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مقدمه
در اندی شه امام خمینی جهان آ رینش بر پایه علم
و هکم بنا شده ا س و این همان علم و هکم ا هی
اس که در تحقق کل هستی و طبیع و آ رینش انسان
متجلی و ســبب ایجاد نظامی هماهنگ و هد مند شــده
ا س  .ان سان به عنوان نق ه مركزي دایره ه ستی و
در مقام خلیفه ا هی ،در پی ک شف این نظام هد مند
و تدوین قانونمندیهای آن در خود و سایر پدیدهها
ا س  .مهمترین پدیده ،خود ان سان ا س و تحقیق در
مورد انســان و کشــف اســتعدادهای او ،به عبارتی
آران ورود انسان به قدرت شناخ جهان هستی ،یعني
شناخ پدیدهها و ک شف روابط بین آنها س  .بنا به
َ َ
َ
ِو
َین
دائب
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َم
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ـخَّر
َ سـ
ـریفه :و
آیه شـ
َّ
ج
َ
َ
َ
ْ
ج
َ َ كم ا یل و ا نهار (و خورشــید و ماه را كه
ســخَّر
پیوسته در هرك هستند به خدم شما گماش و شب و
ـــمــا در آورد)
ـــخیر شـ
رون را (نیز) بــه تسـ
(ابراهیم .)33/ت سلط و بهرهگیری ان سان ان طبیع
مالنم با تســخیر آن بیان گردیده اســ  ،و بدیهي
ا س هین ت سلط و ت سخیري بر پدیدهها جز ان طریق
شناخ ماهی و روابط بین آنها میسر و میسور نمی
باشد.
در نظام اســالمي ،تحصــیل علم و دانش ان اهمی
ویژهاي برخوردار اســـ و در معارف قرآني و متون
روایي این جایگاه و اهمی نمایانده شده ا س  .با
تمام ارنشي كه اسالم براي علم و دانش قائل اس و
با همه توصــیهها و ترریبهایي كه براي علم آموني
و دانش ا ندوني به كار ميبرد ،دانش بدون تزك یه
ـــیل علوم اگر با تهذیب
را مفید نميداند ،و تحصـ
نفوس همراه شـــود ،دانشها جه ميیابند و هد مند
ميشـــوند و در چنین وضـــعیتي جامعه ان آثار علم
آمیخته با تزكیه بهره ميگیرد و كمال ميیابد.
یکی ان مبانی اندیشه امام در باره علم ،جه دار
بودن آن اس  ،كه بزعم امام و در یس بیان:
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به اســم «رب» باشــد و قرائت آن نیز به اســم رب باشــد ،ديدن آن؛ يعنى ابزار
مشاهده و سنجش آن به اسم رب باشد ،شنیدن آن به اسم رب باشد ،گفتن آن
به ا سم رب با شد و در همه مواردش نام رب با شد و در مجموع ،از ابتدا تا انتها
برنامههاى آن در قالب اسم رب صورت پذيرد( .امام خمیني)325 ،8 ،

ب نابراین مالك در م لق علم اعم ان؛ طبیعم و
ریرطبیعم ،ات صاف آن به صف «جه ا وهی دا شتن»
ـــمار علوم ریرمفید و
ـــ و ریر ان این در شـ
اسـ
ـــالم
ریرم لوب قرار خوا هد گر  .آن چیز كه اسـ
ــد و چه
مم خواهد؛ تمام علوم ،چه علوم طبیعم باشـ
علوم ریرطبیعم ،این اســــ كه ت مام این ها م هار
ب شود به علوم ا هم و برگ ش به توهید بكند؛ این
ا س مق صد ا سالم .هر علمم كه جنبه ا وهی در آن
باشد؛ یعنم انسان طبیع را كه ممبیند خدا را در
آن ببی ند ،ماده را كه مم بی ند خدا را در آن
ببیند ،سایر موجودات را كه ممبیند خدا را در آن
ـــ برا
ـــالم برا آن آمده اسـ
ببیند .آن كه اسـ
برگردان ت مام موجودات طبیعم به ا وه ی و ت مام
علوم طبیعم به علم ا هم اســ  ...علوم طبیعم هم
باید با شد ،معا جات بدنم هم باید با شد كن مهم
آن مركز ثقل ا س كه مركز توهید ا س  ،تمام اینها
ا وه ی  .ن با ید ما خ یال
با ید برگرد ند به ج ه
كنیم كه مثالً اگر علوم در اســـالم هم باشـــد مثل
علومم ا س كه سایر مردم یا سایر رژیمها دارند
(همان.)435 ،
مبنای دیگر در قلمرو شـــناخ این اســـ كه،
اندیشــه پردان امام خمینم در ســایه جهان بینم
ا هم ،ایشــان را در چارچوب هس صــرف و عقل صــرف
محصــور نكرده اســ ؛ بلكه دیدگان ایشــان را به
ماوراء گ شوده ا س و ان اینرو س كه دو معنا به
ـان مورد توجه
ـناختم ایشـ
ـكلم تو م ،در مجار شـ
شـ
ا س و ها صل آن نیز ،خلق گونه ا اعتقاد به تكثر
علمم اس :
در ســایه این بینش وســیا در عرصــه شــناخ ،
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پی شر ها علمم ب شر م شروعی مم یابد و شای سته
ـالم با
ـتقبال مم گردد .ادعا آنكه اسـ
ـتایش و اسـ
سـ
نوآوریها مخا ف اس ؛ همان سان كه محمدرضا پهلو
ممگف  :اینها ممخواهند با چهارپایان در این ع صر
ســفر كنند ،اتهامم ابلهانه اســ ؛ نیرا اگر مراد
ان مظاهر تمدن و نوآور  ،اختراعات و ابتكارات و
وتمدن بشر
صنع ها پیشر ته اس ـــ كه در پیشر
دارد ـــ هی گاه اسالم و سایر مذاهب توهید
دخا
با آن م خا ف نكرده و نخواه ند كرد؛ بل كه علم و
صــنع  ،مورد عالقه ،تأكید و تأیید اســالم و قرآن
مجید اس (.صحیفه امام)406 ،21 ،
ب نابراین م لق علم مف ید ،در ا ندیشــــه ا مام
مشروع شناخته شده اس  .ان دیگر ویژگيهایی که در
ـتگی
ـی دارد ،پیوسـ
ـه امام خمینی نمود خاصـ
اندیشـ
علم و دانش سیاس با عنصر شریع اس  .ایشان این
ـــه ها را به مانند ظرو ه مرتب ه میداند که
عرصـ
نمیتوان جدایی را مابین آنها متصـــور بود .امام
خمینی در این راب ــه کالم خویش را بــا ذکر
مثالهایم پم ممگیرد که به نوعم بیان اســتدالل به
صورت برهان خلف نیز ممبا شد که اگر تفکر «تعارض
میان علم و دین ،و ا سالم و سیا س » را بپذیریم و
ـــلوب کلم قبول کنیم
بخواهیم آن را به عنوان اسـ
دچار مفاسد بسیار ممشویم:
بع ضى گمان کردند که ک سانى که ا صالح دان شگاهها را مىخواهند و مىخواهند
دانشــگاهها اســالمى باشــد اين اســت که گمان کردند که  -اين اشــخا

توهّم

کردند که  -علوم دو قســم اســت :هر علمى دو قســم اســت .علم هندســه يکى
اســالمى اســت ،يکى غیر اســالمى! علم فیزيک يکى اســالمى اســت ،يکى غیر
ا سالمى! از اين جهت اعتراض کردند به اينکه علم ،ا سالمى و غیر ا سالمى ندارد.
و بع ضى توهّم کردند که اينها که قائلند به اينکه بايد دان شگاهها ا سالمى ب شود؛
يعنى فقط علم فقه و تفســیر و اصــول در آنجا باشــد! يعنى همان شــأنى را که
مدارس قديمه دارند بايد در دانشگاهها هم همان تدريس بشود .اينها اشتباهاتى
اســت که بعضــى مى کنند ،يا خودشــان را به اشــتباه مى اندازند .آنچه که ما
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مى خواهیم بگويیم اين اســت که دانشــگاههاى ما ،دانشــگاههاى وابســته اســت.
دان شگاههاى ما دان شگاههاى ا ستعمارى ا ست .دان شگاههاى ما ا شخا صى را که
تربیت مىکنند ،تعلیم مىکنند ،ا شخا صى ه ستند که غربزده ه ستند .معلمین
ب سیارى شان غربزده ه ستند و جوانهاى ما را غربزده بار مى آورند .ما مى گويیم
که دانشــگاههاى ما يک دانشــگاههايى که براى ملت ما مفید باشــد ،نیســت .ما
بیشتر از پنجاه سال است که دانشگاه داريم ،با بودجههاى هنگفت کمرشکن که
از دسترنج همین ملت حاصل مىشود ،و در اين پنجاه سال نتوانستیم در علومى
که در دانشــگاه ها کســب مى شــود خودکفا باشــیم .ما بعد از پنجاه ســال اگر
بخواهیم يک مري ضى را معالجه کنیم ،اطباى ما بع ضيهاي شان يا ب سیارى شان
مىگويند اين بايد برود به انگل ستان؛ پنجاه سال دان شگاه دا شتیم و طبیبى که
بتواند کفايت از ملت بکند ،از احتیاج ملت بکند ،به حسب اقرار خودشان نداريم.
ما دانشــگاه داشــتیم و داريم و براى تمام شــنونى که يک ملت زنده الزم دارد
احتیاج به غرب داريم .ما که مى گويیم دانشـــگاه بايد از بنیان تغییر بکند و
تغییرات بنیادى داشته باشد و اسالمى باشد ،نه اين است که فقط علوم اسالمى
را در آنجا تدريس کنند .نه اينکه علوم دو قسمند .هر علمى دو قسم است :يکى
ا سالمى و يکى غیر ا سالمى .ما مىگويیم که در اين پنجاه سال يا بی شتر که ما
دانشــگاه داريم ،فرآورده هاى دانشــگاه را براى ما عرضــه داريد .ما مى گويیم که
دانشــگاههاى ما مانع از ترقى فرزندان اين آب و خاك اســت ( »...صــحیفه امام،
 248:،12و .)249
بحث نظری و مفهومی
مفهوم بومی شــــدن ناظر به رای ند طبیعی ت عا مل
ـــته به آن ،ان
ارگانیک بین رد با جامعه وابسـ
ر هگــذر ا بزار و مفــا ه ی مي ه م ون ،نبــان و
ادب یات،جغرا یا ،باور هاي دیني و در یس كالم
تجربهی مشـــترك تاریخي و رهنگي اســـ كه در یس
گســـتره نمیني ونماني خاص تعریف شـــده و تبلور
ميیابد .ان این منظرعلم نیز كه ميتواند موضـــوع
م ا عهاش مســـتقیما هر كدام ان مفاهیم پیش گفته
بوده و یا به طریق او ي و ب ور ریر مســـتقیم در
خدم مفاهیم مذكور بكار گر ته شود ،امری ان سانی
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اســـ که در عین انســـانی بودن و برخورداری ان
قابلی جهانشــمول ،و ذا نســبی نبودن ،میتواند
قابلی تحقق در شرایط گوناگون یعنی انواع جواما
کالن
را پیدا کند .بنابراین میتوان گف در ســـ
بومی سانی نوعی سیاس یا خط مشی اس و متأثر ان
گفتمانهای مختلف رایند بومي ســـاني ،ســـعی در
هدای ســانمان یا ته علم به ســوی بهرهبرداری ان
ذا دانش نظری و علوم
آن در جام عه معین دارد.
انســـانی در عین انســـانی ،همه جایی و رامکانی
بودن ،برای تحقق ن یان به تو جه به اقتضــــا ئات
بومی ،یعنی شـــرایط مکانی و نمانی دارد .اما ان
آنجا که ساخ علوم ان سانی در رهنگهای گوناگون
شکل میگیرد ،مو ضوع بومی سانی در ك شور ما نیز
مســتلزم پذیرش این واقعی اســ که برخی قا بهای
ـــده
کری ان رهنگ های دیگر عارض بر رهنگ ما شـ
ا س  .در این عر صه م سئله این ا س که چه مقدار
ان این کاالهای رهنگی وارداتی برای ما مفید ا س
و میتوانیم آنها را با نیانها ،وضـــا اجتماعی و
مبانی اعتقادی خود ت بیق دهیم و به اصــ الح آنها
ـــب غه
را بومی کنیم .بع بارت دیگر ،این علوم صـ
رهنگی و هویتی ریر را دار ند و ها مل ارنش ها و
ـــتند( .موهد اب حی،
ـــان هسـ
مبانی رهنگی خودشـ
 )15:1385بر همین منوال اســـ که در هونهی علوم
ـــی جواما
ـــناسـ
اجتماعی نیز میتوان ان جامعه شـ
ـــخن به م یان آورد .چرا که ت ح تأثیر
گو ناگون سـ
شرایط تاریخی و روابط اجتماعی ان سانها س و ان
آن جا که جواما و موقع ی آن ها متغیر و مت فاوت
اســــ  ،روش ها و برداشــــ ها مت فاوت خوا هد بود
(توسلی.) 10 :1378 ،
ـــیاری ان پدیده ها و
ـــانی مانند بسـ
علوم انسـ
نهادهاي مدنی و رهنگی دیگر ،وابســتگی به نیســ
جهان دارند و درجواما مختلف به شــیوههاي متفاوت
ـــتفــاده
درک و هم و بــه طرق مختلف مورد اسـ
قرارمیگیرد .در نتیجه ضرورت بومی سانی آنها ان
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آنجا سرچ شمه میگیرد که پایههای ان سان شناختی
رهنگی و هویتی با یکدیگر متفاوت
جواما ان حا
شناختی و سیا سی
ا س  .تنشهای روش شناختی ،معر
موجود بین علوم ان سانی ررب و اخالق و مذهب جامعه
ما ،مرنهای بین این دو رهنگ را برج ستهتر ساخته
اس  .اصلیترین بنیان تنش در هونه روش شناسی این
وای
اســ که این علوم برای دو رهنگ مذکور تح
ادعاهایی چون عینی گرایی ،جهان گرایی و بیطر ی
پدید آمده اســ  .این در ها ی اســ که رهنگ ما،
ـــول ره نگ
او و ی را به معنو ی  ،ثا ب بودن اصـ
ســـیاســـی و هکومتی و محور بودن خدا و خداگرایی
میدهد .بعبارت دیگر ،آن ه که ا زام بومی ســـانی
ـــهی
را پیش میآورد ،برون بحران و تغییر در عرصـ
علوم انســانی در طی نمان و عدم ان باق ســن های
ـا و
ـانهـ
ـاوت نیـ
ـای جواما و تفـ
تحقیقی و ارنشهـ
ــ که برای
ــتگذاری ما با جواما دیگر اسـ
ــیاسـ
سـ
ســانگاری با محیط کشــور ،النم اســ که این علوم
بومی شوند (آنادارمکی.)1388 :38 ،
معنا و مختصات علوم انسانی  -اسالمی
علوم ان سانی شبکه معر تیای را ت شکیل میدهند
که میکوشد همه تجربههای نیستی قابل هصو ی را که
جهان اجتماعی – تاریخی انســان را به صــورت جهان
ها ضر ،به خاطر آورده شده و به هم صورت گر ته
شناخ مفهومی عینی
شکل میدهند ،تا آن را به س
برســـاند (دیلتای  )1389 ،477،بر این مبنا علوم
انســـانی هیثیتی وجودی و در عین هال مســـتقل ان
ـــانی دارند .این هیثی قبل ان هر
علوم ریر انسـ
چیز رهنگی اســـ  .پس بنیان علم انســـانی در هر
جامعهای مجموعه کلی آن چیزی اســ که نام رهنگ
را بخود گر ته اســ  .در نتیجه در اســالم و تمدن
ـانی اس ـ  .ذا
ـالمی نیز رهنگ بنیان دانش انسـ
اسـ
برای روشــن شــدن جایگاه علوم انســانی در رهنگ
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ا سالمی النم ا س ویژگیهای رهنگ ا سالمی م شخ شود.
ویژگیهای رهنگ اســالمی را می توان به شــرح ذیل
دسته بندی کرد.
 .1بینش اســالمی چون با وهی در ارتباط اســ در
طرح م بانی و م قد مات و هدف های خود ان آن منبا
بهره گر ته اس .
 .2ایمان به خدا و یگانه پر ستی ،دان شمندان را
ـل عقلی و تجربی میکرد ان
ـه آوردن دالیـ
ملزم بـ
اینرو در تا یفات و کتابهای شان دالیل و م ستندات
بسیاری در این مورد دیده میشود.
 .3نحوه نگرش م سلمانان به جهان ،تاریخ ،ان سان
و هرک اجتماعی ه سا سی های خا صی را ایجاد کرده
ا س  .مثال علم هیئ  ،نجوم و طب در نزد م سلمانان
در مقایســه به دیگر مل ها تفاوت عمدهای داشــته
اس نیرا این علوم خود وسیله شناخ اسرار جهان،
طبیع و انســان بهشــمار میآمدند (آناد ارامکی،
.)107 :1387
اس و
 .4در این بینش ان سان هم دارای ر سا
هم موضــوع دانش ،ذا دانش انســانی بدون رســا
نمیشود( .جمشیدی.)21 - 20: 1388 ،
هم نین باید خاطر نشـــان کرد که نظریه پردانی
بومی در باب این علوم به معنای اطاع ان هرگونه
جزمی یا پیروی ان اهداف مســتبدانه نیســ ،
معر
بلکه رهایی ان چنین بند و ب ستی ا س  .نیرا ا سالم
تمام دان شها را ان دیدگاه منتقدانه مینگرد یعنی
با نگر شی راگیر ،ضروری و عقالنی ،خوا ستار این
ـــجام درونی،
ـــ که دانش هرگونه ،آنمون انسـ
اسـ
ان باق با واقع ی و بهبود ن ندگی و اخالق یات را
با مو قی پشـــ ســـر بگذارد .ان این رو نظریه
پردانی با رویکردی ا سالمی به علوم ،برگ جدیدی را
ـــر بان خواهد کرد.
در تاریخ معنوی و تعا ی بشـ
باید ا ضا ه کرد که در هال ها ضر علوم ان سانی -
ا سالمی به مجموعه دان ستنیها اطالق نمی شود ،بلکه
به بیانی :صر ا دان ستنیهایی را شامل می شود که
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ـــول اعت قادات میپرداند که
به ع قا ید دینی و اصـ
دالیل ذیل را میتوان برای این تقسیمبندی برشمرد:
 .1انفصــال رهنگی  -علمی مســلمانان ان گذشــته
خویش و عدم پیگیری مباهث نظری و عملی در علوم.
ـــده
 .2علم در ررب ،تعریف تفکیک و طبقهبندی شـ
اس .
 .3ع صر جدید ع صر ر شد و شکو ایی و تخ ص صی شدن
امور ا س ( .آناد ارامکی )108 ،1387 ،در نتیجه
جه و خط سیری که علوم ان سانی و به طبا نظریه
پردانی در این علوم در جامعه ما ســـیر میکند
ـــالمی که را ی آن،
من بق با ا گوی ایرانی اسـ
ایجاد تمدن اسالمی در ایران اس نمیباشد.
سه ديدگاه در مورد دانش بومی اسالمی
باید توجه داشــ که در عا م اســالمی مقو ه بومی
سانی تح عنوان ا سالمی سانی علوم شکل گر ته ا س
و در این میان میتوان به دو شــکاف اشــاره کرد.
علم بومی  /علم جهانی و دیگری شـــکاف و منانعه
هضــور دین و نفی دین در عرصــه اجتماع( .بر خالف
کشور ما که بر سه شکاف ،ایدئو وژی ،اسالم ،و علم
بومی و علم جهانی شــکل گر ته اســ و نیز بر خالف
جنوب شرق آ سیا و ک شورهای دیگر جهان سوم که ط
بر اساس شکاف علم جهانی علم بومی اس ).
ـــ کاف ها و در نتی حه
نمودار ذ یل میتوا ند شـ
ـــتلزا ماتی را که علم بومی انت ظار میرود به
اسـ
آنها جواب بدهد را نشان میدهد:

ـی
ـومـ
بـ
سانی
ـی
ـومـ
بـ
سانی

ررب

ايدئ
ولوژيک
مغرب
ايدئ

همخوانی با نمی نه های
رهنگی
هم خوانی علم با اسالم
و چــا ش علم بومی و

ولوژيک
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ـی
ـومـ
بـ
سانی

اسالمی

علم جهانی

ایران

همخوانی با نمی نه های
رهنگی
ــالم ،و
همخوانی با اسـ
قرائ های ایدئو وژیک

ايدئ
ولوژيک

الف) ديدگاه تقليل گرايانه

در این دیگاه علم ،ملی ندا شته و هر بار پایتخ
عوض ميکند .چنان ه نماني پایتخ هاي علم ،بغداد،
شام و ا سکندریه بود ،و امرون ،نیویورک ،پاریس و
ندن .در نتیجه نميتوان براي علوم شنا سنامه ند
و آنها را به شــرایط و موقعی تو یدشــان ،تقلیل
داد؛ بلکه علوم محصــول انباشــ دانش بوده و به
همین د یل درونزا نیستند.
سید جواد طباطبایی ان ناویه امتناع آ شتی سن
و تجدد به دانش ا سالمی و بومی نگری سته ا س  .وی
معتقد اس که سن های ما در شرایط امتناع و تقلب
ه ستند و تنها با ا ستفاده ان عقالنی جدید میتوان
با آن نقادانه روبه رو شد و نمیتوان با امکانات
خود در ســن  ،آن را مورد پرســش قرار داد .وگرنه
هرگونه تجدید نظر در مبانی ،در محدوده ســـن در
عمل محکوم به شکس اس  .ان نظر طباطبایی ،تجدید
ـن را
ـن به هر قیم درس ـ نیس ـ بلکه باید سـ
سـ
آگاهانه کنار گذاش اما نه ان سر تقلید .سن های
ما تا آن هد قابل عال شــدن و تلغیظ نیســتند که
بتوان تجددی را بر مبنای آن پی ریزی کرد .ســـن
به د یل اینکه پرســش نوی در برابر آن نشــده ،ان
ـــایل جدید وامانده
تحول و توان رویاروی با مسـ
ا س  .پس باید ان علم قدیم (و ان جمله ا سالمی) به
کلی مایوس شـــد و به تاســـیس علم جدید بر مبنی
عقالنی جدید پرداخ (قبادی )11 :1389 ،نکی نجیب
نیز یکی دیگر ان منتقدان بومی ســانی و اســالمی
سانی علوم ا س (به عقیده نگارنده در دنیای عرب
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بحث بومی سانی تح گفتمان ا سالمی سانی م رح شده
اســ و در دنیای ریر اســالمی تح عنوان نمینهمند
شــــدن علوم و در ایران تلفیق این دو) وی دعوت
ـلمانان را به
ـانی ویژه مسـ
برای س ـاختن علوم انسـ
چا ش کشـــیده و اظهار میدارد که چنین را خوانی
مســـتلزم نادیده انگاشـــتن منابا رربی در علوم
ان سانی نوین و عقب ماندگی علمی ا س  .به نظر وی
واپس ماندگی علمی چیزی جز بســنده کردن به مباهث
گذشتگان نیس ( .ذاکر صا حی)271 :1389 ،
ديدگاه حداکثر گرايی

ه سین ن صر را میتوان ان جهاتی در نمره این گروه
قرار داد ،نیرا وی به رو شنی قائل به تفکیک علوم
به مقدس و نا مقدس شدهاند وی بر این اعتقاد ا س
که هرگز نمیتوان بدون شــناخ هر یک ان رشــتههای
ـای آن
ـا ارتقـ
ـد ،تلفیق و یـ
ـه هم ،نقـ
علمی بـ
پرداخ  .ان این رو پیشـــنهاد میکند که علم رربی
را تو سط دان شجویان م سلمان در ر شتههای علوم محض
ـــا وده
به بهترین وجه راگیریم و در عین هال شـ
ل سفی و نظری آن را مورد نقد قرار دهیم .سپس ان
رهگذر ت سلط بر این علوم به بومی سانی و ا سالمی
کردن علم بپردانیم که مبتنی بر بردا شتن گامهای
آ تی در چهار چوب جهان بینی اســالمی و تمایز امور
متکی بر هقایق علمی ان چگونگی تف سیر ل سفی آنها
خواهد بود (نصر.)56: 1377 ،
ج) ديدگاه ميانه

در این دیدگاه ،اگرچه گرایشــي که علم را صــر ا
امري جهاني ميداند اروپا محور شــناخته شــده اما
گرایش دوم نیز که بر علم بومي تأک ید دارد د چار
نوعي نوعي اروپا محوري وارونه ا س ؛ چرا که بومي
ـــاني در این واکنش دوم ،به قول رید ا ع اس،
سـ
تنها یک ع صیان و اعترا ضي به امپریا یزم نظري و
میل به انق اع ان مادر  -شهر ا ستعمار نظري جدید
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اس .
دیدگاه ســوم را میتوان هد وســط دو دیدگاه ذکر
نظری این دیدگاه تعار ضی
شده نام گذا ش  .در س
ـاه
ـدگـ
ـد .این دیـ
بین محتوای علم و دین نمیبینـ
معتقد اســ نوعی هســتی شــناســی در نظریات علمی
خوابیده اســـ و علوم تجربی دارایی یکســـری پیش
رض های ریر علمی و م تا یزی کال اســــ  .این که
پژوهشــگر چه پارادایم و چه برنامه پژوهشــی و چه
مفاهیم و چه مســـائلی را انتخاب میکند مربوط به
خود آن علم و رآی ند کار علمی نیســــ  .دین و
ـــ کار
د رد ره دینی ان همین جا هدا قل در م قام شـ
مســـائل وارد رآیند تحقیق میشـــوند و تاثیرات
پا یدار خود را بر جای می گذار ند ( .باقری:1378 ،
)67
در این مورد میتوان به راه هل شهید محمد باقر
صدر در کتاب اقت صادنا ا شاره کرد .به اعتقاد وی
علم کشـــف می-کند و مکتب میســـنجد .علم ان آن ه
وجود دارد و ان علل تکوین آن ســـخن می-گوید و ی
مکتب ان آن ه باید با شد و آن ه نباید با شد سخن
به میان میآورد .تمایز و تفکیک شــهید صــدر بین
علم اقتصاد اسالمی و مکتب اقتصادی اسالم نیز نشات
گر ته ان همین رویکرد ا س  ( .صدر )38: 1350 ،ان
اندی شمندان معا صر عرب محمد عماره و عبد ا جبار
ر اعی ان تال شگران راه هل میانه به شمار میروند.
دکتر عماره معتقد ا س ا سالمی سانی و ساخ جواما
کری (بومی) بر دو ستون ا ستوار
بر ا ساس ساه
ا س  .وهی و علوم وهیانی ،جهان و علوم همب سته با
جهان واقا.
راه هل ر اعی نیز تلفیق کتاب تکوین (ه ستی) با
ک تاب تدوین (قرآن) اســــ  .ان این ره گذر ک تاب
در ک تاب تدوین
تکوین (ج هان) با د ق و ظرا
ـــ  .در م قا بل ک تاب
(قرآن کریم) تجلی یا ته اسـ
تدوین نیز در تکوین خودن مایی میک ند .به نظر
ای شان علوم جدید در سیکل ب سته قرائتی تک ساهتی
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یعنی تنها بانخوانی جهان گر تار آمدهاند این در
ها ی ا س که جهان تنها ق سمتی ان ه ستی ا س و نه
ضای و سیعی که در پس
همه آن .در واقا این علوم
عا م ،وجود دارد را نادیده انگاشـــته ،پیوندهای
موجود میان ســاه های مختلف وجود را درک نکرهاند
(ر اعی)136 :1384 ،
تقابل عينت و ذهنيت در علوم انسانی
بوردیو متفکر و جامعه شناس ران سوی تقابل ذهنی
گرایی و عین ی گرایی را به عنوان بن یادیترین و
مخربترین عامل دو د ستگی در علوم ان سانی میداند
و با ا شاره به این دو امر به عنوان دو شیوه هم
و بیان ،معتقد اســ که هر دو شــیوه دارای اهمی
شنا سی خا صی را
ه ستند اما هر یک ان آنها معر
ـــرورت
برای هم ج هان ای جاد میک ند .در نتی جه ضـ
توجه همزمان به ذهن و عین ما را به بومی ســـانی
علوم ان سانی سوق میدهد .ذهن گرایان معتقدند که
شناخ علمی پدیدههای اجتماعی تنها به صورت کمی
و عینی می سر نی س  ،بلکه توجه به ابعاد ذهنی در
پژوهشهای اجتماعی نیز ضــرورت دارد (هیون:1369 ،
 ) 165نک ته دیگر این که دو ب عدی د یدن رو یداد های
اجت ماعی جام عه با تک یه بر نظر یه ها ما را به
ـــوق میدهد و آن اینکه بین جهان
ـــلی دیگر سـ
اصـ
پد یدار ها و عا م روهی یا معنوی با دن یای علوم
انســـانی و عا ی های بشـــری ارتباط وجود دارد.
ب نابراین با ید ان این ه یث نیز م یان علوم طبیعی
و علوم رهنگی یا انســانی رق قائل شــد .در هر
هال واقعیتها و ارن شها ناگزیر به هم پیو ستهاند.
هتی به نظر میرســد مجموعهای ان کاربردهای اخالقی
و ایدئو وژیک مفاهیم توصـــیفی را انباشـــتهاند.
(هیود)1383 ،23 ،
ر تار ما در واقا بانتاب بینش کلی ما ان نندگی
یعنی ان شــخصــی خود و موقعیتمان در جهان خارج
ا س  .برای ما این جهانبینی در کلمات گم می شود و
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ممکن هم ه س که هرگز به آن توجه نکنیم این جهان
بینی که ب ور مداوم بردا ش ها و شرایط و انگیزه
های ما را تعدیل و کنترل میکند اهتماال در مرهله
نی مه خود آ گاه می ما ند .ق بل ان این که این
جهانبینی ما را در ت شخی بین خوبی و بدی رهنمون
با شد ما را وا میدارد تا هقیق را ان ریر هقیق
درســتی را ان نادرســتی و با معنی را ان بی معنی
متماییز بدانیم .قبل ان اینکه د س به عمل بزنیم
باید بردا شتی ان جهان دا شته با شیم تا ر تارمان
را با این ا گوی معنیدار ت بیق دهیم.
این در ها ی اســ که یکی ان بزرگترین معضــالت
نظری و عملی ب سیاری ان رو شنفکران و رجال علمی
ما در قرون اخیر اصــله بین اندیشــه و نظریه با
ع مل و ر تار بوده اســـ  .به بیان دیگر اصـــله
ـورات و
ـها ،تصـ
ـتن عینی های اجتماعی ان نگرشـ
داشـ
ـله و مرن
ـمندان بوده اس ـ  .این اصـ
ذهنی اندیشـ
خ رناک بین نظر و عمل یا ذهنی و عینی نه تنها
ـــه های گوناگون
مانا تعامل با نظریه ها و اندیشـ
سیاسی و ان باق آنها با شرایط جامعه ما شده اس
بلکه چون نوع نگاه را ب آنها در عرصــه ســیاســ
ـــی یعنی
ب ور کلی مع وف به جغرا یای مکانی خاصـ
ررب و ا یدئو وژی و ره نگ خاص آن جغرا یا یعنی
تجدد و مدرنیته بوده اســـ  .ذا هم در عمل تحقق
نظریه ها با مشکل عمومی مواجه شده اس و هم باعث
ایجاد تز زل در بنیادهای کری جامعه سنتی ایران
نیز شــده اســ و به نوعی اذهان ا راد جامعه را
دچار تعارض کرده اس .
تقارن اسالمی سازی و بومی سازی
هین آیینی به اندانه اســالم ،دانش را ســتایش و
پیروانش را به دانش اندونی ،تشـــویق و ســـفارش
نکرده ا س  .ا زون بر آن ،هدف بعث پیامبر اکرم
نیز تعلیم و تعلم ا س  .ا ستاد مرت ضی م هری ،در
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ـتفاده ان آیهها و
ـالمی ،با اسـ
ـمند اسـ
مقام اندیشـ
روای های امامان معصــوم  ،واالترین جایگاه را ان
ـــئ له تعلیم و تعلم میدا ند و آن را ان
آنِ مسـ
هدفهای بعث برمیشـــمارد و مینویســـد :تعلیم و
آمونانیدن ،یکی ان اهداف و انگیزههای بعث ر سول
ــ برای آمونش.
ــده اسـ
ــ  .او مبعوث شـ
اکرم اسـ
(م هری)58 :1382 ،
ْج
ْ َ
َ اَّ ذی َ
ّ
ْْلجّ
ْج
َج
ج
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یت
هم
ِن
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َ ِی ا
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ْ آ یا ِته
ِم
ْه
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ع
ََ
ة
ْم
اْ حِک
او همان خدايي ا ست که از میان مردم اُمّي [دور از دانش] پیامبری از خود شان
برانگیخت تا آيات الهي را بر ايشــان تالوت کند و آنان را پاك ســازد و کتاب و
حکمتشان بیاموزد (جمعه.)2/

در هدیثی نقل اس که رسول خدا وارد مسجد شد و
ـــغول ذکر و د عا و
دو هل قه جمع ی د ید؛ یکی مشـ
عبادت و دیگری م شغول تعلیم و تعلم .هر دو را ان
نظر گذران ید و رمود :هر دو کار نیکی ان جام
میدهند ،و ی من برای آمونش مبعوث شـــدهام[ .پس]
در هلقه تعلیم و تعلم شـــرک کرد (م هری:1382 ،
 .)83هدف نهایی ان اسالمی کردن علم ،ساختن انسان
ا س  .ساختن ان سان نیز بر ا ساس ن سخهای که ان
ان سان کامل در قرآن و سن ارائه شده ا س انجام
پذیر ا س  .ان سان کامل سه وجه اعتقادي ،عقالنی و
ا جت ماعی را با ی کدیگر و در ک نار ی کدیگر دارد و
کری مورد توجه علم بومی
توجه به این ســه ســاه
اســالمی اســ  .ان نظر ع اس اســالمی ســانی علم به
معنای م صون دا شتن علم ان تغییرهایی ا س که بر
پایه مرام دنیوی اســ و نیز ان معانی و اظهارات
ک سانی که ریر مذهبیاند .جدا سانی عنا صر بیگانه
ان هر یک ان رشتههای علم ،اساسا به علوم انسانی
ـــاره دارد ،اگر چه باید گف که هتی در علوم
اشـ
کاربردی و طبیعی  -بویژه هن گامی که به تغییر
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ه قایق و تدوین نگرش ها و نظر یه ها میپرداند -
ـــانی باید انجام گیرد (ع اس:1374 ،
همان جدا سـ
.)63
یکی ان موارد قابل توضـــی در مباهث مربوط به
ـدن آن ،درک
ـالمی شـ
ـانی و اسـ
ـانی علوم انسـ
بومی سـ
درســ ان بومی ســانی اســ  .بومی ســانی همواره
م ستلزم ا سالمی شدن نی س  .هتی باید این نکته را
ا زود که بومی سانی م ستلزم دینی سانی هم نی س .
ـدن یا
ـالمی شـ
ـانی با اسـ
ـور اینکه میان بومی سـ
تصـ
دینی شدن مالنمه وجود دارد یک ا شتباه ا س  .نیرا
بومی ســـانی به معنای متناســـب ســـانی امری با
ظر ی های موجود در تاریخ یک جامعه اســ و ا بته
میتوان تصور کرد که جامعهای وجود داشته باشد که
بیدین و در ضدی با دین ،تاریخ و سن های به جا
مانده خود با شد .در چنین جامعهای ،بومی سانی چه
بسا معادل ترویج تفکر سکوالریستی یا ضدی با دین
ـــود .اما ان آن جا که در جام عه
در نظر گر ته شـ
ایرانی ،دین و دینداری ،میراث به جا ما نده ان
گذشــتگان اســ به همین د یل میتوان در جامعه ما
بومی سانی را معادل دینی سانی و اسالمی شدن تلقی
کرد .در این راب ه آشـــکار اســـ که نوع و نحوه
برداش ان اص الح مذکور بسیار اساسی اس  ،چرا که
هر نوع ا راط و یا تفریط در هم آن میتوا ند به
سادگی م سیر و رآیند بومی سانی علوم ان سانی را
منحرف کند و یک ضرورت کری  -رهنگی جامعهای را
و آسیبی قابل توجه تبدیل کند.
به آ
به عقیده نگارندگان ،مبحثی که تح عنوان بومی
ـیاس ـ ) در ایران
ـه سـ
ـانی و عرصـ
ـانی (علوم انسـ
سـ
پیگیری می شود چیزی جز ا سالمی سانی علوم ان سانی
نمیتواند باشــد .در ها یکه بومی ســانی در معنای
کلی و اصــ الهی آن نمیتواند دقیقا مفهوم اســالمی
سانی را به ذهن متبادر کند .شاید بتوان در هونه
بومی ســـانی با یک شـــکاف یعنی علم جهانی  /علم
رربی مواجه بود و ی در ا سالمی سانی عالوه بر این
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ـــ کاف مزبور میتوان ردی ان ا یدئو وژی انقالب
شـ
اســـالمی و قرائتی نو ان هونههایی ان اســـالم به
عنوان دین و اســالم به عنوان رهنمای عمل اشــاره
کرد( .جمشیدی ،سبزی)14 :1390 ،
تقسيمبندی دانش از ديدگاه امام خمينی

امام خمینی ضمن ا شاره به اق سام سه گانه علم
ّ قائمه) ،به
(آیه محکمه ،یا ری ضه عاد ه ،یا سن
علم نا ا و علم مذموم اشاره کرده و راه شناسایم
آن را ارا ئه ممد هد و به ه ماهنگم علم و ای مان و
تخص و تعهد تأکید ممکنند.
ـیم بند علوم ،طم قرون و
مالک ها و معیارها تقسـ
اعصـــار تاکنون ،در میان دانشـــمندان ،متفاوت و
متغیر بوده اســ  .برخم تقســیم بند ها بر مبنا
" را ی " و برخم دیگر بر هســــب "ابزار " و "ریر
ابزار " بودن علوم بوده اســـ معموال معیارها و
ـــم ندان ،علوم را بر مب نا آن
مالک هائم که دانشـ
ـــیم ب ند کرده و علم را بر مب نا آن تعریف
تقسـ
مم کنند ،عبارت اســ ان "تحدید موضــوع ،رای  ،و
روش و متد" .پس ان توسعه ماد جهان ررب و با تبا
ا گو قرار گر تن برا بعضــم جواما دیگر ،مســائل
نندگم رربم نیز وارد نندگم مردم دیگر جواما شد.
جامعه ایرانم نیز ان این امر مســـتثني نبود .در
نتیجه ،پرســـشهایم ان جایگاه دین و راب ه آن با
علم و  ...در مباهث نظر و عملم نندگم در دوران
معا صر در جامعه ایران ،ذیل عناوینم م شابه آن ه
ـــ ن و
در ررب بود و یا ع ناوینم دیگر هم ون سـ
ـــ ن و مدرنی ته ،دین و ن ندگم در دوران
ت جدد ،سـ
جدید و  ...همواره مورد بحث قرار ممگر  .ا بته
ـــور،
با تو جه به گرایش ها مختلف موجود در کشـ
ـده اس ـ  .در
ـا متفاوتم در این باب اتخاذ شـ
مواضـ
ادوار علمم تاریخ دنیا ا سالم نیز به این مو ضوع
در مباهثات کالمم ـــ لسفم ،ذیل مباهث راب ه نقل
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و عقل ،وهم و عقل و موارد مشـــابه دیگر پرداخته
ممشده اس .
امام خمینم در کتاب چهل هدیث و در شرح هدیث
بی س و چهارم ،بحثم مفید در را ستا انواع علوم
ممنمایند .ا صل هدیث ان امام مو سم بن جعفر  نقل
شده اس که رمودند:
ر سول خدا  به م سجد داخل شد ،ناگاه جماعتم را
م شاهده رمود که اطراف مرد دور ممننند .رمود:
«چیس این؟» گفته شدّ « :
عالمه اس  ».رمود« :چیس
ـــ به
عالّمه؟» گفتند به او« :داناترین مردم اسـ
ن سبها عرب و وقایا آن و رونگار جاهلی و ا شعار
عربم ».رمود پیغمبر« :این علمم اس ـ که ان جهل
ـل
ـود هاصـ
ـد و ان علم او سـ
ـرر و نیانم نرسـ
او ضـ
نشــود .همانا علم منحصــر اســ به ســه چیز :آیه
ّ قائمه( .ن شانه
محکمه ،یا ری ضه عاد ه ،یا سن
ّ پابرجا) و ریر ان
ا ستوار یا واجب را س یا سن
این ها ن یادت اســــ ( ».کلینی ،ه مان32 ،1 ،؛
اهسائی ،4 ،نین ا عابدین)11 :1370 ،
بســتر هاي ســلبي و ايجابي توليد علوم انســاني از
منظر امام خميني
چنانکه گذشــ  ،در اندیشــه امام خمینی تو ید علم
نیانمند بسترهایی خاص اس که در دو قا ب سلبی و
ایجابی مورد توجه ای شان قرار گر ته ا س  .در بعد
سلبی که متوجه پیرایه ندایی ،رفل نایی و ننگار
ـالح
ـان متوجه اصـ
ـالم اس ـ  ،ایشـ
برگیری ان چهره اسـ
ب سترهای کری موجود گ شته والنمه ا صالح این ب ستر
را در اصــالح کر دینی در قا ب بان تفســیر پیوند
میان دیان و سیا س و بانخوانی آمونههای دینی،
ـــتع مار و ملزو مات آن ،ر ا خود باختگی،
نفی اسـ
تقلید کورکورانه ،تحجر و ا صالح رهنگ دان سته ،و
پیگیری کرده ا س  .اما در بعد ایجابی نیز ،تو ید
ـــتلزم ای جاد و خلق
علم در نظر گاه ایشــــان مسـ
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ب سترهای جدیدی معر ی شده که در سایه م ا عه و
ـا می
ـان قابل اهصـ
ـیره علمی و عملی ایشـ
ـی سـ
بررسـ
نمــایــد و مواردی چون خلق هویتی جــدیــد برای
مســلمانان ،هاکم گرداندن قانون بر شــئونات مل ،
تاکید بر آنادیهای مختلف .ایجاد پیوند میان علم
و اخالق و باالخره راهم ســــانی محی ی آرام ج ه
تو ید علم را شامل میشود.
"هويت" از منظر امام خميني

هوی مقو های اســ که به هیات ا راد معنا میدهد
و در عین هال ب یانگر برداشــــ و تلقی هر رد،
گروه و م ل ان خویش اســــ و بدیهی اســــ که
برداشـــتهای هر رد ،گروه یا ملتی ان خود ر تار
او را متاثر میســاند و نحوه تعامل او با دیگران
و در عین هال کنشـــهای وی را معین میکند .مبتنی
بر این توضــی در اندیشــه امام خمینی توســل به
هوی و ضرورت توجه به آن روی دیگر سکهای اس که
ـــتقالل را بر روی دیگر
ان خودباختگی و قدان اسـ
خود منقوش و هک شــــده می یا بد و این امر بدان
معناســ که امام خمینی ضــمن بانشــناســی مشــکالت
راروی جامعه ان هیث رربزدگی ،شــرقزدگی و ســقوط
در ور طه خود باختگی ،به تبیین هوی و به مع نایی
ـــتن خویش جامعه پرداخته و
ـــیم ابعاد خویشـ
ترسـ
راهکار اعت ماد جام عه به خویش ،بویژه جه تو ید
علوم انســـاني و اهیای تمدن اســـالمی را در توجه
رهنگیش معر ی کرده اســ ؛
مجدد دادن آن به هوی
کل ید مع مایی که بر انف عال هاکم بر خلق خط ب الن
میکشــید و ضــمن بانگرداندن روهیه خود باوری به
ان ساني ا سالمي و رجع
ای شان موجبات تو ید علم
ــان
ــمند ،نظریه پردان و تمدنسـ
ــالف اندیشـ
به اسـ
ـــل ما نان را راهم میآورد .بر این اســــاس،
مسـ
ابتدایی ترین اقدام امام ان این هیث معر ی ا سالم
ـــرمایهداری و نه
ـــ که نه سـ
به عنوان دینی اسـ
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سو سیا ی سم؛ بلکه بهرهمند ان راه و رو شی متفاوت
و در عین هال پا سخگو به سواالت ن سل امرون ا س .
(صحیفه امام؛ همان،8 ،؛)96
ـــه در نگاه و عملكرد
جايگاه قانون وآزادی انديشـ
امام
ان وانم اساسی تو ید علوم انساني در هر جامعه،
هاکمی قانون بر اندی شه پردانان و تو یدکنندگان
علم ا س و شاید د یل اینکه جهان سوم را معموالً
با توجه به تقســـیمبندی رایج ریمون آرون (که در
علم برخی را تو ید کن نده ،برخی را تونیا کن نده
و باالخره گروه ســوم را مصــرف کننده معر ی میکند
ـــوم قرار میدهند،
(آرون،))77: 1372 ،در گروه سـ
هاکمی اســتبداد و قدان قانون در این کشــورها
کری و علمی امام
با شد .با این تو ضی  ،اگر هرک
خمینی را در ب عدی ان اب عادش متو جه م بارنه با
ا ستبداد و دیکتاتوری بدانیم ،روی دیگر این سکه
ـرنوش ـ
ـان جه هاکم گرداندن قانون بر سـ
تالش ایشـ
ـــان ان هرگونه
ـــ  ،قانونی که بزعم ایشـ
مل اسـ
دیکتاتوری مبرا اســ و منشــاء آن به ا وهی بان
میگردد .بدیهی اســــ که در پ ناه چنین قانونی
ـالم به واس ـ ه برخورداری ان
ـان مورد توجه اسـ
انسـ
رتی آناد ،مســتحق بهرهمندی ان آنادی در ابعاد
ـــه ،کر و بیان خواهد بود و راهم
مختلف اندیشـ
آوردن چنین بســـتری به معنای ایجاد تمهیدی جدید
برای تو ید علم اســ «هکوم اســالم هکوم قانون
ا س در این طرن هکوم هاکمی منح صر به خدا س و
قانون رمان و هکم خدا س  .قانون ا سالم با رمان
ـــالمی هکوم تام
اسـ
خدا بر همه ا راد و بر دو
دارد»( .صحیفه نور ،پیشین 11 ،3 ،و )242 ،13
علم و اخالق
هنگام بحث ان مفهوم علوم ان ساني در اندی شه امام
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ـــو یه ا وه ی را
خمینی ،مفهوم علم ج ه دار با سـ
ـــي و وا كاوي
مورد تو جه قرار دادیم و در بررسـ
منظومه اندیشـــگاني و ســـیره عملي امام ،به این
جمابندی ر سیدیم که علم م لوب امام علمی ا س که
ان یک سو رایتی ا هی دا شته با شد و متوجه سعادت
ب شر با شد و ان دیگر سو ،به دو م شخ صه خدم به
خلق و تربی ان سان مت صف با شد؛ بنابراین رو شن
میگردد که امام خمینی بر آن اســ که تو ید علمی
را در صدر توجهات قرار دهد که یا بر مبنای اخالق
باشـــد و یا آنکه یا تههای آن علم کاربرد اخالقی
دا شته با شند ..بر این ا ساس تو ید علم مبتنی بر
ـــخ
اخالق ،بیش و پیش ان تو ید ،ج ه خود را مشـ
می ساند و ان همین رو س که تو صیه مدام ای شان به
پژوه شگران ،محققین ،علما و اندی شه ورنان کرارا
این ا س که متخلق به اخالق گردند و بزعم ای شان،
تزکیه را بر تعلیم مقدم دارند« :اگر تزکیه ن شده
ّی نیس  ،این
باشد و وارد شود علم در قلبی که مزک
ســاد ایجاد میکند» ( )60ا بته اســتخدام مفهوم
تزکیه در ادبیات امام ،به نظر میرســـد با معنای
تربی به معنای عمومی آن که متوجه پشــتگرمی علم
به اخالق و بهرهمندی آن ان ســـویهای ا هی اســـ
قراب دا شته ،و اگرچه در مواردی خاص معنای عا ی
تزکیه معهود در عر ان اســالمی را طلب میکند ،اما
در م لق تو ید علم با م سئله تربی و سویه ا هی
ـــیر مینماید .به هرهال جمله
ـــتن قابل تفسـ
داشـ
تاکیدات امام بر پیوند علم و اخالق و ضــرورت آن،
در شرای ی صورت تحقق به خود میگیرد که ان سان و
ج هان مدرن در ن ما نه مذکور ،بیش ان هر ن مانی
قربانی دانش علمای بیبهره ان ا صول اخالقی گردیده
اس .
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كارويژههاي علوم انساني از منظر امام خميني
الف) تثبيت ارزشهای انقالب اسالمی

کر و اندی شه و ایدئو وژی انقالب ا سالمی م ستلزم
ورود به هونههای جدیدی اســ که عارض بر رهنگ و
تمدن ایرانی  -اسالمی ما شده اس  .آ رینش مفاهیم
ـــالمی
جد ید و تثب ی م فاهیم برآ مده ان انقالب اسـ
م ستلزم پویایی و نوآوری در تمام عر صههای رهنگی
ســیاســی و اجتماعی اســ و این مهم نمانی تحقق
میپذیرد که که عر صه دانش سیا س ان پویایی النم
بر خوردار باشــد .این امرنمانی تحقق میپذیرد که
ما بتوانیم ارنشــها و تفکرات انقالبی خویش را در
ـــاختار منظم کری که توان اقناعی کامل را
یک سـ
دا شته با شد سامان دهیم .و ارن شهای انقالبی خود
را در گ ستره جهانی عر ضه کنیم .دا شتن یک اجماع
شناختی
و انسجام کری در مورد ضرورت تحول معر
در داخل ،به همراه تو ید علم و نظریه پردانی در
علوم انسانی و عرصه سیاس میتواند آران یک روند
بزرگ برای نهادینه کردن ارن شهای انقالب ا سالمی در
داخل و ورای مرنهای جغرا یای ایران ا سالمی با شد.
در ن مانی که ررب جذ به و هیم نه دیر پای خود را
به ن سب ان د س داده ا س و اقبال جهانی به سوی
ـئله میتواند یک
ـانی تر اس ـ این مسـ
ـائلی انسـ
مسـ
ر ص ا ستثانی برای ایران ا سالمی ما با شد و در
ـــ های انقالبی در دا خل به خلق
عین تث ب ارنشـ
گروههای پیرو نظام انقالبی مان در ورای مرنهایمان
منجر شود( .جمشیدی و سبزی)14: 1391 ،
ب) پرهيز از دنبالهروی

در نگرش بر آمده ان انقالب اســالمی ایران ،داشــتن
یک موضا مستقل در باره انسان و اجتماع و هم نین
ـــ  .در این
نظام بین ا ملل هائز کمال اهمی اسـ
بین تحول در دانش ســـیاســـ من بق با آرمانهای
ـــالمی میتواند به ایجاد یک نظام معر
ایران اسـ
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شنا سی جدید منجر شود و به هژومونی و سی ره و
ا ستیالی ارن شهای رربی که در دوران اخیر گ سترهای
جهانی به خود گر ته اســ پاســخی در خور دهد .با
ـــ که
تحول در نظام دانایی و ایجاد یک تمدن اسـ
در رهنگ
ایران ا سالمی میتواند در قا ب م شارک
و نظام جهانی عرض ه ضور دا شته با شد و به جریان
یک طر ه انتقال ارنش های رربی پایان دهد .و خود
ا گو سان و تحول آ رین باشد.
ج) دفاع از انقالب و ارزشهای انسانی و الهی آن

انقالب ا سالمی ایران به رهبری امام خمینی ا صول،
ـــاخ ها ،معیارها و موانین و ارنشهای پذیر ته
شـ
شـــده در رهنگ ررب را نیر ســـؤال برد و به جای
آنها ارنشهای متعا ی نشـــأت گر ته ان آیین مبین
اسالم را م رح ساخ  .د اع ان این ارنشها و گسترش
رهنگ انقالب اســالمی که مبتنی بر نگرشــی توهیدی
ا س این امر را ایجاب میکند که این گفتمان واجد
کارایی برای جامعه و پویای در عرصــه اندیشــه
باشد .و در عرصه معارضه گفتمانی و چا شهای کری
که بر ســر ره دارد ،ســا م به درآید .در این بین
باید به پا سخگویی به م سائل نو ظهور ،اندی شههای
ـــی انقالب
م عارض و م خا ف ،و پا یایی م عانی ارنشـ
ـاني در
ـاره کرد که جز ان طریق بومی سـ
ـالمی اشـ
اسـ
علوم انسانی محقق نمیشود.
د) توان الهام بخشی انقالب اسالمی

ایران اســـالمی بعد ان تجربه دو ســـده اخیر در
مواجهه با ا کار وارداتی دارای این پتان سیل النم
برای ارا ئه ا گو هایی اســــ که عالوه بر این که
میتوا ند ن یان هاي جام عه ایرانی را در نمی نه
علوم انســـانی مرتفا کند ،توان ا هام بخشـــی به
ـا ه تجربه
ـالمی را نیز دارد .به اضـ
ـایر ملل اسـ
سـ
ـــالمی ایران را در
تاریخی ،باید تجربه انقالب اسـ
ـیاس ـ بین ا مللی و وارد کردن مو فههای
ـه سـ
عرصـ
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تانه در عرصه هیات سیاسی ،رهنگی و اجتماعی را
مورد تو جه قرار داد که در ن مان شــــد یدترین
صفبندیهای دوران بلوک شرق و ررب ا گوی خود را
ارائه داد .در این بین اگر ایران اســالمی خواهان
رهنگ و ت مدنی پو یا و روبه جلو اســــ ،
ایجاد
ادامه مســیر گذشــته نمیتواند مارا به رای مورد
نظر رهنمون ک ند .بل که تحول بن یادین در ن ظام
کری و رهنگی و باننگری در را ی و ج ه گیری
علوم ان ساني و نظریه پردانی در این علوم ا س که
را به
میتواند ضـــاهای تانهای ان علم و معر
سوی ما بگ شاید و به عبارتی میتواند تنها م سیری
باشد که برای دستیابی به آمال خود ،متصوریم .در
نتیجه توجه به علوم انســانی و بخصــوص در عرصــه
سیا س و سیا ستگذاري میتواند سر آرانی بر تحول
ـالمی
ـی برای ایران اسـ
ـناسـ
شـ
نظام دانایی و معر
ــهای
ــی ارنشـ
ــد و در نتیجه توان ا هام بخشـ
باشـ
انقالبی را در گ سترهای جهانی محقق کند (جم شیدی و
سبزی ،بی تا.)10 :
بيتردید و با تعریف و تفصــیلي كه پیشــتر آمد،
همه آن ه ان ضــرورتها و اهداف گر ته تا ابزار و
ـــتلزامات نیل به این آرمان انقالبي ،به نحوي
اسـ
بایسته و شایسته ،در هقیق  ،پارادایم پشتیبان و
پیشــبرنده این جریان كري را تشــكیل ميدهند ،و
ـتگذاري و
ـیاسـ
ـیره و سـ
همه این موارد ،در كالم ،سـ
ســیاســ ورني ،امام خمیني بعنوان طالیهدار این
چرخش رهنگي انســان محور و اســالم محور ،چه پیش
پیروني ان انقالب و چه پس ان پیروني آن ،بخوبي
تصری و تبیین شده اس .
نتيجهگيري
به نظر امام خمینی در یک نگرش عمیق روشن می شود
که م شکل ا صلی علوم رربی و هتی علوم ا سالمی با
هم موجود ،عدم مواجهه صـــحی با مقو ه و مفهوم
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انســان ،و عدم هم ابعاد وجودی و شــئون اوســ .
امام در این باره می نویســد" :اینهایی که ادعا
می کنند که ما عا م را شــناخته ایم و اعیان عا م
را شناختیم اینها یک ورق نانل کوچکی ان عا م را
دیدند و اقناع شدند به همان ،آنهایی که میگویند
که ما انســان را شــناختیم ،اینها یک شــبحی ان
انسان  -آن هم نه انسان ،شبحی ان هیوانی انسان
 را شناختند و گمان کردند که ان سان همین ه س .آنهایی که ادعا می کنند که ما ا سالم شناس ه ستیم
ـــالم را
اینها هم یک چیزی ان این مرتبه نانل اسـ
د ید ند و به همین ق نا ع کرد ند و گ مان کرد ند که
اســالم را شــناختند .انســان به مراتبی که دارد
مرتبه طبیعتش ان همه مراتبش نانل تراســـ منتها
مح سوس ما س  .ما که طبیعی ه ستیم و االن در عا م
طبیع هستیم این محسوس ما را گاهی اشباع میکند.
معنوی نی س االن ،مح سو سات ه س  ".بنابراین برای
پی ریزی علوم انســـانی اســـالمی ،می بایســـ به
انسان شناسی جاما و متقن رسید که به همه ابعاد و
شــئون آن توجه داشــ چرا که ریشــه مباهث اســالم
شناسی و علم شناسی هضرت امام را باید در انسان
شناسی ایشان جستجو کرد.
بر ا ساس اندی شه امام خمینی م شکل عمده علوم
ان سانی رربی ،در تحویلی نگری و روکا ستن ه ستی
انســان به مرتبه هیوانی و مادون آن اســ که این
ـان و
ـناخ انسـ
ـی ،ان عدم شـ
ـار گرایی روش هسـ
انحصـ
ــود.
ــی می شـ
بیگانگی با معارف انبیاء ا هی  ناشـ
ب نابراین برای تو ید علوم انســــانی که هقیق تا
ان سانی با شد ،می بای س نگاهی دیگر به "ان سان"
کرد و با بهرهگیری ان م عارف جاما انب یا ا هی و
ـــالم ،به اب عاد ومرا تب
در راس ه مه دین مبین اسـ
مختلف انسان پی برد و بر اساس مالک "انسان سانی"
و "نا ا بودن علم برای سعادت ان سان" علوم را ان
نو طبقهبندی کرد ،طبقهبندی ای که به مراتب هســتی
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شنا سی ان سان و وادیهای سلوک سعادتمندانه نندگی
دنیوی و معنوی ان سان ا ستواربا شد .ان اینرو همه
علوم ،اعم ان طبیعی و ریر طبیعی ،با ید ر نگ
ـتقالل ان خود ندوده و با جه گیری توهیدی خود،
اسـ
شــناختی جاما و نا ا به انســان عرضــه نمایند و
تن ها ان همین طریق ،خواه ند توانســــ  ،در پرتو
مباني هســـتي شـــناســـانه و معر تي خود ،عمال،
انســانهایي به رای تربی شــده و تكامل یا ته و
به تبا آن ،جامعهاي ســا مپ پویا و ســعادتمند را
شكل دهند.
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تهران :انتشارات احیا نتاب.
[ ]10خمینی ،رو اهلل مو سوی ()1376تف سير سور حمد ،تهران ،مؤ س مه تنظیم و ن شر آثار امام
خمینی.
[ ]11تتتتتتتتتتتت( ،)1376تفسير سورة حمد ،تهران ،مؤسمة تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
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[ ]12تتتتتتتتتتتت ( ،1376شرح چه حدیث (اربعين حدیث) ،تهران ،مؤسمة تنظیم و نشر آثار
امام خمینی
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امام خمینی 
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الفکر.
[ ]18تتتتتتتتتتتت( )1378صحیفه امام 22 ،ج دی ،تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني 
[ ]19ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت( )361صحیفه نور 21 ،ج دی ،تهران ،مرکز اسناد نرهنگي و؛ارت ارشاد

اسالمي.
[ )1385( . ]20تبیان ،آثار موضوعي ،دفتر پهل و سوم ،تهران :مؤسمه پاا و نشر عروج.
[ ]21جمشیدی ،محمد حمیل ( )1388اندیشههای سایسي امام خميني تهران :انتشارات عروج.
[ )1385( ________ ]22رخ اندی شه ،کتاب اول :روش شنا سي شناخت اندی شههای سيا سي،
تهران ،ن به معرفت.
[« )1388(________ ]23سييياسييت جيسييت تبيين دیدگا امام خميني، »فصتت نامه مطالعات
انقالب اسالمی ،قم.
[ ]24جوادی آم ی ،عبداهلل (« ) 1375ب» ،بنيان مرصييو

امام خميني در بیان و بنان آیت اهلل

جوادی آم ی ،گردآوری و تنظیم محمدامیل شاهجویی ،قم ،نشر اسراء.
[ ]25اسپریگنز ،توما  )1370( ،نهم نظریههای سياسي ،ترجمه فرهنگ رجایی ،تهران ،انتشارات
آگه.
[ ]26ا شتراوو  ،لئو ( )1387نل سفه سيا سي چي ست ،ترجمه فرهنگ رجائی ،تهران :انت شارات
ع می و فرهنگی.
[ - ]27متقی ،ابراهیم)  )1387رویارویي غرب معاصر با جهان اسالم ،تهران :انتشارات پژوهشکده
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موثقی ،احمد ( )1374جنبشهای اسالمي معاصر ،قم :انتشارات سمت.
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