد   عنـوان یـک نظریـه و مکتـب فکـری      عنوان یک ایدئولوژی. در این پژوهش کاربرد آن بـه  دیگری به

 مدرنیسم منظور نظر است.

هـای سیاسـی و اجتمـاعی     اند: یکی؛ بحـران  مدرنیسم دو دسته عوامل نقش داشته در به وجود آمدن پست

نـو و... .   رسیدن سوسیالیسم، برآمدن و افول چـپ  بست میالدی در غرب چون به بن 1970و  1960های  دهه

اند: دسته اول دالیل را باید در آرا  فیلسوفانی  بر دو گونه دوم؛ دالیل معرفتی و نظری. این دسته عوامل، خود

ای را فراهم آورند که بعدها مستند به  جستجو کرد که هرکدام زمینه ، فوکو، دریدا و دلوزچون، نیچه، هایدگر

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 
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 شـود بـه دو   ی دوم  دالیل  معرفتی مربوط می های خود را بنا کردند. دسته مدرن نظریه ها اندیشمندان پست آن

ای را فـراهم آورنـد کـه     های خـود زمینـه   فیلسوف علم، یعنی تامس کوهن و پل فایرابند، که هر دو با نظریه

 رو شد. ادعاهای  علم  تجربی  طبیعی مربوط به عینیت، قطعیت و اطالق با چالش روبه

هـا   ی کـه از آن ای را فراهم کرد که فیلسوفان میالدی زمینه 1980و  1970 ی ها  این دو دسته عوامل در دهه

 نام بردیم در امکان حصول معرفت شک کنند.

شمسـی وارد فضـای    1370ی  ساله با عراق و در اوایـل دهـه   مدرنیسم در ایران یعد از جنگ هشت پست

 فکری و فرهنگی ایران شد.

  

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 
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 های بخش سوم نوشت پی

                                                           
مدرنیسم به عل م طبیعی را ن عی رری  و ایلثه   ی پس، ( کشیده شدن دامنه1392ای چ ن آلن س کا  و بریک م ن، ) گرچه عده 1

(impostureمی ) چرنثدیات  »بث ده اسث،   سثط عررثان ثثابتی بثه       « هثای روشثنفکران   ایله»ها که در اصل  دانند  عن ان کتاب آن

 نده شده اس، برگردا« مدرن پس،

هثا   اهراً برای نخستین بار ی رگن هابرماس ب د که این اندیشمندان ررانس ی را پیرو سرمشق رکری واادی معرری کثرد و بثه آن  ظ» 2

 : منابع آنالین(1393)بستانی، « مدرن داد  لق  پس،

که گیدنز معتقثد    ردید وج د دارد چنان مدرن را پساساوتارگرا و اند هم شک و ی ریلس ران پس، اتی در م رد اینکه بت ان همه 3

 (289: 1386یزار ب د  ) ار، و از آن ب اس، که ر ک  اصطالح پساساوتارگرا را هم بر نمی

هثای او بثه رارسثی در )اقیقثی،      ای از ن شثته  ( نم نثه gary, 2015مدرن اس،  ) های او بیشتر معط   به هرمن  یک پس، رعالی، 4

 اس، دسترس  ( دابل61-52: 1387

 (gary, 2015های او بیشتر معط   به رِ  ریک )رن بیان( و زیباشناسی اس،  ) رعالی، 5

وارد « مثدرن  وضثعی، پسث،  »ررانس ا لی  ثار   انژی کتاب مشه ر  وسیله به 1979عن ان یک وضعی، نخستین بار در  مدرنیته به پس، 6

  ید گ درن سخن میم ( دی ید هاروی هم از وضعی، پس،gary, 2015دام س رلسفی شد  )

های علیه وضع م ج د التفثا ی نداشثته اسث،، در وادثع وی ایثدو ل ژی را       رسد که در اینجا مراد ررهادپ ر به ایدو ل ژی به نظر می 7

  انثد یثک    مدرنیسثم مثی   رسثد پسث،   چنان که در نزد مارکس اس، و در بخش او  به آن اشاره شد گررتثه اسث،  امثا بثه نظثر مثی      

 مدرنیسم و در جه، براندازی وضع م ج د باشد ایدو ل ژی علیه 

( 341ث  372: 1392) ( و ن ذری120: 1390مدرنیسم را معینی علمداری ) پس، أثیر برآمدن ج امع پساصنعتی و ربط و نسب، آن به  8

  اند به بح  گذاشته (442ث  455: 1388در: کِه ن، ل )بِو 

س ی  ها را از مارکس به های ررانس ی داشته و آن بر چپ اروپایی وص صاً چپ ای گزارش س لژنیستین از گ الک آثار وردکننده 9

 ( 287: 1386نیچه کشانده اس،  )گیدنز، 

های چریکثی و دارای ایثدو ل ژی التقثاطی مارکسیسثتی ث اسثالمی در        عن ان یکی از اولین سازمان سازمان مجاهدین ولق ایران به 10

 (379ث  460: 1390  ی،)نجااس،   شکیل شده  1344ماه  آذر

اثثر آلبثرت   « انحطثاط اروپثا  »( اثثر اسث الد اشثپن لر،    1918-22« )سق ط غرب»  ان به این م ارد اشاره کرد:  از جمله این آثار می 11

( 1930« )هثا  طغیثان  ث ده  »( اثر ی هان هیزین ا، 1928« )بحران  مدن»، «ژولین بندا»( اثر 1927« )ویان، روشنفکران»(، 1920مانژون )

( اثر 1930« )های آن  مدن و مالل،» (195: 1393)بروجردی،  ( اثر هیلبر بالک،1937« )بحران  مدن ما»ثر و زه ار  ا ای گاس،، ا

 ( اثر آدورن  و ه رکهایمر 1942« )دیالکتیک روشن ری»زی م ند رروید و 

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 
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( کثه در رصثل   1389ک هن ) کتاب  امسو یش از نامه سعید زیباکالم، از طررداران علم دینی، بر  رجمه  ای از آن  قدیم نم نه 12

 بعد هم به آن اشاره شده اس، 

داند  اگر  هایدگر می«  اری  هستی»بندی دانایی میشل ر ک  را ملهم از بح   همچنین ص رت ( مفه م پارادایم و1393زاده ) معین 13

 شده اس،  مفه م پارادایم   سط ک هن انجام  ان گف، عم می، پیدا کردن و جا ارتادن  این ادعا درس، باشد ادادل می

پذیرد و نقد یکی  بر کتاب و د این مبهم ب دن را می 1969ن ش، سا   البته  عریف پارادایم بسیار مبهم اس، و و د ک هن در پی 14

(  عریفی که 222: 1389کارررته اس،  )ک هن،  گ نه مختلف اصطالح پارادایم به 22کند که از متن کتاب  ر میکاز ناددان و د را ذ

 دب   و جاارتاده از پارادایم اس،  آوردیم  عریف دابل

 ( اس، Preston & Et al, 2000برگررته از عن ان یادنامه او )« بد رین دشمن علم»لق   15

  1993و دی ری در سا   198یا انتقادا ی که به این کتاب ص رت گرر، این کتاب دو بار ویرایش شد یکی در سا   16
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 مقدمه

تـرین بخـش    مدرنیسم را مشاهده نمودیم در این بخش که کـانونی  در بخش پیشین چرایی و چگونگی پست

مدرنیسم چگونه مبانی نظری الزم برای علم  پستبه این پرسش پاسخ داده خواهد شد که:  این پژوهش است

 هایی با علم دینی دارد؟ ها و ناسازگاری مدرنیسم چه سازگاری را فراهم آورده است؟ یا پستدینی 

دهد تا ادعـای   مدرنیسم در اختیار مدعیان علم دینی قرار می ها امکاناتی است که پست منظور از سازگاری

است که در ادعاهای علم ها آن دسته مواردی  خود اگرنه مدلل که الاقل موجه نمایند اما منظور از ناسازگاری

 مدرنیستی است. های پست دینی مستتر است و در تقابل با این بنیان

شناســانه،  هــای هســتی الزم اســت ویژگــی هــا، هــای و ناســازگاری بحــ  ســازگاری د بــهوپــیش از ور

هـا   هـا و ناسـازگاری   مدرنیسم ذکر شـده و بـر مبنـای آن سـازگاری     ی  پست شناسانه شناسانه و روش شناخت

 شمرده شود.بر

 

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 



 مدرنیسم و علم دینی های پست های و ناسازگاری سازگار |بخش چهارم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

92|

 مدرنیسم شناسیِ پست شناسی و روش شناسی، شناخت . هستی1.4

مدرنیسم را مشخص کرده  شناسی پست شناسی و روش شناسی، شناخت جدول ذیل در یک شمای کلی هستی

 مدعاهای خود را پیش خواهیم برد. ادامه  اساس آن ما در که بر

 (363: 1390 ،یها) سمیمدرن پست یشناس روش و یشناس شناخت ،یشناس یهست: 2 شکل

 شناسی هستی

)در بیرون چه چیز برای شناختن 

 وجود دارد؟(

 شناسی شناخت

چه شناختی )امیدوار باشیم( درباره 

 آن به دست آوریم؟

 شناسی روش

توانیم به آن شناخت  )چگونه می

 دست یابیم؟(

 شناسی تفاوت: هستی

   ــه صــورتی ــا ب ــاوت دنی متف

 شود. تجربه می

   تجارب از لحاظ فرهنگـی و

 زمانی خاص هستند.

    ــد و ــارب واحـ ــن تجـ ایـ

 همتا هستند. بی

 ها با فرایندهای عام پیوند  آن

ها هم  ندارند و نمودهای آن

 نیستند.

 شناسانه: تردیدگرایی شناخت

  ،مواضع متفاوت فاعل شناسا

ادعاهای شناختی متفاوتی را 

 دهند. شکل می

  اه مبناسـت و  شناخت دیـدگ

هـــای متفـــاوت   دیـــدگاه

 ناپذیرند. قیاس

 گــویی را  ادعاهــای حقیقــت

صـورت تجربـی    توان به نمی

 ارزیابی کرد.

   ــای ــر ادعــ ــاری بــ پافشــ

آمیز و  گویی، تعصب حقیقت

 خواه است. ماهیتاً تمامیت

 شناسی واسازانه: روش

 ــدگرایی روش شــناختی  تردی

مـــــــانع از ادعاهـــــــای 

شود.  گویی گزاف می حقیقت

ای کـه شـاید نـوعی     ونهگ )به

رهیافــت واســازانه را حفــظ 

 کند.(

    دیدگاه مدرنیسـتی همچنـان

کنـــد کـــه در  فـــر  مـــی

دسترســـی بـــه واقعیـــت   

جایگاهی ممتاز دارد؛ فرضی 

ــاع ــار   دف ــذیر و دارای آث ناپ

 بالقوه توتالیتر.

 ــون واســازانه مــی ــد  فن توانن

هـــا  روایـــت جنـــین کـــالن

خطرناکی را، از طریق جلب 

« گرهـای دی»کردن توجه بـه  

به حاشیه رانده شده، دچـار  

 اختالل و فروپاشی کنند.
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.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 
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 مدرنیسم با علم دینی های پست . سازگاری2.4

در نقی مدرنیسم/مدرنیته به صورت عام و مدرنیسم و مدعیات علم دینی  سازگاری میان پسترسد  به نظر می

سـازگاری میـان علـم دینـی و     گر داشتن خصم مشترک است دیعلم مدرن به صورت خاص است. به بیانی 

  مدرنیسم است. پست

 

 سممدرنیمدرنیته/ به چالش کشیدن مشروعیت. 1.2.4

وار از  های گوناگونی مطرح شده که به صورت فهرست در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت مدرنیته دیدگاه

 این قرارند:

 . مشروعیت تجدد 1

 «.iمشروعیت عصر جدید»رگ در کتاب نس بلومِنب و ها« گفتار فلسفی مدرنیته»مانند هابرماس در کتاب 

 . عدم مشروعیت تجدد2

کـه اصـالت را بـه قـدیم     « ؟فلسفه سیاسـی چیسـت  ». معتقدان به گسستگی مانند لئو اشترواس در کتاب 1,2

 (.121ب: 1390)طباطبایی، « شناسی دانش دیرینه»دهند و میشل فوکو در  می

 هستند:. معتقدان به پیوستگی که دو گروه 2,2

میـان  »و هانـا آرنـت در کتـاب    « متافیزیـک چیسـت؟  ». قائالن به تداوم محض مانند هایدگر در کتاب 1,2,2

 «.گذشته و آینده

« الهیات سیاسی»اند مانند کارل اشمیت در کتاب  . قائالن به دگردیسی که به سکوالر شدن مفاهیم قائل2,2,2

 1( و کارل لُویت.121ب: 1390)طباطبایی، 

                                                           
i The legitimacy of modern age 

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 
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ای اساسی برای امکان یا امتناع علم دینی یا هر گونه علمی غیر از علـوم   بر حق یا ناحق بودن تجدد ماده

شمول شد که در زادگاه خود شـروع و بـر حـق     مدرن است. به سخن دیگر، مدرنیسم/مدرنیته هنگامی جهان

مواجهه فکـری هـانس   شمرده شد و هنگامی دچار اضطرار گردید که در متن خود مورد پرسش قرار گرفت. 

  و کارل اشمیت در این زمینه قابل تأمل است. با بـروز و گسـترش   لُویت( و کارل 1983و  1966بلومنبرگ )

تردیدهایی که در خصوص بر حق بودن و کارآیی مدرنیسم/مدرنیته به وجود آمد هوادارن تأمالت غیرغربـی  

 های خود نمودند. ها و خواسته ندیشی در داشتهدرباره علم و حقیقت با اقتدار و اطمینان بیشتری به بازا

ترین اثر را در این زمینـه بـه رشـته تحریـر درآورد و بـا بحـ  در        هانس بلومنبرگ مشهورترین و عمیق

ای بنیادین و اساسی تاریخ فکری غرب را مورد بازاندیشـی قـرار داد. البتـه     به شیوه« مشروعیت عصر مدرن»

ژاک روسو هم بر حقانیت و بر حق بودن مفاهیمی چون عقل،  از او ژانسخن بلومنبرگ تازگی نداشت پیش 

و  لُویـت علم، آزادی فردی و فناوری سئوال کرده بود. روی سخن بلومنبرگ در کتاب مزبور، عمدتاً با کارل 

را فاقد اسـتقالل و حقانیـت    کارل اشمیت است که هر دو مدرنیته را صورتی از تداوم قرون وسطی دانسته، آ

های زمانه را بـه سـیاقی متفـاوت از     شمارند. حقانیت یک مفهوم بدین معناست که توانسته باشد، پرسش می

بـر آن بـود کـه ایـده ترقـی       لُویـت اعصار پیشین و با زبان و منابعی مغفول پاسخ بگوید. براین اساس کارل 

( کارل اشمیت 1949، ، سکوالر کردن نگرش مسیحی به تاریخ است. )معنای تاریخ19و  18متعارف در قرن 

ی الهیات  توان نسخه سکوالر شده هم معتقد بود مدرنیته فاقد اهلیت و استقالل ضروری است و تجدد را می

مسیحی برشمرد. طبق این دو روایت، تجدد نقطه عزیمـت و تـدوام مسـتقلی نداشـته و صـرفًا بـا تـرمیم و        

 و به همین دلیل هم استقالل مفهومی ندارد.های پیش از رنسانس، حیاتی دست و پا کرده  دستکاری آموزه

ی پیشرفت، محصول  این دنیـایی کـردن  مبحـ ِ     کرد ایده که اصرار می لُویتبلومنبرگ در پاسخ به کارل 

معاد در مسیحیت است تصریآ کرد که تجدد نه حاصل دستکاری در معادشناسی  مسحیتِ قرون  وسطایی که 

شناسی  آن دوران است. گسست عصر جدید از قـرون   و معادالتِ آخرتای کامالً متفاوت از مناسبات  پروژه

ای بود که بلومنبرگ در دفاع از حقانیت عصر جدید زیر انگشت تأکید نهاد.  وسطی، نخستین و مهمترین نکته

ای از  مجموعـه »دهد که عصر جدیـد را   گیری در واقع پاسخ کارل اشمیت را هم می بلومنبرگ، با این موضع

حقانیـت عصـر   »کنـد. در مقابـل، بلـومنبرگ در بخـش اول      قلمداد می« ی کالم مسیحی کوالر شدهمفاهیم س

را روایت کرده، زیر بنای  الزم بـرای تأسـیس  حقانیـتِ     ، ذیل عنوان سکوالریزاسیون، وجوه مکتوم آن«جدید

قرون وسطی و یونـان  کند. بدین ترتیب استقالل مفهومی تجدد از گذشته )اعم از  فرهنگِ مدرنیته را مهیا می

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 
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قـدری   نماید. بلومنبرگ به ی مدرنیته را کامالً گسسته از تبار االهیات یا کالسیک می باستان( را اعالم و پروژه

دارد که مشروعیت یا حقانیت مدرنیته منحصر به فرد  گوید که در نهایت تصریآ می بنیادی و قاطع سخن می

 بوده و اساساً نیازی به توجیه ندارد.

آید تردید در حقانیـت تجـدد و زیـر سـئوال      از مناقشات فکری فوق به کار مبح  این پژوهش می آنچه

ی پیشرفت بود که با ارجاع به مفـاهیمی چـون سـنت، شـهود، نظـم،       بردن علم دکارتی، مفهوم سوژه و ایده

در وجـود   مدرنیسم نه در کفایت و کارآمدی کـه  که علمای پست پذیرفت تا این طبیعت و استعال صورت می

مدرنتیه تردید جدی کرده و طلوع خرد در دوران تجدد را انکار نمودند و همین مناقشات دلبستگان به نگـاه  

بینی متفاوت و ظاهراً اصیل سخن بگویند و تعمیم تجربه غرب به دیگـر   غیرغربی را ترغیب نمود تا از جهان

ریسم وارداتـی معرفـی کننـد. اگـر فالسـفه      مناطق عالم را محصول پروژه استعمار، از خودبیگانگی و سکوال

( لُویتآلمانی )همچون کارل مارکس( یا متفکران روسی )مثل تولستوی و داستایوفسکی( و فرانسوی )مانند 

مدرن اساس آن را منکر شدند و این تردیـد   حیات تجدد را آمیخته به تبعیض و رنج برشمردند علمای پست

گـرا فـراهم آورد. از    ی شمول سازی بومی و دینی در مقابل مدرنیته بدیلدر مشروعیت مدرنیته زمینه را برای 

گونه بوده است کـه همسـو بـا اوج نقـد بـه مدرنیتـه در خـود غـرب شـاهد اشـتیاق بـرای             رو رویه این این

تـوان پـذیرش    نگری در مناطق غیرغربی هستیم و متقارن با افول نقد مدرنیته در غـرب مـی   نگری/دینی بومی

، بلـومنبرگ  لُویتچه مهم است این است که با یح   غربی نشان داد. آنمظاهر آن را در جهان غیررنیته و مد

و کارل اشمیت، مقوالتی چون اخراج خدا و تکوین کیهانی به عرصه فکر بازگشت و این تحول پـارادایمی،  

 گرایی شد. نقطه عزیمت مناسبی برای بومی

 

 نفی علوم مدرن. 2.2.4

ی منطقـی   را ادامـه  دانند اما این پژوهش آن سنتی در دوران جدید می علوم  ی  پیشرفته ل علم مدرن را گاه شک

تبع تامس کوهن معتقد است که با یک انقالب علمـی و تغییـر پـارادایم     های پیشین ندانسته و به علم در سده

 ناپذیر است. کلی متفاوت و قیاس هروییم که با پارادایم علوم سنتی ب روبه

غربی، خصوصاً علوم انسانی تجربی )= علوم اجتماعی(، از دل مدرنیسم/مدرنیته بـا انتقـادات   علم مدرن 

داند  گر وضع موجود و به نفع طبقه حاکم می را توجیه آن شده است از مکتب فرانکفورت که متعددی مواجه
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.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 
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فیلسوفانی چون بـرلین  تا  ای( : منابع چندرسانه1393زاده،  )معینکه باید وضع مطلوب را ترسیم کند.  درحالی

اند و همچنین مکتب علوم فرهنگی  ها منتقد آن بوده و هانا آرنت که به دلیل در نظر نگرفتن هنجارها و ارزش

دانسـت و   آلمان، با پیشتازی ویلهلم دیلتای، که علوم انسانی )= علوم فرهنگی( را متفاوت از علوم طبیعی می

های نقد علوم مدرن غربی  کرد. یکی دیگر از جریان یشنهاد میهای تجربی پ جای روش روش هرمنوتیک را به

 مدرنیسم بوده است. سو پست به این 1970ی  از دهه

. علـوم اجتمـاعی بـر مفـاهیم عینـی      1مدرنیسم به علوم اجتماعی از این قرار است:  محورهای نقد پست 

. تـالش علـوم   3غایـت اسـت.    بـی پـردازی   هدف و نظریـه  گرایی بی . تجربه2استوار نیست. )عینیت ندارند( 

. عالمان علوم اجتماعی آلـوده  4روایت و فراگفتمان نه ممکن است و نه مطلوب.  اجتماعی برای توجیه کالن

 (1389نژاد  )نصری در آریاییبه مناسبات قدرت هستند و استقالل ندارند. 

مبتنی بر آن با تمسـک بـه   برخی مدعیان علم دینی علم برای اثبات خود به طرد و رد علم مدرن و تمدن 

  کنند. مدرنیستی می های پست همین آموزه

( و از طرفداران علم دینی اسـت ترجمـه   1389برای نمونه سعید زیباکالم که مترجم کتاب تامس کوهن )

 :خود را تقدیم کرده است به

انـد و   ر شدهای که متفطّن عمق جریان بینشی ـ ارزشی بنیان مدرنیسم معاص  عالمان حوزوی و دانشگاهی»

 «خود از سیانتیزم هستند.« سلیم» اهلل )ص( دارند و خواهان حفظ قلب رسول  اهلل و عترت دل در گرو کتاب

هـای   هـای علـم جدیـد کـه یکـی از بنیـان       اند که پارادایم کوهن اگـر هـم بنیـان    درستی پی برده ایشان به

صـورت   سـازد. ایشـان بـه    زدگی( را ویـران مـی   )علممدرنیسم/مدرنیته است را سست نکند مطمئناً سیانتیزم 

ها  گرایی نظریه پارادایم زدن به کتاب و سنت را، راه فرار از نسبی اند چنگ نامه خواسته مضمری در این تقدیم

 معرفی کنند.

 که: درحالی

های مـدرن در   ها و روش مدرنیستی: )الف( صرفان مدعی این ادعای تاریخی است که ایده هر مدعی پست»

ی  های مدرن، بدون هیچ ادعایی دربـاره  ی اعتبار روش اند. )ب( درباره عصر حاضر منسوخ و متروک شده

های مـدرن   ایت روشکف کند؛ یا )پ( مدعی عدم ها، سؤال می ها یا اشاره به متروک شده آن کذب بودن آن

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 
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ها را به نفع چیز دیگـری رهـا کنـیم. بعضـی از متفکـران موسـوم بـه         کند تا آن است و از ما دعوت می

ی  که در حقیقت فقط دربـاره  اند، درحالی ی مدرن متهم شده نادرست به طرد فلسفه و جامعه مدرن به پست

عـوض   آنکه بـه  کنند، بی را گزارش می ی آنکنند و یا فقط پوسیدگ ای، پرسش می ای ریشه آن، البته به شیوه

ی غربی تلقـی   ی تمام اندیشه کننده که ژاک دریدا متزلل مدرنیته چیز دیگری را پیشنهاد کنند. مثالن درحالی

گرایـی   مـداری و یـا بنیـان    گوید که هیچ گزینه و جانشینی برای منطق شده است، خودِ دریدا به تأکید می

 (18: 1388)کهون، « ن وِیژگی نباید کنار گذاشته شود.سنتی غربی وجود ندارد؛ و ای

کنند به علم دینی برساخته هم وارد خواهد بود و گرچه  ها به علم مدرن وارد می مدرن هر نقدی که پست

را محدود و محلی خواهـد   آیند اما نهایتاً علم دینی را هم نفی خواهد کرد و یا نهایتاً آن ظاهر سازگاری می به

که این نـافی ادعاهـای دیـن     روایت باشد به دست داد درحالی توان یک علم دینی که حاوی کالن کرد و نمی

 است. در ادامه این مسئله بیشتر توضیآ داده خواهد شد.

 

 مدرنیسم با علم دینی های پست . ناسازگاری3.4

بررسی کتاب مشهور مدرنیته و تأثیر آن بر دین به طور کلی، ابتدا به برایان ترنر در بررسی وضعیت پست

ی مقاله مؤثرش در دفاع از علوم پردازد. گلنر به واسطهمی« مدرنیسم، عقل و دینپست»ر لنِارنست گِ

هاست که با تحویل اندیشه منطقی به کارکرد زبان و نحو و متن، مخالفت  اجتماعی مشهور است. او سال

شناسی قومی است و به نظر او این خالف روشنموده و از استدالل عقالنی دفاع کرده است. برای مثال او م

به  کند. گلنر همچنینهای درون اجتماعی را در زمینه معنا و ارزش نفی میشناسی امکان توافقنوع روش

های اجتماعی اسالم نیز معروف است. گلنر به  شناسی اسالم و تحلیل نظاماش درباره جامعهواسطه نوشته

مدرنیسم را به بح  شناسی حساس است، در واقع او صور پستانسانمدرن بر هجوم اندیشه پست

ی معنا، تفسیر شناسی در مقام علم اجتماعی کالسیک، متوجه مسئلهگذارد. از منظر گلنر، انسان نمی

های بنیادین جوامع انسانی از طریق تحلیل فرهنگ است. بنابراین سمبولیسم و تحقیق در ویژگی

های اعتقادی و شعایر و اعمال فرهنگی توان تحقیق هرمنوتیکی در باب نظامای می ازهشناسی را تا اند انسان

هایی شناسی دانشگاهی قرابتمدرنی تحلیل، با مردمدانست. از منظر ترنر، جای تعجب ندارد که صور پست

و دیگر مشغول تحلیل دقیق طنز، هزل، هجو مدرنیسم نیز همچون هرمنوتیک دلداشته باشد، چرا که پست

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 
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مدرنیسم بر های اعتقادی و اعمال فرهنگی است. به بیان ترنر، تأثیر پستابزارهای ادبی رایج در نظام

شناسان را در درجه نخست، متوجه تفسیر یا قرائت متن شعایر و شناسی این بوده است که انسان انسان

شناسانه شناسی انسانم بر روشمدرنیسمناسک و دیگر اعمال فرهنگی کند. گلنر نسبت به این تأثیر پست

گرا در باب اهمیت دین، های کلی دوری از فرضیهدهندهاعترا  دارد، زیرا از نظر او، این گرایش نشان

گرایی افراطی است که همه اعتقادات و مدرنیسم نوعی نسبیتآداب و اعتقادات است. از منظر گلنر، پست

ی گذارد. وظیفهگرایی باقی نمیدهد و هیچ محملی برای کلیتمیاعمال را به موقعیت فاعل شناسایی ارجاع 

شناسانه در مغرب زمین روایت بزرگ های رایج انسانهای بومی است؛ برداشتشناس تعبیر فرهنگانسان

 (.98: 1376)ترنر، . کشاندمدرنیسم آن را به نسبیت میدیگری است که پست

 مدرن فعلی، تمایز مهمی را بینز مفسران روشنفکر و پستر، مانند بسیاری النِر، گِرنِاز منظر تِ

در مدرنیته ـ و پستش در علوم انسانی و علوم اجتماعی ـ در مقام نوعی اندیشه یا گرایـ مدرنیسم  پست

مدرنیسم را پاسخی به شود. به عقیده گلنر، اگر پستقائل نمیداری معاصر ـ مقام موقعیت اجتماعی سرمایه

شناسان باید به خطرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رنیسم بدانیم، پس همچون جامعهگرایی مدعقل

های اجتماعی مدرن( نیز توجه کنیم. در این معنا مدرنیته به عنوان موقعیت یا ویژگی نظاممدرنیته )پست پست

سازمان شهرها در  گرایی بسیار، تجدیدمدرنیته عبارت خواهد بود از: مصرفهای پستبه عقیده ترنر، ویژگی

رسانی در زندگی اجتماعی، توجه به عواقب اواخر قرن بیستم، مواجهه با صور جدید تکنولوژی و اطالع

مدرنیته در مقام جنبش یا موقعیتی اجتماعی در جهانگردی و مخاطرات رو به تزاید در محیط اجتماعی. پست

یابد؛ با این همه، اختالف ، نقیضه و طنز ارتباط میگراییداری معاصر، به نحو مستقیم با نسبیتدوران سرمایه

تواند بازیگران اجتماع و گرایی، هزل و طنز( میو ناهمگنی و عدم تجانس فرهنگی این عوامل )یعنی نسبیت

های اعتقادی خود هوشیارتر کند. ظامتر و نسبت به اختالف و مسائل ن های اجتماعی را خودآگاه گروه

دولت همه گروههای اجتماعی را در یک فرهنگی، اضمحالل اقتدار ملت ـ ی، چندجهانگردی، تنوع فرهنگ

های اعتقادی خویش متوجه خواند و به نسبی بودن نظامجریان فرهنگی جهانی واحد به خودآگاهی فرا می

مدرنیسم )به عنوان جنبشی فرهنگی( و ی پر مخاطره است که پستسازد. در این مرحله و در درون جامعه

 (. 99 )همان: شوندهای اجتماعی( با یکدیگر مواجه می مدرنیته )به عنوان موقعیت تجربی نظامپست

گذارد، یعنی اینکه او ابتدا متوجه مسائل از منظر ترنر، این دقیقاً ضعف دیگر دیدگاه گلنر را به نمایش می

کند( در درون نظام دانشگاهی یمدرنیسمی که امور را نسبی ممدرنیته )پستعقالنی و الهیاتی منبع  از پست

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 
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گرایی را های دینی است. گلنر، مبانی فکری نسبیتو در میان کشیشان و دیگر رهبران فکری نظام

مدرنیسم را به عنوان موقعیت معقولی که یک روشنفکر یابد و بنابراین، در نهایت پستمتقاعدکننده نمی

ترنر، موضوع اصلی این نیست، مسئله این است که در  گذارد. اما از منظرکند، کنار میصدیق اختیار می

های ها، جهانگردی و تأثیر شبکهاز طریق کاالها، مسافرتروزمره چگونه نسبی شدن اعتقادات ـ  زندگی

سازد. برای طرح مسئله بر این مبنا، ترنر، های ایمان را در سطآ عمومی متزلزل میپایهی تلویزیونی ـ جهان

سازد نه این هاست که آگاهی آنها را می هستی اجتماعی انسان»آورد: مارکس را به میان میاستداللی از کارل 

کردهای ایدئولوژی حاکم، باید به این ربرای فهم کا«. کننده هستی اجتماعی آنهاستها تعیین که آگاهی انسان

ید و پراکندگی اعتقادات گرایی، تولها و اعتقادات ایدئولوژیک در مصرفامر اذعان نمود که چگونه برداشت

های انتزاعی تفکر تالقی کرد، اعتقادات اجتماعی کنند. به عالوه وقتی جهان روزمره با نظامروزمره عمل می

دهد و آن این که گیری مهم خود را انجام مییابد لذا ترنر از این امر نتیجهمربوط به دین یا سیاست تداوم می

ن فرهنگ را باید بر این اساس فهمید که چگونه تنوع کاالها و ویژگی مدرن شدتضعیف ایمان از طریق پست

دهد. به همین دلیل است ی مردم را تغییر میمستقیم، اعتقادات روزمره تودهای نو و غیرجهانی آنها، به شیوه

جویی غربی بر یک دهکده تأثیر بیشتری گرایی و لذتکه به عقیده ترنر، حضور صور مختلف مصرف

مدرنیسم با تجدید بنای جهان د تا بر اعتقادات رهبران دینی و دیگر نخبگان کلیسا یا دانشگاه. پستگذار می

شود بلکه به واسطه ابزارهای تغییردهنده عقالنی یک گروه نخبه روشنفکر، موجب تعییر اعتقادات نمی

جویانه کاالها لذتشود و این کار از طریق مصرف فرهنگی سبب تغییرات اجتماعی در زندگی روزمره می

مدرنیته با اسالم مطرح است این (. بنابراین به عقیده ترنر آنچه در رابطه با پست100گیرد)ترنر، صورت می

مدرنیته با از بین توانند در کنار هم حضور داشته باشند چرا که وضعیت پستاست که این دو اساساً نمی

برد و ایندهایی مکانی و زمانی خاص، اعتبار آنها از بین میهای ثابت و اصیل و تبدیل آنها به فربردن ارزش

های کند. علم دینی باید بر اساس ارزشبدین ترتیب راه را برای ایجاد علمی بر مبنای دین مورد نظر سد می

کلی و جهانشمول صورت گیرد تا بتواند خاصیت علمی خود را محفوظ دارد لذا با هجوم این وضعیت به 

کند و اجازه گسترش و تکثیر را از آن های ان را خرد میهای ثابت و جهانشمول، دیوارهسمت این ارزش

توان در وضعیت دهد. بنابراین نمیگرایی بی حد و مرز قرار میالشعاع مصرفگیرد و آن را تحتمی

 مدرنیته جایگاهی را برای علم دینی متصور شد.  پست

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 
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مدرنیسم در تضاد و  تبع آن علم دینی در این محورها با پست هدین و ب ،رسد به حصر استقرایی به نظر می

مدرنیسم نافی وجود  روایت است، پست که دین یک کالن ها، درحالی روایت ی کالن تنافی است: اول؛ مسئله

کند اما این  مدرنیسم، مدرنیسم را نفی می که پست ی سنت، درحالی باشد. دوم؛ مسئله روایت می هرگونه کالن

که دین بخشی از سنت و  ها نیست درحالی کاری برای بازگشت به سنت گرایی و محافظه سنت نفی چون

گرایی  های میانه بر بنیان های سده تبع دیگر الهیات که دین و الهیات اسالمی به پاسدار آن است. سوم؛ درحالی

ست مدرنیسم بر نوع نگاه به ارزش ها است که پگراست. چهارم؛  مدرنیسم ضد بنیان مبتنی است، پست

سیالیت ارزش ها تأکید دارد در حالی که علم دینی حاوی ارزش های ثابت و پایدار است. پنجم؛ مسئله 

چرخش زبانی در پست مدرنیسم است که نافی هر گونه رابطه ثابت بین دال و مدلول است اما در رویکرد 

 .باید رابطه ثابتی بین دال و مدلول باشدعلم دینی 

 

 ها تیروا کالنی  ه. مسئل1.3.4

 به چه معناست؟  iروایت )فراروایت( کالن

شمول است، قادر به ارزیابی و توجیـه و   داستانی که مدعی شأن و جایگاه فراروایی عام و جهانی یا همه»

هـا مـدعی کلیـت     روایت هاست. کالن منظور آشکار ساختن معنای حقیقی آن ها به تعلیل تمام دیگر داستان

 روایت هستند، تا از این طریق توالی ذاتی لحظات تاریخی را برحسـب الهـام فرافکنـی    بخشیدن به حوزه

ها و اختالفـات را   ها، تفاوت رو برآنند تا تمام تمایزات، افترا  دهی کنند از این سازمان« معنی»ی یک  شده

(، و هر چیزی را وکاست باید به خودشان برگرداند )ترجمه کرد ها را بدون کم باید فرونشاند، تمام روایت

سازد، خواه در  ها بین عناصر موازیِ هم پیوند برقرار می روایت واداشت تا به زبان خود صحبت کنند. کالن

ها )مدرنیسم( تا از این طریق وقایع و حـوادث   ارجاع به یک هدف یا موضوع )کالسیسیسم(، یا راوی آن

)نـوذری،  « طبیعت یا روح انسان( متحد سازد. را در قالب تاریخی کلی فالن یا بهمان موضوع )برای مثال

1392 :721) 

های زبـانی ویتگنشـتاین متـأخر     ی بازی فرانسوا لیوتار و متأثر از نظریه ها ابتدا توسط ژان روایت نفی کالن

 گوید: لیوتار می (493: 1388)کِهون،  انجام شده است.

                                                           
i
 Grand Narrative 
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باوری همانـا بـدون شـک     کنم. این بی عریف میها ت روایت باوری به کالن مثابه بی مدرنیسم را به من پست»

محصول ترقی علم است. کارکرد روایت امروزه ایجاد قهرمانان یا خطرات است. در واقع، روایت اهداف 

 (515: 1390)لیوتار به نقل از: محمدپور، « اند. خود را از دست داده

 ها: روایت مدرنیسم و نفی کالن ی رورتی با پست به گفته

واند دنیای کوچک خود )پارادایم کوچک خود، عمل کوچک خود و بـازی زبـانی کوچـک    ت هرکس می»

 (126: 1390علمداری،  )به نقل از: معینی« خود( را داشته باشد.

روایت مدرنیسم بود کـه شـباهت بـه دیـن نیـز       مدرنیسم بیشتر نفی کالن ها توسط پست روایت نفی کالن

 برد: می

های الهی یـا تقـدیری    جای روایت تر... به تر و دنیاگرایانه های غیردینی تمدرنیته با جایگزین ساختن روای»

ی وجـود نهـاد. بـه بیـان دیگـر وجـود مدرنیتـه مـدیون آن دسـته           درباره سرنوشت انسان پا به عرصـه 

هایی است که بیانگر نوعی برداشت از پیشرفت خطی، جبری و غیرقابـل مقاومـت در تـاریخ     روایت کالن

ی هگل تحقق کاملِ روحِ کامالن خودآگـاه و   صدی واحدند، همان مقصدی که در فلسفهسوی مق بشریت به

 (55: 1392)کانر در: نوذری، « شود. ها تلقی می در مارکسیسم رهایی کلی انسان

 نویسد: باره می ها چه تضادی با دین و علم دینی دارد؟ هیوستون اسمیت دراین روایت اما این نفی کالن

اند ـ یعنی مفروضاتی فراگیرند در بـاب حقیقـت     روایت بینی یا کالن شان، جهان به نظریچون ادیان از جن»

هـا،   روایـت  ها یـا کـالن   بینی توانند عقیده جدلی پساتجددگرایی را که جهان نهایی امورـ متولیان دین نمی

 ( 186: 1377« )رانند، بپذیرند. کوبند و ستم می رفته سر می هم روی

انـد و نـه الزم، دیـن معتقـد اسـت       هـا نـه ممکـن    روایـت  عای پسامدرنیسم که کـالن بنابراین برخالف اد

 (188: )هماناند هم الزم.  ها هم ممکن روایت کالن

روایـت دینـی بـا     دلیل ناسازگاری کـالن  دیگر ناسازگاری دین و مدرنیسم و از جمله علم مدرن به بیان به

روایت، همزمان دین و مدرنیسـم   با نفی هرگونه کالنمدرنیسم  روایت مدرنیسم بوده و هست، اما پست کالن

 کند. را نفی می
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اگر مدعیان علم دینی بخواهند علمی محلی )از نظـر جغرافیـایی یـا عقیـدتی(، کـه تنهـا اختصـاص بـه         

اصطالح یک روایت خرد از علم دینی به دست دهند باید ابتـدا اثبـات    مسلمانان داشته باشد، برسازند و یا به

روایت  را به یک خرده اند و آن روایت بودن دین را نفی کرده کدام مجوز دینی یا عقلی ادعای کالن کنند که به

 ؟دان کاسته فرو

مدرنیسم ثابت شود، اثبات اینکه علـم   روایت نیست اگر هم توسط پست اینکه علم مدرن غربی یک کالن

 روایت در تضاد است. نفی هرگونه کالن مدرنیسم مبنی بر روایت باشد با ادعای پست تواند یک کالن دینی می

 

 ی سنت . مسئله2.3.4

مدرنیسم با دین و علم دینی به موضع این دو در باب سنت  یکی دیگر از محورهای تضاد و ناسازگاری پست

 گردد. پیش از توضیآ این مسئله باید سنت را مختصراً توضیآ داد.  برمی

مشتق شده است و بـا   traditioی التینی  است که از ریشه traditionی اروپایی  سنت که معادل واژه

را بـرای آن پیشـنهاد   « فرادهش»در پیوند است. احمد فردید معادل پارسی « انتقال»به معنای  tradereقعل 

توانـد داشـته باشـد: اول؛     سنت، به حصر استقرایی، حداقل چهار معنا می (45و  12: 1384)بستانی، کند.  می

سبک، شـیوه و یـا   ». دوم؛ 2شود سخن گفته می« سنت ازدواج»که برای نمونه از  چنان« ادترسم، عرف و ع»

کـه تقریبـاً    3گرایـان  گوییم سنت روشنفکری فرانسه. سوم؛ معنای خاص موردنظر سـنت  که می چنان« اسلوب

پیشـامدرن/  »ی  و چهـارم؛ هـر آنچـه مربـوط بـه دوره      4اسـت. « حکمـت خالـده  »یا « iجاودان خرد»معادل 

است از قبیل علم، دین، آداب و رسوم و... . منظور از سنت در این پژوهش معنای چهارم آن « پیشاروشنگری

 است. 

شود و تضـادش بـا مدرنیسـم ناشـی از      دین بخشی از سنت )= پیشامدرن/پیشاروشنگری( محسوب می

کـاران   اننـد محافظـه  که با مدرنیسم مخالف است امـا م  مدرنیسم با آن ، پست5مدرنیسم است دوگانگی سنت/

تنهـا   گرایان )طرفداران جاودان خرد( اعتقاد به حقایقی ازلـی و ابـدی را نـه    بازگشت به گذشته و مانند سنت

                                                           
i
 The perennial Philosophy 
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مدرنیسـم بـا سـایر     ازاین گفته شـد پسـت   طور که پیش داند. همان را منتفی می کند که آن توصیه یا توجیه نمی

 مشترک است:اشکال ضدروشنگری تنها یک شباهت دارد و آن خصم 

ها دشمن مشـترکی   هایی را با ماقبلِ مدرنیسم نشان دهند زیرا آن مدرنیسم اغلب ممکن است شباهت پست»

 (19: 1388)کِهون، « ]= مدرنیسم[ دارند.

مدرنیسم تنهـا در دل مدرنیسـم اسـت کـه امکـان       ای درست باشد که پست و باید گفت که اگر نظر عده

مدرنیسـم بـا    (، پسـت gary, 2005یته امکان نقد خود را فراهم کرده است )تحقق دارد به این معنا که مدرن

مدرنیسم از امکانات خود مدرنیسم اسـتفاده کـرده    یابد که پست اشکال دیگر ضدروشنگری این تفاوت را می

کـاری و بنیـادگرایی    گرایی، محافظه های ضدروشنگری/ مدرنیسم چون سنت که برخی دیگر از سنت درحالی

 اند. نشی علیه آن بودهدینی واک

 

 بنیانگفتمان به جای . 3.3.4

ها هاست. از منظر طرفداران نظریه گفتمان، اشیا  و پدیدهها، جهان محصول گفتمانمدرنیستبه عقیده پست

کنند. برای مثال، طغیان رودخانه و جاری تنها از طریق گفتمان معنا گردیده، قابلیت فهم و شناخت پیدا می

دهد، اما از همان زمان که مردم شروع ای است که مستقل از تفکر و ذهنیت مردم روی میحادثهشدن سیل، 

های مختلف آن را به  شود و افراد بر اساس گفتمانکنند، تبدیل به موضوعی گفتمانی میبه معنادهی به آن می

ن ترتیب این حادثه تنها بر دهند. بدی.. نسبت میبند و.نینو، خرابی سیلخشم خدا، سو  مدیریت دولتی، ال

اساس هر گفتمان مجزا، معنای خود را پیدا خواهد کرد. در عین حال، دامنه گفتمان فقط به معنابخشی 

کنند و پیامدهای خاص ها، سلسله اعمال خاص را ایجاب میشود، بلکه هر یک از این دریافتمحدود نمی

دهد و جهان ی گفتمان این است که به واقعیت معنا میاجتماعی را به دنبال دارند. بنابراین کارویژه اصل

ها و روابط اجتماعی نیز کند. هویتشود و تغییر میاجتماعی در نتیجه همان فرایند معنابخشی ساخته می

ها هستند و تغییر در گفتمان، تغییر در جهان اجتماعی را به همراه خواهد داشت. مخاصمات  محصول گفتمان

حلیل گفتمانی به قول شود. ویژگی منحصر به فرد تو بازتولید واقعیت اجتماعی منجر می گفتمانی، به تغییر

های شود، بلکه توأم با صورتبندین است که ماهیت امور مورد بررسی از پیش تعیین نمیمیشل فوکو، آ

مانند  داوریگذارند. به این ترتیب، تحلیل گفتمانی با اجتناب از پیشگفتمانی پا به عرصه حیات می
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کوشد با ایجاد رابطه متقابل میان متن و زمینه گرایی، میبعدی همچون ارادهساختارگرایی و نفی نگرش تک

بندی مندی است که از مفصلی نظامبه فهمی کامل و روشن از واقعیت دست یابد. گفتمان در واقع پیکره

ای معنادار با هم گیرد که به گونهدر بر میای از واژگان را شود و مجموعهعناصر و مفاهیم مرتبط حاصل می

ای منسجم از افراد و واژگان هستند که حول یک بندی مجموعهها مفصل اند. به عبارت دیگر، گفتمانمرتبط

(. به اعتقاد الکالئو و 342: 1388شیرازی،  و بخشند)کسراییدال برتر قرار گرفته، به زندگی انسان معنا می

ها بندی هژمونیک هستند و هیچ چیز بنیادین وجود ندارد که به بقیه پدیدهی مفصلتهها برساخموفه، هویت

اند، پدید بندی شدههای دیگر که با هم مفصلی هویتمعنا و هویت ببخشد. هویت هر چیز صرفاً در شبکه

ها تنها  مانکنند که گفتی ارتباطی است. الکالئو و موفه عنوان میآید. هویت از این منظر یک پدیدهمی

دریچه شناخت انسان به سوی جهانند و هر گفتمان به همه چیز در چهارچوبی از نظام معانی، مفهومی 

های متضاد  ها در درون گفتمانبخشد، مفهومی که مختص همان نظام معنایی است. به تعبیری واژهخاص می

مین دلیل است که از منظر الکالئو و کنند و نه در درون یک زبان عام و مشترک، به هبار معنایی پیدا می

ها زمانی معنادار و ای برای معنادار شدن باید گفتمانی باشد. اعمال، گفتار و پدیدهموفه، هر عمل و پدیده

شوند که در چهارچوب گفتمانی خاص قرار بگیرند. در این هنگام است که از درون قابل فهم می

 (.343شود)کسرایی و شیرازی، میهای متفاوت، جهان متفاوت هم درک  گفتمان

 :گرایی نیز گفته شده گرایی که مبناگرایی و شالوده چیست؟ بنیان iگرایی باید دید منظور از بنیان حال

ها مبـانی و اصـولِ از قبـل مسـلّم و      ریزی تحقیق یا تفکر بر مبنای استدالل سازی و پی تالش برای زمینه»

های آزمون نشده محسـوب گشـته و حقیقـی و صـاد       کاربست مفروضی که فراتر از اعتقاداتِ صِرف یا

هـا مسـائل و    گرایی هستند. به اعتقـاد آن  گرایی یا ماهیت ها مخالف شالوده مدرنیست روند. پست بشمار می

توان تعطیل نمود یا نادیده گرفـت و   سؤاالت مربوط به واقعیت، صحت، درستی، اعتبار و وضوح را نه می

 (713ـ  714: 1392)نوذری، « ها پیدا کرد. حلی برای آن پاسخ داد یا راهها  توان به آن نه می

مبناگروی دو ادعای عمده دارد: اول آنکه مجموعه باورهای آدمی بر حسب توجیه دو نـوع اسـت: الـف.    

iباورهای پایه iکه زیربنای باورها هستند. ب. باورهای غیر پایه ،i i i   ؛ که روبنای مجموعه باورهـا را تشـکیل

که در فلسفه اسالمی به باورهای پایه، بدیهی و به باروهـای غیرپایـه نظـری     (130: 1384)شمس، د. دهن می

                                                           
i Foundationalism 
ii Basic beliefs  
iii Non-basic beliefs 
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ی باورهای غیرپایه، توجیه خود را در نهایت  دوم. هر باور متعلق به مجموعه (19: 1388)مصباح، گویند.  می

های  یه توجیه خود را از چه راهکه باورهای پا در این (130: 1384)شمس، گیرند.  از یک یا چند باور پایه می

نظرهـایی وجـود    باشد اختالف 6گانه معتبر شناخت یک از منابع شش آورند؟ و باید متکی به کدام به دست می

 دارد که در بح  ما جایی ندارد.

دهند که دارای معانی ثابت علم دینی از اساس با گفتمان تضاد دارد چرا که بنیان آن را اموری تشکیل می

هـای  ای که از منظر علم دینی توضیآ داده شود به این گونه نیسـت کـه در دوره  داری هستند. هر پدیدهو پای

هـا دارای معـانی   متفاوت معانی مختلفی پیدا کند بلکه اساساً معنا، در علم دینی بر این اساس است که پدیده

توان گفت که حتی طرفداران ستا میدهد. در این راپایداری هستند و اساس آنها را منطق اینهمانی تشکیل می

باشند چرا که علم از منظر آنها یک فراروایت اسـت و  نظریه گفتمان قائل به معنای ثابتی برای خود علم نمی

مدرنیسم از جایگاهی برخوردار نیست. اینکه در نظریه گفتمان، گفتمان اسـت  در نتیجه منطق علمی در پست

دهد، برای طرفداران علم دینی اساساً قابـل قبـول   ش، به واقعیت معنا میکه به واسطه رابطه بین قدرت و دان

باشد چرا که از منظر آنها خود واقعیت یک فرایند معنادار است و اصـوال خـود واقعیـت معنـا را در دل     نمی

 گرایانه است در حـالی گفتمـان  خود نهفته دارد. بنابراین در اینجاست که علم دینی از اساس یک مقوله ذات

شـود و در  هـای داللـت معنـادار مـی    گرایی است و همه چیز در قالب روابط معینی در شبکهاساساً ضد ذات

کنـد و رابطـه بـین دال و    آید. بنابراین در نظریه گفتمان داللت جایگاه خاصی پیـدا مـی  قالب هژمونی در می

در علم دینـی تنهـا منحصـر بـه     شود اما رابطه بین دال و مدلول مدلول در یک جریان هژمونیک برساخته می

هژمون شدن در قالب یک فرایند گفتمانی نیست بلکه چه در جایگاه هژمون باشد و چـه نباشـد معنـا در آن    

های گفتمان این است که اساساً گفتمان برساخته شـده در قالـب وجـود    ثابت و پایدار است. از دیگر ویژگی

شود. ها هویتی به دلیل وجود غیریت است که ایجاد میبکهشود و معنا و روابط بین شیک غیریت معنادار می

ی هویـت اسـت. در   کنـد مسـئله  از دیگر مواردی که تضاد بین علم دینی و نظریه گفتمـان را مشـخص مـی   

شـود و  های متفاوت هویت معنای ثابتی ندارد بلکه در جریان گفتمان سازی، هویت نیز برساخته مـی  گفتمان

هـا ایـن گونـه    شده است و هویـت هویت در علم دینی اصوال امری از پیش تعیین این امر در حالی است که

های داللت معناهای متفاوتی به خود بگیرند. در واقع نظریه گفتمان بر اساس عدم قطعیت نیست که در شبکه

اب دهد در حالی که عدم قطعیت در علم دینی محلی از اعری زیرین آن را تشکیل میکند که الیهحرکت می

روایـت بـر   ندارد. علم دینی در واقع نیاز به یک زبان عام و مشترکی دارد چرا که حضور دین در ایـن کـالن  
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شود. در واقع باید گفت که اعتبـار علـم دینـی در    اساس یک تعریف عام و جهانشمول از مقوالت ایجاد می

نهـا را درنـوردد و گفتمانهـای    صورتی است که بتواند بر اساس معناهای ثابت و پایدار مرزهـای بـین گفتما  

 متفاوت هر دوره خاصی نتواند در این معناها اختالل ایجاد کند. 

ها را بـه دو بخـش نظـری و بـدیهی      گرا است به این معنا که گزاره فلسفه و کالم اسالمی یک دانش بنیان

ای بدیهی برسد که  ه گزارهدهد که ب های نظری استدالل را تا جایی ادامه می کند و برای اثبات گزاره تقسیم می

وجـود فرضـیه و مفـرو  در    گرایی فر   قدری آشکار است که دیگر نیازی به استدالل نباشد. این بنیان به

خواهند برسازند  های دانشی که می کند. و بنابراین اگر مدعیان علم دینی بخواهند در مفرو  ی میعلوم را نف

ی دینی مورد استناد ها گزاره دبه این نکته توجه کنند کهیکنند باود در متون مقدس استفاده های موج از گزاره

و برساختن علمی  7متکی بر اصول بدیهی و نه مفروضات.اند یعنی  گرایانه اثبات شده به نحوی بنیانقبالً  آنها

 اسانه را با خود دارد.نش بر مفروضات دینی یک خلط روش متکی

 

 ثابت و پایدار های ها به جای ارزش سیالیت ارزش. 4.3.4

ها است. ی ارزشکند مسئلهمسئله اساسی دیگری که ناسازی علم دینی با رویکرد پسامدرنیسم را آشکار می

تر داند مشخصدر حال باژگونی می های دائماً این امر با رجوع به اراده معطوف به قدرت نیچه که ارزش

 ای پایدار دینی اساساً غیر قابل تصور است. ه شود. این در حالی است که علم دینی بدون وجود ارزش می

ی معطوف به قدرت، بنا به معرفی نیچه، اصلی است که در سراسر طبیعت از منظر جی، پی استرن، اراده

یابد و در برابر ، یا مرکز قدرت، به فراسوی مرزهای خویش گسترش میخودشود. و بر طبق آن، مشاهده می

ی معطوف به ی خویش در آورد. ارادهکوشد تا او را به تملک و سلطهکند و می، عر  اندام میدیگری

ترین موجودات بدان وسیله ترین و باهوشقدرت عاملی است غیر از عنصر حیات که انسان، یعنی ضعیف

ی زندگی است. نیچه به این گفت که مبدأ بنیادین هر وجودی ارادهکند. شوپنهاور میبر دنیا سیادت پیدا می

آورد که جایی که زندگی نباشد، اراده نیز وجود نخواهد داشت، پس حیات ترا  دارد و دلیل مینظر اع

: 1373سامان است که باید جهت و مقصودی از بیرون به آن داده شود)استرن، شکل و ناقص و بیچیزی بی

117.) 
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.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 
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ود قدرت تنها به این کردنی، پیش بودن را اراده کردن است. خی معطوف به قدرت، هر گونه ارادهاراده

شرط و تا آنجا قدرت است که اراده کردن  پیش بودن  قدرت، بماند. به محض مختل شدن این اراده، قدرت، 

 (.96: 1388دیگر قدرت نیست و لو آنکه هر چه را که در منقاد اوست در اختیار داشته باشد)هایدگر، 

-ی معطوف به قدرت مـی اند، برآیند ارادهذاری شدهگاز نظر نیچه، حتی علومی که بر مبنای روابط علی پایه

ماند. از منظر تجربی سراسر دنیا را تغییر در بر گرفته است اما علوم باشند و در پس این روابط علی پنهان می

زنند؛ به عنوان صیانت نفس، که تغییـر بـر ضـد آن    با استفاده از مسائل تجربی دست به ایستا کردن تغییر می

دهند برای صیانت نفس نیست در حـالی  اما به اعتقاد نیچه، کاری که موجودات زنده انجام می کند.عمل می

 زنند.که علوم دست به این کار می

هـا و  مناسـبات و مقاومـت   انـد و در طـول تـاریخ بـر اسـاس     های جامعه ساختگیدر تعبیر نیچه، ارزش

 آیند.افتد به وجود میکه اتفاق می هایی که بین آنها کنش برهم

ی واحدنـد  های تجلی و دگردیسی خواست و ارادهاز منظر نیچه، تمامی اهداف، مقاصد، معانی تنها شیوه

ی معطوف به قدرت است که بنیـاد آنهـا را شـکل    که در سرشت تمامی پیامدها نهفته است؛ خواست و اراده

دن و خواسـت رشـد کـردن    دهد. قصد، نیت، خواستن و اراده کردن در کل، همان خواست نیرومندتر شـ می

ترین غریزه در تمـامی  شمولترین و جهانی رسیدن به آنهاست. بنیادیاست و از این گذشته خواستن وسیله

هـای آن را پیـاده   ما همـواره فرمـان   ها به این دلیل ناشناخته مانده است زیرا کهها و خواستناین عمل کردن

گـذاری،  ا و دورنمای تنگ برای خواسـت و اراده اسـت و ارزش  ها، تنها پیامدهگذاریکنیم. تمامی ارزشمی

 (.485: 1378ی معطوف به قدرت است)نیچه، خود همان خواست و اراده

ی معطوف به قدرت نیچه است چرا که بر مبنای ارزشـهای ثابـت و پایـدار    علم دینی در تضاد با آموزه اراده

پایـه اسـت کـه بتوانـد     های جهانشمول دینراج ارزشاستوار شده است. در واقع رویکرد علم دینی در استخ

کند و ی معطوف به قدرت تمامی این رویکرد را متزلزل میی ارادهعلم را در اختیار خود قرار دهد. اما آموزه

ی آن، ارزشهای جهانشمول که مبنای رسیدن به حقیقت قرار بگیرند محلی از اعراب ندارند. در واقـع  بر پایه

کند. امـا از  های مختلف حاکم میسازد و آنها را در دورهها را بر میای قدرت است که ارزشهاین مکانیسم

منظر علم دینی حقیقت به صورت مستقل وجود دارد و رویکرد علم دینی نیز این است که بتواند ابزارهـایی  

مستحیل خواهد شد و برای رسیدن به این حقیقت بیرونی را فراهم آورد. اگر جز این باشد علم دینی اصوال 

گرایانـه بـه   تواند خود را به عرضه ظهور برساند. علم دینی به هیچ عنوان نگاهی اینچنینی و پساسـاخت نمی

کنـد.  های خود علم دینی را دچار اضمحالل میپایه تواند داشته باشد چرا که اعتقاد به این آموزهقدرت نمی

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 
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مدعی در اختیار داشـتن علمـی باشـد کـه هـدفش فـراهم آوردن       تواند بنابراین در این راستا، علم دینی نمی

گرایانه امری است که در قالـب  شرایطی برای رسیدن به یک حقیقت واال باشد. حقیقت در معنای پساساخت

هـا بـدین   شود. ارزشهای نیروها تأسیس میی معینی و بر اساس یک رژیمی از شبکهها در هر دورهگفتمان

ها متفاوت از رویکرد شوند. این گزارهها و بر اساس شرایطی ایجاد میو مختص دوره باشدمعنا تأسیسی می

علم دینی است که عقیده ندارد حقیقت امری تأسیسی است بلکه مستقال وجود دارد. علم دینی ارتباط وثیقی 

اشت، از این با مسئله حقیقت دارد چرا که در غیر این صورت الصاق امر دینی به علم هیچ گونه ضرورتی ند

 مدرنیسم سازگاری داشته باشد. تواند در این راستا با پسترو علم دینی نمی

 

 چرخش زبانی و غیبت معنای نهایی متن. 5.3.4

برانگیز است مسئله زبان اسـت.  مدرن چالشمسئله اساسی دیگری که برای علم دینی و در قالب نظریه پست

شناسانه، چرخش زبانی اسـت و در نظـر   م در نگاهی معرفتمدرنیسی پستدر واقع یکی از خصایص ویژه

های زبانی است. سردمدار این رویکـرد در نظریـه پسـامدرن ژاک    ها به مثابه بازیگرفتن رویدادها و روایت

 باشد.دریدا می

بی اثر کـردن و خنثـی   »به معنی  analysisدریدا با رجوع به تفکر اتیمولوژیک هایدگری، از ریشه یونانی 

مدار دوم متن را نفی و خنثی سازد و برتری یک وجه داللـت بـر   گیرد تا عناصر معنایی کلمهبهره می« کردن

کوشد به نحوی امکانات نظام نظری گردد. دریدا در متن میشود و متن چندساحتی میوجوه دیگر خنثی می

کند تا نشان دهـد کـه ایـن چیزهـا     شوند رها میرا دریابد  و تمامی چیزهایی را که طبیعی و آشکار تلقی می

-شکنی دریدا و نفی متافیزیک حضور از منظر او حـذف کلمـه  تاریخ و تکامل ویژه خود را دارند. در شالوده

ها و معناهای دیگر، و پرهیز از تلقی معنایی افق مداری است و جستجوی معنای اثر از طریق حضور گشایش

 (.345: 1387ت)مددپور، پنداشتیم استوار است به حضور حقیقکه می

کـرد و  از منظر دریدا، مابعدالطبیعه کالسیک و رمانتیک غرب حضور معنا را در کالم و خـرد فـر  مـی   

دیـد، کـه در   حاکات و چه نظریه ابداع هنری را محمل معنـا مـی  نظریه کالسیک و رمانتیک هنر چه نظریه مُ

ورت و معنا بود، چنانکه هگل نیز بر آن صـحه  نماید. اثر هنری به نوعی جمع میان صقالب صورت جلوه می

مـدرن دریـدا   شـکنی پسـت  گرفت. اما در قلمرو شالودهگذاشت و صورت را جلوه مراتبی از معنا در نظر می

کنند. دریدا اند، حقیقتی عینی ندارند و فقط از غیریتی حکایت میاساساً مفاهیم زبانی که با تقابل شکل گرفته
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ست به این نتیجه برسد که قضایا، سخن و متن و اساساً هر اثر فلسفی و هنری و غیره با طرح این مفهوم خوا

ا بدان محـدود  توان در متن به معنایی واحد رسید یباشند، در واقع نمیدارای مرکزیت معنایی و ساختار نمی

 (.349شد)همان: 

بازتابانـدن واقعیـت )متافیزیـک حضـور(     ای شفاف بـرای  تواند آیینهاز نظر دریدا، این فر  که زبان می

گرفتـه  هایی از قبل شـکل باشد، خطاست. به بیان دیگر از منظر دریدا، نویسنده به هنگام نگارش متن، اندیشه

های ذکـر شـده در آن   ها را دریافت. خواندن متن و مدلولکند که با خوانده متن بتوان آن اندیشهرا ثبت نمی

کنـد کـه خـود    هایی را ذکـر مـی  گردد بلکه نویسنده صرفاً دالهای خاص راهبر نمیخواننده را لزوماً به دال

کند که خود مسـتقالً  هایی را ذکر میکنند بلکه نویسنده صرفاً دالهایی را به خواننده متبادر میمستقالً مدلول

صـرفاً نـوعی بـازی     توان گفت که هر متنـی کنند. از این حی ، میهایی را به ذهن خواننده متبادر میمدلول

(. از جملـه کسـان دیگـری کـه در     36: 1385های اسـتفاده شـده در آن مـتن اسـت)پاینده،     آزادانه بین نشانه

مدرن تأثیر بسزایی داشت، روالن بارت بود. بارت، اقتدارستیزانه جایگـاه خواننـده را در   چرخش زبانی پست

های ه بازتاب اندیشهتن حاصل تفسیر خواننده است کنای مگوید که معدهد و میقرائت نقادانه متن ارتقا می

دهد که هر خواننده بـه روش  ها را ارائه میای از نشانهمؤلف. متن نه یک پیام واحد و منسجم بلکه مجموعه

هـای زبـانی،   های معین یا با در نظر گرفتن معانی فراقاموسی خاص برای نشـانه خاص خود یعنی با اولویت

ناپذیر. به تعبیری بـارت، نـه فقـط    اوش کند لذا تفسیر لزوماً کاری است غیر قطعی و پایاننها کتواند در آمی

سازد. توصیف سازد بلکه همچنین برداشت رایج درباره متن را مردود میمفهوم متداول مؤلف را دگرگون می

زبانی مربوط باشد، داللت بر این دارد کـه او هـر    ها و ایجاد انسجامبارت از متن، بیش از آنکه به پیوند واژه

 داند: ای بینامتنی میتکهنوشتار را چهل

خدا( را سـاطع کنـد   ت که معنایی الهوتی )پیام مؤلف ـ  ها نیسای از واژهدانیم که متن زنجیرهاکنون می»

کننـد ـ   برخـورد مـی   آمیزند وبلکه فضایی چند بعدی است که انواع نوشتار، در آن با یکدیگر در هم می

های گوناگون است که از مراکز بسیار  نوشتارهایی که هیچ یک نومایه نیستند. متن تار و پودی از نقل قول

 (.38 پاینده: به نقل از بارت،«)اندمتعدد فرهنگ اخذ شده

شـناختانه  تـوان تضـادهای اساسـی بـین علـم دینـی بـا ایـن رویکـرد چـرخش زبـان           در این راسـتا مـی  

مدرنیستی قائل شد. در علم دینی نظریه چرخش زبانی جایگاهی ندارد چـرا کـه در رویکـرد چـرخش      پست

زبانی معنای نهایی متن وجود ندارد و تنها معناهایی متکثر بر اسـاس نـوع نگـاه خواننـده و تفسـیر او از آن      

مـتن بـر اسـاس نیـت      گرایی بنا شده است که در آن نوع نگاه بهوجود دارد. به واقع علم بر رویکرد قصدی
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باشد. به واقع در رویکرد علم دینی که همگـام  گیرد و هدف از متن نیز کشف این معنا میمؤلف صورت می

توان قائل شد کـه ایـن امـر جـا را بـرای      گرایی در متن است معنایی برای متن در تحلیل نهایی میبا قصدی

ای دارند که این متـون منتقـل   دس جایگاه ویژهکند. به واقع در علم دینی متون مقچرخش زبانی محدود می

باشند و در صورت هر گونه تغییر معنایی ساختار مورد نظر که حول رویکرد دینی بـه علـم   کننده معنایی می

روایـت کـه رویکـردی    تواند از حدی فراتر برود چـرا کـه در ایـن صـورت اعتبـار ایـن کـالن       باشد نمیمی

توان گفت که دیگر اصـوالً محلـی از اعـراب نـدارد. در     به تعبیری می ور است از بین خواهد رفت.مح سوژه

-ای ثابت و بدون تغییر اسـت و هـر دالـی در جایگـاه زبـان     رویکرد علم دینی رابطه بین دال و مدلول رابطه

دهد و همین امر دارای کاربردی معناشناختی در رویکـرد علـم دینـی    شناختی به مدلول مشخصی ارجاع می

شناختی تفاوتهـای عمیقـی   این در این مورد یعنی در این نوع نگاه به مسئله زبان، به لحاظ معرفتاست. بنابر

 مدرن وجود دارد.بین رویکرد علم دینی و دیدگاه پست

 

 گیری . نتیجه4.4

تبع آن علم دینی در این محورها  مدرنیسم در نقد علم مدرن سود جسته است اما دین و به علم دینی از پست

مدرنیسـم   انـد، پسـت   گرایانـه  هـای دینـی بنیـان    کـه دیـن و دانـش    مدرنیسم در تضاد است: درحـالی  با پست

گرایـی   کـاری و سـنت   مدرنیسم ناقد مدرنیسم است اما چون محافظـه  که پست گرایانه است. درحالی ضدبنیان

سـنت اسـت.   کـه دیـن بخشـی از     کننده به بازگشت به دوران پیشامدرن نیست درحالی کننده و توصیه توجیه

شناسانه دارد و این با دین که مدعی و طالـب یقـین و ایمـان اسـت در      مدرنیسم یک شکاکیت معرفت پست

هـا را محلـی و    داند و ایـن ارزش  باز می ی علوم را ارزش مدرنیسم همه که پست تضاد و تنافی است. درحالی

اند اما به این توجه ندارند که علمی  رفتهبار بودن را پذی پندارد؛ مدعیان علمی دینی این ادعای ارزش بومی می

هـا را پذیرفتـه    بار خواهد خورد و تنها برای کسانی کاربرد دارد که این ارزش که بخواهند برسازند هم ارزش

 باشند.

توان  وجه نمی هیچ شمول است به اگر هدف علم دینی برساختن علمی نه اینجایی و اکنونی که علمی جهان

 مدرنیستی در توجیه ادعاهای علم دینی سود جست. پست و نباید از بنیادهای
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های بخش چهارم نوشت پی

                                                           
  دکتر اامد بستانی به دس، آمده اس،بندی را در مصاابه با استاد مشاور  این  قسیم 1
ش د اما باید   جه داش،: سثن، همیشثه نسثبتی بثا گذشثته دارد، امثا ررهنثگ لزومثًا          سن، در این معنا، معم الً با ررهنگ ولط می 2

 (13: 1384)بستانی،   ان ررهنگ را اعم از سن، دانس،   گ نه نیس، و در بسیاری از م ارد می این

و عررثی کثه    ورسث م  آدابث به سثن، در معنثای     ث اایاناً ناآگاهانه  بست ی د   ان داش، نخس،  علق و  گرایی دو  لقی می از سن، 3

شث د    گرا معاد  صف، سنتی استعما  مثی  گردد  در این معنا سن، دارای میزانی از ددم، اس، و نزد ارراد واجد ارزش محس ب می

گثرا در اینجثا معنثای دوم     منظ ر از سن، (17: 1384)بستانی، بینی و مکت  عقید ی با  لقی واصی از سن،   دوم اشاره به یک جهان

 آن اس، 

هاسث، و دومثاً هثیچ     دانند بدین درار که اوالً هر انسانی بثدون اسثت نا واجثد آن    گرایان انسان را ذا اً دارای م اه  واصی می سن، 4

باشد   ز  فکر و استدال  اس،( میها،  عقل )که غیر ا ها نیس،  یکی از این م اه  مختص ما انسان م ج د دی ری در عالم واجد آن

ی واادی از اقایق  ها را در هر زمان، مکان و اوضا  و اا الی که باشند، به مجم عه بنابراین طبیعی اس، که  أمالت عقالنی انسان

آب  انثد  ،اقیقاند  اقایقی که چ ن  بر روی زمین به چنین اقایقی دس، یارته پیدایششانرهنم ن ش د  و آدمیان از همان روزهای 

 وطثن  جهثان، انثد   وطثن  اند و نه غربی، و چ ن بی اند نه ن ، نه شردی واصی را ندارند، نه کهنه واا ا  اوضا و رنگِ زمان و مکان و 

 universalجایی و همیش ی ) اقایق همه»گرایان این  اند  سن، جا آشنا و مقیم غری  نیستند، بلکه در همه جا هیچهاس، و در  آن

truths ») (381-382: 1390)ملکیان، سن، گ یند  را 

بخشثی از سثن، و یثک     عنث ان  بثه  الش روشنفکران دینی بعد از انقالب اسالمی وص صاً عبدالکریم سروش سازگار کردن دیثن   5

به  یک وادعی، مسلم در جهان معاصر و امری مطل ب اس،  عن ان بها مدرنیته و مدرنیسم ی ایرانیِ مسلمان ب مسلط در جامعهوادعی، 

 مدرنیسم باشد  رسد  الش مدعیان علم دینی ن عی  الش برای آشتی دین با پس، نظر می

  2( perceptionراک اسی )  اد1اند از:  ارت اس، از: عبارتشناسان اس، عب گانه که م رد اجما  معرر، این منابع معتبر شش 6

( reason  عقثل ) 6( testimony  شهادت )5( introspectionن ری )   درون4( memory  اارظه )3( intiutionشه د )

به بعد( مراجعه  141: 1384 شمس،شناسی از جمله ) های معرر، (  برای  فصیل این م ارد به کتابargumentationیا استدال  )

اشثتباه بثا کشثف و شثه د      عمث الً بثه  ش د، البته منبع نامبرده منبع شه د را از دلم انداوته اس،؛ این منبع معرر،ِ از دلم انداو، شده م

 ش د  ( ولط میilluminationعررانی )
  ای( برگررته شده اس،  : منابع چندرسانه1386کیان )ملگرایانه ب دن این از  گرایانه/ضدبنیان نقد به علم دینی از منظر  نادض بنیان 7
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 گیری نهایی نتیجه
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این پژوهش پس از بخش اول که مشتمل بر کلیات پژوهش بـود در بخـش دوم نشـان داد کـه تـا پـیش از       

های دینـی هـیچ    گزارههای علمی با  های زیادی به انجام رسید تا نشان داده شود گزاره انقالب اسالمی تالش

ها را بـه دیـن علمـی تعبیـر      اند، این تالش خوان ها کامالً با هم هم تضاد و تناقضی ندارد و این دو نوع گزاره

صورت موردی در آثار مهدی بازرگان نشان داده شد. پس از آن علـم بـومی/علم دینـی در امـواج      کرده و به

ی از پـایین بـود کـه متـأثر از جـو پسااسـتعمارگرایانه و       سـاز  ای نشان داده شد. نخستین موج بـومی  گانه سه

سـازی   شناسانه به وجود آمد. موج دوم در قالب انقالب فرهنگـی بعـد از انقـالب و بـا شـعار اسـالمی       شرق

شمسی به این سو پیگیری شده است. نتیجه مـوج اول پشـیمانی    1380ی  پیگیری شد. موج سوم هم در دهه

ها و تأسیس یک سری نهادها برای پیگیری انقالب  دوم کم شدن کیفیت دانشگاه پشتیبانان سابق و پیامد موج

شناسـی   فرهنگی بود. موج سوم هم به دلیل نوپا بودن هنوز قابل داوری نیست. در پایـان بخـش دوم جریـان   

 ها در این زمینه نشان داده شد. موافقان و مخالفان علم دینی و تعار  دیدگاه

مدرنیسم بود. گفته شـد منظـور    دار تعیین مراد و روشن کردن جریان پست هبخش سوم این پژوهش، عهد

مدرنیسم جریانی است که ویژگی بارز آن نقد مدرنیته است. متفکران فرانسوی چون فوکـو، لیوتـار،    از پست

و  دریدا، دلوز، فیلسوفان ایتالیایی چون واتیمو و پرنیوال و فیلسوف آمریکایی ریچارد رورتی که جـز لیوتـار  

اند و خود را پساساختارگرا یا ساختارشـکن خوانـده و معمـوالً     رورتی از پذیرش این عنوان خودداری کرده

دانیم. گرچه تمرکز این پژوهش بر روی فیلسـوفان   مدرن می دارای سوابق چپ و مارکسیستی هست را پست

عنـوان   مدرنیته(، یکی به تعنوان وضعیت )پس مدرنیسم حداقل سه کاربرد دارد: یکی به فرانسوی است. پست
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عنوان یک نظریه و مکتب فکـری   عنوان یک ایدئولوژی. در این پژوهش کاربرد آن به یک نظریه و دیگری به

ی  ساله با عراق و در اوایل دهه مدرنیسم در ایران بعد از جنگ هشت در نقد مدرنیسم منظور نظر است. پست

 .شمسی وارد فضای فکری و فرهنگی ایران شد 1370

مدرنیسم اختصاص یافت. گفتـه شـد    های علم دینی با پست ها و ناساگازی در بخش چهارم به سازگاری 

تبع آن علم دینی در این محورها  مدرنیسم در نقد علم مدرن سود جسته است اما دین و به علم دینی از پست

انـد،   گرایانـه  بنیـان هـای دینـی    کـه دیـن و دانـش    مدرنیسم در تضـاد و ناسـازگاری اسـت: درحـالی     با پست

هـا   گرا است به این معنا که گزاره گرایانه است. فلسفه و کالم اسالمی یک دانش بنیان مدرنیسم ضدبنیان پست

دهد  های نظری استدالل را تا جایی ادامه می کند و برای اثبات گزاره را به دو بخش نظری و بدیهی تقسیم می

گرایی فر   کار است که دیگر نیازی به استدالل نباشد. این بنیانقدری آش ای بدیهی برسد که به که به گزاره

هـای   کند. و بنابراین اگر مدعیان علم دینی بخواهند در مفرو  وجود فرضیه و مفرو  در علوم را نفی می

های موجود در متون مقدس استفاده کنند بایدبه این نکته توجه کننـد   خواهند برسازند از گزاره دانشی که می

اند یعنی متکی بر اصول بدیهی و نه  گرایانه اثبات شده های دینی مورد استناد آنها قبالً به نحوی بنیان زارهکه گ

 شناسانه را با خود دارد. مفروضات. و برساختن علمی متکی بر مفروضات دینی یک خلط روش

کننـده و   یـه گرایـی توج  کـاری و سـنت   مدرنیسم ناقد مدرنیسم است امـا چـون محافظـه    که پست درحالی

 که دین بخشی از سنت است.  کننده به بازگشت به دوران پیشامدرن نیست درحالی توصیه

شناسانه دارد و این با دین که مدعی و طالب یقین و ایمان اسـت در   مدرنیسم یک شکاکیت معرفت پست

 تضاد و تنافی است. 

پنـدارد؛   ها را محلـی و بـومی مـی    ارزشداند و این  باز می ی علوم را ارزش مدرنیسم همه که پست درحالی

اند اما به این توجه ندارند کـه علمـی کـه بخواهنـد      بار بودن را پذیرفته مدعیان علمی دینی این ادعای ارزش

به واقع  ها را پذیرفته باشند. بار خواهد خورد و تنها برای کسانی کاربرد دارد که این ارزش برسازند هم ارزش

هـا پذیرفتـه شـده    پست مدرنیسم بسیار حیاتی است اما علم دینی متکی بـه ارزش  مسئله سیالیت ارزشها در

 است. 
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با توجه به تمامی این موارد باید گفت اگر هدف علم دینی برساختن علمی نه اینجایی و اکنونی که علمی 

مدرنیستی در توجیه ادعاهای علم دینی سود  توان و نباید از بنیادهای پست وجه نمی هیچ شمول است به جهان

 بود. رو خواهد بر چنین مفروضاتی با تنقاضات منطقی روبهجست و هرگونه اتکا 
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 سازی علوم اسالمی: بودجه نهادهای 1پیوست ـ 

 93میزان بودجه )میلیون ریال( در سال  نام موسسه

 607,162 شورای عالی انقالب فرهنگی

 93,168 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 174,162 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 32,527 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 38,881 مرکز نشر دانشگاهی

 129,280 مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سمت(سازمان 

 60,000 ها حوزه علوم اسالمی دانشگاه

 100,150 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 10,725,468 کل بودحه وزارت علوم

 درصد از کل بودجه وزارت علوم 11,5 سازی درصد اخصاص داده شده به نهادهای اسالمی

 از بودحه وزارت علوم 9,6 بهشتیبودجه دانشگاه شهید 

 درصد از کل بودجه وزارت علوم 30,3 بودجه دانشگاه تهران

سازی علوم اختصاص دارد و زیر نظر وزارت علوم هستند  این جدول تنها نهادهایی است که به اسالمی

ر بودجه نیامده ها د برخی نهاهای دیگر هم در ای امر دخیلند مانند فرهنگستان علوم اسالمی قم که نام آن

 اسزی ذکر شده است. است. بودجه دانشگاه تهران و شهید بهشتی برای مقایاسه با بوجه نهادهای اسالمی
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 های بشری شناسی دانش : گونه2پیوست ـ 

 

  

 دانش های بشری

 براساس روش

 تجربی

 تجربی طبیعی

 تجربی انسانی

 (نقلی)تاریخی 

 عقلی

همه ی علوم عقلی )فلسفه 
 (جز منطق و ریاضی

 منطق

 (هرمنوتیک)تفسیری  علوم ریاضی

 براساس موضوع

 طبیعی

 انسانی

 علوم اجاماعی

 هنر

 ریاضی

 براساس هدف
اهداف گوناگونی می تواند  
 .به عنوان هدف انتخاب شود

 کشف حقیقت

 رسیدن به خیر

 رسیدن به جمال
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 : نگاهی کمی ـ آماری به پیامدهای انقالب فرهنگی3پیوست ـ 

 ها شاخص

-58ها در سال تحصیلی  شاخص

1357 

 انقالب()سال پیروزی 

-62ها در سال تحصیلی  شاخص

1361 

 ها( )سال بازگشایی مجدد دانشگاه

 میزان تعییرات ایحاد شده

 . تعداد مراکز آموزش عالی1

 

موسسه آموزش  218دانشگاه و  26

 عالی

 موسسه آموزش عالی 93دانشگاه و  21

ها  % کاهش در تعداد دانشگاه23/19

% کاهش در تعداد موسسات 3/57و 

% کاهش در 100عالی و آموزش 

 مراکز آموزش عالی غیردولتی

 . تعداد دانشجویان2

 

175675 

 174217این تعداد به  58)در آبان 

 رسیده بود(

117145 

 شده بودند( نفر فارغ التحصیل 43221)

% 57/10دانشجو که  13848تعداد 

شود به  از دانشجویان را شامل می

دالیل مختلف از مراکز آموزش 

 اند. شده عالی اخراج

 . شاخص پذیرش دانشجو3
ها پذیرش  نفر در داتشگاه 56257

 شدند.

 نفر پذیرش شدند. 7000در حدود 

ی  )آزمون دو مرحله بوده و در مرحله

نفر پدیرش شده که در  14000اول 

 اند( ی دوم گزیتش رد شده مرحله

% درصد کاهش در میزان 55/87

پذیرش دانشجو صورت گرفته 

 است.

 تعدیل مرکزگرایی. روند 4
درصد تجمع دانشجویان در شهر 

 %4/45تهران: 

درصد تجمع دانشجویان در شهر تهران: 

70/57% 

جا که درصد دانشجویان ساکن  از آن

% کاهش 8/1در تهران ساالنه 

-62یافت و در سال تحصیلی  می

% می 2/38این درصد باید به  1361

% 7/33رسید. نرج تجمع در تهران 

ریزی شده  برنامه نسبت به مقدار

 بیشتر بود.

  . تعداد کادر آموزشی5
نفر )کل کادر آموزشی اعم از  9042

 وقت و حق التدریسی( وقت، نیمه تمام
 % کاهش در کل کادر آموزشی2/44

 . شاخص نسبت دانشجو به استاد6
دانشجو یک استاد )کادر  18هر 

 آموزشی(
  

. شاخص نسبت دانشجویان ایرانی 7

 کشور به داخلخارج از 

 20317، 1347-48در سال تحصیلس 

نفر دانشجو در خارج تحصیل 

 کردند. می

نفر دانشجو  70000حداقل  60در سال 

 کردند. در خارج تحصیل می

-48در حالی که در اسل تحصیلی 

نسبت دانشجویان خارج به کل  47

% بوده است در 9/25دانشجویان 

% افزایش پیدا 4/37به  60-61سال 

ی فرار مغزها از  است که نشانهکرده 

 کشور است.

. شاخص دانشجو در هر صد هزار 8

 نفر جمعیت
 % کاهش41 291 492

. شاخص اعتبارات آموزشی و 9

 تخقیقاتی در بودجه

ارایه نشده است اما  58و  57ارقام سال 

ها  % بودجه به دانشگاه3/3، 47در سال 

و مراکز آموزش عالی اختصاص یافته 

 بود.

% بودجه کل کشور 77/1، 61سال در 

ها  به بودجه عمرانی و جاری دانشگاه

 اختصاص یافت.

 

 (536-544: 1388خواه،  )فراست

 

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 
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 های دانشگاهی در جمهوری اسالمی های حوزوی و حوزه : دانشگاه4پیوست ـ 

 نام مرکز
 موسسه امام خمینی دانشگاه مفید قم دانشگاه باقرالعلوم دانشگاه امام صاد 

عالی شهید  مدرسه

 مطهری

دانشگاه علوم 

 اطالعات اسالمی رضوی

 1363 1361 1374 1367 1361 1361 سال تاسیس

 هیئت امناء

منتظری، مهدوی 

ای،  کنی، خامنه

مشکینی، امینی، 

کاشانی،  امامی

 همدانی نوری

قمی، پارسانیا، 

سبحانی، ربانی، 

واعظی، محمدحسین 

پورد و دکتر  موسی

 افروز افروغ  و دکتر

اردبیلی،  موسوی

رفسنجانی،  هاشمی

میرحسین موسوی، 

سیدمحمد خاتمی، 

داماد،  علی محقق

محمدحسین 

 پور موسی

 ندارد. ندارد

طبسی،  واعظ

زاده  واعظ

خراسانی، 

الهدی،  علم

فرزانه، عاملی، 

فرجام، برادران 

رفیعی، 

خراسانی،  الهی

علوی، 

عبدخدایی، 

 واعظ طبسی علی

 کاشانی امامی یزدی مصباح اردبیلی موسوی محمدجواد ارسطا کنی مهدی ریاست فعلی
محمددباقر 

 فرزانه

 مشهد تهران قم فم فم تهران مکان

 های تحصیلی رشته

معارف اسالمی و 

علوم سیاسی، معارف 

اسالمی و حقوق، 

معارف اسالمی و 

مدیریت، معارف 

اسالمی و فرهنگ و 

ارتباطات، معارف 

اسالمی و اقتصاد، 

معارف اسالمی و 

 الهیات،

علوم سیاسی، تاریخ 

اسالم، علوم 

اجتماعی، فلسفه 

اسالمی، کالم 

اسالمی، فلسفه دین، 

های خارجی،  زبان

تبلیغ و ارتباطات،  

فرهنگ و ارتباطات، 

مدرسی معاارف 

 اسالمی

اقتصاد، فلسفه، علوم 

سیاسی، حقوق، 

 معارف قرآن

ادیان، اقتصاد، تاریخ، 

کالم، حقوق، 

ناسی، روانش

مدیریت، علوم 

سیاسی، علوم قرآنی، 

جامعه شناسی، 

 فلسفه علوم تربیتی

فلسفه تطبیقی، 

فلسفه و حکمت 

اسالمی، فقه و 

حقوق خصوصی، 

فقه و حقوق جزا، 

فقه و حقوق 

اسالمی، علوم و 

 معارف اسالمی

علوم قرآن و 

حدی ، فقه و 

اصول، حقوق، 

تاریخ اسالم، 

تاریخ فرهنگ و 

تمدن اسالمی، 

فه و کالم فلس

اسالمی، زبان و 

ادبیات عرب، 

زبان و ادبیات 

 فارسی

 مقاطع تحصیلی

کارشناسی، 

کارشناسی ارشد، 

 دکترا

کارشناسی، 

کارشناسی ارشد، 

 دکترا

کارشناسی، کارشناسی 

 ارشد، دکترا

کارشناسی، 

کارشناسی ارشد، 

 دکترا

کارشناسی، 

کارشناسی ارشد، 

 دکترا

کارشناسی، 

کارشناسی ارشد، 

 دکترا

 ماهیت دروس

های دانشگاهی  درس

با چاشنی معارف 

 اسالمی

تدریس دروس 

 دانشگاهی به طالب

تدریس دروس 

 دانشگاهی

تدریس علوم و 

 های دانشگااهی رشته

علوم حوزی با  

اعطای مدارک 

 دانشگاهی

 

 نحوه پذیرش

آزمون سراسری، 

مصاحبه و احراز 

 صالحیت

آزمون اختصاصی، 

پذیرش فقط از میان 

 حوزه علمیهطالب 

 آزمون سراسری

آزمون اختصاصی، 

پذیرش فقط از میان 

 طالب حوزه علمیه

آزمون سراسری و 

 آزمون داخلی مدرسه

آزمون 

اختصاصی، 

پذیرش در سطآ 

کارشناسی ارشد 

و دکتری فقط از 

میان طالب 

 حوزه علمیه

جـا آورده   باشد توسط حامد زارع که با کمی تغییرات و اضافات و روزآمد کـردن در ایـن   می( 1389طرح اولیه این جدول برگرفته از ماهنامه مهرنامه شماره سه )خرداد 

 .تشده اس
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 ها( جزوه و ها نامه ها، پایان ها، مقاله ع مکتوب فارسی )کتابمناب

تهـران: پژوهشـکده علـوم انسـانی و      درآمدی انتقادی به علوم انسانی،( 1389آریایی، مسعود )به اهتمام(. )

 مطالعات فرهنگی.

محمدپروین گنابـادی، چـاپ سـیزدهم: تهـران:     ترجمه:  مقدمه )دو جلد(،( 1390خلدون؛ عبدالرحمن. ) ابن

 علمی و فرهنگی.

 .1373ی عزت اهلل فوالدوند، تهران، انتشارات طرح نو ، ، ترجمهنیچه (؛1373استرن، ج، پ)

یوسـفی،   ، ترجمه: امیرمحمد حـاجی روش و نظریه در علوم سیاسی( 1390استوکر، جری؛ مارش، دیوید. )

 راهبردی. چاپ ششم، تهران: پژوهشکده مطالعات

 نقد و نظر،، ترجمه: مصطفی ملکیان، «اهمیت دینی پساتجددگرایی: یک جوابیه( »1377اسمیت، هیوستون. )

 ، پاییز و زمستان.176-203، صص 16و  15سال چهارم، شماره سوم و چهارم، پیاپی 

 ی.وفرهنگ ترجمه: فرهنگ رجایی، تهران: علمی ی سیاسی چیست؟، فلسفه( 1387اشتراوس، لئو. )

 زدگـی،  ی فلسفه در میان ما: بازدیدی از احمد فردید و نظریـه غـرب   اسطوره( 1383آشوری، داریوش. )

 گاه نیلگون. نشر اینترنتی در وب

 چاپ دوم، تهران: گهبد.زدگی،  غرب( 1385احمد، جالل. ) آل

بنیـاد فرهنگـی   نشـر اینترنتـی توسـط    (: مباحث علمی، اسالمی، 7مجموعه آثار )( iتا بازرگان، مهدی. )بی

 مهندس بازرگان.

نشـر اینترنتـی توسـط بنیـاد فرهنگـی مهنـدس       (، 2(: انقالب اسالمی )23مجموعه آثار )بازرگان، مهـدی.  

 بازرگان.

 معاصر. چاپ اول، تهران: نگاه تراشیدم، پرستیدم، شکستم،( 1389بروجردی، مهرزاد. )

ترجمه: جمشـید   گرایی، شت نافرجام بومیفکران ایرانی و غرب: سرگذ روشن( 1393بروجردی، مهرزاد. )

 روز. شیرازی، چاپ ششم، تهران: فرزان

                                                           
i   یاا  اغایی آن و  این جلد از آثار  بازرگان مانند باقی آثار وی توسط بنیاد فرهنگی بازرگان به صورت اینرتنتی منتشر شده است اما متأسفانه تااری  نشار ک

 تاریخی دیگر را با خود ندارد.

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 
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ال سازگار، تهران:  ترجمه: لیسنت روشنفکری در غرب: از لئوناردو تا هگل، برونوفسکی، ج؛ مازلیش، ب. 

 نشرآگاه.

پـردازی در   نظریهدرآمدی بر آزاداندیشی و ، «سنت و دانش از منظری هرمنوتیکی( »1384بستانی، احمد. )

 چاپ اول، قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم. علوم دینی )مجموعه مقاالت(،

چاپ اول، تهران: موسسه نشر علـوم   های جدید در علوم سیاسی، سیری در نظریه( 1378بشیریه، حسین. )

 نوین.

نامـه کارشناسـی    می )پایاننقد و بررسی نظریه علم دینی در فرهنگستان علوم اسال( 1391بیات، حمید. )

ابراهیم، دانشکده الهیـات دانشـگاه معـارف     استاد راهنما: علیرضا پیروزمند، استاد مشاور: رضا حاجی ارشد(،

 اسالمی قم.

 .4و  3سال پنجم، شماره  اخبار ادیان،، «های سخن گفتن از مفهوم علم دینی دشواری( »1386پایا، علی. )

 شماره دوم. باور فلسفی،، «نتایج نامطلوب گفتمان علم دینی/ ایدئولوژیک/ بومی( »1392پایا، علی. )

 .32، نامه فرهنگستان، شماره های ادبی جدیدمرگ مؤلف در نظریه(، 1385پاینده، حسین)

حسینعلی نوذری، تاریخ معاصر ایران،  ، ترجمه:فوکو و نظریه عدم استمرار تاریخ(، 1376پستر، مارک)

 .1شماره 

 نو. ترجمه: علی پایا، چاپ سوم، تهران: طرحی چارچوب،  اسطوره( 1389پوپر، کارل. )

 نامه کارشناسی ارشـد(،  اندیشه سیاسی فرهنگستان علوم اسالمی )پایان( 1391پورابراهیم، محمدصادق. )

رضا صدرا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تیـر   استاد راهنما: داود فیرحی، استاد مشاور: علی

1391. 

 . 24، ترجمه ناصر زعفرانچی، فرهنگ، شماره مدرنیسم و دینشناسی پستشر (، 1376ترنر، برایان)

های مذهبی ـ سیاسی ایران: از روی کارآمدن محمدرضاشاه  ها و سازمان جریان( 1390جعفریان، رسول. )

 چاپ اول ]ناشر[، تهران: علم.(، 1320-57اسالمی )پهلوی تا انقالب 

ترجمه: سعید زیباکالم، چاپ  شناسی فلسفی، چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علمفرانسیس.  چالمرز، آلن

 یازدهم، تهران: سمت.

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 
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، 8شماره نامه متین،  پژوهش، «تأملی در علل و پیامدهای انقالب فرهنگی( »1379محمد. ) حاضری، علی

 .1379پاییز 

چاپ پنجم،  هایی از نقد پسامدرن، ها: نمونه سرگشتگی نشانه( 1387حقیقی، مانی )گزینش و ویرایش(. )

 تهران: نشر مرکز. 

، فصلنامه فلسفی، عرفانی و ادبی، سال دوم، شماره چهارم و شکنیدریدا و ساخت(، 1386خاتمی، محمود)

 پنجم.

تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار  آثار امام خمینی )جلد(، صحیفه امام: مجموعه( 1389خمینی، روح اهلل. )

 امام خمینی.

 تهران: صراط.سکوت و معنا: جستارهایی در فلسفه ویتگنشتاین، ( 1386دباغ، سروش. )

 پاریس: خاوران. امتناع تفکر در فرهنگ دینی،( 1383دوستدار، آرامش. )

استاد راهنما: محمدعلی نامه کارشناسی ارشد(،  امکان و چگونگی علم دینی )پایان( 1390دهقانی، احمد. )

 عباسیان، استاد مشاور: اسماعیل زارعی، گروه الهیات، دانشکده تحصیالت تکمیلی مرکز تهران، دانشگاه پیـام 

 نور.

، «یخی ـ اجتمـاعی  ها در زمینه دانش اسالمی: نگاهی تـار  تبارشناسی دیدگاه( »1389ذاکرصالحی، غالمرضا. )

تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد  مجموعه مقاالت همایش علم بومی، علم جهانی: امکان یا امتناع؟،

 تربیت معلم.

استاد راهنما:  نامه کارشناسی ارشد(، های فکری شیعه و علوم اجتماعی )پایان سنت( 1390ذاکری، آرمان. )

 .1390ماه  ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اردیبهشتسارا شریعتی، استاد مشاور: مصطفی ملکیان

انـداز   چشم)قسمت اول(، « در ضرورت سنجش نسبت اسالم و علوم اجتماعی»الف( 1392ذاکری، آرمان. )

 .1392مرداد  ایران،

هـای شـیعی و علـوم     در ضرورت سنجش نسبت اسالم و علوم اجتماعی: سـنت »ب( 1392ذاکری، آرمان. )

 .1392شهریور و مهرماه  انداز ایران، چشم)قسمت دوم(، « اجتماعی؛ سازگاری، تفکیک یا ناسازگاری

: تهـران  هـای شـیعی،   ای با مواجهه بـا علـوم اجتمـاعی در مـتن سـنت      مقدمهج( 1392ذاکری، آرمان. )

 معاصر. نگاه

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 



 منابع و مآخذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

130|  

 ترجمه: عبدالکریم سروش، چاپ پنجم، تهران: نشرصراط. فلسفه علوم اجتماعی،( 1388راین، آلن. )

هـای   چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش های سیاسی معاصر در جهان عرب، اندیشه (1381رجایی، فرهنگ. )

 علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

 تهران: نشرنی. فرهنگ پسامدرن،( 1393رشیدیان، عبدالکریم. )

 ترجمه: حسن افشار، چاپ دوم، تهران: نشرمرکز. تاریخ علم کمبریج،( 1371رنان، کالین. )

شناسـی   بررسی امکان ایجاد علم دینـی از دیـدگاه فلسـفه و معرفـت    ( 1388فرانی، محمدعلی. ) رمضانی

ور: مصطفی ملکیان؛ خسـرو بـاقری، دانشـکده    استاد راهنما: غالمرضا اعوانی، استاد مشانامه دکتری(،  )پایان

 الهیات و معارف اسالمی دانشگاه قم.

ای در بـاب مراکـز حـوزوی ـ دانشـگاهی در       های انقـالب اسـالمی: پرونـده    دارالعلم( »1389زارع، حامد. )

  ، خردادماه.204ـ  211شماره سه، صص  مهرنامه،، «جمهوری اسالمی

، کتاب ماه فلسفه، مثل در مقام امر واقع؛ دلوز و امر واقع الکانی گرایی دلوز:افالطونژیژک، اسالوی، 

 . 20شماره 

، مجله های اساسی تربیت دینی در فضای ریزوماتیکچالش(، 1386سجادی، سید مهدی و ایمانزاده، علی)

 .4علوم تربیتی و روانشناسی، سال چهاردهم، شماره 

 تهران: شرکت سهامی انتشار. انسان، قرآن مجید، تکامل و خلقت( 1387سحابی، یداهلل. )

ی سخنرانی درباره علـم دینـی در دفتـر همکـاری حـوزه و       متن پیاده شده( 1374سروش، عبدالکریم. )

 ی الکترونیکی. نسخه دانشگاه.

 چاپ چهارم، تهران: صراط. سیاست ـ نامه،( 1384سروش، عبدالکریم. )

 چاپ سوم، تهران: صراط. ،آیین شهریاری و دینداری( 1387سروش، عبدالکریم. )

 چاپ هیجدهم، تهران: صراط. علم چیست؟ فلسفه چیست؟،الف( 1388سروش، عبدالکریم. )

چـاپ هشـتم،    تفرج صنع: گفتارهایی در اخال  و صنعت و علوم انسانی،ب( 1388سروش، عبدالکریم. )

 تهران: صراط.

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 
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هـا،   ترجمـه: غالمرضـا جمشـیدی    رایـی، گ هراس بنیادین: اروپامداری و ظهور اسالم( 1390سعید، بابی. )

 موسی عنبری، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.

 مدرن از علم، مدرن: سوءاستفاده روشنفکران پست چرندیات پست( 1392مونت، ژان. ) سوکال، آلن؛ بریک

 ترجمه: عرفان ثابتی، چاپ سوم، تهران: ققنوس.

 نا. تهران: بی نگی،تسخیر تمدن فر( 1326شادمان، سیدفحرالدین. )

، دریدا: واسازی، از نقد مابعدالطبیعه غربی تا سیاست(، 1389شاقول، یوسف و مرتضوی، سید رحمان)

 شناسی بنیادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره دوم.  غرب

گزینش و تدوین:  شایگان،ها: منتخباتی از آثار داریوش  آمیزش افقالف( 1389شایگان، داریوش. )

 روز. محمدمنصور هاشمی، تهران: فرزان

کنندگان: رضا  )مصاحبه(، مصاحبه« ام چه بخواهم، چه نخواهم شرقی»ب( 1389شایگان، داریوش. )

 ماه. سال اول، شماره دوم، اردیبهشت مهرنامه،رحیمی؛ محمدمنصور هاشمی،  خجسته

 روز. چاپ اول ناشر، تهران: فرزانآسیا در برابر غرب، ( 1392شایگان، داریوش. )

 نو. تهران: طرحشناسی،  آشنایی با معرفت( 1384شمس، منصور. )

نامه کارشناسـی   امکان و چگونگی دانش دینی در حوزه علوم انسانی )پایان( 1389شیرازی، سیده فائزه. )

تورانی، گروه حکمـت و فلسـفه اسـالمی دانشـکده     استاد راهنما: مهناز امیرخانی، استاد مشاور: اعال  ارشد(،

 الهیات، دانشگاه الزهرا .

هجـری   4پـیش از اسـالم تـا قـرن      3قدرت و اخال  جنسی در ایران: از قرن ( 1383صادقی، فاطمه. )

استاد راهنما: حاتم قداریف استاد مشاور: کتایون مزداپور؛ محسن کـدیور، دانشـکده علـوم     )رساله دکتری(،

 نشگاه تربیت مدرس.انسانی، دا

های فلسفی در پایان هزاره دوم: گفتگوی محمدرضا ارشـاد بـا محمـد     اندیشه( 1380ضیمران، محمـد. ) 

 تهران: هرمس. ضیمران،

 . 33، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره فکنی دریدابنیان(، 1379ضیمران، محمد)

 .81و  80کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره ، ژیل دلوز و فلسفه دگرگونی و تباین (،1383ضیمران، محمد)

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 
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 چاپ اول، تهران: نشرثال .تماعی، ابن خلدون و علوم اج( 1390طباطبایی، سیّدجواد. )

چـاپ دوم، تهـران:    جدال قدیم و جدید: از نوزایش تا انقـالب فرانسـه،  ب( 1390طباطبایی، سیّدجواد. )

 نشرثال .

چاپ  های سیداحمد فردید، ن: نگاهی به زندگی، آثار و اندیشههایدگر در ایرا( 1392عبدالکریمی، بیژن. )

 اول، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

سیاسی عرب: از حمله ناپلئون به مصر تا جنـگ حهـانی دوم،     سیری در اندیشه (1391) .عنایت، حمیـد 

 چاپ نهم، تهران: امیرکبیر.

چاپ اول،  های ایرانی، زش عالی: منظرهای جهانی و مسئلهدانشگاه و آموالف( 1389فراستخواه، مقصود. )

 تهران: نشرنی.

 ترجمه: فاطمه ولیانی، چاپ نهم، تهران: هرمس.تاریخ جنون در عصر کالسیک، ( 1390فوکو، میشل. )

ترجمه: افشین جهاندیده؛ نیکو سرخوش، چـاپ دهـم،   مراقبت و تنبیه )تولد زندان(، ( 1391فوکو، میشل. )

 نشرنی.تهران: 

ترجمه: افشین جهاندیده؛ نیکو سرخوش، چاپ اول، تهـران:   شناسی دانش، دیرینهالف( 1392فوکو، میشل. )

 نشرنی.

 ترجمه: فاطمه ولیانی، تهران: نشرماهی. تولد پزشکی بالینی،ب( 1392فوکو، میشل. )

 نشرنی.زاده، چاپ دوم، تهران:  ترجمه رضا نجف تولد زیست ـ سیاست،( 1389)، فوکو، میشل

 نو. چاپ سوم، تهران: طرحخرد در سیاست، ( 1389اهلل. ) فوالدوند، عزت

، چاپ خشایار دیهیمی ترجمه:، فلسفه امروزین علوم اجتماعی: رویکردی چندفرهنگی( 1389فی، برایان، )

 نو. چهارم، تهران: طرح

 رنی.چاپ هشتم، تهران: نش قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم،( 1388فیرحی، داود. )

شـماره سـه،    مهرنامـه، ، «های حـوزوی محصـول انقـالب فرهنگـی نیسـتند      دانشگاه( »1389فیرحی، داود. )

 خردادماه.

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 
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-، غربنقد گفتمان فلسفی مدرنیته: سوژه، حقیقت و قدرت در اندیشه میشل فوکو(، 1390قادری، زکریا)

 شماره دوم.شناسی بنیادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، 

ترجمـه: اسـماعیل سـعادت؛     (: از ولف تا کانـت، 6تاریخ فلسفه )الف( 1388کاپلستون، فردریک چارلز. )

 وفرهنگی. الدین مجتبوی؛ منوچهر بزرگمهر، چاپ پنجم، تهران: علمی سیّدجالل

ترجمـه: اسـماعیل سـعادت؛     (: از فیشته تـا نیچـه،  7تاریخ فلسفه )ب( 1388کاپلستون، فردریک چـارلز. ) 

 وفرهنگی. داریوش آشوری، چاپ پنجم، تهران: علمی

ترجمـه: حسـین شـهیدی،     ایرانیان )دوران باستان تا دوره معاصر(،( 1392کاتوزیان، محمدعلی همـایون. ) 

 چاپ دوم، تهران: نشرمرکز.

 کا.ترجمه: اعظم فرهادی، مشهد: نشرنی مدرنیسم، نقد پست( 1382کالینیکوس، الکس. )

بیدی، چـاپ سـوم، تهـران:     دره ترجمه: منوچهر صانعیدین در محدوده عقل تنها، ( 1391کانت، ایمانوئل. )

 ونگار. نقش

نظریه گفتمان الکالئو و موفه ابزاری کارآمد در فهم (، 1388کسرایی، محمد ساالر و پوزش شیرازی، علی)

 .3، شماره 39قوق و علوم سیاسی، دوره ، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حهای سیاسیو تبیین پدیده

ترجمه: عباس میالنی، چاپ های بزرگ در مارکسیسم )سه جلد(،  جریان( 1387کوالکوفسکی، لشک. )

 اول، تهران: اختران و دات.

 ترجمه: سعید زیباکالم، چاپ دوم، تهران: سمت. های علمی، ساختار انقالب( 1390کوهن، تامس. )

ترجمه و ویرایش:  مدرنیسم، های برگزیده از مدرنیسم تا پست متن( 1388. )کِهون، الرنس ]ویراستار[

 عبدالکریم رشیدیان، چاپ هفتم، تهران: نشرنی.

چـاپ دوم، ترجمـه:   الملل و سیاست جهـان،   بین ی روابط دانشنامه (1390) گریفیتس، مارتین ]ویراستار[.

 علیرضا طیب، نشرنی.

ترجمه: منوچهر صبوری، چاپ چهـارم،   شناسی و نظریه اجتماعی، جامعهسیاست، ( 1386گیدنز، آنتونی. )

 تهران: نشرنی.

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 
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ترجمه: حسن مرتضوی،  های میانه، (: فلسفه سده3تاریخ فلسفه راتلج )( 1392) مارنبون، جان )ویراستار(.

 نگار. چاپ اول، تهران: پویه

 شناسان. جامعهچاپ سوم، تهران: انتشارات  روش در روش،( 1390محمدپور، احمد. )

، مدرنی متافیزیک هنری غربرهایی از معنا و حقیقت ژاک دریدا و انکار پست(، 1387مددپور، محمد)

 .  1387پژوهشگاه هنر و فرهنگ اسالمی، 

ـ   87شماره شش، صـص   مهرنامه،، «فلسفه تحلیلی در ایران مقهور و مطرود است( »1389مردیها، مرتضی )

 ماه. ، آبان84

 نو. چاپ دوم، تهران: طرح فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت جامعه،( 1387مردیها، مرتضی. )
 الملل. چاپ هشتم، تهران: چاپ و نشر بینآموزش فلسفه )دوجلد(، ( 1388یزدی، محمدتقی. ) مصباح

 چاپ چهاردهم، تهران: صدرا.کلیات علوم اسالمی، ( 1390مطهری، مرتضی. )

هـای جدیـد در سیاسـت )اثبـات گرایـی و فـرا        شناسی نظریه روش( 1390ر. )علمداری، جهـانگی  معینی

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. گرایی(، اثبات

 تهران: نشرنی. های علمی، ناپذیری پارادایم قیاس( 1387حیدری، غالمحسین. ) مقدم

 نشر الکترونیکی. اسی فرهنگی،نش جزوه جریان( 1377کیان، مصطفی. )مل

چـاپ چهـارم، تهـران:     راهی به رهایی: جستارهایی در عقالنیـت و معنویـت،  ( 1390ملکیان، مصـطفی. ) 

 معاصر. نگاه

 شناسی تحقیق در علوم انسانی ارایه شده در موسسه مطالعـاتی،  جزوات روش( 1391ملکیان، مصطفی. )

 نسخه الکترونیکی.

ماهنامه سیاسی ـ فرهنگی نسیم بیـداری،   ، «تصور بازرگان از دین نادرست بـود ( »1392ملکیان، مصطفی. )

 ، بهمن.84-89، صص 44شماره 

 .32و  31ی  شماره نامه فرهنگ،، «فلسفه سیاسی در روایتی پارادایمی( »1378منوچهری، عباس. )

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 
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و  121، اطالعات سیاسی و اقتصادی، شماره مدرنیسمقدرت، مدرنیسم و پست(، 1376منوچهری، عباس)

122. 

شماره  فصلنامه راهبرد فرهنگ،، «بررسی دالیل محالفت با علم دینی( »1391دمحمدتقی. )موحدابطحی، سی

 بیستم. زمستان.

های تازه درباره علم دینی: با تأکید بر  گزارش، شرح و سنجش دیدگاه( 1392اصغر. ) موسوی، سیّد

نامه کارشناسی  های عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، علی پایا و بیژن عبدالکریمی )پایان دیدگاه

حسن اسالمی، دانشگاه  پور، استاد داور: سید کرم کرمی استاد راهنما: حسین دیبا، استاد مشاور: اهلل ارشد(،

 .1392ادیان و مذاهب قم. آذر 

ترجمـه: حسـن    روشنفکران و دولت در ایران: سیاست، گفتار و تنگنـای اصـالت،  ( 1388نبوی، نگـین. ) 

 دانش و شیرازه. فشارکی، چاپ اول، تهران: پردیس

 چاپ نهم، تهران: رسا. ساله ایران )ار کودتا تا انقالب(، 25تاریخ سیاسی  (1390) نجاتی، غالمرضا.

 چاپ دوم، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر. غربت غرب،( 1354نراقی، احسان. )

 شماره پنجم، مهرماه. اول، سالمهرنامه،  )مصاحبه(،« و نیستم ام بودهستیز ن غرب»الف( 1389نراقی، احسان. )

 چاپ دوم، تهران: ثال . پایان یک رویا: در نقد مارکسیسم،ب( 1389نراقی، احسان. )

 تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.چه خود داشت،  آن( 2535iنراقی، احسان. )

اسـتاد   نامه کارشناسـی ارشـد(،   و علم سکوالر )پایاننقد و بررسی علم دینی ( 1382نجف، فیروز. ) نژاد

مرتضی میرباقری، دانشکده ادبیات و علوم انسـانی )گـروه الهیـات(      پور، استاد مشاور: راهنما: رسول رسولی

 معلم. دانشگاه تربیت

نامـه مطالعـات    فصـل ، «شـناختی  مدرنیسم و مطالعات راهبردی: الزامات روش پست( »1385نصری، قدیر. )

 ، بهار.7-30، صص 31سال نهم، شماره اول، مسلسل  راهبردی،

هـا و   مدرنیسـم: تعـاریف، نظریـه    مدرنیتـه و پسـت   پست( 1392علی ]ترجمه و تدوین[. ) نوذری، حسین

 جهان. چاپ چهارم، تهران: نقش ها، کاربست

                                                           
i  براساس سالشمار شاهنشاهی است.سال نشر این کتاب 

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 



 منابع و مآخذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

136|  

 ی رویا منجم، تهران: نشر مس.، ترجمهی معطوف به قدرتاراده (،1378نیچه، فردریش)

چـاپ اول،  اندیشان متجدد: روشنفکری دینی از شریعتی تـا ملکیـان،    دین( 1385هاشمی، محمدمنصور. )

 تهران: نشرکویر.

 چاپ چهارم، تهران: کویر.اندیشان و میراث فکری احمد فردید،  هویت( 1393هاشمی، محمدمنصور. )

محمدی، چاپ دوم، تهران:  ترجمه: احمد گلدرآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ( 1390های، کالین. )

 نشرنی.

 ترجمه: سیاوش جمادی، چاپ سوم، تهران: ققنوس. هستی و زمان،( 1388هایدگر، مارتین. )

 .ج قانونی، تهران: انتشارات آگاهی ایر، ترجمهنیچه (،1388هایدگر، مارتین)

 ،از روسو تا فوکوو سوسیالسم  آوری شکسم: مدرنی توضیح پست( 1391رونالد کریگ. ) استیون هیکس،

 .ن: انتشارات پژواکارتهی، نسانخاطره ظهرایی؛ فرزانه اترجمه: 

 ترجمه: عبدالرحمن عالم، چاپ دوم، تهران: نشرنی.سیاست، ( 1389هیود، اندرو. )

اهلل فوالدوند، چـاپ پـنجم، تهـران: علمـی و      ترجمه: عزتآگاهی و جامعه، ( 1391) استیوارت. هیوز، هنری

 فرهنگی.
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 ای انهسع چندرمناب

منتشر شده توسط بنیاد کالس و  ،«فلسفه علم»های تصویری درسگفتار  فایل( 1392رضایی، حسین. ) شیخ 

 دانشکده برق دانشگاه تهران.

برگـزار شـده در    ،«ی تکنولـوژی پزشـکی   فلسـفه »فایـل صـوتی سـخنرانی    ( 1392معین زاده، مهـدی. ) 

 ی علم دانشگاه امیر کبیر. سمینارهای فلسفه

نخبگـان اسـتان    برگـزار شـده در بنیـاد    ،«نقد علم مدرن»فایل صوتی سخنرانی ( 1393زاده، مهـدی. )  معین

 تهران.

ی تربیتـی و آموزشـی    برگـزار شـده در دوره   ،«علم دینی»فایل صوتی سخنرانی ( 1386ملکیان، مصطفی. )

 .1386والعصر، برگزار شده توسط بسیج دانشجویی، تابستان 

برگزار شده در دانشگاه تهـران: بـه   ، «فلسفه برای زندگی»فایل صوتی سخنرانی ( 1392ملکیان، مصطفی. )

 .1392آبان ماه  28ناسبت روز جهانی فلسفه م

برگزار شده در موسسه ، «درسگفتار مبانی فلسفی علوم انسانی»های صوتی  فایل( 1393ملکیان، مصطفی. )

 مطالعاتی رخداد تازه.
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 نالینمنابع آ

 (، قابل دسترسی در:20/04/93)تاریخ بازدید،  ای در فلسفه فرانسوی، میراث نیچه( 1387بستانی، احمد. )

http://www.bashgah.net/fa/content/show/29708  

 (، قابل دسترسی در:12/10/92)تاریخ بازدید:  شباهت خانوادگی روشنفکران،( 1392دباغ، سروش. )

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/30.pdf   

ی روشـنفکری )مصـاحبه بـا     فلسفه قاره ای برای آکادمی خوب است نه عرصـه ( 1393دباغ، سروش. )

 (، قابل دسترسی در:10/09/93)تاریخ بازدید:  مجید خانی(،

http://www.3danet.ir/article/133085/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8

%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-

%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-

%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4-

%D9%88-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-

%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA 

 ( قابل دسترسی در:10/12/92)تاریخ بازدید:  بازرگان، پوزیتیویست؟!،( 1392سروش، عبدالکریم. )

http://drsoroush.com/fa/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%

d9%86-

%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b

3%d8%aa%d8%9f/  

(، 12/07/93)تاریخ بازدیـد:   خدایان و خوابگردها: پیرامون علوم انسانی در ایران،( 1393صادقی، فاطمه. )

 قابل دسترسی در:

http://www.jomhourikhahi.com/2011/08/social-science-tragedy-in-iran1.html 

( امکان یا امتناع علوم اسنانی اسـالمی )منـاظره(، )تـاریخ بازدیـد:     1392زادگان. ) عبدالکریمی، بیژن؛ مهدوی

 ( قابل دسترسی در: 02/12/93

http://neeloofar.org/critic/135-

%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87/586-

%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-
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http://www.bashgah.net/fa/content/show/29708
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/30.pdf
http://www.3danet.ir/article/133085/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA
http://www.3danet.ir/article/133085/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA
http://www.3danet.ir/article/133085/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA
http://www.3danet.ir/article/133085/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA
http://www.3danet.ir/article/133085/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA
http://www.3danet.ir/article/133085/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA
http://drsoroush.com/fa/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://drsoroush.com/fa/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://drsoroush.com/fa/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://drsoroush.com/fa/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://www.jomhourikhahi.com/2011/08/social-science-tragedy-in-iran1.html
http://neeloofar.org/critic/135-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87/586-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.html
http://neeloofar.org/critic/135-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87/586-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.html
http://neeloofar.org/critic/135-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87/586-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.html
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%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B9-

%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-

%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.html  

 (، قابل دسترسی در:17/06/93)تاریخ بازدید: مدرنسم،  مدرنیسم و پست( 1393فرهادپور، مراد. )

http://ketabnak.com/book/39537/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C

%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-

%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85#desc_start 

 (، قابل دسترسی در:16/03/92یآ بازدید: ))تار چادر وحدت و فتح دانشگاه،( 1393قائد، محمد. )

http://mghaed.com/ay/cultural_revolution.pdf  

(، 25/11/93)تاریخ بازدیـد:   ها در علوم، چالش اثبات و ابطال نظریهالف( 1393حیدری، غالمحسن. ) مقدم

 قابل دسترسی در:

http://www.farhangemrooz.com/news/25070/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8

%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%88-

%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-

%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85  
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Abstract 

Before and after Islamic revolution of Iran (in Feb 1979) we experienced a 

transition from "scientific religion" to "religious science" (especially human 

sciences). Two reasons were very important in this transition. One was this 

presumption that religion (Islam) is very complete and other one was changes 

in science philosophy and epistemology in western philosophy. In this research 

Second reason is important. One of these changes was raise of Postmodernism 

that coincidence of Islamic revolution of Iran challenges the western civilization 

in other side of the world. In three recent decades in Iran someone use critics 

of postmodernism against modern science and claim "the modern science is 

useful for western not of us in the Middle East and with this religion". But this 

research claim maybe some of post modern's critics can useful for reject of 

modern science but postmodernis as same as reject moderm science reject all 

other of science that calims "we are universal" like religious science or local 

sciences. This research shows consistencies and conflicts between 

postmodernism and religious sciences. 
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