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Abstract 
The purpose of the present research is to study the history of Islamic humanities in 

contemporary Iran. To this aim, the method of descriptive analysis was used and the results 

showed that “the concept of Islamic humanities” was first developed by Seyed Jamal 

through reversing the modernist attempts of Sir Ahmad Khan during the encounter between 

the Muslim World and the West especially the Indian subcontinent, in terms of the concepts 

of “decline” and “reform”. Seyed Jamal’s made a smart distinction between “science and 

development” on the one hand, and “religion and tradition” on the other hand. This concept 

received attention, and after Arani’s self-initiated perception of Marxism, it led to the 

controversy between clericalism and left-winged Marxism in Iran. Both abovementioned 

intellectual traditions assumed the premise that philosophy is the mother of all science so 

the philosophy of clericalism was divided into atheist and Godly types, and thereafter the 

concept of Islamic humanities created in the writings of Seyed Jamal revived in encounter 

with Marxism. This controversy, that was in fact political, received attention once again 

after the Islamic revolution as a main political concept in the realm of science and entered a 

new phase with the concept of “cultural revolution”. This concept in terms of social and 

political issues after Islamic revolution in Iran is associated with some other concepts such 

as “building knowledge” and “theory making” in humanities as well as “reviving Islamic 

science and civilization”, “progress and development”, and “entering a new era with the 

maintenance of Islamic identity”, leading to controversial discussions.  
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 چکیده

تحلیلی نشان داده -دف پژوهش حاضر مطالعه تاریخ مفهوم علوم انسانی اسالمی در ایران معاصر بود. در این راستا و با روش توصیفیه
توسط سید جمال و با معکوس کردن تالش نوگرایانه سر سید احمدخان در خالل تماس جهان « مفهوم علوم انسانی اسالمی»شد که 

شکل گرفت. این کار با تفکیک هوشمندانه « اصالح»و « انحطاط»قاره هند و در رابطه با مفاهیم  اسالم با غرب به ویژه در شبه
انجام شد. این مفهوم با ورود مارکسیسم خودساخته « دین و سنت»از سویی و از سوی دیگر، « علم و تجدد»سیدجمال بین مفاهیم 

توجه و مناقشه و تأکید قرار گرفت. با پیش فرض مادر علوم بودن ارانی در مناقشه بین سنت روحانیت و سنت چپ مارکسیستی مورد 
های موجود از سوی سنت روحانیت به صورت کلی به دو نوع الحادی و الهی تقسیم و لذا  فلسفه از طرف هر دو سنت فکری، فلسفه

انی دوباره یافت. این مناقشه که در اصل مفهوم علوم انسانی اسالمی ایجاد شده در متون سیدجمال بار دیگر و در مواجه با مارکسیسم، ج
وارد « انقالب فرهنگی»سیاسی بود، پس از انقالب یکی از مفاهیم سیاسی اصلی در حوزه علمی مورد توجه قرار گرفت و با مفهوم 

تولید »ی چون ای جدید گردید. این مفهوم در زمینه سیاسی و اجتماعی پس از انقالب در عصر جمهوری اسالمی با مفاهیم دیگر مرحله
ورود »و « توسعه و پیشرفت»و در نهایت مفهوم « ایجاد و احیای علوم و تمدن اسالمی»در حوزه علوم انسانی و « پردازی نظریه»، «علم

 ، گره خورده و محل مناقشه و بحث قرار گرفت که هنوز ادامه دارد.«به عصر جدید با حفظ هویت اسالمی
 

 لوم، علوم انسانی اسالمی، انقالب فرهنگی، تولید علم، توسعه علمی.سازی ع اسالمی های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه1

علوم انسانی اسالمی در جمهوری اسالمی به عنوان مفهومی اساسی در حوزه علم مورد توجه 

شود. این مفهوم در تالقی دو مفهوم  بوده و هر روز به ظاهر بر اهمیت و توجه بر آن افزوده می

، تبدیل به یکی از مفاهیم استراتژیك در حوزة تولید علم و به «توسعه پایدار»و « حکومت اسالمی»

 تبع آن، سیاست و فرهنگ شده است.

های ابتدایی پیدایش مفهوم علوم انسانی اسالمی در خالل  رسد ریشه با گذر زمان به نظر می

ها معانی و  اهیمی، آنشود. با ناپدید شدن نقطه آغازین چنین مف مناقشات پیرامون آن، ناپدید می

بینند و بدین ترتیب توانشان در تحمیل منطق و انرژی  نقاط آغازین جدیدی برای خود تدارک می

نهفته در خود، بر روند پیشبرد مباحث و مجادالت در جهت شیوه زندگی، زمینه و زمانه جدید را 

 (.21: ص2939 گادامر،) دهند افزایش می

 ها ها، نقاط آغازین جدیدی برای آن مفاهیم و فرجام بدین ترتیب با تغییر در معانی

شود که در ترکیب و تماس با  شود و جریانی فکری، گفتمان و پارادایمی ایجاد می ایجاد می

اجتماعی، مفاهیمی جعلی را با مفاهیم اولیه به جهت مشابهت لفظی یا سایر ـ  جریانات سیاسی

 برند که خارج این مفاهیم را در جهاتی پیش می کنند و بحث بر سر ارتباطات زبانی، مرتبط می

رسد  از زمینه اصلی و محل انتزاع اولیه این مفاهیم بوده است. از همین زاویه، آنچه به نظر می

 مغفول مانده، نگاهی تاریخی به سرآغاز زایش و ایجاد این مفهوم یعنی علوم انسانی اسالمی

 است.

 1و حتی فیلولوژیك 2صرفاً نگاهی کرونولوژیك بدیهی است معنای نگاه تاریخی در اینجا

گرا خواهد بود. لذا، تالش خواهد شد در  نخواهد بود. بلکه در عین حال و البته، نگاهی زمینه

با تأکید بر « علوم انسانی اسالمی»گرایانة تاریخی، خاستگاه، تحول و تطور مفهوم  نگاهی زمینه

                                                           

1. Chronological 

2. Philological 
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 بررسی و بازخوانی قرار گیرد.، اجتماعی و فرهنگی مورد  های سیاسی زمینه

نماید. منطقی که  چنین نگاهی برای فهم منطق و انرژی نهفته در پس این مفاهیم ضروری می

ها،  خودی و سایر سنت 2در برخورد و تماس با اوضاع و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سنت

منطق این مفاهیم بر رو، در تحمیل  بینی روند پیش ایجاد شده است. چنین کاری توانایی پیش

 مباحث جاری را به ما خواهد بخشید. 

همچنین ما را رهنمون خواهد شد که چگونه از انرژی و توان این مفاهیم که غیرقابل حذف یا 

دُور زدنند، به صورتی خودآگاه استفاده نماییم. چرا که راه هرگونه اصالح یا تقویت مفاهیم و 

توان دور  د بود. هیچ مفهوم، سنت، پارادایم و گفتمانی را نمیها خواه ها با درک روشنی از آن سنت

ها و با شیوه زندگی جاری به معنی  زد یا حذف نمود. هر راهی رو به جلو در مواجهه با آن

 کند. ها عبور می سیاست و اجتماع، از درون این مفاهیم و سنت

 برای مدافعان و منتقدان رسد که معانی اجتماعی به هیچ وجه بسته نیستند، بلکه به نظر می

های دیگر  سازد. آنچه ممنوع است، تالش برای تشویق فرهنگ به طور یکسان منابعی را آشکار می

 ها بدون تغییر های خود نیست، بلکه کنار گذاشتن آن فهم و ادراک به تغییر فهم و ادراک

جدید، متقاعدکننده  (. به هر حال اگر قرار است که دیدگاه65: ص2933والزر، ) باشد ها می آن

: 2936 جمعی از مترجمان،) آید که از نظر استدالل، مرتبط با دیدگاه قدیم باشد باشد، الزم می

 (.233ص

بایست  می« علوم انسانی اسالمی»های سیاسی ـ اجتماعی و فکری، ایجاد مفهوم  برای فهم زمینه

با چهره تجدد و علوم جدید  های جامعه و سنت اسالمی و مسلمانان ها و چالش به نخستین تماس

در قالب « تجدد»خشن   در عصر حاضر بپردازیم. تماس و چالشی که در آن، مسلمانان با چهره

 ها ایجاد گردید.  مواجهه شدند و حسی از ترس و تحسین در آن« استعمار»مفهوم 

                                                           

دهد و  کند، به فرد هویت می ا میگرایان، نظام ارزشی منسجمی است که زندگی را معن سنت در اینجا از دیدگاه جماعت .2
توان این چنین گفت که سنت، نظام ارزشی است که خالق هویت است. هر سنتی، عقالنیت و خیر خاص خود  نهایتاً می

 ها هستند. ها، ساختارهای روایی زندگی انسان گرایان، سنت دهد. در نگاه اجتماع را بسط می
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 . تجدد و استعمار2

نشان داد(. ) سلمانان نمودتجدد، چهرة خویش را با قدرت استعماری از طریق اروپاییان بر م

ها با سنت تجدد غربی، تماسی سخت و خشن بود. چنین تماسی، حسی از  لذا، اولین تماس

تحسین و ترس در سنت اسالمی و مسلمانان ایجاد نمود. نخستین چیزی که برای کشورهای 

ه و در مسلمان و مسلمانان، در سنت غربی نمود داشت، پیشرفت تکنولوژیك و فنی اروپا و البت

خالل آن مفهوم نظم و قانون بود. این پیشرفت تکنولوژیك و علمی، ابتدا خود را در چهرة آالت و 

ادوات و شیوه جنگی نشان داد. شکست در رویارویی نظامی عالوه بر بحران سیاسی و اجتماعی، 

 نیز برای مسلمانان دربرداشت. « بحران هویتی»

برجسته « احیا»و درپی آن نیز، مفهوم « اصالح»مفهوم  ،«انحطاط»بدین ترتیب با پیداش مفهوم 

گران و روشنفکران اولیه در چهارچوب شبکة مفهومی استعمار، تجدد، انحطاط،  گردید. اصالح

 های سیاسی و اجتماعی خود را سامان بخشیدند. اصالح و احیا، کلیة فعالیت

 . تکنولوژی و علوم نظامی3

برای مسلمانان تالش برای أخذ علوم جدید و احیای  ها با سنت غرب نخستین تماس نتیجه

علوم اسالمی و تأکید بر علوم عقلی به خصوص فلسفه اسالمی، تاریخ و... بود. این استراتژی با 

 شد. تری در شبه قاره هند پیگیری میتأکید بیشتر و فعال

و انسداد مواجهة مستقیم با استعمار بریتانیا در قالب کمپانی هند شرقی، موجب آشوب 

 اهلل دهلوی م( شاه ولی23قرن) اجتماعی ظهور سرسلسله مصلحان اسالمی در عصر جدید

؛ 1619-1611، ص3: ج2931؛ انوشه، 233-123: ص 2913موثقی، ) م( بود2161-2111)

(. مسئله 69-299: ص2963؛ هاردی، 113-115: ص 2961؛ عزیز، 26-12، 6تا، ج گران، بی ریخته

دهندگان راه  اهلل و ادامه های گوناگون همچون شاه ولی و نحله  مان در گرایشگران مسل اصلی اصالح

 تایان او، ورود به عصر جدید با حفظ هویت اسالمی بود.  و هم

در این راه سنت اسالمی نیاز به بازخوانی منابع و مفاهیم و فراخوانی امکانات خود در 

ای  را داشت. ضرورت چنین بازخوانی بندی دوباره شیوه و معنای زندگی در عصر جدید صورت
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 ـ در  ترین منابع سنت اسالمی ترین و اصیل به عنوان اصلی  عالوه بر قرار دادن قرآن و سیره ـ

 م:1125حامدابوزید، ) داد مرکز توجه مسلمان، علوم جدید را نیز مورد توجه آنان قرار می

 (.91ـ99ص 

در میان مسلمانان شبه قاره و جهان اسالم م، دو گرایش عمده 2351بعد از سرکوب قیام سال 

 اهلل دهلوی و شاگرد او شیخ احمد بریلوی شکل گرفت. گرایش اول متعلق به علمای پیرو شاه ولی

هایی در  رغم تفاوت ها( بود. هر دو جریان عمده علی بریلوی) پیروان احمد بریلوی ( وها یدئوبند)

ار داشتند. تأکید بر علوم سنتی و در رأس آن تأکید حوزه عقیده و عمل سیاسی، در یك پارادایم قر

زدایی از دین و مخالفت با علوم،  گرایی شدید در تفسیر قرآن( و خرافه حدیث) بر قرآن و سنت

  از جمله اشتراکات آنان بود. ،شیوه زندگی و فرهنگ جدید غربی در مبارزه با استعمار

علوم جدید توجه داشت و در رأس آن،  گرایش دوم در میان نواندیشان مسلمان بود که به

 م( قرار گرفته بود.2333ق/2926م ـ 2321ق/2191) طلبی همچون سرسید احمدخان اصالح

 . سر سید احمدخان: نواندیشی با مرجعیت علوم نوین4

م( را شاید بتوان نخستین نواندیش مسلمان دانست که 2321-2333) سِر سید احمد خان هندی

صر جدید، توانست عقاید خود را به صورتی منظم و منسجم ارائه و در واکنش به شرایط ع

 جریانی فکری و سیاسی ایجاد نماید. 

گرای خود در تأکید بر علوم سنتی و برداشت سنتی از دین، یگانه  او در مقابل مخالفین سنت

 دانست.  راه اعادة حیثیت مسلمانان را تجهیز به سالح دانش غرب می

دهی و ارائة تفسیر جدیدی از قرآن بدون  خود را در راستای شکلاحمدخان تمام تالش 

احمد خان با هوشمندی در راه مبارزه با  2(.2993هندی، ) وابستگی شدید به حدیث نمود

گرایی، به رویکرد نقادانه سنتی نسبت به حدیث، توسل جست؛ البته احمدخان در  حدیث

 محدثان( فراتر رفت. ) نقادانه سنتی در سنت، از این الگوی« بازاندیشی»چارچوب مدرن 

                                                           

 م.2336-2333م، دوره دوم 2316-2311اول  همچنین ر.ک: ماهانه تهذیب االخالق دوره. 2
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های علمی جدید، نطفه جریانی  تالش سید احمد خان برای گشودن معنای قرآن به روی یافته

شد که به ظاهر در مسیری معکوس حرکت کرد، یعنی جریانی که برتری علمی قرآن و 

(. لذا، 33ـ36م: ص1125حامد ابوزید، ) داد معرفت و علم را مورد تأکید قرار می« سازی اسالمی»

یعنی « نیچری»فکرانش لقب  علما در انتقاد و اعتراض به نگرش پوزیتویستی او در دین، به او و هم

 (. 131ـ139: ص2932صاحبی، ) طبیعی یا طبیعت پرست دادند

 سازی سازی روند غربی . سیدجمال، وارونه5

یم، بدون تردید سید جمال را علوم نوین بدان« سازی اسالمی»ساز  اگر سید احمد خان را زمینه

های اسالمی معرفت  سازی معرفت به دنبال ریشه گذار آن دانست. جریان اسالمی بایست پایه می

 (.33-36م: ص1125حامد ابوزید، ) مدرن بود

ها و افکار سرسید احمد خان و مخالفان او در شبه قاره هند متمرکز و منحصر بود. ولی  فعالیت

رهای اسالمی نیز فعال بود. این مزیت نسبی سید جمال نسبت به سر سید سید جمال در سایر کشو

 احمد خان به گسترش افکار نوگرایانه سرسید احمد خان، کمك نمود.

(، ولی با نقد 63: ص2935مجتهدی، ) که با سیداحمدخان همدرد است سیدجمال با این

ه اسالمی به سوی تجدد بگشاید. در یابی جامع را در راه« راه سومی»نماید تا  نوگرایی او، سعی می

رساله »ترین اثر خود در نقد افکار سرسید احمدخان یعنی  ترین و منسجم همین دوره او مهم

 آورد. را به رشته تحریر درمی« نیچریه

در یك جمله کلیدی خالصه کنیم،  شاید اگر بخواهیم محتوای اصلی کل رساله نیچریه را 

بالریب که دین، مطلقاً »ایی رساله به این جمله اشاره کنیم: بایست در خطوط و سطور ابتد می

سلسله انتظام هیأت اجتماعیه است و بدون دین، هرگز اساس مدنیت محکم نخواهد شد و اول 

منظور سید از دین در عبارت فوق، همه ادیان «. ]نیچریه[ برانداختن ادیان است تعلیم این طایفه

 (. 53و  21ـ29تا: ص اسدآبادی، بی) است

سید جمال در تفصیل و ادامه خط داستان فوق این کار را با تقسیم فیلسوفان و متفکران از 

تا:  اسدآبادی، بی) دهد ابتدای تاریخ تفکر در یونان تاکنون، به دو گروه متألهین و مادیین انجام می
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  (.11ـ19و23ـ 25ص

ت اجتماعیه و جامعه مدنی با نکته بسیار مهم دیگر، رابطه مستقیمی است که او بین نظم و هیا

نماید. او با این کار هر نوع نظم و مدنیت را در هر نقطه از عالم به دین و بقایای  دین برقرار می

گرایی و کفر  نظمی و ناهنجاری فردی و اجتماعی را به مادی بجا مانده از آن نسبت داده، هر نوع بی

گذارد و  ای باز می هر نوع شیوه و تکنولوژینماید. او دست جامعه اسالمی را در أخذ  منتسب می

دینی و  دارد، بدون آنکه محکوم به بی گرایان را از سر راه تجددگرایی خود برمی مانع سنت

 زدگی شود. گرایی و غرب غرب

بخشد، تا عالوه بر اصیل نشان دادن  نماید علوم نوین را از راه دین مشروعیت  او سعی می

 به تفسیر به رأی کتاب و بدعت در دین نیز نگردد. حرکت نوگرایی خویش، محکوم

در « روح فلسفى»طلبی چون احمدخان را نبود یك  سید جمال علل ناکامى متجددین اصالح

داند. او این کار را با از بین بردن مرز مفهومی بین علوم در سنت اسالمی و علم در  میان آنان مى

او علت مبقیه علم، همین روح جامع است که دهد. از نظر  معنای جدید و مدرن آن صورت می

 (. 213ـ291تا: ص اسدآبادی، بی) باشد همان فلسفه و حکمت می

 ( و تقسیم علم225ـ 221تا: ص اسدآبادی، بی) «فلسفه یونانى زده مسلمانان»او با انتقاد از 

 برهان از سوی علمای مسلمان، پدر و مادر علم را« علم فرنگ»و « علم مسلمانان»به دو قسم 

 تا: اسدآبادی، بی) داند ها به علوم و معارف، دیانت اسالمیه می ترین دین و نزدیك و دلیل

 (.299ـ293ص

نیاز ساختن انسان از دین  رغم ارج نهادن سید جمال به عقل، از نظر او علم را توان بى علی

کننده در  رخنه نیست. عالوه بر قدرت اجتماعى و سیاسى، از نظر او، دین برخالف فلسفه، قدرت

تا:  اسدآبادی، بی) قلوب عامه مردم را دارد و این مزیت و امتیازی است که فلسفه فاقد آن است

 (.293ص

ای نیست که  ( از سوی سید، تنها نتیجه291ـ293تا: ص اسدآبادی، بی) نقد علما و علوم سنتی

دین در پیشبرد جوامع به سوی تر از آن، قدرت  تر و اساسی گیرد، مهم او از برتری دین بر فلسفه می
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 (.292تا: ص اسدآبادی، بی) علم، تمدن و ترقی است

دهد و از قرآن با عنوان  تر از قرآن ارائه می تر و البته متجددانه  او تفسیری فراتاریخی و کلی

(. با این نامگذاری، او از تلقی و تفاسیر سنتی از 213تا: ص اسدآبادی، بی) برد نام می« گرامی نامه»

عملی توسعه و تجدد از  2گیرد و گویی آن را به عنوان یك برنامه و مانیفیست قرآن، فاصله می

گیرد و با پیوند زدن محتوای کلی آن با  سوی خداوند برای مسلمانان و البته جهانیان در نظر می

ژی کلمات مرتبط نموده بود، تمام توان و انر« تجدد»و « علم»که قبالً آن را با « روح فلسفی»مفهوم 

 (.213و 213تا: ص اسدآبادی، بی) گیرد آن را در جهت تجدد، فعال، و به کار می

نامه حداقل یك بار در تاریخ مسلمین در جهت ایجاد پیشرفت و تمدن  پس اگر گرامی

تر از فلسفه  بایست ما را به کسب فلسفه و علم جدید که کامل تأثیرگذار بوده است، اکنون نیز می

]که[ کمال انسانی است و کمال در  برانگیزد و به حیات مقدسه عقلیه و غایت آن،یونانی است، 

 ( برساند.213تا: ص اسدآبادی، بی) معیشت و رفاهیت در زیست است

دهد که اساس  ای انجام می با همه این تفاصیل، سید جمال کار مهم و استراتژیك و هوشمندانه

مال در کمال تیزهوشی دو تفکیك عمده مفهومی در همه این منطق بر پایه آن استوار است. سید ج

 فاصله ایجاد کرده، آن دو« تجدد»و « غرب»دهد. او ابتدا بین مفهوم  مواجهه با تجدد انجام می

 کند. نتیجه استراتژیك این تفکیك در حوزه بحث اسالم و تجدد این را از هم تفکیك می

هان مدرن به ویژه در بخش علم و تکنولوژی آوردهای ج توان متجدد بود و از تمام ره می است که

یا به اصطالح متأخرین ) برد، بدون این که هویت اسالمی خود را از دست داد و غربی بهره

 شد. زده( غرب

بتواند  است. او برای اینکه« سنت»و « دین»تفکیك دوم و اساسی سید جمال در حوزه مفهومی 

خود را پیش  در حوزه دین نیز پروژة اصالحی های خرافی دین را مورد حمله قرار دهد و بخش

دین و سنت رابطة  نماید. بدین معنی که لزوماً بین برد، بین مفهوم دین و سنت تفکیك ایجاد می

 باشد.  تواند به معنای دین همانی وجود ندارد. فهم سنتی از دین لزوماً نمی این

                                                           

1. Manifesto 
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توسعه دست یافته، در اثر عمل به  تواند ادعا کند که اگر جهان غرب به رشد و بدین ترتیب می

های دینی بوده که البته در رأس این ادیان به عنوان دین کامل اسالم قرار دارد و اگر  آموزه

 های اصیل آن بوده است مسلمانان و جامعه اسالمی رو به انحطاط نهاده، در اثر عدم عمل به آموزه

 (. 35-31تا: ص اسدآبادی، بی)

اهیم سید جمال را مبدع مفهوم علوم مدرن اسالمی بدانیم و مروج اصلی با این تفاصیل اگر بخو

بایست در راستای این خط داستان مهم  آن، در این صورت ارتباط او و افکارش با ایران را می

ای هرچند کوتاه به تماس  دانسته، دنبال نماییم. ولی پپش از آن بنا به دالیل گوناگون ناچاریم، اشاره

 سالمی با سنت غرب داشته باشیم. ا -سنت ایرانی

های ظاهری تاریخ آن  این کار به ویژه در هر پژوهش تاریخی در مورد ایران با توجه به شباهت

 بایست مورد توجه جدی قرار گیرد.  با سایر کشورهای همسایه و اسالمی می

 ایران و تماس و چالش با سنت غرب

قرار نگرفت، ولی همواره و حداقل از دوره گاه مستعمره  ایران گرچه هیچ« ممالك محروسه»

نویسی  قاجار، مورد منازعه دو کشور روسیه و انگستان در سلطه کامل بر آن بود. مطابق تاریخ

 های ایران و روس معاصر مرسوم، بیداری ایرانیان در برخورد با چهره جدید غرب، در خالل جنگ

 م( بود.2319-2329ق/ 2113-2123)

بیرون آمد. نقطه « اصالحات»ت و وقایع تاریخی، اجتماعی و فکری، مفهوم از خالل این تحوال

آموزش »های فکری و سیاسی در دو حوزه روشنفکری و حاکمیت، مسئله تالش برای  تالقی تالش

ایجاد  2بود. این کار از طریق استخدام مستشار، اعزام دانشجو،« و فراگیری علوم و فنون جدید

بیت نیروی انسانی و بازتولید تکنولوژی به ویژه در حوزه علوم و فنون مرکز آموزشی به منظور تر

 نظامی و مرتبط بود.

نبود. بیشتر، « علوم انسانی»هنوز خبری از اسالمی یا غربی بودن علوم و به تبع آن، مفهوم 

                                                           

زاده، الهام،  برای نمونه: گزارش آماری از اسناد اعزام دانشجویان در این دوره، به ر.ک: نوایی، عبدالحسین و ملك. 2
 .2931دانشجویان ایرانی در اروپا، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، 
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ها به نام دین و  ها و مخالف مطرح بود. گرچه برخی مقاومت« جدید و قدیم»از علوم   صحبت

ای سیاسی داشت. البته بخشی  ها سویه گرفت. ولی بیشتر مخالفت با اصالحات صورت میشریعت 

ها نیز به خاطر برهم خوردن توازن شیوه زندگی قدیم در حوزه اجتماعی و به ویژه اقتصادی  از آن

 و از جانب اصناف بود. 

علوم پیدا  متجدیدان و علما نیز تماس بیشتری با سنت غربی در دوره پیشا مشروطه با این

توان آنان را در دو گروه موافق و مخالف شیوه  رغم پراکندگی آنان، با مسامحه می کردند که به

 بندی نمود.  جدید زندگی غربی تقسیم

؛ عباس 315، ص23: ج2933 طباطبایی،) سفر سیدجمال در این دوره به ایران صورت گرفت

وانستند رو در رو با سید جمال و افکار او (. تنها فرصتی بود که ایرانیان ت213: ص2962میرزا، 

ترین این افراد که توانستند سید جمال را در این دوره  تماس مستقیم پیدا کنند. شاید یکی از مهم

 ق( و شاگرد شاخص او سید اسداهلل خرقانی2151-2911) آبادی مالقات کنند، شیخ هادی نجم

 (.36، ص1: ج2933عسکری، ) ق( بودند2955-2153)

 علوم انسانی اسالمی در دوره پیشامشروطه و مشروطه. 6

های سیدجمال در ایران به ویژه در مورد  البته ردیابی تفصیلی و دقیق و روشمند تأثیر اندیشه

توان گفت یکی از خطوط مهم در  باشد، ولی به اجمال می علوم انسانی اسالمی نیازمند تفصیل می

آبادی با سیدجمال و به تبع  های شیخ هادی نجم مل اندیشهبایست دنبال گردد، تعا این راستا که می

آبادی در تاریخ معاصر و به ویژه مشروطه ـ فهم  های نجم آن ـ به دلیل تأثیرگذاری اندیشه

 2های اوست. اندیشه

آبادی بر  اهلل نجم توان به تأکید آیت در مورد موضوع پژوهش حاضر، به صورت مشخص می

ها  از دین اسالم و توسل به روح ادیان در توضیح و توجیه مشترکات آن زدایی عقل به منظور خرافه

                                                           

آبادی، هادی، تحریر العقالء، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  آبادی، ر.ک: نجم های نجم فهم مستقیم افکار و اندیشه برای. 2
 . 2913اسالمی، 
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با محوریت عقل و توجه به اقتضائات زمان در تشابه اندیشه او و سید جمال اشاره نمود. همچنین 

 توان به تقسیم جهان و جوامع بشری به دو گروه الهی و مادی، از سوی سید اسداهلل خرقانی می

گرایی و ماتریالیسم، در ادامه اندیشه  دت ادیان برای مبارزه با موج مادیش( و لزوم وح2925د )

 (.2993خراقانی، ) سید جمال از سوی او اشاره کرد

در ایران در ارتباط با مفاهیم « اصالحات»مفهوم  های سیاسی و اجتماعی، با توجه به زمینه

ر یك نگاه کلی، در دو مسیر طرح شد. طرح این مفاهیم د« توحید»و « گرایی خرافه»، «انحطاط»

سید اسداهلل خرقانی ) گرایی سنگلجی، برقعی و...( و نواندیشی دینی و عقل) گرایی مشخص سلفی

میرزاملکم خان و فروغی و...( پیش رفت. البته الزم به یادآوری ) و...( و غیردینی با مرجعیت غرب

التقاطی با مفاهیم و سنت غربی  است که نواندیشی دینی نیز خود در نهایت به صورت روشمند یا

  در ارتباط بود.

به طور خالصه و در ادامه خط داستان پژوهش حاضر، در دوره پیشامشروطه و دوره مشروطه 

به صورت مشخص و روشن، بحثی در حوزه مفهومی علوم انسانی اسالمی یا غربی وجود نداشت. 

، «آزادی»، «قانون»مفاهیم جدید مانند یا بحث بر سر « جدید و قدیم»گرچه مفاهیمی مانند علوم 

 و... وجود داشت و مورد مناقشه و اختالف بود.« مشروطه»

 . علوم انسانی اسالمی در دوره پهلوی7

( به عنوان نخستین گام در حرکت و ورود به عصر جدید و برآمدن 2133) با شکست مشروطه

ب وارد مرحله جدیدی شد. او در ( از درون آن، رابطه ایران و غر2913) دولت مطلقه رضاشاهی

این راه مجموعه اصالحاتی را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آغاز نمود که یکی از این 

گذاری رسمی نظام آموزش و پرورش به سبك جدید در ایران و در همین  اصالحات مهم، پایه

 بود.  2923ترین اقدامات او تأسیس دانشگاه تهران در سال  راستا از جمله مهم

به همین منظور اعزام دانشجو برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و أخذ علوم نوین به 

کردگان به ویژه در دوره  با ورود این تحصیلصورت منظم و قانونمند سرعت بیشتری گرفت.

پهلوی دوم، مباحث جدید و البته مشابهی با موضوع پژوهش حاضر، در چهارچوب مفاهیمی 
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که مباحثی التقاطی و غیرروشمند در  2«بازگشت به خویشتن»، و «راه سوم»، «راییگ غرب»چون: 

گرایی و رادیکالیسم بود، مطرح گردید که در عین  های اسالمی، مارکسیستی، سلفی تالقی اندیشه

 قرابت ظاهری با مفهوم علوم انسانی اسالمی، تفاوت ماهوی با این مفهوم داشتند.

( به ایران، دوره جدیدی از تماس سنت روحانیت با 2131ـ2923) با ورود دکتر تقی ارانی

ترین و  مهم« ماتریالیسم» گردید. تر از قبل، آغاز  های چپ مارکسیستی به مراتب عمیق اندیشه

(. از سوی 2921 ؛1591؛ 2951ارانی، ) شده در آثار ارانی بود  ترین مفهوم مارکسیسم ارائه بنیادی

ماتریالیسم »را به عنوان یاری جدا نشدنی از « علم»دی خویش، دیگر، ارانی در متون تولی

به جامعه علمی معرفی نموده بود و آن را به عنوان تنها نماینده فلسفه رئالیستی معرفی « دیالکتیك

ها به ویژه  های فلسفی سعی در طرد و به حاشیه راندن آن آلیسم خواندن سایر دستگاه ایده  و با

آلیسم و  ایده» 1لذا، سنت روحانیت در چهارچوب دوگانه ساختگی .فلسفه اسالمی را داشت

درگیر چالش در حوزه فلسفه با سنت چپ گردید و فلسفه اسالمی، دوباره مورد توجه و « رئالیسم

 توجه روحانیت بیش از هر چیز به سرشت الحادی کمونیسم بود. 9بازخوانی روحانیت قرار گرفت.

، باعث گردید که کلیه مناقشات بین دو سنت روحانیت و چنین دریافتی از سنت مارکسیسم

به ویژه فلسفه که مادر علوم بود و به   های علوم ـ چپ، ماهیتی کالمی و اعتقادی پیدا کند و حوزه

بدین ترتیب  3دیده شود.« الحادی و الهی»ـ در قالب دوآلیسم   تبع آن، سایر علوم طبیعی و انسانی

                                                           

ستیزی را که بیشترین سویه و نوک  های غرب های فردید، آل احمد و شریعتی در مجموع جریان این مفاهیم در اندیشه. 2
داری بود، به راه نداختند که تاکنون به نوعی مطرح و محل مناقشات سیاسی و حتی  ایهحمله آن متوجه لیبرالیسم و سرم

 باشند. فلسفی می

2. Dichotomy 
، 2911. برای نمونه ر.ک: طباطبایی، محمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، با مقدمه مرتضی مطهری، تهران: صدرا، 9

 .2962از سنگرهای ایدئولوژیك، قم: موسسه در راه حق، چاپ دوم،  ، چاپ سوم؛ مصباح یزدی، محمدتقی، پاسداری3-2ج
برای نمونه ر.ک: مصباح یزدی، محمدتقی، پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیك، قم: موسسه در راه حق، چاپ دوم، . 3

 که با حضور مصباح یزدی، سروش و... از یك طرف و 2961های تلویزیونی سال  . همچنین در مناظره29، ص2962
های ایدئولوژیك به جای بحث سیاسی و  کیانوری، طبری و... از طرف دیگر برگزار شد، تمرکز اصلی روی بحث

دینی مخالفان و این که مشکل و مسئله اصلی، نه رقابت سیاسی یا  اقتصادی بود. قصد روحانیان نشان دادن الحاد و بی
 اقتصادی، بلکه مسئله کفر و ایمان است، بود.
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شناسی و فیزیك و شیمی گرفته تا علوم انسانی چون  ز زیستعلوم، اعم از علوم طبیعی ا

توانستند بر مبنای الهی و توحیدی و یا ماتریالیستی و الحادی  شناسی و تاریخ و اقتصاد، می جامعه

 2شکل گرفته، تدوین شوند.

 . علوم انسانی اسالمی در عصر جمهوری اسالمی 8

ره و استقرار یك نظام اسالمی، نیازمند علوم با پیروزی انقالب، روحانیت دریافت که برای ادا

باشد. مشکل همه این علوم این بود که در  گوناگونی به ویژه در حوزه علوم انسانی جامعه می

غرب تولید شده بودند. چنین نیازی ادامه انقالب و تغییر در ساختار سیاسی را در گرو و مرهون 

 نمود. تالش علمی و فرهنگی می

دایی این بود که با طرح موضوعات و مسایل علوم به اصطالح غربی و ارائه فکر اولیه و ابت

 ها به علوم اسالمی و به ویژه فقه اسالمی که علم اصلی و قالب سنت روحانیت بود، احکام آن

معادل هر یك از مسایل مطروحه در علوم مختلف( هر یك استخراج و ارائه و بدین نحو علوم )

 ید گردد.معادل اسالمی انسانی تول

سازی زمینه تولید علوم انسانی  در همین راستا، ابتدا ستاد انقالب فرهنگی به منظور آماده

های خود به اقتفا و اقتضای  این ستاد بعدها با توسعه و گسترش فعالیت 1اسالمی، تشکیل شد.

ی عالی شورا»شرایط سیاسی و اجتماعی و منطق ایجاد علوم انسانی اسالمی و انقالب فرهنگی، به 

( 2969 آذر 23) تغییر نام داده، ارتقاء پیدا کرد. این شورا از زمان تأسیس خود« انقالب فرهنگی

 9تاکنون حدود چهل نهاد، شورا و مرکز را به صورت مستقیم و اقماری تاسیس نموده است.

                                                           

های چپ در ایران  عات بیشتر پیرامون مواجهه سنت چپ و روحانیت، ر.ک: صدرا، محمد، روحانیت و اندیشهبرای اطال. 2
 .2933معاصر، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 

 به فرمان امام خمینی تأسیس گردید. اعضای اولیه ستاد عبارت بودند از: 2953خرداد  19. این ستاد در تاریخ 1
الدین  ، محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد، جاللعلی شریعتمداری

 فارسی.
توان به: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه که بعدها به پژوهشگاه تبدیل شد، دانشگاه آزاد  ها می ترین آن از جمله مهم. 9

های  )سمت(، جهاد دانشگاهی، هیئت حمایت از کرسی ها اسالمی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
 اشاره نمود. های تعلیمات دینی مدارس و... پردازی، شورای تدوین کتاب نظریه
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 ها در اصالح نظام آموزشی و تولید علوم انسانی اسالمی، با گسترش این اقتضائات و ضرورت

دامنه این اصالحات تا اصالح نظام درسی قبل دانشگاهی و آموزش ابتدایی نیز گسترش پیدا کرد 

تر و در قالب مفاهیم تولیدی  که این امر مسئله آموزش به ویژه در حوزه علوم انسانی را پیچیده

 تر و مناقشه برانگیزتر نمود. جدید سیاسی

 . ارزیابی، پیامدها و مجادالت9

حوزه علوم موجب ایجاد و یا حداقل تقویت نگاه حداکثری به دین در سنت  نگاه کالمی به
های دینی، روحانیت را واداشت تا در  ای از آموزه روحانیت گردید. چنین ادعا و انتظار گسترده

گذاردند، به جایگزینی اسالمی بیندیشد و تالش کند  های دیگر پیش می برابر هر آنچه ایدئولوژی
 از آن ارائه نماید.ای اسالمی  قرینه

گردید که علوم انسانی اسالمی همواره در انفعال قرار گیرد، زیرا  چنین منطقی همچنین باعث

گردید. بدین ترتیب، محل انتزاع علوم انسانی  چنان از سوی علوم غربی طرح می سئواالت هم

ها در  ه زندگی آناسالمی تولیدی معادل، سئواالتی بود که از جامعه غربی برخاسته بود و با شیو

کرد و از  فهم و تفسیر می ارتباط بود و این علوم را هرچند اسالمی، در سایه علوم غربی، قابل 

های سنت روحانیت در ورود به این بحث بود،  سوی دیگر، در جهتی عکس آنچه یکی از انگیزه

 2برد. ، پیش می«التقاط»یعنی ترس و جلوگیری از مفهوم 

گیری این علوم در انفعال ناشی از دگرسازی علوم به  خاستن و شکلکه، بر عالوه بر این

علوم انسانی ) ای و وابسته به وجود غیر اصطالح غربی، هویت این علوم را اساساً هویتی سایه 

که  ای  گونه داد. به ها جنبه و هویتی نقدگونه و غیرسازنده و وابسته می گردانید و به آن غربی( می

نمایاند، تا حل مسایل و موضوعات  لی این علوم را نقد علوم انسانی غربی میوظیفه و کارکرد اص

شاید از همین زاویه بتوان ارتباط و گسترش این «. خودی»و معضالت انسان و جامعه به اصطالح 

                                                           

هایی چون مجاهدین خلق و فرقان و افرادی  . برای مثال حساسیت و مخالفت شهید مطهری با مرحوم شریعتی و گروه2
بارزه ایشان با مفهوم التقاط بود که در سطوح علمی و شخصی مختلف بین چون گودرزی و آشوری از جمله تالش و م

گیری بود که در نهایت نیز خود ایشان و دوستانش چون شهید بهشتی، مفتح و  سنت روحانیت و چپ در حال اوج
 رجایی و... قربانی آن شدند.
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در جهان « مدرنیته»ویژه در قرن بیستم در واکنش به  های انتقادی که به علوم را در رابطه با پارادایم

 2ل گرفت، تبیین نمود و توضیح داد.غرب شک

این خألها و از سوی دیگر دولتی شدن این اصالحات و نگاه مصنوعی به تولید علم، باعث 

های تا حدی شخصی و غیر دولتی نیز جای خود را متناسب با دغدغه و دیدگاه  گردید تا فعاللیت

وزش عالی در درون حوزه از ها و مؤسسات آم افراد و نهادهای خاص، باز کنند. تأسیس دانشگاه

 جمله این اقدامات بود. 

ع( که بعدها تبدیل به دانشگاه )پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، موسسه آموزش عالی باقرالعلوم

پژوهشی امام خمینی، مدرسه عالی شهید مطهری،   ـ شد، دانشگاه شیخ مفید قم، موسسه آموزشی

اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  ع(، پژوهشگاه علوم و فرهنگ)دانشگاه امام صادق

مرکز پژوهشی دارالحدیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور، دانشگاه ادیان و مذاهب 

 و... از جمله این اقدامات شخصی و غیر دولتی بودند.

حرکت حوزه علمیه قم در جهت مدون و منظم کردن دروس سنتی حوزوی و استفاده از 

نوین در آموزش طالب علوم دینی نیز در همین چهارچوب بود. اصالح و تدوین برخی های  شیوه

ها و  منابع آموزشی حوزوی و تأسیس مدارس علمیه به شیوه دانشگاهی و متمرکز کردن حوزه

های  س(، حوزه)الزهرا ترین این اقدامات بود. تأسیس جامعه ها مهم مدارس علمیه قم و شهرستان

الملل تأسیس سازمان مدارس خارج از کشور و مرکز جهانی علوم  در سطح بینعلمیه خواهران، و 

های وابسته  اسالمی که بعدها ادغام و تبدیل به جامعه المصطفی العالمیه و مدارس و پژوهشگاه

 گردید، از دیگر اقدامات حوزه علمیه در اصالح نظام دروس سنتی و تولید علوم انسانی اسالمی

 بود. 

هایی از سوی حوزه علمیه، طالب نسل جدیدی بودند که تحت عناوینی  شحاصل چنین تال

به دو زبان علوم جدید و قدیم آشنا و قادر به سخن گفتن « حجت االسالم والمسلمین دکتر»چون 

ها در حوزه متون و نیروی انسانی و  با آن دو زبان بودند. البته کل این اقدامات و محصول آن

                                                           

 توان ناشی از این امر دید. ز میهای انتقادی و چپ نو و پست مدرنیسم را نی یکی از دالیل گسترش اندیشه. 2
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 ناقشه موافقان و مخالفان قرار داشته و دارد.های تولیدی مورد م شیوه

گونه موسسات آموزش عالی و  رویه و قارچ از سوی دیگر، در حوزه دانشگاه نیز رشد بی

ها در  هایی که حتی حداقل استانداردهای علمی را نیز دارا نبودند و همچنین محصوالت آن دانشگاه

 ن و مخالفان است. همچنین نگاه کمّی به مسئلهقالب متون و نیروی انسانی نیز مورد مناقشه موافقا

علمی کشور   تولید علم و قطع رابطه دانشگاه و علوم رایج در آن با مسایل جامعه نیز از تبعات سیاست

 بود.

ها و سایر مباحث بر سر مفهوم علوم اسالمی انسانی و مفاهیم مرتبط  مجموعه این انتقاد

علم، وحدت حوزه و دانشگاه، و در نهایت مفهوم توسعه، پردازی، تولید  های نظریه همچون کرسی

باعث ایجاد مجادالت و مباحثی گردیده که همچنان ادامه دارد. البته در اکثر این مناقشات، مباحث 

 تاریخی مربوط به ایجاد، تطور و تحول این مفهوم غایب است.

شکل رادیکال آن در  سازی علوم در در نهایت الزم به یادآوری است که بحث بر سر اسالمی

روتر آن در علوم اجتماعی و انسانی در سایر کشورهای اسالمی و به ویژه  همه علوم و شکل میانه

روشنفکران عرب و حتی جهان غرب نیز مطرح بوه و هست که البته بررسی تاریخ این مفهوم در 

  2طلبد. ها خود مجال و نوشته خاص خود را می آن

 گیری . نتیجه11

توسط سید جمال و با معکوس کردن تالش نوگرایانه سر سید « لوم انسانی اسالمیمفهوم ع»

احمدخان در خالل برخورد و تماس جهان اسالم با غرب به ویژه در شبه قاره هند و در رابطه با 

علم و »شکل گرفت. این کار با تفکیك هوشمندانه سیدجمال بین مفاهیم « اصالح»و « انحطاط»مفاهیم 

خودساخته  مارکسیسماین مفهوم با ورود  انجام شد.« دین و سنت»ویی و از سوی دیگر، از س« تجدد

ارانی در مناقشه بین سنت روحانیت و سنت چپ مارکسیستی مورد توجه و مناقشه و تأکید قرار 

                                                           

سازی دانش، گروه مترجمان، قم:  سازی دانش در غرب، ر.ک: استنبرگ، لیف، اسالمی برای نمونه در مورد بحث اسالمی. 2
 .2933انتشارات بوستان کتاب، 
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بودن فلسفه « آلیستی رئالیستی و ائده»گرفت. در مناقشه این دو سنت در حوزه فلسفه که حول محور 

و ماتریالیستی مطرح گردید. با پیش فرض مادر علوم بودن فلسفه از طرف هر دو سنت فکری، اسالمی 

های موجود از سوی سنت روحانیت به صورت کلی به دو نوع الحادی و الهی تقسیم و لذا  فلسفه

مفهوم علوم انسانی اسالمی ایجاد شده در متون سیدجمال بار دیگر و در مواجه با مارکسیسم، جانی 

اره یافت. این مناقشه که در اصل سیاسی بود، پس از انقالب یکی از مفاهیم سیاسی اصلی در حوزه دوب

ای جدید گردید. این  وارد مرحله« انقالب فرهنگی»علمی مورد توجه و تأکید قرار گرفت و با مفهوم 

ری چون مفهوم در زمینه سیاسی و اجتماعی پس از انقالب در عصر جمهوری اسالمی با مفاهیم دیگ

و در « ایجاد و احیای علوم و تمدن اسالمی»در حوزه علوم انسانی و « پردازی نظریه»، «تولید علم»

، گره خورده و محل «ورود به عصر جدید با حفظ هویت اسالمی»و « توسعه و پیشرفت»نهایت مفهوم 

و تطور و تحول این  پژوهش حاضر با مرور تاریخ ایجاد مناقشه و بحث قرار گرفت که هنوز ادامه دارد.

مفهوم در ارتباط با زمینه سیاسی اجتماعی، سعی داشت تا نوری بر بخش تاریك ریشه تاریخی این 

مفهوم که در خالل مجادالت حول آن، مغفول مانده، بیافکند تا از این طریق شاید بتواند برخی از 

 آن را رفع نماید. انحرافات ایجاد شده حول مناقشه بر سر این این مفهوم و محل انتزاع
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