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 In the Islamic Republic of Iran, the Islamic Humanities, 
as a "paradigm" is becoming a "discourse" with the 
support of religious forces loyal to the government. 
Ministry of Education is one of the institutions exposed 
to the promotion of the discourse. In recent years, with 
the changes in school textbooks, especially in the field of 
Humanities, a great effort has been made to 
institutionalize the Islamic Humanities and turn it into the 
dominant discourse in these books. Evidence suggests 
that among the works of high school students in the field 
of Humanities, Sociology books in this field have 
undergone the greatest impact of this discourse. In these 
books, the principles of ontology, epistemology, and 
methodology of the Islamic Humanities have been 
discussed by criticizing the ontology, epistemology, and 
methodology of Western Humanities. The purpose of 
this study is to analyze and review the reflection of this 
discourse in the book, Sociology of Humanities, by 
implementing the method of Critical Discourse Analysis 
of "Theon Van Dyke". Therefore, the present study is of 
a descriptive-analytical type with a discourse approach 
that will be done in the form of content analysis. The 
research finding is that by applying Van Dyke's 
theoretical framework on the subject under study, it is 
possible to reflect the standing and strengths and 
weaknesses of the Islamic Humanities discourse in the 
mentioned books. Thus, the components considered by 
Van Dyke such as extension, attribution and using 
implicit reference, revealing, application of negative 
phrases, and especially polarization, such as "the 
spiritualist approach vs. the materialist approach", 
western man vs. divine man", and "liberal democracy vs. 
democracy" are found passim in that book. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

 ب ن ،«میپ نرادا» کی منزل   ب   ،یاس الم یانس نن عل و  ران،ی ا یاسالم یدر جمهور 
 «گفتم نن» کی شدن ب   لیتبد حنل در تیحنکم ب  وفندار یمذهب یروهنین تیحمن

و  آم وز  گرفت  ، ق رار شده ندی گفتمنن جیترو معرض در ک  یینهندهن از یکی. است
خصوص رش ت  عل و  ب  مدارس، کتب در راتییتغ بن ریاخ یهنپرور  است. در سنل

 ب   آن لیتب د و یاس الم یانس نن عل و  ک ردن ن  ینهند یب را یندی ز  تال  ،یانسنن
 آث نر ننی م از ک   دی آیبرم  نیچن قرائن از. است شده هن کتنب نیا در مسلط گفتمنن
 نی ا یشننس جنمع   کت ب ،یانس نن عل و  رشت  در رستننیآموزان دبدانش ب  مربوط
 نق  د ب ن کت  ب نی ا در. اس  ت داش ت  را گفتم  نن نی از ا یا مالحظ   قنب ل ریت   ث رش ت 
 اص  ول ،یح  نکم ب  ر جنمع     رب   یشننس  رو  و یشننس   معرفت ،یشننس  یهس  ت
ش ده مط ر   یاس الم یعل و  انس نن یشننس و رو  یشننسمعرفت ،یشننسیهست

 گفتم  نن لی  تحل رو  از یر ی  گبه  ره ب  ن ک   اس  ت آن پ  هوهش نی  اس ت. ه  دز از ا
رش ت  عل و   یشننس جنمع   کتنب در گفتمنن نیا بنزتنب ،«کیدا ون تئون» یانتقند
 ک ردیرو ب ن یلیتحل−یفیتوص نوع از حنضر قیرو، تحقنیازا. شود نقد و لیتحل یانسنن

 ننگری ب قیتحق یهننفت ی. شد خواهد انجن  محتوا لیصورت تحلب  ک  است یگفتمنن
 یه   نکت   نب س   ندگننینو ک،ی   دا ون ینظ   ر  چ   نرچوب براس   نس ک     اس   ت آن

 میتنظ  کیدئولوژ ی ا ک ردیرو ی  مقطع متوسط ، مطنل ب کت ب را ب ر پن یشننسجنمع 
استنند و اس تفنده  ،یدهمیتعم مننند کیدا مورد نظر ون یهنمؤلف  رو، نیازا. اند کرده

و  یبن د قط ب ههی وو ب   یمنف  یه نعب نرت کنربرد ،یآشکنرسنز  ،یضمن اشنرات از
 انس نن» ،«نن یگرایمند نفتیره مقنبل در نن یگرا یمعنو  نفتیره» رینظ یسنز تیر ی 

 یجنه ن در «یس نرر مرد  برابر در یدموکراس برالیل» و «یاله انسنن برابر در ی رب
 .است مشنهده قنبل کتب نیا مختلف
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   واژگان کلیدی:

 ، علو  انسننی  ربی
 ، علو  انسننی اسالمی

 ،گفتمنن
 ، دایک تئون ون

 شننسیجنمع 
 

 مقنل  علمی   پهوهشی
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 مقدمه

های اخیر یکی از مباحثی که سـاح  علـوم انسـانی را بـه در سال
علـوم انسـانی و « اسـالمی کـردن»مشغول کرده تالش برای  خود

تبدیل آن به یک گفتمان غالب اس . این تالش که به طـور عمـده 
شـده اسـ  از سوی متصدیان اصلی جمهوری اسـالمی حمایـ 

« سـتیزیغرب»تر یعنی گفتمان خود در چارچوب گفتمانی بزرگ
الب، متـثرر از گیرد. گفتمان یاد شده در ایران پـی  از ان ـقرار می
عنوان مدافعان اسالمی سیاسی گرایانی بود که بههای اسالماندیشه

نهض  »شدند. جمعی  گرایانه شناخته میبا تعل ات فکری چپ
ــه« خداپرســتان سوسیالیســ  ــن گــرای  محســوب نمون ای از ای

حال که به سوسیالیسم گرای  داشـ ، شود. این گروه در عین می
ایـدوولویی اجتمـاعی و ان البـی معرفـی  عنـوان یـکاسالم را بـه

های ماتریالیسـتی و جبرگرایانـه  کـرد. مضـاب بـر اینکـه جنبـهمی
پذیرف . در مجموع غـرب و شـرر را بـه دلیـل مارکسیسم را نمی

نمـود و هـای امرریالیسـتی ن ـد مـیانحطاط اخالقـی و سیاسـ 
های سوسیالیستی خواهان نوعی حکوم  اسالمی بود که سیاس 

د توجه قرار دهد. این تفکر بعدها از سوی افرادی چون علی را مور
الله پیمان مورد حمای  قرار گرف  شریعتی، کاظم سامی و حبیب

و در خارج از ایران یعنی در مصر نیز مورد توجه سید قطـب واقـ  
ویـژه حـذب شد. همچنین گرای  مذکور با تغییرات اساسـی، بـه

تبلـور « فداویان اسالم»  رویکرد سوسیالیستی به امور، در جمعی
بنیـان  1270صـفوی در سـال  یاف  که از سوی سـیدمجتبی نواب

 (.741و  121، ص1231زاده،  گذاشته شد )حسینی
سـتیزی بـی  از در ایراِن پس از ان الب نیز این رویکرد غـرب

عنـوان قـرار گرفـ  کـه خـود را بـه گرایانی همه مورد توجه اسـالم
شناسد. گرچه ایـن جریـان از تی میحامیان اسالم سیاسی و ف اه

همان ابتدا با رقبا و مخالفانی مواجه شد؛ ولی در نهای  توانسـ  
آنها را کنار زند و در نتیجه گفتمان اسالم سیاسـی و ف ـاهتی را بـه 

منزله گفتمان مسلط بر کرسی نشاند کـه یکـی از دال هـای شـناور
ینـی را اس . امام خم« ستیزیآمریکاستیزی و غرب»شاخص آن 

طـورکلی، نیروهـای گذار اصلی این گفتمـان دانسـ . بـهباید پایه
ای، مداف  الله خامنهمذهبی وفادار به حاکمی  و در رأس آنها آی 

، 1231زاده،  انـــد )حســـینیو حـــامی و مـــروج ایـــن گفتمـــان
 (. 222−211ص

هـای بانیـان و حامیـان ایـن گفتمـان مسـلط و یکی از دغدغه
اسـالمی »دیگر عبارت یا به « انی اسالمیعلوم انس»غالب، طرح 

هـای اخیـر مکـرر کـه در سـالطوریاس  به« کردن علوم انسانی
شـده و در بیانـات ای، واقـ  اللـه خامنـهمورد توجه رهبری، آیـ 

نظـران و مختلف خود، هـم خطـاب بـه م امـات و هـم صـاحب
پژوهشگران، خواستار اجرایی و عملیاتی کردن آن شده اسـ . در 

کیدات رهبری، هواداران این گفتمان، تالش هایی در این راستای تث
المللـی، هـای ملـی و بـیناند. برگـزاری همـای زمینه انجام داده
ها، سفارش تدوین کتب در های جدید در دانشگاهتدوین سرفصل

هـایی از تحلیل دالیل ضرورت توجه به علوم انسانی ازجمله نمونه
 د. شونها محسوب میاین تالش

هایی که کوشیده اس  در درون خود علوم انسـانی یکی از حوزه
 سازی کند، آموزشعنوان یک علم بومی و دینی درونیاسالمی را به

ویژه در دوره متوسطه و در رشـته علـوم و پرورش اس . این تالش به
رو، بـا در  ضـرورت و انسانی تبلور بیشـتری داشـته اسـ ، ازایـن

کردن دروس علوم انسـانی تـالش شـده  حساسی  بومی و اسالمی
های حاکم بر علوم انسـانی متـثرر از غـرب، اس  که با ن د پارادایم

های غربی شود. این پارادایم علوم انسانی اسالمی جایگزین پارادایم
تالش در مورد دروس و کتب مختلف م ط  متوسطه علوم انسـانی، 

 شود.  شناسی، مشاهده میویژه در کتب جامعهبه
با توجه به آنچه گفته شد هدب اصلی این پژوه  آن اس  که 

گفتمـان »مشخص شود رویکرد اسالمی به علوم انسانی در قالب 
در کتـب م طـ  متوسـطه، از جملـه درس « علوم انسانی اسالمی

شناسی، چه بازتابی داشته و چـه ن ـدی بـر آن وارد اسـ .  جامعه
ه روش انجـام کـار ای بـبرای دستیابی به این هـدب، ابتـدا اشـاره

گیری علـوم انسـانی های شکلخواهد شد؛ سرس چیستی و زمینه
گیرد؛ و اسالمی و نیز چارچوب نظری تح یق، مورد بحث قرار می

دایــک  براسـاس چـارچوب ون در نهایـ  محتـوای کتـب مــذکور
 .شودتحلیل و ن د می

 
 شناسی. روش1

یکی از انواع تح ی ات توصیفی، برحسب معیار روش یا ماهیـ ، 
اس . تح ی ات از ایـن دسـ  بـه طـور « تحلیل محتوا»پژوه  
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دار یا شناسـایی و برجسـته عمده به بررسی محتوایی و تفسیر نظام
ای از ساختن محورها و خطوط اصلی متـون، تصـاویر، مجموعـه

شـود قبیـل مربـوط مـی ها، نوارها و اسناد دیگری از اینسخنرانی
ــاروخانی،  ــامرنهود، 731−734، ص1، ج1231)س ــوی و ک ؛ کی

(. 734، ص1222؛ مانهـــایم و ریـــ ، 772−777، ص1224
پــژوه  حاضــر نیــز برحســب مــال  روش یــا ماهیــ ، از نــوع 

، «دایکتئون ون»گیری از روش تحلیلی اس  که با بهره−توصیفی
انجام« حلیل محتوات»صورت یکی از متفکران گفتمان انت ادی، به

رو در این م الـه سـعی شـده اسـ  کـه بازتـاب شده اس . ازاین
گفتمان علوم انسانی اسالمی م طـ  متوسـطه از جملـه در کتـب 

شناسی با اسـتفاده از چـارچوب ون دایـک تحلیـل محتـوا جامعه
آن اس ؛ زیرا درخصوص « بداه »این پژوه  در  شود. اهمی 

مورد بحث، تاکنون پژوه  قابل  کاربرد این چارچوب در موضوع
. توجهی صورت نگرفته اس 

 
 . چیستی علوم انسانی اسالمی2

طور جـدی های اخیر در ایران بهبحث علوم انسانی اسالمی در سال
ای و سایر نیروهـای مـذهبی الله خامنهمورد توجه رهبری نظام، آی 

وفــادار بــه جمهــوری اســالمی از جملــه برخــی از دانشــگاهیان و 
حوزویان همفکر با نظام بوده اس ؛ و در ایـن راسـتا اقـداماتی نیـز 
صورت گرفته اس . معنایابی علم اسالمی به طور عمده در گفتمان 

سازی سـن  و گرایان با برجستهگرایی تبلور یافته اس . اصولاصول
گیـری از دانـ  اسالمی در مورد تعامـل بـا غـرب و وامهای ارزش

صـرفا  بـر بازگشـ  تمـام و  رعایـ  کـرده،غربی، جانب احتیاط را 
های اسـالمی کـه در نصـوص دینـی متجلـی اسـ ، کمال به آموزه

هـای زده از تجربـه خام و نسنجیده یا شتابو اقتباس  کنندتثکید می
، 1231و نجـم،  کنند )ناصـرخاکیغربی را نوعی وادادگی تل ی می

 علــوم انســانی»(. در چــارچوب ایــن گفتمــان، منظــور از 112ص
گیری آن سیر از ظـاهر بـه ح ی ـ  علمی اس  که جه ، «اسالمی

هـای معرفتـی های علمی و مجموعـهاس . به زبان دیگر، مراد رشته
های معرفتی اس  کـه از انسـجام معنـایی  مشخصی متشکل از گزاره

پیوسته و ساختاری منظم برخوردارند و به نحوی دینی و اسالمی همبه
ای برای الله خامنه(. آی 121و  111ص ،1232نژاد،  هستند )یع وب

مشخص کردن حدود و ماهی  علوم انسانی اسالمی، آن را با علـوم 
علوم انسانی غرب »گوید: کند، آنجا که میانسانی غرب م ایسه می

بینی دیگـری اسـ ... غالبـا  مبتنـی بـر نگـاه مـادی مبتنی بر جهان
ی، بـدون اینکـه اصـورت ترجمـهاس ... این علوم انسانی را ما بـه

گونه فکر تح ی ِی اسالمی را اجازه بـدهیم در آن راه پیـدا کنـد، هی 
های مختلـف اینهـا را های خودمان و در بخ آوریم در دانشگاهمی

که ریشه و پایه و اساس علوم انسـانی را در دهیم، در حالی تعلیم می
، ن ـل 73/7/1233ای، الله خامنـه)بیانات آی « قرآن باید پیدا کرد

 ،704، ص1230شده از: عبدالهی.) 
یابی در منظومۀ علـوم، ییـل علـوم علوم انسانی از منظر جایگاه

گیرد. همچنین نیازهای فـردی و اجتمـاعی عملی و اعتباری قرار می
ای معت دنـد کـه شود. عـده میموضوع مشتر  و کالن آن محسوب 

آنها براساس  هایاسالمی بودن این علوم منوط به آن اس  که فرضیه
(؛ بعضـی دیگـر 101، ص1234متون دینی طراحی شوند )بسـتان، 

اعت اد دارند که هر دانشی که از منـاب  شـناخ  مـورد تثییـد اسـالم 
(؛ 107، ص1233نماید، علم اسالمی اس  )سـوزنچی، تغذیه می

و گروهی هم بر این باورند که ایجاد علوم انسانی اسـالمی در گـروه 
، 1237یزدی،  بنیادهاســـــ  )مصـــــباحتغییـــــر در مبـــــانی و 

های علوم انسانی اسالمی، قابلیـ  داوری، (. گزاره743−741ص
ــدیری  ارزش ــد. م ــول را دارن ــر و تح ــذیری و تغیی ــذاری، ن دپ گ

اجتماعی زندگی انسان، هـدب ابتـدایی علـوم انسـانی اسـالمی در 
راستای دستیابی به سعادت و حیات طیبه اس . بـا توجـه بـه پیونـد 

لوم انسانی اسالمی با اراده و آگاهی انسان، این علوم ظرفی  وریق ع
، 1230دهی و مدیری  شدن را دارنـد )کـاظمینی، و قابلی  جه 

عنــوان روح همــه علــوم (. علــوم انســانی اســالمی بــه13و  12ص
بر شـئون مـادی در  تواند به علوم دیگر جه  دهد و آنها را افزونمی

تـرین یکـی از مهـم .خ  سـازدهای معنوی انسـانی نیـز ارـربجنبه
ایرادات علوم انسانی حاکم بر جهان غرب آن اس  که با محور قـرار 

، به سم  نادیـده گـرفتن بعـد الهـی انسـان، «اصال  انسان»دادن 
گرایی خودبنیاد )نفسانی ( گرایی افراطی و ع لگرایی و تجربهمادی

 اس . های اخالقی و انسانی شده سور یافته و باعث بروز بحران
حـاکم بـر علـوم  نۀ شناسا شناسانه و انساناین رویکرد هستی

انسانی غربی، بیانگر اختالب یاتی و ماهوی آن با مبانی اسـالمی 
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ــ  )عبدلی ــوص هس ــن خص ــاکری در ای ــینان و ش زواردهی،  مس
هـای بـر جنبـه (. در علوم انسانی اسالمی، افزون241، ص1233

گیـرد و مورد مطالعه قرار مـی عینی و مادی، ابعاد روحی انسان نیز
انسان به منزلۀ موجـودی بـا فطـرت و سرشـ  الهـی، دو بعـدی، 

شود؛ منزلتی کـه مختار و دارای منزل  و کرام  یاتی شناخته می
شناسـی حـاکم بـر ایـن یابد. انسـاندر طول خدامحوری معنا می

رو در شناسی اسالمی و دینـی اسـ ، ازایـنعلوم، مبتنی بر انسان
 شناسی پوزیتیویستی، تفسیری و انت ادی قـرارسه نوع انسانم ابل 

ــردمــی ــار،  گی ــی تب (. اینجاســ  کــه 112-113، ص1231)عل
تجربه اصال  نـدارد و نبایـد »اهمی  نظر مالصدرا مبنی بر اینکه 

، مشـخص «تنهایی ارزش معرفتی قاول شـدبرای تجربه و حس به
، معرفـ  (. بـه نظـر او02، ص3م، ج1331شود )مالصـدرا، می

تجربی ف ط م دمه و وسیله برای رسیدن انسان به مدارج بـاالتری 
ــن 102، ص3م، ج 1331از معرفــ  اســ  )مالصــدرا،  ــا ای (. ب

اوصاب، بایـد گفـ  کـه در مجمـوع مطالعـه و تح یـق در علـوم 
هـای تجربـی، از روش« ترکیبـی»انسانی اسالمی باید مبتنـی بـر 

 ع لی، ن لی و شهودی باشد. 
سنجی علوم انسانی اسـالمی بـر مبنـای زبـان امکانوانگهی، 

دین اس . متصف شـدن علـوم انسـانی بـه وصـف اسـالمی، بـه 
هایی از دین وابسته اس  که بتواند بر مبانی این علـوم یـا بـر گزاره

دیگـر، بیـان ای از مساول علوم مذکور تثریرگـذار باشـد. بـهمسئله
کـه دربـاره هسـتی و های مهم و بنیادینی اسـ  بحث بر سر گزاره

ویـژه دربـاره انسـان یـا در مـورد علـم و چیستی عالم وجـود و بـه
معرف  و روش دستیابی به آن، اظهار نظر کرده باشـند. همچنـین 

منزلـه یـک هـا بـههای معتبر، از این گزارهبتوان با استفاده از روش
مبنای دینی در علوم انسانی سود جس  و آنها را در طرح یـا حـل 

ی از مساول این علوم دخیل نمود )یاکـری و خدابخشـیان، امسئله
شناســـی، رو، طـــرح مباحـــث جامعـــه(. ازایـــن111، ص1232

شناسی، اقتصاد و... بدون توجه به بعـد الهـی انسـان از یـکروان
توجهی به مناب  اسالمی اعم از روایات و غیره از طرب طرب و بی

 ر پی دارد.دیگر راه به بیراهه اس  و گمراهی انسان را د
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ان الب اسالمی با تکیه به اسـالم و نخبگـان فرهیختـه بـا رهبـری 
گاه، زمینه هـا و شـرایط تـاریخی بـرای تولیـد، احیـا  و مصمم و آ

انـد. گفتمـان علـوم توسعه دان  انسـانی اسـالمی را فـراهم آورده
گرایـی اسـ  کـه گفتمان اصول انسانی اسالمی در واق  بازتابی از

هـا برنامـه هـا و مکـاناسالم را یک دین جام  که برای همه زمـان
دهد. بـرخالب نوگرایـانی چـون اقبـال دارد، مورد ارزیابی قرار می

کید بر ع ل بشری به دنبال سـنتزی بـین اسـالم و  الهوری که با تث
مدرنیته و اسـتفاده کامـل از تجربیـات نـوین بشـری بـرای احیـا  

اند و تضـادی بـین علـوم اسـالمی و علـوم مـدرن جوام  اسالمی
نگرند بینند، حامیان گفتمان مذکور با بدبینی به علم مدرن مینمی

رو داننـد. ازایـنگیری جهال  نوین میبسا عامل شکلو آن را چه
گویند که باید از آن پرهیز و صرفا  بـه سـن  و مـنهس اسـالمی می

(. با این توصیف، 112، ص1231م، رجوع کرد )ناصرخاکی و نج
هـای مـادی حـاکم بـر گفتمان مذکور خود را در ت ابل با گفتمـان

زعم خودش بـه بیند و بهویژه لیبرالیسم و مارکسیسم، میجهان، به
 . دنبال گشودن راه جدیدی در قرون اخیر برای رهایی انسان اسـ

متـثرر از  سـوگـرا، از یـکرو، معنایابی علم در گفتمان اصولازاین
کید بر بازگش  به سـن  و اصـول مفصل بندی منهس اسالمی و تث

زدگـی در قبـال علـوم انسـانی اسالمی و از سوی دیگر عـدم یور
« تجربـه»و « ع ل»غربی اس  و مناب  شناخ  را ف ط به دو منب  

؛ اقبــال 112، ص1231خاکی و نجــم،  کنــد )ناصــر محــدود نمی
 (. 11ص ،الهوری، بی تا

مندی جایگاه ممتاز گفتمان علوم انسانی اسالمی و بهرهرغم به
های دینــی و علمــی برجســته در درون  از حمایــ  شخصــی 

ای، از ن ـد اللـه خامنـهحاکمی  از جمله خود امام خمینی و آی 
منت دان بری نمانده اس . برای مثال داوری معت د اس  کـه علـم 

بـه صـف  دینـی  ماهیتی متفاوت با دین دارد و به این جهـ  آن را
(. فیرحـی در تشـرین نظـر 1231توان متصف کـرد )داوری، نمی

گوید که قیاس داوری بر این منطق مهـم اسـتوار اسـ  داوری می
اس ؛ ب( علم ماهیتی متفاوت بـا « علم»که: الف( علم انسانی، 

دین دارد و قابل اتصـاب بـه صـف  دینـی نیسـ ؛ پـس ج( علـم 
متصف کرد. آنگاه فیرحی نتیجه  صف  دینی توان بهانسانی را نمی
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علـم دیـن یـا » .1گیرد که دو ترکیب باید از هم تفکیک نمـود: می
که ترکیبی دقیق و درس  اس ؛ موضـوع روشـنی دارد « علم دینی

شناسـی اسـ ؛ بـه که عبارت از کاوش روشمند درباره دین و دین
قرینه علم طبیعی که موضوع آن کاوش در طبیع  اس ، یـا علـم 

« علم انسانِی دینی یا علوم انسانِی اسـالمی». اما 7و...؛  ریاضی،
اسـ ؛  −و به تعبیر داوری عمال  نـاممکن−ترکیبی منط ا  نادرس  

انسانی اس  و مساول و زیرا، موضوع علوم انسانی، انسان و جامعه 
شناسی متمـایز روش خاص خود را دارد که با مساول علم دین و دین

ــان ــه انس ــد ک ــ  هرچن ــا واس ــ   ه ــز ماهی ــانی نی ــ  انس جوام
علـم »سـان، هـر تالشـی در توضـین تمدنی دارند. بـدین−فرهنگی

افزایـد و ت ـال در تح ـق آن ف ط بر ابهام و غبار آن می« انسانِی دینی
ای جـز اتـالب سـرمایه ملـی س  و نتیجها« آب در هاون کوفتن»

 (. 1231ندارد )فیرحی، 

 
دی تئون ون . چارچوب نظری روش تحلیل گفتمان انتقا4

 دایک

شناسـی و علـوم های پرکاربرد در مطالعـات جامعـهیکی از روش
شناسی هس ، روش تحلیل گفتمان سیاسی که ملهم از رشته زبان

وارد علـوم سیاسـی  1اس . این روش ابتدا با کارهای میشل فوکـو
 4و فـرکالب 3موفـه 2،شد؛ اما بعدها از سوی افرادی چون الکالوو

در تح ی ات علـوم سیاسـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـ . تحلیـل 
مـدرن و گفتمان در مطالعات علوم سیاسی در زمره پارادایم پسـ 

تـوان هـم گیرد. گرچـه گفتمـان را مـیگرایی قرار میپساساختاری
زیادی داشته اس ؛ اما  »یک تل ی کرد و هم « نظریه»منزله یک به

شـده اسـ . گفتمـان در ح ی ـ  به همان میزان نیز مورد ن د واقـ  
بنـدی بـه ای اس  که از عمل مفصـلیافتهمجموعه منظم و سازمان

هـایی از الفـاو و هـا، منظومـهدیگر گفتمـانعبارتآید. بهدس  می
گر ها با توجه به تمـایزی کـه بـا یکـدیمعانی هستند که در آنها نشانه

هـا تصـور و فهـم مـا را از یابنـد. گفتمـاندارند، هوی  و معنـا مـی
 (.Howarth, 2000, 101−102دهند )واقعی  و جهان شکل می
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مثابه یـک روش قلمـداد ، لیکن در پژوه  حاضر بیشتر به«روش
شده اس  که در تحلیل مباحـث اهمیـ  و کـاربرد زیـادی دارد. 

هـای اجتمـاعی و پدیـدههـای کـالن از گفتمان مخـالف روایـ 
های تواند با ویژگیسیاسی اس . در مجموع، روشی اس  که می

های خاص خود مح  ان علوم اجتماعی را در سامان دادن به پرویه
هـای اخیـر تح ی اتی یاری نمایند. هـر چنـد ایـن روش در سـال

منزلـه شـکلی از توان بـهکاربردهای از جهتی دیگر، گفتمان را می
تل ـی کـرد کـه منطـق بـین رویـدادهای خـاص و  عمل اجتماعی

ها، نهادها و ساختارهای اجتمـاعی شـکل استداللی را با موقعی 
شود که (. با این مالحظات، آشکار میWodak, 2006دهد )می

گفتمان ابزاری اس  که خواننده و شـنونده را در دسـ  یـافتن بـه 
را از رسـاند. همچنـین تصـور و فهـم مـا ایدوولویی متن یاری می

دیگـر وظیفـه گفتمـان، عبارتدهد. بهواقعی  و جهان شکل می
هــا و باورهاســ  )محمــدپور، تحلیــل روابــط اجتمــاعی، ارزش

و  117، ص1231؛ م ایســـه کنیـــد بـــا: ح ی ـــ ، 7، ج1237
 (. 11، ص1223پور،  ؛ بهرام171−124

هـا در ایـن روش، تحلیـل گفتمـان تـرین گـرای یکی از مهم
شناسـی ای در زبـانرشـتهکه شـاخه علمـی بـیناس  « انت ادی»

شود و کارکرد زبان را در جامعـه و سیاسـ  بررسـی محسوب می
عنـوان عملـی اجتمـاعی در دیگـر، زبـان را بـهعبارت کند. بهمی

ارتباط با ایدوولویی، قدرت، تاریخ و جامعه در سطن متن اعـم از 
رای  کـه بـر دهد. این گـگفتاری و نوشتاری مورد مطالعه قرار می

شناسی انت ادی استوار اس ، بـه شناسی اجتماعی و زبانپایه زبان
هم  متفکرانی چون میشل فوکو، یا  دریـدا و میشـل پشـو وارد 
مطالعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شـد و شـکل انت ـادی بـه 
خود گرف . این متفکران کـه تحلیـل گفتمـان را بیشـتر در قالـب 

و گسترش دادند خود وامـدار مکتـب  تحلیل انت ادی گفتمان بسط
انت ادی فرانکفـورت و واررـان مسـت یم و غیرمسـت یم آن در دهـه 

ویژه گرامشـی و پیـروان ، های جدید، بهیعنی مارکسیس  1314
و مح  ـان مکتـب فمینیسـم بودنـد  5ساختارگرایانی چون آلتوسر

(. بــدین ترتیـب، تحلیــل 31، ص1232)سـرایی، فتحـی و زارع، 
هــای مارکسیســتی و چــپ انت ــادی بــا الهــام از اندیشــهگفتمــان 

                                                           

5. Althusser 
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داری، خـود منـادی نظـم کوشد با ن د نظم حاصـل از سـرمایهمی
ـــین از ره ـــود. همچن ـــوین ش ـــانوگرایی ن ـــر پس ـــای تفک آورده

خصـوص ریشـه در آرای فوکـو دارد. مدرنیسم( اس  که به)پس 
داری و حمایــ  از سوســیال فــرکالب نیــز بــا ن ــد نظــام ســرمایه

وکراسی از تحلیـل گفتمـان انت ـادی چـارچوب جـامعی اراوـه دم
گاهی در مـورد می دهد. وی هدب این رویکرد را کمک به ایجاد آ

روابط اجتماعی استثماری از طریـق ایجـاد تمرکـز بـر زبـان ایـن 
در ح ی   الگوی تحلیل گفتمانی فرکالب نشـثت  .داندروابط می

ای که قدرت گونه ، بهشده از تعامل میان قدرت و زبان اسگرفته 
، 1223یــا در زبــان اســ  و یــا در پشــ  زبــان )فــرکالب، 

 (. 171−31ص
ای از تحلیل گفتمان بدین ترتیب، تحلیل گفتمان انت ادی گونه

اس  که استفاده غیرقانونی از قدرت، برتری و نابرابری موجـود در 
بافــ  سیاســی و اجتمــاعی از طریــق گفتــار و نوشــتار را مطالعــه 

نــد و اساســا  بــه ابعــاد گفتمــانِی ســو  اســتفاده از قــدرت و کمــی
؛ 1230زاده، پـردازد )آقاگـلعدالتی و نابرابری ناشی از آن مـیبی

ــی و زارع، 11ص ــرایی، فتح ــدب 32، ص1232؛ س ــتون ه (. اس
های تنیدگیهای آشکارسازی درهمتحلیل گفتمان انت ادی را روش

متن خودش ایـدوولویی  داند. به نظر وی،ایدوولویی و گفتمان می
ای اس  برای بیان ایدوولویی. بنـابراین زبـانی نیس ، بلکه وسیله

کند ابزاری اس  برای بیـان که گوینده یا نویسنده از آن استفاده می
ها و ع اید آن شـخص؛ و تحلیلگـر انت ـادی گفتمـان نیـز بـا ایده

هـای شکستن اجزای زبانی سعی در دسـ  یـافتن بـه ایـدوولویی
؛ 142، ص1232شـده در مـتن دارد )رشـیدی و سـعیدی،  پنهان
 (. 11، ص1234زاده، آقاگل

اما متفکر دیگری که با طرح تحلیل گفتمان انت ـادی بـرای خـود 
اس . در پژوه  حاضـر، از « دایک تئون ون»شهرتی به هم رسانده 

مثابـه یـک روش کیفـی در چارچوب تحلیل گفتمان انت ادی وی، بـه
شده اس . او با اتکا  بـه گفتمـان بـر بهره گرفته  مطالعات اجتماعی،

ای های محاورهدایک با تکیه به ساخ  تثکید کرده اس . ون« محتوا»
هـای مختلـف شـناختی و و یا متنی، چارچوب کار خود را از بافـ 

گیرد. همچنـین در روش اجتماعی و تاریخی و فرهنگی و سیاسی می
دی دارد. به باور وی، ایدوولویی تحلیلی وی، ایدوولویی نیز ن شی بنیا

هـای مختلـف در پایه و اساس شناخ  را بـرای طـرز نگـرش گـروه
کنـد. بـدین ترتیـب، وی بـا شان فراهم مـیجامعه و اهداب و عالیق

برقراری ارتباط میان مفاهیم ایدوولویی، گفتمان، شناخ  و اجتمـاع، 
لیل انت ادی دهد که مبنای رویکرد متفاوت او به تحترکیبی را شکل می

شود. منظور  محسوب می 1شناختی−گفتمان یعنی رویکرد اجتماعی
دایک از گفتمان در اینجا معنای عام یک رویداد ارتباطی، از جمله  ون

ای، متون نوشتاری، ایما و اشارات، حرکات دس  و سر تعامل محاوره
های نشانه شناختی مـرتبط بندی و جنبهو بدن، تصاویر، طرح صفحه

(. به نظر وی، 13−12، ص1230دالل  معنایی اس  )سلطانی، با 
برقراری ارتباط میان ع اید یـا »، «کاربرد زبان»سه بعد اصلی گفتمان 

اسـ . بـه « های اجتمـاعیتعامل در موقعی »و در نهای  « معارب
باور او، کاربرد زبان تنها محدود به زبان شفاهی و بیانی نیسـ  بلکـه 

باطات، کن  مت ابل و زبان نوشتاری نیـز سـرای  توان آن را به ارتمی
دهـد کـه بـرای مثـال روزنامـه، این کاربرد زبان هنگامی رخ می .داد

، 1237دایـک،  کتاب، یا انواع دیگر متون نوشتاری مطالعه شـود )ون
ویـژه کند با تحلیل متون، بهدایک سعی می (. درواق ، ون13−12ص

ردازد. نکتـه مهـم در گفتمـان وی ها، به عوامل سلطه در آنها برـرسانه
بحث قدرت اجتماعی و دسترسی افراد به مناب  قدرت هس . به نظر 

تـوان او، وظیفه تحلیل گفتمان نشان دادن این اس  کـه چگونـه مـی
رابطه بین قدرت اجتماعی و گفتارها و نوشـتارها را تشـخیص داد. از 

تشـخیص و دایک، تحلیل گفتمان انت ادی ابزار مهمـی بـرای  نظر ون
 شود. ارزیابی سلطه سیاسی و اجتماعی محسوب می

 وهیش دیبگو که اس  آن شده ادی شرح از کیدا ون یاصل غرض
 چـون توانـدینمـ گـرید دیـجد کیـدموکرات جوامـ  در قـدرت کار

 باشـد، زورمدارانـه و گرانه سـرکوب روش بـر یمتکـ و یمبتن گذشته
 مت اعدکننده و بود؛ خواهد مت اعدکننده و مستدل منطق هیپا بر بلکه
 اطالعات تمام ۀبرمالکنند هاگفتمان. بودن یکیدوولوییا یعنی بودن

 ف ـط داسـ ،یپ جمـالت و وایگان در آنچه. ستندین خود در موجود
 و اس  پنهان آنها یاصل قسم  آنهاس ، از یکوچک و اند  بخ 

کوتـاه .(Dellinger, 1995) مانـدیمـ یبـاق ناگفتـه شـهیهم یبرا
هـاِی سخن آنکـه از نظـر وی، ایـدوولویی بنیـانی بـرای بازنمـایی
هـای اجتماعِی مشتر  در یک گروه خاص اس  و بنـابراین نظـام

                                                           

1. Socio−Cognitive Approach. 
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های اجتماعی م وله مشترکی محسـوب گروهع یدتی میان اعضای 
دایـک، از  اند. به اعت ـاد ونها یاتا  اجتماعیشود؛ پس ایدوولوییمی

« نکات منفی آنهـا»و « نکات مثب  ما»برمدار، با تمرکز دید گفتمان
توان ، می«هاِی آنهاخوبی»و « هاِی مااهمی  جلوه دادن بدیکم»و 

تـدریس آن را دگرگـون سـاخ  در سیستم فکری افراد رخنه کرد و بـه
(Ven Dijk, 2003, 359 ،؛ م ایسه کنید بـا: کسـاوی و رحیمیـان

ــر127، ص1232 ــه نظ ــکاو،  (. ب ــور، ی ــی ف ــل کل ــار اص  چه
« مربـ  ع یـدتی»تـوان آن را  چهارضلعی یهنی را شکل داده که می

؛ م ایسه کنید با: کسـاوی و Ven Dijk, 2003, 43−44نامید )می
 .(127، ص1232رحیمیان، 

 
 . تحلیل موضوع5

شده، بازتاب احاطۀ گفتمـان اکنون با توجه به ملزومات قبلی مطرح
بـر شناسی دوره متوسطه با تکیه علوم انسانی اسالمی بر کتب جامعه

دایک مورد ن د و بررسـی  چارچوب تحلیل گفتمان انت ادی تئون ون
ها و سطوح ترین م ولهمهم گیرد. برای دستیابی به این هدبقرار می

دایک در تسلط گفتمان علـوم انسـانی اسـالمی در کتـب  تحلیل ون
 گیرد.شناسی م ط  متوسطه مورد واکاوی قرار میجامعه

 
بندی. قطب5−1

1
 

تـرین شـدهگروه، شناخته گروه و برون دایک ت سیم مردم را به درون ون
صـورت تضـاد شـدگی بـهاگر قطبی داند. به اعت اد او،نوع ت سیم می

و  تواند بار بالغی بیشتری را داشته باشد )نیـازیآشکار بیان شود، می
اس  که  هاییاین مؤلفه بیانگر ایدوولویی. (122، ص1232دیگران،

هـا را از همـدیگر جـدا انـد و گـروهشدهدر قالب عبارت متضاد بیان
سـازی تثکیـد دارد. کننـد. در واقـ  ایـن روش بـر نـوعی غیـرتمی

هـای یـک ایـدوولویی ترین مؤلفـهسازی همواره یکی از مهمغیری 
ستیزی سـیراب هس . جوهره علوم انسانی اسالمی از آبشخور غرب

ترین اهداب کتـب مـورد بحـث، قـرار دادن مهمشود. لذا یکی از می
جامعه اسالمی در برابر جامعه غربی اس . این کار برای توجیه ایجاد 
علوم انسانی اسالمی که مخـتص بـه جامعـه اسـالمی باشـد انجـام 

گیرد. به عبارتی این کار تالشی برای توجیـه ایـن اسـ  کـه علـوم می
                                                           

1. Polarization. 

سـالمی نیسـ . انسانِی محصول جامعه غرب، جوابگـوی جامعـه ا
هـا و قطبـیرو، در جاهای مختلف این کتب، به طرح دوگانگیازاین

کردن بین جامعه اسالمی و غربی پرداخته شده اس . در ایـن قطبـی
هـا براسـاس زمان با طرح تفاوت ما و دیگری، این قطبشدگی، هم

دایک یعنی ت وی  ن اط مثب  خـود  همان چارچوب ایدوولوییک ون
ــ)معنــوی ی، اقتصــاد اســالمی( و ت ویــ  ن ــاط منفــی غــرب گرای

سازی و گرایی( صورت گرفته اس . بعضی از انواع این غیری )مادی
  بندی به شرح زیرند:قطب

 

 گرایانه گرایانه در برابر رویکرد مادی. رویکرد معنوی5−1−1
کـردن در قالـب ت ابـل شناسی یازدهم، این قطبی در کتاب جامعه

کـرات مـورد به« گرایانه مادی»و رویکرد « گرایانهمعنوی»رویکرد 
علـوم »توجه قرار گرفته اس . برای مثال در جایی یکر شده اس : 

شـناختی و شـناختی، انسـانهای هسـتیانسانی غربی که بر بنیان
انـد، حیـات و گرفتـهشناختی غرب بعد از رنسانس شـکل معرف 

ای سکوالر و گونهآن، بهزندگی آدمی را بدون توجه به ابعاد معنوی 
شناسـی )جامعـه« دهنـدکننـد و سـازمان مـیدنیوی تعریف مـی

شــده اســ : (. یــا در جــای دیگــر گفتــه 21، ص1231یــازدهم،
تـرین ترویس علوم انسانی غربی در کشورهای غیر غربـی، عمیـق»

کند؛ زیرا ایـن علـوم تثریر را در توزی  جهانی فرهنگ غرب ایفا می
هـای دینـی، هویـ  خـود را از نگـاه فرهنـگشوند تـا موجب می

ها را از علمی کـه فرهنگ غربی بازخوانی کنند. این پدیده، فرهنگ
« گردانـدهـای معرفتـی دینـی باشـد محـروم مـیمبتنی بـر بنیـان

دایک  گرایی ون(. این ت ابل21، ص1231شناسی یازدهم،)جامعه
بـه زنـدگی ای که جهان را جامعه»شود: طور بیان میبار دیگر این

هـا، هنجارهـا و سـرارد، ارزشکند و دل به آن مـیدنیا محدود می
ای که دهد؛ اّما جامعهنمادهای خود را متناسب با همان شکل می

هــا، هنجارهــا و بینــد، ارزشهســتی را فراتــر از زنــدگی دنیــا مــی
ــی ــازمان م ــده س ــن ع ی ــا ای ــب ب ــود را متناس ــای خ ــد نماده ده

 (.73، ص1231شناسی دهم، )جامعه
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 انسان غربی در برابر انسان الهی. 5−1−2
سازی، قـرار دادن انسـان غربـی در برابـر نوع دیگری از تجلی قطبی

سـو از شناسـی یـازدهم از یـکرو در جامعهانسان الهی اس . ازاین
اومانیسم یا اصال  انسان در ابعاد مختلف فرهنگ غرب نظیر هنـر، 

پرس  شده کـه نگـاه فرهنـگ ادبیات و ح ور سخن به میان آمده و 
غرب به انسان چگونه اس  و این نگاه چه تثریری در هنر، ادبیـات و 
ح ور انسانی داشته اس ؟ و از سوی دیگر یادآوری شده اس  کـه 

هـای معنـوی و مکاشـفات و مشـاهدات در ادبیات مدرن به سلو 
شـود، بلکـه بـه حـاالت روانـی آدمیـان در الهی انسان توجهی نمی

شود، به همین دلیـل، جهانی پرداخته میوزمرۀ دنیوی و اینزندگی ر
ــی ــدا م ــ  را پی ــترین اهمی ــرب، بیش ــگ غ ــان در فرهن ــد رم کن

 (.23، ص1231شناسی یازدهم، )جامعه

 
 ساالری دینی. لیبرال دموکراسی در برابر مردم5−1−3

شناسـی دوره متوسـطه، سازی در کتب جامعـهشکل دیگری از قطبی
رو در ساالری دینی اسـ . ازایـنلیبرال دموکراسی در برابر مردم ت ابل

ف ط  در این نظام سیاسی )لیبرال دموکراسی(» شده اس :جایی گفته 
تــوان از مشــروعی   نمیتــوان از م بولیــ  نظــام حــرب زد و مــی

سیاسی )جمهـوری اسـالمی(  ح ی ی سخن گف ... در این نظام
و براســاس احکــام الهــی و قــوانین و م ــررات بــا خواســ  مــردم 

هـای سیاسـی و گردند. افـزون بـر اینکـه ارزش میاسالمی تعیین 
همچنین قوانین و م ررات اجتمـاعی بـا ع ـل و وحـی شـناخته و 

شـوند، مـردم نیـز مسـئولی  شـناخ  و اجـرای آنهـا را معین می
  .(17شناسی دوازدهم، ص)جامعه« دارندبرعهده

 
. مفید بودن علوم انسانی اسالممی در برابالر غیرمفیالد 5−1−4

 بودن علوم انسانی غربی 
در کتاب پایه دوازدهم تصرین شده اس  که در جهان اسـالم، بـه 
ــدود  ــی مح ــی و تجرب ــه روش حس ــی ب ــه روش علم ــبب اینک س

عنوان دو ابزار شـناخ  علمـی بـه گردد؛ و ع ل و وحی نیز بهنمی
نـاف  بـه علـوم ابـزاری محـدود  شوند، علـومرسمی  شناخته می

گردند و علوم دیگر را از جمله علم به نفس، علم توحید و علم نمی
حق یا باطل بودن ع اید  گیرند که دربارۀبه مبدأ و معاد نیز دربر می

، 1232شناسـی دوازدهـم، )جامعـه گوینـد ها سـخن میو آرمان
د اّما کنن(. علوم ابزاری از روش حسی و تجربی استفاده می31ص

هــا و علــومی کــه دربــارۀ آغــاز و انجــام زنــدگی انســان یــا ارزش
گوینـد، های او مانند عدال ، مسئولی  و آزادگی سخن مـیآرمان

برند؛ ولی جز  علوم های ع النی و وحیانی بهره میگرچه از روش
شوند. ایدۀ علوم اجتمـاعی بـومی )اسـالمی و ناف  نیز قلمداد می

شناسـی دهـم، )جامعه چنین رویکردی اس ایرانی( ناظر به قبول 
 (. 11، ص1231

 
دهی . تعمیم5−2

1 

هـا هسـتند کـه ها دربر گیرنده شکل خاصی از تعمـیمغالب گفتمان
سازند تـا ادعـا و باورهـای خـود را پویندگان یا نویسندگان را قادر می

ای بیان کنند درباره ما و دیگری عمومی  بخشیده و در سطن گسترده
ترتیب تعداد بیشتری را با خود همراه کنند )شریفی بـه ن ـل از تا بدین 

حاکم بر کتب مورد بحث تـالش  (. نگاه131، ص1231دایک،  ون
های موجود در جهان غـرب کند تا با تعمیم مشکالت و بحرانمی

هـای معرفتـی آن، )ت وی  ن اط منفی( که نشـثت گرفتـه از بنیـان
هـای انسانی غربـی در رشـتهشناسی علوم ویژه نظریات و روشبه

مختلف از اقتصاد تا سیاس ، اسـ ، مخاطـب را قـان  کنـد کـه 
ها اسـ  و های معرفتی آن عل  اساسی بیشتر بحرانغرب و بنیان

ــاف  ــا غیرن ــد و ی ــوم ناکارآم ــن عل ــنای ــد. ازای ــاب ان رو، در کت
شده در راهکارهای اراوه»خوانیم که شناسی پایه یازدهم میجامعه

ح ور و سیاس  در علوم انسانی غربی، مشکالت جدید  اقتصاد،
چال  ف ر »؛ «و نوظهوری را در جامعه غربی به وجود آورده اس 

داری و غنا محصول لیبرالیسـم اقتصـادی و نظـام اقتصـاد سـرمایه
دو جنگ جهـانی »(؛ 20−22شناسی یازدهم، ص)جامعه« اس 

یـازدهم، شناسـی )جامعـه« اول و دوم ریشه در فرهنگ غرب دارد
ـــرمایه»(؛ 32، ص1231 ـــاد س ـــاریخ اقتص ـــرب، در ت داری غ
هـای طـور متنـاوب و بـا شـدت و ضـعفهای اقتصادی بهبحران

ــد آمــده اســ  ــازدهم،)جامعــه« متفــاوت پدی ، 1231شناســی ی
های زیس  محیط را ناشـی از برخی اندیشمندان بحران (؛34ص

داننـد. رویکرد انسان مدرن و فرهنگ معاصر غرب بر طبیع  مـی
دانـد کـه انسـان جان مـیفرهنگ مدرن، طبیع  را مادۀ خام و بی

                                                           

1. Generalization. 
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ــرفی را در آن دارد ) ــه تص ــازه هرگون ــازدهم،  جامعهاج ــی ی شناس
ــان » (.32، ص1231 ــانه جه ــاخص و نش ــ ، ش ــاه  جمعی ک

اجتماعی متجدد اسـ ... بـه دلیـل فردگرایـی و اصـال  لـذت، 
ی کمتر و کـاه  یابد که به فرزندآور می محب  و ایثارگری کاه  

ــی  ــه جمعیت ــ  در چال ــن جوام ــادن ای ــ  و فروافت ــدید جمعی ش
 (.140، ص1231شناسی دهم، )جامعه« انجامدمی

 
استناد. 5−3

1 

گوینـد مسـئولی  دایک، گویندگان در برابـر آنچـه مـی طبق نظر ون
دارند، بدین معنا که اظهارات گویندگان در صـورت اراوـه مـدار  و 

اعتمادتر خواهد بود. استناد به افراد شناختهداشتن شاهد و گواه قابل 
های ایجاد اعتماد در مخاطبـان اسـ  شده و مناب  مورق یکی از راه

ال (. برای مثـ133، ص1231دایک،  )شریفی و دیگران به ن ل از ون
در کتب مورد بحث بـرای تثییـد نظرشـان دربـاره ناکارآمـدی علـوم 

ویـژه انسانی غربی و ن د جامعه غربی به متفکرانی از خود غرب، بـه
هم »کنند: مدرن و فرانکفورت، استناد میاندیشمندان مکاتب پس 

 ــا ــه نیســ  و ب ــز پذیرفت ــن رویکــرد، در جهــان غــرب نی ــون ای اکن
ــ  ــرانمخالف ــی متفک ــای اساس ــ  ه ــده اس ــه ش ــی مواج « غرب

متفکــران پســامدرن » (؛1، ص1231شناســی دوازدهــم، )جامعــه
هنگامی در اصول و مبانی فرهنگ غرب تردید کردند که سیاس  و 
اقتصاد جهان غرب، ابعاد جهانی پیدا کرده و نیازمند علمی بود که 

هـای پسـامدرن ایـن حضور جهانی خود را توجیه کند؛ اما اندیشه
رند. ناتوانی جهان غرب برای توجیه حضـور جهـانی ظرفی  را ندا

خود، در شرایطی که اقتصاد و سیاست  به این حضـور نیـاز دارد، 
بعد دیگری از بحران معرفتی علمی اس ؛ یعنـی ناسـازگاری بـین 

هـای معرفتـی و عملکرد اقتصادی و سیاسـی غـرب بـا توانمنـدی
 (.33−32، ص1231شناسی یازدهم، )جامعه« علمی آن

بـرده شـده اسـ : گاهی هم مشخصا  از متفکران خاصی نـام
ریکاردو از اقتصـاددانان کالسـیِک مخـالف دخالـ  دولـ  در »

اقتصاد، حتی افزای  دستمزد کارگران و رفاه آنان را موجب بـاالتر 
« دانــدرفــتن تولیــد نســل آنهــا و پیــدای  مشــکالت بعــدی مــی

(؛ 22، ص1231شناسی یـازدهم،  جامعه)«عت ـاد دارد مـالتوس ا

                                                           

1. Evidentiality. 

آیـد، اگـر نتوانـد انسانی که در دنیای از قبل تملک شده به دنیا می
قدرت خود را از والدین  دریاف  کند و اگر جامعه خواهان کار او 

و چرا در گونه حّ ی برای دریاف  کمترین غذا یا چون نباشد، هی 
، 1231شناسی یازدهم، )جامعه« مورد م ام و موقعی  خود ندارد

 (.22ص

 
 ضمنی ها و اشارات . مثال آوردن نمونه5−4

هـا و کنایـات و دایـک، اسـتناد بـه نمونـه در چارچوب نظریـه ون
عنـوان یکـی از اشارات ضمنی نیز توجه شده اس . این اصـل بـه

وجوه تسلط علوم انسانی اسالمی در تـدوین کتـب علـوم انسـانی 
عنـوان منبـ  رو به وحی و شهود بـهاسالمی نیز مدنظر بوده، ازاین

شناخ  در علوم انسانی اسالمی استناد شده اس . در واق  تالش 
توان از متـون گونه نشان دهند که مینگارندگان در این اس  تا این

عنوان منب  شـناخ  در علـوم انسـانی دینی و تجربیات شهودی به
شناسـی دبیرسـتان، از استفاده کرد. برای همـین در کتـب جامعـه

هـای آورده شـده در قرآن و کتب احادیـث مثـالهای دینی عبارت
قرآن کسانی را که شناخ  علمی را بـه شـناخ  حسـی و »اس : 

ــی ــدود م ــی مح ــیتجرب ــرار م ــوه  ق ــورد نک ــد، م ــدکنن « ده
کتـاب  قـرآن کـریم»(؛ 32، ص1231شناسی دوازدهـم، )جامعه

هدای  بشری اس  و در مسیر هـدای  زنـدگی اجتمـاعی انسـان 
توجه ویژه دارد. قرآن در موارد متعددی هـم بـه توصـیف و تبیـین 

کنـد کـه پردازد یعنی به این اشاره میها میزندگی اجتماعی انسان
ن ـد و ارزیـابی جوامـ  و گـذرد و چـرا هـم بـهدر جوام  چه مـی

هم جامعه آرمانی مورد نظر خود را پردازد و های بشری میفرهنگ
(؛ 31، ص1231شناســی دوازدهــم، )جامعــه« کنــدترســیم مــی

ف اه  و عدال  دو عنصر برتر در فرهنـگ اسـالمی، اغلـب در »
« مانـده بودنـدهای قـومی، مهجـور بـاقیحاشیۀ مناسبات قدرت

  (.141، ص1231شناسی یازدهم، )جامعه

 
بندی. مقوله5−5

2
 

کنـد کـه گوینـدگان یـا بنـدی را روشـی معرفـی مـیم ولهدایک  ون
نویسندگان با استفاده از آن صفات مثب  یا منفی مدنظر خـود را بـه 

                                                           

2. Classification. 



      44 متوسطه شناسیجامعه هایکتاب در اسالمی انسانی علوم گفتمان بازتاب نقد و تحلیل

 

انـد نسـب  بنـدی جـای گرفتـههایی کـه در ایـن طب ـهافراد یا گروه
(. 133، ص 1231دایـک،  دهند )شریفی و دیگران به ن ل از ونمی

علـوم انسـانی غربـی، علـوم شناختی کتب مورد بحث، با ن د روش
انسانی اسالمی را واجد نوعی برتری نسب  به علـوم انسـانی غربـی 

دانند. بدین ترتیب، ن د صرین علوم غربی مبنای این تبـاین بـین می
جهان متجّدد ف ـط علـومی را »علم انسانی اسالمی و غربی اس : 

 دانـد و علـومی راآیند، علم مـیهای تجربی به دس  میکه با روش
کننـد، های فراتجربی )ع النی و وحیـانی( اسـتفاده مـیکه از روش

هـا شناسد. با افول این دسته از علوم، امکان ارزیابی ارزشعلم نمی
اند و با علوم تجربی قابلهای فراتجربیهای بشری که پدیدهو آرمان

رود و داوری دربــارۀ ایــن امــور، بــه مطالعــه نیســتند از دســ  مــی
شناسـی )جامعـه« شـودهای متفّرر سررده میو گروه تمایالت افراد

رف  از این بحران، جهان غرب برای برون» (؛01، ص1231دهم، 
سوی نوعی روشنگری پی  رف  که جایگـاه وحـی و شـهود را در به

انگاش  و به شناخ  از راه ع ل و تجربـه شناخ  علمی نادیده می
 (.32ص، 1231شناسی یازدهم، )جامعه« کردبسنده می

 
 . آشکارسازی5−6

دایک از آشکارسازی آن اس  که نویسندگان بـه کمـک  منظور ون
کنند. ایـن کـار ابزار متن، زوایای پنهان ایدوولویی خود را بیان می

شــده اســ . شناســی دوازدهــم مطــرح در دروس پایــانی جامعــه
رو، نویسندگان نظر خود را دربـاره علـوم انسـانی اسـالمی و ازاین

علوم اجتمـاعی جهـان اند. به نظرآنان، های آن مطرح کردهویژگی
اسالم، مناسب با معنای علم در جهان اسالم اسـ  و در م ایسـه 
با علـوم اجتمـاعی جهـان متجـدد، خـود را بـه شـناخ  تجربـی 

ــز اســتفاده محــدود نمــی ــانی نی ــی و وحی ــاب  ع الن ــد و از من کن
تعامل بـا داده رو، در عین نماید. ازاین میحسـی و تجربـی،  هـای

هـای فرهنگـی و اجتمـاعی و تـاریخی ها، هنجارها و آرمانارزش
کنـد. ع النیـ  در  پیرامون خود، آنها را ارزیـابی انت ـادی نیـز می

ها و اعتبار روشنگرانه خود را از متن فرهنگ و جهان اسالم، ارزش
گیـرد بلکـه عـامالن بـا اسـتفاده از ایـن هـای عـامالن نمـیکن 

ای مست ل به ارزیابی فرهنگ و تـاریخ مربـوط بـه ونهگع النی  به
پردازنـد. از آن گذشـته، علـم اجتمـاعی جهـان اسـالم، خود مـی

بر تبیین وضـعی  موجـود جهـان اسـالم، دربـاره وضـعی   افزون
مطلوب و آرمانی جامعه اسالمی و همچنـین جامعـه جهـانی نیـز 

سـوی هرف  از وضعی  موجود بهای برونداوری خواهد کرد و راه
شناسـی دوازدهـم، کنـد )جامعـهوضعی  مطلوب را شناسایی می

 (.117، ص1231
 

 . سبک نگارش و انتخاب واژگان5−7

دایـک نیـز در کتـب مـورد بحـث از نظـر  این اصِل منتسب بـه ون
رو، در کتب مذکور سبک و نگارندگان آنها دور نمانده اس . ازاین

عنـوان یـک بـه های وایگان در راستای طـرح جامعـه غـربگزینه
هـا مواجـه بـوده جامعه منحط که از دیرباز با انواع مختلف بحران

مورد توجه قرارگرفته اس . طرح اصطالحاتی مانند سکوالریسـم، 
لیبرالیسم، ناسیونالیسم، کمونیسم و بیـان ارتبـاط ایـن مکاتـب بـا 

های موجود در غرب، نحوۀ سبک نگـارش دربـاره غـرب را بحران
برد. بـه همـین دلیـل، تـالش گرایی پی  میفیکامال  به سم  من

شـود از اصـطالحاتی ماننـد اسـتعمار، نژادپرسـتی، آپارتایـد، می
هایی از کاربرد مفـاهیم منزله نمونهنابرابری، بحران معنوی و... به

منفی برای تضعیف غرب و البته علوم انسانی غربی استفاده شـود. 
ایه دوازدهم بـرای نشـان شناسِی پبرای نمونه در درس هفتم جامعه

هـای موجـود دادن نابرابری اجتماعی، از طیف وسیعی از نابرابری
ای، سیاسـی، جنسـیتی، در غرب از جمله نابرابری نـژادی، طب ـه

المللی و... )ت وی  ن اط ضعف غرب( در قالب اصطالحات بین
 .و تصاویر سخن به میان آمده اس 

 
 . نقد6

توان بـا روش علـوم این سطور هم میطورکلی از نظر نگارندگان به
 −از جنبه پیدای ، کارکردها، تـاریخ و...−انسانی به شناخ  دین 

ن د علوم انسانی، فـار  از مبادرت کرد و هم اینکه از منظر دین به 
غربی یا غیرغربی بودن آن، پرداخ . متصل نبودن علوم انسانی به 

حوزه علوم های به معنای حذب دین در پژوه « اسالمی»صف  
در پسـوند « اسـالمی»انسانی نیس . از طرفی قـرار دادن صـف  

کند. بدیهی اس  وقتی شما علوم انسانی آن را ماهیتا  اسالمی نمی
دهیـد ناچاریـد بـه دیـن و دار را مورد بررسی قرار مـیجامعه دین
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ــی ــی عل ــد. حت ــه کنی ــه توج ــثریرات آن در جامع ــد ت ــم رش رغ
مختلف علوم انسـانی، از ح ـور  هایهنوز در رشته سکوالریسم،

 شود.شناسی، به مؤلفه دین توجه میگرفته تا سیاس  و مردم
شـده در شناسی، علوم انسـانی اسـالمِی مطـرحاز منظر روش

شناسی، فاقـد روش ویـژۀ ایـن ویژه جامعهکتب م ط  متوسطه، به
هـای یـاد شـده  نوع علوم انسانی مـورد ادعـای نویسـندگان کتاب

شده در ایـن کتـب بـرای تبیـین علـوم  واق  روش مطرحاس . در
انسانی اسالمی متثرر از همان علوم انسـانی مرسـوم اسـ ؛ زیـرا 
کماکان همان سه پارادایم مهم پوزیتویسـتی، تفسـیری و انت ـادی 

شـود و درعمـل هـی  شناسی غربی مطـرح مـیموجود در جامعه
باشـد پارادایم جدیدی را که محصـول علـوم اجتمـاعی اسـالمی 

شناسی جایگزین آنها نشده اس . حتی در درس دوم کتاب جامعه
شده اسـ . البتـه توجـه بـه وحـی و دوازدهم به این ن یصه اشاره 

تواند منبعی برای شناخ  دیـن باشـد امـا یـک پـارادایم شهود می
 آید.  مست ل برای مطالعات علوم انسانی به شمار نمی

سـانی اسـالمی، بحـث نکته مهم دیگر اینکه در طرح علـوم ان
علم را باید در نظـر گرفـ . قـوانین علمـی چـون « پذیریابطال»

محصول دان  و تجربیات ما هستند تا زمانی معتبرند که با قوانین 
دیگر در تعارض نبوده و در نتیجه ابطال نشوند. در خود این کتـب 

هـای علـوم هایی از باطل بودن برخی نظریهمبادرت به آوردن مثال
غربی مانند نظریات کن  و مارکس شده اس . برای مثـال  انسانی

توان به ادعای مارکس مبنـی بـر وقـوع ان ـالب کمونیسـتی در می
داری اشاره کرد؛ اما برخالب نظر او، چنین ان البی جوام  سرمایه

داری بلکـه ایـن اتفـار در روسـیه تـزاری نه در کشورهای سـرمایه
رو، تح ق پیدا کرد. ازایـنبندی اجتماعی فئودالیسم دارای صورت

یا بهتر اسـ  −تجدید نظرطلبان مارکسیستی مجبور به تجدیدنظر 
شـود این نظریه شدند. حال سؤالی که مطرح مـی −بگوییم توجیه
ای را نیـز بـرای دیـن متصـور  توان چنین رویهآیا می»این اس  که 

 «دانس ؟
جامعه، ساخ  علوم انسانی اسالمی نیس ؛  شدن راه اسالمی

اکنـون  لکه ایجاد شرایط و امکان برای تجدید حیات دینی اس .ب
نوب  فراهم کردن شرایط زیسـ  اجتمـاعی بـرای تح ـق اصـول 

پردازی دربـاره آنهـا. معنوی مبتنی بر دین در جامعه اس  نه نظریه

نگارندگان ایـن سـطور، معت دنـد کـه راه توجـه بـه دیـن در میـان 
اسـالمی نیسـ ؛ بلکـه  آموزان طرح نظریات علـوم انسـانی دان 

ای اسـ  کـه نسـل جدیـد بتواننـد بـا گونـهفراهم کردن شرایط به
گیری از معارب دینی متناسب برای زیس  در جامعه کنـونی، بهره

رو، بهتر اس  به گفته  امکان یک زیس  دینی را داشته باشد. ازاین
( دین در جایگاه خود یعنی قام  علوم دینـی قـرار 1231داوری )
شناسی خـود کـه همـان وحـی  با استفاده از مناب  معرف بگیرد و 

. ضمن انت ـاد از وجـوه باشد الهی اس  در م ام ن د علوم انسانی
ها براساس همان منفی آن، راهکارهای مناسب را برای حل چال 

تـرین بحـران بشـر یعنـی خصوص در مهمهای الهی، بهسرچشمه
 بحران معنوی و روحی، ایفا کند. 

زی علوم انسانی ساخ  نظریات انتزاعـی نیسـ ؛ ساراه بومی
بلکه مطالعه دقیق جوام  اس  تا بتوان ماهی  جوام  را تشخیص 
داد. اینکه شما با کدام پارادایم به این مسئله برردازید شاید چنـدان 
مهم نباشد؛ زیرا فواید علـوم اجتمـاعی در غـرب و شـرر تفـاوت 

هـای خیص مسـئلهچندانی با هم ندارند، تفاوت ف ـط نـوع و تشـ
شناسی دبیرستان به جز  سه های جامعه آنهاس . در سراسر کتاب

های گفته چیز دیگری وجود ندارد. در ح ی  ، کتاب پارادایم پی 
جای آنکه معطوب به شـناخ  جامعـه تثلیف شده در دبیرستان به

ــدوولویی  ــر ای ــه آن باشــد، بیشــتر درگی ــران و مســاول مربــوط ب ای
آمـوز سـ . طـرح ایـن مسـاول بـرای دانـ سـتیزانه شـده اغرب

دبیرستانی چندان مناسب نیس . گرچه ن   مثبـ  معنویـ  در 
جامعه انکارناپذیر اس ؛ اما راه رسیدن به معنوی  ایجاد انتزاعـی 
علوم انسانی اسالمی نیس . راه رسیدن به معنوی  برداشتن موان  

 معنوی  اس .

 
 گیرینتیجه

سـازی علـم تر بـومی در پارادایم بزرگگفتمان علوم انسانی اسالمی 
هاس  که توسط حاکمیـ  جمهـوری اسـالمی ایـران تـرویس سال
های آموزشـی شود. در همین راستا تالش شده اس  که در برنامهمی

و پرورش کشور ایـن مسـثله علوم انسانی از دانشگاه تا نظام آموزش
الـب های اخیر در کتـب مـدارس ایـران در قگنجانده شود. در سال

ــادی انجــام ــرات زی شــده اســ . یکــی از برنامــه درس ملــی تغیی
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کار رفته در این زمینه، گنجاندن علوم انسـانی اسـالمی  های بهمؤلفه
هـایی کـه متـثرر تـرین کتـابدر این کتب هسـ . در نتیجـه، مهـم

طور عام اند کتب علوم انسانی بهو پرورش بودهرویه در آموزش ازاین
هـای اخیـر، ایـن طور خاص اس . در سالبهشناسی و کتب جامعه

پایـه علـوم انسـانی که کتـب سـه طوریمسئله بیشتر مشهود بوده به
بیشترین تثریرپذیری را از رهیاف  علوم انسانی اسالمی داشته اس . 

م طـ   هـای ای بـوده اسـ  کـه بعضـی از کتابانـدازهاین تثریر به 
جنبـه ایـدوولوییک بـه شناسی کامال  متوسطه از جمله کتاب جامعه

اند کتاب جنبه علمی اند. هر چند نویسندگان تالش کردهخود گرفته
طرفانه خود را حفظ کند؛ اما درمجموع خصل  ایـدوولوییکی و بی

شناســـی، ن ـــدهای صـــورت گرفتـــه در مـــورد اصـــول هســـتی
 توجه اس . شناسی علوم انسانی غربی قابلشناسی و روشمعرف 

  ، در پژوه  حاضر تالش شد کـه جایگـاه با توجه به این ح ی
ممتاز ایدوولویی اسـالمی در کتـب مـذکور براسـاس چـارچوب 

ــری ون ــن نظ ــود. ازای ــان داده ش ــک، نش ــا، دای ــطن معن رو، در س
دهـی، هـا، تعمـیمسازیدایک مانند قطبی های مورد نظر ونمؤلفه

ــال ــاع، مث ــتناد و ارج ــهاس ــمنی، م ول ــارات ض ــا و اش ــدی و ه بن
های منفی ی؛ و در سطن سبک و نگارش، طرح عبارتآشکارساز

در جامعه غربی با آنچه در کتب دبیرستان مورد بحـث و پـردازش 
قرارگرفته اس ، انطبار داده شـد. هـدب نویسـندگان کتـب مـورد 
بحث آن اس  که با بیان ایرادات علوم انسانی غربی، امکان تح ق 

( فـراهم شـود. علوم انسانی اسالمی و بومی )با طرح ن اط مثبـ 
رسد ف دان اراوه  گرچه این تالش قابل ت دیر اس ، ولی به نظر می

یک الگوی نظری قوی در کتب مذکور به جای الگوهـای موجـود 
هـا و  در غرب از یک سو و نادیده گرفتن موان  عملی تح ق ارزش

های اسالمی در جامعه از سوی دیگر، دستیابی به این هدب  آرمان
 درازی در پی  رو اس .هنوز راه نیمه را دشوار ساخته و
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