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Abstract 

The question of this article is a science-based movement study and claimants of the 

goal of progress, namely, two-way, two-stream and two-device capacities. It is the 

thought of "Wise Jurisprudence" and "Intellectual-Liberal Technocracy" that have 

lined up against each other with a respectable historical background, especially since 

the time of Constitutionalism. The survey of this article, using descriptive-analytical 

method and in a documentary study, showed that with the ideas of wise 

jurisprudence and the continuity of many efforts and struggles and resistance to the 

pro-Western current, important paradigm shifts have been made in the field of 

science and technology; its central feature is the highlighting of the path of 

"Beneficial Science" movement and "Productive" against the front of "Pseudo-

Science" and "Imitator" and paving the way for "scientific resurrection", by trying to 

expand and deepen the theory of "Knowledge is the Sultan", the evolution of the 

humanities is the transformation of the system of knowledge into ability, moving on 

the border of science and stepping in the direction of the needs of the country.  

Keywords: Science and technology, wise jurisprudence, intellectual-liberal, policy-

making, scientific resurrection 

 

 

*  Assistant Professor of Political Thought at Tarbiat Modares University, zare6565@yahoo.com 

** Assistant Professor of political science at Allameh tabataba'i University- https://orcid.org/0000-

0002-9875-8543, sarparastsadat@gmail.com 

Date received: 26.03.2022, Date of acceptance: 26.05.2022 

 Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the 
Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 
Mountain View, CA 94042, USA. 





 

 

  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،دين و علم هاي پژوهش
  25 -  3 ،1401 تابستان و بهار ،1 شمارة ،13 سال ،)پژوهشي ـ علمي مقالة( علمي نامة دوفصل

  پارادايمي علم و فناوري در ايران معاصر؛تبيين 
  تمهيدات فقاهت حكيمانه

  *مجتبي زارعي
  **سيدابراهيم سرپرست سادات

  چكيده
 ظرفيـت  يعني پيشرفت، غايت مدعيان و علم بر مبتني شناسيِ جريان از نوشتار اين پرسش
 تكنوكراسي - روشنفكري« و »حكيمانه فقاهت« فكريِ دستگاه دو و جريان دو راه، دو هاي
 در تـاكنون،  مشروطيت اوان از مخصوصاً اعتنا،        قابل تاريخي پيشينه يك با كه است »ليبرال
 همـاورديِ  سازي برجسته و ترسيم پژوهش، اين هدف. اند آرايي كرده صف يكديگر مقابل
- توصـيفي  روش بـا  مقالـه  اين هاي بررسي. است تمدني انداز چشم يك در جريان دو اين

 فقاهـت  هـاي  انديشـه انقالب اسالمي و  با كه داد نشان اسنادي، ي مطالعه يك در و تحليلي
متمايل به  جريان برابر در مقاومت و بسيار هاي مجاهدت و ها كوشش پيوستگي و حكيمانه
 آن كانوني مشخصه است؛ رخ داده فناوري و علم حوزه در مهمي پارادايمي تغييرات ،غرب

پيـرو تمـدن    جبهه برابر در »مولد« و »نافع علم« جريانِو » متمايز مسير«يك  شدن برجسته
 و بسـط  در تـالش  بـا  ،»علمي رستاخيز« راه گذاري ريل و سازي هموار وهژمون جهاني، 

 در حركت توانايي، به دانايي نظام تبديل انساني، علوم تحول ،»السلطان العلم« نظريه تعميق
يك سونگري و يك تقليل گرايي، و رهايي از  كشور نيازهاي مسير در نهادن گام و علم مرز
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 رسـتاخيز  ليبرال،سياسـتگذاري،  - روشنفكري حكيمانه، فقاهت ،فناوري و علم ها: دواژهيكل
  .علمي

  
 مقدمه .1

 ،دارد تـداوم  همچنـان دو جريان مدعي علـم و راهبـري جامعـه ايرانـي بـه پيشـرفت        نزاع
 تعبيـر  به. است بقا بنيادينِ ي مسأله به ناظر مستمر، جدال اين بازشناسي اهميت و ضرورت
 و بِه صالَ وجده من سلطانٌ العلم« :است شوكت و قدرت اساس علم، ،)ع(علي امام حضرت

 نفع به علمي جهاد و مجاهدت اهميت و تمدني رقابت اين چنانكه ،»علَيه صيلَ يجِده لَم من
 و حـوزوي  دانشـگاهي،  جامعـه  بـا  اسـالمي  انقـالب  رهبـر  وگوهاي گفت در همواره علم،

 آرايـي،  صـف  ايـن  طرف دو از پرسش و معرفي. است شده تĤكيد و تبيين كشور نخبگاني
 تكنوكراسي - روشنفكري« و »حكيمانه فقاهت« فكري پارادايم و دستگاه دو مختصات يعني
 به و دانسته تمدني دعواي را جريان دو اين نزاع مقاله اين. است حاضر مقاله اهتمام ،»ليبرال
 بـا  حكيمانـه  فقاهـت  از گرفتـه  سرچشـمه  علمـيِ  جريان مختصات و ها ويژگي بيان دنبال

 عرضـه  هماوردي مقام در كه است، اي خامنه سيدعلي اهللا آيت علمي هاي انديشه محوريت
 شواهد و مردم، نيازهاي و جامعه با كشور علم اداري هاي سازمان و علم نسبت . است شده

 هميشـه  از تـر  روشـن  را مطالعات نوع اين بايستگي آن؛ شناختي جامعه و معرفتي تاريخي،
 پسا ايرانِ و اخير سده تاريخ خصوص به ايران، در علمي تحوالت سير به باتوجه . اند كرده

 هـاي  راه پيرامون كه است آن وقت اينك اسالمي، انقالب دوم سالة چهل آغاز با و انقالب
 شـده  جانبـداري  اتفاقاً آنچه عمل، ميدانِ در البته شود، مطرح تري جدي هاي پرسش رفته،
 هـم  و اي رسـانه  پشـتوانه  هم و غربي پشتوانه هم كه است، بوده روشنفكري ميراث است،
 هـاي  جذبه همه رغم علي راه، اين اما. است داشته خود روي پيش را حاضر تمدني الگوي

 همه در كه است بوده برخوردار توانايي اين از البته و است ديگران آنِ از آن، مادي ظاهر به
 يك در مقابل جريان مقابل، در. بگيرد خدمت به - نادانسته يا دانسته-  را خادميني دنيا، جاي

 با و ايراني- اسالمي بزرگ تمدني ميراث پشتوانه با اما اسالمي، جوامع افتاده عقب وضعيت
 نوشـتار  روش. ه اسـت شـد  وارد هماوردي اين در مومن هاي انسا مجاهدت و باور به اميد

 و توصـيف  و دارد سـندي  ويژگـي  كـه  است چيزي آن هر مطالعه يعني اي كتابخانه حاضر،
   .است مقاله اهداف تأمين راستاي در آنها تحليل
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 تحقيق پيشينه 1.1

 بـه  اي، خامنـه  اهللا آيـت  و خمينـي  امـام  بيانـات  تحليـل  و مطالعه با ،)1398(ساري و شهير
 بـر  تاثيرگـذار  فنـاوري  و علـم  هـاي  مولفه و ابعاد روندها، تحليل باالدستي، اسناد شناسايي
 و علـم  تعـامالت  بـه  توجه ضمن، )1399(هدايتي .اند پرداخته ملي قدرت دروني استحكام
 در را پيشـنهاداتي  اسـالمي،  كشـورهاي  با جامع و راهبردي راه نقشه براساس ايران فناوري
 بـا  همزمان ،1414 افق در ايران با تعامل در مسلمانان فناوري و علم قدرت افزايش راستاي

 افـزايش  و مسـلمانان  توانمندسـازي  موجب وي، باور به كه ساخته مطرح انقالب، دوم گام
 شناسـايي  بـه ، )1400( كشتكار و رحمدل.  شود مي بلندمدت آينده در اسالم جهان قدرت
 راهبردهـاي  و خـاص  اي زمينـه  شـرايط  و محيطـي  گر مداخله شرايط علي، شرايط بسترها،
 همـت  بنيـان،  دانـش  جوامـعِ  راهبـري  و دانشـي  جامعـه  تحقـق  در دانشـي  كنش و تعامل
 ايراني، فرهنگ و تاريخ با خواني هم استقالل، ،)1399(فيروزآبادي آقايي و اجاقي. اند گمارده
 از را هـا  آرمـان  كردن لحاظ  و ملي هويت عناصر مالحظه معنوي، و مادي توسعه همراهي
 بـه  توجـه  افزون بـر  مقاله، اين. اند دانسته حكيمانه فقاهت جريان نزد پيشرفت راه الزامات
 همـاوردي  سـازي   برجسته« را خود تمركز آنها، از گيري بهره و ها پژوهش نوع اين هاي يافته

 داده قـرار  »فنـاوري  و علـم  حوزه در غربگرا روشنفكري جريان با حكيمانه فقاهت جريان
  .است

  
  »حكمت و فقاهت« :نظري چارچوب 2.1
 تـوان  مـي  ،ايـران  اسـالمي  انقـالب  بقاي و گيري شكل در دين انكارناپذير نقشه به توجه با

 انقالب اينكه چه، كرد تبيين و توصيف شريعتمدار و واليتي ،فقاهتي انقالب را ايران انقالب
 ناكارآمـدي  و نارسـايي  بـر  خصيصه اين به توجه با فوران و اسكاچپول نظير بزرگ پژوهان
 نـام  به آنچه به توجه با نيز گيدنز .كردند تاكيد انقالب اين با ايران انقالب مقارن هاي تبيين
 صريح صورت به افتاد اتفاق ميالدي هفتاد دهه پايان در ايران اجتماعي عمل حوزه در دين
 جامعـه  بزرگـان  به خطاب ،عالم روند شدگي سكوالر شدن شمول جهان نادرست ادعاي به

 اجتماعي نيروهاي گانه سه از عيني هاي بررسي گواهي به يسوي از .داد تذكر جهان شناسي
 جريـان  و راديكـال  چـپ  مـذهبي  جريـان  ،دموكراتيـك  اصـالح  مذهبي جريان ؛سياسي و

 بـه  فقـه  وجـودي  ظرفيـت  و فقيـه  واليت پرتو در كه بود اخير جريان اين واليتي - فقاهتي
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 اسالمي جمهوري عنوان به خويش جايگزين طرح ارائه به انساني حيات كامل تئوري عنوان
 فقهـي  مراجـع  از خودكه  خميني امام توسط جريان اين رهبري .كرد اقدام سلطنت جاي به

 ،آملي جوادي اهللا آيت تبيين به بنا نيز و تي مشاهد هاي گزارش به توجه با ،بود زمانه خويش
 خـود  كـه  بهبهـاني  وحيد سوي از شده معماري مرجعِ و مقلد بين رايج نسبت در توانست
؛ كـرده بـود   پيشرفت ،سمعي نقلِ و شنونده و محدث رابطه يعني ،خود قبلِ دوره به نسبت

 عـالوه  بـه  ،كند تبديل امت - امام رابطه به را هسوي دو رابطه اين و كرده ايجاد قهيانقالبي ف
 آن و منتقـل  كالمي حوزه به فقهي صرفاً عموض از را فقيه واليت تبيين ،اين از فراتر كه اين
 هـاي  مولفـه  اين توليد عليرغم .نمايد اثبات امامت - نبوت انداز چشم در كالمي براهين با را

 توجه با و قابل اتصاف است اسالمي انقالب اجمالي دوره به اما ،خميني امام دوران ،قدرت
 بـه  اسـالمي  جمهـوري  نظام اداره ،تكنولوژيكي هاي پيشرفت و مدني مناسبات گسترش به

 اخيـر  دهـه  سـه  هـاي  تجربه به توجه با اينجا از ؛نياز پيدا كرد علوم در جديدي هاي حوزه
 هـاي  ضـرورت  بـه  توجـه  بـا  خمينـي  امام مسير ،رسد مي نظر به اي خامنه اهللا آيت زعامت
 اداره در مسـيري  ،ادامـه داد  خـود  اعـتالي  بـه  حكيمانه فقاهت قالب در ،تمدنيو  تفصيلي
 بـا  پيوستگي در و طريق همين بر بود حيات قيد در نيز خميني امام اگر كه واليتي - فقاهتي
 موضـع  از فقيه واليت مشروعيت اثبات، امام دوره اگر ،بخشيدند مي عمق را آن علوم ديگر

 نافع و كارآمدي حيث از فقيه واليت اثبات نيازمند جامعه اخير دوره در فقهي و كالمي بود،
 پيشـرفت  غوغـاي  در فقه ناكارآمدي بر ،نومعتزليان اگر ،بود ها تبيين در امور اداره در بودن

 فقهي مديريت و علمي مديريت دوگانه جعل به و داشته تمركز شمسي 70 دهه در صنعت
 و انسـان  وجودي هاي ظرفيت همه كه است و بودهفقيه  حكمت حكم اين ،ندكرد مبادرت
 اسـت  معني اين به اينجا در حكمت ،درآورد استخدام به وا متعاليه پيشرفت براي ،را  علوم
 ،باشد فنون و علوم پيشرفتگي روزگار در سازي نظام فاقد تواند نمي فطرت مقتضي دينكه 
 مـي كنـد.   تمركـز  علـم  نظريـه  روي بر دين انداز چشم در اي خامنه اهللا آيت دليل همين به

  :بود آن بر متحك موضع از ،سياسي فلسفه سسئمو عنوان به نيز فارابي
 مي شناسايي صنايعي بواسطه ،شود كه دانسته است اين نشأش تنها كه چيزي آن معرفت

 نمـي  عمل قرار متعلق اما ،شوند مي دانسته كه است اموري آن شناسايي كارشان كه شود

 صـنايع  بـا  شود عمل ها بدان و شوند دانسته كه است اين آن، نأش كه صنايعي اما  ،گيرند

 علم واسطه بدان كه صنايع از اي دسته اند دسته دو صنايع آيد، بنابراين مي بدست ديگري

 واسطه بدان كه صناعي از اي و دسته هستند دانايي براي تنها كه شود مي حاصل اموري به
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 .شـود  مـي  حاصل ما براي آنهاست برانجام قدرت و هستند عمل موضوع كه آنچه به علم
  )253- 254: 1413(فارابي،

 بـه  و هـا  توانـايي  به ها دانايي نظام تبديل براي تالش نيز و محسوس به معقول از رگذ
 بعـدي  هـاي  بخش در چنانكه اخير دوره در نافع علوم بر اي خامنه اهللا آيت كيدأت خصوص

 از متفـاوت  و نيست اخير دوره در مدارانه غايت اهداف فاقد ،شد خواهد داده توضيح مقاله
 فقـه مويـد ت  كـه  حكيمانـه  فقاهـت  ،دارد تكيـه  عمل اصالت بر كه است پراگماتيسم مكتب
 گونـاگون  هاي حوزه براي كه است عملي حكمت بر يافته ابتنا عمل حوزه در است حكمي

 يـك  خـود  و نظـري  حكمـت  قسيم و كرده مبادرت سرمشق توليد به اجتماعي تساح در
  انسان وجودي ظرفيت و غايت تا است آن بر عمل حوزه در تفقه اين حكمي است، معرفت

 بلورت حكيمانه فقاهت معرفتي دستگاه استنباطات طريق از ،دين انداز چشم در ملت دولت و
را مورد نقد قرار مـي   اسالمي فلسفه انضمامي نشدن، به عنوان نمونه اي خامنه اهللا آيت .يابد
  :دهد

 فلسـفه هـاي   ،ندارد اجتماعي و سياسي امتداد ذهنيت اين كه است اين ما فلسفه نقص
 اجتماعي سيستم ،كند مي معين تكليفي بيش و كم مردم زندگي مسائل همه براي غربي

 ،كنـد  مـي  معـين  را حكومـت  وضع ،كند مي معين سياسي را سيستم ،كند مي معين را
 ذهنيات در زمينه كلي بطور ما فلسفه اما ،كند مي معين را همديگر با مردم تعامل كيفيت
  .كند نمي پيدا امتداد و ماند مي باقي مجرد

  به باور او،
 و شود داده گسترش اگر كه كرد پيدا را ىمهم نقاط ما فلسفىِ موجود مبانى در توان مى

 آورد  مى وجود به تذهني محيط از خارج در را اضىفي بسيار هاى جريان گردد، تعميق
 را نقاط اين بگرديد، ها اين دنبال. كند مى نمعي را اقتصاد و حكومت و جامعه تكليف و

 وجود، وحدت از. كنيد درست فلسفى دستگاه يك گاه آن كنيد؛ كار رويشان و صمشخ
 از هـا،  ايـن  ى همـه  از نگـوييم  اگـر  - صدرا، مال مبانى از ،»االشياء كلّ الحقيقة بسيط« از

 درسـت  اقتصـادى  و سياسـى  اجتماعى، فلسفىِ دستگاه يك شود مى - ها اين از بسيارى
  )29/10/1382، نخبگان حوزويجمعي از  بيانات در ديدار( .كرد

  :دنبيان مي دار و داشته برحذر معرفتي دستگاه شدن ساحتي تك از، همچنين ايشان
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 را خـودش  دامـن  هـم  فلسفه دارد؛ قداستي يك فلسفه، از مجرد فقه، بگوئيم ما كه اين
 نيسـت؛  درسـت  نيفتد، اينها و حديث و اصول و فقه وادي داخل كه دارد مي نگه منزه
 مجمع اعضاي با ديدار در(بيانات .كالم مثالً يا. دارد هدف يك است، يكي اش همه اينها
  )23/11/1391،اسالمي حكمت عالي

 بـا  نسـبت  در كامل دستگاه يك و دانند نمي فرعيه احكام به علم صرفاًنيز  را فقه ايشان
 بـه  علم تنها ، فقه از مراد« د:شمارن مي رايج فقه و اخالق بنياد، حقيقت عقايد الهيه، معارف
 علـم  و حقـه  عقايـد  و الهي معارف از اعم دين، علم فقه، از مراد بلكه نيست، فرعيه احكام
 )29/10/1382، بيانات ديدار با نخبگان حـوزوي (».باشد مي مصطلح معناي به فقه و اخالق

 اخالقي و مسـئول،  فلسـفي،  دستگاهنگرش جامع و كاربردي، و اين  اين، نگارندگان نظر به
فقه كـه  آنچـه راهبري از  معناي به »حكمت«است،  حكيمانه فقاهت تمدن ساز و  اكبر، فقه 

 و فـردي  عمـل  كه »فقاهت« و است فطرت مقتضي كه آنگونه ،باشد بايد كه آنچه به هست
  . قرار مي دهد فطري -  حكمي دين از تابعيرا  ،اجتماعي

 

  علم مبناي بر شناسي جريان .2
 ،»ديـن « مانند مواردي معاصر ايران سياسي و فكري هاي جريان بندي تقسيم مبناي ترين مهم

 »فرهنـگ « و)» سياسـي  اسـالم (دينـي  حكومـت « ،»روشنفكري« ،»تجدد و سنت« ،»هويت«
 افـول  و ظهـور  شـناخت  كه است باور اين بر پارسانيا،).  7: 1393 پور، مهدي:ك.ر(هستند
 حـديث « كتاب در و آنهاست هويت و گيري شكل تاريخ شناخت نيازمند ايران در ها جريان
 استبداد و منورالفكري« ،»غربزدگي و غرب« ،»عصبيت و مذهب« كليدي مفهوم پنج ،»پيمانه

 ايـن  در را »دينـي  تجـددطلبي  و سـنت « و »قـدرت  جايي جابه و روشنفكري« ،»استعماري
 تبيـين  بـراي  اصـلي  عصـاره  بتواننـد  شايد كه اي دوگانه يا شكاف پنج دارند؛ مي بيان راستا
 معاصـر  ايـران  اجتمـاعي  و فرهنگي- فكري حيات در مختلف هاي نزاع و ها درگيري فضاي
 سـنخ  بـه  مختلفـي  پژوهشـگران  ،»تجـدد  و سنت« مبناي بر). 13: 1393 پور، مهدي(باشند

 فرهنگـي  تحـوالت  مقابـل  در كه دارد مي بيان بشيريه جمله از اند، پرداخته ها جريان شناسي
 كـه  اي دسـته  اول،: شـود  مـي  ديـده  ايران در گيري موضع نوع چهار مدرنيته، پديده از ناشي
 دوم، دهنـد،  تطبيق آنها با را اسالمي عقايد كوشيدند سپس داده، قرار غربي انديشه را محور

 نظـام  و زد كنـار  را شـرق  فرهنـگ  و اسـالم  بايد داشتند اعتقاد كه بودند افراطى غربزدگان
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 معاصـر  رنسـانس  پرچمـداران  كـه  سـوم  پذيرفت؛ طوركامل به را غرب فرهنگى و ارزشى
 و اصل عنوان به را - ها پيرايه همه از شده زدوده اسالم- راستين اسالم و قرآن بودند؛ اسالمى

 پذيرفتند باشد، نداشته تضاد در اسالم روح با كه طور آن را، غربي تمدن مثبت هاي جنبه نيز
 مـدني  هاي پيشرفت كه كه بودند سنتي هاي جريان به وابسته نيروهاي برخي چهارم گروه و

 مبنـاي  همـين  بر نيز برخي). 13- 14: 1393 پور، مهدي(كردند مي رد كامل طور به را غرب
 ميـان  به سخن »ديني نوگرايان« و »گرايان سنت« ،»متجددين« جريانِ سه از مدرنيته، و سنت
 دين« كتاب در رشاد، بندي تقسيم ،»دين« محوريت با). 15- 16: 1393 پور، مهدي(اند آورده
 مبنـا،  همين بر است، »ديني مجدد« و »متجدد« ،»سنتي« جريانِ سه ،»معاصر دوره در پژوهي

 رانـده  سخن معاصر ايران اجتماعي ديني تفكر در اصلي رويكرد سه از سبحاني، محمدتقي
. »اسـالمي  گرايـي  تمـدن « و »اسـالمي  گرايـي  تجـدد « ،»اسـالمي  گرايـي  شـريعت : «است

 و »دينـي  نـوگرايي « ،»دينـي  نوانديشي« جريان سه دين، مبناي بر نيز سجادي و ميراحمدي
 دادن قـرار  مبنـا  بـا ). 16- 18: 1393 پـور،  مهـدي . (اند كرده شناسايي را »ديني راديكاليسم«
 بازگشت« جريان و »غربزدگان« ،»غربگرايان« جريان سه نويسندگان، از برخي ،»روشنفكري«
 ،»فرهنـگ « مبنـاي  بـر ). 19- 20: 1393 پـور،  مهـدي (انـد  كـرده  شناسـايي  را »خويشتن به

 طرفداران« و »اسالمي مدرنيته طرفداران« ،»مسلمان هاي سكوالريست« جريانِ سه ميرباقري،
 شناسـي  جريان« كتاب در وي همكاران و ميرسليم است، كرده بازشناسي را »اسالمي تمدن

 »گرايان عرف« كالنِ جريان دو از »فرهنگ« مبناي بر ،»ايران اسالمي انقالب از بعد فرهنگي
 مبنـاي  بر نيز نويسندگان از برخي). 21: 1393 پور، مهدي. (اند گفته سخن »گرايان دين« و
 گفتـار « و) اه فرديدي و ها هايدگري( »طلب هويت« ،»گرا پيشرفت« جريانِ سه از ،»فرهنگ«

 مبنـاي  بـر . انـد  گفتـه  سـخن  است، تجدد و سنت ميان گفتگويي ايجاد دنبال به كه »معاصر
 بـدون  فقـاهتي  اسـالم « و »حكـومتي  اسـالم « جريـان  دو كـالن  طـور  به ،»ديني حكومت«

 مـوج  هفـت « كتاب در مبنا، همين بر).  22: 1393 پور، مهدي. (اند شده شناسايي »حكومت
 ،»سكوالريزاسـيون « ،»عدالتخانـه : «اسـت  شده ارايه اي گانه هفت بندي تقسيم ،»اصالحات

 جامعـه « ،»اي تـوده  بسـيج « ،»كاريزماتيـك  رهبري« ،»فقيه واليت« ،»راديكال پردازان نظريه«
 هـايي  جريـان  نيـز  ،»هويـت « مبنـاي  بـر ). 24: 1393 پور، مهدي(»مدرنيسم پست« و »مدني

 ورود بحـث  ايـن  در ايرانيـان  هـويتي  آبشـخور  مبناي بر رجايي چنانكه اند، شده بازشناسي
 و اعتـدال (سـنت  ،)برابري و وحدانيت(دين ،)تساهل و عرفان(ايران منبع چهار از و كند مي

 نيز ديگر برخي). 25: 1393 پور، مهدي(گويد مي سخن) آزادي و فرديت(تجدد و) معرفت
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 نقطـه « يـا  »دروني معيار« يك با را ايران فرهنگي- فكري فضاي توان نمي اساساً كه معتقدند
 عنـاوين  ايـن  بـا  را جريـان  بيسـت  نگرشـي،  چنين با صالحي، كرد، شناسي جريان »كانوني

 ،»ايـران  هـاي  هايـدگري « ،»هـا  دنتاليسـت  تـرانس « ،»تفكيك مكتب:  «است كرده بازشناسي
 اسـالم «،»صـدرايي  حكمـت « ،»حجتيـه  انجمـن « ،»دينـي  هرمنوتيك« ،»علوم شدن اسالمي«

 روان - اخالقـي « ،»عرفـاني « ،»فمنيسيتي« ،»حكومت بدون محض فقاهتي اسالم« ،»حكومتي
 مهـدي (»ماركسيستي - گرا ملي« و »زيست محيط« ،»مدرنيسم« ،»مدرنيسم پست« ،»شناختي

 بخـش  اعتبـار  و معرفت نظري مباني به توجه« يعني معرفتي مبناي يك با). 26: 1393 پور،
 جريان از اساس، آن بر كه بندي تقسيم در و »ها جريان فكري نمايندگان هاي انديشه و افكار
 طلبي اصالح/نوگرايي« جريانِ سه از شده ارايه اسالم، جهان در معاصر سياسي- فكري هاي

 بـه  سـخن  »اسالمي سكوالريسم/نوانديشي« و »اسالمي راديكاليسم/گرايي سلف« ،»اسالمي
 گـذارده  مقايسه به »گرايي عقل« و »گرايي سنت« ،»گرايي نص« ويژگي سه در و آمده ميان
 و فنـاوري  علـم،  مناسـبات  بـه  توجـه « ،نوشته حاضر). 177: 1385ميراحمدي،( است شده

 فقاهـت « جريـانِ  دو از اسـاس  ايـن  بـر  و دهد، مي قرار خود بندي تقسيم مبناي را »توسعه
 بر. آورد مي ميان به سخن هم برابر در »تكنوكرات غربگراي ليبرال، روشنفكري« و »حكيمانه
 درونـي  جوشش قسم، يك: است شناسايي قابل اي دوگانه و راه دو شناسي، سنخ اين مبناي
و بهـره گيرنـده از دانـش     ايرانـي - اسـالمي  تمـدن  - و با پشتوانه - متنِ از برآمده يعني علم،
در  تمـدن همـان   كننـده  تأسـيس  و گراحيـا  و ايراني خالق ذهناعتماد و تكيه به  و ،بشري
 تقليد به محكومبيشتر  ذهنِ توسط غربي، علم تكراربا  كه علمي دوم، ،است آن نوينشكل 

 اصـحاب  تعبير به-  ادغام و تمدن آن در رفته راه و غربي تمدن بازتوليد و آن با خوگرفته و
 .است جهاني جامعه در - آن

 
 ليبرال تكنوكراسي/روشنفكري جريان 1.2

 توسـعه  كشورهاي بيشتر مثل نيز ايران در غرب، با ايرانيان آشنايي اوان همان از جريان، اين
 از شـگفتي  و تحيـر  خـاطر  بـه  و گرفـت،  شـكل  توسـعه  حـال  در يـا  مانـده  عقـب  نيافته،

 تقليـدگر  بيشـتر  ماهيتي كشور، هاي ماندگي عقب ميزان به بردن پي و  غرب، هاي پيشرفت
 جريـان  اين. اند گمارده همت ها سنت و ميراث ويرانگر گاه نقد به بيشتر آن اصحاب يافت،

 تمدني بسط خدمت در ناخواسته يا خواسته بشيريه، تا زاده تقي از و سروش تا خان ملكم از
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 مـدار  بـر  توسـعه  خواهـان  مدرنيته، انداز چشم از حركت با جريان اين. اند گرفته قرار غرب
 زبان به توان مي ،فناوري و علم حوزه در جريان اين هاي انگاره با آنچه است، مدرنيزاسيون

 سلسله نظام سمفونيك اركستر در بايست مي بلكه است، سوا ساز ننواختنِ داشت بيان تمثيل
(سـازمان مـديريت و   شود باز ها راه تا نواخت سازِهماهنگي و قرارگرفت  الملل بين مراتبي

 بسـت  بن معناي به مراتبي، سلسله نظام پذيرش اين). 343: 1،ج1383برنامه ريزي  كشور، 
 و اخبـار  از اي زنجيـره . است حكمراني چه و روشي چه داخلي، حوزه در مقاومت هرگونه
 بـه  مربـوط  هـاي  نشـريه  از متنوعي فهرست و تهران روشنفكري شبه هاي حلقه هاي جلسه
 توانست هفتاد دهه ايرانِ در ها حلقه اين مدعيِ اساتيد از برخي و سياست و توسعه مباحث
 و تكـرار  تقليد، اميد به كه بياورد سركار بر اسالمي جمهوري حيات طول در را هايي دولت

 سـعادت  و پيشـرفت  مسـير  در درونـزا  و مجتهدانـه  قدمي نتوانستند مسلط الگوي پذيرش
 مقاومـت  و خـواهي  اسـتقالل  دليـل  به ها ناكامي كه اند شده طلبكار حتي و بردارند، ايرانيان
 مـروري  بـا  توان مي را مدعا اين مستند و تئوريك نمونه يك است، حكيمانه فقاهت جريان

در  انقـالب  از پـس  هشـتم  دولـت  در كـه  كشور توسعه چهارم نظري مستندات و مباني بر
(سازمان مديريت و برنامـه ريـزي    شده منتشر وقت بودجه و برنامه سازمان سوي از دوجلد
 قدرت و تبعي - ملي هويت توليد بر الگو و سرمشق اين در داد، نشان عيان به)1383كشور، 
 تضـعيف  بنابراين و متفاوت ارزشي نظام توليد با جريان اين. است شده اصرار و تاكيد ظلي

 همچنـين  گرايـي،  آخرت و گرايي خانواده گرايي، معنويت مانند ايراني- اسالمي هاي ارزش
 سكوالريسـم،  به مانندگرايش اند؛ كرده ايجاد مدنظرشان توسعه دنبال به كه پيامدهايي و آثار
 جريـان،  كـار،  از كشـور  اسنادباالدسـتيِ  هم و شده سد كشور پيشرفت حقيقي راه سويي از

  .است شده دور استيال و قوت
 

 حكيمانه فقاهت جريان 2.2

 و علـم  بـه  نسبت اسالم نگاه. است اسالم مكتب بنيادين هاي ويژگي از يكي ،»مداري علم«
 در خـود،  جغرافيـايي  مكـان  در اسالمي علوم كسب بر عالوه مسلمانان كه بود آموزي علم
 و نورزيـده  نيزكوتاهي سرزمين آن علوم فراگرفتن از يافتند، راه سرزميني هر به تاريخ طول
 بـه  و كـرده  دنبـال  - بالصـين  لـو  و-  را علم و نداده نشان اعتنايي بي ديگران دانش برابر در

 تـا  هشـتم  قرن اواخر از اسالم جهان چنين، اين گماردند، همت آن سازي بومي و تحصيل
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 سراسـر  در دانش و علم دار طاليه قرن، چهار حداقل مدت به ميالدي دوازدهم قرن اواخر
 كـه  يافت را توفيق و فرصت اين حكيمانه فقاهت جريان). 117: 1399هدايتي،(شدند گيتي
 و علـم  هاي سرزمين ترين درخشان از يكي در را فناوري و علم آفرينيِ تمدن خصالِ همين
 مبـاني  و جريـان،  ايـن  نظـري  آوردگاه. نمايد سرريز جامعه به ايران، يعني جهان خيز دانش
 فرهنگسـتاني،  - المعـارفي  دائره رويكردي با نه دين، انداز چشم در حكيمانه فقاهت نظري
 حكمـي  اجتهـادي  بلكه ، فقاهتي -  اصولي صرفاً نه اجتهاد البته است، اجتهاد مبناي بر بلكه
 يـك  درونـي  اسـتعدادهاي  شكوفايي و دروني نمايي ظرفيت و شناسي ظرفيت بر مبتني كه

قـال الـذين   «تجسـم  بـراي  ، و باشـد  بايـد  چنانكـه  ساحت همه در ، و بلكه يك امت،ملت
همه  بر مشتمل شد گفته كه همانطور شكوفايي اين دامنه. است )56(روم/»اوتوالعلم و االيمان

 را مـوارد  اين از بيشتر و ملي هويت طبيعت، ادبيات، تاريخ، معادن، اقوام، جمله؛ از ساحات
 نگـر  بـرون  زايِ درون پيشرفت براي حكمي، اجتهاد اينجا در اساس واقع، در. است شامل
 درخشـان  هـاي  تجربه عزيمتش نقطه و بيند مي تمدني را قدرت و هويت كه جرياني. است
 يعني آن متأخر موسس با حكيمانه فقاهت جريان از مسير اين. است ايراني - اسالمي تمدني

 يعنـي  اينك تا و پيمود را ديني عقالنيت و ها عقل شكوفايي دوران ؛ شد آغاز خميني امام با
 توجـه  و »السـلطان  العلم« نظريه به باور با اي خامنه اهللا آيت عصر در را خود تفصيلي دوران

 گرفتـه  پـي  توأمـان  طبيعي منابع و انساني منابع در آفريني ظرفيت حل راه اتخاذ به عملياتي
 هـا  عقـل  شـكوفايي  خدمت در انساني علوم و پايه علوم پيوندي هم آن در كه جايي است،
 جدا به شود، مي تأكيد آن در تحول و انساني علوم به نسبت كه اندازه هر به و گيرد، مي قرار
 حكمـت  به اتكا. شود مي داده هشدار نيز پايه علوم از نخبگاني و آموزي دانش جامعه شدنِ

 هـا،  تفريط و ها افراط از دوري آنها، به اعتماد و مجاهد و مومن جوانان باورِ ايراني،- اسالمي
 آموختن دانش كشور، معطل و نشده استفاده هاي ظرفيت از گيري بهره داخلي، توان بر تكيه
 معرفتـي - فكـري  جريـان  نزد علم هاي مشخصه ديگر از نماندن، آموز دانش اما - ديگران از

 و علـوم  مـرز  در حركت با كشور توانايي به دانايي نظام تبديل هدف براي حكيمانه فقاهت
 برجسـته  دانشمندان چشم از كه هايي ويژگي. است كشور نيازهاي به پاسخ و ها مسأله حل

 رهبـران  از برخـي  كـه  معتقدنـد  اسـت،آنها  نمانـده  پنهـان  نيـز  اسالمي كشورهاي مسلمان
 ارتقـاي  و هايشـان  دانشـگاه  روزكـردن  به براي را الزم گذاري سرمايه اسالمي، كشورهاي
 برجسـته  مراكـز  در باشد داشته را المللي بين ساختارهاي با رقابت قابليت كه عالي فرهنگ
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 ايـران  را پيشـقدم  مسلمانِ كشورهاي اين از يكي آنها. اند كرده سازماندهي كشورشان علمي
 جـامع  طـرح  ،)ايـران  فناوري و علم جامع نقشه( ساله 20 علمي جامع طرح به  و دانند، مي

 با كه كنند مي اشاره فناورينانو تحقيقات مركز مانند دانشگاهي و عالي آموزش روي تمركز
 مسـلمان،  دانشـمندان  بـراي  اسـت،  شده تأسيس جامع نقشه طبق دالري ميليون 25 سرمايه
 4 بـه  توسـعه  و تحقيق اعتبارات گذاري سرمايه براي ايران در جامع طرح تعهدات افزايش
 نيـز  2030 سـال  تـا  ايـران  داخلي ناخالص توليد از درصد 7 به آموزشي اعتبارات و درصد
 چون عناويني با رهبري ابالغي تدابير اگر). 137: 1399 هدايتي،: ك.ر(است كرده نظر جلب

 نيازها به پاسخ براي ايران، اسالمي جمهوري نظام توجه از »ايراني اسالمي پيشرفت الگوي«
 آبـاداني؛  و رفـاه  بـاالي  سطح به رسيدن جهت ها فرصت از استفاده نيز و جامعه مطالبات و

 بايسـتي  دارد، حكايـت  جهـاني  تـراز  و سـطح  در بودن الگو و محور؛ دانايي جامعه تحقق
 توانـا  فرهيختـه،  جامعـه  بنيـان،  دانـش  جامعـه  استقرار الگو، اين اصلي جانمايه كه پذيرفت

 از آن نظـاير  و) ششم ساله پنج برنامه 4 ماده( نوآور خالق، كارآفرين، ،)انداز چشم مقدمه(
: ك.ر(دارد وجـود  انـداز  چشـم  سـند  مشخصـاً  و باالدسـتي  اسـناد  در كـه  هسـتند  مواردي

 هـاي  مسأله و ها نياز بر مبتني« ،»خودباوري« ،»خدامحوري). «269: 1400رحمدل،كشتكار،
 سـاختن « ،»اميد و تحول« ،»و چشم انداز سياستگذاري« ،»تربيت و رشد« ،»عقالنيت« ،»خود
 و كـرده  احاطـه  الگـو  ايـن  در را فنـاوري  و علـم  كـه  هستند واژگاني ،»پيشرفت« و »آينده

  . اند فراگرفته
 

  »علمي رستاخيزِ« گذاري ريل .3

 عبور براياي  گذاري ريل و تمهيدات ها، دوگانه برخي از گذار با حكيمانه، فقاهت جريان
در  و ديـده  تدارك »علم«و توليدي  اجتهادي موقعيت به »علمشاگرد ماندن در « وضعيت از

 ادامه در آنچه از برخي ،برآمده است )35: 1397(خامنه اي، »علمي رستاخيز« تمهيد تكاپوي
 و »آنپيرامـون   شناسـي  مسـأله « برخـي  آن، هاي »نشانه« ديگر برخي ،»مبنايي« آمد خواهد
محـل  برخـي از ابعـاد منازعـه دو جريـان     مي توانند ، كه هستند »حل راه ارايه« ديگر برخي
  دهند.را نشان بحث 
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 »توسعه و دين« و »دين و علم« تضادانگاريِ ابطال 1.3

 انگـاري  تضـاد  گرفتن پايان از علميه هاي حوزه و ها دانشگاه در كشور علمي جامعة امروز،
وقت سيطره  .است افتاده تكاپو به حكيمانه فقاهت فكري دستگاه داري ميدان با دين، و علم

گفتاري نظام فكري پوياي حكمي و اجتهادي، بر نظامات فكـري وابسـته بـه تمـدن هـاي      
 »توسـعه  و دين تضاد« و »دين و علم تعارض« ساختگيِ و غيربومي ادعاي تاديگران است، 

 تضاد در شناسي معرفت موضع از روزي، اگر. دهد پايان را ايران اخير هسال صديك تاريخ در
 فهـم  و فقـه  ناتواني و علمي مديريت به نسبت فقهي، مديريت ماندگيِ عقب و دين و علم

 سـخن  و نوشـتند  مـي  هيجـان  و احساس با مأتو صنعت، غوغاي با فقاهت، روش و فقيهان
 با جوامع شناختيِ جامعه مدل با ايران انقالبي - اسالمي جامعة توصيف و تبيين در گفتند؛  مي

 پيوسـت  در را چـاره  و كردند نمي درنگ استبدادي و ساالر پدر رمه،- شبان سنتي، اصطالح
 هـا،  دوگانه اين با را انقالبي استادان و دانشجويان و نماياندند؛ مي »علم« به نخبگان و جامعه

 فقهـي  مديريت ناتوانيِ« مشهور سردمدار دو اينك اما گرفتند؛ مي ها زبان زخم و  سرزنش به
 بـا  ايـران  انقالبـي - اسـالمي  جامعـة  همانيِ اين« پردازِ نظريه نيز و »علمي مديريت برابر در

ـ «را  امام خميني يكي آوردند؛ زبان به را امر دو »ساالر پدر و رمه- شبان پيشامدرن، جامعة  اب
 و ،)1397(سـروش، دانست »تاكنون هخامنشيانايام حكومت  ازرهبرتاريخ ايران  سوادترين

ضمن شرح و بيان ناكـامي هـاي خـود و راه رفتـه خـود در علـوم سياسـي، از         ديگري آن
 و در واقـع  »بازگشت به حكمت و سياسـتگري بـراي بهسـازي و احيـاي علـوم سياسـي      «

گفت هرچند .)11- 16: 1397: بشيريه،ر.ك(سخن به ميان آورد سياسي بازگشت به حكمت 
 فرد به نه امام، دانش كه است آشكار اما نيست، و نبوده راه اين منطق حجت ،كسي نگفت و

 ديگـري  آن كـه  هم حكمتي و داشته بازگشت ،و واليت فقاهت شناسي روش به كه ايشان
 فكـري  دسـتگاه  در هرحال، .است ايران در علم مدرن شبه وضعيت با متفاوت حتماً گفت،
 پژوهشگاه مؤسس نحوي به نيز عمل حوزة در انديشگي، وزانت بر عالوه حكيمانه، فقاهت
 دانـش  هـاي  شركت و نخبگان بنيادملي جمهوري، رياست فناوري و علمي معاونت رويان،
  . است بوده نيز نوين فناوري و علوم نخست حامي و بنيان
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 »عمومي گذاري سياست و دين«انگاري  تضاد ابطالِ 2.3

 گـذاري  سياسـت « و »گـذاري  مشـي  خـط « و »ديـن « ساختگي تضاد و دعوا به دادن پايان
 بـراي  حكيمانـه  فقاهت فكري دستگاه تمهيدات از منبعث عيني پيامدهاي ديگر از »عمومي
 ديـن  بـا  حكمرانـي  و عمـومي  ادارة :شـد  مـي  گفتـه  اسـت؛  علم در تحولي وضعيت توليد

 حكيمانه فقاهت بر تكيه با و ديني موضع از كه فكري دستگاه آن امروز اما. ندارد سازگاري
 است؛ حكيمانه فقاهت همانا ورزد،  مي اصرار پيشرفت باالدستي هاي نقشه و اسناد توليد به

 توليـد  پيشـرفت،  انـداز  چشم سند تنظيم ايراني، - اسالمي پيشرفت الگوي تدوين در تالش
 تحـول  سـند  ،فنـاوري  و علـم  جامع نقشة تدوين مختلف، هاي  حوزه در كلي هاي سياست
 خـط  ايـن  جملـة  از ،...و محيطـي  زيست و دفاعي هاي سياست پرورش، و آموزش بنيادين
 آنقـدر  وضـعيت  ايـن  برابـر  در ،ليبـرال  روشنفكري علميِ شبه جريان. هاست گذاري مشي
 و گرايي عرفي مسير در حركت را حكيمانه فقاهت فكري دستگاه تكاپوهاي كه شده منفعل

 از روشـمند  جـزوي  فكري، تكاپوهاي اين اينكه از غافل نمايد، مي ارزيابي سكوالرشدگي
  .است شناسي روش اين در اصولي - اجتهادي تفكر جريان

 
  »جامعه كلنگي« و »مدتي كوتاه« ادعاي بطالِا 3.3

 بـه  زمـان  بسـتر  درو نهادهـا   سـاختارها  قامت در او الگوي تداوم و خميني امام شناساندن
 سـاخت  برمبنـاي  بود؛ حكيمانه فقاهت فكري دستگاه هاي توانايي ديگر از كنوني، هاي نسل
يعني جامعه اي است،  »منقطع« و »مدت كوتاه  جامعه«يك ،ايران: شد مي گفته شناسانه شرق

توضيح و براي  ،در آن كوتاه مدت است- حتي بنيادي ترين تغييرات- است كه تداوم و تغيير
شـده و بـه    اسـتفاده  ، يعني شايسته ويراني براي هر بنـايي از نـو   »خانه كلنگي«آن از تشبيه 

 امـا )، 1393،ارغنـده پـور  و  1387كاتوزيـان،  همـايون  مي شـد(ر.ك:   تعبير» جامعه كلنگي«
 و غيبـت  عصـر  در واحـد  پيوسـتار  يـك  پارادايم اين كه داد نشان حكيمانه فقاهت پارادايم
 پـس  و خميني امام دورة به باتوجه خصوص به و حكيمانه فقه دانش ادوار تكامل به متكي

ه نيامد پديد اسالمي انقالب روند در انقطاعي و شده پيروي تفصيل و اجمال قاعدة از او، از
 آنـان  براي خميني، امامانقالب خود شده است.  وارد گام دوم  ،است، كه با قوت و قدرت

و انباشـت   حقيقي و تداوم انباشت سرمايهاز انقالب  راستين تفسيري ،بودند نديده را او كه
 و اي  شـبكه  تفصـيلي،  دورة در او، اجمـالي  امامت دورة تا شد؛ امري و حقوقي واليت نهاد
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 مؤسـس،  اجتهاديِ و انقالبي علمي، هاي امكان و استعدادها با همراه اخير، سال سي تمدني
  و تداوم يابد.  شناسانده نو نسل به
  

 »اسالمي هويت و ملي هويت« دوگانه سازي از ابطالِ 4.3

 ثمـرات  ديگـر  از فقيـه  واليـت  و اسالم با ملي هويت ناشدگي جمع ادعاي به دادن خاتمه
 ملت اعتالي كه شيرازي ميرزاي زمان از حداقل اگرچه است؛ بوده حكيمانه فقاهت پارادايم

 اهللا آيـت  تكاپوهـاي  از نيز و خورد رقم تنباكو نهضت در ها خارجي مقابل شريعت، پاية بر
 در خميني، امام مجاهدت بگذريم، كه ايران مجد به حصول براي كاشاني اهللا آيت و مدرس
 موضـع  از كاپيتوالسـيون  موضـوع  جملـه  از ايـران  اعـتالي  با مرتبط موضوعات از بسياري
 .دارد بيگانگـان  مقابل اسالمي ايران هويت تحكيم و اعزاز با مستقيمي نسبت فقهي، رهبري

) ب پهلـوي،  گـراي  باسـتان  ايـدئولوژيك  ناسيوناسيوناليسـمِ ) الـف  ضـلعي؛  چنـد  ميانة در
 كـوروش ) ج و، تـاكنون  60 دهـة  از هـا  ليبـرال  كـرد  هزينه بي و رمانتيك ناسيوناسيوناليسمِ

 و ايران جغرافياي از مراقبت اوج اما اخير، دهة سه آمدة عمل به تكاپوي متأخر، هاي ستايي
 هاي  فتنه از ايران داشتن نگه دور است؛ اسالمي انقالب انداز چشم در ملي هويت هاي  مؤلفه
 در  تجربـه  بـي  اهـالي  برخـي  سوي از صدام از ها نمايي وليد خالدبن نرفتن بار زير و منطقه

 بـا  دانش مرزهاي در مقاالت توليد بر اصرار و فارسي زبان از مراقبت بر تأكيد كشورداري،
 اسـتيالي  بـا  مقابله و علمي ارجاعات نظامِ در ايرانيان سازي مرجعيت هدف با فارسي زبان
 جملـة  از جهـان  سياسـي  نظام در علمي هاي سازي نمايه مسلط الگوي و علم سياسي زبان

 در ميـداني  مشـاهدات  براسـاس  .اسـت  بوده فقيه واليت فكري دستگاه هاي سياستگذاري
 مـي  نوين هاي فناوري و علوم مروج ايران در امروز كه شناسي روش ،فناوري و علم حوزه
 فقيه، واليت سياستگذاري و فكري دستگاه كه اين گو است؛ حكيمانه فقاهت دستگاه باشد،
. است شناختي علوم و بنيادين هاي سلول هوافضا، بايو، نانو، نوينِ علوم در ايرانيان دار ميدان
 در تصـرف  عمـوميِ  خواسـت  از را ايرانيان عمومي شعارهاي فقاهت، فكريِ دستگاه امروز
 صرفاً اكنون يعني است؛ داده انتقال تري يافته تكامل مرحلة به مسلم حقِ يك يا انرژي يك
 علـوم  بـه  »السلطان العلم« پرتو در بلكه ماست، مسلم حق اي هسته انرژي كه شود نمي گفته

 شبه پارادايم جريان اما.  است شده علم سياستگذاري در جديدي توجه پايه علوم و انساني
 بـراي  سرمشق و الگو فقدان و »معرفتي فقر« خاطر به ليبرال تكنوكراسي _ روشنفكري علم
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 حداكثرو  اجتهادي، معرفت نه و داشته ظلي قدرت سوداي بيشتر تاريخي تحوالت در اينكه
 روش دو يـافتگي  تقليـل  و اعـتال  وضـع  اين ؛ است شهري ايران سلطنت انديشه تحقق در

 تـاريخ  در »ليبـرال  تكنوكراسـي - روشـنفكري  علم شبه جريان« و »حكيمانه فقاهت« شناسي
 حكيمانه فقاهت دستگاه رسد مي نظر به وصف اين با.  كشاند مي تصوير به را ايران معاصر
 هـم  فنـاوري  و علـم  حوزه در ،سياست حوزه در فتنه غبارهاي برخي رفع و دفع بر عالوه
 علم فتنة زيرا گمارد همت ايران در دين و علم واقعي غير هاي سازي دوگانه مهار به توانسته

 ملكـم  آخونـدزاده،  زمانة از يعني ايران اخير تاريخ عميق هاي  فتنه نخستين از) ساينس فتنة(
 افكـار  سـپهر  در ها فتنه ديگر بر مقدم كه بود اخير سال سي مخصوصاً ، تازاده تقي و خان

 كشـف  بر دين موضع از حكيمانه فقاهت الگوي اينك. است شده دفع و مهار ايران عمومي
 اين مركزي دال ورزد؛ مي تĤكيد شناختي علوم به توجه نيز و طبيعت در پديد نو هاي انرژي
 نسـبي  هاي مزيت شناسايي انقالبي،- علمي هاي فعاليت به تمدني سويه اعطاي ها، مشي خط
 سياسي سامان در ها افزوده ارزش كشف نيز و ملي ثروت و ملي قدرت ملي، هويت توليد و

 فروشـي  خام از - فروشي خام هرگونه مخالف ،فكري دستگاه اين اينكه اجماالً. است ايران
 استعدادهاي به توجه بر مبتني كه شناسي، روش اين  است؛ - ها انديشه فروشي خام تا نفت
 اكنون است؛ كشور عمومي ادارة در حل راه- ظرفيت راهبرد بر يافته ابتناء و بوم زيست اين
 طبيعي استفاده نشده هاي ظرفيت« و ملي منافع و امكانات نشدنِ بالفعل نگران همه، از بيش

  .استكشور  )32: 1397خامنه اي،»(انساني و
 

 نفت« ،»جامعه از بريده دانشگاه«آشكارسازي مسأله هاي علم و پيشرفت:  5.3
  »آمرانه توسعه« و »پايگي

 بـه  مـا  دانـايي  نظام روي، چه از كه است اين  جامعه و علم نسبت در اساسي، پرسش يك
 كشـور،  در علـم  سـازمان  و سـاختار  چرا يا و شود نمي يا شده نمي تبديل توانايي مجموعة
بـه   چيست؟ ايران پيشرفت ابرمعضلة ندارد؟ تمدني سويه و نيست محور مسأله و اجتماعي

 و حكمراني« ،از مشروطه تاكنون معاصر دوره در ايران پيشرفت اساسي مسأله نظر مي رسد،
 تكنوكراسي و فكري روشن از برخاسته ،مدرن شبه و علم شبه پارادايم از حاصله مشي خط
با اين . است بوده »ايرانيان بوم زيست با متفاوت، كشور علمي و اجرايي امور ادارة در ليبرال

 كـه  علمـي؛  و دانشـي  اداريِ سـازمان  كه گفتمي توان آشكارا  اي، انديشه حيث ازوصف 
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 و علم اسالمي، سنت در زيرا. رسيد نخواهد كشور اين داد به باشد، زا درون غير و اي ترجمه
 دسـتگاه  ذيل كه است قرن يك از بيش اينك ؛دارد قرار منظومه يك در حكمت و صناعت
 اما ،ه استشد اصرار علمي هاي ادعاي بر ليبرال تكنوكراسي _ روشنفكري علم شبه فكري
 اسـت؛  نبـوده  آفـرين  ثروت و كارگشا،راهگشا كارافزا، آفرين، قدرت سرمشق، اين در علم
 و كـردن  مسـدود  در دستانشـان  بلكـه  و نكـرده  كاري ايرانيان براي علم موضع از هم هنوز
 صـدر  از و مشـروطه  صـدر  از ؛قابل شناسايي اسـت  بومي كامالً و نافع علوم سازي پلمب
 بـه  انقـالب  پسـا  هـاي  دولـت  از بسـياري  و موقت، دولت از و دوم و اول پهلوي تا قاجار

 از مكرر تاريخي، تبار اين دموكراتيك، اصالحات و آمرانه توسعة به موسوم دوران خصوص
 رجحان و ارزش بر علم برتري از خصوص به متأخر دوران در و گفتند دين بر علم برتري

 سرمشـق  بـر  يافته ابتناء نيروهاي و گفتند مداري ارزش بر ساالري فن و  تعهد بر تخصص
 صـدر  از وقتـي،  امـا . دادنـد  قـرار  شـماتت  مورد را خواه وطن و انقالبي ، حكيمانه فقاهت

 سازمان و ساختار شود مي معلوم نگراييد؛ نتيجه به و مانده عقيم ،ادعاها اين تاكنون مشروطه
 و معرفتـي  انقـالب  يك دچار بايد و است سيستمي بيماري يك دچار كشور در فن و علم

 زنجيـرة  متضـمن  انساني علوم طريق از علمي تحولي به نيازمند، ما اين بنابر ،شود اجتماعي
 انسـاني  علوم از آن تداوم و شناسي ارزش و شناسي انسان شناسي، معرفت شناسي، هستي

 معرفـت  ايـن  پرتـو  در تـوان  مـي . هستيم پايه علوم و مهندسي و فني تجربي، هاي حوزه به
 و روشـنفكري  مـدرنِ  شـبه  علمـي  دسـتگاه  و شناسي روش كه كرد اعالم راستين تاريخي

 دانشـگاه  به علم، از قدرت و ثروت توليد جاي به، ايران معاصر دوره در ليبرال تكنوكراسي
 اينكـه  كردنـد؛  گرفتـار  علم شبه مقررات چنبرة در را دانشگاه استادان و آوردند روي داري
 كنند، ايجاد مستقيم رابطة توانايي مجموعة با دانايي نظام و آموزش بين اند نشده موفق هنوز
 و بـوده  رقابـت  حـال  در ملـت  با عموماً و ندارند توليد رونق در نقشي ها بانك هنوز اينكه
 مسـتقر  هـاي  دانشگاه در آموزشي هاي سرفصل هنوز اينكه كشورند؛ بزرگ داران بنگاه جزو
 صـنايع  زنجيـرة  و چرخـه  بـه  ورود و شهرها اقتصاد و استان يك هاي مزيت با ها استان در

 كـه  يابيم درمي ،دست اين از شواهدي با و ،ندارند رابطه مناطق اجتماعي امور  نيز و تبديلي
 و پوزيتيويسـتي  پـارادايم  داد؛ تـن  ايران معاصر تاريخ در منطقي داوري و نتيجه يك به بايد

 روش يـك  پرتـو  در تواند مي كي تا علم، حوزة در ليبرال روشنفكري بر حاكم مدرنِ پست
 بر داير اسالمي، سياسي نظام به ناروا اتهامات پشت ،است عقيم منطقاً كه مدرن شبه شناسي

 ،انقـالب  پسـا  ايـران  در علـم  فروپاشـي  و دانشگاه شدن حكومتي علم، كردن ايدئولوژيك
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 و نداشته دانش مرز در اي آورده ،حال عين در كرده توجيه راخود  نظام انديشگي ناكارآمدي
 سـاختار  طبيعـي  پيامد و نتيجه موقف و موقع اين. باشد نياورده مردم سفرة سر بر متاعي يا

 شـبه  و غيربـومي  ايـدئولوژيك  نظامات از پيروي دليل به  كه است علم بروكراتيك و اداري
 را كشور خواه وطن علمي جامعه اثر، كم فرايندهاي در شدن درگير و كردن درگير و مدرن،

 را ايـران  و ربـوده  جهـان  كشـورهاي  از را سـبقت  گـوي  خـاص  هـاي  حـوزه  در گـاه  كه
 بـاال  جهـان  كشـور  چنـد  زمرة در حكيمانه فقاهت دستگاه تأكيد مورد دانشي هاي درحوزه
 بـه  نفـت  مواهب بر تكيه با پهلوي مدرن شبه حكومت اگر .اند داشته نگاه معطل اند، آورده
 نظـام  پـايگيِ  نفـت  اگـر  و پرداخت اقتصاد و سياست در مردم مشاركت و جايگاه زدن دور

 ميل اسالمي، انقالب از دهه چهار گذشت رغم به انقالبي تحول عدم دليل به ساالري ديوان
 مـا  غيرمولـد  هاي دانشگاه بزرگ آفت به پايگي نفت شود، مي معلوم دارد، مردم زدن دور به

 طـي  آن از عبـور  به مرتبه چندين طي فقاهت فكري دستگاه كه نفتي همان است؛ شده بدل
 جريـان  مقاومـت  از بـردن  نـام  بـا  ،...و 96-  71- 68 هـاي  سال فواصل در و اخير سال سي

 تذكر ايران منابع فروشي خام و پايگي نفت خطر در شان اعتنايي بي و ناتواني به تكنوكرات
 تشـخيص  درسـتي  به را معضله اين ،حكيمانه فقاهت شناختي روش دستگاهدادند.  انذار و

 تـوجهي  بـي  هرچنـد  ،داد نشـان  توجـه  فرهنـگ  و فناوري علم، گذاري سياست به و داده
 سـازمان  بـر  مدرن شبه وضع مداري قدرت و باالدستي اسناد به علم نظامِ اداري كارگزاران

  .است كرده مواجه بحران بانيز  را نوپديد هاي سياستگذاري اين كشور علم اداري
 

   راهبردارايه راهكار و  6.3
 بـه  دانـايي  نظام تبديل انساني، علوم تحول ،»السلطان العلم« نظرية تعميق و بسط در كوشش
 از كـه  كشور، نيازهاي  و ها مسأله ها، ظرفيت به توجه و علم مرز در حركت كشور، توانايي
 شناسايي معضالت حل راه است، حكيمانه فقاهت جريان نزد علم هاي ويژگي ترين برجسته

و ابطال عملياتي و نظري راه حل هاي مبتنـي بـر تقليـد و     بنيادين تحول يك اساس و شده
 و پـژوهش  دانـش،  سياسـتگزارانِ  و فعـاالن  نظـر  از آن مفـردات  كـه  تحـولي  ؛استتكرار 
  :است نيز بنيان دانش جامعه بناي ،اساسفناوري

 بـه  صـرف  كننـده  مصـرف  از افراد تبديل توليد، تفكر و انديشه تحول زا، درون دانش
 و توزيـع  چرخـه  در گرفتن قرار و افراد ذهن درون از دانش تراوش دانش، توليدكننده
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 مبتنـي  بنيـادين  تحوالت مشترك، عزم و دغدغه جامعه، ابعاد همه متأثرساختن و انتشار
 اجتمـاعي،  هـاي  سرمايه به توجه دانش، كارگيري به و توزيع خلق، ،فناوري و علم بر

 انـداز  چشـم  ماننـد  اندازهايي چشم ارتباطات، و اطالعات فناوري اقتصادي، فرهنگي،
 پويـايي،  جامعـه،  افـراد  محوريـت  با توليد تفكر و انديشه تحول ضرورت ساله، بيست

 يــادگيري  هــاي فرصــت ارتقــاي دولــت، و صــنعت دانشــگاه، رابطــه تقويــت
  ،)270: 1400رحمدل،كشتكار،(

 و هـا  شـركت  از علـم  اجرايـي  سـازمان  و سياسـتگذاران  غفلـت  كه شود اذعان بايستي
 بـا  آنها پيوند فقدان همچنين و انساني علوم نيز و گوناگون صنايع در بنيان دانش مؤسسات
 فهرسـت  و مسـائل  نظام با علم كمي رشد منطقي نسبت نشدنِ طي جمله از كشور نيازهاي

 اسـت،  ايرانيـان  شايسته پيشرفت به كشور نيافتن دست اصلي بسترهاي از كشور، معضالت
 جهـادي  و متـدين  و خـواه  وطـن  اسـتادان  بـا  ها، دانشگاه و علم سازمان ميان بايستي البته

 و علـم  اول تـراز  استادان هاي يافته روي چه از كه است اين مسأله. گذارد تفاوت دانشگاه
 وارد قدرت و ثروت چرخة به بومي، انساني علوم نيز و نوين هاي فناوري و علوم در آگاهي
 موجـب  پـايگي،  نفـت  اگـر  شـود؟  مـي  غـارت  بيگانگـان  توسط مبتكران هاي ايده و نشده

 خـود  جاي محوري كارشناس اگر و شود مي ساالري مردم جاي به ساالري دولت جابجايي
 برخاسته »محوريِ دانش« بر را »داري دانشگاه« ، سرمشق همين دهد، مي ساالري مدير به را
 مـي  انتظار رو، اين از سازد؛ مي مستولي جامعه- استاد و دانشجو- استاد مولد و پويا رابطة از

 و نـافع  كارآفرين، دانشگاه تكثر و توليد عرصة به جدي ورود براي كشور علم سازمان رود
 در را وابسته هاي تكنولوژي از عبور يا نفت زدن دور ملي جايزة نظير رويدادهايي گرا تمدن
 از نـو  هـاي  فنـاوري  و علوم و مقاومتي هاي تكنولوژي در كه سياستي دهد؛ قرار كار دستور
 فضـاي  بـر  حاكم مدرنِ شبه نظامات صورت اين در. گراييد نتيجه به عملي و دانشي حيث

 وصـف،  ايـن  با گرفت؛ خواهد قرار استادي - علمي هاي جنبش الشعاع تحت علم، سازمان
 شـبه  علـم  سـازمان  محصـول  كه كنوني سياسي نظام حاصل نه غيرنافع، دانشگاه پيامدهاي

 حكمي و دقيق فهم خاطر به اجتهادي علم، نظام .است آن به وابسته هاي دولت آمرانه مدرن
 از اقتـداري  علوم آفرينندة و مولد دانشگاه جديد نسل ظهور خواستار »السلطان العلم« نظرية
 امـا  علـم،  رسميِ و اداري ساختار است؛ اسالمي و بومي انساني علوم مبادي به توجه طريق
 دسـتورات،  ابـالغ  و با باال از ،گرايانه اقتدار ملت، نيازهاي و جامعه به توجه بي هاست سال

 و كشـور  موضـوعات  نظـام  بـا  نسبتي تحولي، حيث از كه دستوراتي كند، مي داري دانشگاه
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 نيـز  و علـم  سياسـتگذاري . نـدارد  ايران نقاط اقصي در ايرانيان معضالت و مسائل فهرست
 يـك  يـا  و وزارتخانه يك صرفاً و مجموعاً ها دانشگاه استادي كسوت و علم اداري سازمان
 تنهـا  شود نمي هست؛ نيز تاريخي و بزرگ اجتماعي مسئوليت يك بيانگر بلكه نيست، شغل
 بـه  اسـالمي  موازين و فرهنگ با مغايرت در گاه حتي و كوفت آكادميك هاي آزادي طبل بر

 براسـاس  بـود،  بيگانه ايران سامان و ملت رنج و درد با اما جست، توسل نادقيق هاي حرف
 اسـت؛  تـوأم  اجتماعي تكاليف با آكادميك هاي آزادي معاصر، دنياي تجربة و عقل قضاوت
 و هـا  دانشـگاه  سـازمانِ  ، بهداشـت  و علوم وزارتين و درصدر فرهنگي انقالب عالي شوراي
 رسـالت  از تاريخي غفلت در بعدي هاي مقام در پژوهشي- آموزشي هاي گروه و ها دانشكده
 ،شهرفالن  در دانشگاه دروني مناسباتبه عنوان يك نمونه  هستند؛ فناوري و علم اجتماعيِ
 شـهر  همان مردمان و دولت محلي كارگزاران ملت، هاي دغدغه و مشكالت و است چيزي
  استادان جنبش به ها دانشگاه سخت پوستة از عبور با نيز علم اداري سازمان اگر. ديگر چيزي
 هر صورت اين در بپيوندند معتبر شناسي روش بر و مبتني ،درونزا و اجتهادي سرمشق ذيل

 مسـأله  علمي كارگاه يك به استادي كانون و علمي گروه هر و مزيت چند صاحب دانشگاه
 و ملـي  اسـتاني،  محلـي،  سطوح در اجرايي نظام فني و علمي عقبة به و شده متحول محور

  . شد خواهند تبديل حاكميتي
 

 پيشنهادات و گيري نتيجه .4

 شناسـي  جريان به نقبي با اخير سده در علم پارادايميك هماوردي بازسازي نوشتار، اين در
 علـم « جبهـه  دو آرايـي  صف هاي سويه بازشناسي. شد كشيده پيش بهآن  مدعي جريانِ دو

 حـائز  موضـوع  رو آن از ايـران،  در  »بومي غير -  اي ترجمه علم « و»  اجتهادي -  توليدي
 روشن را گرايان تمدن و غربگرايان بين اخير ساله دويست جدال تكليف كه است؛ اهميتي

 فرهنگ، بر استعمار پيامدهاي و بحث و گفتگو از آثار پسااستعمارگري،اگر ادبيات . سازد مي
 روشـنفكرانِ  ضمير و ذهن ، شايد بتوان گفت كه)1: 1400 اكرادي،( است جوامع و هويت

را چه به عنوان چاره درد ايرانيان و چه از سر  غربي تمدن بازآفريني كه غرب،مقلد و مولد 
 بـر  معرفـت  و افكـار مورد اهتمام قـرار داده انـد،    ،،چه نداشتن اعتمادبه نفسخود تحقيري

 نمود ،ايراني را تحت تأثير خود قرار داده است »جامعه«و  »هويت«، »فرهنگ« ،اشان ساخته
يـا قرارگـرفتن در    اسـتعماري نوعي برنامه  - بپذيرند يا نپذيرند -  برنامه اين بروز و ظهور و
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 بسـيار  پيامدهاي علم حوزه دركه است، بازي استعماري سرمايه داران و رسانه داران غربي 
 و آخونـدزاده  ماننـد  ايرانـي  روشـنفكران  اول نسل در چنانكه(زبان تغيير از بدتري و وخيم
 هـاي درويكر يـا  انسـان  دسـته  يك حذف تا ها اسطوره حذف و) شد مي تعقيب خان ملكم

بـه  ) خـود  بـراي  ديگران نمايي مسأله يا ايدئولوژي، اسم به ديني علم نفي مانند(آميز تبعيض
 جريـان  ، اجتهـادگر  و پويا جريانِ كه حالي در). 12: 1400اكرادي،: ك.ر( است داشتهدنبال 
 شـناخت  و سـنت  و ميراث قدرشناس و تكرار و تقليد از احتراز ملي، اعتماد و نفس عزت
 و هـا  قابليـت  بر تكيه و بشري دانش و فكر هاي فراورده بر تكيه با خود نيازهاي و ها مسأله

 بـه  چشـم  حكيمانـه،  فقاهت جريان كه دارد اين از نشان ها بررسي. است خويش توانمندي
 كــه دورانــي دارد، و داشــته آن طاليــي دروان و اســالم جهــان درخشــان تمــدني گذشــته

 تجـــار  و بازاريـــان  علمـي،  مجامع در مهندســان و علــوم دانشــمندان پژوهشــگران،
 در وســـيعي  طـــور  بـه  درايـت  بـا  ها، غربي نويسندگان خود اعتراف به اســالم، جهــان
 و علـــم  فلســـفه،  نجـوم،  ادبيــات، صنعــت، اقتصــاد، كشــاورزي، هنــر، هاي رشــته
 آوردنـــد،  دســـت  بـه  را آن كـــه  آنچـــه  هـــر  حفـظ  بر افزون و كردند ورود فناوري

 چشـمِ  افزودنـد،  بـدان  نيـز  را فنـاوري  و علـم  در بسـياري  هـــاي  نوآوري و اختراعــات
 برتر بلكه مساوي را علما جوهرمداد كه است بوده اسالم خود به موفقيت، اين در مسلمانان

 دانــش  تركيــب  از اهميــت،  بــا  مخزنــي  بتواننـد اين چنين  تا داند، مي شهيدان خون از
 و يونـان آفريقـا، شـمال مصـر، ايـران، هنـد، باسـتان، چيـن هـاي تمدن از كـه را پيشـرفته

و تأسيس  اروپاييـان رنسـانس براي را راهبنا نهند و حتي  بـود، آورده دسـت به شـرقي روم
 جريان ايستادگي موجب داشت، چشم اين ،)119: 1399هدايتي،: ك.ر(كنند بـازتمدني آنها 

 گونـه  تأسـيسِ  حتـي  و احيـا  براي فناوري و دانش علم، گذاري ريل براي حكيمانه فقاهت
 خاص وطن يك صاحب و انباشتي علم چون. است ايراني- اسالمي تمدن عنوان با آن نوين

 تبعـي  هاي هويت و علم شبه توليد استياليي و پارادايميك عناصر از گذار رو اين از نيست،
 و سـروش  آقايـان  محوريـت  بـا  كـه  هفتـادي  دهه مخصوصاً ي شده نما نخ هاي دوآليسم و

 كـه  شيفتي پاراديم با- بشيريه شناختي جامعه هاي تبيين و سروش علم فلسفه نزاع -  بشيريه
 در ها گام ترين مهم و نخستين از است، آورده پديد فناوري و علم حوزه در حكيمانه فقاهت

 اهللا آيـت  شناسـي  روش به توجه با ايران، در علم بر حاكم پارادايم تغيير. است بوده راه اين
 در كـه  را آنچه از بيشتر واكاوي ارزش كه است حوزه اين هاي بحث ترين مهم از اي، خامنه
 شـده  گـذاري  ريـل  و شـده  آغـاز  راه اين غايي توفيق براي. داراست شد، بحث طرح اينجا
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 دانشـي  هـاي  ظرفيـت  و منابع بسيج« به اساسي توجه ضمن حكيمانه، فقاهت جريان توسط
 و اداره بـراي  پايـدار  و كارآمـد  مـؤثر،  جديـد،  هاي حل راه يافتن و اميدوارانه حركت براي

و نهادهـاي برجسـته آن ماننـد     كشورداري، )269: 1400رحمدل،كشتكار،(»جامعه مناسبات
 :نمايد مي ضروري زير موارد بر تأكيد ،دانشگاه

 جهـت  و زيربنا عنوان به  انساني علوم جايگاه به مسئول نهادهاي همه اساسي توجه .1
 عنـوان  به-  انساني علوم تحول و ،فناوري و علم با پيشرفت پيوندي هم و علوم همه دهنده
 انساني علوم از گذار براي - »تدريجي« و »تخصصي« ،»تحقيقي« ،»فرايندي« ،»بنيادين« امري

 ،»غربزده« و »غربگرا« ،»ستيز غرب« رويكردهاي از گذار و انتقادي رويكرد با غربي سكوالر
 مباني و منابع بر مبتني مرزشكنانه بوميِ دانش توليد راهبرد«و به تعبير برخي از نويسندگان: 

 و نيـاز  مـورد  و پيشـرفته  فناوري و نافع علم توليد هاي زيرساخت ارتقاي ايراني، - اسالمي
 »جهـاني  فنـاوري  و علـم  مرجعيت به دستيابي با متناسب مجازي فضاي از گسترده استفاده

  ).51: 1398شهير،ساري،(
بـراي   و كمـك بـه آن   فرهنگي انقالب عالي شورايآسيب شناسي جدي و عملياتي  .2

 فناوري. و فرهنگ علم، در جامع قرارگاه يكتبديل شدن به 

 كار، فرهنگ گيري اندازه ها، دانشگاه شدن گرا ماموريت آموزش، آمايشِ اي نوبه رصد .3
 و شـهرها  اقتصـاد  بـا  آن نسـبت  و علوم از ثروت و قدرت توليد چگونگي ميزان و مهارت
 در شده تعيين پيش از و حاكميتي و ملي استاني، اقماريِ شوراي قالب در محلي هاي مزيت
 سـطح  تـا  حاكميت سطح از آن اجتماعي امتدادراستي آزمايي  و شده، گفته قرارگاه ساختار
 زماني. هاي بازه در آن اثربخشي و شده ترسيم بخش

و  اسـالمي  انسـانيِ  علـوم  قالـب  در امتنـاع  و امكان ضروريِ غير هاي بحث از گذار .4
 فقدان دليل بهكه  انساني علوم تحول شورايو فعال شدن  واقعيت يك عنوان بهپذيرش آن 

 از نـابرخورداري  نيـز  و جامعه و ها دانشكده و ها دانشگاه در نيافتن امتداد نيز و عزم و اراده
 انساني علوم شدن حكومتي نارواي اتهامات برابر در عملي بي و سو يك از اجرايي ضمانت

 در و اثـر  كـم  يـا  اثر بي همچنان ،ليبرال تكنوكراسي- روشنفكري علمِ شبه پارادايم سوي از
 .است منفعل ها دانشگاه عمومي فضاي

5.  و نهادهـا  يعني آن لوازم و المسائلي حل رويكرد با اجتماعي دانشگاه به نيلضرورت 
 به كاربردي- راهبردي هاي انديشكده و محور مسأله گروهاي علم، جهاديِ واسط هاي حلقه
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 نتـايج  و محاسـبه  علم گوناگون هاي حوزه در قدرت و علم توليد بر ميان و نوين راه عنوان
 .استادان ارتقاء و ترفيع نظامات در محصول تا ايده از آنها

 جديـد  نسل قالب در كاربردي- علمي ادبيات و متون توليدبه رسميت شناخته شدنِ  .6
 و سـاز در  محاسـبه آن ، و رايـج  پژوهشـي - علمـي  مجـالت  كنار در المسائلي حل مجالت
 .اساتيد ارتقاي و ترفيع نيز و ها دانشگاه بندي رتبه نظام نوين كارهاي

 تلفيـق  براي ،فناوري و فرهنگ علم، قرارگاه از مأذون گذارانة سياست مراكز تأسيس .7
 و اسـتاني  و حـاكميتي  ملـي،  سـطوح  در كشـور  معضالت و مسائل نظام موضوعات، نظام

 گفته سطوح كارگزاران و نخبگان عالمان، حضور با آن اجتماعي و اجرايي امتداد از مراقبت
 .گانه سه شدة

 دانشـگاه « و »پـرورش  و آمـوزش  تحول« اسناد اجراي در هماهنگي شورايتشكيل  .8
 ديگـر  و پـرورش  و آمـوزش  وزارت نيـز  و بهداشـت  و علـوم  وزارتين حضور با »اسالمي
 و گزارش فصلي به افكار عمومي. مسئول، هاي دستگاه

 تـراز در  حكمرانـان  و كـارگزاران  تخصصي تربيت مدارس و ها دانشكده اندازي راه .9
 تخصصـي  تربيـت  در دنيـا  موفـق  و شـده  تجربـه  هـاي  راه از،  با اسـتفاده  اسالمي انقالب

 .كارگزاران

 معاونـت  نظيـر  ادغـام  قابل و مجزا اما همسو هاي معاونت از برخي تلفيق و حذف .10
 يـا  تأسـيس  و در دانشـگاه هـاي كشـور    ها دانشكده سطوح تا پژوهشي معاونت و آموزشي
 يك ظهور كانوني نقاط عنوان به استادمحور هاي كانون و آموزشي- علمي هاي گروه تقويت
 هـاي  حوزه طريق از نوين، هاي سرفصل حاوي گرا، تمدن و محور مسأله اجتماعي، دانشگاه

 .اي رشته بينا

  
 مهنا تابك

 ،كاتوزيان همايون دكتر با گو و گفت: بلندمدت جامعه جوي و جست در )1393ارغنده پور، كريم(
 تهران: ني. 

- اسالمي الگوي اجراي مفهومي مدل طراحي)«1399( سيدمحمود فيروزآبادي، آقايي و صبا اجاقي،
: بهـار  ،94 ،شماره29سال ،راهبرد ،»اسالمي انقالب رهبرمعظم بيانات بر تأكيد با پيشرفت ايراني

96 -67 . 
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 ، چاپ سوم، تهران: ني. احياي علوم سياسي گفتاري در پيشه سياستگري)1397بشيريه،حسين(

 چهلمين مناسبت به ،ايران ملت به خطاب انقالب دوم گام بيانيه: دوم گام)1397(سيدعلي اي، خامنه
 پژوهشـي  موئسسـه  به وابسته(اسالمي انقالب انتشارات: اسالمي،تهران انقالب پيروزي سالگرد
 ).اسالمي انقالب فرهنگي

 ،»ايـران  اسـالمي  جمهـوري  در بنيـان  دانـش  جامعـه  الگـوي )«1400(رحمدل،ناصر،كشتكار،مهران
 . 269- 288: ،بهار45شماره ،راهبردي مديريت مطالعات

ــزي  كشــور  ــه ري ــديريت و برنام ــارم  )1383( ســازمان م ــه چه ــاني نظــري و مســتندات برنام مب
تهران: سازمان مـديريت و  جلداول، /معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه، توسعه

 برنامه ريزي  كشور.

 ملـي  قدرت دروني ساخت استحكام فناوري و علم راهبردهاي)«1398(شهير،احسان،ساري،حسين
 . 51- 77: بهار ،31شماره ،ملي امنيت ،»ايران اسالمي جمهوري نظام

: بيـروت  ياسـين،  آل جعفر دكتر از تعليق و تحقيق و ،مقدمه الفلسفيه االعمال) 1413(فارابي،ابونصر
 .دارالمناهل

 و دين ،»معاصر ايران در فرهنگي- فكري هاي شناسي جريان شناسي گونه) «1393(پور،فرشاد مهدي
 .7- 30: پاييز دوم، شماره ،فرهنگي سياست

 معاصر سياسي فكري هاي جريان شناختي معرفت هاي ويژگي مقايسه) «1385(ميراحمدي،منصور
 .175- 202:  1385 زمستان ،8شماره ،المللي بين و سياسي هاي رهيافت ،»اسالم جهان در

 نقشـه  براساس اسالمي كشورهاي با ايران فناوري و علم تعامالت آينده)«1399(محمدرضا هدايتي،
 دوم، سـال  ،اسـالم  جهـان  كـاربردي  و بنيادين مطالعات ،»اسالم جهان علمي توانمندسازي راه

 .117- 148 :زمستان ،6 ،پياپي 4 شماره

 و سياسـي  ي توسـعه  مشـكالت  بررسـي ( مـدت  كوتاه جامعه )1387همايون كاتوزيان،محمدعلي(
 ، آذر،دي،بهمن،اسفند.69و68،شماره بخارا، ترجمه عبدااله كوثري، )ايران در مدت بلند اقتصادي
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