
 

  

  

  

  

  

  

  

  شناسی معرفت؛ تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعه
  با تأکید بر عامل مذهب

   امیررضا صفاریان خوزانی/عباسعلی رهبر
)١٠٨-٨٥(  

  

  چکیده
سـازی   تمـدنۀتثبیت نظام جمهوری اسالمی و داعی ۀثباتی به زمان  بیۀگذار از دور

، های بومی بیین و تحلیل پدیدهدر تناکارآمدی علوم سیاسی موجود همچنین و آن 
  اسـتاتفاق دانشمندان این حوزه تبدیل کرده بهرا لزوم تجدیدنظر در علوم سیاسی 

ازپـیش گوشـزد   بیشهای مطالعات نظری آن را که ضرورت موضوعی ؛)تاریخچه(
تـأثیر  ،یجامعۀ ایرانهای  مؤلفهترین  از مهمیکی عنوان   مذهب به.)پیشینه(کند  می

 سیاسـی بـومی دارد کـه نیازمنـد بررسـی و واکـاوی توسعۀ علـومتولید و  در بسزایی
 مـذهب تـأثیر  این پرسش است کـهرو، مقاله به دنبال پاسخ به زاین ا.)مسئله (است

ومی در جمهـوری  سیاسـی بـتوسـعۀ علـوم بـر تولیـد و  اجتماعیای عنوان مؤلفه به
ی، جامعـۀ ایرانـهای  عنوان یکی از مؤلفه  مذهب به؟)سؤال( اسالمی ایران چیست

 همسو را بر تولید و گسترش علوم سیاسی بومی و تعین اجتماعی آن تأثیربیشترین 
 مقاله درصدد بررسی مقتضیات همسوی مـذهب بـر .)فرضیه (مثابه معرفت دارد به

                                                       
 . نویسنده مسئول(ی یگروه علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبادانشیار(- ab.rahbar@yahoo.com  
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شناسی معرفـت بـا رویکـرد   چهارچوب نظری جامعهبراساس) هدف(تولید این علم 
عنـوان  بـه( عمیق عامـل مـذهب رتأثی مقاله ضمن اشاره به .)روش (تفسیری است

، پیشنهادهایی )عنوان معرفت به(بر تولید علوم سیاسی بومی ) یک مؤلفه اجتماعی
 متمرکـز بـر دو اغلـب کـه ددهـ های همسو ارائه می  مؤلفهتأثیربرای بیشینه کردن 

  )یافته (افزایی آن دو است یی و همگرا  همنهاد حوزه و دانشگاه و

  واژگان کلیدي 
 شناسی، معرفت و ایران ذهب،جامعه، مومی، بیعلوم سیاس

  مقدمه
هر معرفتی . کند  پاسخ به مسائل آن علم است که مشروعیت خود را تثبیت می پیهر علمی در

های آن حوزه ناکام بماند، ناگزیر کنار نهاده یا با بـدیلی جـایگزین  که در پاسخ دادن به پرسش

توانـد  علـوم سیاسـی موجـود نمـیکـه   جمهـوری اسـالمی نـشان داده اسـتۀتجرب. شود می

 ۀاین علوم در بـوم دیگـر و در پاسـخ بـه مـسائل جامعـ. باشدمسائل جامعۀ ایرانی گوی  پاسخ

 ،دیگـر ازسـوی.  در بـستر دیگـر، کارآمـدی الزم را ندارنـد،رو انـد و ازایـن دیگری تکون یافتـه

در حـال خیـزش  حکمرانـی خـود ۀسازی، با انباشـت تجربـ  تمدنۀجمهوری اسالمی با داعی

  .کند ازپیش احساس می افزار حکمرانی مطلوب را بیش تمدنی است و نیاز به نرم

ریزی درسـی و تجـارب نظـام دانـشگاهی  با نگاهی گذرا به مبانی نظری، ساختار برنامه

هـای سـاختاری، محتـوایی و روشـی آن،  گیـری  که خاسـتگاه و جهـتگفت توان میایران، 

 از آثار برگردان، تلخـیص متـون و انتقـال الگوهـا و متأثرشته و ماهیت و وضعیتی انتقالی دا

 ،ش علـوم سیاسـی در ایـرانرشد و گـستر.  بوده استزمین مغربتجارب علمی و آموزشی 

هـای آموزشـی  نیازسـنجی یـا ریـزی علمـی  انتظارات و نیازهای بومی، برنامهیبدون احصا

  .)٧: ١٣٨٥مصفا، (  همراه بوده است،مستمر

جامعـۀ هـای   امـروزه بـه یکـی از ضـرورت،یحات، تولید علوم سیاسی بومیبا این توض

 میـان قرائـت و الگـوی مطلـوب آن، بـه گفتمـان رایجـی ۀته و تالش برای ارائی بدل گشایران

 علـم، مطالعـات ۀشناسـی معرفـت، فلـسف جامعـه. دانشمندان این حوزه تبدیل شده اسـت
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سازی  یستن به بومیه دید مختلف برای نگر چهار زاوی١،های پسااستعماری فرهنگی و دیدگاه

عنـوان   مذهب را بهتأثیرشناسی معرفت را برگزیده و   در این مقاله، جامعهگاننویسند. هستند

 یکی از سه رأس ملزومات علـوم مثابه اسالمی و به-هم هویت ایرانیهای م یکی از سرچشمه

بـر تولیـد علـوم )  عمـلدر کنـار روش و میـدان(سیاسی بومی در جمهوری اسالمی ایـران 

  .سیاسی بومی مورد بررسی قرار داده است

. شـود  پیگیری می، آغاز و با بیان چهارچوب نظری و روش،مقاله با بررسی مفاهیم اصلی

 تـا مقتـضیات تعـین ؛شـوند  می برشمرده تأثیرات مذهب بر تولید علوم سیاسی بومی،در ادامه

یـابی   عالوه بر امکان،از این مسیر. زیابی شود مذهب ارۀاجتماعی علوم سیاسی بومی در مؤلف

تولید علوم سیاسی بومی در جمهوری اسالمی ایران، راهکارهای بیشینه کردن همـسویی ایـن 

  . ختام این نوشتار خواهد بودهم،گیری پایانی  نتیجه. شوند  بیان می،تأثیرات نیز

 می مفاهیبررس

، مفاهیم اصـلی ایـن مقالـه بررسـی حثب مورد چهارچوب موضوعمنظور تبیین   به،در آغاز

شناســی معرفــت و همچنــین علــوم سیاســی بــومی،  معرفــت، جامعــه، جامعــه. ندشــو مــی

  .سازد  هموار می،راه را برای تبیین مفهوم نهایی موضوع مقالهها   آنند که بررسیا مفاهیمی

 معرفت در ایـن ،»معرفت« در عین تفاوت برداشت در ضیق یا گستردگی : معرفت )الف

 چنـان  آناصـطالح معرفـت «،مـرتننظـر   به.نظر دارد  وسعت و شمول را مدبیشترتعریف، 

 تفکر، از باور عامیانه، گرفتـه تـا علـوم قابـلۀ مفهوم وسیعی دارد که به هر نوع ایده و هر شیو

 چنین اطالقی نیـز صـورت ،در تعریفی وسیع .)(Merton, 1973: 9-18» کند می داللت ٢،اثبات 

منزلـه   بـه، باید به بررسی اموری بپردازد که در جامعـه،شناسی معرفت جامعه«: گرفته است

  .)٢٦: ١٣٨٧برگر و لوکمان، (» شوند می تلقی معرفت

                                                       
1. Postcolonialism. 

کیـد بـر  ای از رهیافت این نگرش انتقادی به مجموعه«توان گفت  در تعریف پسااستعماری می« های نظـری اشـاره دارد کـه بـا تأ
  )١٣٤: ١٣٨٥ساعی، (» .پردازد یی، به تحلیل گفتمان استعماری میپیامدهای استعمارگرا

2. Positive. 
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 شود می در کاربرد عمومی این کلمه، تقابلی میان فرد و جامعه در نظر گرفته : جامعه )ب

معموال که 
ً

امـل اجتمـاعی و فرهنگـی سو و عو یکرا میان عوامل زیستی و وراثتی ازتعارضی 

هرحال، با کاربرد این کلمه، حالت اجتمـاعی زیـستن تـداعی  به. دهد می نشان دیگر ازسوی

  .)٥١: ١٣٨٨علیزاده و همکاران، (شود  می

 فکـر و جامعـه را ۀ است که رابطشناسی ای از جامعه  شاخه:شناسی معرفت    جامعه )پ

  :ماتیک آن عبارت است از بیان ش،ترتیب این به. دهد میمطالعه قرار  مورد

  

  

  

  

  شناسی معرفت ای از جامعه  بیان ساده:١نمودار 
  

چـین یعنـی  شـوند و خـط ای تصور مـی ِدر این شما، جامعه و معرفت با خواص مجموعه

هـای سـاده و  بـستگی  دانشمندان این حوزه، از تـأثیر و هـمهای دیدگاهای که بنا بر طیف  رابطه

د تـا رابطـه علـی قطعـی و جبـری را در بـرتوانـ شـود و مـی ضعیف شروع مـی
ّ

چنـین . گیـرد 

  .)٢٣: ١٣٨٩توکل، (معرفت است ) اجتماعی( تمرکزش بر شرایط وجودی ،شناسی معرفتی جامعه

 علوم تخصصی دنیـا ۀشد سازی با واژگانی چون داخلی بومی:  علوم سیاسی بومی   )ت

ی ایـران را بررسـی ها واقعیتدرصدد است درستی یا نادرستی آن نظریه با ها،   آنو فهم دقیق

سـازی و مـسائل ایـران هـم بپـردازد و   به بـومی،کند و ضمن مشارکت در تولید علم جهانی

 کنـدرا شناسایی ها   آن و سازگارترینبسنجدهای مختلف را  قدرت انطباق و سازگاری تئوری

 یران بپـردازد و دری فرهنگی و اجتماعی اها واقعیتبرای انطباق با ها   آنبه بازتئوریزه کردنیا 

کیـد، بـا دیگـر ازسوی. جرح و تعدیالتی به عمل آوردها  آن  بـر روش اسـتقرایی و اجـرای تأ

هــای آن  پــژوهش مــوردی و متعــدد و ســپس بــا پــژوهش فراتحلیــل و تئــوریزه کــردن یافتــه

ازی س بومیبنابراین،  .)٥٥: ١٣٩٥برزگر، ( سازی بردارد ای در راه نظریه های اولیه  گام،ها پژوهش
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لزوما به تولید 
ً

 ماننـد ؛ سطوح مختلفی داردْسازی ، بومیبلکه. دانجام می جدید نهای دیدگاه

وتعـدیل، اسـتخدام  ه بـا جـرحیـ نظرکیـوتعدیل، استخدام  ه بدون جرحی نظرکیاستخدام 

 یسـاز ی، بـومییر مبنای، استخدام توأم با تعمیب مفهومچهارچوها، استخدام  هی نظریبیترک

  .)١١-١٤: همان( هید نظری و تولییمبنا

هـای   که محـصول فعالیـتاستهایی   آن علوم و روش،خالصه آنکه علم بومی برای ایران

 براسـاس نیازهـای موجـود سـت و ما و براساس فرهنگ و باورهای ماۀعلمی درون خود جامع

  .)٢٢١: ١٣٨٧پناهی، ( مسائل زندگی خود ما هستند رفعاند یا معطوف به   ما به وجود آمدهۀجامع

، نقش »شناسی معرفت جامعه ازمنظر تولید علوم سیاسی بومی،« در:  مفهوم نهایی  )ث

مثابه حالت جمعـی  به(ین مؤلفه از مجموع عوامل گوناگونی که جامعه تر مثابه مهم بهمذهب 

  جامعـۀ ی هـا ویژگـی دانـشی متمرکـز بـر معنـای بـه(بر علوم سیاسـی بـومی ) زیستن انسان

های همسوی برآمده از  تر، مؤلفه ساده بیان به. شود میرد، بررسی و تبیین دا) اسالمی - یایران

وری آاسـالمی گـرد-متناسـب بـا بـوم ایرانـی ،ِ دانش سیاسیۀر مسیر تولید و توسعمذهب د

  .شوند می پیشنهاد و راهکارهای بیشینه کردن همسویی نیز گردند می

 روش و چهارچوب نظري

 ثابـت، مـستقل و مبـرا از تـأثیرات بیشتر اندیشه ،ازاین پیش. دو نگاه کلی به اندیشه وجود دارد

و بر عـده است  در قرون اخیر تزلزل یافته موضوعاین . شد فردی، اجتماعی و محیطی تلقی می
ّ

و عده کسانی که 
ّ ، افـزوده انـد تردید ایجاد کردهثبات، استقالل و تعالی ذاتی فکر و معرفت در ُ

 طیـف وسـیعی اسـت از ۀ وابستگی فکر و معرفت، دربرگیرنـدمنبع تغییر و تأثیر و. شده است

کـه محـیط هـا   آن.جسم و روان فرد تا محیط فیزیکی و طبیعی، محـیط اجتمـاعی و تـاریخی

داران رویکـردی   طرف،دانند تاریخی را سرمنشأ تأثیر و تغییر رسمی یا غیررسمی می–اجتماعی

شناسـی معرفـت نـام گرفتـه  ات، جامعههای معاصر مطالعات و تتبع بندی هستند که در تقسیم

 رویـدادی فـردی نیـستند، بلکـه ْدیگر، معرفت و شـناخت عبارت به .)١٦- ١٥: ١٣٨٩توکل،(است 
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جـویی  ای اجتمـاعی اسـت و جامعـه  نظریـهْ شـناختۀ بنابراین، نظریـ.اند ای اجتماعی واقعه

  .)٢١- ٢٢: ١٣٩٠کنوبالخ، (شناسی معرفت است  معرفت و شناخت، فرضیۀ اصلی جامعه

 مثـال، بـرای. دید جامعه بر معرفت را تأثیرپایی از توان رد میدر منابع اصیل اسالمی نیز 

اژدری زاده، ( انـد شـده  جامعه بر معرفت عنوانتأثیر نمایشگر عنوان به کریم قرآنچندی از آیات 

 ،رفـت جامعه بر معتأثیر ۀالبالغه نیز دربار ایات شریف نهج همچنین در رو.)١٥١-١٤٣: ١٣٩٠

هـایی  تا نمونـهاند  هکوشید نویسندگانی .)٤٧-٧: ١٣٩٠اژدری زاده و پارسانیا، ( شواهدی وجود دارد

 معرفت و جامعـه ۀ دوسویۀرساختگی معرفت توسط جامعه و رابطبرای برا در منابع اسالمی 

کیدبا    . کنندوجو جست ، جامعه بر معرفتتأثیر بر قسم دوم آن، یعنی تأ

میان اقوال متفکران متقدم و . اند دادهصورت هایی را  باره تالش درایننیز دانشمندان اسالمی 

متأخر اسالمی، مستقیما
ً

همچنین غیـر از دکتـر . ای نشده است شناسی معرفت اشاره  به جامعه

اژدری زاده و (شناسـانه بـه معرفـت دارنـد  شریعتی و تا حدودی ابن خلـدون کـه ورودی جامعـه

شناسـانه  دیگر اندیشمندان، بیشتر ورودی وجودشناسانه یا معرفت ،)١٣٩- ١٠٣:١٣٨٨ها،  جمشیدی

 کـه انـد امـام محمـد غزالـی، ابـن خلـدون و اقبـال الهـوری، از افـرادی. به این بحث دارنـد

  .)٥٢٦- ٤٥٨: ١٣٨٨علیزاده و دیگران، (های آنان ردگیری شده است  شناسی معرفت در اندیشه جامعه

ر شناسـی د کـه بـه رویکـرد غایـترا عالمه طباطبایی »  اعتباراتۀنظری«خرین، أمیان مت

 در ،ایـن نظریـه.  در این حوزه متمـایز دانـستتوان می ،شناسی معرفت نزدیک است جامعه

.  بیان شـده اسـترسائل سبعهو نیز فسیر المیزان ت، اصول فلسفه و روش رئالیسمی ها کتاب

ن تفکیک ادراک پیشااجتماعی ایشان با تقسیم معرفت به دو قسم حقیقی و اعتباری و همچنی

  : نویسد  می،ا ادراکات زاییده اجتماع دانستهو پسااجتماعی، بخشی از ادراکات ر

ای  هِخاص گروه ویـژ) تغییر افکار با اختالف منطقه و محیط زندگی(شده تغییر یاد
اجـزای اجتمـاعی اسـت کـه هـا   آناز معلومات و ادراکات است که مطابق خارجی

جتمـاع آوریم و بـا تغییراتـی کـه خودمـان در اجـزا و شـرایط ا میخودمان به وجود 
هـا   آنّاما ادراکاتی کـه مطـابق. پذیرد تغییر میها   آنۀادراکات ویژ ،کنیم ایجاد می

مـؤثر هـا   آنیـتدرواقعِباشد و بود و نبود شخص مـدرک  خارج از ظرف اجتماع می



  ٩١ شناسی معرفت؛با تأکید بر عامل مذهب تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعه

 

 کننـد مـیتالف پیـدا ن اخـ،باشند، با اختالف محیط زندگی و تربیت و تلقـین نمی
   .)١١٠ :١٣٨٧طباطبایی، (

از ادراکاتای  ه دست، ایشان ازدیدگاهیعنی
ْ

) های پیش از اجتماع ادراک(اند   اعتباری ثابت

 و شـوند مـی، دگرگـون هـا انسانهای اجتماعی زندگی   دیگر، متغیرند و با تغییر سبکۀو دست

 ،)١٤٥-١٤٤: ١٣٦٢طباطبـایی، () هـای پـس از اجتمـاع ادراک (مطابق خارجی و حقیقی ندارنـد

شناسـی  رویکرد عالمه در بخش اعتباریات پس از اجتماع، بسیار نزدیک به نظـرات جامعـه

  .)٥٥٣: ١٣٨٨علیزاده و دیگران، (شود  میمعرفت 

 در، در کنار عقل و فطرت، به نقش جامعه و تـاریخ ش از استادتأثیرشهید مطهری نیز به 

 او نیـز در حیطـه ادراکـات، بـه دو گونـه .)٤٨-٣٥: ١٣٨٥جعفـری، ( معرفت اشـاره داردساخت 

  . ملزم شده است،معرفت ثابت و متغیر

هـا را حتمـی و  ادراکگونـه   ایـنعالمه طباطبایی در پاسخ به اشـکال نـسبیت، پیـدایش

ست؛ بلکه  نیها معرفت علت تامه این ْ جامعه،داند و در نگاه او نمی)  علیتنحو به(ضروری 

 شهید مطهری نیـز .)٥٥٥: ١٣٨٨علیزاده و دیگران، ( ستها  آنعمدهساز و علت   فقط زمینهْجامعه

در پاسـخ بـه اشـکاالتی کـه بـه بنـابراین،  .تأثیر جامعه بر معرفـت داردگونه از  تبیینی همین

 عوامـل اجتمـاعی بـر تـأثیر باید دقـت داشـت کـه ،شناسی معرفت گرفته شده است جامعه

ست و جبرگرایانه و علی و محتوم نیستنحو اقتضا به ،معرفت
ّ

.  

ی بر محتـوای معرفـت ندارنـد کـه تأثیر این عوامل اجتماعی، ،»شلر«همچنین در نگاه 

گرایی معرفت به این نظریات وارد شود؛ بلکه تنها صـورت و شـکل معرفـت را  اشکال نسبی

مثال معـروف . شوند میه باعث ترویج و گسترش معرفتی خاص در جامع یا بخشند تعین می

های سد از شلر نیـز نـاظر بـ دریچه
ّ

هـای سـد، محتـوای   همـین مـسئله اسـت کـه دریچـهر
ّ

شده در پشت سد را تغییر ن ذخیره
ّ

ی خاصی با باز و بسته شـدن، بـه ها  زمان؛ بلکه دردهد می

  .)١١: ١٣٩٠گلوور و همکاران، (د انجامن میای خاص در جامعه  رواج اندیشه
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شناسـی  جامعـهسـازی  شناسی معرفت از گزند انتقادات، نوبت به مؤلفه امعهبا رهایی ج

 عوامل اجتماعی بر معرفت تأثیربا قبول این نکته که هیچ عامل مسلطی در . رسد میمعرفت 

 که حرکـت علـم در جوامـع دهد می نشان ،وجود ندارد، مطالعات تاریخی رشد و افول علم

 با دیگـری تأثیروزن هریک در این  اگرچه تگی دارد؛مختلف به عوامل مهم اجتماعی زیر بس

لزوما یکسان نیست
ً

تمایز ساختی و فرهنگی، نظام ارزشی مناسب، نیازهای ابزاری، عوامل : 

اقتصادی، عوامل سیاسی، نظام مذهبی، نظام آموزشـی، نظـام قـشربندی، نظـام انگیـزش و 

  .)٦٤ -٤٩: ١٣٨٩ توکل، ؛٢١ – ١٨: ١٣٩٠گلوور و همکاران، ( پاداش، شبکه ارتباطات علمی

شناسـی  های عوامل اجتماعی بر معرفت، دسـتاورد عظـیم جامعـه ات مؤلفهتأثیربررسی 

شـده،  های بیـان  این دیدگاه، مؤلفهبراساس. معرفت است که در قالب موارد فوق بیان گردید

شـکل   بـه از این عوامل است؛ البتـه نـهمتأثر دارند و معرفت تأثیربر تعین اجتماعی معرفت 

جبری و علی
ّ

 ،در ایـن مقالـه. از عوامل اجتماعی مؤثر بـر معرفـت، عامـل مـذهب اسـت. 

بـه کـار بـسته خواهـد » تفـسیری«در رویکردی » شناسی معرفت جامعه«چهارچوب نظری 

 سیاسـی توسعۀ علـومی، بر تولید و جامعۀ ایرانعامل ترین   مهممثابه به این عامل تأثیر تا ؛شد

  .سالمی ایران مورد واکاوی قرار گیردبومی در جمهوری ا

 نقش مذهب در تولید معرفت
که مبادی دانش را بایـد  نحوی  به؛نظام ارزشی و فرهنگی، نقش مهمی در تولید معرفت دارند

طور طبیعی  های میانی فرهنگ، هنگامی به دانش در الیه. وجو کرد جستالی فرهنگ  در البه

رحیمـی سجاسـی، (  وارد شده باشدحوزۀ فرهنگاز قبل به  که مبادی آن گیرد میزا شکل  و درون

 ناپیدایی بر تولید علوم و گسترشاثر عنوان قسمتی از فرهنگ نیز چنین  مذهب به .)١٩٩: ١٣٩٠

 علم قـرار ۀتواند در خدمت توسع می ،مذهب در برداشت صحیحش. گذارد برجای میها  آن

رد و نفی کند و از اساس آن را سیاه و بیهـوده د علم را طتوان میگیرد یا قرائتی ناصواب از آن، 

 جایی ؛اند شان داده هر دو روی این رابطه را در غرب ن٢، و گیلیسپی١ مرتونبرای مثال،. بداند

                                                       
1. Robert K. Merton (1910). 
2. Gillispie (1960). 



  ٩٣ شناسی معرفت؛با تأکید بر عامل مذهب تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعه

 

 به نقش ، قرن هفدهم و گیلیسپیِ علم در انگلستانۀ در توسع١که مرتون به نقش پروتستانتیزم

توکـل، (  در اوایل قرن نوزدهم اشـاره دارنـدتوسعۀ علمهای لیبرال در  مخرب برخی پروتستان

٥٥ - ٥٤: ١٣٨٩(.  

.  قابـل تمثیـل اسـت،غیر از تـاریخ غـرب، در تـاریخ ایـران نیـز پیونـد مـذهب و علـم

 از ،اســالمی و شــکوفایی آن در قــرن چهــارم و پــنجم هجــری-درخــشندگی تمــدن ایرانــی

أثیر مـذهب بـر تولیـد و تـ گفـت کـهباید  .های تاریخ ایران زمین است افتخارآمیزترین دوره

ی که مبـادی فرانظـری مـذهب در تولیـد تأثیر مستقیم و عریان است؛ مانند توسعۀ علم، گاه

ی بـر علـوم  مـستقیمتـأثیرشناسـی اسـالمی،  شناسـی و انـسان ، جهانبرای مثال. علم دارند

ات غیرمـستقیم و زیرپوسـتی اسـت و تـأثیر نیـز ایـن  ولی گـاه؛سیاسی بومی خواهد داشت

ی کـه مـذهب بـر فرهنـگ و اخـالق تأثیر بسیار صعب و دشوار است؛ مانند ،اسی آنبازشن

  .سازد  میمتأثروسیله نهاد علم را نیز  آن ا ب وداردعمومی جامعه و فرهنگ دانشگاهی 

اینکه مـذهب . دانستگذاری مذهب برای نهاد علم  اولین عامل مهم را باید نقش ارزش

نفـسه ارزش تلقـی  ت و چه میزان جامعـه، علـم را فـیبرای علم و عالم، چه ارزشی قائل اس

های اجتماع، جـا  ، باید دیگر نظامتوسعۀ علمبرای . شوند می، در این قسمت بررسی کند می

 ارزش معنای به ،این. را برای رشد علم و جامعه علمی باز کنند و آن را مقید و محدود نسازند

  .قائل شدن آن فرهنگ برای علم و جایگاه دانش است

 آنکـه  بـرایگویـد می مرتون ،برای مثال. این مختص به اسالم و مذهب تشیع هم نیست

 کارکردی به حمایـت ای توسعه یابد، نیاز در هر جامعه یک نهاد اجتماعی جدید مثابه علم به

قـضا   از، قـرن هفـدهمِدر انگلـستان. ی فرهنگـی و اجتمـاعی دیگـر داردها ارزشنهادها و 

: ١٣٩٠گلوور و همکاران، (  این حمایت را فراهم آوردنداصلیدند که منبع دینی بو ی پاکها ارزش

کیدرغم  به اما ؛)٧٥-٧٢ ی جامعۀ ایرانآموزی و ارزش دانش، امروزه  ات فراوان مذهب بر علمتأ

 مشکالت خود عموما از راهرفعبرای 
ً

های علمی اقدام   یافتهبراساسهای دیگری غیر از عمل  

                                                       
٣.Protestantism دین مسیحۀگان یکی از شعب سه  دیکشنری ( که بر محور اصالح دینی است و پیروان آن به پاپ عقیده ندارند

کسفورد، مدخل پروتستان   .)آ
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اساسا  و کند می
ً

هـای   یافتـهبراسـاس مشکالت رفعجمعی به مفید بودن یا منطقی بودن باور 

  .)١٣٣ - ١٣٢: ١٣٨٩: کوزر و همکاران( علمی، در آن کم است

 ۀکننـد  جبـرانتـوان مـیفارغ از ارزش ذاتی علم، اثر انگیزشی مـذهب بـر نهـاد علـم را 

 کـه شـود مـی بحـث ،شناسی معرفت در جامعه.  آوردشمار های انگیزشی دیگر نیز به ستیکا

 یـا کنـد میهای بیرونی و درونی دانشمندان را در مسیر خاصی از علم هدایت  چگونه مشوق

 ۀ هرچـه سـابقراد، قـی از قـانعیی تحقبراسـاس. بخـشد ها برای ادامه مسیر انـرژی مـی نآ هب

شـان کاسـته  یزش و انـرژیـ از انگ،شـود میتر شیبمورد مطالعه  یان ایرانی دانشجویلیتحص

آموزی،  ن در حالی است که تقویت باور درونی به اجر اخروی و پاداش الهی علم ای.شود می

  .)٢١٤ – ١٢٥: ١٣٨٣راد،  یقانع(  چنان برداشت غلطی باشدۀکنند د تصحیحتوان می

که ـ همچنین اعتقاد به باورهای دینی همچون نفی هرگونه تسلط غیرمسلمان بر مسلمان 

هـای   از دیگر اندیـشه ـهای مسلمانان است و اندیشهتسلط بر افکار نمودهایش  از بارزترین

ُولـن یجعـل اللـه «سبیل با تمسک به آیـه   نفیۀدر قاعد.  تولید علم بومی استۀکنند تقویت ّ َ َ ْ َ َ َ

للکافرین علی المؤمنین سبیال
ً

ِ
َ َ َ

ِ ِ
ْ ُ ْ َ َْ

ِ ِ
َ

 نقلی، هرگونه تفوق و برتری غیـر بـر ۀ و دیگر ادل)١٤١:نـساء( ١»ِ

  . استگردیدهو تدارک مقدمات چنین استقاللی، به حد وجوب بیان  نفی شده ،مسلمانان

هـای  عنـوان سـتون  به، بعدی مذهب بر نهاد علم، فراهم آوردن مبادی فرانظری علمتأثیر

هـایش،   قطعی بودن صـحت گـزارهدلیل  به،مذهب آسمانی. مستحکم تکون آن دانش است

 .دهـد مـییار دانشمندان و محققان قـرار های دانش در اخت برترین زیربنا را برای ایجاد شاخه

در تولیـد . است که محکمات مذهبی، چراغ راه پژوهشگران تولید دانش خواهد بودگونه  این

. های ابتدایی تولید دانش را شکل دهنـد  گامتوانند میهای مذهب   قیاسی، گزارهروش بهعلم 

قطعـاهای فرانظری در دانش، چنان واضح است که   گزارهاثرپذیری
ً

دانـش مبتنـی بـر مبـانی  

  . متفاوت خواهند بود،سکوالریسم، با دانش مبتنی بر مبادی اسالمی

                                                       
  . فقهی نفی سبیل در کتب فقهی و کتب قواعد فقهیهۀ قاعدهمچنین به تفاسیر ذیل آیه مذکور و .ک. ؛ ر بیشترۀبرای مطالع. ١



  ٩٥ شناسی معرفت؛با تأکید بر عامل مذهب تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعه

 

 به غنـا و توانـایی بـاالی فرهنـگ دینـی در توان میسازی،   دیگری از معنای بومیۀدر الی

هـای  سـازی گـام ه اشـاره شـد، بـومیکـ چنان.  کردهای دیگران اشاره جذب و تحول اندیشه

در ایـن »  فعـالمواجهـۀ«. های دیگران است انتقال هدفمند اندیشهها  آن مختلفی دارد که از

 و آن را بـا  باشـدکننده در انتخاب دانش، قدرت گـزینش داشـته انتقال، آنی است که مصرف

 ، دانـشحـال درایـن. برگزینـدها و عوامل غیرمعرفتی خود  های معرفتی و انگیزه لحاظ زمینه

مـثال. شـود مـی بازسـازی ،زخوانی و در صـورت لـزوم با،کننده انتقال توسط مصرفهنگام 
ً

 

 اقتبـاس گونـه ایـن نخـستین ۀکوفایی سدفرهنگ اسالمی، علم یونانی را در دوران اقتدار و ش

کرد و دنیای غرب نیز پس از رنسانس، میراث معرفتی دنیای اسالم را با همین شیوه مـصرف 

  .)٢١١ - ٢٠٦: ١٣٩٠رحیمی سجاسی، ( کرد

  کـهای، مـشخص خواهـد شـد سـازی سـوژه ای از بـومی سـازی ابـژه با تفکیـک بـومی

  دانـش سـازی   بیـشتر کـار اسـتادان و محققـان دانـشگاهی؛ و اسـالمی،ای سازی ابـژه بومی

و معرفت از نوع قیاسی، نوعا کـار اسـتادان و محققـان حـوزوی اسـت؛ امـا ایـن دو پـروژه 
ً

  

 پـس از آناز مـشاهدات اسـتقرایی و  پـیشد توان میمبانی توحیدی . با یکدیگر ارتباط دارند

  د از مبــانی قیاســی، نقطــه توانــ مــیهــای دینــی  حتــی بــسیاری از گــزاره. آفرینــی کنــد نقــش

  تـری از  هـا اشـکال عریـان ایـن .)٢٥٠- ٢٤٥: ١٣٨٩برزگر، ( عزیمت تولید دانش بومی قرار گیرد

 برای مثـال. ستقیم است، زیرپوستی و غیرمتأثیراین  گاه  مذهب بر تولید علم بودند؛ اماتأثیر

مـثال. گیـرد مـیاز راه تحول در فرهنگ جامعـه در خـدمت علـم قـرار  گاه مذهب
ً

 وقتـی در 

قرار داده طلبی   عیش و نوش و لذت١کارکردی گرایی، بی های فرهنگی در مصرف  پایهیکشور

 ای که منتفع و مدافع چنین فرهنگی هـستند، ضـرورت و عالقـهها   آنگرا و شد، افراد مصرف

    و علـم آن جامعـه پیـشرفت نخواهـد کـردکننـد میبرای یک علم تولیدی و مولد احساس ن

  .)٥٠: ١٣٩٣رفیع پور، (

 و دیابـ می نمود  از فرهنگ جامعهبازتابی شکل ، فرهنگ دانشگاهی است که بهمثال دیگر

                                                       
1. Dysfunction. 
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ق یـ نـرم و نهفتـه از طریا  برنامـهمثابـه به، ی آشکار هر سازمان دانشگاهیها در پشت برنامه

ها و  سبک  و خردهها فرهنگ صورت خرده ان دارد و بهی سری دانشگاهی در زندگیاجتماع علم

 تـأثیراخالق علمی نیـز از دیگـر دسـتاوردهای  ارتقای .سازد یا خود را آشکار می پویبا تنوع

. ات همسوی مذهب بر نهاد علم بودندتأثیرها  این . بومی استتوسعۀ علممذهب بر تولید و 

 و از ایـن شـود مـی عوامل همسوی مذهب در تولید علوم سیاسی بـومی نیـز بیـان ،در ادامه

  .شود میگیری سوق داده  نتیجهسمت   بهمسیر، این نوشتار

  بر عامل مذهبتأکیدتعین اجتماعی علوم سیاسی بومی با 

گـذاری مـذهب بـرای نهـاد   مذهب بر تولید علوم سیاسی بومی که ارزشتأثیرمورد اولین در

بـرای بـازگویی تـشویق اسـالم بـه فراگیـری .  کرد دو دیدگاه را بازشناسیتوان میت، علم اس

 که  را و نصوصیکنند میآموزی تمسک   علمۀعلومی مانند علم سیاست، برخی به مطلق ادل

. دهنـد است تسری مـیعلم سی میان  آناز علوم و ۀ به هم،آموزی به ما رسیده است برای علم

  وسـازند مـیآموزی و اجر فراوان آن را به علوم اسـالمی منحـصر   خاص علمۀبرخی نیز، ادل

 و گیرنـد مـیهای دانش را از این بـاب کـه در خـدمت اسـالم و مـسلمانان قـرار  رشتهدیگر 

 ثابـت اسـت و ،نتیجه در هر دو مبنا. دانند می، مطلوب اسالم کنند را رفع میت آنان مشکال

  .بینی اسالمی است آن، ارزش تعلم در جهان

 ی بـرایساز ی پژوهشگر بومی وقت،برای مثال. ات انگیزشی مذهب بودتأثیرامل دیگر، ع

شود و او را  می در وجودش روشن ی؛ آتش عشقشود می وارد ین وادی در ای الهیت رضایغا

ویژه اگر بـا   به؛کند می کشور ی علمیی شکوفای برای حداکثرۀنی و پرداخته هزی فداکارۀآماد

افـت ی کـشور را دریخور توجه از نظم علمرو شود و پاداش در روبهد  نامساعیبستر اجتماع

 و شـاهد شـود مـی آزاد یمـید و عظیت جدی ظرفبیابد، ینی دۀد علم، صبغیاگر کار تول. نکند

  .)٢٠٥: ١٣٩٥برزگر، ( م بودی خواهیمی عظیدستاوردها

یفا کنـد، وجـه  آن اۀدر نظام اسالمی و ادارتواند  می نقش مهمی که دلیل  به،علوم سیاسی

انسان باورمند، تالش خویش در راه علـوم سیاسـی بـومی را . علوم دارد دیگر ای نیز بر ممیزه



  ٩٧ شناسی معرفت؛با تأکید بر عامل مذهب تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعه

 

 مـضاعفی در راه تولیـد و ۀ انگیـز،رو بیند و ازایـن عنوان خدمتی در مسیر نظام اسالمی می به

 بـود کـه پـس از انقـالب اسـالمی، جمـع زیـادی از  علـتهمـین به.  این دانش داردۀتوسع

انقالب اسالمی ایران، راه . های علوم انسانی و علوم سیاسی روی آوردند نشجویان به رشتهدا

محـور،   که در اوج دنیای مـادهمعنا این کند، به میی تعریف جامعۀ بشرجدیدی را در فضای 

 .)٢٦: ١٣٨٦خرمشاد، ( کشد اهمیت معنا را به رخ می
د مقـدمات فقهـی توان می ،ثال این ادله نفی سبیل نیز باید گفت تمرکز بر امۀدرمورد قاعد

 ۀمسلمانان بر مسلمانان، هـم در حـوزنفی تسلط غیر. تولید علوم سیاسی بومی را فراهم آورد

رو کـه در   طرد شده است و هـم ازآن،عنوان مصداق مورد بحث در علوم سیاسی اندیشه و به

بـر مـسلمان را میدان عمل با سیاست و حکمرانی مرتبط اسـت و عـدم تفـوق غیرمـسلمان 

ابـداع مفهـوم  . مـشابه آن باشـدۀآیۀ شریفه و ادلد از موارد تطبیق این توان می، کند تسهیل می

د ازلحاظ نظری، تولید دانش سیاسـی توان میتوسط دانش نیز در همین نگاه » بخشی هویت«

 تـرازوی هویـت ۀتوانـد کفـ مـیغیرمسلمان، آنچـه - در دوگانه مسلمان.کندبومی را توجیه 

ایفای نقش » دیگرساز«عنوان وجه هویتی   که به،، علم بومی استسازدتر  المی را سنگیناس

فـشار مثـل  «تـأثیر ما تحت یساختارطور   اگرچه به باید دقت داشتباره دراینالبته . کند می

د یـ تعـادل باۀدن بـه نقطـین فـشار و رسـیـ خـارج شـدن از ایم و برایقرار دار» غرب شدن

د ین امر نبایسازی، ا های مختلف بومی ها و روش علت الیه به، شت دایگذاری علم سیاست

  .)٣٦: ١٣٩٥برزگر، ( نجامدی بیستیزی علم به غرب

ای  دیگر عامل همسوی مذهب با تولید علوم سیاسی بومی را باید در علوم سیاسی سـوژه

اسـالمی تـسلط نـسبی - فکـریۀشتر، کار افرادی است که به منظومـاین بی. وجو کرد جست

علوم سیاسی بـومی . پردازند ای دینی می  آن، با روشی قیاسی به تولید اندیشهبراساسارند و د

سم، یسان که سکوالر همان.  مبادی فرانظری اسالمی استبراساستولیدشده در این قرائت، 

ن یـ در ا،زمین اسـت مغرب ی و انسانیاسی علوم سی ذهنیادهای بنمحوری از ایسم، دنیاومان

ا یـراث یـ، بـه مزمـین مغربد یها و علوم جد هیاز کسب اشراف الزم بر نظر پس یساز یبوم
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 ی تـوجه،حیشـده و صـح  غربـالیهـا  سـنتهمچنـین اعم از قرآن و سنت و یتراث اسالم

  .)٢٤٨: ١٣٨٥، یفاروق(شود  می یکانون

های غربی، به بـازخوانی علـم و  جای رجوع و بازخوانی مجدد تئوری در این رویکرد، به

 ؛شـود مـیهای عمیق این معرفت نظیر فلسفه، کالم و عرفان پرداختـه  المی و الیهفرهنگ اس

ورد ااختاری بازسازی شود و البتـه رهـتا از این طریق، معرفت علمی جدید در یک تحول س

 یساز یبا بوم .)٢١١: ١٣٩٠رحیمی سجاسی، ( این حرکت جدید، پیدایش علمی نوین خواهد بود

. ردیپذ یان میز پایچ  و همهی، فلسفه و علوم تجربیعیعلوم طبدر » کسوف خداوند«، ییمبنا

  .)١٣١: ١٣٩٥برزگر، (  مقارن با وقوع انقالب اسالمی به پایان رسیده است،این کسوف

هـای رژیـم پهلـوی بـرای بـه حاشـیه رانـدن مـذهب،  پیش از انقالب اسـالمی، تـالش

 داد، تیـب، نهـضتی کـه رختر ایـن هبـ. ر طیف نیروهای مـذهبی برانگیخـتهایی را د واکنش

هدفش دقیقا
ً

هـای   سـاحتۀسازی در همـ ه با اقدامات شاه و در تالش برای اسالمیدرمقابل 

 تـا ؛ روحانیت شیعه در مبارزات سیاسی نیـز بـه کمـک ایـن حرکـت آمـدۀسابق. زندگی بود

ــالمی ــان اس ــازی گفتم ــیون  ،س ــان مدرنیزاس ــشین گفتم ــودجان ــن . ش ــارچودر ای ب، چه

  .بودسازی  ها نیز بخشی از این تالش در راستای اسالمی انشگاهدسازی  اسالمی

 تا آنجا بود که این برهه، به یکی از ، مذهب تشیع و انقالب اسالمی بر علوم سیاسیتأثیر

گیـری علـوم سیاسـی در ایـران  از آغاز شکل. سه چرخش تاریخی این علم در ایران بدل شد

  : بوده استرو روبه مهمتاکنون، علم سیاست با سه موج 

کید بر با » فرانسوی« موج .١  از زمـان ،»رویکـرد حقـوقی «ۀبـا غلبـ» دانش سیاست«تأ

  ؛ علوم سیاسیۀتأسیس مدرس

کید بر با » ییامریکا«موج . ٢  ۀ، از دهـ»رویکـرد رفتـارگرایی «ۀبا غلب» علم سیاست«تأ

١٣٤٠.  

کید بر با » ایرانی« موج .٣   .الب اسالمی، از انق»بومی «ۀبا غلب» دانش سیاست«تأ

  :مشاهده است ار زیر قابل کردگانه، در این ادوار سه



  ٩٩ شناسی معرفت؛با تأکید بر عامل مذهب تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعه

 

  

   تغییر محتوای علوم سیاسی در ایران:٢نمودار 
  

 عامل مذهب بر تولیـد علـوم سیاسـی بـومی در ایـران، در پـی انقـالب تأثیرترین  بزرگ

 انقـالب. علوم سیاسی بومی بودسمت   بهاسالمی رخ داد که متجلی در چرخش این معرفت

سـازی علـوم سیاسـی را نیـز  و بومیسازی  ازآن در راستای اسالمی های پس فرهنگی و تالش

  . کردب تحلیلچهارچوباید در همین 

 روش مناسـب، دوری از میـدان عمـل و فقـر مبـادی نبود روشن شد که اگر ،با این بیان

ود، مـذهب ین موانع تولید دانش سیاسی بومی انگاشـته شـتر  مهمبنیادین و مبانی فرانظری،

 طراحـی کلیـات خطـوط .کنـدین نقش را در برطرف ساختن مانع اخیر ایفا تر  مهمدتوان می

 از مبـانی، »نفی سکوالریـسم «ۀ گزار،برای مثال.  مذهب استۀ بر عهد،علوم سیاسی بومی

د زیربنـای توانـ مـی ،بازطراحی این خطـوط.  اسالمی استاندیشۀ سیاسیقشای نفوذناپذیر 

  .کندریزی  بومی را پایهکلی علوم سیاسی 
  

  
  

   موانع تولید علوم سیاسی بومی-٣نمودار 
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هـا و اصـول  بخـشی یافتـه سجامگـذاری علمـی و انـ دهی، هدف حتی در جهتمذهب 

د بـرای علـوم توانـ مـی عقالنیت اسـالمی .کندد نقش مهمی ایفا توان می جزئی نیز ۀموضوع

ایی بـرای مبنـ یـا الی و انـسانی دهـد؛معنایی متعـ ، به آنکند وسازی  تجربی ابزاری، هدف

پـژوهش را در دو فـاز  فراینـد ،کلـیصـورت   بـه. نظری قرار گیردۀسازی و ایجاد ساز فرضیه

هـای  از گـزاره. سازی؛ و فـاز انتقـادی و آزمـون فرضـیه فاز خالق و فرضیه: کنند میتعریف 

  .)١٣٦: ١٣٩٥رزگر،ب(  استفاده کردتوان میسازی  در فاز خالق علم و فرضیهکم   دست،علمی

. دهـد وسو مـی  خود به موضوعات پژوهشی یک پژوهشگر سمت،هواداری از یک مذهب

الجملـه در مطالعـات او   فـی،های شخصی پژوهشگر توان منکر این قضیه شد که گرایش نمی

و ) کلـی ( دانشمند عالوه بر عضویتش در اجتماع علمی، عضوی است از جامعـه. نقش دارند

تـاریخی معـین، - تحـت شـرایط اجتمـاعی. های اجتماعی ها و دافعه جاذبهدر معرض منافع، 

. کند  تحقیق جلب میبرایشود و توجه او را  موضوعات خاصی در نظر دانشمند مهم تلقی می

.  مناسـبت ارزشـی یـا ربـط ارزشـی دارد،مورد، انتخـاب موضـوع تحقیـق بـا دانـشمند دراین

تحت پارامترهای اجتمـاعی و فرهنگـی تعـین  اگرچه انتخاب مسائل تحقیق ممکن ،هرحال به

 فاکتورهـای فرهنگـی و بـایـک نبایـد  آمـده، هـیچ دسـت نه محتوا و نه صحت معرفت به، یابد

دقـت از قـضاوت  پس در کار علم، ارتباط ارزشـی بایـد بـه . تاریخی ارزیابی شود- اجتماعی

هـای  یـت تنهـا تـرس از اثرگـذاری ارجح،آنچه موجب نگرانـی اسـت. ارزشی مشخص شود

ها و تمایالت فردی پژوهشگر است که ممکن است کار او را رنگ کند  داری شخصی و جانب

  .)١٦١: ١٣٨٩توکل، ( صحیح از واقعیت بازدارد یو پژوهش را از رسیدن به توصیف و تحلیل

ری در د عامـل مـؤثتوان می دیگر مذهب، غنا و توانایی باالی فرهنگ دینی، تأثیرعنوان  به

گاهانه برای تطبیق بـر بـوم ها   آنۀها و تفکیک و تحول اندیش یگر بوم دۀ، انتقال اندیشجذب آ

هدف و کور را در پی داشته  ها و عوارض سوء انتقال بی ایران اسالمی باشد؛ بدون آنکه آسیب

 ، غرب اسـتی و انسانی علوم اجتماعی جذب انتقادمعنای به ،یساز یسطحی از بوم. باشد

 و یعین دسته از علوم، برخالف علوم طبیدر واردات ا. ن حوزهیدر ا غرب یراث غنی مکنه تر

 و اقتبـاس نقادانـه و یلـید افزون بر ترجمـه، اقـدامات تکمی آن، بای از دستاوردهایریگ بهره



  ١٠١ شناسی معرفت؛با تأکید بر عامل مذهب تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعه

 

 تـا بتـوان متناسـب بـا ؛دخل و تـصرف کـردها   آنر گوناگون، درَوُص داشت و بهنیز  ینشیگز

ن یـدر ا. ل کـردی تبـدیرانـی ایرا بـه فنـاورهـا   آن گرفت وبهرهها   آنران ازی ایات بومیمقتض

کیـد ی و اسـالمیرانـی ای سـنت غنـیت نـسبیـافت، بر مزیره  کـه در صـورت شـود مـی تأ

 یا دوارکنندهیانداز ام  چشمتوان می ،ینیت عیت بالقوه آن به فعلیل ظرفی آن و تبدروزرسانی به

  .)٩٥: ١٣٩٥برزگر، ( دیر کشیرا به تصو

امال درمقابلک ،این نگاه
ً

. اسـت اسالمی کردن سطحی محتوای علـوم سیاسـی موجـود 

 زمـین مغـرب نه خیلی منطبق با علوم انسانی در ،اکنون وضعیت فعلی علوم انسانی در ایران

 ، بیـشترهـای فعلـی برنامـه. اسـالمی انطبـاق چنـدانی دارد-است و نـه بـا فرهنـگ ایرانـی

تنهـا بـا رنـگ و هـا   آنبرخـی است که زمین بمغرالگوبرداری ناقص از علوم انسانی دیروز 

تـر مـذهب بـر علـوم  ات پنهانتأثیردر  .)٣٢٢: ١٣٨٩کالنتری، ( لعاب اسالمی همراه شده است

 سیاسی بومی، باید به عامل فرهنگ عمومی، فرهنگ دانـشگاهی و همچنـین اخـالق اشـاره

، تحمـل مخـالف، هایی چون عدالت و دوری از تعصب بیجا  تقویت مؤلفه،برای مثال. کرد

دسـت کـه در فرهنـگ دانـشگاهی نیـز مـورد  سنت نقد، آزادی اندیشه و بیان و مسائلی ازاین

 معرفـت، نقـد و آزادی ۀ توسـعۀالزمـ. طرح اسـت  ، در این قسمت قابلگیرد میبررسی قرار 

یابـد؛ زیـرا موضـوع   اهمیت دوچندان می، علوم سیاسی درگفتار و عقیده است و این مسئله

  و تحلیـلهـا واقعیـتای از بیـان  ست، حساسیت زیادی به دنبال دارد و باید واهمـهعلم سیا

 .)١١٩: ١٣٩٤شیرودی، (  نباشدمیاندر ها  آن

 آزادی، ایجاد فرهنگ سؤال و نقد است که در ادبیات دینی نیز بـر آن ۀهای توسع از روش

کیــد الزامــات و  از ،انتقــادیتوســعۀ علــم انتقــادی و تقویــت ســنت نقــد و خود ١. شــدهتأ

 سازنده و معطوف به ِ، سنت نقداساس براین .توسعۀ علوم انسانی در ایران استهای  ضرورت

 دانـشجو بایـد .)١٧٥: همـان(  باید تقویـت شـود و توسـعه یابـد،اصالح و عمل مبتنی بر علم

ست و شاید نکاتی بـه  ولی قابل ارتقا،ینکه اشتباه استشنود، نه ا احساس کند هر چیزی می

  .)١٠٥:  الف١٣٨٨دهقانی فیروزآبادی، (  کمک کندتوسعۀ علمبرسد که به نظرش 

                                                       
  . از تتمه ابواب علم١٤باب ، ٢ج ، نواربحاراأل .ک. ، ربرای مطالعه بیشتر. ١



 ١٣٩٦پاییز و زمستان / هم شمارۀ دوازد/ سال پنجم / های سیاست اسالمی        پژوهش١٠٢

  

د ایجـاد نهادهـای متـولی نقـد و آزادی توان می این آزادی، تأمیناز بهترین اقدامات برای 

 اقدامات مفید و مـؤثری در ایـن عرصـه صـورت گرفتـه کـه ،های اخیر در سال. باشد  علمی

همـه، ایـن  هاسـت؛ بـااین  نمونـه  از آن،و نـوآوریپـردازی و نقـد  های نظریـه تشکیل کرسی

ایجـاد . های علمی و تخصصی  مانند تقویت انجمن؛سازوکارها را باید تشدید و تقویت کرد

ِنهادهای علمـی خـاص علـوم انـسانی ماننـد تأسـیس فرهنگـستان علـوم انـسانی یـا حتـی 
افزایـی،  شی، هـماندیـ عنوان محفل و مرکزی برای هـم های تخصصی هر رشته به فرهنگستان

منظور ایجاد علم انباشتی انسانی و مـدیریت آن نیـز  نظر و ایجاد وحدت رویه علمی به تبادل

 لزوما بر عهد،این کار .)١٧٧:  ب١٣٨٨دهقانی فیروزآبادی، ( ، ضرورت و اولویت داردزمینه دراین
ً

 ۀ

نـه شـدن یدهای نها شرط ، همواره از پیشیردولتی بلکه مشارکت فعال بخش غ؛دولت نیست

  .هاست همۀ زمینهآزادی در 

آزادی .  جامعـه اشـاره کـردی رفتـاری به هنجارها و الگوهاتوان می ،گر لوازم آزادییاز د

 و ترک یریگو، مدارا، نقدپذو ، گفتیریگرپذی مانند دیی مستلزم آن است که هنجارها،یعلم

 ی، نقاددیگر ازسوی. دیاب، توسعه ی و فرهنگی اجتماعی و جز آن در رفتارشناسیشیاند مطلق

 التزام به منـافع نبود و یریناپذ تی به مسئولیل نشود، آزادی فردی تحویرانگریب و ویبه تخر

ش یابد و احقـاق حـق خـویل نی تقلی اجتماعییگو  و فراموش کردن پاسخیو مصالح عموم

 آزادی ی تجـاوز بـه مرزهـایبها  آزادی خود بهتأمینگران و یر پا گذاشتن حقوق دی زمعنای به

   .... نشود ویگران تلقید

  آزادی بیان در ایران بـسیار بیـشتر شـده اسـت، کنونیموقعیتمنصفانه باید گفت که در 

ِاز تحقیقات چند نفر «:  مانندتوان با چند سؤال ساده می  به باور کچوئیان.)٣٢: ١٣٩٣رفیع پور، (
ایـن » نتشر نـشده اسـت؟حال م چند کتاب تحقیقی تابه«یا » حال جلوگیری شده است؟ تابه

 در وزارت ،یی کـه حتـی علمـی هـم نبودنـدهـا کتابدر بسیاری از موارد، . فرضیه را آزمود

اده و جلوی کار او چه کسی کار تحقیقی انجام د. اند فرهنگ و ارشاد اسالمی به چاپ رسیده

  ؟)١٤١: ١٣٨٧کچوییان، ( گرفته شده است



  ١٠٣ شناسی معرفت؛با تأکید بر عامل مذهب تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعه

 

.  عدالت و دوری از تعصب مطرود استات غیرمستقیم مذهب،تأثیر دیگر در نکتۀ مهم

د با در کانون توجه قرار دادن عدالت، عینیت و معضل واقعیت و ارزش توان می خالص ۀانگیز

 ،های متعارف علمی را از سرچشمه اخالقی برطرف کند؛ زیـرا عـدالت اخالقـی در رهیافت

: ١٣٩٥برزگـر، ( انـدره مـی های غیرعلمی وا داری ها و جانب گیری همواره پژوهشگر را از سمت

یی اسـت و حتـی در انتخـاب ها ارزشسری  رف اینکه دانشمندی هواخواه یکِ صِالبته .)٢٠٥

شـده  محتـوای معرفـت تولیدۀتواند مـالک قـضاوت دربـار میست، نها آن  ازمتأثرموضوع، 

لزوما نکتتوسط وی باشد و 
ً

 بلکـه قلـب واقعیـت بـرای دفـاع از آن ؛آیـد  نمیشمار  منفی بهۀ

بهترین راه برای رفع اتهام از یک محقـق، آن اسـت کـه او . ولوژی است که مذموم استایدئ

  .کندهای ایدئولوژیک خود را در ضمن تحقیق به مخاطب یادآوری  گزاره

، مفـروض آن اسـت کـه گاننظـر نویـسند شناسی معرفـت مـورد است در جامعهگفتنی 

ها شکل و صورت معرفـت اسـت پذیرد و تن  و مذهب نمیها ارزش از اثری ْمحتوای معرفت

هـای  شناسـی معرفـت، مؤلفـه  در این جامعه،دیگر بیان به.  از عوامل اجتماعی استمتأثرکه 

تباط علی با محتوای معرفت تولیدشده ندارداجتماعی ار
ّ

بنابراین، ارزیابی محتوای معرفـت  .

حـوی آن علـم  بلکه از قواعد ن،گیرد می اجتماعی صورت ناوضاع عوامل تاریخی و ۀوسیل به

عنـوان   در ایران محل بحث است، نقش مذهب بهیجایی که اخالق علم در .کند میپیروی 

تکیـه بـر عامـل دیـن و . شـود مـی پررنـگ هـا فـضیلتای محکم برای درونی کردن  پشتوانه

  .د فرهنگ دانشگاهی را اعتال بخشدتوان می ،های اخالقی آن گزاره

ها اجماال مواردی بودند که این
ً

عنـوان عامـل  شناسی معرفت، مذهب را به جامعهظر  ازمن

  :اند مشاهده  زیر قابلنمودار دادند و در همسو در تولید علوم سیاسی بومی در ایران قرار می
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  ات مذهب بر علوم سیاسی بومیتأثیر :٤نمودار 

  گیري نتیجه
 )جامعههای مؤثر  عنوان یکی از مؤلفه به(شناسی معرفت، مذهب  ب فهم جامعهچهارچودر 

. دارد) مثابـه معرفـت به(ترین عاملی است که نقش همسو در تولید دانش سیاسی بومی مؤثر

ست و جبرگرایانـه و علـی و محتـوم نحو اقتـضا به این عوامل اجتماعی بر معرفت، تأثیرالبته 
ّ

گرایـی  معرفت ندارنـد کـه اشـکال نـسبی» محتوای«ی بر تأثیرهمچنین این عوامل، . نیست

 یـا بخشند را تعین می» صورت و شکل معرفت«ن نظریات وارد شود؛ بلکه تنها معرفت به ای

  .ندانجام می نوع خاصی از معرفت ۀبه اشاع

 تولید علوم سیاسی بومی در جمهوری اسالمی ایران، فارغ از عوامل معرفتـی ،منظر ازاین

و نیازمنـد مؤثر بر تولید دانش، به تفوق و برتری عوامل همسوی اجتماعی بر عوامـل ناهمـس

 ازهـای اجتمـاعی، مـذهب  ی، از میان مؤلفـهجامعۀ ایرانی مذهبی ها ویژگیعلت  به. است

عنـوان مقتـضی  د بـهتوانـ مـیمواردی است که همسویی آن با تولیـد علـوم سیاسـی بـومی، 

 ایـن ۀینـد مثبـت مجموعـابر. نقـش ایفـا کنـد ،برنده در برابر مانع بودن عوامل ناهمسو پیش



  ١٠٥ شناسی معرفت؛با تأکید بر عامل مذهب تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعه

 

وم سیاسی بومی را از حالت امتنـاع و امکـان، بـه وجـوب و ضـرورت میـل عوامل، تولید عل

  .خواهد داد

کردن  حداقل یا  مقصود، تقویت عوامل همسو و مقابله با عوامل ناهمسوبه اینبرای نیل 

 مـا یاسـیعلـوم س.  اقتضائات تولید علوم سیاسی بومی به شمار آیدازد توان میاثر سوء آنان، 

فعال 
ً

هـای  هـایی از تئـوری ، بخـشیهایی از مباحث اسـالم است؛ بخشک علم چندپاره ی

کـه   درحـالی؛شـود مـیز مطالعه یالملل ن  از روابط بینیخ و مباحثیهایی از تار ، بخشیغرب

هــای  کرده علــت تــاریخی آن در دوری تحــصیل.وجــود نــداردهــا   آنانیــ میارتبــاط خاصــ

کردگان قدیم حوزوی از ی تحصیل و دوری و سنتی و شاگردان آنان از علوم مذهبزمین مغرب

ن یـاز انقـالب اپـس  در حوزه کم اسـت و یاسی علوم سۀ اگرچه سابق.د بودیهای جد تئوری

فیرحـی، ( تازگی رخ داده اسـت  به،ن دو حوزهیان ایجاد پل می، اشود میس یرشته در حوزه تدر

،  خمینـیام امـۀسـسؤ، دانشگاه مفید، ممؤسساتی مانند دانشگاه امام صادق .)١٥٨: ١٣٨٠

 ۀاند که سـابق گرفته  عهده دست، این وظیفه خطیر را بر  و مؤسساتی ازایندانشگاه باقرالعلوم

بهایی برای اقدامات و تصمیمات آتی   گرانۀتواند تجرب می دانش، ۀدر پیوند این دو حوزها  آن

  .باشد

ر میـان حـوزه و اتفاقات، لزوم همکاری علمی بیـشتترین  از مهم رسد نظر می بنابراین، به

 برقراری مفاهمه و استفاده از انباشت علوم، دسـتاوردها و تجربیـات یکـدیگر ، برایدانشگاه

حتـی اسـتفاده از فرهنـگ .  راهی که آغاز شـده و هنـوز مـسیر درازی پـیش روی دارد؛است

 اسـتاد و شـاگرد، ۀت مباحثـه و نقـد، سـنت تقریـر، رابطـآموزشی حوزه، نظام آموزشی، سن

ایجـاد . د از دستاوردهای چنین ارتباطی باشدتوان میدست نیز  ی و مسائلی ازایناخالق علم

هـای دانـشگاهی  های تخصصی حوزوی متمرکز بر علـوم سیاسـی و همچنـین کرسـی رشته

 علمیه و ۀهای تولید علوم سیاست بومی در حوز متمایل به دانش بومی، از آغازین زیرساخت

  .دانشگاه است

 علمی حوزه و دانـشگاه و اجمـاع بـر سـر روش ۀزمند اتصال بدن نیا،همچنین این مسیر

. هـای آن اسـت مندی از غنای تراث شـیعی و روزآمـد کـردن آمـوزه برای بهره» اجتهاد پویا«
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ها بسنده شده  تاکنون در تولید علوم سیاسی مطلوب، بیشتر به بیان کلیات و واگویی ضرورت

  . نظری به وادی عمل استهای  زمان لبریز کردن این تالش،است و اکنون

 قریـب ۀالملـل، تجربـ  داخلـی و بـینۀنونی جمهوری اسالمی ایران در عرصوضعیت ک

 حکمرانی، اثبات ناکارآمدی علوم سیاسی موجود در عمل، گذار از دوران تـالش ۀچهار ده

اثبات کارآمدی حکومـت  علمیه برای ۀگو شدن نظام و حوز برای تثبیت نظام اسالمی، پاسخ

 نـسل جدیـد حوزویـان، میـان عمل، گذار از فقه فردی و توجه به فقـه نظـام ۀر عرصدینی د

افق شـدن  دانشگاهی، هم- مؤسسات ترکیبی حوزویۀمی، تجربتولید علوم بوسازی  گفتمان

عنـوان نهادهـای متـولی علـوم  گیری مفاهمه میان نخبگان حوزه و دانشگاه به ادبیات و شکل

 مـذهب بـر تولیـد علـوم سیاسـی بـومی را تأثیردست،  ینحوزوی و دانشگاهی و مواردی ازا

  .ضرورت سوق داده استسمت   بهتر ساخته و آن را پررنگ

  نامهکتاب
 .کریم قرآن

 قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی شناسی معرفت در قرآن، جامعه). ١٣٩٠(اژدری زاده، حسین 
 .امام خمینی

مجلۀ ، »البالغه جتماعی معرفت در نهجتعین ا«). ١٣٩٠(زاده، حسین و حمید پارسانیا  اژدری
 .٤٧-٧، ص ٦ ش اسالم و علوم اجتماعی،

رابطۀ معرفت و جامعه در اندیشۀ دکتر «). ١٣٨٨(ها  زاده، حسین و غالمرضا جمشیدی اژدری
 .١٣٩-١٠٣، ص ٢، ش دوفصلنامۀ اسالم و علوم اجتماعی، »یعلی شریعت
نظران  در علوم انسانی ازدیدگاه صاحب» یچیستی علم انسانی بوم«). ١٣٨٩(برزگر، ابراهیم 

، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و )مجموعه مقاالت(اصغری کوشش فیروزه  به
 .٢٥١-٢٤٠اجتماعی، ص 

 .، تهران، دانشگاه عالمه طباطباییسازی علوم سیاسی رهیافت بومی). ١٣٩٥(برزگر، ابراهیم 
شناسی  ای در جامعه رساله(اجتماعی واقعیت  ساخت ).١٣٨٧(برگر، پیتر ال و لوکمان، توماس 

 .ترجمۀ فریبرز مجیدی، تهران، علمی و فرهنگی، )شناخت



  ١٠٧ شناسی معرفت؛با تأکید بر عامل مذهب تولید علوم سیاسی بومی ازمنظر جامعه

 

در علوم انسانی ازدیدگاه » تولید علوم اجتماعی بومی«). ١٣٨٧(پناهی، محمدحسین 
، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات )مجموعه مقاالت(کوشش فیروزه اصغری  نظران به صاحب

 .٢٢٩-٢١٧ فرهنگی و اجتماعی، ص
 .شناسان  تهران،  جامعهمباحث نظری،: شناسی علم  جامعه).١٣٨٩(توکل، محمد 

 ماهنامۀ معرفت،» شناسی معرفت ازمنظر شهید مطهری جامعه«). ١٣٨٥(جعفری، سیدمحمد 
 .٤٨-٣٥، ص ١٠٣ش 

در علوم انسانی ازدیدگاه » لزوم تعالی جایگاه علوم انسانی«). ١٣٨٦(خرمشاد، محمدباقر 
، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات )مجموعه مقاالت(کوشش فیروزه اصغری  نظران به بصاح

 .٣١- ٢١فرهنگی و اجتماعی، ص 
دهنده و راهنمای دیگر علوم  علوم انسانی جهت«).  الف١٣٨٨(دهقانی فیروزآبادی، سیدجالل 

، )مجموعه مقاالت(کوشش فیروزه اصغری  نظران به در علوم انسانی ازدیدگاه صاحب» بشری
 .١٠٧-٩١تهران، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص 

در علوم انسانی » های ارتقای جایگاه علوم انسانی در ایران بایسته«).  ب١٣٨٨(ــــــــــــــــــــــ 
، تهران، پژوهشکدۀ )مجموعه مقاالت(کوشش فیروزه اصغری  نظران به ازدیدگاه صاحب

 .١٨٠-١٧١مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص 
 قم، های تولید دانش، درآمدی بر تولید دانش بومی، شیوه). ١٣٩٠(رحیمی سجاسی، داوود 

 .بوستان کتاب
 تهران، شرکت سهامی های آن، حل موانع رشد علمی ایران و راه). ١٣٩٣(رفیع پور، فرامرز 

 .انتشار
 معطوف به گرایی سازی و نظریۀ بوم مطالعات ایرانی بومی«). ١٣٩٤بهار (شیرودی، مرتضی 

 .١٢٢-٩٩، ص١٥، ش ٦، دورۀ فصلنامۀ علمی پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر» شیعه
 .، قم، حکمترسائل سبعه). ١٣٦٢(طباطبایی، محمدحسین 

 .، قم، بوستان کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم).١٣٨٧(ـــــــــــــــــــــــــ 
شناسی معرفت  جامعه). ١٣٨٨(علیزاده، عبدالرضا، اژدری زاده، حسین و کافی، مجید 

، قم، )»های بشری معرفت«و » ساخت و کنش اجتماعی«جستاری در تبیین رابطۀ (
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

سازی معرفت از مجید مرادی،  در اسالمی» سازی معرفت اسالمی«). ١٣٨٥(فاروقی، اسمعیل 
 .قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تعامالت ارتباطات در جامعۀ علمی، بررسی موردی در رشتۀ علوم ). ١٣٨٣(راد، محمدامین  قانعی
  .ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی  تهران، دفتر برنامهاجتماعی،
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در علوم انسانی » ارتباط با جامعه گیری درخت علم جدید بی شکل«). ١٣٨٧(یان، حسین ئکچو
هران، پژوهشکدۀ ، ت)مجموعه مقاالت(کوشش فیروزه اصغری  نظران به ازدیدگاه صاحب

 .١٤٦-١٣٩مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص 
در علوم انسانی ازدیدگاه » هویت ملی وابسته به علوم انسانی«). ١٣٨٩(کالنتری، حسین 

، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات )مجموعه مقاالت(فیروزه اصغری کوشش  نظران به صاحب
 .٣٣١- ٣٢١فرهنگی و اجتماعی، ص 

  .اله راسخ، تهران، نی  ترجمۀ کرامت، شناسی معرفت مبانی جامعه ).١٣٩٠(کنوبالخ، هوبرت 
 ).١٣٨٩(مانهایم، کارل  و ک. استر، نیکو؛ مجا، ولکر؛ مرتن، رابرت (؛کوزر، لوئیس

 تهران، ترجمۀ جواد افشارکهن، اندازها، ها و چشم سیر تاریخی، نظریه. شناسی معرفت جامعه
 .پژواک

ترجمۀ شناسی معرفت و علم،   جامعه).١٣٩٠( و توکل، محمد گلوور، دیوید، استرابریج، شیالف
 .شاپور بهیان و همکاران، تهران، سمت

 الملل، سیری در تحوالت آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین). ١٣٨٥(مصفا، نسرین 
 .تهران، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
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