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  چكيده
رهبر انقالب به صورت مستمر در زمينه اهميت و ضرورت توليد دانش و فناوري 

رفت از هاي مكرري به مسئولين، اساتيد و دانشجويان دارند. ايشان راهكار برونتوصيه
سازي علم مطرح كرده و با رويكردي تجاريمشكالت موجود را گسترش توليد دانش و 

اند. جنبش فعال براهميت تدوين نقشه جامع علمي كشور و حركت مبتني بر آن تأكيد كرده
علم و فناوري از جمله كليد واژگاني سازي علوم انساني و تكميل زنجيرهافزاري، اسالمينرم

سخ به اين سوال اساسي است است كه مرتب در بيانات ايشان تكرار شده است. نكته مهم پا
منظور ايشان از توليد علم و گسترش فناوري چيست و با توجه به اين امر كه  كه اصوالً

ريشه در تمدن غرب دارند، نگاه ايشان چه نسبتي با دانش و  هاي موجود عموماًدانش
تكنولوژي برخاسته از تمدن غير ديني غربي دارد؟ با تحليل بيانات ايشان از طريق 

تاريخي، نگاه شناسي تحليل محتواي اسكينر نتايج زير حاصل گرديد: به دليل تجربهوشر
هاي ايدئولوژيك و شخصيت علمي كه ايشان دارند پيشرفت دانش اهميتي كانوني در ديدگاه

ايشان دارد. پيشرفت دانش دركشور بايد با تحول در علوم انساني موجود آغاز شود زيرا 
بيني غرب و اسالم دارند اما دانش فني و شناسي و جهانمعرفت تفاوت ماهيتي در نظام

طبيعي توليد شده در غرب، به دليل عقل مشترك انساني در رسيدن به نظام علي و معلولي 
هاي ، بايد توليد علم از راهگيرد اماواند مورد استفاده قرارتطبيعت با اندك اصالحاتي مي

  ي پيشرفت مبتني بر جهان بيني توحيدي رسيد.الزم است به الگووجديد پيگيري شود 
  .بيني اسالمي، نقشه جامع علميتمدن غرب، تكنولوژي، رهبر انقالب، جهان :دواژهيكل
  10/10/1396 تأييد خيتار                                          11/09/1396 تافيدر خيتار

ه نا ی ص ی -عل ژپو

 .باشديم مجتبي صديقي يآقا يمقاله حاضر برگرفته از رساله دكتر
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  مقدمه
هاي متفاوتي درخصوص تكنولوژي غربي و دانش برخاسته انديشمندان مسلمان ديدگاه

شده از تمدن غرب دارند. اين امر بسترساز مشاجرات فكري گسترده اي در جوامع اسالمي 
ـــوي آن افرادي قرار دارند كه اعتقاد و طيف فكري پيچيده اي را ايجاد كرده كه در يك س

ضي به دانش و تكنولوژي غربي دارند و براين عقيده هستند كه براي پيشرفت علمي بايد مح
سيدن به دانش و تكنولوژي طي كرده سيري را رفت كه غربيان براي ر سوي همان م اند. در 

هاي عميق در مباني فكري و ديگر اين طيف كســـاني قرار دارند كه معتقدند به دليل تفاوت
وامع مسيحي و اسالمي، نمي توان براي رسيدن به پيشرفت و توسعه ايدوئولوژي حاكم بر ج

همان راهي را رفت كه غرب طي كرده اســت. اين گروه دانش و تكنولوژي غرب را حامل 
اند كه بايد راهي متفاوت را طي دانند و بنابراين براين عقيدهفرهنگ و ايدئولوژي غربي مي

كامال ناي تفكري  جديد را بر مب يهكرد و علوم  پا ـــالمي  ته  اس يان الب ريزي نمود. در اين م
حالتي ميانه دارند و معتقدند دانش و تكنولوژي غربي نتيجه ديدگاه كه  هايي وجود دارد 

ساني و يافته شري است و هرچند رگهخرد ان هايي از فرهنگ و ايدئولوژي غربي هاي عقل ب
هاي همخوان ادن بر سر راه آن، بخشتوان با فيلتر قرار دها سوار شده، اما ميبر اين پيشرفت

هايي كه همخواني الزم با با فرهنگ اسالمي را مورد استفاده قرار داد و آن دسته از پيشرفت
تفكر اسالمي را ندارند، كنار نهاد. اين موضوع اكنون به چالشي جدي در مسير تبيين مفهوم 

 اين اهميت و ضرورت اساستوسعه و پيشرفت در جمهوري اسالمي تبديل شده است. براين
  :گيردمي بر در را ذيل محورهاي موضوع

شك دانش و تكنولوژي ريزي تمدن بزرگ اسالمي را دارد و بيانقالب اسالمي داعيه پي -
 دهي به هر تمدن نقشي اساسي دارد.در شكل

هاي نظري جدي در خصـــوص نوع مواجهه با دانش و تكنولوژي غربي در كشـــور چالش -
 بايد به يك ديدگاه معيار در سياستگذاري رسيد.وجود دارد كه 

سياسي انقالبي در حوزه دانشي در كشور توليد  - هنوز مدل مشخصي مبتني بر تفكر اسالم 
 نشده است.

در چهارمين دهه از عمر انقالب اسـالمي وجود يك الگوي پيشـرفت و تعالي همه جانبه با  -
 يك رويكرد مشخص به دانش و تكنولوژي ضرورت دارد.
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ا توجه به جايگاه مبنايي واليت فقيه در ساختار حكومت ديني در عصر غيبت، ب -
شناخت نوع نگاه ولي فقيه به مسأله دانش و تكنولوژي در راستاي سياستگذاري ضرورتي 

  اساسي است.
بنابراين وجود نگاهي شـــفاف و گويا به مســـأله دانش و تكنولوژي در كشـــور مبتني بر 

سالم انقال ساسي است لذاتفكر توحيدي و ا ضرورتي ا شينه چنين به توجه با بي   محور ايپي
  :است شده تشكيل سوال دو از روپيش پژوهش اصلي

دانش و تكنولوژي در ساحت كلي انديشه سياسي رهبر انقالب از چه جايگاهي برخوردار  -
 است؟

برداري ايشان چه ديدگاهي در خصوص دانش و تكنولوژي برخاسته از تمدن غرب و بهره -
 از آن در جمهوري اسالمي دارند؟

  و به سواالت فرعي ذيل نيز پاسخ داده خواهد شد:
 هايي در مورد دانش برخاسته از تمدن غرب در بين مسلمانان وجود دارد؟چه ديدگاه -

 مباني شكل دهنده نوع نگاه رهبر انقالب به دانش از چه مولفه هايي تشكيل شده است؟ -

 راه غرب در حوزه دانشي در نگاه ايشان وجود دارد؟آيا ضرورتي براي ادامه دادن  -

ـــرفت در حوزه دانش در رابطه با علم  - چه مالحظاتي براي بنيان نهادن يك مدل بومي پيش
 غربي وجود دارد؟

  موضوع پيشينه و نظري ادبيات-1
  مفهوم تكنولوژي تعريفادبيات نظري:  -2-1

 معناي به logy و هنر و فن معني به Techne يوناني كلمه تركيب دو از واژه تكنولوژي
ـــتفاده ـــده در خرد از اس ـــناخت، ايجاد ش ـــت، ش ـــي در تكنولوژي به همين دليل اس  فارس

 و يعلم منطق نديبرآ يدر يك تعريف عام تكنولوژ« .اســـت شـــده ترجمه »شـــناســـيفن«
 ســـمت به يالمســـائل حل كرديرو با را مدرن انســـان كه اســـت ياســـودانگارانه يهازهيانگ

ـــوق عتيطب بهتر كنترل جهت نينو يهايفناور ) در يك 28:1393نيا،(دانش. »دهد يم س
ـــكل ايمجموعه« از اســــت عبارت تكنولوژي ترجامع تعريف  و ابزارها اطالعات، از متش
ـــأت عملي تجربه و علم از كه هاييتكنيك ـــعه، در و اندگرفته نش  به و توليد طراحي، توس

 همان).(»گيرند مي قرار استفاده مورد خدمات و هاسيستم فرايندها، محصوالت، كارگيري

 افزار ياشود: سختمي تشكيل يكديگر به وابسته جزءسه از تكنولوژي با اين تعاريف هر
 استفاده داليل افزار، كهافزار و مغزسخت از استفاده نحوه دانش افزار يافيزيكي، نرم ساختار
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اصــوال ماهيتي فكري فرهنگي و گاهي  نمايد ومي توجيه خاص را ايشــيوه به تكنولوژي از
ــديق يا تكذيب اي از گزارهبنابراين مجموعه .حتي ايدئولوژيك دارد هاي مفهومي قابل تص

  توان در مورد تكنولوژي مورد توجه قرار داد:زير را مي
 محصول يك به نيل براي فنون و علوم از ايمجموعه -

 آن كنترل و كاربرد در آگاهي و ابزار به انساني شعور اشراف -

 براي ســـاخت يك تجهيزات و ابزار و فنون ها،روش فيزيكي فراگردهاي از ايمجموعه -
 محصول

 حاصــل كه خدماتي عرضــه و كاال توليد و تهيه براي الزم هايشــيوه و هادانش ها،مهارت -
 باشدمي طبيعت در موجود قوانين تركيب و انسان شناخت و فكري قدرت

  علمي است ايپديده ها وانسان فني تجارب تبلور و علمي مساعي تشريك حاصل -

 كار، ابزار و وســايل كند،مي مشــخص را انســاني جوامع روزمره زندگي محتواي و شــكل -
 آن تكنولوژي ثمرات و نتايج همگي فراغت و زراعت دفاع، و جنگ درمان، نقل، و حمل
 .)1395فر،است (ستاري جامعه

  پيشينه موضوع -2-2
ــه رهبر انقالب در حوزه دانش و تكنولوژي كارهاي كمي انج ــده و در زمينه انديش ام ش

ـــوع به دقت مورد  الزم قرار نگرفته اســـت. برخي از كارهاي مرتبط با اين  وجهتاين موض
  موضوع به شرح زير قابل اشاره هستند:

ـــريعت وهمكاران( ـــالمي در مو«) در 1393ش اجهه با مدرنيته رهيافت نظري انقالب اس
 مورد ،يهر عصر در شرفتهيپ يتكنولوژ استخدام ياسالم انقالب منظر نويسند: ازمي »غربي
ـــ و ابزار عنوان به ديبا و گرفته قرار توجه . رديگ قرار نياهداف د خدمت در نينو يهاوهيش
ستبداد از مانع بايد كه است آن يسودمند و يسازندگ نش،يگز مالك ستعمار و ا  تيبشر ا
سالم تفكر. گردد  آن از و ديستايم ك رايتكنولوژ يهاشرفتيپ كه جهت نيا از يانقالب ا

ستفاده شتراك يغرب تهيمدرن با كنديم ا  در را آن يريوه بكارگيش كه جهت از آن و دارد ا
  .دارد افتراق ،يغرب تهيمدرن دهد بايم قرار ياسالم معارف چهارچوب
  »رهبري معظممقام انديشه اسالمي در گراييتمدن گفتمان اندازچشم«) در 1392روحي(

گرايي كه رهبر انقالب يكي از افرادي است كه انديشه ايشان در معتقد است رويكرد تمدن
هاي تمدني غرب در بندي اســت، به دنبال اســتفاده از ظرفيت پيشــرفتاين حوزه قابل دســته

اين جريان در استفاده از دانش حوزه علم در راستاي پيشرفت كشور است اما مالحظه اصلي 
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ـــده در غرب اين اســـت كه تحت تأثير كاركردهاي منفي فرهنگي اين تمدن قرار  ،توليد ش
  نگيرد.

  »نقد و بررســي رويكرد تهذيب و تكميل علوم موجود«) در 1391اميرخاني و همكاران(
شكل هاها و آزمون نظريهبر نقش عقايد فرهنگي در ترسيم فرضيه معيار تميز دهي به يك و 
تأكيد كرده و نتيجه مي به دليل دو علم از غير علم  گيرند رويكرد تهذيب و تكميل علوم 

ــالمي وجود دارد، نمي ــتگاه متفاوت فرهنگي كه ميان جامعه غربي و جامعه اس تواند به خاس
فصل مشتركي ميان غرب و اسالم تبديل شود. بنابراين به تأسيس رويكرد جديدي در توليد 

  رسد.علم مي
معتقد اســت ســه قاعده  »غرب تمدن قبال در شــيعه يفقها موضــع«) در 1388جوادزاده(

ــتي گزيدن از كفار، از جمله داليلي  ــبه به كفار و حرمت دوس ــبيل، حرمت تش فقهي نفي س
است كه برخي علماي شيعه به استناد آنها تمدن غرب را رد كرده و درنتيجه علم با خاستگاه 

  دهند.غربي را هم مورد ترديد قرار مي
صبه شي كه در آن به رغم برخي كارهاي جذابي كه در اين حوزه  ورت گرفته اما پژوه

هاي رهبر انقالب در اين خصوص پرداخته باشد و ابعاد صورت مشخص به بررسي ديدگاه
شه رهبري را در اين حوزه نظري و عملي و داليل و زمينه هاي اجتماعي و ايدئولوژيك اندي

 ردارد.بررسي كند، مشاهده نگرديد. اين نوشتار در تالش است در اين راستا گام ب

 روش شناسي پژوهش-2

شه رهبر انقالب نيازمند ستاي ورود به اندي ستيم اما به روش يك اتخاذ در را  پژوهشي ه
توان به دشواري مي بزرگاني همچون ايشان، سياسي انديشه هاي موجود درپيچيدگي علت

 و انديشــه شــناخت لذا براي آنان را تحليل و تبيين نمود. هايانديشــه با يك روش به تنهايي
مذهبي ايشان  و تاريخي اجتماعي، سياسي، ابعاد تمام بايد فكري رهبري انقالب، شخصيت

ـــائات خاص اجتماعي مدنظر  گراييكثرت نوعي و قرار داد را در كنار مباني فكري و اقتض
  گرفت؛ هرچند در نوشتاري در حد يك مقاله چنين امري ميسر نيست.  پيش در را روشي

ها يكي از بهترين »تحليل محتوا«ها شايد وجود در زمينه تحليل انديشههاي مدر بين روش
ـــد كه از قابليت  تحقيقي روش محتوا تحليل«هاي خوبي در اين زمينه برخوردار اســـت. باش

ـــت ـــتخراج هايداده از تكرار قابل و معتبر نتايج گرفتن براي اس ـــده اس (باردن،  »متن از ش
ــيمحتوا را روشــى براى مطالعه عل يتحل . برنارد برلســون)6:1375 ــتماتينى، كمّى و س ك يس
 توانمي اصــوال« .(همان)ف كرده اســتيتعر ريدن به تفســيهاى ارتباطى جهت رســفرآورده
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ـــت فني را محتوا تحليل  طور به را هاپيام خاص هايويژگي توان،آن مي كمك به كه دانس
برخي صــاحب نظران  .))3:1383(كريپندورف،  »داد قرار شــناســايي مورد عيني و يافتهنظام

 باشد، شده ضبط اطالعات محتواي بررسي منظور به كه مندينظام رويه هر را محتوا تحليل
 ربط براي پژوهشــي فن يك عنوان به را آن برخي ديگر. )7:1379،كنند(ســـرمدمي تعريف
. )9:1373كنند(هولســتي،مي تعبير تكرارپذير و معتبر ايگونه به آن مضــمون به هاداده دادن

 مشخصات آن وسيله به كه فني« از است عبارت محتوا تحليل در يك جمع بندي مفهومي،
).  11:1382(ازكيا، »شوندمي شناساييعلمي استنباط جهت دقيق و روشمند طور به پيام خاص

 دانش به تا باشـد مشـخصـي قواعد بر مبتني تحليل كه اسـت آن متضـمن امر عينيت و دقت«
(ســاده،  »يابند دســت نظر مورد يكســان نتايج به مختلف هايپژوهش از دهد امكان پژوهان
ـــاني دچار  .)8:1375 ـــمندان حوزه علوم انس با اين وجود روش تحليل محتوا در ميان انديش

 اين مقالهبرداري قرار گرفته است. در تكثرگرايي شده و با رويكردهاي متفاومتي مورد بهره
  بهره برده خواهد شد. شناسي تحليل محتواي اسكينراز روش

سوال است كه براي فهم يك متن مبناي روش سكينر تالش براي پاسخ به اين  سي ا شنا
شناسي رايج و متعارف اما متضاد وجود چه روشي مناسب است؟ براساس نگاه وي دو روش

ـــي قرائت زمينهروش«دارد؛  ـــناس را تعيين كننده معناي متن  »زمينه«كه چارچوب يا  »ايش
سياسي اجتماعي و اقتصادي آن داند و فهم متن را منوط به فهم زمينهمي هاي فكري، ديني، 
ـــاس براي فهم متن بايد زمينه كلي يا چارچوب نهايي كه متن در آن پديد كند. براينمي اس

ــي قرار داد. رويكرد ديگر روش ــناس ــي قرائتآمده را مورد بازش ــناس م دارد كه بر متني ناش
كند و هر تالشي را براي بازسازي به عنوان كليد فهم آن تأكيد مي »خودمختاري ذاتي متن«

  .)46:1386(مرتضوي،  داندهاي فكري و اجتماعي آن بيهوده ميزمينه
ــته (همان) و توجه محض به زمينه يا  اســكينر مفروضــات هر دو روش را نادرســت دانس

ـــرف ـــت آن ناكافي مي چارچوب اجتماع يا مطالعه ص داند. او معتقد متن را براي فهم درس
سونگري در اين خصوص پرهيز كرد و با تلفيق اين دو روش از طريق قرار  ست بايد از يك ا
ناي مورد نظر  به مع يدايش آن  باني پ ماعي و ز چارچوب فكري، اجت نه و  دادن متن در زمي

قرار  "رسان فتاري مقصودكنش گ"شناسي خود را مولف دست يافت. اسكينر مبناي روش
دهد و از انجام دهد كه منظور وي اين اســت كه مولف با نوشــتن متن كاري را انجام ميمي

ـــد قرار داد (تولي،  ـــف همين قص ـــاس هدف را بايد كش ـــدي دارد. بنابراين اس آن نيز قص
ـــت بوم مولف، آثار و تاليفات وي، حوادث «). 55:1388 ـــود نيز بايد زيس براي نيل به مقص
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ســـياســـي و اجتماعي زمانه، وضـــعيت مخاطبان و خوانندگان و خالصـــه فضـــاي فكري و 
اجتماعي و زباني زمان نگارش متن را بازآفريني كرد تا با درك جايگاه مولف و موقعيت 

  )5:1380(اسكينر، . »مخاطبان بتوان معناي مورد نظر وي را دريافت
: نويسنده در نوشتن متن خواهد شد پاسخ دادهزير  تسؤاالهر متن  فرايند تحليللذا در 

ـــكل مي ـــبت به ديگر متون موجود، كه زمينه ايدئولوژيك را ش دهند، چه كاري انجام نس
نويسنده در نوشتن يك متن نسبت به كنش سياسي موجود و مورد بحث كه  داده است؟مي

ـــكل مي ـــت؟ ايدئولوژيدهد، چه كاري انجام ميزمينه عملي را ش يد ها چگونه باداده اس
ش سايي  ست و چه تأثيري در رفتار وشنا سي چي سيا سي و كنش  سيا د؟ ارتباط ايدئولوژي 

ساختنها و كنشسياسي دارد؟ كدام انديشه سياسي در ترويج و هنجار مرسوم  تحول  هاي 
 )79:1387(بهروزلك،  ايدئولوژيك نقش دارند؟

سه  سكينر  سهيل در بكارگيري روش ا ضوع و براي ت ستاي تبيين مو مقوله مدنظر در را
راســـتا گيرد، ايدئولوژي يا هنجار مرســـوم، اقتضـــائات تاريخي و نيت مؤلف. دراينقرار مي

اشــاره مســتقيمي به تبيين موضــوع  96مفاهيمي كه در بيانات رهبر انقالب تا پايان تابســتان
ـــتخراج مي ـــورت كيفي و كمي اس ـــائات تاريخي و دارند به ص گردد. در ادامه نقش اقتض

هاي ايدئولوژيك بيان مفاهيم، و نيت و رويكرد مؤلف در تركيب ميان گزاره اجتماعي در
ـــائات تبيين مي ـــوع وجود دارد؛ در گام اول به و اقتض ـــه گام براي تبيين موض گردد. لذا س

بررســي رويكردهاي مختلف به تمدن غرب در جهان اســالم پرداخته خواهد شــد و جايگاه 
خواهد شــد. در ادامه به بررســي مفهوم دانش و بندي مشــخص رهبر انقالب در اين دســته

سي آن پرداخته  شنا شه رهبري و مباني رويكرد ضرورت آن در اندي تكنولوژي و اهميت و 
شد. در ستا اين خواهد  سايي قرار  را شنا ستند مورد  ضمن مفهوم ه واژگان و مفاهيمي كه مت

ـــيعي و مي ـــالم ش ـــائات تاريخي و گيرد و ارتباط معنايي اين مفاهيم با ايدئولوژي اس اقتض
ها و شــود. نهايتا مؤلفهاجتماعي براســاس روش شــناســي تحليل محتواي اســكينر تحليل مي

مالحظات ايشان در تبيين اهداف و راهبردهاي پيشرفت دانش و تكنولوژي در كشور مورد 
  گيرد. برسي كمي و كيفي قرار مي

  تمدن غرب و رويكردهاي مختلف در جهان اسالم-3
سالمي طي  شرفت، در  هجري يازدهم تا دهم ي قرنهاسالتمدن ا پس ازيك دوره پي
سقوط قرار شيبي  شي به آن رو هايشعله تدريج به و گيردمي سرا  تا گذارد،مي خامو

جهان  طرف يك از هبوط اين«يابد.افول مي شــدت به ســيزدهم قرن در آغاز كه حدي
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 ماندگيعقب و اســتبداد و ظلم جمود، و جهل فالكت، فقر و ركود، گرفتار را اســالم

 فرهنگ و تمدن و غرب هجوم معرض در را اسالمي ديگر، كشورهاي سوي از و كرد

 ابزار و جديد فناوري و صـــنعت دانش، ابزار دو با كه داد؛ تمدني قرار غربي جديد

ستعمارگري و سياسي سالم جهان متوجه غارتگري ا ). 267: 1391اراني،(نجاتي »بود شده ا
هاي موجود، در واكنش به چنين وضــعيتي و در راســتاي نجات جوامع اســالمي از مصــيبت

  انديشمندان اسالمي سه رويكرد متفاوت و بعضا متعارض اتخاذ كردند:
هاي موجود در بين كشورهاي ماندگيمشاهده عقب با جريان از يكسو اين: گرايي غرب

تمدن شد و  غرب، يكپارچه تسليم اين فناوري و علمي ديگر چهرهاسالمي، و از سوي 
استعماري آن تفكيك قائل شود، غربي  ابعاد و هاي علمي غربآنكه بتواند ميان پيشرفتبي

 آن سمت به بايد و نيست دشمن جريان، غرب اين نظر از«كرد.  تجويز شدن از سرتا پا را

 و نويسندگان كرد.طي را شكوفايي تمدن و به رسيدن در آنها مسير و كرد حركت
 همچون افرادي و اعراب ميان در طه حسين شميل و شبلي طهطاوي، همچون روشنفكراني

 اين سردمداران از هايينمونه هند، در سيداحمدخان و ايران در زادهتقي و خان ملكم

 جانبههمه تقليد جريان، اين اصلي هايمشخصه اسالمي بودند. از كشورهاي ميان در جريان

 ضابطه و مالك معيار، نوع هيچ بدون آن از اقتباس و غربي، اخذ تمدن و فرهنگ از

 و ليبراليسم سياست، از دين تفكيك غرب، برابر در هويتيو بي خودباختگي خاص،
 ).29:1375موثقي، (»باشدمي آن برابر در تسليم غرب و با تفاهم خالصه،

دومين رويكرد به وضع موجود در جهان اسالم را بايد ناسيوناليسم دانست.  گرايي:ملي
با الگو گرفتن از رويكردهاي ملي ـــكلاين جريان  هاي گيري هويتگرايانه در غرب و ش

توان با گرايشـــاتي اينگونه، هويت ســـياســـي حول محور مليت، به اين نتيجه رســـيد كه مي
 سياسي هايغدغهد«له اسالم و غرب تشكيل داد. هاي ديگر از جممقتدري در مقابل غيريت

 برابر در فرهنگي ضعف همچنين سرخوردگي و احساس با همراه نوزدهم قرن در اعراب

 كه گراييشد، ملي منجر عربي گراييالگوهاي ملي قبول براي تالش به نهايت در غرب،

 عربي كشــورهاي اســتقالل در مهمي نقش كرد و كمك عثماني امپراطوري فروپاشــي به

گرايي راديكال تركي آتاتورك و باستان گرايي رضاشاه ). ملي197:1383(نصر، »كرد بازي
 باشد.نيز به نوعي از جنس همين رويكرد مي

سالم گرايي: گرايي كه براي پيشـرفت به نوعي گرايي و مليدر كنار دو رويكرد غرب ا
ـــالمهاي ديني را تبليغ و ترويج ميعبور از دين و ارزش يان اس ند، جر گاهي كرد گرايي ن
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دهند. برخي معتقدند گرايان طيف متنوعي را تشـكيل ميمتفاوت به موضـوع داشـت. اسـالم
ـــلي تمام عقب ـــلهماندگيكه دليل اص ـــالم و عمل نكردن به احكام و  ها فاص گرفتن از اس

 كامل (شيوه دنيا دين (اعتقاد)، عنوان به را اسالم آنها«دستورات آن در ميان مسلمانان است. 
سي) تعريف مي نظم دولت (يك و زندگي) سعيد، »كنندسيا ). اين جريان تأكيد 55:1379(

اوليه دارد. برخي ديگر يك  اسالمي و احياگري ديني و بازگشت به اسالمخاصي بر بيداري
سايل اجتماعي قائل اند. برخي ديگر نگاه حداقلي به دين دارند و بر دخالت محدود آن در م

ــكل ــالم اعتقاد دارند. اما بيهم بر ش ترديد پيروزي انقالب گيري تمدني بزرگ مبتني بر اس
سالم سالمي در ايران معنادهنده واقعي به باور و حركت ا سا ت. اين پيروزي و گرايي بوده ا

سندي محكم و قابل دفاع در دست حوادث پس از آن و پيشرفت هاي ايران پس از انقالب 
ـــورت  ـــت. در هر ص ـــده اس در حوزه نگاه ديني، جريان اخير براي اثبات حقانيت خود ش

اســالم ســياســي و اجتماعي  تفكر در باب نظرى تأمالت به جيتدر به مســلمان شــمندانياند
 سه و نظري كرديرو سه گيريها منجر به شكلها و نظريه پردازين بررسياند و ايپرداخته

و  گراييشريعت تجددگرايي، جامعه منجر شد. در اين راستا ن ويد نسبت گفتمان در خرده
 توان از يكديگر بازشناخت:اسالمى را مي گراييتمدن

  الف: تجددگرايي
 آن رويكردشان به و تجددگرايي مرتبه لحاظ به كه هستند وسيعي طيف« تجددگرايان،

ـــيفتگان از جملگي اما دارند تفاوت هم با  به جديد علوم و گراييملي خردگرايي، غرب، ش
ـــمار ـــر، »رفتندمي ش ـــل امروزه تجددگرايي گفتمان«). 134:1383(نص ـــط مفص بندي توس

ـــي ـــنفكران برخي ديني نوانديش ـــده در نوانديش عالمان و روش ـــالم. اندقالب ش  اين در اس
 در گفتمان اين. است متجلي از خرافات سنت پيرايش و نقل و عقل تعامل قالب در گفتمان،

 تبديل مسلط گفتماني به توانست ايران در دوران مشروطه و عثماني در تنظيمات دوره طول
هاي اوليه نتوانســت جرياني فراگير را در جهان رغم تالش) ولي علي1385(ســبحاني، »شــود

  اسالم تشكيل دهد.
ـــنّت،  و تجدد تجددگرايي بايد توجه داشـــت كه آنان در تقابل گفتمان فهم براى  س

هرگونه  ناخواســـته اي ها بوده و خواســـتهو عبور از ســـنت خواهان حركت به ســـمت تجدد
 نىيد هاارزش كنند ومي تخطئه باشد، گذشته به مربوط كه را مناسباتى و احكام به بازگشت

سكوالر  روشنفكران سوى از كه نگرش نيا دهند.قرار ميحوزه فردي مورد پذيرش  در را
  ديني تبديل شد. روشنفكران نقطه كانوني تفكرات به شد،مي غيتبل
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  گراييب: شريعت
). 24:1383اند (دكمجيان،برده نام بنيادگرايي عنوان با برخي اســالمى گرايياز شــريعت

ـــر ترديد به تمدن ـــراس  شيپ بدانجا گاه تا و نگردمي غرب اين جريان با نگاهي منفي و س
 ازكفر شود را نمادىبه جامعه اسالمي وارد مي سوآن از كه را دىيجد دهيپد هر كه رودمي
ــختنگاهي اين البته بخش محدودي از اين گروه. خواندمي ــائل دارد.چنين س  گيرانه به مس

 اســالمى عتيشــر اجتماعى با مناســبات و نيقوان انطباق ضــرورت بر شــتريب انيگراشــريعت
ـــرار دارند ـــناخت ماه براى تالش جاى به ان،يم نيا در اما" اص  ارائه و ديجد تمدن تيش
 نفى و عتيشر حفظ را خود فهيجامعه، وظ صحنه در نيد اجراى براى عملى سازوكارهاى

صرى و هادهيا سازگاريشر با آنها نظر به كه عنا ست، عت نا ). 18:1392(روحي، "دانندمي ا
 و ســنت اصــول، از اســالمي جامعه شــدن دور جهان اســالم، ماندگيعقب علت آنها، نظر از

 مشــكالت بر توانمي ارزشــها و اصــول اين به با بازگشــت تنها و اســت اســالمي هايآموزه
 ايجاب توحيد مفهوم از مهمي بخش و اســالم ي، جامعيتيگراعتيشــر ديدگاه از. آمدفائق
ندمي ظام هر با كه ك ـــفي انســــاني، ن ـــي يا فلس ياس ـــ خدايي، س فت غير خال ـــود م  "ش

صلي، ضي .)35:1378(المو صوص دانش و  سيدمرت ست كه در خ آويني از جمله افرادي ا
 آنكه رغمعلي مدرن تكنولوژي«تكنولوژي غربي نگاهي اينگونه دارد. وي معتقد اســـت: 

سبت را خود شان طرفبي مختلف هايفرهنگ به ن  واحدي فرهنگ باطن، در اما دهد،مي ن
ندگي بر را ـــر ز  همين آن، و آوردنمي را هافرهنگ ديگر تحمل كه كندمي تحميل بش

 ميرباقري .)54:1378(آويني، »اســت يافته احاطه جهان ســراســر بر اكنون كه اســت فرهنگ
ستان رئيس سالمي علوم فرهنگ ساني:گويد: نيز مي ا ستند، گُزينغرب كه ك  به نهايت در ه
 پيوســــت به و آورندمي را غرب تكنولوژي افراد اين..شــــد خواهند نزديك گرايانغرب

ـــورتي تنها تكنولوژي اين كه اســـت درحالي اين و ندارند توجه آن تمدني و فرهنگي  ص
ـــت تكنولوژي اين بلكه ندارد، ظاهري  و كرد خواهد همراه خودش با نيز را فرهنگ كه اس

 بنيادين تغييري نيز باورها هنگام اين در و شودمي غربي ساختارهاي ورود به منجر نتيجه در
  .)1395(ميرباقري، »يافت خواهند

  گراييج: تمدن
عرصــه گذاشــته  به پا نيشــيپ انيدوجر هايپس از ناكامي گرايي اســالمى،جريان تمدن

به ويژه پس  ،اخير سده در اسالمى بزرگ شمندانياند تفكرات در شهير كردين رويا. است
اي در حال تبديل اهللا خامنههاي آيتتوان ادعا نمود كه با انديشهمي .از انقالب اسالمي دارد
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ستقل گفتمان شدن به يك سالمى كشورهاى در م  رداد تالش  گراييتمدن. است ايران و ا
ست معتقد رونيا كند. از تجددگرايي رابطه ايجاد گرايي وشريعت انيتا م  نيد تنها نه كه ا
سعه و چون نوگرايي مقوالتى با ضاد در اجتماعى تو  شرفتيپ و تحول بلكه ستين تقابل و ت

   .)18:1392داند (روحي،مي بشر اجتماعى زندگى هاىسازه و لوازم از را فناورانه علمى و
سالمى تجددگرايي با دگاهين ديا اختالف نقطه ست نيا در ا شنفكران كه ا سلمان رو  م
ـــعه را الگوهاى ـــوالً توس ـــازگارى به تنها و كرده اقتباس و اخذ تهيمدرن هاىمدل از اص  س
ــر آنها ظاهرى ــالمى عتيبا ش ــند،ياندمي اس  و نييتب دنبال به گراتمدن كرديرو آنكه حال ش
 اســـت؛ انىيوح هاى آموزه و اســـالمى فرهنگ چارچوب در شـــرفتيپ س الگوهاىيتأســـ
ـــيپ شيدوگرا با تعاملى و فعال واكنش در يك كرديرو نيا كه گفت توانن مييبنابرا ن يش

ــكل ــخگويي دنبال به و گرفته ش ــوده هاىگره و نىيع هاىچالش به پاس ــت كه اىناگش  اس
صل و حل از گرانيد ظاهراً سبحاني، مانده باز آن ف اين جريان معتقد به تفاوت  .)1385اند (
  .)1394پور،(رحيم غايت در افكار است نه در ابزار داردو تأكيد  است »ابزار و افكار«حكم 

هاي عميقي در نوع نگاه انديشــمندان ايراني به تمدن غربي و ذكر شــد تفاوت بنابر آنچه
ها در نوع نگاه به تمدن غرب دانش آن وجود دارد و در يك نگاه كلي بخشي از اين تفاوت

به دعواهاي گفتماني درون جامعه شــيعي ايران و به عبارتي دو جريان اصــولي و اخباري در 
ــيعه باز مي در "در اكثريت بودند اما ها . تا آغاز حكومت قاجار اخباريگرددميان علماي ش

تاثي كه  مان ديني تحول ژرفي روي داد  جار در درون گفت قا يل  پاي از خود اوا هاي دير ر
هاي نظري درون ين تحول پيروزي اصـــوليان بر اخباريان در جدالترمهم برجاي گذاشـــت.

  .)52:1386زاده،(حسيني "بودها حوزه
ـــاي جامعه احاطه نتيجه اين پيروزي اين بود كه منطق تحليلي جريانات عقل  گرا بر فض

ني  ي تون د م هر  حفظ ظــا ــه  عهــد ب ت م خود را  ــا  تي كــه صــــرف ــا ــان جري كرده و  پيــدا 
ستند(اخباريون)، ومي شيه بروند در  دان شتند، به حا شتري در مقابل تمدن غربي دا مقاومت بي

دانش و تكنولوژي برخاسته از تمدن صورت گرفت.  و در نهايت مقاومت كمتري در مقابل
ما هنوز هم بخش ته ا ـــيه رف حاش به  يك رقابت فكري جريان اخباري  هايي از هرچند در 

  علماي شيعي نگاه اخباري به مسئله دارند بنابراين تقابل فكري دوجريان همچنان ادامه دارد.
  هاي پيچيدهورود غرب به ايران؛ واكنش-4

ايرانيان به دانش و تكنولوژي برخاســـته از تمدن غرب، الزم اســـت  براي شـــناخت نگاه
تاريخي از امواج مدن غرب ورود مختلف تحليلي  باط ت تا  با و ارت ـــي كرد  ايران را بررس




