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 چكيده 
 نقش بـسزايي    »علوم انساني «هاي فرهنگي نسبت به      بدون ترديد چگونگي نگرش   

نگاه تحليلي به تاريخ    . ان اسالمي داشته است   در منزلت و جايگاه آن در جامعه اير       
فرهنگ و تمـدن ايـران اسـالمي بيـانگر ايـن حقيقـت اسـت كـه همـواره توليـد               

انديـشمندان  بـه دسـت     هاي نـوين و پرچـالش        هاي پويا و پردازش نظريه     انديشه
ها  غالب خانواده .  علوم انساني بوده است     هوشمند و صاحبان تفكر واگرا در حوزه      

تعد و سرآمد خود را براي درك هرچه بيشتر زبان و ادبيـات فارسـي،               فرزندان مس 
اصـوالً آدم باسـواد و متفكـر و    . نمودنـد  مفاهيم فلسفي و علوم قرآني هدايت مـي       

 علوم انـساني، بيـان و        گرديد كه در عرصه    فرهيخته و دانشمند به كسي اطالق مي      
هاي نوين بيشترين    هكالم، نگارش و تحرير و تبيين مفاهيم نظري و پردازش نظري          

 .ورود و تبحر را داشت

                                                 
 استاد دانشگاه تهران. 1
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ويژه در   متأسفانه چند صباحي است كه در كشور ما نظام معيوب تعليم و تربيت به             
گرايي حـاكم بـر      دانشگاهي با تأثيرپذيري از فرهنگ مدرك       دبيرستان و پيش    دوره

هـا و    تار و پود جامعه و با ايجـاد بـستر پديـدآيي و گـسترش روزافـزون كـالس                  
زني و كنكـورگري، ناخواسـته در جهـت          درسي، تقويتي، تست   هاي تك  شگاهآموز

 .دارد هاي فرهنگي گام برمي به مسلخ بردن علوم انساني و تضعيف ارزش
زني و ترغيـب و      هاهزار آموزشگاه كنكور و بازار پررونق تست       امروزه با وجود ده   

 غيرانتفـاعي   هاي چندميليوني مـثالً    دانشگاهي تشويق جوانان براي حضور در پيش     
هـاي پزشـكي و       رشـته  درجهت احراز آمادگي براي ورود به دانـشگاه بـاألخص           

مهندسي، حاكميت علوم انساني بـر گـستره علـم و انديـشه جامعـه روز بـه روز                   
 دبيرستان و ايجاد     هاي تحصيلي در دوره    تخصصي نمودن رشته  .گردد تر مي  كمرنگ

ار علوم انساني و تشويق مـستقيم       هاي نظري رياضي، تجربي در كن      و تقويت رشته  
هاي رياضـي و تجربـي از        آموزان مستعدتر براي ورود به رشته      و غيرمستقيم دانش  

جمله آفات و موانع گسترش مطلوب علـوم انـساني در عـصر حاضـر در جامعـه              
 .استاسالمي ايران 

 
علوم انساني ، ايـران ، نگـرش هـاي فرهنگـي، نظـام آموزشـي،                : واژگان كليدي 

 . پرورشآموزش و
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 مقدمه
 نقـش   »علـوم انـساني   «هاي فرهنگي نسبت به      بدون ترديد چگونگي نگرش   

نگـاه  .  ايران اسالمي داشـته اسـت       بسزايي در منزلت و جايگاه آن در جامعه       
تحليلي به تاريخ فرهنگ و تمدن ايران اسالمي بيانگر اين حقيقت است كـه              

بـه  اي نـوين و پرچـالش     هـ  هاي پويا و پردازش نظريـه      همواره توليد انديشه  
انديشمندان هوشمند و صاحبان تفكر واگرا در حـوزه علـوم انـساني             دست  

ها فرزندان مـستعد و سـرآمد خـود را بـراي درك              غالب خانواده . بوده است 
هرچه بيشتر زبان و ادبيات فارسي، مفاهيم فلسفي و علـوم قرآنـي هـدايت               

 و دانشمند به كسي اطـالق   اصوالً آدم باسواد و متفكر و فرهيخته      . نمودند مي
 علوم انساني، بيان و كالم، نگارش و تحرير و تبيـين              گرديد كه در عرصه    مي

 .هاي نوين بيشترين ورود و تبحر را داشت مفاهيم نظري و پردازش نظريه
گفتند كه عالوه بر دانـش و تخـصص در حـوزه             تر به طبيبي حكيم مي     پيش

 با معرفـت و حكمـت اسـالمي         علوم زيستي و پزشكي، شاكله شخصيتي او      
 .آراسته بود

نمودنـد در اداره     رو دولتمردان و كارگزاران جامعه همواره تالش مي        ازهمين
امور و توسعه كشور از معاضدت، مشاورت و راهنمايي مؤثر ايشان اسـتفاده        

 .نمايند
نگر علوم انساني در آفرينش بسترهاي       نظران هوشمند و آينده    عمدتاً صاحب 

مندان به علـوم و فنـون        همندان مستعد، عالق   هشي، ترغيب عالقه  علمي و پژو  
 .اند هاي علمي و صنعتي بيشترين نقش را داشته گيري از يافته نوين و بهره

هـاي   گردد كه غالب شخـصيت     روشني معلوم مي   اي به  با يك بررسي مقايسه   
نظران  برجسته و مفاخر فرهنگي كشورهاي مختلف از انديشمندان و صاحب         

بـديهي اسـت برخـي از متفكـران         . هـستند هاي نظري و علوم انساني       حوزه
سـينا و خيـام همزمـان در قلمـرو علـوم             چون ابـن   برجسته علوم انساني هم   

زيستي و مهندسي محيطـي نيـز وارد شـده و آثـار مانـدگاري را بـر جـاي                    
 .اند گذاشته
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ها، تكريم كرامت انساني، تحكـيم       بدون شك رشد و تعالي فرهنگ و ارزش       
وابط خانوادگي، تقويت عزت فردي و هويت ملـي در گـرو پـرداختن بـه                ر
، شخـصيت، كرامـت، عـزت،         و علوم انساني، انديـشيدن بـه مـنش         »انسان«

ارزشمندي، سعادتمندي و منزلت رفيع انـسان و توليـد انديـشه و تفكـر در                
 . است»علوم انساني«قلمرو 

 به انسان و علوم انساني      گاه كه هوشمندان جامعه، جوانان خردورز و توانا         آن
هـاي اجتمـاعي و      هاي فردي و كژروي    پذيري  انديشند، كمتر شاهد آسيب    مي

 . شدن هويت ملي خواهيم بود ها و كمرنگ سقوط ارزش
  گرايانــه و بعــضاً اســتعماري در ترغيــب همــه هــاي مــادي تحميــل انديــشه

هـاي   ههوشمندان، جوانان توانمند و خلّاق براي تحصيل و اشـتغال در رشـت            
تواند سالمت عمومي و بهداشـت روانـي جامعـه را            مهندسي و خدماتي مي   

 .پذير نمايد آسيب
متأسفانه چند صباحي است كه در كشور ما نظـام معيـوب تعلـيم و تربيـت                 

دانــشگاهي بــا تأثيرپــذيري از فرهنــگ   دبيرســتان و پــيش ويــژه در دوره بــه
بستر پديدآيي و گـسترش     گرايي حاكم بر تار و پود جامعه و با ايجاد            مدرك

زنـي و    درسـي، تقـويتي، تـست      هـاي تـك    ها و آموزشـگاه    روزافزون كالس 
كنكورگري، ناخواسته در جهت به مـسلخ بـردن علـوم انـساني و تـضعيف                

 .دارد هاي فرهنگي گام برمي ارزش
زنـي و    هاهزار آموزشگاه كنكـور و بـازار پررونـق تـست           امروزه با وجود ده   

هـاي چنـدميليوني    دانـشگاهي  براي حضور در پيشترغيب و تشويق جوانان  
 درمثالً غيرانتفاعي جهت احراز آمادگي بـراي ورود بـه دانـشگاه بـاألخص               

هاي پزشكي و مهندسي، حاكميـت علـوم انـساني بـر گـستره علـم و                  رشته
 .گردد تر مي انديشه جامعه روز به روز كمرنگ
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جـاد و تقويـت     هاي تحصيلي در دوره دبيرسـتان و اي        تخصصي نمودن رشته  
هاي نظري رياضي، تجربي در كنار علوم انـساني و تـشويق مـستقيم و                رشته

هاي رياضي و تجربـي      آموزان مستعدتر براي ورود به رشته      غيرمستقيم دانش 
از جمله آفات و موانع گسترش مطلوب علوم انـساني در عـصر حاضـر در                

 .استجامعه اسالمي ايران 
نظـر كـارگزاران نظـام تعلـيم و تربيـت           همه سخن اين است كه اساسـاً از م        

رسمي كشور چه توجيه و استدالل علمي و منطقي بـراي تخصـصي كـردن               
هاي تحـصيلي در دوره دبيرسـتان وجـود دارد؟ در حقيقـت فكـر و                 گرايش
هـاي غيرعقالنـي نهفتـه اسـت عمـالً دوره            اي كه پشت چنين برنامه      انديشه

نظر علمي و ارزشي پريشان     متوسطه را در نظام آموزش و پرورش كشور از          
هاي كنكورگري كاذب و سـوداگرانه را در همـه شـهرها و              نموده و بازارچه  

روستاهاي كشور تقويت نموده است بسيار كهنه و فرسوده اسـت و عمـدتاً              
هـاي   تـوان رگـه    بـه روشـني مـي     !! گردد به اواخر قرن سيزدهم شمسي برمي     

 .هايي سراغ گرفت انديشهمظلوميت و غربت علوم انساني را در بستر چنين 
كه تحصيالت پرمايه ششم ابتدايي پرقيمت بود و  حدود نيم قرن پيش، زماني    

هـاي كـشور     كـرده  ترين و باسوادترين تحـصيل     صاحبان ديپلم دبيرستان زبده   
 را  آموختگـان   دانـش توانـست     كردن دوره دوم دبيرستان مـي       بودند، گرايشي 

تلــف، كــار در ادارات بــراي مــشاغل خــاص نظيــر تــدريس در ســطوح مخ
اما اينك در عـصر مـا كـه تحـصيالت           . گوناگون فني و خدماتي آماده نمايد     

گردد، ديگر تخصصي كردن دروس      ليسانس به منزله دانش پايه محسوب مي      
تواند باشـد؟ پيامـدهاي آن چگونـه بـوده           دوره دوم دبيرستان به چه معنا مي      

 به چه ميزان كاربرد داشته است؟! است ؟
اي طراحـي و تـدوين       گونه دانشگاهي به  آن است كه تحصيالت پيش    شايسته  

   آن با يك دانشنامه عمومي و كاربردي بـراي ادامـه           آموختگان  دانشگردد كه   
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هاي ديگـر    هاي دانشگاهي آماده شده و يا در حوزه        تحصيل در يكي از رشته    
 كه اين مهـم در غالـب كـشورهاي رشـديافته            طور  همان. مشغول كار گردند  

 .جهان به همين صورت است
آموزان عمـومي    به عبارت ديگر و در واقع تحصيالت ديپلم براي همه دانش          

تواننـد   ها مـي   و مشابه و عمدتاً با نگاه كاربردي طراحي شده است و ديپلمه           
 بـديهي اسـت چنانچـه       .هاي دانشگاهي ادامه تحـصيل بدهنـد       در همه رشته  

 آزمـوني را مقـرر      ،هـاي مختلـف    انشگاهي براي پذيرش دانشجو در رشـته      د
در حـد تحـصيالت عمـومي        (اسـت نمايد، چنين آزموني كامالً عمـومي        مي

 و  كنـد   مـي دانش پايه و ظرفيت هوشي داوطلبان توجـه          و به    )دوره متوسطه 
 ! نيستهاي تستي  محفوظات غير ضروري و بازگويي گزينهاًصرف

منـدي از     اين مقطع داوطلبان ورود به دانشگاه با بهـره         پر واضح است كه در    
هـاي   هـاي مغـزي و كـنش       شد مطلـوب سـلول    داشتن ر تجربه دوران بلوغ،    

يافته ذهني، تجارب تحصيلي و تعامالت اجتماعي آمادگي بهتري بـراي            رشد
در حالي كـه    . اي خود خواهند داشت    انتخاب رشته دانشگاهي و آينده حرفه     

 سالگي با كمتـرين بـصيرت       14 تا   13وجوانان در سنين    در كشور ما غالب ن    
ويـژه اهميـت و منزلـت علـوم           هستي، بـه    نسبت به جايگاه علوم در گستره     

هاي نوين، مجبـور     انساني و ضرورت توليدات برتر فكري و پردازش نظريه        
اي خـود    به انتخاب به اصطالح رشته تحصيلي و بالطبع آينده شغلي و حرفه           

علمـان مدرسـه و     بـه دسـت     ب موارد نوجوانان مستعدتر     شوند و در غال    مي
هـاي تجربـي و رياضـي ـ فيزيـك       والدين و اطرافيان براي ورود بـه رشـته  

شـوند و در واقـع غربـت علـوم انـساني و مظلوميـت                تشويق و ترغيب مي   
هـا آغـاز     هـا و گردنـه     متوليان و كسادي بازار علوم انساني از همين گـذرگاه         

زنـي و   درسـي و تـست   هاي تقويتي و تـك   آموزشگاه گردد تا زمينه رونق    مي
هـاي   هاي كنكور و كنكورگري و مدارس غيرانتفاعي خاص با شهريه          كالس
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اي و تلويزيوني بـيش از       معادل چندهزار دالري با تبليغات شهري و روزنامه       
 !!پيش فراهم گردد

گـري محفوظـات ناپايـدار، ذهـن داوطلبـان           گاه رونق كنكورگري و آزمـون     
هـاي دولتـي     كـه تعـاوني  دهـد  قدر پرفروغ جلـوه مـي   ه كنكور را آن سرگشت

 ؟!گردد كنكورگري نيز پديدار مي
توان دوره مظلوميت     خاص كشور ما به حق دوره متوسطه را مي         وضعيتدر  

علوم انساني، كسادي فرهنگ مطالعه، حاكميت استرس و فشار رواني ناشي           
ر محفوظات غير ماندگار بر     هاي مكر  از فرايند كنكور و كنكورگري و آزمون      

 .دانشگاهي تلّقي نمود هاي شاگردان دبيرستاني و پيش خانواده
چنان  فردي آن  هاي بين  مداري و كنكورگرايي و رقابت     متأسفانه انديشه درس  

شود كه بسياري از شـاگردان نـسبت بـه           افكن مي  ها سايه  بر فضاي دبيرستان  
تفـاوت و    وب انـساني كـم    هاي اخالقي، هويت فرهنگي و روابط مطل       ارزش

 .شوند تفاوت مي بي
جاي اينكه ياد بگيرند با دوستان خود رفيق باشند          شاگردان مدارس عموماً به   

پندارند و تعـالي     ها را رقيب خود مي     كالسي و با خويشتن خويش رقيب، هم     
كننـد، بـه جـاي اينكـه معلـم را شخـصيتي        خويشتن خويش را فراموش مي    

يختـه و الگـوي مطلـوب مـنش و رفتـار فـردي و            ارزشمند و فرزانـه و فره     
دلي و همانندي بردارند، معلـم را صـرفاً          اجتماعي خود بيابند و گامي در هم      

گر ورود   اي و تسهيل   هاي چندگزينه  عامل انتقال محفوظات و تدوينگر تست     
 . پندارند به دانشگاه مي

 بـه   شـود كـه    قدر درس و مشق غيركاربردي براي ايشان تدارك ديده مـي           آن
بخـش انـساني، ارتباطـات      تدريج احساس خوشايند ارزشـي، روابـط تعـالي        

ارحام و خويشان بـه حـداقل رسـيده و تعامـل عـاطفي و                   اجتماعي و صله  
هاي درسي و    شان با والدين به كمترين ميزان كاهش يافته و جز كتاب           كالمي
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 هـم   و اگـر  !! هاي ديگري را نيز ندارنـد      تستي فرصت مطالعه كتاب يا كتاب     
آموزي بخواهـد در ايـام سـال تحـصيلي كتـاب غيردرسـي جالـب و                  دانش

شود كه بهتر    اي را بخواند، عمدتاً از طرف والدين به وي توصيه مي           پرجاذبه
  اســت در ســال تحــصيلي منــابع درســي و تــستي را مــرور كنــد و مطالعــه

تابـستاني كـه معلـوم نيـست        !! هاي غير درسي را به تابستان واگـذارد        كتاب
گوييم چرا فرهنـگ     آن وقت با خود مي    . اند اي تدارك ديده   ايش چه برنامه  بر

؟ آري فقر فرهنگي، فقري اسـت كـه         !قدر فقير است   مطالعه در كشور ما اين    
شــوند، حتــي بــسياري از والــدين بــه اصــطالح   قــشرها مــي دامنگيــر همــه

 ؟ !ها كرده، دكترها و مهندس تحصيل
هاي مظلوميت علـوم     ريشهدربارة  ت  خالصه سخن آنكه شايسته و بايسته اس      

 . فعلي و فقر فرهنگي مطالعه انديشه نماييموضعيتانساني در 
هـاي مظلوميـت علـوم     تـرين ريـشه   به نظر نگارنده اين سطور يكي از اصلي   

بايـست در بـستر سـست و غيرعقالنـي و            انساني به معنـاي اعـم آن را مـي         
ــاور و نگــرش ف  رهنگــي برتــري غيرمنطقــي دوره دبيرســتان و حاكميــت ب

قيمتـي و دسـت دوم بـودن علـوم انـساني             هاي رياضي و تجربي و كم      رشته
هـاي خطيـر شـوراي     بدون شك اين مهم يكي از رسـالت   .  نمود وجو  جست
 .انقالب فرهنگي استعالي 

هاسـت، چنـين     كه كالمش امـام كـالم     ) ره(چرا كه مضمون كالم امام راحل       
 و  »شـود   امعـه متحـول مـي     اگر آموزش و پرورش متحول شود، ج      «است كه   

بايست از   بدون ترديد براي ايجاد، تحول و پويايي در آموزش و پرورش مي           
تـرين، باسـوادترين،     دبستان وارد شـويم و از وجـود هوشـمندترين، خـالق           

ها به مثابه الگوهـاي برتـر        ترين انسان  اخالق متعهدترين، صبورترين و خوش   
بهـره گيـريم و مـدارس را از         اجتماعي و فرهنگي در مقام و منزلت معلمي         

مداري و كنكـورگرايي منـزه       زدايي و رشته   ها، رقيب  حاكميت استرس رقابت  
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ز مهر و عطوفت، منطـق      ااي   معلماني كه شاكله شخصيتي آنان، آميزه     . نماييم
 هـاي ادب و حكمـت و معرفـت         واژه سار گـل   شان چشمه  و استواري و زبان   

 .است
 بازنگري جامع و عالمانه نظام تعلـيم و         آري شايسته و بايسته آن است كه با       

تربيت كشور همزمان با انديشه دوباره در جلب و جذب معلمان فرهيخته و             
ساز دبيرستان را كه با رشد ذهني و بلوغ  آفرين دوره مهم و سرنوشت فرهنگ

جويي شخصيت نوجوانان هوشمندمان مـالزم اسـت اصـالح     فكري و تعادل 
هاي خودساخته كنكور و  از اسارت چنگال بت  حساس را     نماييم و اين برهه   

بخش و ماندگار علوم انـساني را        كنكورگري آزاد نموده و بستر پويا و تعالي       
 .فراهم نماييم
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 چكيده
يابي، كشف و تبيين مسائل و استنباط راهبـرد           منزلت و وظيفه علوم انساني، مسئله     

بنابراين، رويكرد موازي كاري و با منطق       . است» 2نشان دادن راه  «و تعيين مسير و     
 رايـج سـاختن نگـاه        و زيسـا   همچنين حـاكم  » هر چيزي را از ابتدا شروع كردن      «

آلـود    هـاي شـتاب    انگيز به علوم انـساني و بـه كـارگيري روش            آميز، تعارف   صدقه
منابع انساني  و  ها كه اخيراً در كشور راه پيدا كرده          غيرعلمي در اين حوزه از دانش     

يـابي خالـصانه علمـي راه     لهئو مالي فراوان را مصروف داشته، نه تنها در مسير مس  
واقع بر موانع قبلي توسعه علـوم انـساني افـزوده اسـت و در ايـن                 ده كه در    ينپوي

اي و قـصري       عناصر ضعيف و شبه عالم و نگاه پروژه        گرفتنرويكرد با به خدمت     
و كنار گذاشتن فراينـدهاي طبيعـي روشـمند علمـي در ايـن علـوم، عمـالً حـق                    

وفايي شود و شـك  گشايي از علوم انساني سلب مي  يابي و مشكل      نهادمندي و مسئله  
                                                 

 ده علوم انساني و اجتماعي جهاد داشنگاهيرئيس پژوهشك. 1

بيانات مقام معظم رهبري در ديدار بـا اعـضاي شـوراي بررسـي متـون و كتـب علـوم انـساني                 . ك.ر. 2
 .2/11/1385ها،  دانشگاه
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ها سد و در وضعيت نزول به سطح و فقدان كارآمدي ساقط خواهد شد               اين دانش 
 بلكـه بـا   ،ها نه تنها به اعتالي علوم انساني نخواهد انجاميـد     و اين دست و پا زدن     

گرايـي تلقـي از    ها و استلزامات قواعـد و فراينـدها بـه تقليـل            شوخي با نهادمندي  
بـارتر    تأسف.  ناب آن نيز منتج خواهد شد      كارآمدي علوم انساني و كاستي مفاهيم     

داني و پاي فشاري در بـاقي مانـدن در غـورگي حتـي در                 آنكه از سر ضعف لغت    
سـازي در حـوزة علمـي برخـوردي غيرجـدي صـورت               وضع اصطالح و تركيب   

بـه  هاي تصنعي نيز     زدگي مدرن و هويت    هاي جديد عوام   گيرد و سلسله آسيب     مي
 .استشده اين علوم افزوده 

آيد عمدتاً حاصل تجربيات و دست و پنجه نرم كـردن بـا فراينـد                 نچه در پي مي   آ
ها، عوامل مرتبط با آن و موانع فراروي توسـعه دانـش و               مديريت تحقيقات، زمينه  

 . پژوهش علوم انساني در كشور بوده است
سـيب شناسـي، ايـران، نظـام آموزشـي، مـديريت            آعلوم انساني،    :واژگان كليدي 

 تحقيقات



 شناسي علوم انساني در ايران                                                       آسيب

 

15

 مهمقد
هـاي نظـري و      بندي مباحث اين نوشتار همان كشاكش       راهنماي نگارنده در تقسيم   

  شـده رو بـه شـرح زيـر تـدوين      ت و ساختار پـيش أعملي و تجربي بوده و در هي   
 : است

 هاي تاريخي موانع؛  زمينه.1
 هاي اجتماعي؛  عوامل مربوط به نگرش.2
  عوامل انساني و ساختاري؛ .3
 .گذاري ه سياست عوامل مربوط به حوز.4

چند نكته اساسي در چهارچوب موضوع اين نوشتار به دليل اهميت مضاعف آنها             
ويژه از اين حيث كه اكنون جامعه علمي ما به آن مبتالست، در همين مقدمـه                 هو ب 

 :شود ذكر مي
يـابي، كـشف و تبيـين مـسائل و اسـتنباط              لهئمنزلت و وظيفه علوم انساني، مس     . 1

 رويكرد موازي كـاري و      ، بنابراين .است» 1نشان دادن راه  «ر و   راهبرد و تعيين مسي   
 رايـج سـاختن    وسازي همچنين حاكم» هر چيزي را از ابتدا شروع كردن     «با منطق   

آلـود    هاي شـتاب   انگيز به علوم انساني و به كارگيري روش         آميز، تعارف   نگاه صدقه 
ا كرده منابع انساني و     ها كه اخيراً در كشور راه پيد       غيرعلمي در اين حوزه از دانش     

يـابي خالـصانه علمـي راه     لهئمالي فراوان را مصروف داشته، نه تنها در مـسير مـس          
ده كه در واقع بر موانع قبلي توسعه علـوم انـساني افـزوده اسـت و در ايـن                    ينپوي

اي و    رويكرد با به خدمت گرفته شدن عناصر ضعيف و شبه عـالم و نگـاه پـروژه                
ندهاي طبيعي روشمند علمي در اين علوم، عمالً حـق          قصري و كنار گذاشتن فراي    

شود و شـكوفايي   گشايي از علوم انساني سلب مي   يابي و مشكل    لهئنهادمندي و مس  
ها سد و در وضعيت نزول به سطح و فقدان كارآمدي ساقط خواهد شد               اين دانش 

                                                 
بيانات مقام معظم رهبري در ديدار بـا اعـضاي شـوراي بررسـي متـون و كتـب علـوم انـساني                 . ك.ر. 1

 .2/11/1385ها،  دانشگاه
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كه بـا   بل،تنها به اعتالي علوم انساني نخواهد انجاميد هنهاي  و اين دست و پا زدن     
گرايـي تلقـي از    ها و استلزامات قواعـد و فراينـدها بـه تقليـل            شوخي با نهادمندي  

بـارتر    تأسف. كارآمدي علوم انساني و كاستي مفاهيم ناب آن نيز منتج خواهد شد           
داني و پاي فشاري در بـاقي مانـدن در غـورگي حتـي در                 آنكه از سر ضعف لغت    
وردي غيرجـدي صـورت     سـازي در حـوزة علمـي برخـ          وضع اصطالح و تركيب   

بـه  هاي تصنعي نيز     زدگي مدرن و هويت    هاي جديد عوام   گيرد و سلسله آسيب     مي
 .استشده اين علوم افزوده 

موانع علوم انساني نيز بايد به نحوي طبيعي و از سوي نخبگـان علـوم انـساني                 . 2
هـاي   مدار با نسل جويي شود در اين راه، نقش پيوند نسل اول دغدغه   شناخته و پي  

ــش  ــسين دان ــه  ورز و آداب پ ــريم نگ ــا    دان و ح ــري ب ــاي نظ ــين مرزه دار و تعي
هاي فني و روشي و نيز حفظ پيوندهاي حوزه فن و روش با مبـاني و                  چهارچوب

يابد و حفظ كاركرد سـاختارها و نهادهـاي برجوشـيده و              قواعد نظري اهميت مي   
ز حركـات   آيـد تـا ا      مستظهر به تجربيات درازمدت نيز شـرط الزم بـه شـمار مـي             

آلـود، آنارشيـستي و شـبه علمـي جلـوگيري شـود كـه يكـي از تبعـات آن                       جهل
افتـادگي علـوم انـساني        فروكاستن و تقليل سطح مفاهيم علمي و مĤالً عامل عقـب          

است و بايد از حركتي كه موجب انسداد راه توسعه و اعتالي علوم انساني است،               
هاي   رآمده و موفق را سرمايه    پرهيز گردد و در عرصه عمل، نهادها، ساختارهاي س        

كاري از هرج و مرج، تكرار تجربـه، و خـرج             ملي تلقي كرده و با پرهيز از موازي       
هـاي   هـاي ملـي بـراي ارضـاء خودشـيفتگي، شـرط             كردن از مايه منافع و سرمايه     

 . مقدماتي كار با اخالص علمي را حائز شد
ي فرهنگ اين مرز و بـوم       داران اعتال   اميد است با نقد و نظر انديشمندان و دغدغه        

 .كه مركز ثقل آن حوزه علوم انساني است، اين نوشتار به كمال نزديك شود
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 هاي تاريخي زمينه

انـداز وسـيع در       نداشتن دستگاه فكري منتظم ونظام معرفتي معين و فقدان چشم         . 1
 حوزه علوم انساني

يا تشتت نظام    ريشه بسياري از مسائل و مشكالت علوم انساني را بايد در ضعف             
افزايي در خلق     فكري و نبود روشن، دقيق و جامع انديشگاني و به تبع آن نبود هم             

اصطالحات و تأسيس مفاهيم درون مجموعه علوم انـساني يـا متنـاظر بـه حـوزه                 
كاركردي آن دانست كه نبود نگاهي جهاني و حتي تداخل مفهومي در حوزه نظـر               

 مـسئله تـرين راهبردهـا از جملـه         مهمو روش را هم موجب شده تا جايي كه در           
اي، تعريفي جامع و دقيق در حوزه علوم انساني در كـشور وجـود                رشته  خطير بين 

. شـود   نتيجه شده و مـي      هاي بي   كاري  هاي ملي فراواني صرف ندانم      ندارد و سرمايه  
. جـو كـرد     و  از جهتي اين آسيب را بايد در ضعف و نقص ساختارهاي آن جـست             

ها يا اقتضاي خـاص       ا، در گذشته براساس اهداف، اصول، روش      زيرا اين ساختاره  
زمان شكل گرفته يا ايجاد شده است كه اكنون مناسب نيست، يا كـارآيي خـود را                 

 موجـود، بررسـي و      وضـعيت از دست داده است و بايد بـا توجـه بـه اهـداف و                
 )574:1383 اسفنجاني،  وخادمي. (بازنگري شود

 امـا   ، محققان قرار دارد   روبرويني در علوم انساني     امروزه مسائل چند تباري فراوا    
اي در مواجهـه بـا ايـن مـسائل      محققان در جامعه ما كمتر بـه مطالعـه بـين رشـته     

اي را بـا كنـدوكاوهاي علمـي در حـوزه             حتـي عمليـات ميـان رشـته       . پردازند  مي
 .كنند اي اشتباه تصور مي رشته بين

 :شود اين رخنه فاحش از چند امر ناشي مي
هاي مختلف در بررسـي مـسئله واحـد           كار گروهي مركب از متخصصان رشته     . 1

 وجود ندارد؛

 ديگـر   رهاوردهـاي تر، سعه صدر نـسبت بـه          تساهل و تسامح يا به تعبير دقيق      . 2
 ها بسيار كمتر است؛ رشته
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اي، مـدون     تر، الگوهاي پژوهشي و قواعد منطقي مطالعه ميان رشته          از همه مهم  . 3
 و مفتح نشده است؛

اي در جامعه ما از جهت تاريخي عجيب اسـت، زيـرا در               غيبت مطالعه ميان رشته   
گرايي   فرهنگ ايران اسالمي چهار قرن پيش، مالصدراي شيرازي به اهميت كثرت          

قراملكـي،  . (اي توجـه داشـته اسـت        شناختي و اخذ روي آورد ميـان رشـته          روش
337:1380( 

 :ي در چند سده اخيريابي پژوهش علوم انسان بحران تاريخي مسئله. 2
هاي ناشي از سلطه بيگانگـان از يـك سـو و تـداوم اسـتبداد داخلـي و يـا                       آسيب

 .يابي دقيق منجر شده است محدود ساختن آزادي انديشه به فقدان مسئله
هـاي گروهـي و حزبـي و تـرجيح آن بـر همـه                اصيل پنداشتن معادالت و تعامـل     

اسـتعدادهاي ملـي را عقـيم       اي از     هـاي عمـده    دوستداران دانش و تحقيـق بخـش      
 .گذاشته و مانع شكوفايي آن شده است

گيري   از طرف ديگر، قوانين و مقررات محدود كننده مالي و اداري اعضاي تصميم            
سـازي كـشور در دسـت متوسـطان از علـوم تجربـي، نگـرش تـوأم بـا                      و تصميم 

حسابي، نقش گسترده دولـت در        هاي ذي   اعتمادي و سوءظن به محققان، روش       بي
ها در حـوزه      تأمين اعتبار تحقيقات، نظام نامتعادل اعتبارات، عدم استقالل دانشگاه        

ساالري اداري براي بررسي و تـصويب   سطح و حجم با اعتبارات تحقيقاتي، ديوان   
مشكالت مالي اسـتادان، از جملـه    و وريت تحقيقاتيمها و مسائل ناشي از مأ     طرح

 .)1364بازاري، (ها است  عوامل ركود تحقيقات در دانشگاه
تحقيق در دنياي امروز يك فعاليت اجتماعي است و ضـرورت دارد تـا نگـاهي                . 3

. تـوان و بايـد تحقيـق را سـازماندهي كـرد             از اين رو مي    نهادي به آن داشته باشيم    
رساني و آموزش پژوهش محور       ريزي اطالع   سازماندهي تحقيق به مديريت، برنامه    

هاي آموزشي وظيفه سازماندهي كارهاي آموزشـي و         ها گروه   در دانشگاه . نياز دارد 
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 برعهده دارند، ولي كار آنها نيز بيشتر بر محور آموزش اسـتوار اسـت        راتحقيقاتي  
 ).1373محمدي، (

از مشكالت عمده در سر راه تحقيق نبود فرصت مساوي براي پژوهـشگران طـي               
هـا و مراكـز      شود كه در كنار گسترش كمي دانـشگاه         هاي اخير است تأكيد مي      قرن

آموزش عالي كه امري بجا و مثبـت اسـت كيفيـت آمـوزش عـالي و توسـعه، بـا                     
تخصيص اعتبارات كافي و امكانات موردنياز، موجبات رشد مورد انتظار پژوهش           

 ).1381وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (ها فراهم شود  و توسعه هماهنگ دانشگاه
 : دروني نشدن ارزش علم و عالم. 4

هـا ناديـده گرفتـه        ، پژوهش در كشور ما به طور كلي و در تمـامي زمينـه             متأسفانه
 درصـد از    3 تـا    5/2آلمان و ژاپن حدود     كشورهايي نظير   كه  وضعيتي  در  . شود  مي

 درصـد  5/0 ايران تنها حـدود  ،كنند  توليد ناخالص ملي خود را صرف پژوهش مي       
منـصوري،  (د دهـ  از توليد ناخالص خود را به ايـن امـر زيربنـايي اختـصاص مـي        

در ژاپن به ازاي هر يك ميليون نفر، پنج هزار محقق و در ايـران               ) 76 و   30:1373
 . نفر وجود دارند83فقط 

دهد كه ايران از      ها نشان مي     بودجه سرانه و اعتبارات جاري دانشگاه      ،مالحظه آمار 
به بسياري از كشورهاي در حـال توسـعه،    نظر اعتبارات جاري و تحقيقاتي نسبت 

 قرار دارد و نسبت به كشورهاي توسعه يافته بـه هـيچ عنـوان قابـل                  تبه پايين در ر 
 ).1380فصلنامه وزارت علوم و تحقيقات، (مقايسه نيست 

 هاي علوم انساني  عدم احساس نياز جدي و وجوبي به پژوهش. 5
هاي فراواني بالقوه و بالفعل، كشف شده يا مغفـول امكـان وقـوع               مسائل و چالش  

 و نبـود     بلكـه اصـالً خـأل      ، تنها مديران اجرايي از آنها اطـالع ندارنـد         دارند كه نه  
مانـد و      مغفول مي  مسئله لذا هميشه اصل     .كنند  ها را در آن حوزه درك نمي        حل  راه

اينجا وظيفة متخصصان علوم انساني دو چنـدان اسـت و اهتمـام ويـژه فكـري و                  
 .طلبد مجاهدت علمي آنها را مي
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 مند از آنان هاي دانايي محور و حمايتهاي نظام نبود سازمان. 6
. توانمندسازي علمي منوط و مشروط به تقويت ساختارهاي دانـايي محـور اسـت         

 توسعه علمي كشور را فراهم نموده و در عـين حـال بـا                وضعيت ساختارهايي كه 
 ... المللي هم سو و در تعامل باشد هاي بين پيشرفت

 ينانه علمي در باب اهميت نشر در حوزه علوم انساني ب نبود نگاه واقع. 7
توان گفـت مـشاركت        مي (ISI)سسه اطالعات علمي امريكا     ؤهاي م   براساس نمايه 

...  افزايش يافته  12/0 نسبت به سال قبل      2006ايران در توليد علم جهاني در سال        
 درصـد  55/0 (693در اين مسير تعداد اسناد علمي نمايه شده ايران در علوم پايـه   

اسـت  ) 01/0 (16و علـوم انـساني      ) 12/0 (195علـوم اجتمـاعي     ) مقدار جهـاني  
 .)85صبوري، (

 آمـار   83 و   82 و   81هـاي     هاي منتشر شده در مجالت علمي در سـال          تعداد مقاله 
 :هاي منتشر شده در مجالت علمي گروه علوم انساني به شرح زير است مقاله

 
 
 1383سال  1382سال  1381سال  

 1453 846 829 هاي علمي پژوهشي  تعداد مقالهجمع
 1169 995 964 اي علمي ترويجي جمع تعداد مقاله

 )71:85شوراي عالي انقالب فرهنگي، (
 هاي علوم فقدان تعامل علوم انساني با ديگر حوزه. 8

به عبارت ديگر از لوازم ضروري پژوهش، آن چنان كه تجارب ساير كشورها نيـز               
رداري از نهادهاي كارآمد و ظرف تـشكيالتي مناسـب اسـت            يد آن است برخو   ؤم
هـاي تحقيقـاتي       قـوي كـه فعاليـت      ي نبـود يـك سـازمان مركـز        .)73منصوري،  (

هـاي    هـا و سـازمان      سسات تحقيقاتي و امور پژوهـشي وزارتخانـه       ؤها و م    دانشگاه
هـاي توسـعه ملـي        مختلف دولتي و بخش خصوصي را در مـسير اهـداف برنامـه            
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هايي علمي و با مشاركت نخبگان  نظارت و ارزيـابي كنـد، از      يوههماهنگ، و با ش   
ترين موانع و عوامل بازدارنده تحقيقات در جهـان سـوم همـين فقـدان                 جمله مهم 

 بـسياري  ،بنابراين. تعامل با نخبگان همچنين رابط علوم انساني با ساير علوم است      
عه، از قبيـل    هاي فعلي در مراكـز پژوهـشي كـشورهاي در حـال توسـ               از نارسايي 
سـسات تحقيقـاتي بـا      ؤهاي اطالعات فقدان ارتباطات مناسـب بـين م          ضعف نظام 

سسات و نهادهاي جامعه، فقدان انگيزه و پاداش براي كادر تحقيق، عـدم             ؤديگر م 
گيـري، و عـدم اسـتفاده بهينـه از منـابع نيـروي                تفويض قدرت ضعف در تصميم    

ال مديريت علمي و مناسب در      انساني و امكانات، از ضعف مديريت و فقدان اعم        
 )1373قنبري و تنكابنيف . (گيرد آن سرچشمه مي

 در دسترس نبودن آمار. 9
هاي فناوري اطالعات اكنون      ترين جنبه  اي به عنوان يكي از مهم       افزارهاي رايانه   نرم

افزارها چندان كه بايـد       اما اين نرم  . اند  هاي ايران جاي خود را باز كرده        در كتابخانه 
از جملـه داليـل     . انـد   ها موفق نبوده    اي ساختن كليه خدمات كتابخانه      ر رايانه در ام 

افزارها اشاره كـرد كـه خـود ناشـي از ارتبـاط               توان به نقايص اين نرم      اين امر، مي  
 ،نويس يا كتابدار است؛ عامل اخير نيز در سه جزء اين ارتباط يعني              نادرست برنامه 

 .)80كوكبي، (شود  ده مينويس، كتابدار، خود ارتباط دي برنامه
دهد ولـي     هر چند خدماتي مانند اينترنت توانايي دسترس به منابع را گسترش مي           

هـدف ايـن افـراد سـاختن        . نياز بـه گـردآوردن اطالعـات كـامالً مـشهود اسـت            
 .)24:80فرزن، (اي از اطالعات براي رويارويي با نيازهاي آتي است  مجموعه

 
 عوامل انساني و ساختاري

 انگيزگي در ادامه راه عال سنّتي در برابر مشقّات و كمانف. 1
 بوده كـه معـادل   32/0هاي تحقيق در ايران  طبق آمار و ارقام موجود، نسبت هزينه     

 كشورهاي در حـال توسـعه اسـت و از كليـه كـشورها، بـه جـز كـشورهاي                     2/1
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ـ            بودجه تحقيقاتي دانشگاه  . افريقايي كمتر است   ه هـا و مراكـز تحقيقـاتي وابـسته ب
 از كـل بودجـه تحقيقـات كـشور          1370وزارت فرهنگ و آموزش عالي در سـال         

 . درصد رسيده است13 به حدود 1372 درصد بوده كه اين رقم در سال 3/11
.  بـود  13/0،  1347سهم بودجه تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي كـشور، در سـال             

 در سـال    به جز يك وقفه شديد    ) 1347-1377(اين ميزان در طي سه سال گذشته        
 بـه اوج  1376كـه در سـال    چنان. ، به طور مرتب سير صعودي داشته است  1361

فـر،   خـوش ( برابر افزايش پيـدا كـرد       5/4 رسيد و در واقع معادل       58/0خود يعني   
دارد كه در كشورهاي توسـعه يافتـه،    اظهار مي) 1379( احمدي   باره  در اين ) 1379

هـا از     ه نيـست و اكثـر هزينـه       نقش دولت در تأمين بودجه پژوهشي چندان عمـد        
 اما در ايران بـالغ بـر        ،شود  طريق بخش خصوصي يا حتي منابع خارجي تأمين مي        

 .كند ها را دولت تأمين مي اين هزينه% 90
 ميليـارد دالر هزينـه   5، 1997اين در حالي است كه شركت هيتاچي ژاپن در سال         

ه تنهـايي نـصف     در آن سال، شركت مايكرو سافت ب      . صرف تحقيق و توسعه كرد    
 .بودجه تحقيقاتي را صرف تحقيق كرد

توسعه علمي و فنـاوري كـشورها بـدون حمايـت جـدي دولـت در چهـارچوب              
مساعدسازي افكار عمومي براي پذيرش و اولويت دادن به مقولـه علـم در تمـام                
ابعاد زندگي، تخصيص منابع مناسب براي بخش تحقيقـات و فنـاوري، تـدوين و         

مي و فناوري و توجه به نقش تحقيقات اعـم از بنيـادي و              هاي عل   هدايت سياست 
 ).5:85سرداري، (كاربردي ميسر نخواهد شد 

 معيار قرار نگرفتن دستاوردهاي تحقيقات آزاد. 2
ــان   ــق چن ــژوهش و تحقي ــشرفته، پ ــشورهاي پي ــده در ك ــه ش ــه پذيرفت اســت ك

ريـا و   پا(شـود     هـاي پژوهـشي انجـام مـي         هاي صحيح بر مبناي يافتـه       ريزي برنامه
 .)1383اصفهاني، 
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اتي قـ هـاي تحقي  ها و تـالش  هايي كه نمايانگر فعاليت   ترين شاخص   از ميان عمومي  
هاي ارزشمندي نظير تعداد مقـاالت علمـي بـين            توان از شاخص    كشورهاست مي 

 تعداد دانشمندان در هيئت سردبيري مجـالت معتبـر علمـي و             ،المللي منتشر شده  
 .مي نام بردنيز شركت در اين گونه مجامع عل

 نفـر،   000/120 مقاله، تقريباً يك مقاله بـه ازاي هـر           483،  1376در ايران در سال     
 ميليـون نفـر   50 در همان سال در كره جنوبي، كه جمعيت آن بـه        .ثبت شده است  

 6000 مقاله ثبت شده است، تقريباً يك مقالـه بـه ازاي هـر               7700مي رسد حدود    
 برابـر ايـران     20 كمتر از كشورهاي پيـشرفته و         برابر 6 اين توليد علمي سرانه      .نفر

فصلنامه . (است نفر   1500 تا   1000در كشورهاي پيشرفته هر مقاله به ازاي        . است
 )1381رهيافت، 

 
 عوامل مربوط به حوزه سياستگذاري

 ساز آن آميز اعتبارات پيامدهاي سرنوشت توزيع نامتوازن و تبعيض. 1
ظام علمي كشور، وابستگي به بودجه دولتـي        هاي ن   پذيري  ترين آسيب  از جمله مهم  

دولتي بودن اعتبارات پژوهشي، موجـب شـده        ) 1381توفيقي، فراستخواه،   (است  
 بـه دليـل مـشكالت        متأسفانه بخش دولتـي،   . است بخش عظيمي از آن هرز برود      

هـاي    قانوني و ساختاري خود، داراي انعطاف الزم بـراي انجـام ماهرانـه فعاليـت              
 .)1381رياري، شه(پژوهشي نيست 

مشاركت فعال و يك جانبه دولت در تأمين اعتبـارات پـژوهش در بـدو امـر الزم          
تواند نشانه توجه به همت پژوهش و توسـعه آن تلقـي شـود، بـا ايـن                   است و مي  

توجهي بـه   حال، ادامه اين روند، عوارض و تبعيضات منفي به دنبال دارد كه به بي         
. شـود  گذاران منجر مـي  ريزان و سياست امههاي پژوهش از سوي برن كاربست يافته 

زيرا در چنين فرايند كه نقش دولت در تأمين اعتبارات پژوهش بالمنازع و بـدون               
رقابت است، نگاه به پژوهش و انجام آن، به طور عمده نگاهي اداري و مبتني بـر                 
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انـدركاران، انجـام      در مـواردي جريـان و دسـت       . انجام وظيفه اداري خواهـد بـود      
بـديهي اسـت كـه      . كننـد   را يك فعاليت تزئيني و تشريفاتي محسوب مي       پژوهش  

هـا و     هاي اجرايـي و پوشـش نقـص         محصول چنين نگرشي آراستن ظاهر فعاليت     
 .)1380شريعت زاده، . (ها خواهد بود كاستي
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 منابع
 .37ت شماره  رهياف.»دولت و علم«. 1385. احمدسرداري، 

 سـه مـسئله اساسـي از مـسائل پژوهـشي            طرح و بررسي   «.1364 .اهللا  بازاي، ذبيح 
 مجموعه مقاالت و نقطه نظرات نخستين سمينار بررسي مسائل پژوهـشي            .»كشور

 .ها و مؤسسات آموزش عالي كشور، مشهد دانشگاه فردوسي مشهد دانشگاه
. »هـاي علمـي در جمهـوري اسـالمي     بررسي وضعيت ثبت اختراع و انتشار مقاله      «

يـابي فرهنگـي    الب فرهنگي، هيئـت نظـارت و ارز        شوراي عالي انق   .تهران. 1385
 .علمي

لـوازم سـاختاري توسـعه علمـي در          «.1381 . مقصود فراستخواه،توفيقي، جعفر و    
 .3 شماره . سال هشتم.ريزي در آموزش عالي  فصلنامه پژوهش و برنامه.»ايران

بررسـي  . 1383آبـان   . خادمي، ميرعلـي اكبـر اصـل و حـسين عباسـي اسـفنجاني             
 موانع ساختاري در توسعه دانش و فناوري مجموعه مقاالت كنفـرانس            ها و   چالش

 .دانشگاه صنعتي شريف جلد اول. توسعه دانش و فناوري در ايران
بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي       (. 2/11/85. اي حسيني، سيدعلي    خامنه

 . علوم انسانيشوراي بررسي متون و كتب
نقش مركز تحقيقـاتي در توسـعه اقتـصادي ـ     بررسي «. 1379. فر، غالمرضا خوش

 .22 ش . فصلنامه سياست علمي و پژوهشي رهيافت.»اجتماعي
 .»هـاي پژوهـشي   تـأملي در موانـع كاربـست يافتـه     «. 1380 .زاده، مهـدي    شريعت

 .37 شماره .پژوهشنامه آموزشي
 .»گزارشــي از وضــعيت بودجــه تحقيقــاتي كــشور «.1381 .شــهرياري، معــصومه

 .91 شماره .وهشفرهنگ و پژ
 شـماره   . رهيافت .»2006توليد علم ايران در سال      «. 85زمستان  . اكبر   علي  صبوري،

 .85، زمستان 38
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 دانشگاه علـوم    . مشهد .روش شناسي مطالعات ديني   . 1380. فرامرز قراملكي، احد  
 .اسالمي رضوي مشهد

  80 پاييز .25 شماره . رهيافت.رساني فرزانه فرزين، مليحه نيك كار، فرهنگ اطالع
درآمدي بر وضعيت موسسات پژوهـشي       «.1373 .قنبري، افسانه و تنكابني، محمد    

فـصل نامـه سياسـت علمـي و پژوهـشي           » و شناخت تنگناهـا و مـسائل موجـود        
 .7 شماره.رهيافت

سـاختارهاي  «. 85بهار و تابـستان     . محمدعلي زلفي گل، ابوالفضل كياني بختياري     
 .  37 ش . افت رهي.»دانش مدار در عصر دانايي

 فـصلنامه سياسـت     .»تحقيقات دانشگاهي، حـال و آينـده       «.1373. محمدي، مجيد 
 .6  شماره.علمي و پژوهشي رهيافت

.  رهيافـت . »افزار كـامپيوتري    فناوري اطالعات و نرم   «. 1380پاييز  . مرتضي كوكب 
 .25شماره 

 . انتشارات يونسكو. تهران. توسعه علمي ايران.1373. منصوري، رضا
بنــدي   ولويــت نيازســنجي در ا.الــف. 1381. زارت علــوم تحقيقــات و فنــاوريو

 .27 ش .»نامه سياست علمي و پژوهش رهيافت فصل«هاي پژوهشي كشور  طرح
بررسـي رونـد فعاليـت و وضـعيت         .  ب 1381. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري    

  .هاي تازه تأسيس و در حال توسعه موجود دانشگاه
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 آسيب شناسي كاربرد روش هاي تجربي در علوم انساني
 

 1نعمت اهللا اكبري
 

 چكيده
در زمـان ارسـطو     .م علـوم را بـه ارسـطو نـسبت مـي دهنـد             اولين طبقه بندي منظ   

فلـسفه   :ناميدند و علم درسه دسته ارائه مـي گرديـد           مي »فلسفه«مجموعه علوم را    
، اخـالق  شـامل ( فلـسفه عملـي      ،)فيزيك و ماورالطبيعـه   ،  شامل رياضيات ( نظري

 ).شامل خطابه و جدل( لسفه شعري ف)منزل تدبير سياست و
ـ         ،همچنين اگوست كنت پـدرعلم جامعـه شناسـي         بـر   ثيرأ علـوم را بـر حـسب ت

، هـاي ديگـر علـوم      يكـي ديگـر از تقـسيم بنـدي         .كنـد  همديگرتقسيم بنـدي مـي    
از جملـه    .بندي علوم بـر حـسب علـوم قياسـي و علـوم اسـتقرايي اسـت                 تقسيم
 »روش«تقسيم بندي بر حسب     ،  هايي كه امروز براي علوم مطرح است       بندي تقسيم
كانت در   . دانست »كانت«بندي را مي توان      تا حدودي بنيان گذار اين تقسيم      است؛
 »مـالك تمـايز   « يـا    »ه كانـت  ئلمـس «الي را مطرح ساخت كه بعـد بـه          ؤ س باره  اين  

. گردد  غير تجربي در كجا متمايز مي      معروف گرديد و آن اينكه يك علم تجربي از        
بر اين اساس اگر علوم انساني را به علـوم انـساني تجربـي و علـوم انـساني غيـر                    

                                                 
 دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان. 1
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هاي تجربي در علوم انساني چگونه امكـان         كاربرد روش  تجربي دسته بندي كنيم؛   
و چه آسيب هاي ممكن است در معرفت حاصل در اين روش ايجاد              پذير است؟ 

 گردد؟
 

  علوم تجربي، آسيب شناسي ، روش علوم انساني،: يواژگان كليد
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 مقدمه
دانش و معارف بشري از آغاز تا به امروز تحوالت گوناگوني را شاهد بوده اسـت         
و همچون سرمايه اي بي پايان سينه به سينه و نسل به نسل به دسـت نـسل هـاي                  

داشـته  بعدي سپرده شده است و در اين مسير همواره نسبت به گذشته هم افزايي               
و بر حجم آن افزوده شده است، آنچه مسلم است از مجموعـه دانـش و معـارف                  
  بشري بخشي از آن مبتني بر وحي و علم لدني و ديگر بخش، مبتنـي بـر فرضـيه،                  
عقل و روش هاي علمي ساخته دست بشربوده است و براي كسب بخش اخير از               

. لمي مناسب بوده اسـت    هاي ع  معارف انساني، انسان همواره نيازمند ابزار و روش       
به همين منظور هرگاه انسان خواسته بر مجهولي غالب آيد و بر دامنه معلومات و               
دانش خود بيفزايد؛ مجبور به شناخت روش ها و ابزاري مناسب و آموختن فنـون           

طبعاً كسب معارف و دانـش بـراي        . ها و شناخت حقايق شده است      كشف واقعيت 
شد؛ اعم از حوزه مادي و طبيعي تا حوزه علـوم           انسان در هر حوزه شناختي كه با      

الهي و ماوراء الطبيعه مستلزم روش، ابزار و آگـاهي از چگـونگي كاربـست آنهـا                 
 و هر روزه با توسـعه قلمـرو دانـش بـشري و توسـعه آن، ابـزار و                    هستبوده و   
، نسبت  باره  هرچند در اين  تر گرديده اند؛     هاي علمي مورد نياز كاملتر و دقيق       دانش

ين معلومات و مجهوالت بشر مانند نسبت شعاع دايره و محيط آن است؛ هرچـه               ب
مجهوالت انسان نيـز در آن زمينـه        ) شعاع دايره (به معلومات بشر افزوده مي شود       

 ). محيط دايره(افزوده تر خواهد شد 
 

 مباني نظري و ادبيات موضوع
 واژه علـم در     ).1364عميدي،  (علم در لغت به معني يقين، معرفت و دانش است           

مفهوم كلي فرد بر هر نوع آگاهي نسبت به اشياء، پديده ها، روابط و غيره اطـالق                 
شود، اعم از اينكه مربوط به حوزه مادي و طبيعي باشد و يا مربـوط بـه علـوم                    مي

 علم بشر شـامل مجموعـه اي از آگـاهي هـا،      معنا و ماوراء الطبيعه، براين اساس
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انسان توانسته از طريق روش هاي گوناگون تـا بـه           دانش ها و معلوماتي است كه       
 . امروز نسبت به دنياي مادي و عالم معنا پيدا نمايد

در مجموع معرفت و دانش بشري تركيبي از معارف گوناگون اسـت كـه در يـك                 
حـوزه علـوم   ) الف: دسته بندي كلي مي توان آن را به سه دسته تقسيم بندي نمود  

حوزه علوم مـادي و     ) زه علوم انساني و اجتماعي ج     حو) الهي و ماوراء الطبيعه ب    
طبيعي؛ شايان توجه است كه دانش بشري در اين حوزه ها مرهـون بـه كـارگيري                 

 . ابزار و روش هاي علمي گوناگون بوده است
از مفهوم علم به طور خاص معناي خاصي نيز مطرح مـي شـود و آن بـه معنـاي                    

گرفته شده است و معموالً     » ساينتيا « است كه از ريشه التيني     (Science)ساينس  
مقصود از اين مفهوم علم متناظر به آن بخشي از دانش بشري است كـه از طريـق                  

در . هاي تجربي حاصل شده است و قواعد علوم تجربي بر آن حاكم اسـت              روش
 در  هر صورت علم را به هر معناي كه در نظر بگيريم؛علم و روش علمي معمـوالً               

روش علمي  :د،كه در خصوص روش علمي مي توان گفت       كنار هم مطرح مي شون    
فرايند توصيف كسب دانش است كه مي تواند مبتني بر تجربه،عقل و يـا تركيبـي                

فارغ از تعريف علم،روش علمي مي توانـد بـراي برخـي از علـوم               .از هر دو باشد   
 ). 1384دادگر،(همانند و يكسان باشد

 رفتـي در دانـش بـشري همـان        با توجه به تعريف علم و حوزه هاي گونـاگون مع          
طوري كه پيش تر بيان شد بخشي از معارف نزد انسان ها به حوزه علـوم انـساني            
تعبير مي گردد؛ كه داراي قلمرو و حيطه شـناختي و معرفتـي خـاص اسـت؛ كـه                   
شامل معلوماتي است كه خصلت ها، ويژگي ها، فعاليـت هـا و رفتارهـاي انـسان                 

 و معلومات مربـوط بـه هريـك از مـوارد و          مربوط است؛ كه در اين حوزه آگاهي      
پديده هاي انساني مي تواند موضوع يكي از رشـته هـاي مختلـف علـوم انـساني                  
باشد، مثالً رفتارهاي فرد موضوع روان شناسـي؛ پديـده هـاي جمعـي و گروهـي                 

 ... .انسان موضوع جامعه شناسي و 
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.  نسبت مـي دهنـد   در تقسيم بندي علوم اولين طبقه بندي منظم علوم را به ارسطو           
مي ناميدند و از علم سه دسته و طبقـه          » فلسفه«در زمان ارسطو مجموعه علوم را       

) شامل رياضيات، فيزيـك و مـاوراء الطبيعـه        (فلسفه نظري   ) الف: ارائه مي گرديد  
شـامل  (فلسفه شعري   ) ج) شامل اخالق، سياست و تدبير منزل     (فلسفه عملي   ) ب

 ). خطابه و جدل
 پدر علم جامعه شناسي؛ علوم را برحسب تأثيرگـذاري بـر            همچنين اگوست كنت  

، فيزيـك، شـيمي، زيـست       هيئـت رياضـيات،   : همديگر تقسيم بندي نموده اسـت     
بـه  ديگر تقسيم بندي صورت گرفتـه بـراي علـوم    . شناسي و نهايتاً جامعه شناسي    

است كه بيشتر براي رفع نيازهاي تخصصي       » ملويل ديويي «كتابدار معروف   دست  
در اين شيوه علوم به ده طبقه كلي تقسيم بندي گرديـده و سـپس               . استها  كتابدار

 . هر طبقه به طبقات جزئي تر تقسيم شده است
يكي ديگر از تقسيم بندي هايي كه براي علوم صورت مـي گيـرد، تقـسيم بنـدي                  

علـوم قياسـي بـه دو دسـته علـوم           . علوم، به علوم قياسي و علوم استقرايي اسـت        
فيزيك نظري، فلـسفه نظـري،      : ات، منطق و علوم نظري مانند     رياضي: صوري مانند 

علـوم اسـتقرايي    . تقسيم بندي مي شوند   ... جامعه شناسي نظري، اقتصاد نظري و       
نيز به دو دسته علـوم تجربـي ماننـد فيزيـك تجربـي، زيـست شناسـي تجربـي،                    

ندي مي  تقسيم ب ... علوم استنادي مانند تاريخ، ادبيات و       ... .  تجربي و    شناسي  روان
 . گردند

دانش مربوط به حوزه و حيطه شناختي علوم انساني را مي توان به دو دسته كلـي                 
 تشكيل آنها، عقل، فكر، احـساس انـسان         أمعلوماتي كه منش  )  الف :طبقه بندي كرد  

معلومـاتي كـه    ) ب... است مانند فلسفه، منطق، رياضيات، ادبيات موسيقي، هنر و          
 فردي، گروهي، ارادي و غير ارادي انسان تشكيل مي           ايجاد آنها را رفتارهاي    أمنش
، جامعـه شناسـي، اقتـصاد، مـديريت،         شناسـي   روان:  از  اند  اين گروه عبارت  . دهند

با توجه به تقسيم بندي علوم      ... جغرافياي انساني، مردم شناسي، تعليم و تربيت و         
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ز آن  انساني به دو طبقه مذكور؛ مي توان پذيرفت كـه دانـش و معرفـت حاصـل ا                 
 آن رفتـار انـسان اسـت و دركمنـد     منـشأ بخش از حوزه شناختي علوم انساني كه        

تجربه مي آيد از طريق روش هاي تجربي حاصل گرديده است و يا حـداقل مـي                 
توان در بسياري از پديده هاي مربوط به اين حوزه روش هـاي تجربـي را حـاكم              

نساني مربـوط بـه آن      لذا آسيب شناسي كاربرد روش هاي تجربي در علوم ا         . نمود
حوزه شناختي از علوم انساني است كه معرفت حاصـل را از طريـق روش هـاي                 

آن بخـشي از  . تجربي به معناي يك روش علمي حاصـل شـده اسـت مـي گـردد         
حوزه علوم انساني كه معرفت حاصل مستلزم روش هاي غير تجربي است مـورد              

 .  نيستنظر ما 
 

 ها آسيب
  انسانيوش شناسي علمي در علومر. 1

از جمله تقسيم بندي هايي كه امروزه براي علوم مطرح است، تقسيم بندي علـوم               
است؛ بدين ترتيب كه شاخه هايي از علوم را براسـاس           » روش«يا  « متد«برحسب  

گـذار ايـن     تـوان بنيـان    تا حـدودي مـي    . روش از شاخه هاي ديگر جدا مي سازند       
جديد در اروپـا در اواخـر قـرن        در پي ظهور علم     . دانست» كانت«تقسيم بندي را    

نوزدهم و اوايل قـرن بيـستم مكاتـب روش شناسـي ماننـد پوزيتيويـسم منطقـي                  
كانت در اين   . به وجود آمدند  ) عقل گرايي (و راسيوناليسم انتقادي    ) استقراگرايي(

» مـالك تمـايز   «يـا   » مـسئله كانـت   «الي را كه مطرح ساخت كه بعـداً بـه           ؤميان س 
ه يك علم تجربي از غيـر تجربـي در كجـا متمـايز مـي                اينك و آن . معروف گرديد 

. گردد و چه وجه تمايزي را ميان علوم تجربـي از غيـر تجربـي مـي تـوان يافـت                    
هركدام از مكاتب، پاسخ هاي متفاوتي را به مسئله كانت مي دهنـد كـه در جـاي                  

بر اين اساس اگر بخواهيم علوم را بر مبناي روش و        . خود به آن خواهيم پرداخت    
علـوم تجربـي و غيـر تجربـي        :  از هم ديگر متمايز سازيم، علوم بـه دو دسـته           متد
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بر اين منوال يك علم ممكن است داراي دو قسمت و بعد            . شوند تقسيم بندي مي  
. باشد، يكي تجربي و ديگري غير تجربي، مانند فيزيك نظـري و فيزيـك تجربـي               

ي و غير تجربـي     همچنين علوم انساني برحسب متد و روش به علوم انساني تجرب          
اما مالك تمـايز ميـان تجربـي بـودن و نبـودن يـك علـم                 . تقسيم بندي مي گردد   

 چيست؟ 
و راسيوناليـسم   ) اثبات گرايي منطقـي   (در اينجا مكاتب روش شناسي پوزيتيويسم     

مكتـب پوزيتويـسم يـا    . پاسـخ هـاي متفـاوتي مـي دهنـد      ) ابطال گرايـان  (انتقادي
اص خود كه مبتنـي بـر شـيوه اسـتقرا           استقرارگرا براساس روش شناسي علمي خ     

مـي  » اثبات پذيري تجربي  «است، مالك تمايز ميان علوم تجربي از غير تجربي را           
پاسـخ مـي دهنـد از       » چگونه به اين اثبات مي رسيم؟     «ال شود كه    ؤاما اگر س  . داند

طريق منطق استقراء؛ اما در اينكه منطق استقراء به اثبـات پـذيري مـي انجامـد يـا                   
شات بسياري در گرفته اسـت و در نهايـت پيـروان مكتـب پوزيتويـسم                خير، مناق 

 . اصطالح تأييد پذيري را به جاي اثبات پذيري به كار مي گيرند
مكتب راسيوناليسم انتقادي يا عقل گرايي در خصوص مالك تمايز علوم تجربـي             

 بـراي   از غير تجربي با توجه به اين كه به شيوه استقراء انتقاد دارد و اين شـيوه را                 
بـه  . استفاده مي كنـد   » ابطال پذيري تجربي  «حصول نتيجه مردود مي داند، از ابزار        

عقيده اين مكتب اگر بتوان و امكان آن وجود داشته باشد كه يك فرضيه و نظريـه             
علمي را ابطال نمود آن معرفت و دانش مي توانـد تجربـي باشـد و در غيـر ايـن                     

 .)1367پوپر،(آيد صورت آن دانش جزء علوم تجربي نمي
در هر صورت از نظر علمي و منطقي تفاوت هاي قابل تـوجهي بـين دو ديـدگاه                  

تفـاوت در    :نـد از  ا  ترين آنهـا عبـارت     اثبات گراها و ابطال گرا وجود دارد،كه مهم       
ماهيت فرضيه هاي اوليه در مطالعات علمي و نظريه پردازي، اثبات گرايـي قائـل               

طال گرايي معتقـد اسـت هـيج مـشاهده          به تجربه حسي يا مشاهد خالص است،اب      
خالص از عناصر نظري وجود ندارد و دست يافتن به فرضيه از آن طريـق ممكـن        
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ه معنـي داري گـزاره هـا و علمـي بـودن             ئلديگر تفاوت در خصوص مـس     . نيست
در ديدگاه اثبات گرايي هر چه در كمند تجربه نگنجد حتـي اگرمربـوط               آنهاست؛

زشي باشد،يك سلسله امور بي معنا تلقي مي شـود؛در         به امور متافيزيكي و امور ار     
حالي كه در ديدگاه ابطال گراها اين امور غير قابل ابطال معنا دار هستند و زمـاني                 

ديگر وجه تمايز بين دو ديـدگاه بـه روش      .علمي خواهند بود كه قابل ابطال باشند      
تجربـي   بـر روش آزمـون       اثبات و روش ابطال مربوط است،اثبات گرايـان صـرفاً         

كيد دارند ،اما ابطـال گراهـا عـالوه بـر روش تجربـي روش عقلـي را نيـز مـي                      أت
   .)1368پوپر،(پذيرند

مسئله، فرضيه و   (حال براساس مالك تمايز هر دو مكتب، در مراحل روش علمي            
اگر بتوان نظريه و دانشي را به صورت تجربي تأييد يا ابطال نمود آن علم               ) آزمون

و بر اين مبنا، علوم انساني تجربي، علومي هستند، آزمـون           و معرفت تجربي است     
توان آن را تأييـد و       ويسم مي يو تجربه پذير و قابل تكرار كه براساس مكتب پوزيت         

در ايــن صــورت علــومي ماننــد . اســاس مكتــب ابطــال گراهــا ابطــال نمــود بــر
 ايـن   زمـاني در  ...، روانكـاوي و     شناسـي   روانشناسي، اقتصاد، علوم تربيتي،      جامعه

اما در اينجـا الزم اسـت       . چهارچوب مي گنجند كه شرايط فوق برآن مترتب باشد        
در صورتي كه بتوان علوم تجربي را از علوم غير تجربـي            : اي را متذكر شويم    نكته

مانـد و آن اينكـه آيـا         با استفاده از مالك تمايز جدا نمود، باز موضوعي بـاقي مـي            
انـه هـستند؟ در مقـام پاسـخ عـده اي            تمامي علوم تجربي داراي روش و متـد يگ        

معتقدند كه علوم تجربي به طور كلي از سـاير علـوم و معـارف بـشري از طريـق                    
تجربه پذير بودن تفكيك مي شوند، اما در درون همين علوم تجربي تمام معـارف               

بلكه علوم انساني تجربي از ساير علوم تجربـي         . تجربي، يكسان و همسان نيستند    
يز هستند و يكي از نكات حساس و ظريف ميان علوم طبيعـي    داراي تفاوت و تما   

تجربي و علوم انساني تجربي در همين جاست كه انتظاري را كه در علوم طبيعـي             
 ).همان( تجربي مي رود از علوم انساني نيز داشت
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لذا آسِيب وارد به كاربرد روشهاي تجربي بر حسب روش در علوم انساني ناشـي               
در حصول نتايج در علوم انـساني و علـوم طبيعـي برحـسب              از اين انتظار يكسان     

 .  كاربرد روش هاي همانند است
   

 تفاوت مقام محقق در علوم انساني تجربي با علوم طبيعي
لوم تجربي مانند علوم    در علوم انساني تجربي مقام محقق با مقام محقق در سايرع          

در علـوم طبيعـي موضـوع تحقيـق بـه طـور قابـل               . طبيعي تجربي متفاوت اسـت    
تشخيصي از عالم و محقق مستقل است، در حالي كـه در علـوم انـساني تجربـي،                  

به عبـارت ديگـر مقـام محقـق در علـوم            . محقق خود يكي از اجزاء تحقيق است      
 تجربـي، بـازيگري اسـت بـه         طبيعي موضع تماشاگر است، ولي در علوم انـساني        

محقق علـوم انـساني زمـاني مـي         » همدردي«عقيده روش شناسي درون فهمي يا       
تواند به درك درستي از واقعيت موجـود در تحقيـق دسـت يابـد كـه در صـحنه                    
تحقيق يك بازيگر باشد نه نظاره گر؛ در حـالي كـه در علـوم طبيعـي بـسياري از                    

لذا وقتي محقق علوم انساني قـصد       .)1366سروش،(مواقع اين موضع وجود ندارد    
اســتفاده از روش هــاي تجربــي را در علــوم انــساني دارد، اگــر بخواهــد موضــع 
تماشاگر را داشته باشد كه مقدور نيست ،چون بـسياري از موضـوعات پـيش رو                
مربوط به انسان و مسائل پيرامون اوست و اگر بخواهد بر حسب ماهيت موضـوع     

را ايفا نمايـد بـا روح تحقيـق و رعايـت اصـل بـي                تحقيق، خود نيز نقش بازيگر      
طرفي در امر تحقيق مغاير است؛لذا از هر دو جنبه، امـر تحقيـق بـا آسـيب هـاي                    

 . روبرو است
 

 نظارت و كنترل بر محيط آزمايشگاه 
 در علوم انساني تجربي برخالف علوم طبيعي، محقق با آزمايـشگاه قابـل كنتـرل               

وم طبيعي، محقق به سادگي مي توانـد شـرايط          روبرو نيست، در صورتي كه در عل      
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و ضوابط آزمايشگاه موردنظر را تبيين نمايد و در هر كجا كـه الزم باشـد شـرايط                 
در علـوم انـساني محقـق تـا حـد زيـادي از مـصون                .مورد نظر را به وجـود آورد      

نگاهداشتن فضاي تحقيق از دخالت متغيرها و عوامل مداخله گر عاجز است،چرا            
 گسترده بـودن قلمـرو   دليلآزمايشگاه در موضوعات علوم انساني به       كنترل محيط   

تحقيق و همچنين پيچدگي هاي رفتارهاي فردي و گروهي انسان در برخي مواقع             
بـا فـرض     «ات علـوم انـساني عبـارت      قغير ممكن است؛به همين منظور در تحقي      

 زياد به كار برده مي شود و همگان واقف انـد كـه فـروض مطـرح                » ثبوت شرايط 
شده محقق نمي گردنـد و در بـسياري از مواقـع فـروض تحميلـي سـاده كـردن                    

ساده كردن  .موضوع است كه خود آسيب جدي براي تحقيقات علوم انساني است          
ه در بسياري از مواقع منجر به دور شدن ماهيت          ئلموضوع با تحميل فروض به مس     

عيـت هـا منطبـق      تحقيق از دنياي واقعي گرديده و در نتيجه، نتايج تحقيـق بـا واق             
كه اين يك آسيب جدي براي كاربرد ايـن روش هـا در علـوم انـساني                ؛ گردد نمي
 .   است

 
 ها قوانين و روابط علّي موجود در بين پديده

قوانين و نوع رابطه موجود در متغيرهاي علوم انساني و اجتماعي با قوانين و نوع               
البتـه ايـن بـه آن معنـا         هاي علوم طبيعي متفـاوت اسـت؛         رابطه موجود بين پديده   

نيست كه آنچه در بين پديده ها و متغيرهاي علوم انساني وجود دارد، نظامـدار و                
قانونمند نيست، بلكه با نوع قانونمندي موجود در علوم طبيعي تفاوت دارد و اين              

» قانون«طبعاً ناشي از چگونگي ارتباط بين پديده هاي علوم انساني است؛ چرا كه              
ر روابط بين پديده ها نيست، بلكه خود منتزع و حاصل از روابـط              از برون حاكم ب   

بين پديده هاست و از چگونگي ارتباط بين دو متغير و پديـده كـه ايـن متغيـر و                    
بدان گونه كـه وقتـي يـك        . پديده مي تواند رفتارهاي انساني باشد، منتج مي شود        

 مشابهت بـه    رابطه خاص در بين پديده به تكرار صورت  گيرد، برحسب تكرار و            
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روشـن اسـت كـه قـوانين منـتج شـده از روابـط انـساني و                  . قانون تعبير مي شود   
نيـستند،  ... شناسـي، فيزيـك و       اجتماعي همانند قوانين منتج شده از روابط زيست       

چون آن قطعيتي كه در بين روابط علوم طبيعي وجود دارد در بـين روابـط علـوم                  
 ميزان رابطه اي كه در بين پديده هـاي         انساني نمي توان يافت و در بسياري مواقع       

مـثالً مـي گـوييم در       . علوم انساني وجود دارد با درصدي از احتمال همراه اسـت          
در حالي كه در علوم طبيعي تجربي پديده ها         . مواقع فالن پديده رخ مي دهد     % 80

لذا روابط موجود در علوم انساني      . عموماً مي توانند با قطعيت بشري همراه باشند       
لحاظ علمي بودن داراي قانون مندي است ولي از نوع قوانين فيزيك و شـيمي               به  

نتايج علوم انساني تجربي به داليلي كه در اين مقاله نيز به             بر همين اساس،  .نيستند
ن در  يآنها اشاره شده از حتميت مشابه با ساير علوم برخودار نيست و لـذا محققـ               

 كـارگيري و اسـتفاده از آنهـا بايـد           اظهار و بيان نتايج و سياسـت گـذاران در بـه           
 .  مالحظات الزم را در نظر بگيرند

 
 تداخل حوزه ايدئولوژيك و تحقيق 

يكي از موضوعاتي كـه در مباحـث روش شناسـي پيرامـون آن مناقـشه صـورت                  
. گرفته است، تأثير ايـدئولوژي و معرفـت محقـق در تحقيـق و مراحـل آن اسـت                  

ه يك تحقيق صـحيح، تحقيقـي اسـت كـه           ويسم بر اين باور است ك     يمكتب پوزيت 
اي از آن تحت تأثير انديشه ها، ايدئولوژي و معارف قبلي محقق واقع              هيچ مرحله 

در واقع محقق پيش از آنكه پا به عرصه تحقيق بگذارد، بايد ذهن و ضمير               . نگردد
خويش را از هرگونه پيش داوري، حدس و گمان پاك سازد؛ تنها بر آنچه هـست                

 و قضايا و روابط موجود در بين پديده ها را همان گونه كه وجـود                به دقت بنگرد  
اما در مقابل، راسيوناليست ها معتقدند كـه ايـن موضـوع نـه ممكـن                . دارد دريابد 

چرا كه يك محقق اگر بخواهد خود را از حدس ها و گمان ها و               . است و نه مفيد   
بنگرد و چه چيـزي را      بينش هاي قبلي آزاد نمايد، از كجا بداند چه چيزي را بايد             

و . نبايد بنگرد و چه چيزي را بايد بشناسد و چه چيزي را بايد جمع آوري نمايـد                
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يا اينكه آنچه به دست آورده صحيح است يا خير؟ اصوالً انسان بدون نقطه نظر و                
پيش فرض چگونه مي توانـد بـه مـشاهده و تجربـه بپـردازد؟ همـين كـه انـسان          

 مشاهده پرداخت يا همين مقدار كـه دانـست چـه            براساس يك نقطه نظر اوليه به     
چيزي را بايد بنگرد، ديگر نمي توان گفت تحقيق خـود را از هرگونـه انديـشه و                  

 . ويستي نه مفيد است و نه ممكنيمعرفت قبلي مبرا ساخته است؛لذا بينش پوزيت
اما در اصل اين اشكال از كجا وارد آمده است؟ محققين مراحل تحقيـق را بـه دو                  

 يكي مقام و مرحله گردآوري، جمـع آوري         :م و مرحله تقسيم بندي مي نمايند      مقا
يا شكار است كه در اين مرحله محقق اقدام به مشاهده، گردآوري، ايجاد فرضـيه               

آنچه بعضي از محققين بـه آن       . ال مي نمايد و مرحله دوم، مقام داوري است        ؤو س 
چرا كه عدم تأثير    . حله است توجه ندارند تفاوت اساسي و مهم در ميان اين دو مر          

ايدئولوژي، انديشه و انتخاب محقق در مرحله گردآوري نـه ممكـن اسـت و نـه                 
كه يك محقق مـسلمان حتـي در يـك          . بلكه اين تأثير مفيد تحقيق نيز هست       ،الزم

موضوع مشترك بـا يـك محقـق غيـر مـسلمان مـسلماً داراي تفـاوت انديـشه و                    
معقولي اسـت كـه هـر دوي آنهـا در مرحلـه             ايدئولوژي هستند؛ لذا اين انتظار نـا      

گردآوري، از بينش و ايدئولوژي محقق تأثير ناپذير است؛ اما آنچه نبايـد صـورت     
بگيرد، تأثير جهان بيني و ايدئولوژي مقام داوري است كه در ايـن مرحلـه محقـق      
مسلمان و غير مسلمان بايد يك گونه عمل نمايند و اين، داوري اسـت كـه نمـي                  

ب جهان بيني و ايدئولوژي صورت گيرد و بايـد از هرگونـه حـدس،               تواند برحس 
لذا در موضوعات علوم انساني     ).1366سروش،(گمان و تأثير جهان بيني آزاد باشد      

بر خالف ساير علوم، مانند علوم طبيعي،تفكيك بين اين دو مرحله بـسيار سـخت               
) وريگـردآوري و دا   (و گاهي نا ممكن است و ديدگاه محقـق در هـر دو مرحلـه              

ثير مي گذارد و در نتيجه شاهد تفـاوت هـا و تعـددها در               أخواسته يا نا خواسته ت    
ـ       موضوعات يكسان و همانند در علوم انساني هستيم، در حالي          ه كه ايـن پديـده ب

 . طور مثال درعلوم طبيعي كم و يا حتي در برخي مسائل نا ممكن است
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 ظرف و قالب زماني قضايا 
تحقق قضاياي علوم تجربي به ويژه شـاخه انـساني آن           وجود عامل زمان در نحوه      
هاي علوم انساني تجربي را خارج       اگر قضايا و تئوري   . داراي جايگاه خاصي است   

تـوان   از ظرف و قالب زماني بررسي كنيم استنباط و برداشت صحيحي از آنها نمي           
داشت؛ چرا كه بعد زمان به همراه خود عوامـل محيطـي و اجتمـاعي متفـاوتي را                  
ايجاد مي كند و چه بسا در ظرف زماني متفاوت عوامل قبلي ديگر وجود نداشـته                
باشد و در شرايط زماني جديد صغري و كبراي قضايا نتـايج معكوسـي را ايجـاد                 

مثالً فهمي كه آدام اسميت از قوانين موجود در اقتصاد دارد، يا ريكـاردو از               . نمايد
 تـاريخي خـود قابـل توجيـه و فهـم      توليد و عوامل توليد دارد، در ظرف زماني و      

است، يا وقتي كالسيك ها صاحبان سرمايه را صرفاً يك طبقه و قـشر در جامعـه                 
دانند، قطعاً اين موضوع در ظرف و قالب زماني خود قابل فهم اسـت ولـي در                  مي

در حالي كه در شيمي يـا فيزيـك ظـرف           .شرايط امروز ممكن است بي ربط باشد      
در نتيجه .ه در علوم انساني متغير است ،تغيير پذير نيستند       زماني قضايا اين مقدار ك    

 با توجه به    نظريهدر علوم انساني به علت تغيير در شرايط حصول و يا تحقق يك              
 علـوم انـساني مـورد نظـر         نظريهظرف زماني و مكاني قضايا،نتايج مورد انتظار از         

بعا نتيجه حاصـل   مورد استفاده قرار مي گيرد و ط      نظريهقابل تحقق نيست ولي آن      
 .متفاوت از آنچه كه مورد نظر است خواهد بود

 
 تكامل تدريجي قضايا در علوم تجربي

در علوم تجربي به لحاظ اصل تجربي بودن و به ويژه ابطـال پـذير بـودن قـضايا،                   
حال ممكن است يـك     . هاي علمي طي زمان تكامل يافته و ايجاد مي شوند          تئوري
كه معموالً اين گونه    (ل گرديده و كنار گذاشته شود        علمي به طور كامل ابطا     نظريه
 آن گـردد، يـا ممكـن اسـت بعـضي از نقـايص               نشين ديگري جا  نظريهو  ) نيست

 طي زمان آشكار گرديده و آن نقايص بر اثر تالش تئوري پـرداز              نظريهموجود در   
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 درجه، براي آب در ابتدا      100 نقطه جوش    نظريهمثالً  . يا پيرامون آن برطرف گردد    
ا اين اشكال روبرو مي شود كه اين قضيه در مناطق مرتفع صـحيح نيـست و آب            ب

 درجه به جوش مي آيد و يا ميزان سختي و غلظت آب در نقطـه                100در كمتر از    
 به صورت تـدريجي تكامـل يافـت و چـه بـسا      نظريهپس اين   . جوش مؤثر است  

 موضـوع   ايـن . ممكن است در آينده نيز با مشكل و مسئله ديگـري روبـرو گـردد              
زيرا بسياري  . ها و مفاهيم اقتصادي از جمله توسعه صادق است          نظريههمچنين در   

 اقتصادي در فرآيند زمـان تكامـل مـي يابـد و نقـايص آن بـر         نظريهاز مواقع يك    
به طور مشخص شاخص ها و معيارهاي اندازه گيري توسـعه در            . طرف مي گردد  

ــه و ك    ــر يافت ــي تغيي ــي در پ ــته پ ــه گذش ــد ده ــد طــي چن ــده ان ــر گردي ــل ت  ام
  .)1374كاتوزيان،(
 

 جمع بندي
هـاي علـوم انـساني        نظريهبا توجه به موارد بيان شده و آسيب هاي وارد به نتايج             

تجربي، ما را بر آن مي دارد كه انتظار ما از اين حوزه معرفتي از علـوم انـساني را                    
ل تـوجهي   در قالب روش هاي علمي تجربي باشد و توجه داشته باشيم ،بخش قاب            

از رفتارهاي فردي يِا گروهي،ارادي ِيا غير ارادي انسان از گذشته تا بـه امـروز در                 
د تا بر آن توسن تجربه را تاخت يا به محاق ابطال            يگنج يكمند تجربه و آزمون نم    

كشاند واز طرف مقابل بپذيريم بخش قابل تـوجهي از پيـشرفت انـسان امـروزي                
ـ            بـه رغـم   ( ر روش هـاي تجربـي اسـت       مرهون همين دانـش و معرفـت مبتنـي ب

در نتيجه آنكه به اين حوزه شناختي از معارف         ).هاي فراواني كه داشته است     هزينه
انساني توجه كـرده و از آن بهـره مـي بـريم بـدون آنكـه آن را تنهـا روش مفيـد                        
شناخت و كسب دانش قلمداد كنـيم و نتـايج و انتظـار خـود را از علـوم انـساني          

 مطـرح در علـوم      نظريـه لذا اگر يـك     .علوم تجربي قرار دهيم   تجربي همانند ساير    
انساني در يك منطقه يا كشور به جواب هاي مورد انتظار دست يافته و در منطقـه           
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ديگر يا زماني ديگر انتظارات الزم را محقق نساخته است ،ابتدا بايد دقت كرد آيـا   
راهم بـوده  تمامي شرايط الزم براي تحقق ايـن تئـوري هماننـد شـرايط مـشابه فـ                

است؟ِيا در شرايط زماني و مكاني كامال متفاوت انتظـار رخـداد نتـايج مـشابه را                 
داشته ايم؟در چنين شرايطي هيچ يـك از معـارف بـشري حاصـل از روش هـاي                  

در نتيجـه آنچـه خطاسـت انتظـار و          .نخواهند كرد عرضه  تجربي،نتيجه مشابهي را    
 . نظريهروش ماست نه شكست 
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 : توليد علوم انساني به زبان بين المللي
 ارزش؟  يا بي ارزش، ضد ارزش

 بازخواني انتقادي موانع جهش علمي ايران در حوزه علوم انساني
 

 1شهاب اسفندياري
 چكيده

هاي اخير در محافل رسمي و رسانه هاي ارتباط جمعي ايـران سـخن از                طي سال 
علم و جنبش نـرم افـزاري فـراوان         جهش علمي، پيشرفت فناوري، نهضت توليد       

به نظر مي رسد چنين اقبال و رويكردي ناشي از مطالعات راهبردي و             . رفته است 
مقارن شـدن چنـين مباحـث نظـري و          . آينده نگر به مسائل زيربنايي جامعه است      

اي با رشد شايان توجـه مقـاالت علمـي ايـران در نـشريات بـين المللـي و                     رسانه
ها در عرصه هاي نوين علمـي و فنـاوري،           رخي پژوهش همچنين به ثمر رسيدن ب    

 .انداز اميدبخشي در افق علمي كشور پديدار ساخته است چشم
 با اين اوصاف، به نظر مي رسد جايگاه علـوم انـساني در فرآينـد كلـي تحـول و                    

ـ  – و سهم اين علوم در جهـش علمـي كـشور             - به طور عام   –پيشرفت جامعه    ه  ب
اين مقاله ابتـدا وضـعيت      . ون توجه قرار نگرفته است     چندان در كان   -طور خاص   

كنوني توليد علوم انساني در كشور را با در نظر گرفتن آمار انتشار مقاالت علمـي                
                                                 

 . ، گروه نظريه انتقادي و مطالعات فرهنگي دانشگاه ناتينگهام انگلستانيدانشجوي دوره دكتر. 1
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گـاه ضـمن بررسـي برخـي       آن. در سطح بين المللي مورد بررسي قرار مـي دهـد    
يات  در نـشر   1ديدگاهها پيرامون انتشار مقاالت علوم انساني به زبـان بـين المللـي            

سـپس بـا    . خارجي، به تبيين دالئل مطلوبيت و ضرورت اين امر خواهد پرداخت          
تحليل ريشه ها و عوامل مؤثر در وضع موجود، تالش خواهد نمـود راهكارهـا و                

 .پيشنهادهايي براي نيل به وضع مطلوب ارائه نمايد
 

  علمي  علوم انساني ، ايران، جنبش نرم افزاري ، مقاالت علمي، جهش:واژگان كليدي

                                                 
  در اين مقالـه صـرفاً تأكيـد بـر موقعيـت              »يسيزبان انگل «جاي  به   »زبان بين المللي  «استفاده از تعبير    . 1

سـهم گـسترده    . اسـت گذاري بر آن     موجود زبان انگليسي در عرصه علمي جهان فارغ از هرگونه ارزش          
ايـن  . اين زبان در توليد داده هاي علمي در جهان را نمي توان ناديده گرفت و يـا از آن روي برگردانـد                     

 كـه در گذشـته زبانهـاي ديگـري از چنـين             گونـه   همان. يير نيست شرايط البته لزوماً ابدي و غير قابل تغ       
 . ديگري باشيموضعيتموقعيتي برخوردار بوده اند، در آينده نيز احتماالً شاهد 
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 وضع موجود
 سهم ايران در توليد جهاني علوم انساني. 1

اگر به آمار آموزش عالي كه همه ساله وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري ارائـه                  
هـا كـامالً      نظري بيفكنيم، سهم قابل توجه علوم انساني در برخي شـاخص           كند  مي

كه معموالً  صرف نظر از شاخص هايي چون هزينه سرانه دانشجو          . چشمگير است 
در همه دانشگاههاي دنيا علوم انساني را در رتبه هاي پايين تري نسبت بـه سـاير                 
گروههاي علمي قرار مـي دهـد، علـوم انـساني در ايـران بـر اسـاس بـسياري از                     

به عنوان مثـال بـر اسـاس آمارهـاي سـال            . ها در رتبه هاي باال قرار دارد       شاخص
ريب يـك ميليـون نفـر يعنـي معـادل       تعداد دانشجوي علوم انساني كشور ق      1383

به استثناي گروه علوم پزشكي كـه تعـداد         . 1كل دانشجويان كشور بوده است    % 45
 در آن به دالئل مشخص بـيش        يت علمي و تعداد دانش آموخته دكتر      ئاعضاي هي 

 در گـروه  يت علمي و تعداد دانش آموخته دكتر  ئها است ، تعداد هي     از ساير گروه  
 ).1تصوير (هاي علمي است  ور شاخصي باالتر از ساير گروهعلوم انساني نيز به ط

 
 1383/2004 گزيده آمار آموزش عالي ايران در سال - 1 تصوير 
سال 

1383/2004 
تعداد 
 دانشجو

درصد 
 دانشجو

تعداد 
ت ئهي

 علمي

دانش 
آموخته 
 ارشد

دانش 
آموخته 

 يدكتر
 280 2354 6282  45,57 964899 انساني علوم

 159 1707 4271 10,93 231561 علوم پايه

                                                 
كليه اطالعات اين قسمت از پايگاههاي اطالع رساني مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آمـوزش عـالي                 . 1
)ir.rphei.www (          و سازمان اطالعات و مدارك علمـي ايـران)ir.ac.irandoc.www  (  اسـتخراج

 .شده است 
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 1448 5101 9609 6,27 132692 پزشكي علوم
-فنيعلوم 

 مهندسي 
578526 27,32 4340 2879 181 

 7 376 698 3,05 64518 هنر
 

 برابـر   2004 علمي مشغول به كار در رشته هاي علوم انساني در سال             هيئتتعداد  
 علمـي   هيئـت ز تعـداد     نفر بـيش ا    2000 نفر بوده است كه اين رقم حدود         6282

همچنين در سـال    . مشغول به كار در رشته هاي فني مهندسي و يا علوم پايه است            
 در رشته هاي مختلـف علـوم انـساني    يمذكور تعداد دانش آموختگان مقطع دكتر 

 نفـر و در علـوم پايـه         181 نفر بوده است كه اين رقم در علوم فني مهندسي            280
 كه با توجه به همه اين شاخصها گروه علـوم    شود مشاهده مي .  نفر بوده است   159

انساني در مجموعه گروههاي علمي زيرنظر وزارت علوم در باالترين رتبه نـسبت   
 .به ساير گروهها قرار دارد

اما اگر به آمار تعداد مقاالت منتشر شده در نشريات بين المللـي نگـاه كنـيم ، بـا                    
 عنـوان مقالـه     1879 تعداد 2004در سال   .  كامال متفاوتي مواجه مي شويم     وضعيت

 مهندسي و همين تعداد مقالـه       – عنوان مقاله از گروه فني       863از گروه علوم پايه،     
 در حـالي . از گروه علوم پزشكي در نشريات معتبر علمي جهان منتشر شده اسـت  
 عنـوان   65كه در همين سال تعداد مقاالت منتشر شده گـروه علـوم انـساني تنهـا                 

بارت ديگر تعداد مقاالت علوم انـساني كمتـر از يـك دهـم              به ع . مقاله بوده است  
 مهندسي يا پزشكي و يك بيست و پـنجم          -تعداد مقاالت منتشر شده از گروه فني      

 .)2تصوير (تعداد مقاالت گروه علوم پايه بوده است 
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 در دكتـري  علمـي و يـا دانـش آموختـه          هيئـت اگر اين آمار را با توجه به تعـداد          

بـه ازاي هـر     . آيد دست مي   هگروههاي مختلف بررسي كنيم شاخص ديگري نيز ب       
 منتـشر شـده   2004 مقالـه در سـال   44 علمي در گروه علـوم پايـه         هيئتصد نفر   

 9 مقاله، بـراي گـروه علـوم پزشـكي     20 براي گروه فني مهندسي      اين رقم .  است
 .)3تصوير ( مقاله در سال بوده است 1مقاله و براي گروه علوم انساني تنها 
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هاي فرعي كه در زير گروه علوم انساني اين          گر نكته قابل توجه اينكه اگر رشته      دي

تعداد اندك مقاالت را توليد كرده اند شناسايي كنيم، مشاهده مي شود كـه بخـش                
 اساتيد و پژوهشگران يكي از اين زيـر         به دست قابل توجهي از اين مقاالت صرفاً       

 عنوان مقاله منتشره از     65  از كل     2004در سال   . ها توليد و منتشر شده است      رشته
 صـرفاً حاصـل     - معادل دو سوم كل مقاالت       - مقاله   43گروه علوم انساني، تعداد     

 بوده اسـت؛ رشـته اي كـه بـه لحـاظ      شناسي روانكار اساتيد و پژوهشگران رشته    
 2003در سـال    . گيرد ماهيت پژوهش در مرز علوم تجربي و علوم انساني قرار مي          

 طـور   بـه  مقالـه    34 بـا    شناسـي   روان مقاله منتشره، رشـته      84تعداد كل   نيز از ميان    
تعداد مقاالت رشته مديريت كـه رتبـه دوم را دارد در            . شاخص در رتبه اول است    

ساير رشته هاي علـوم     .  است شناسي  رواناين سال حدود يك سوم تعداد مقاالت        
 . قرار مي گيرندشناسي روانانساني نيز به مراتب در وضعيت پايين تري نسبت به 
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علوم پايه علوم انساني پزشكي مهندسي

تصوير ٣ - تعداد مقاالت بين المللي به ازاي هر يكصد نفر هيأت علمي
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 افزايش و يـا كـاهش تعـداد مقـاالت در رشـته هـاي                1روندبه  از سوي ديگر اگر     
شود كه اين روند در همه گروههـاي علمـي يـك             مشاهده مي كنيم  مختلف توجه   

كـه در گـروه علـوم انـساني شـاهد چنـين              در حالي . روند صعودي با ثبات است    
گـروه علـوم انـساني در فاصـله         تعداد مقاالت منتـشره در      هرچند  . روندي نيستيم 

 اما در سـال     ، عنوان افزايش يافته است    84 عنوان به    30 از   2003 تا   1999سالهاي  
در حـالي كـه در سـاير        .  مقاله كاهش مي يابـد     65 مجدداً با افت قابل توجهي به        2004
 505 مقالـه در گـروه  مهندسـي و از            863 مقاله به    180ها رشد پيوسته اي مثالً از         گروه
 ). 4تصوير ( مقاله در گروه علوم پايه را در مدت مشابه شاهد هستيم 1879له به مقا
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مشاهده آمارهاي فوق اين پرسش را به ذهن متبادر مي كند كه چرا علوم انـساني                
در ايران با وجود دارا بودن بيشترين تعداد دانشجو و همچنين تعداد قابـل توجـه                

 علمي نسبت به ساير علوم ، از كمترين تعداد مقاله منتـشر             هيئتدانش آموخته و    
جي برخوردار است؟  اين پرسش ممكن است با چنـد نـوع             شده در نشريات خار   
 .واكنش مواجه شود

  ؟»كاال« يا علم به مثابه »نور«علم به مثابه . 1-1
برخي ممكن است با تعريف خاصي كه از علم دارند اساسـاً بـا نفـس ايـن قبيـل                    

را واجد اهميت و شايسته تأمـل        قياس هاي كمي درباره علم مخالف بوده و يا آن         
به عنوان مثال اگر تعريف ما از علم برگرفته از برخـي تفاسـير عرفـاني در                 . نندندا

تبيين ماهيت علم باشد، و يا اينكه صرفاً مواردي خـاص از كـاربرد واژه علـم در                  
متون ديني و روايات را مبناي تعريف اين واژه قرار دهيم، طبعاً چنـين آمـارگيري                

 روشـن اسـت   1. خواهد بود» حقيقي ارزش«هاي كمي در حوزه علم براي ما فاقد         
كه اگر مقصود از علم نوعي معرفت غيراكتسابي و الهـام شـده بـه قلـب عـالم از                    
ماوراء عالم ماده باشد، شأن و مرتبه چنين علمي فراتر از آن اسـت كـه در چنـين                   

اما گاه مشاهده مي شود كـه ايـن         .  كمي قابل ارزشيابي و بررسي باشد      هاي    مقياس
  بـه علـوم      - ياد مـي شـود       »علم قدسي «ه از آن به عنوان ويژگي        كه گا  –ويژگي  

 تلقي مـي  »تافته اي جدا بافته  «گاهي اين علوم نيز     . انساني نيز تعميم داده مي شود     
 كمي براي سنجش توليدات علمي آن اسـتفاده         هاي    مقياسشوند كه نبايد از چنان      

اهميتـي قائـل نيـست و       چنين ديدگاهي اساساً براي تعداد مقاله منتشر شده         . شود
چه بـسا يـك مقالـه علـوم انـساني از            . داند اصل را در كيفيت و محتواي مقاله مي       

هزاران مقاله ي ديگر ارزش بيشتري داشته باشد، و چه بـسا متفكـر و انديـشمند                 
اي در طول عمر با بركت خـود اساسـاً هـيچ اثـر مكتـوبي از خـود بجـا                      گرانمايه

                                                 
 العلم نور يقذفه اهللا في قلب مـن «:  است)ع(از جمله اين موارد روايتي است منسوب به امام صادق . 1

 )225ص  ، 1ج ه محمد باقر مجلسي ،  االنوار ، عالمبحار .(»يشاء
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يل آنچه در ابتداي اين مقاله گذشت نيز از اين نگاه           محاسباتي از قب  . نگذاشته باشد 
صرفاً براي ارزيابي ميزان توليد نباتـات و جمـادات و احجـام و احـشام و شـايد                   
. حداكثر براي ارزيابي ميزان توليد علوم تجربي مفيد فايده و يا مبين واقعيتي باشد             

 . ي افزايداما بكار بردن آنها را درباره علوم انساني جز حيرت و ضاللت نم
داده هاي  «ديدگاه فوق درست در نقطه مقابل طرز تفكر ديگري قرار مي گيرد كه              

مورد بررسي و تحليل قرار داده و بـراي آن چرخـه             »كاال« را عيناً همچون     »علمي
هـاي   ها و نظريـه    گاه با استفاده از روش     آن. توليد، توزيع و مصرف قائل مي شود      

مـشكالت و نـواقص موجـود در هـر يـك از      موجود در علم اقتصاد بـه بررسـي        
در نگـرش   . )1385ساروخاني   (هاي توليد، توزيع و مصرف علم مي پردازد        بخش

اول علم كامالً ماهيت غير مادي دارد و در نتيجه غير قابـل محاسـبه و ارزشـيابي                  
هـاي    و حتـي واژه  هـا  مقيـاس كه نگرش دوم علم را كامالً با       در حالي . كمي است 

 . كند يممادي بررسي 
هـاي تحليلـي آنهـا      طبعاً بر دعاوي مطرح شـده در ايـن دو نـوع نگـرش و روش         

درباره علوم انساني و بلكه درباره سـاير علـوم          . توان يكسره خط بطالن كشيد     نمي
نيز لزوماً نمي توان رابطه قطعي و يا مـستقيمي ميـان دانـش يـك اسـتاد و تعـداد         

اسـتاد دانـشمندي تعـداد مقـاالت       است  ممكن  . مكتوبات يا مقاالت او برقرار كرد     
بايد پذيرفت كه استادي كـه تعـداد مقـاالت          اين  زيادي نداشته باشد، اما با وجود       

.  تلقي كـرد   »سواد بي«توان   زيادي در نشريات بين المللي منتشر كرده است را نمي         
تر  ضمن اينكه پرسش اصلي اين است كه اگر معيار تعداد مقاالت و يا معيار دقيق              

 را كنار بگذاريم يا ناديـده بگيـريم ، كـدام            1»ها به مقاالت   تعداد ارجاع «يدتر  و جد 
جاي آنها برگزيد؟ از اين رو بـه نظـر مـي            ه  معيار قابل قبول ديگري را مي توان ب       

رسد نفي ارزيابي كمي عمالً به نفي مطلـق ارزيـابي علـوم انـساني مـي انجامـد،                   

                                                 
١. citations 
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م انساني همواره به دليل اخـتالف       خصوصاً از اين جهت كه ارزيابي كيفي در علو        
 . تواند مورد مناقشه قرار گيرد ها مي نظرها و تفاوت نگرش

اما از سوي ديگر تقليل دادن امر پژوهش و آفرينش علمي بـه يـك پـروژه توليـد              
هاي اقتصادي پيرامون توليد ، توزيع و مصرف كاال نيـز            كاال و عاريه گرفتن نظريه    

ي همه مشكالت موجود در عرصـه هـاي علمـي و            نمي تواند به تنهايي پاسخگو    
در چرخه هـاي اقتـصادي توليـد كـاال معمـوالً همـه چيـز                . پژوهشي كشور باشد  

 بيـشتري دارد از ارزش      1 است و لذا كااليي كه مصرف كننده       »مصرف«معطوف به   
مـصرف  «صرف نظر از تعريفي كه ما درباره        . شود و اهميت بيشتري برخوردار مي    

نيم، بعيد است كه بتوان چنين نظام ارزشيابي را به طور كلي به              انتخاب مي ك   »علم
 .   ساحت علم و پژوهش تعميم داد

 مناقشه در معيار سنجش توليد علوم انساني . 1 -2
اما واكنش محتمل ديگر نسبت به آمار هاي ابتداي اين مقالـه ايـن اسـت كـه بـر                    

 علـوم انـساني را نفـي        خالف گروه اول امكان و يا مطلوبيت ارزيابي كمي توليـد          
تعداد مقاله  «از اين نظرگاه    . نكنيم، اما از معيار سنجش در اين آمارها را انتقاد كنيم          

محك مناسبي براي سنجش ميزان توليد علوم       » منتشر شده در نشريات بين المللي     
زيرا بخش عمده مقـاالت پژوهـشگران علـوم انـساني در            . انساني در ايران نيست   

توانـد   هاي داخلي منتشر مي شود و اين آمار است كه مي  ا كتاب نشريات معتبر و ي   
آمار تعـداد نـشريات     . پژوهشگران علوم انساني ايران باشد    » واقعي«بيانگر فعاليت   

 كـه در   در حـالي . علمي مصوب وزارت علوم نيز ظاهراً شاهدي بر اين ادعا است     
يده اسـت در     عنوان نشريه علمي مصوب به ثبـت رسـ         89هاي علوم انساني      رشته

 عنوان نشريه است    30 عنوان و در علوم فني مهندسي        22رشته علوم پايه اين رقم      
قات و فناوري ، بخش نشريات      يتحق به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت علوم ،        (

ــصوب ــي م ــر  .  ))htm.nashriyeh/Temp/ir.msrt.www://http: (علم ــارت ديگ ــه عب ب

                                                 
١. Consumer 
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هـاي   توان گفت پژوهشگران علوم انساني بيشتر محـصول تحقيـق و پـژوهش             مي
بـر ايـن اسـتدالل اشـكال        . خويش را در نشريات و كتب داخلي نشر مـي دهنـد           

قطعاً تعداد مقاالت منتشر شـده در نـشريات معتبـر خـارجي        . چنداني وارد نيست  
.  پژوهشگران علوم انساني ايـران نيـست       بيانگر كل فعاليت و يا تمامي حاصل كار       

مـسئله ايـن اسـت كـه        . اما يك پرسش در اين ميان همچنان بي پاسخ مانده است          
چرا اساتيد و پژوهشگران علوم انساني مقاالت خود را در نشريات علمـي معتبـر               

 كنند؟  بين المللي منتشر نمي
ر نـشريات بـين   گذاري كه بر انتـشار مقـاالت علـوم انـساني د           بسته به نوع ارزش   

 :المللي مي شود، مي توان به اين پرسش با سه رويكرد مختلف پاسخ داد
محققـان وپژوهـشگران    بـه دسـت     در رويكرد اول انتشار مقاالت علوم انساني         -

 . تلقي مي گردد»ضد ارزش«داخلي در نشريات بين المللي اساساً به عنوان يك 
 طور  بهرا غير الزم ، بي اهميت و        رويكرد دوم انتشار مقاله در نشريات خارجي         -

 . قلمداد مي كند»بي ارزش«كلي 
در رويكرد سوم انتشار مقاالت علوم انساني در نشريات خارجي به مثابـه يـك                -
 .و به عنوان يك ضرورت ارزيابي مي شود »ارزش«

در بخش بعد به بررسي داليل و نظرات مطرح شده در اين سه رويكرد و نقد آنها                 
 .مي پردازيم

 رويكردهاي مختلف به انتشار مقاله در نشريات علمي بين المللي   . 2
  1 انگاري»شضد ارز«. 2 -1

                                                 
 -اما در فضاي سياسـي . شايد نتوان چنين ديدگاهي را در منابع علمي و دانشگاهي معتبر مشاهده كرد           . 1

صرف نظـر از    . هايي ناشناخته نيست   ثيرفراواني بر نظام آموزش عالي دارد ، چنين نگرش        أاجتماعي كه ت  
هـا را    ا عناصر دانشگاهي كه مبتني بر نوع افراطي چنين ديدگاهي است و اين نگـرش              برخي برخوردها ب  

نيز در سطح جامعه رواج مي دهد، به نظر نگارنده برخي بخشنامه هاي وزارت علوم درباره شرايط ادامه             
تحصيل در خارج از كشور براي دانشجويان رشته هاي علوم انـساني تحـت تـاثير چنـين ديـدگاههايي                    

 . استشدهاين مقاله بحث هاي بعدي  اين موضوع در بخشربارة د. است
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 نـه تنهـا واجـد       »بيگانـه «از نظر برخي اصوالً نوشتن مقاالت علوم انساني به زبان           
نـزد  .  محـسوب مـي شـود      »ضـد ارزش  «ارزشي نيست، بلكه به خودي خود يك        

 وجود ندارد كه يك اسـتاد يـا محقـق در زمينـه              صاحبان اين ديدگاه اساساً دليلي    
 در واقـع    »نوشتن به زبان بيگانه   «سد زيرا   يعلوم انساني به زبان خارجي مطلب بنو      

 »نوشتن براي بيگانـه   «در خوشبينانه ترين حالت     .  است »نوشتن براي بيگانه  «همان  
 طبـع آن    خود دخل و تصرفي باب     باعث مي شود نويسنده در نوشته     خواه ناخواه   

.  بـه دور سـازد  »اصـالت « لحاظ نمايد و در نتيجه متن خود را از     »مخاطب بيگانه «
اما اين نگرش در حالت حاد و بدبينانه اش بدانجا مي رسـد كـه در رشـته هـايي                    
همچون جامعه شناسي ، علوم سياسي و حتي مطالعات فرهنگي نوشتن مقالـه بـه               

 و  »اجانـب «دن بـه    زبان خـارجي را متـرادف بـا گـزارش دادن و يـا مـشورت دا                
 درباره اوضاع و احوال داخلي قلمداد نمـوده و عمـالً مـرزي روشـني                »بيگانگان«

 .  ميان اين گونه فعاليتهاي علمي و جرم جاسوسي قائل نيست
 : بر اين رويكرد چند اشكال وارد است

 و  »زبـان خـارجي   «،   »زبان بيگانـه  «هايي چون     در مرحله نخست بايد گفت لفظ      -
 تاريخي و فرهنگي ما فـي نفـسه داراي          زمينه به داليل مشخصي در      »زبان اجنبي «

اين بار منفي ناشي از سابقه ذهني منفي نسبت به حضور غالبـاً             . بار منفي شده اند   
اشغالگرانه و استعمارگرانه بيگانگان در سرزمين ما است و طبعاً ربطي به نفس آن              

ي بـه سـوي معرفـت و آگـاهي     اگر به هر زباني بـه مثابـه دريچـه ا          . ها ندارد  زبان
 كه بسياري از حكمـاء و علمـاء اسـالمي در گذشـته و حـال                 گونه  همانبنگريم ،   

ها چنين نگريسته اند ، دليلي براي آنكه بر يك زبـان بـار منفـي حمـل شـود                 بدان
 .وجود نخواهد داشت

 دوم اينكه در نظر داشتن مخاطب خارجي هنگام نوشتن يك مقالـه علمـي فـي                 -
صرف نظـر از برخـي مـصاديق خـاص و           . واند امر مذمومي تلقي شود    ت نفسه نمي 

 را به امر مـذمومي تبـديل كنـد، در           »نوشتن براي بيگانگان  «معين كه ممكن است     
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 بلكـه چنـين     ،شـود   يبسياري از موارد نه تنها ضرري از اين رهگذر نصيب ما نمـ            
اين مقاله به در ادامه  . مالحظه اي هنگام نوشتن مي تواند ضرورت هم داشته باشد         

 .برخي از اين موارد اشاره خواهد شد
هاي ارتباطي و اطالعاتي و دسـترس بـسيار           سوم اينكه با توجه به رشد فناوري       -

هـا   ها و زبان   هاي غربي به مترجم و محقق و كارشناس ملل و فرهنگ           آسان دولت 
جهت تحليل و تفسير مسائل سياسي ، فرهنگي و اجتماعي كـشورهاي مختلـف ،               

 امروزه تفاوتي بين انتشار مقاالت علوم انساني در داخـل و خـارج و يـا بـه                   عمالً
اگر دشمنان بخواهند از متون انگليسي ما سوء        . زبان فارسي و غير آن وجود ندارد      

 . استفاده كنند قطعاً از متون فارسي نيز مي توانند همان بهره را ببرند
انتـشار مقـاالت علـوم انـساني در           بودن    »ارزشمند«كه از      چهارم اينكه هنگامي   -

رود، مقصود دفاع از ارزش يك سياسـت و راهبـرد            نشريات بين المللي سخن مي    
علمي و پژوهشي است، و نه دفاع از ارزشمند بودن همـه پيامـدهاي احتمـالي آن           

روشن است كه در انتخاب راهبردهاي كالن اجتماعي و فرهنگـي هرگـز             . راهبرد
ارزشيابي يـك  . ضعيت صفر و يك يا سياه و سپيد نيست  ر بر انتخاب بين و    ئامر دا 

-راهبرد نيز بايد با در نظر گرفتن برآيند يا حاصل جمع منافع و مضرات يا هزينه               
فايده آن در بلند مدت صورت گيرد، نه صرفاً با درنظـر گـرفتن مـوارد خـاص و                   

 .محدود نفع يا ضرر آن
بيگانگان از نتايج تحقيق و يا فعاليت        نهايتاً اينكه به همان اندازه كه احتمال دارد          -

 اسـتفاده كننـد ،      ءهاي علوم پايه و يا علوم مهندسـي سـو          يك پژوهشگر در رشته   
طبعـاً  . هاي علوم انساني نيز وجـود دارد  احتمال سوء استفاده آنها از نتايج پژوهش  

اما بدون شـك    . مراجع و نهادهايي هم موظف به نظارت بر چنين مواردي هستند          
 .    بهانه نمي توان باب تحقيق، پژوهش و توليد علمي را مسدود نمودبه اين 
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 1 انگاري»بي ارزش«. 2-2
 در رويكرد دوم، نگارش مقاالت علوم انساني به زبان بين المللي جهت انتشار در              

دو .  تلقـي مـي شـود   »بـي ارزش «نشريات خارجي تالشي غير ضروري و اقدامي     
 : اين رويكرد اقامه شوددليل عمده ممكن است در دفاع از 

از آنجا كه موضوعات و مصاديق مورد بحث و بررسـي در علـوم انـساني عمـدتاً                
داخلي و بومي است و برخاسته از منابع فرهنگي و هويتي خاصي است، طبعاً اين               
مطالب بيشتر مخاطب داخلي دارد و نه بين المللي، و لذا ضرورتي وجـود نـدارد                

 .ارجي چاپ شودكه اين مقاالت در نشريات خ
اول آنكه اين استدالل مبتني بر پيش فرض         :بر اين ادعا نيز چند اشكال وارد است       

 3 و خـاص   2نادرستي است كه علوم انساني را بـه دو دسـته  عـام يـا جهانـشمول                 
سوي دنيا مشغول توليد علوم انساني عام و         تقسيم مي كند؛ گويي كه برخي در آن       

ن خود تنها مجاز و يا قادر به توليد علوم انساني         جهانشمول هستند و ما در سرزمي     
نقد هاي شالوده شكنانه بر ادعاهاي جهانشمول علوم انساني         .  خاص خود هستيم  

كالسيك، امروزه كمتر ترديدي باقي گذاشته است كه هر دانـشمند علـوم انـساني               
عـه ي  خواه ناخواه در كار خود عميقاً متأثر از زبان ، فرهنگ ، تاريخ و هويت جام           

قدرت و استيالي جهاني ممكن اسـت بـه         . است كه در آن رشد و نمو كرده است        
را پنهـان نمايـد،      و تاريخي آن   5 دهد و زمينه هاي محلي     4يك انديشه ابعاد جهاني   

 .اما اين غلبه لزوماً به معني عام و جهانشمول شدن آن انديشه نيست
                                                 

وجود چنين نگرشي را نگارنده نخستين بار در گفتگو با يكي از اساتيد رشته جامعه شناسي كه اكنون        . 1
اما تجربه شخصي مواجه با نظـام آمـوزش         . به دليل موقعيت خاصي شهرت فراوان يافته اند متوجه شدم         

ند اعزام دانشجويان علـوم انـساني بـه خـارج از كـشور،  دامنـه تـاثير چنـين                     عالي به خصوص در فراي    
 . هايي را بيشتر آشكار نمود نگرش

٢. Universal 
٣. Particular 
۴. Global 
۵. Local 
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نيست كه برخي موضوعات    دوم اينكه علوم انساني فقط ادبيات و عرفان و تاريخ           
گـستره  . و مصاديق مورد بررسي آن مختص به فرهنـگ و هويـت خاصـي باشـد               

علوم انساني شامل مجموعه اي فراوان از علوم است؛ از باستان شناسي و جغرافيا              
چرا در علـوم انـساني جديـد هـم تعـداد            . گرفته تا اقتصاد و سياست و ارتباطات      
  شمار است؟مقاالت منتشر شده  از ايران انگشت

سوم اينكه امروزه تعداد نشريات علمـي بـين المللـي در حـوزه هـاي تـاريخي ،                   
فرهنگي، ديني و ادبي و خصوصاً نشريه هاي ويژه مطالعات شرق شناسي ، اسالم              
شناسي ، مطالعات خاورميانه و حتي ايران شناسي بسيار زياد شده و بـا تحـوالت                

آيـا ايـن نـشريات      . حال افـزايش اسـت    دهه هاي اخير خاورميانه روز به روز در         
مند نشر آثار و تحقيقاتي درباره فرهنگ و هويت شرقي، اسـالمي و ايرانـي                 هعالق

هاي ادبي و مفاهيم     نيستند؟ ضمن اينكه بسياري از موضوعات تاريخي، شخصيت       
فلسفي و عرفاني ما در محافل دانـشگاهي از شـهرت و آوازه جهـاني برخـوردار                 

هـاي مـرتبط بـا آن        يست كه مخاطب جهـاني بـراي پـژوهش        گونه ن  هستند و اين  
 . وجود نداشته باشد
تواند بر بي ارزش و يا بـي حاصـل بـودن نـشر مقـاالت علـوم          دليل دومي كه مي   

 علمـي ايـن     هيئتانساني در نشريات خارجي ارائه شود اين است كه صاحبان و            
 »ما«نياديني با   هاي ب  نشريات از نظر جهان بيني و نگرش فرهنگي و هويتي تفاوت          

 شرقي ، دينـي و يـا        »اصيل«ها و مقاالتي كه مبتني بر نوع نگاه          دارند و لذا ديدگاه   
 همچـون نگـاه   »از بيـرون «ايراني باشد را نمـي پـسندند و بيـشتر طالـب نگـاهي         

 .مستشرقان غربي هستند تا نگاه همدالنه اي از درون
ارتبـاط و   . پايه تلقـي كنـد    نگارنده قصد ندارد اين موضع را يكسره ناموجه و بي           

تعامل برخي محافل دانشگاهي و مراكز پژوهشي غرب با آنچه افرادي چون جـان              
 موضـوع قابـل   (Sklair 2002) نامنـد   مـي » قـدرت –طبقه فرا ملي ثروت «اسكلر 
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اشكاالتي بر كليت اين ديدگاه وارد است كه برخي از          اين  با وجود   . انكاري نيست 
 :آنها از اين قرار است

 اگـر موقتـاً چنـين       – بودن يك نوع نگاه و يا جهـان بينـي          »اصيل«نخست آنكه    -
  قطعاً ربطي به موقعيت جغرافيايي صاحب       - بپذيريم   »اما و اگر  «  تعبيري را بدون  

 علمـي نـشريات    هيئـت در اينكـه اعـضاء      . آن نگاه و دارنده آن جهان بيني نـدارد        
. ص خـود هـستند شـكي نيـست        هاي خا  ها و ديدگاه   المللي داراي جهان بيني    بين

حتي اين ادعا كه برخي از آنها ممكن است نسبت به فرهنـگ و هويـت مـا نظـر                    
امـا عموميـت    . مثبتي نداشته باشند نيز ادعايي گزاف و عـاري از حقيقـت نيـست             

بخشيدن اين نگاه به سطح كل نشريات علمي خارجي بـيش از انـدازه بدبينانـه و                 
 .توهم آلود به نظر مي رسد

 در حـوزه انديـشه و علـوم انـساني           »آنهـا « و   »مـا «اينكه نفس تفكيك بين     دوم   -
توده همگن و  يكپارچه هـستيم و نـه           يك   »ما«نه  . تفكيك دقيق و روشني نيست    

چه بسا ديدگاه گردانندگان يـك نـشريه غربـي          .  فاقد تكثر و تفاوت هستند     »آنها«
داننـدگان يـك   نسبت به فرهنگ و هويت اسالمي و ايرانـي مثبـت تـر از نظـر گر        

چه بسيار انديشمندان مـستقل و منتقـد نظـام حـاكم            . نشريه علمي در داخل باشد    
سرمايه داري در محافل دانشگاهي غرب كه مواضع آنها در بسياري از موضوعات             
سياسي و اجتماعي حتي با ديدگاههاي رسمي نظام جمهوري اسالمي نيـز قرابـت              

ي يك استاد فلسفه يا علـوم سياسـي          هيچ بعيد نيست ديدگاهها    حالي كه در  . دارد
 .در داخل كشور با ديدگاههاي رسمي در غرب همنواتر باشد

سوم اينكه دانشمندان و محققان بسياري از ملل شرقي به داليل مختلف اكنـون               -
 علمـي بـسياري از      هيئتدر دانشگاههاي غربي مشغول به تحقيق هستند و عضو          

دعا كرد كه همه اينان به فرهنگ و هويت         آيا مي توان ا   . اين نشريات علمي هستند   
 شده اند؟ اشتباه اسـت      »از فرق سر تا نوك پا فرنگي      «و تاريخ خود پشت كرده و       

 مطلق با فضاي حـاكم بـر        طور  بهكه فضا و روابط علمي و دانشگاهي در غرب را           
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به ويژه اينكه  در طي دهه هاي اخير نقد هاي           . مناسبات سياسي غرب يكي بدانيم    
بـر خـود    ) Post-colonialist( متفكران پست مدرن و پست كلنياليست        بنيادين

علـوم انـساني كالسـيك، عمـالً         ) Euro-centrism( محوري   -شيفتگي و اروپا  
منجر به گشوده شدن هرچه بيشتر باب ارتباط دانشگاههاي غربي با دانـشمندان و              

كنفـرانس  امروزه در كشورهاي غربي گرداننـدگان       . متفكران غير غربي شده است    
هــا ، ســردبيران نــشريات و گــردآوران كتــب مجموعــه مقــاالت، جمــع نمــودن  
ديدگاههاي متفاوت از انديشمندان نقاط مختلف جهـان را مايـه مباهـات و نقطـه             

چرا پژوهشگران ايراني نبايـد از ايـن        . قوت كار پژوهشي خود محسوب مي كنند      
 فرصت ها استفاده كنند؟ 

 
  انگاري »ارزش«. 2 -3

ويكرد سوم انتشار مقاالت علوم انساني بـه زبـان بـين المللـي و درج آن در                   در ر 
از ايـن  .  تلقـي مـي شـود    “ارزش”نشريات علمي و كتب خارجي به عنـوان يـك           

 بلكه  ،كنوني نه تنها امري نامطلوب    اوضاع  ديدگاه پايين بودن آمار اين مقاالت در        
شـناخته شـده و بـراي       موضوعي نگران كننده است كه بايد ريشه ها و عوامل آن            

نگارنـده بـه داليلـي كـه در زيـر           . برطرف نمودن آنها چاره انديشي و تدبير شود       
 .برشمرده خواهد شد در اين مقاله به تبيين و دفاع از اين رويكرد خواهد پرداخت

هـاي علمـي     هـا و گـروه     نشر مقاله علمي در نشريات بين المللي در همه رشته         . 1
رشته هاي علوم انساني نيز نـه تنهـا از          . ر علمي است  مستلزم همت، تالش و ابتكا    

 بلكه به داليلي اين كار در علوم انساني بسي دشوار تر از             ، نيست ااين قاعده مستثن  
اگر نفس تالش و ابتكار علمي ارزش تلقـي مـي شـود، طبعـاً              . علوم تجربي است  

ري لحـاظ  انتشار مقاله علمي در علوم انساني نيز بايد واجد ارزش و اهميت بيـشت      
 .گردد
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ارقام بسيار اندك تعداد مقاله بين المللي ايران در رشته هاي علوم انساني خود              . 2
يكي از عوامل مهم پايين بودن يا پايين نگاه داشته شدن شاخص هاي توليد علـم                

به عبارت ديگر رشد نامتوازن توليد علمي كشور باعث مي شود رفتـه     . ايران است 
توليد علم در قياس با كشورهاي مشابهي كـه توليـد علـم             رفته  رتبه كل ايران در       

گونـه كـه     همـان .  متوازن در آن رو به پيشرفت است، پايين تر قـرار گيـرد             طور  به
كه در اغلب گروههاي علمي كـشور سـال          سفانه با وجودي  أتر اشاره شد، مت    پيش

به سال شاهد رشد چشمگير و حتي گاه جهش آمار تعداد مقاالت علمي هستيم ،               
. شـويم  در گروه علوم انساني گاه با پسرفت وكاهش تعداد مقاالت نيز مواجه مـي             

هاي توليد علم ايران به عنوان پيش نياز توسعه          لذا اگر ارتقاء و رشد كلّي شاخص      
همه جانبه و پايدار مد نظر دست اندركاران و برنامه ريزان است ، توجه بـه رتبـه                  

گـام اول ايـن     . داليل آن ضرورت مي يابـد     پايين توليد علوم انساني و ريشه يابي        
است كه نفس توليد علوم انساني به زبـان بـين المللـي جهـت نـشر در نـشريات                    

 .  به رسميت شناخته شود»ارزش«خارجي به عنوان يك 
تعداد بسيار اندك انتشار مقاالت علوم انساني از ايران در نشريات بـين المللـي         . 3

 نيز مي توان مورد تحليـل و تفـسير قـرار            »ا تمدني بين« و   »بينا فرهنگي «را از منظر    
بديهي است كه وضعيت علوم انساني در هر جامعه اي را  مي توان نمادي از                . داد

با چنين فرضي ايـن آمـار   . وضع عمومي انديشه و تفكر در آن جامعه ارزيابي كرد  
يـسته  براي ناظران و شاهدان اوضاع ايران چه پيامي در بر خواهد داشت؟ طبعاً شا             

نيست كه آمار كنوني انتشار مقاالت علوم انساني ايران مـالك و محـك وضـعيت                
 .توليد فكر و نظريه پردازي در محافل دانشگاهي ايران تلقي شود

از طليعه پيروزي انقالب اسالمي در ايران تا امروز نه تنهـا در سـطوح رسـمي                 . 4
بـاز  «ري پيرامـون    داخلي، بلكه در حوزه جهاني تفكر و انديشه بحث هـاي بـسيا            

 يـا گـشودن     »اي جديـد   انديـشه «روي بشريت و ارائه شدن         پيش »شدن افقي تازه  
 براي جوامع انساني از رهگـذر ايـن انقـالب مطـرح شـده               »راهي متفاوت «شدن  
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البته برخي با حسن ظن به استقبال اين رويداد رفته اند و ديگرانـي نيـز بـا                  . است
بـه هـر حـال وقـوع انقـالب          . انـد  م رانـده  نگراني و سوءظن بر نفي و رد آن حك        

 تـا   )1380،  1377فوكـو،    ( از ميـشل فوكـو     –اسالمي ناظران و متفكران بـسياري       
را واداشت  -  p ,   (Lechner 2004.326 – 329: به نقل از( روالند رابرتسون

تا در برزخ ميان عصر مدرن و پست مدرن به واكاوي اين رويداد عظيم پرداختـه،                
با اين وصف، پرسش اينجا اسـت    . ن به نقد وضع دنياي مدرن بپردازند      و در آينه آ   

هاي متفكران و انديشمندان داخلـي حـداقل در ايـن مـدخل              كه چرا نبايد روايت   
هـاي   هاي بيروني هماوردي كند ؟ به راستي ميان آن آرمـان           علوم انساني با روايت   

يـد علـوم انـساني چـه        هاي جهاني انقالب اسالمي و اين آمار اندك تول         عام و پيام  
گـوي  و  نسبتي مي توان برقرار كـرد ؟  ضـمناً اگـر مـا داعيـه دار و مبتكـر گفـت                     

ها شناخته شده ايم چرا در يكي از اصـلي تـرين عرصـه هـاي                 ها و تمدن   فرهنگ
 گوي فكري و فرهنگي به كلي غائب هستيم؟و گفت

 عبـارت ديگـر     آمار اندك مقاالت بين المللي ايران در گروه علوم انساني و بـه            . 5
گوي جهاني اصحاب علـوم     و  غيبت متفكران و انديشمندان ايراني در عرصه گفت       

انساني،  نه تنها علوم انساني ما را از فوائد ارتباط و تعامل فكري مستمر و پويا با                   
ديگر محافل علمي جهان محروم مي كند، بلكه مي تواند زمينه ساز بروز و تـداوم     

يك سوي اين مـاجرا ايـن       . حوزه فكر و انديشه باشد    بسياري از سوءتفاهم ها در      
 فرصت محك خوردن و نقد شـدن        »ديگران« از انديشه    »ما«است كه درك و فهم      

يكي از اساتيد و پژوهشگران فلسفه كـه در داخـل و خـارج              . را از دست مي دهد    
چند سال قبل در يك سخنراني پيرامون موانع رشـد          . استكشور صاحب تأليفاتي    

هـاي حـوزه علـوم      درصد ترجمه80بيش از «ني در ايران مدعي شد كه     علوم انسا 
اگر ايـن   . )1383پايا،  ( »كننده است   هاي مغلوط و نادرست و گمراه       انساني ترجمه 

ادعا را فقط تا اندازه اي هم قرين صحت فرض كنيم باز هم آماري نگـران كننـده                 
 افكـار متفكـران و      بسياري از آنچه تحت عنـوان آثـار و        بدين ترتيب   . خواهد بود 
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نظريه پردازان ديگر كشورها در داخل معرفي شده است، ممكن است با مقصود و              
اوضـاع  طبيعي است كه در چنـين       . منظور نويسنده اساساً هيچ نسبتي نداشته باشد      

. پر از ابهام و سوءتفاهمي امكان رشد و تكامل علوم انساني فـراهم نخواهـد بـود                
ان اين وضعيت نامطلوب  را اصـالح نمـوده و           پرسش اين است كه چگونه مي تو      

به وضع مطلوب رساند؟ طبعاً نه بستن بـاب ترجمـه راهكـاري بخردانـه و حتـي                  
به نظر مـي    . مقدور است، و نه راه اندازي سازمان نظام ترجمه ميسر و مفيد است            
گوي جهاني  و  رسد كه جز نقد مستمر و مداوم و همچنين مشاركت فعال در گفت            

 پژوهشگران علوم انساني، راهي براي غبارزدايي از اين فـضاي پـر             انديشمندان و 
 مقـاالت پژوهـشگران داخلـي بـه         عرضـه قطعـاً   . ابهام و سوءتفاهم وجود نـدارد     

نشريات علمي خارجي مي تواند نقش مؤثري در آگاهي بخـشي نـسبت بـه ايـن                 
 .فاصله ها و سوء تفاهم ها ايفا نمايد

م، زبان انگليسي جايگاه زبان بـين المللـي و          امروزه چه بخواهيم و چه نخواهي     . 6
زبان علمي را تصاحب كرده است و بخش عمده توليد علم در جهان به اين زبـان   

اگر روزگاري زبان عربي در بخش عمده اي از جهان به عنـوان             . صورت مي گيرد  
زبان بين المللي و زبان علمي به رسميت شـناخته مـي شـد، و حتـي دانـشمندان                   

ابن سينا و فارابي آثار مهم خود را به اين زبان به نگارش در آوردنـد،  ايراني چون   
. به نظر مي رسد اقدام آنها صرفاً ناشي از احترام و عالقه به زبان قرآن نبوده است                

شايد رواج زبان عربي در يك گـستره وسـيع جغرافيـايي و دامنـه كـاربرد آن در                   
نگارنـده بـر ايـن      .  بوده باشـد   هاي علمي آن زمان نيز در اين موضوع دخيل         كانون

باور است كه حتي مدافعان غيور زبان فارسـي كـه آمـوزش دانـشگاهي بـه زبـان             
انگليسي را در هيچ نقطه اي از خاك ايران بر نمي تابنـد ، اگـر خواهـان بـسط و                     
گسترش زبان فارسي و معرفي ذخائر و گنجينه هاي ارزشمند ادبيـات ايرانـي بـه                

روزي چاره اي جز تجويز نگارش مقاالت و كتب درباره           ام اوضاعدنيا هستند، در    
 .زبان و ادبيات فارسي به زبان بين المللي نخواهند داشت
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يك سوي ديگر پيامدهاي عـدم حـضور انديـشمندان ايرانـي در عرصـه هـاي                 . 7
جهاني علوم انساني، از دسـت رفـتن امكـان و فرصـت محـك خـوردن انديـشه                   

 دچـار   »ديگران«درباره  است   ممكن   »ما« كه   گونه همان.  است »ما« درباره   »ديگران«
 نيز ممكن است در اثر غيبت اساتيد و پژوهشگران مـا            »ديگران«سوءتفاهم شويم،   

ايـن مـسئله    .  شـوند  »مـا «در چنين عرصه هايي دچار سوء تفـاهم هـايي دربـاره             
خصوصاً آنگاه كه موضوعات و مصاديق مـورد بحـث در علـوم انـساني پيرامـون             

پوشيده نيـست كـه     . ، هنر و يا جامعه ايران باشد مورد اهميت است         دين، فرهنگ   
چنين موضوعاتي پس از انقالب اسالمي در محافـل علمـي و دانـشگاهي غـرب                

 داخلـي در ايـن موضـوعات    1اما فقـدان منـابع  . بيشتر مورد توجه واقع شده است    
باعــث گرديــده جــاي خــالي متفكــران و انديــشمندان ايرانــي داخــل كــشور را  

در . شگران خارجي و يا پژوهشگران ايراني مقيم خـارج از كـشور پـر كننـد               پژوه
كـاذب   3سـازي   يـا يكپارچـه    2سـازي  اينجا بدون آنكه خود بخواهم به دام همگـن        

 به يك روايت    »اصالت بخشي « افتاده و يا مرتكب      »ديگران« و   »ما«مفاهيمي چون   
يت موقعيت شخـصي     بيفتم، الزم است بر اهم     باشد  »داخلتوليد  «به صرف اينكه    

موضـوعات اجتمـاعي و    و هويت يك انديشمند،  تحليلگر و حتـي مـشاهده گـر     
هـا اسـت،    ها و نگـرش   نگاه»تفاوت«در واقع اينجا سخن از   . فرهنگي تأكيد نمايم  

بدون اينكه در اين مرحله بخواهيم لزوماً ارزشگذاري يا قـضاوت دربـاره نگـاه و                
 بينش و نگرش آنكـه از نزديـك و از           طبيعي است كه  . نگرش خاصي انجام دهيم   

درون به بررسي يك فرهنگ يا يك جامعه مي پردازد، با يـك شـاهد بيرونـي يـا                   
هايي چون   هبرخي تحليلگران حتي تفاوت رشت    . هايي دارد  شاهد از راه دور تفاوت    

گر در   ارتباطات را در فاصله اي كه محقق يا مشاهده         شناسي، جامعه شناسي و    مردم
 .(Tomlinson 1999) كننـد  مورد بررسي خود دارد تحليـل مـي    موضوعاين علوم با

                                                 
١. Reference 
٢. Homogenizing 
٣. Unification 
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هاي غربي تصوير مغشوش و ذهنيت نادرستي از ايران ارائه مـي دهنـد،               اگر رسانه 
ها و يا سرمايه داران      هاي سياسي دولت   ها و نگرش   توان انگيزه  تا حدود زيادي مي   

 در منـابع دانـشگاهي   اما هنگـامي كـه  . مالك آنها را در اين موضوع دخيل دانست       
هاي يكسويه ، ناقص و حتي اطالعات نادرست درباره دين           علوم انساني با تحليل   

اسالم، انقالب اسالمي، جامعه ايران و فرهنگ و هنر ايراني مواجه مي شـويم، بـه                
هـا و كـم كـاري پژوهـشگران داخلـي در ايـن زمينـه بيـشتر                   رسد كاستي  نظر مي 

ي كه نگارنده از ابتداي آغاز به تحصيل در خارج از           يكي از مسايل  . تاثيرگذار باشد 
كشور در حوزه پژوهشي خـود بـا آن مواجـه هـستم، فقـدان و يـا نـاچيز بـودن                      

  از وضـعيت     –هـاي صـحيح       اگر نخـواهيم بگـوييم روايـت       –هاي جامع    روايت
در اينجـا موضـوع را بـا دو         . فرهنگي جامعه ايران در منابع دانشگاهي غربي است       

 . مي كنممثال دنبال
 1مثال 

هاي انگليسي زبان مطالعات فرهنگي، مطالعات رسانه و يا ارتباطـات را             اگر كتاب 
شود كه يكي از معدود موارد ذكر شده دربـاره وضـعيت             ، مشاهده مي  كنيمبررسي  

هـا، موضـوع تـصويب قـانون ممنوعيـت           فرهنگي و رسانه اي ايران در اين كتاب       
 طبعـاً ايـن موضـوع جـذابيت زيـادي بـراي             .استفاده از مـاهواره در ايـران اسـت        

اما نكته آزار دهنده اينجا است كـه        . تحليلگران فرهنگي و رسانه اي داشته و دارد       
تفاوت وضعيت ايران و كشورهاي مشابهي كه اين اقدام در آنهـا نيـز صـورت                به  

 شـده  كمتـر اشـاره     - از جمله مالزي ، عربستان سـعودي و بحـرين            -گرفته است 
 »تلوبزيـون، جهـاني شـدن و هويتهـاي فرهنگـي          «ركر در كتـاب     كريس بـا  . است

Barker 1999) ( يس وقت مجلس ئبا نقل عباراتي از حجت االسالم ناطق نوري ر
شوراي اسالمي به اين موضوع پرداخته است و جان تاملينسون در فصلي از كتاب          

بـا اسـتناد بـه سـخنان حجـت       ) (Tomlinson 1999 »رسانه و نظارت فرهنگـي «
يس وقت كميسيون فرهنگي مجلس دربـاره ايـن رويـداد سـخن             ئسالم تقوي ر  اال
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هاي اين نويسندگان به جاي منابع دانشگاهي بـه منـابع            در واقع ارجاع  . گفته است 
ها و همچنين تعداد ديگري از مقاالتي كـه          در اين گزارش  .  سياسي است  -خبري  

 Barraclough 2001, Khiabani در نشريات خارج از كشور منتـشر شـده اسـت   

قانون ممنوعيت ماهواره در ايران صرفاً بـه عنـوان يـك اقـدام فرهنگـي                 ) (2005
سلبي و مقاومت ناكارآمد در برابر جهاني شدن فرهنگـي ارزيـابي شـده اسـت و                 

اي كشور به مـوازات ايـن اقـدام كـامالً            ساير تحوالت در حوزه فرهنگي و رسانه      
اي ايـران هـم      يت فرهنگـي و رسـانه     نتيجه اين است كه وضع    . مغفول مانده است  

هـاي تحـريم     گيـرد كـه در سـال       رديف وضعيت كشوري چون عربستان قرار مـي       
. ماهواره هيچ تحرك و فعاليت ايجابي در حوزه فرهنـگ و رسـانه نداشـته اسـت                

االصل اين مقاالت تا بدانجا پيش رفته كـه حتـي عنـوان       يكي از نويسندگان ايراني   
 ذكـر كـرده     »وضعيتي بدتر از عربستان   «اي ايران را     سانه ر اوضاعمقاله خود درباره    

 طبيعي است كه با هيچ يك از معيارهاي پذيرفته شده نمـي  .(Haeri 1996 ) است
ها و دامنه توليد فرهنگي و رسانه اي ايران را با كشوري چون              توان وسعت قابليت  

. قايـسه كـرد   هنري در آن رخ نمي دهد م–عربستان كه تقريباً هيچ توليد فرهنگي      
هاي فرهنگي جـامع و فـارغ از پيـشداوري ، زمينـه              ها و روايت   اما فقدان پژوهش  

ساز غلبه يافتن چنان ديدگاههاي نادرسـت و يـا نـاقص دربـاره ايـران در منـابع                   
 . دانشگاهي غرب گرديده است

 
 2مثال 

رانك لچنـر و    ف است كه    1»راهنماي مطالعات جهاني شدن   « مثال دوم من از كتاب      
يك فصل از اين كتـاب  . ) (Lechner and Boli 2004اند  كردهن بلي گردآوري جا

اسـالم اختـصاص    موضـوع   بـه    »مقاومت فرهنگي در برابر جهاني شدن     «با عنوان   

                                                 
١. The Globalization Reader 
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 انقـالب   دربـاره ايـران و     ايـن فـصل       درصد مطالـب   70  كه تقريبا  شده است داده  
 :مده استآ 1357 فصل پس از مرور حوادث سال اين در مقدمه. اسالمي است

براي پيروزمندان انقالب، بيرون رانده شدن شـاه در واقـع ضـربه اي بـر نگـرش        «
بـراي  ... سكوالر نسبت به جامعه و شورشي عليه تلقـي آمريكـايي از جهـان بـود               

ناظران غربي نيز اين رويداد اعالم حضور حيرت انگيز يك نيروي فرهنگي جديد             
تجربـه ايـران مـي      .... صل مـي كـرد    بود كه عمداً خود را از نگرشهاي غربـي منفـ          

دنياي مدرن هـم    خواست نشان دهد كه بنا نهادن يك حكومت اسالمي در شرايط           
   ).323 -322 صص پيشين( »امكان پذير است

ناكـامي  به گونه اي القـا كننـده        مطالب اين فصل    ساير   ي، تقريبا تمام  مقدمهبا اين   
 و حتـي يـك حكومـت      حكومـت اسـالمي   انقالب اسالمي در بوجود آوردن يك       

 » به اسالم مربـوط اسـت      بله،«مطلبي نيز از سلمان رشدي با عنوان        . متفاوت است 
 سـپتامبر  11حادثه  گويند وجود دارد كه او طي آن شديداً به نظريه پردازاني كه مي   

هـا و   اينكـه چنـين تحليـل   . است  ندارد، اعتراض كرده»اسالماصل دين «ربطي به  
. مايه شگفتي و تعجـب نيـست       ي غرب طرح شود طبعاً      در منابع دانشگاه   نظراتي

ـ  زمينه را    »واقعگرا«مسئله اينجا است كه غيبت انديشمندان و نظريه پردازان           راي ب
 شخـصي و گـاه      هاينويسندگاني گشوده است كه با استفاده از خأل موجود ، نظر          

بـا  كـه     طرح كنند، بدون آن    »حقيقت« يا    »واقعيت«قالب  ايدئولوژيك خود را در     
 مطالـب از   در اينجا برخي  . هاي معارض و يا نقدهاي متقابلي مواجه شوند        روايت

گونه قضاوت و تحليلي ذكر مـي كـنم          را بدون هيچ  ايران  اوضاع  اين فصل درباره    
در يكي از اين مقاالت درباره وضـعيت زنـان در           . تا مقصود قدري روشن تر شود     

 :ايران آمده است
واج در زمره قراردادهـاي خريـد و فـروش محـسوب            در اسالم اساساً قرارداد ازد    

بر اساس قـوانين    .  استفاده مي شود   »عقد« زيرا براي هردو قرارداد از واژه        ؛شود مي
 قواي جنسي و توليد مثـل زن را بـه عنـوان يـك               »قرارداد ازدواج «اسالم مرد طي    
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 در اسالم زن هويتي جز هويت ناشي از قواي جنـسي و           .... كاال خريداري مي كند   
از همـين   . توليد مثل خويش نـدارد و در واقـع همـه وجـود او جنـسيت اوسـت                 

 روست كه اسالم زنان را وادار ساخته همه بدن خود را از ديد نامحرمان بپوشانند               
(Ibid:350 – 351).  

در جاي ديگري از اين مطلب با اشاره به تظاهرات ميليـوني زنـان بـا حجـاب در              
زنان در ايـام انقـالب بـه دو دليـل از حجـاب               :جريان انقالب اسالمي آمده است    

نخست به عنوان يك پوشش نمادين عليه حكومت وقت و ديگـر            . استفاده كردند 
  .(Ibid: 353) به عنوان وسيله اي براي پنهان شدن از ديد مأموران ساواك

كـه در    روحانيـت هنگـامي    :در يكي ديگر از مقاالت اين مجموعه نيز آمده است         
سيد تفسيري از متون ديني ارائه كرد كه بر اساس آن زنان دچـار              ايران به قدرت ر   

 تبعيض جنسيتي شده و از حق تحصيل ، اشتغال و فعاليت اجتماعي محروم شدند             
(Ibid: 341).  

روحانيون پس از انقالب نقشه هايي       :در جاي ديگري از اين مقاله ادعا شده است        
، حـذف زبـان فارسـي و        براي تخريب تخت جمشيد ، ممنوع كردن عيد نـوروز           

جايگزيني زبان عربي بجاي آن را در سر داشته است كه تاكنون به دليل مقاومـت                
 . (Ibid:346) مردم به مرحله اجرا نرسيده است

هـاي ايـدئولوژيك     اين قبيل اظهار نظرها را چه ناشي از عقايد شخصي و نگـرش            
منابع غيـر موثـق، در       و تكيه بر     »تحليل از راه دور   «بدانيم و چه ناشي از عوارض       

هاي متكـي بـر منـابع        بينانه و روايت   هاي واقع  اگر پژوهش . نتيجه تفاوتي نمي كند   
را  دست اول درباره موضوعي موجود نباشـد طبيعـي اسـت كـه جـاي خـالي آن                 

گاه كه در فـضاي   آن. هاي با واسطه و آغشته به سوءتفاهم پر خواهد كرد        پژوهش
دانشگاهي غرب صرفاً چنين منابعي درباره ايران در دسترس باشد، طبيعـي اسـت              
كه نگرش هاي حكومتي و رسـانه اي نيـز نـسبت بـه ايـران تحـت تـأثير چنـين                      
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لذا مـشخص اسـت كـه در نهايـت زيـان عـدم             . هايي شكل خواهد گرفت    روايت
 .ه خواهد بودحضور انديشمندان ايراني در چنين عرصه هايي متوجه ك

 
 موجودوضع ريشه ها و  علل 

كارشناسان و صاحب نظران ريشه ها و علل بروز وضع نامطلوب كنوني در علوم               
در اينجا ابتـدا    . انساني را به شيوه هاي مختلفي مورد بحث و بررسي قرار داده اند            

رهيافـت  . دو نوع رهيافت كلي به اين دست مسائل را مورد توجه قرار مي دهـيم              
 مجموعه اي از علل و مـسائل را بـه عنـوان ريـشه هـاي وضـع موجـود                     نخست

. شناسد و در اين ميان بر اهميت توجـه بـه مـسائل فرهنگـي تأكيـد مـي كنـد                     مي
را بـه   رهيافت دوم تمركز بر يك محور و عامل اساسي را توصـيه مـي كنـد و آن               

ايـا و   با عنايـت بـه مز     .  عنوان ريشه اصلي همه مسائل و مشكالت عنوان مي كند         
هـا پرداختـه     اجمال در بخش بعـد بـدان  طور به كه  -نواقص اين دو رهيافت كلي      

  نگارنده قصد دارد صرفاً از رهگذر يك عامل كمتر ديده شـده امـا                -خواهد شد   
اين عامل موانع موجـود     . بسيار مؤثر در وضع علوم انساني به اين موضوع بپردازد         

 .  در رشته هاي علوم انساني استبر سر راه اعزام دانشجو به خارج از كشور
 
 موانع فرهنگي   . 1

محققان براي شناسايي و دسته بندي موانع رشد علوم انساني يا علوم اجتماعي در              
يكي از پژوهشگران علوم اجتمـاعي      . ايران از شيوه هاي مختلفي استفاده كرده اند       

سـته  مشكالت موجود در توسعه علوم اجتماعي را به مـشكالت عـام و خـاص د               
 معرفـت   خـصلت مقصود از مشكالت عام، مسائلي است كـه         . بندي نموده است  

 و صـرفاً مخـتص علـوم    دارنـد  شـناختي  هـستي  يـا  و شـناختي  روش، شـناختي 
هاي خاصي كه علوم     مشكالت خاص نيز به چالش    . اجتماعي محسوب نمي شوند   

 ديگـر   يكـي ). 1385افشار كهن    (گردد اجتماعي در ايران با آن مواجه است بازمي       
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از صاحب نظران علوم اجتماعي عواملي كه مانع بسط دانـش اجتمـاعي در ايـران                
تقسيم مـي   ) زا برون(و برون بخشي    ) زا درون(هستند را به دو دسته درون بخشي        

 سـاختار  برنامـه،  سـاختار  كنشگران،« شامل زا درون عوامل ).1385عبداللهي   (كند
 »اجتماعي علوم تجهيزات و منابع ارساخت و وروكراسي بساختار سازماني، اجتماع

 وضـعيت  و اجتمـاعي  نظـام « مـواردي چـون      شـامل  نيـز    برونزا عوامل . گردد مي
در مقاله حاضر تفكيـك  . شود مي »جامعه فرهنگي و اجتماعي سياسي، اقتصادي،

لـذا در اينجـا     . مسائل علوم اجتماعي از كليت مسائل علوم انساني ضرورتي ندارد         
ديگر مي پـردازيم كـه در ارزيـابي خـود از وضـعيت علـوم       به بررسي دو ديدگاه    

 . انساني، كليت اين علوم را مد نظر قرار داده اند
ضـمن توصـيه    ) 1383پايا،  (» موانع رشد علوم انساني در ايران     «علي پايا در مقاله     

هاي اصلي   »گره«اي براي بررسي موانع رشد علوم انساني در ايران به             شبكه الگوي
 پايا توضيح مي دهد كه      .كند علوم انساني در ايران بوده اند اشاره مي       كه مانع رشد    

پيچيده در قالب يـك شـبكه بـا چنـدين گـره اصـلي و                هاي    نظامدر اين رهيافت    
 با در نظر گرفتن آن گره       نظامهاي فرعي در نظر گرفته مي شود و آنگاه كليت            گره

يـار و مبنـاي تـشخيص       البته پايا به اين پرسش كه مع      . هاي اصلي تحليل مي شود    
گره هاي اصلي و شناختن تعداد آنها و همچنين نحوه تفكيك آنهـا از گـره هـاي                  
فرعي چيست پاسـخي نمـي دهـد، امـا در مجمـوع رهيافـت انتخـابي او از نظـر                   
امكاناتي كه براي شناسايي و تشريح يك موضوع انساني و اجتمـاعي فـراهم مـي                

ون پيـشينه تـاريخي ، موقعيـت         او حتـي مـواردي چـ       . كند رهيافت مفيدي است   
 و عوامل اقتصادي را نيز در زمره گره هاي اصـلي و موانـع               راهبرديجغرافيايي و   

در نگاه او عوامل فرهنگي نيز همچـون        . رشد علوم انساني در ايران بر مي شمارد       
پايـا در   . گره اي در كنار ديگر گره هاي اصلي مانع رشد علوم انـساني قـرار دارد               

عـدم ارتبـاط بـين علـوم انـساني و علـوم             «نگي به مواردي چون     ذيل عوامل فره  
مـشكل  « ،   »مـشكل ترجمـه   «،  »هـاي مرتبـه دوم      عدم آشنايي با معرفـت    «،  »طبيعي
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در جامعـه اشـاره      »تنـك مـايگي زيـست بـوم عقالنيـت         « و نهايتاً    »مدهاي فكري 
 هايي كه در نگرش پايا نسبت به عوامل فرهنگي مانع رشـد    يكي از كاستي  . كند مي

علوم انساني در ايران به چشم مي خورد، فقـدان توجـه بـه فرهنـگ عمـومي يـا                    
در نگاه پايا مرتبه و منزلتي كه علوم انساني در افكار عمـومي             . فرهنگ عامه است  

و فرهنگ روزمره مردم دارد ظاهراً هيچ نقشي در وضع كلي علوم انساني در ايران             
م ما علـوم انـساني فاقـد منزلـت          واقعيت اين است كه در فرهنگ عامه مرد       . ندارد

علوم فني و يا پزشكي است، و اين مسئله در گرايش نوجوانان و جوانان نخبـه و                 
روي ديگر اين واقعيـت آن اسـت        . ممتاز كشور به اين رشته ها تأثير بسزايي دارد        

كه با تأسف برخي از نوجوانان و جوانان از سر ناگزيري و ناتواني در رشته هـاي                 
 . هاي علوم انساني رو مي آورند به رشتهفني و پزشكي 

هـاي حـوزه علـوم انـساني           درصـد ترجمـه    80بيش از   «پايا بر اين باور است كه       
بـا ايـن وصـف او هنگـام         . »كننـده اسـت     هاي مغلوط و نادرست و گمـراه        ترجمه

صـرفاً در حـد انتقـاد از         را   »مسئله زبان «بررسي موانع رشد علوم انساني در ايران        
اي گذرا از كنار اين عامـل        دهد و با اشاره     تقليل مي  »نامناسب موجود هاي   ترجمه«

 . كند عبور مي
نگراني شديد خود    »عقالنيت، عينيت و حقيقت   «ضمن اينكه او از موضعي مدافع       

هاي پست مدرن كه منتقد مفاهيم بنيادين عهـد          را از رواج و ترجمه برخي انديشه      
از .  اروپا هستند، ابراز مي كنـد      19 و   18روشنگري و انديشه مدرن رايج در قرون        

علم تجربي هم ممكن است روايتي باشـد در عـرض ديگـر             «نظر او اين تفكر كه      
بدين ترتيب او ظاهراً خواهـان حفـظ   .  است»بسيار مخرب« يك ادعاي  »ها  روايت

نوعي نظام سلسله مراتب در علوم و پاسداشت جايگاه برتر علم تجربي در طـول               
با وجود تأكيد ويژه پايـا بـر ضـرورت     . هاي بشري است    روايت ها يا  ساير معرفت 

 به عنوان لوازم تقويت زيست بوم عقالنيت، لحـن و موضـع او              -آزادي و نقادي    
در باب تفكر پست مدرن در تضاد با ادعاي آزادي و نقادي است و مي توانـد بـه                   
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ايي ادعاهـ «تجويز نوعي سياست خاص نسبت به انديشه هايي كه از نظـر ايـشان               
اين شائبه با توجه به عضويت ايشان در يكي از          .  هستند منجر شود   »مخرببسيار  

شـايد بـه دليـل همـين     . مراكز اصلي تدوين سياست علمي كشور قابل تأمل است       
قبيل نگرشهاي پوزيتيويستي به علم است كـه امـروزه برخـي متفكـران غربـي از                 

 . (Heldetal,1999)  ياد مي كنند»ايدئولوژي علم«مفهومي تحت عنوان 
امروزه به نظر مي رسد با از ميان رفتن مرزهاي سابق حوزه هايي چون فيزيـك و                 

 ارائـه مـي شـد،       »حقيقت علمي «فلسفه، بسياري از آنچه كه پيش از اين در قالب           
 »هـا  روايتي در عرض ديگـر روايـت      «ها، و    در كنار ديگر نظريه    »اي نظريه«بيش از   

 سـابق   1 نيز ديگـر از آن سـروري       »ايدئولوژي علم «اً  لذا طبع . نمي تواند تلقي شود   
وقتي حتي در ساحت علوم تجربي هم از ادعاهـاي مطلـق            . خود برخوردار نيست  

 كمتر سخن مي رود، علوم انساني و عرصه         «عين حقيقت كشف  «انگارانه مبتني بر    
در ) ع(به تعبير زيبايي منسوب به امام حسين        . انديشه بشري طبعاً جاي خود دارد     

 »من كاَنت حقائقُه دعاوِي، فَكَيف ال تَكونُ دعاويه دعاوي         «: دعاي شريف عرفه  
آنكس كه حقايقش ادعاهايي بيش نيست، چگونه ممكن اسـت ادعاهـايش ادعـا              (

 )نباشد ؟
  
 مسئله زبان. 2

برخي انديشمندان نـه تنهـا ام المـسائل علـوم انـساني، بلكـه علـت العلـل همـه                     
هاي فرهنگـي ، سياسـي، اجتمـاعي و اقتـصادي جامعـه را در                مشكالت و ناكامي  

چنين ديدگاهي ممكن است از نگاه فردي چون        . ريشه يابي مي كند    »مسئله زبان «
 تلقي شود، زيرا در مواجهه با يـك موضـوع يـا             »تحويل گرايي افراطي  «پايا نوعي   

 بـا  »يتـك عـامل  « پيچيده آنرا صرفاً به يك علت تحويل نموده و به اصطالح            نظام

                                                 
١. Hegemony 
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 كه پيشتر اشاره شد پايا در برابر ايـن رهيافـت بـر              گونه  همان. آن برخورد مي كند   
 . كيد داردأاي ت ترجيح رهيافت شبكه

علـوم  «  بر پايه ي اين پيش فرض كه          »مشكل زباني ما  «داريوش آشوري در مقاله     
نيـز زبـاني    ي و   و تـاريخ  ي   را به سـاحت خودآگـاهي اجتمـاع        ر بش »انساني مدرن 

، )4، ص   1383آشـوري،    ( آشنا نموده اسـت    ا آنه »اصل تغيير پذيري  « و با    رسانده
 را  »زبـان طبيعـي   «او  . به تبيين و تشريح وجه تاريخي و فرهنگي زبان مي پـردازد           

 و بر اين باور است      »تأثير اراده آگاهانه بشري در آن اندك است       «داند كه    زبانى مي 
توان خواسته و دانسته در زبـان      يمدرن گمانى از اين نداشت كه م        انسان پيش «كه  

دست برد و آن را به دلخواه، و با دستكاري آگاهانه، بنا به نيازهـاي تـازه بـه كـار                  
با پيدايش مدرنيت است كه دست انسان براي شناخت علمي زبـان            «تنها  . »گرفت

  ).6 – 7: همان(»  مرز آن گشوده شده است-و -حد و توسعه آگاهانه بي
 بـه زبـان،     2 و تكامـل گرايانـه     1گرايانه نين نگاه تاريخي غايت   آشوري بر اساس چ   

كه زبان توسعه نيابد حتـي علـوم تجربـي نيـز امكـان               نتيجه مي گيرد كه تا زماني     
رهيافت تكنولوژيك به زبان شرط ضروري پيشرفت علم        «: توسعه نخواهد داشت  

 بـه    صاحب اين قلم خـود را شايـسته ورود         ).8: همان(» و تكنولوژي مدرن است   
هـايي بـراي او    اگرچه اين رهيافت پرسش. اين بحث و يا نقد اين نظريه نمي داند  

 زبـان شـرط الزم      فنـاوري از آن جمله اينكـه آيـا توسـعه          . بر جاي گذاشته است   
تـوان بـراي توسـعه        است يا شرط كافي براي آن؟ آيا مـي         فناوريتوسعه علمي و    

يـا فرآينـد توسـعه در ديگـر         زبان و توسعه علم تقدم و تأخر زماني قائـل شـد؟ آ            
 نيز چنين مسيري را طي كـرده اسـت؟ و   -مثالً در كشوري چون ژاپن    - كشورها

نهايتاً اينكه با اتكا به كدام مباني و مدارك مي توان اثبات نمود كـه بـشر پـيش از                    

                                                 
١. Teleological 
٢. Evolutionist 
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 از خودآگاهي اجتماعي و تاريخي و زباني برخـوردار نبـوده            »علوم انساني مدرن  «
 است؟ 

ها، اهميت نوع نگاه آشوري در اين است كه ما را نسبت              اين پرسش  صرف نظر از  
به يكي از اصلي ترين موانع موجود بر سر راه رشد علمي ايران در عرصـه علـوم                  

از آنجا كه در اين مقاله نگارنـده صـرفاً          . انساني هشيار تر و خودآگاه تر مي سازد       
شار مقاالت علوم انـساني در      به دنبال شناسايي ريشه ها و علل پايين بودن آمار انت          

 “توسـعه نيـافتگي   ”نشريات بين المللي است و نه به دنبـال كـشف علـت العلـل                
گيري از نظريه آشوري را صرفاً در محـدوده موضـوع ايـن     جوامع بشري، لذا بهره  
در ) Genuine(ترديدي نيست كه پژوهش هاي اصـيل        . مقاله پي خواهد گرفت   

 طبيعـي بـا     طـور   بهشود   هاي نوين مي   ليد انديشه حوزه علوم انساني كه منجر به تو      
ها در معنـايي ديگـر و در نتيجـه گـسترش             هاي نوين و يا بازتوليد واژه      توليد واژه 

هـاي خـاص     هر انديشه جديدي قالب بياني و واژه      . امكانات زبان همراه مي شود    
ست كار مي بندد و از اين رو اين سخن آشوري پذيرفتني ا           ه  آفريند و ب   خود را مي  

طبعـاً  . انجامـد  كه توليد فكر و رشد انديشه بشري به گسترش و توسعه زبـان مـي              
چنين فرآيندي با آنكه فـرد يـا گروهـي صـرفاً بـراي واژه هـاي توليـد شـده در                      

 . هاي ديگر معادل يابي كند متفاوت است زبان
.  دانـست »ترجمـه «اما سخن اخير را نيز نبايد حمـل بـر كـم ارج دانـستن مقولـه          

نه هنوز در پـاره اي اذهـان و محافـل فرهنگـي و سـاختارهاي آموزشـي و        متأسفا
هـاي تحقيرآميـز مواجـه       پژوهشي امر مهم ترجمه با بدبيني، قدر ناشناسي و نگـاه          

به رسميت شناخته نشدن اهميت، ضرورت و دشواري امر ترجمه در علوم            . است
ونـه ممكـن    چگ. انساني خود از موانع كليدي رشد علوم انـساني در ايـران اسـت             

هـا و دانـش      است ما داعيه دار نظريه پردازي و توليد علـم باشـيم ولـي از نظريـه                
كـه مرزهـاي دانـش و قلمـرو          موجود در جهان بي خبر باشـيم؟ قطعـاً تـا زمـاني            

هاي نو براي ما ناشناخته باشند، امكان دانش افزايي و توليد انديـشه هـاي                انديشه
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م براي نوشتن به زبان علمي رايج جهـان،         مقدمه الز . جديد نيز ممكن نخواهد بود    
 . خواندن بدان زبان و فهميدن آن زبان است

يك نكته اساسي اما گاه فراموش شده اين است كه اهميت و ضرورت تـسلط بـه                 
زبان علمي و تخصصي رايج دنيا براي دانشجويان ، پژوهشگران و اسـاتيد علـوم               

در . هاي علمـي اسـت     ير گروه انساني بسيار بيشتر از اهميت و ضرورت آن در سا         
نظام آموزش دانشگاهي غرب پذيرفته شدن در رشته هاي علـوم انـساني مـستلزم             

به همـين دليـل امكـان ادامـه تحـصيل در            . تسلط به مراتب بيشتري بر زبان است      
خارج از كشور در مقاطع عالي براي دانشجويان رشته هـاي علـوم انـساني بـسي                 

كـه در نظـام آموزشـي مـدارس و           درحـالي .  دشوارتر از ساير دانشجويان اسـت     
دانشگاههاي ما تفاوت چنداني ميان كيفيت و كميت آموزش زبان در رشـته هـاي               

حتـي در دوره هـاي كارشناسـي ارشـد و           . علوم انساني و ساير رشته هـا نيـست        
مقـررات و   .  نيز توجهي به مطالعه متون مرجع به زبان اصلي وجود نـدارد            دكتري

اي اسـت كـه حتـي بـه ترجمـه متـون              هي نيز بعضاً به گونـه     روال معمول دانشگا  
دانشجو به عنوان انجام تحقيق درسـي بهـايي داده          به دست   ارزشمند علوم انساني    

  1.نمي شود
 
 مسئله اعزام دانشجو به خارج. 3

مشكالت موجود در اعزام دانشجو به خارج از كشور در رشته هاي علوم انـساني               
ود در اين زمينه نيز از جـدي تـرين عوامـل سـد راه               و موانع نظري و عملي موج     

رشد علوم انساني ايران در سطع بين المللي است كه كمتـر بـدان پرداختـه شـده                  

                                                 
تأكيد بر ضرورت تقويت زبان انگليسي دانش آموزان و دانشجويان علوم انساني در اين مقاله صرفاً . 1

طبعاً اين تأكيد به معني ناديده گرفتن اهميت فوق العاده تسلط بر زبان . با توجه به موضوع مقاله است
 .اني نيستفارسي و ضرورت آشنايي با زبان عربي براي چنين دانش آموزان و دانشجوي
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در ادامه اين مقاله بر اساس برخي مشاهدات و تجربيات شخـصي بـه ايـن                . است
 . موضوع مي پردازم

 
 موانع نظري. 1-3

ايي است كـه اصـوالً بـه موضـوع          مقصود از موانع نظري در اين عرصه، ديدگاهه       
اعزام دانشجو به خارج از كشور در رشته هاي علـوم انـساني بـا ديـده بـدبيني و                    

شايد بتوان اين ديدگاهها را در قالب دو گروه كلي دسـته بنـدي             . ترديد مي نگرند  
 .كرد

   1فن ساالري. 1
 فلـسفه اعـزام     ياد كرد اصوالً    »فن ساالران «گروه اول كه از آنها مي توان با عنوان          

نـوين و   هاي    فناوريهاي استفاده از ابزار ها و        دانشجو به خارج را آموختن روش     
ايـن گـروه بـر ايـن باورنـد كـه            . توليد آنها در داخل كشور مي داننـد       )باز(احياناً  

 »بـه درد كـشور  «دانشجو بايد صرفاً در رشته هايي در خـارج تحـصيل كننـد كـه           
 آنها چيـزي جـز عقـب مانـدگي و نـاتواني در               نيز در نگاه   »درد كشور «بخورد و   

ترين جنبـه علـم، كـاربرد        از چنين ديدگاهي مهم   . وري توليد كاال و ابزار نيست     افن
مستقيم و مادي آن است و علمي كه كاربردي در زندگي روزمـره نـدارد مـصداق          

اين نگرش  .  است كه نبايد بدان پرداخت و بابت آن هزينه كرد          »علم الينفع «همان  
با عنايت به اينكه    .  است و همه چيز را در ابزار خالصه مي كند          »ابزار محور «اً  غالب

به حسب ظاهر در پژوهش هاي علوم انساني جز كتاب و كاغذ و قلم ابـزاري در                 
توان در داخل كشور ابتيـاع نمـود، لـذا اساسـاً             ميان نيست و اين ابزارها را نيز مي       

هـاي علـوم انـساني وجـود         ر در رشته  دليلي براي اعزام دانشجو به خارج از كشو       
نوع تعديل شده اين نگرش، بر اين باور است كه اعزام دانشجو بـه خـارج                . ندارد

 در دكتـري  علمي جديد ، تكميل دوره هـاي  هيئتصرفاً بايد با هدف رفع نياز به  
                                                 
١. Technocracy 
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بـه نظـر مـي    .  دنبـال شـود  »خودكفايي«داخل كشور و به اصطالح رسيدن به مرز      
بـه  .  نيز در مورد برخي از علوم انـساني قابـل قبـول نباشـد      رسد حتي اين نگرش   

ـ عنوان مثال آيا شايسته است كه به صرف وجـود دوره             ي فلـسفه در داخـل      دكتري
كشور باب اعزام دانشجو به خارج در رشته فلسفه مسدود شود؟ اصـوالً آيـا مـي                 

كـر   در توليـد انديـشه و تف       “به مرز خودكفـايي   ”توانيم زماني را مشخص كنيم كه       
رسيده باشيم؟ نگارنده بر اين باور است كه با توجه به شـرايط موجـود در علـوم                  
انساني، حتي اعزام اساتيد براي فرصت مطالعاتي به خارج از كشور نيز نمي تواند              

 در  دكتـري فوايدي را به همراه داشته باشد كه اعزام دانـشجوي جديـد در مقطـع                
ن دانشگاهها از تعصب ورزي و تكرار       نجات يافت . چنين رشته هايي به همراه دارد     

مكررات نظريه هاي چند دهه گذشته غرب در برخي رشته هاي علـوم انـساني از      
 .جمله اين فوائد است

 
 1خود شيفتگي. 2

گروه دومي كه نسبت به اعزام دانشجو در رشته هاي علوم انساني به خـارج روي              
اگـر گـروه    .  نـام نهـاد    »خودشيفتگان«خوشي نشان نمي دهد را مي توان با عنوان          

نخست با نگاهي فن ساالرانه و كاركردگرا به اولويت بندي و ارزشـگذاري علـوم      
 بـه مرزبنـدي ميـان علـوم مـي           2باورداشت، گروه دوم با نگاهي شبه ايدئولوژيك      

از نظر اين گروه علوم انساني مدرن در غرب بر مباني استوار شـده اسـت                . پردازد
لـذا اعـزام دانـشجو      .  مغاير هـستند   »ما«ري و فرهنگي     ذاتي با مباني فك    طور  بهكه  

جهت تحصيل در اين رشته ها در خارج از كشور نيز نتيجه اي جز به بـار آمـدن                   
 ايـن گـروه برهـان       . دربرنخواهـد داشـت    »از خـود بيگانـه    «كرده و    نسلي تحصيل 

 فرهنگي ما   »ذخائر غني «ديگري نيز براي مخالفت خود اقامه مي كنند و آن وجود            

                                                 
١. Narcissism 
٢. Quasi-ideological 
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ت كه مي تواند به عنوان منبعي سرشار مورد استفاده و پژوهش اصحاب علـوم               اس
لذا اعزام دانشجو به خارج در رشته هاي علوم انساني براي آنها            . انساني قرار گيرد  

    .  است»كرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي«مصداق بارز 
از انقالب اسالمي   به نظر مي رسد اين دو ديدگاه ظاهراً متعارض طي ساليان پس             

دست در دست يكديگر مسبب بسياري از ناكامي ها و موانع رشد علـوم انـساني                
از يكسو فقدان توان كارشناسي و نگرش تحقير آميز نسبت بـه            . در ايران بوده اند   

علوم انساني در ساختار آموزش عالي كشور همواره موجبات گاليه مندي اسـاتيد             
از طرف ديگر علـوم انـساني از بيـرون حـوزه            . و دانشجويان اين علوم بوده است     

ايـن در   . آموزش عالي نيز هدف حمالت و انتقادات بـسياري قـرار گرفتـه اسـت              
حالي است كه هيچ يـك از ايـن دو ديـدگاه را نمـي تـوان بيـانگر نگـاه رسـمي                       

عـالي   نگـاهي بـه مـصوبات شـوراي       . جمهوري اسالمي به علوم انساني تلقي كرد      
ون رشته هاي علوم انساني و هنر مي تواند اين ادعا را ثابت             انقالب فرهنگي پيرام  

به عنوان مثال شورايعالي انقالب فرهنگي در سي و چهـارمين جلـسه خـود               . كند
 ، يعني مقارن دوره رياست جمهوري آيت اهللا خامنـه اي و             1364 مرداد   29مورخ  

 :رياست ايشان بر اين شورا ، تصويب نمود كه
نظيـر  ( نيـز هـستند     تعهـد كـافي    داراي  كه اسالمي   مباني  به از افراد آشنا گروهي«

 و   شـده  انتخـاب )  تا الهيـ   مستعد دانشكده التحصيالن فارغ  و  فاضل  طالب برخي
 از   خارج  به  بورسيه  بصورت  انساني  علوم هاي  رشته عالي   در سطوح  تحصيل براي

: اني شوراي عالي انقالب فرهنگـي به نقل از پايگاه اطالع رس(» شون  كشور اعزام
)php.tree/provs/org.iranculture.www://http ( ذيــل مــصوبات شــورا

 ). 1385 آذر 20بازديد شده در . پيرامون وزارت علوم تحقيقات و فناوري
و ديدگاه بدبينانه فوق همـسويي      بديهي است كه چنين مصوبه اي با هيچ يك از د          

بـه خـارج از كـشور در ايـن مـصوبه در آن              “ طالب فاضل ”تأكيد بر اعزام    . ندارد
،  خصوصاً با توجه به اينكه امـروزه هنـوز از نگـاه برخـي             . تاريخ قابل تأمل است     
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وجود حوزه هاي علميه در داخل مايه بي نيازي به اعزام به خارج در رشته هـاي                 
 ارديبهشت  19شورايعالي انقالب فرهنگي همچنين در مورخه       . تعلوم انساني اس  

 نيز مصوبه مشابهي پيرامون اعزام دانـشجو بـه خـارج در رشـته هـاي هنـر        1374
 .  )همان (داشته است

از آنجا كه اين مقاله در جمع صاحب نظران علوم انساني ارائـه مـي گـردد قطعـاً                   
سـخ بـه شـبهات آنهـا در  اينجـا            نيازي به نقد و بررسي مجدد آن دو ديدگاه و پا          

تنها به ذكر همين نكته اكتفا مي شود كه اگر واقعاً بر اين باور هستيم           . وجود ندارد 
كه فرهنگ و تمدن اسالمي و ايراني ما از ذخائر ارزشمند علمي و فرهنگي كهـن                
و گنجينه هاي بي نظيري از متون ديني و ادبي برخوردار است، اين باور بايد ما را              

از پيش و بيش از ديگران نسبت به اهميت و ضرورت تربيـت پژوهـشگران               بيش  
اگر بنا است كه اين ذخائر همچنـان زيـر          . علوم انساني برانگيزاند و خودآگاه كند     

هاي كتابخانـه هـا و مـوزه هـا خـاك بخـورد و در                 آوار زمان بماند و يا در قفسه      
ولي اگـر  . باشند كه هيچزندگي فردي و اجتماعي امروز ما كمترين تأثيري نداشته       

 ما نيز اثرگذار باشد و در عصر يكسان سازي و           »بودن« ما در    »داشتن«بنا است كه    
همگن سازي فرهنگ ها، عناصر كهن فرهنگي و تمدني ما نقشي در تمايز يـافتن               
سيره فردي و سلوك اجتماعي و حتي روند پيشرفت جامعه ما داشته باشد، بـدون         

پژوهشگراني كه مسير دشواري كه     . وم انساني هستيم  شك نيازمند پژوهشگران عل   
انسان مدرن با اتكا به علم و عقل خود طي كرده اسـت و دسـتاوردهاي آنـرا بـه                    

هـاي ايـن مـسير و مـصائب و           رسميت بشناسند، و در عين حـال بـر محـدوديت          
هـاي بـسياري كـه       فجايعي كه براي بشريت به همراه داشته است، و نيـز پرسـش            

چنـين پژوهـشگراني از     .  مسير بي پاسخ مانده است، واقف باشند       همچنان در اين  
بصيرت و كارآمدي بيشتري جهت كاوشگري در آن دفينه ها و استخراج گوهر از              

 .آنها براي نيازهاي امروز ما برخوردار خواهند بود
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 موانع عملي . 3 -2
ارج در  گذشته از موانع نظري فوق، در عرصه عمل نيز فرآيند اعزام دانشجو به خ             

رشته هاي علوم انساني با موانع خاص اجرايي مواجه است كه بـه برخـي از آنهـا       
 .در زير اشاره مي شود

 
پيش از اين بـه سـخت گيـري دانـشگاههاي غربـي در احـراز نمـره زبـان در                     . 1

طبعاً اين دشواري ها منجر به كاسـته        . خصوص رشته هاي علوم انساني اشاره شد      
از طرف  . واجد شرايط بورس در اين رشته ها مي گردد        شدن از تعداد دانشجويان     

ديگر وزارت علوم براي دانشجويان رشته هاي علوم انساني و دانـشجويان سـاير              
رشته ها مدت زمان برابري براي طي نمودن دوره تكميلي زبـان در كـشور محـل                 

با توجه به تفاوت نمره زبان مورد نياز در رشـته هـاي علـوم               . تحصيل قائل است  
ها، اين تساوي در عمل ظلـم در حـق           اني و دشواري زبان تخصصي اين رشته      انس
 . شود شجويان علوم انساني محسوب ميندا
 
مشكل ديگر ضعف تـوان كارشناسـي وزارت علـوم نـسبت بـه تنـوع و تكثـر            . 2

 در  1اي هاي نوين علوم انساني و شكل گيري حوزه هـاي جديـد بينـا رشـته                رشته
ه بودن اين حوزه ها در داخل كـشور و خـصوصاً در       ناشناخت. ديگر كشورها است  

نظام كارشناسي و ارزشيابي وزارت علوم، به نوبه خود فرآيند اخذ پذيرش و طي              
هـا دشـوارتر    كردن مراحل بـورس را بـراي دانـشجويان عالقمنـد بـه ايـن رشـته        

 .سازد مي
 
ت  كه پيش از اين گفته شد يكي از داليل مطلوبيـت نگـارش مقـاال               گونه  همان. 3

هـايي بـا     علوم انساني به زبان بين المللي پر كردن خأل موجود در زمينه پـژوهش             
                                                 
١. Inter-disciplinary 
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از طـرف ديگـر مزيـت       . موضوع فرهنگ ، جامعه و هويت ايراني و اسالمي است         
نسبي يك دانشجوي ايراني در خارج از كشور شناخت و دانش قبلي او نسبت به               

نـساني اسـاتيد و      معمـول در رشـته هـاي علـوم ا          طـور   بـه . اين موضوعات است  
پژوهشگران بيش و پيش از هر موضوعي به موضوعات مرتبط با فرهنگ ، جامعه              

ايـن در حـالي     . پردازنـد   مـي  »مسائل خود «در واقع به    . و هويت خود مي پردازند    
است كه بر اساس مقررات وزارت علوم دانشجويان بورسيه ايراني در رشته هـاي              

له پژوهشي خود را از ميان موضـوعات و         علوم انساني نبايد موضوع و عنوان رسا      
 به عبارت ديگر اگر  دانشجويي بخواهـد بـا           1.عناوين مرتبط با ايران انتخاب كنند     

 ، مطالعـات    شناسـي   رواناستفاده از نظريه هاي جديـد فلـسفي، جامعـه شناسـي،             
به تحقيق پيرامون يك شاعر ايراني، يك فيلسوف مسلمان يا يكي از            ... فرهنگي و   

 يعني به كاوش در يكي از همان گنجينه هايي كه اينهمه            –هبي ما بپردازد    متون مذ 
به وجود آنها افتخار مي كنيم و از ضرورت معرفي آنهـا بـه جهانيـان سـخن مـي                    

  طبق مقررات موجود چنين دانشجويي امكان تحصيل با بورسيه وزارت            –گوييم  
 و بررسي دربـاره يكـي       حتي اگر او در رساله خود به دنبال تحقيق        . علوم را ندارد  

از مشكالت فرهنگي و اجتماعي جامعه خود باشـد بـاز هـم امكـان دسـتيابي بـه                   
اما اگر بخواهـد راجـع بـه هنرمنـدان غـرب،            . بورسيه دولتي را از دست مي دهد      

 .فالسفه غرب و مسائل جامعه غربي تحقيق كند راه بر او باز است
ارج از كشور براي دانـشجويان    بديهي است كه چنين مقرراتي باب تحصيل در خ        

اما جاي ايـن پرسـش بـاقي اسـت كـه            . علوم انساني را باز هم مسدودتر مي كند       
چنين مقرراتي در وزارت علوم بر اساس چه مبنا و منطقي وضع شده اند؟ به نظر                

                                                 
نگارنده شخصاً هنگام طي نمودن مراحل بورس با اين قانون در وزارت علوم مواجه شده ام و در . 1

ه متن متأسفانه دسترسي ب. پرس و جو از ساير دانشجويان بورسيه وزارت علوم نيز اين مسئله تأييد شد
اين مصوبه يا آيين نامه و تاريخ تصويب آن به دليل حضور اينجانب در خارج از كشور هنگام نگارش 

 . اين مقاله ميسر نگرديد
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 »روش تحقيق«مي رسد نگرش فن ساالر و ابزار محور به علم منجر به خلط ميان            
متأسفانه هنوز هم ايـن تـصور       . وم انساني گرديده است    در عل  »موضوع تحقيق «و  

در برخي عوام و خواص وجود دارد كه دوره دكتري در يـك رشـته را معـادل و                   
 .  تلقي مي كنند“كسب همه دانش موجود در آن رشته”برابر با 

 – را صرفاً جمع آوري اطالعـات يـا دانـش موجـود بـدانيم                دكترياگر كل دوره    
 1 به طور مختصر در فصل اول رساله به عنوان سابقه تحقيـق    يعني آنچه كه معموالً   

  دليلي وجود ندارد كه آنهمه هزينه صرف كنـيم و دانـشجويي را               -ارائه مي شود    
طبعاً در داخل كـشور مـي       . به خارج اعزام تا درباره ايران اطالعات گردآوري كند        

 نيازي بـه ذكـر      اما. توان راحت تر پيرامون چنين عناويني اطالعات گردآوري كرد        
مهم اين است كـه ايـن   .  صرفاً جمع آوري اطالعات نيست دكترينيست كه دوره    

اطالعات چگونه و بر اساس كدام روش و با استفاده از چه نظريه هايي پـردازش                
هـاي   هـا يـا نظريـه      كـار بـردن روش    ه   را دوره آموختن و ب     دكترياگر دوره   . شود

وضوعات مربوط به ايـران نـه تنهـا يـك           جديد تحقيق بدانيم، اعزام دانشجو در م      
اش بـه    چرا نبايد دانشجويي كه در رسـاله      .  بلكه يك ضرورت تلقي مي شود      ،نياز

نظريه هاي جديد اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و يا فرهنگي مـي پـردازد اجـازه                 
 جامعه خودش مورد بررسي تطبيقي      وضعيتها را با     داشته باشد نسبت اين نظريه    

پرتو چنين نگاهي اشكاالت ، نواقص و يا مزاياي اين نظريه هـا را              قرار دهد و در     
 برشمارد؟ 

 كـامال انتزاعـي و      طور  بهگاه   گاه فراموش مي شود كه نظريه هاي مشهور  نيز هيچ          
اغلب نظريه هـا حتـي اگـر بـشكلي          . بر اساس يافته هاي نامحدود پديد نمي آيند       

يـز در مرحلـه اول بـا مطالعـه          گسترده در جهان مورد اقبال قـرار گرفتـه باشـند ن           
لـذا ممنـوع كـردن      .  بنيـان نهـاده شـده انـد        2ها و شواهد محـدود و خـاص        نمونه

                                                 
١. Literature Review 
٢. Particular 
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دانشجويان ايراني از انجام تحقيق بـر موضـوعات مـرتبط بـا فرهنـگ، جامعـه و                  
هويت آنها نتيجه اي جز تداوم فقدان منابع علمـي معتبـر دربـاره ايـران نخواهـد                  

 .و لطمات آن پيش از اين برشمرده شدداشت كه پاره اي از زيانها 
 
 آمار اعزام دانشجو در علوم انساني . 3-3

هاي گذشته تأثير قابل تـوجهي       به نظر مي رسد موانع نظري و عملي فوق در سال          
. در پديد آمدن نابرابري در اعزام دانـشجو در رشـته هـاي مختلـف داشـته اسـت                  

زارت علـوم طـي     ودقيـق اعـزام     رغم تالش بسيار، نگارنـده آمارهـاي          بهمتأسفانه  
 جسته و گريخته از مصاحبه هاي       طور  بهآنچه  .  نياورد به دست هاي گذشته را     سال

 مي آيد نـشان مـي       به دست مديران وزارت علوم و برخي نشريات اين وزارتخانه         
دهد نسبت هاي اعزام دانشجو در رشته هاي مختلف در سالهاي گذشته از تعادل               

دانشجويان بورسيه شاغل   به عنوان مثال از ميان كل       .  تكمتري برخوردار بوده اس   
 نفـر در گـروه علـوم    182تعداد  تنها 1377به تحصيل در خارج از كشور در سال  

 نفـر در    229 در همـين سـال       حالي كه ، در   اند  نفر در گروه هنر بوده     32انساني و   
حـصيل   در خارج مشغول به ت مهندسي – نفر در گروه فني      449 و   گروه علوم پايه  

سياستها و   بخشپايگاه اطالع رساني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،          (بوده اند 
  : اقدامات انجام شده

htm.Policies/Policy/Persian/ir.gov.msrt.www://http( . 
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زارت علـــوم، تحقيقـــات و فنـــاوري   پايگـــاه اطـــالع رســـاني و  : (منبـــع

htm.Policies/Policy/Persian/ir.gov.msrt.www://http  (   و  نشريه
هاي اخير اين نسبت ها تعادل بيشتري يافتـه اسـت             در سال .1384نمود ، شهريور    

 مهندسي و علوم    -هاي علوم انساني  ، فني        رشته  در 1383به گونه اي كه در سال       
 حكم بورسيه جديد جهت اعـزام بـه خـارج صـادر             32 و   30 و   34پايه به ترتيب    

در اين سال تعداد بورسيه شاغل به تحصيل در خارج در رشـته هـاي               . شده است 
 نفر ، بـراي فنـي      95  نفر بوده است كه اين رقم براي علوم پايه            121علوم انساني   

نشريه نمود ، نـشريه خبـري   ( نفر بوده است 61 نفر و در گروه هنر    191ي  مهندس
اداره كل بـورس و امـور دانـشجويان خـارج معاونـت دانـشجويي وزارت علـوم            

).  17-16، صـص  1383، گزارش عملكرد سال     1384تحقيقات و فناوري شهريور     
شـته تربيـت    البته با توجه به دامنه گسترده تعريف علوم انساني در ايـران كـه از ر               

شود ، جاي اين پرسش باقي است كه سهم هر يك از              بدني تا فلسفه را شامل  مي      
. زير رشته هاي فوق از تعداد كل بورسيه در گروه علوم انساني چـه ميـزان اسـت                 

 .متأسفانه امكان دسترسي به اين اطالعات نيز براي نگارنده ميسر نبود
 

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

۴٠٠

۵٠٠

تعداد بورسيه 

سال  ١٣٧٧  سال  ١٣٨٣

الهاي ١٣٧٧ و  ١٣٨٣ تصوير  ۵ - آمار دانشجويان بورسيه وزارت علوم در س
 به تفكيك رشته  

فني -مهندسي 
علوم پايه 
آشاورزي 
علوم انساني 
هنر
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 راهكارها و پيشنهادها
با توجه به مواردي كه مـورد بحـث قـرار گرفـت راهكارهـا و                در پايان اين مقاله     

 براي كمك به افزايش سهم ايران در توليـد علـوم انـساني و انتـشار                 هايي  پيشنهاد
 بيشتر آثار محققان و پژوهشگران ايراني در نشريات و كتب معتبـر جهـاني                چههر

ته است، در   هاي پيشين اين مقاله رف     با توجه به شرحي كه در بخش      . ارائه مي شود  
ها و داليل اين پيشنهادها صرف نظر شده و صرفاً بـه             اينجا از ذكر مجدد ضرورت    

الزم بـه  .  اكتفا مي شود- كه بعضاً مقدماتي و عمومي هستند -ا    هعناوين پيشنهاد 
ذكر است كه برخي از اين پيشنهاد ها ممكن است تاكنون در سـطوحي بـه اجـرا                  

 .  بر اهميت و يا تداوم و گسترش آنها استدرآمده باشند و لذا مقصود تأكيد 
هاي نادرست نسبت به علوم انساني نزد خـانواده هـا از طريـق               تصحيح نگرش . 1

اطالع رساني و آگاهي بخشي بـا اسـتفاده از شـيوه هـاي گونـاگون؛ از برگـزاري                   
نشست ها و كارگاههاي آموزشي در مدارس گرفتـه تـا حـضور در برنامـه هـاي                  

 .تلويزيونخانواده راديو و 
هاي ممتاز و مختص علـوم انـساني         حمايت از راه اندازي و گسترش دبيرستان      . 2

 .در شهرهاي مختلف كشور
برقراري ارتباط دانشگاهي با دانش آمـوزان ممتـاز و برگزيـده دوره دبيرسـتان               . 3

 .جهت افزايش اطالعات و دانش آنها نسبت به اهميت علوم انساني
 عمومي و اختصاصي مربوط به علـوم انـساني در           روزآمدن نمودن كتب درسي   . 4

دوره دبيرستان بر اساس تحوالت نوين علوم انساني در جهان بـا هـدف افـزايش                
 .جذابيت اين رشته براي نسل جوان امروز

 .بازنگري و تقويت كتب درسي زبان در دوره دبيرستان در رشته علوم انساني. 5
 .ها در گروه علوم انساني  دانشگاهافزايش ضريب نمره زبان در آزمون ورودي. 6
هاي علـوم انـساني و       ها در پذيرش دانشجويان رشته     افزايش اختيارات دانشگاه  . 7

 .فراهم نمودن امكان مصاحبه و بررسي توانايي ها و استعداد هاي فردي متقاضي
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افزايش كمي و كيفـي دروس زبـان تخصـصي در رشـته هـاي علـوم انـساني                   . 8
 .دانشگاهها

 دكتـري ده از متون مرجع به زبان اصلي در دوره هاي كارشناسي ارشـد و               استفا. 9
 .علوم انساني  به عنوان متن درسي در كنار متون فارسي

 دانـشجويان بـه     به دسـت  اعتبار بخشي به امر ترجمه متون مفيد علوم انساني          . 10
 .هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد عنوان پروژه درسي در دوره

خته شدن امر ترجمه كتب ارزشمند علـوم انـساني بـه عنـوان              به رسميت شنا  . 11
 .پروژه پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم انساني در دانشگاهها

ارج نهـادن بــه حرفـه دشــوار ترجمـه در علــوم انـساني از طريــق برگــزاري     . 12
جشنواره هاي ملي و قدرداني از مترجمان بزرگ اين عرصه در برنامه هاي تجليل              

 .از نخبگان و برگزيدگان كشور
ارتباط علمي با اساتيد بزرگ ايراني مقيم خارج از كشور در رشته هاي علـوم               . 13

 .هاي علمي داخلي انساني و دعوت از آنها در همايش
هاي سياسي و امنيتي در امـور مربـوط بـه            ها و ذهنيت   پرهيز از اعمال نگرش   . 14

خطاهـاي احتمـالي و مـوردي بـه كليـت           توليد علوم انساني و تعميم دادن برخي        
 .جامعه اصحاب علوم انساني

شناسايي و معرفي نشريات علمي معتبر در رشته هاي مختلف علـوم انـساني              . 15
 و مشترك نمودن كتابخانه دانشكده ها و        دكتريبه دانشجويان كارشناسي ارشد و      

 .دانشگاهها
اساتيد و پژوهشگران علوم    برقراري جوايز نقدي و امتياز ويژه در رتبه علمي          . 16

 .انساني كه موفق به انتشار مقاله در نشريات بين المللي گردند
 در بورسيه نمودن و اعـزام       »هكاركردگرايان« و   »فن ساالرانه «هاي   تغيير نگرش . 17

 .دانشجويان رشته هاي علوم انساني به خارج از كشور
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وم جهت تـسهيل اعـزام      بازنگري و اصالح آيين نامه ها و مقررات وزارت عل         . 18
هاي علوم انساني به خارج از كشور و همچنين توجه خـاص بـه      دانشجويان رشته 

 .ها براي اين دانشجويان دشواري ها و اقتضائات تحصيل در اين رشته
هاي علوم انـساني     تقويت توان كارشناسي ستاد مركزي وزارت علوم در رشته        . 19

 بورس ، شوراهاي گسترش آموزش      هاي كليدي چون اداره كل     خصوصاً در حوزه  
 .عالي و نظام ارزشيابي مدارك

افزودن شرط تحصيالت عاليه در رشته هاي علوم انساني در آيين نامـه هـا و                . 20
ضوابط انتصاب مديران فرهنگي كشور و همچنـين مـديراني كـه مقـدرات علـوم                

 .انساني كشور در دست آنها است
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 راه دشوار علوم انساني
 هاي تحول خواه در عرصه علوم انساني ها و گفتمان بررسي جريان

 
                                    

 1سيدهدايت جليلي
 

 چكيده
الب اسـالمي تـا ايـده       علوم انساني در ايران پس از انقالب اسالمي، از رخداد انق          

اسالمي شدن دانشگاهها،همواره در قلب و كانون ترديدها، تنش ها و پرسـش هـا              
قرار داشته است وهر گونه تحول خواهي و اصـالح جـويي،طي يـك ربـع قـرن                  

اصالح دانشگاه ها، اسالمي شـدن       عرصه آموزش عالي،با عناويني چون    گذشته در   
 علم و تعابيري از ايـن دسـت،بيش و          دانشگاه ها،اسالمي شدن علوم، بومي كردن     

پيش از هر چيز، معطوف به دگرگوني در مضمون و محتواي علـوم انـساني بـوده             
هاي تحول خواه در عرصه علوم انساني،در اينكـه علـوم            ها و گفتمان   ن جريا. است

مـشكله علـوم    كـه     دراين،اماهمـدل بودنـد    دانستند،  مطلوب نمي  را انساني موجود 
 چـه   ت وعلوم انساني مطلوب كـدام اسـت ودر ايـن عرصـه            انساني موجود چيس  

آيدگزارش ودسته   ميدراين نوشتار   آنچه. دندتحولي ممكن ومطلوب است،همنوانبو   
                                                 

 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران. 1
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 صـاحب نظـران و      هاي يها  يي جو چارهها،نقدهاونيز  ،دغدغهها  ،ترديدها  بندي نگراني 
 ونبـد  .اسـت   انساني  درباب علوم 1375ـ1359،در مقطع زماني    انديشمندان كشور 

ويـژه دربـاب     هخواهي درعرصه دانشگاهها ب    تحول نيزجريان اخير  سال ده در د،تردي 
يـات ايـده وآراي متفـاوتي را        علوم انساني تداوم داشته واين عزم،در دل خـود ادب         

تاريخي كه  از حيث    يكي:حاضر از دو جهت اهميت دارد       اما مقاله .پديد آورده است  
نـشان   ديگر اينكـه،  رش مـي كنـدو    ي را گزا  اين تحول خواه   پيشينه و آغاز و ريشه    

هنـوز و   _درسـت يـا نادرسـت     _دهد كه آن ترديدها و دغدغه هـاي آغـازين            مي
هـاي ديروز،كمـابيش     اسـت و بـه تعبيـر ديگـر ، مـسئله      چنان زنده و اثرگـذار     هم

فرهنـگ،  و  ،دانـشگاه  ي علم  ها به مقوله   ،نگاهامروز ما نيز هست و هرچند        هاي  مسئله
 و هـا   دغدغـه هاو  ك تر و جهاني تـر از پـيش شـده اسـت و ترديـد               ،آكادميتر  پخته

  ريـشه است،اما بعـد و بـستري فـرا محلـي و جهـاني يافتـه            ،ها تا حـدودي    راهكار
 .است ،تغييري نكرده ها دگرگوني عزيمت  نقطههاو خواهي تحول ،انگيزه ها نگراني

                                                 
                               .اسالمي،ايران، دانشگاه،انقالب فرهنگي انساني،انقالب علوم:واژگان كليدي
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 پيشينه
 سرنوشـت غريبـي پيـدا كـرده اسـت و            اعم از طبيعي و انساني در     علم جديد    يك

مانند هر دستاورد فرهنـگ و تمـدن غربـي بـا ترديـد هـا و تـنش هـا و فـراز و                         
ه علوم طبيعي تجربي و نه علـوم انـساني تجربـي    ن.يي روبه رو بوده است     ها نشيب

هيچ كدام آن گونه كه بايد، جايگاه درخور و وضعيت تثبيت شده اي را در كشور                
ما نداشته اند و به نوعي با عالمت سوال ها و ترديد ها روبه رو بوده اند و نسبت                   

 .ها با سنت و زير ساخت هاي سنتي دانش و فرهنگ ما روشن نبود آن
 غلبـه   اسالمي كه بعد و صبغه فرهنگـي آن بـر ابعـاد و جوانـب ديگـر آن                 انقالب  

 و  ال ها را پررنگ تر وترديد ها را عميق تر كـرد           آشكاري داشت، اين عالمت سؤ    
،نفت شبهه ريخت و به سهم خود از زاويه و افق هاي ديگـري              بر آتش اين ترديد   

ب اسـالمي،تحت   ه ها پس از پيروزي انقـال      حركتي كه در دانشگا   . در آن نظر كرد   
 و محـصول و معلـول ايـن         ةشكل گرفت،از يك سـو،زاد    »انقالب فرهنگي «عنوان  
تحليـل و   االت و   د و از ديگر سو،بستري بـراي طـرح سـؤ          ها بو  ها و نگراني   ترديد

هـاي   ،انگيـزه )هـا  دانـشگاه (،نهاد هـاي علمـي جديـد      بازنگري درباره علـم جديـد     
آن هـا شـد و      ...،سياسـي و     نگيانـساني،فره   دسـتاوردهاي  ها، گيري دانشگاه  شكل
،نهادينه شد و در دل خـود نهـاد هـاي بازنگري،كميـسيون هـاي               اين عزم   رفته  رفته

دفترهمكاري حوزه و دانـشگاه و      .حلقات بحث دراز دامني را پرورد     كارشناسي و   
شوراي عالي اسالمي شدن دانشگاه ها را مي توان سمبل عيني اين جريـان تلقـي                

ظـه مـي شـودكه آن دغدغـه هـا           مالح ت ربـع قـرن،    امـروزه پـس از گذشـ       .كرد
ايـن امـر    .چنان زنده است و هر از گاهي،از دل بر زبان جاري مي شود             هم ها  مسئله

نتـايج مطلـوب و مـورد نظـر      حكايت از آن داردكه روند باز نگـري و بازسـازي،      
متوليان رسمي تحول در فرهنگ و دانش ديار ما را به ارمغان نياورده است و ايـن                 

نهاد هاي علمي،    اسالمي كردن علم،    ها از نظر آن  .چنان چركين مي نمايد    هم زخم،
هاي دانشگاهي و متون درسي عزمي دوبـاره مـي طلبـد و انقـالب فرهنگـي          رشته
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 پيشين در تحقق اهداف فرهنگي چنـدان كاميـاب نبـوده اسـت و در يـك كـالم،                  
كـه بتـوان    ها چنان نيست      وضعيت،سمت و سوي فعلي دانشگاه ها و خروجي آن        

 . ناميد»دانشگاه اسالمي«يا » دانشگاه انقالب«آن را 
ور قـرار   و بنيان ام   گمان آنچه در اين تالش و تكاپوي ناكام و نافرجام در صدر            بي

 شـد،  ياگر ايـن گـره گـشوده مـ        .است بوده»علم جديد «داشته است، تعيين  تكليف    
ــره ــادهــاي ديگــر، گــشودن گ ــي نه ســي در هــاي رشــتهعلمــي جديد،هــاي   يعن

 چنـدان   .... دانشجو به خارج با استادان تحصيل كرده در خارج و          ،اعزام  درسي متون
 .نمود دشوار نمي

در آن  ،جهاد دانشگاهي و دفتر همكـاري حـوزه و دانـشگاه،          انقالب فرهنگي  ستاد
ادين عطف توجـه كردنـدواين مباحـث رامطـرح           بني تا حدودي به اين مسئله     ايام،

هم تابعي از متغيـرات سياسـي شـد و از ديگـر سـو،از               رفته رفته، اين امر م    .كردند
صحنه تعامل فكري و فـضاي جمعـي و جـاري تـضارب آرا و مـشاركت علمـي              
نخبگان خارج شد و بدل به دستور كار يك دفتر مركب از چنـد نفـر نـه چنـدان                    

 ، مقتـضيات شـد و پـس از گذشـت دو دهـه             پخته  و نه چندان آشنا به لـوازم  و          
عه علمي اعتباري داشته باشد، به بار نياورد و ديگربار، موج           دستاوردي كه نزد جام   

ضرورت اسالمي شدن دانشگاه ها برخاست و اين بار در قالب شـوراي اسـالمي               
 . و اين حكايت همچنان باقي است. شدن آرام گرفت

پس از بيان اين پيشينه بر آنم كه نگاه عالمان و انديـشمندان هـم روزگـار و هـم                    
تحليـل  ه مقوله علوم انساني جديد گزارش كنم و از پي آن بـه              ميهن خودمان را ب   

طرد ها نسبت به آن و به نـوعي،         وهاوضع بحران زده علوم انساني،خاستگاه ترديد     
 .م انساني در ايران بپردازموموانع معرفتي و غير معرفتي توسعه و رشد عل

نهادهـاي  در باب علوم انساني و بـه طـور كلـي            ها  انديشي چارهتنش هاو  ترديدها،
آموزشي جديد طي يك ربع قرن ، فراز و نشيب هـا وسـمت وسـوهاي مختلفـي                  

در آنچـه   . شايد بتوان آن رابه دوره ها يا موج هاي مختلف تقسيم كرد           .يافته است 
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- 1359يعنـي از  .اختـصاص دارد  بـه نيمـه نخـست ايـن ايـام     اين نوشتار مـي آيد    
عرصه پديد آمده و نگاه ها     هر چند در سال هاي اخير ادبيات نويني در اين           .1375

بـاورم كـه    ،با اين حال بر اين      است  تر ،جهاني تر و آكادميك تر شده       تا حدي ژرف  
 . ها و تنش هاي نخستين ،زنده و بي پاسخ مانده است،ترديد ها هنوز آن پرسش

رود،اعـم از     در اين خصوص در باب علـوم انـساني سـخن مـي              آنچه ناگفته نماند 
 و علـل اجتمـاعي علـوم انـساني،        ،مباني متافيزيكـال    هروش تجربي آن يا خاستگا    

بخش قابل تـوجهي     ختصاص به علوم انساني داشته باشد، بلكه      مباحثي نيست كه ا   
 .   از آن به حوزه علوم طبيعي تجربي نيز قابل تسري است

هـاي مهـم غربـي و        ر ديار ما ، علوم انساني جديـد بـه مثابـه يكـي از دسـتاورد                د
در معرض نگاه ها از منظر هـا و مواضـع متفـاوتي             رب،دوغمحصول تمدن جديد    

هـا، نقـص هـا و        عيـب هاو  ،حـسن ه است و در اين رويكردهاي متفاوت      قرار گرفت 
مجموع و  .اند  انساني ديده  راستي هاي بسياري را در چهره علوم      وكژي ها    ها،  كمال

انـد و نـه خـاك       ريـشه بدو   ،نهيكردها باعث شده است اين نهال نوپا      برايند اين رو  
ها، طردها و طعن ها قـرار          ترديد مناسب خود را بيابد، بلكه گاه در معرض تند باد         

،به فراخور مقتضيات خود در علـوم انـساني چيـزي           اين رويكرد ها هر كدام    .گيرد
ايـن كـشاكش خواسـتن هـاي متفـاوت و      مي ديدند و چيزي مي خواسـتند و در       

 .يك فرهنگ و سنتبحران در محدوده . ،علوم انساني دچار بحران شدمتعارض
 :ا به دو دسته قابل تفكيـك اسـت        رويكرد هاي متفاوت به علوم انساني در ديار م        

رويكـرد درونـي همـان رويكـرد        .  رويكرد بيرونـي   يكي رويكرد دروني وديگري   
عالمان علوم انساني به حوزه دانش خود و نظر كردن به آن در چارچوب خود آن                

ر اين رويكـرد، دانـشمند علـوم انـساني          د. دانش و ارزيابي كمي و كيفي آن است       
وعــه دســتاوردها و ديــار مــا از موضــع علــوم انــساني و بــا نظــر كــردن بــه مجم

وضعيت آن دانش را از حيث پيشرفت كمي، كيفـي و فاصـله              هاي نوين،  پيشرفت
در ايـن   . ره مـي نـشيند    آن از آخرين دستاوردها، آرا ،مكاتب و نحلـه هـا بـه نظـا              
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. ، به روز نبودن و نو آمدن نبودن مباحث است         لوم انساني ومشكله ع     رويكرد،مسئله
شود، نسبت     مي  ن علوم انساني طرح و بحث      در ايران امروز تحت عنوا     نچهيعني آ 

دست كم چندين دهـه     است،  اي آموزشي و پژوهشي غرب مطرح      در نهاده  به آنچه 
 مـا   نقدي كه در اين رويكرد نسبت به علوم انساني موجود در جامعه           . فاصله دارد 

،بلكه ناظر به اين فاصـله و عقـب مانـدگي           شود نه ناظر به ماهيت علوم انساني       مي
در اين رويكرد، الگوي علوم انساني غرب مقبول و مقصد اسـت و تقـرب               . است

بـر ايـن   . ، مطلوب اسـت آن هر چه بيشتر به آن و كوتاه كردن اين فاصله فاحش با      
دسترس نداشتن آخـرين    مشكل ما در  .  غربي مشكلي نداريم   مبنا ما با علوم انساني    

 : اما رويكرد بيروني ، خود به چند دسته تقسيم مي شود. ستاوردهاي آن استد
علوم انساني از آن حيث كه علم اسـت و نـاظر بـه واقعيـات اسـت و از                     . 1

 )رويكرد معرفت شناسانه(دهد واقعيات بيروني گزارش مي
تنـي بـرپيش فـرض      علوم انساني از آن حيث كه ناظر به انسان است و مب            . 2

هاي انسان شناسانه ويژه اي است و  بـه دنبـال شـناخت انـسان خاصـي        
 .)رويكرد انسان شناسانه( است

هـاي جامعـه خاصـي       ني از آن حيث كه به معضالت و مـسئله         علوم انسا  . 3
 و معـضل انـسان و جامعـه انـساني مـي             امـوري را مـسئله    پـردازد و     مي
 .)رويكرد جامعه شناسانه(داند

،ارزش هـا و     ،هنجارهـا  ي از آن حيث كه در بستر يك فرهنگ         علوم انسان  . 4
ايدئولوژي هايي تولد و رشد يافته و رنگ و بـو و عطـر و طعـم گرفتـه                   

 .)رويكرد فرهنگي(است 
علوم انساني از آن حيث كه بر شانه هاي مباني متافيزيكال و غيـر علمـي                 . 5

ا تفـاوت   خاصي ايستاده است و اين مباني با مباني متافيزيكال در سنت م           
 .)رويكرد فلسفي(دارد 
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علوم انساني از آن حيث كه داده هـاي آن، احيانـاً بـا داده هـاي وحيـاني               . 6
 .) ديني-رويكرد كالمي(در تعارض و ناسازگاري است ) ديني(

ها  مهري ها و بي   ،طرد و نگراني  ها،جوانه هاي ترديد  در بستر هر يك از اين رويكرد      
لـوم  ثر از بحـث هـاي فيلـسوفان ع        اي متأ   رهپا.به علوم انساني روييده است    نسبت  

،بي طرفي و عينيـت آن ترديـد كردنـدو پـاره اي             اجتماعي در غرب،در علم بودن    
 يعنـي  ،نوس خـود  چون در انسان شناسي علوم انساني،از انسان مالوف و مـأ   ديگر

 انسان عرفاني يا انسان فلسفي و يا انسان آرماني و ارزشي خبري و اثـري نيافتنـد،   
ه گرفتن چهره ها و ابعادي از انسان و مغفول نهادن وجوهي از آدميان در               بر ناديد 

هـا و مباحـث      ي از عالمان و درد آشنايان ،مسئله      علوم انساني خرده گرفتند و بعض     
امعـه غربـي دانـستند و آن راهرچنـد          علوم انساني غرب را نـاظر بـه انـسان و ج           

مـع ديگـر يافتنـد و        براي دردهاي انسان هـاي ديگـر و جوا         هايي شفابخش  نسخه
ت انـسان ايرانـي و جامعـه         و معضال   كردن و پرداختن اين علوم به مسائل      بربومي  
برخي نيز بر غربي بودن علوم انساني طعن زدند و از آنجا كـه              .كيد كردند ايراني تأ 

علوم انساني در بستر فرهنگ روييده است آن را آغشته به عناصر فرهنگي غـرب               
 صر فرهنگ غرب از فحوا و البه الي علـوم انـساني را            ديدند و ورود و اشاعه عنا     

 .كيـد ورزيدنـد   دليـل ،برهويـت و فرهنـگ ايرانـي تأ           هشدار و تذكر دادند و بدين     
نگراني پاره اي ديگر نيز از آن حيث بود كه ايـن علـوم بـر شـانه پـاره اي مبـاني             
فلسفي و نظري ايستاده است كه آن مباني در سنت علمي فلسفي مـا نـه حـضور                  

تن آن مبـاني و دسـت       فلذا پذيرفتن اين علوم بـه معنـاي پـذير         .رد و نه مقبوليت   دا
تر جامعه دينـي كـه پـس از انقـالب            ها مهم  از همه اين  .شستن از مباني خود است    

،بـه علـوم    عرصه هاي علمي و نظري خواهان بود      اسالمي،حضور دين را در تمام      
معـارض ديـن و     انساني غربي گاه به چشم رقيـب و جانـشين و گـاه بـه چـشم                  

اي از عالمان دين بر اين باورند كـه حـضور            پاره.صندوق شبهه مي نگريسته است    
هر چه بيشتر علوم انساني به غيبت هر چه بيشتر دين منتهي خواهد شـد و علـوم                 
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انساني داعيه جانشيني و جايگزيني درمقابل دين دارند و آمده اند تا جا و عرصـه                
 بشر را كه دين مرتفع مـي كـرد، علـوم انـساني              را بر دين تنگ كنند و حاجاتي از       

ها را دارد و برخي ديگر از عالمان ديني اين تعـارض را در سـطحي                 داعيه رفع آن  
اي از    پـاره  اي علـوم انـساني بـا      اي از داده ه    نازل تر مي ديدند و معتقد بودند پاره       

افتـادن  هاي علوم ديني وفاق و سازگاري ندارد و نگران آن بودند كـه مقبـول                 داده
 .آن باورها به قيمت سست شدن پاره اي از باورهاي ديني تمام خواهد شد

كه از بستر هر يـك از ايـن         ها  طعنهاو  و ترديد برآيند رويكردها، نقدها، تشويش ها    
،نوعي سردي و بي مهري را نسبت به علوم انساني موجود           برخاسته بود رويكردها  

زي علوم انساني  و افكندن طرحـي        در ميهن ما فراهم آورد و باعث شد كه باز سا          
نو را زمزمه كند و دامنه ترديد از داده هاي علوم انـساتي تـا گـرايش هـا و حتـي                

 .اصل حاجت به آن را فرا گرفت
يي و سـتروني آن در پرتودودسـته        ،پويايي و رشـد يـا ايـستا       طور كلي تولـدعلم     هب
جتماعي، تـاريخي و    بستر ا و  ناظر به وجوه   »علل«. قابل تبيين است  » داليل«و» علل«

اگـر  ،براين بنا.  معرفتي علم  -ه خاستگاه فكري   ناظر ب  »داليل«فرهنگي علم است و     
اي  يابـد يـا در جامعـه    علمي در جامعه اي تولد مي يابد و در جامعه اي ديگر نمي        

،اين امر ناشي از    اي ديگر با موانعي روبه روست       معهرشد روز افزون دارد و در جا      
داليل مربوط به حوزه معرفت شناسي علـم و علـل      . ر دوست علل يا داليل و يا ه     

 . مربوط به حوزه جامعه شناسي علم است
و   ب اسـت دراينجـا ميـان دو گونـه مـسئله           براي شفافيت هر چه بيشتر بحث ،خو      

ومـشكالت بيرونـي      مسائل و مشكالت دروني علم و مسائل      .مشكل مرزبندي كنيم  
م انـساني در درون خـود بـا مـسايل           كه علم انساني يا فلـسفه علـ        صرف اين  .علم
 بحران قرار نمي دهد واساسا حيات و بركـت هـر            رو است،آن را دروضيعت     هروب

از اين رو،پرسش از روش ها      .پرسش ها و چالش هاي دروني آن است       علم رهين   
 و نحـوه آزمـون      هـا   ي،پرسش از چگونگي پيـدايي نظريـه      و الگوها در علوم انسان    
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بحث مـا نـاظر بـه ايـن گونـه           .است  ق روش هاي علم   پرسش از امكان اطال    ،ها  آن
انـساني   را كه در علم      ئلي نيستيم كه مسا   به عبارت ديگر،ما در صدد    .مسائل نيست 

 را كـه خـود   ناسيم، بلكه برآنيم كه مـسائلي باز ش است،  يا فلسفه علم انساني مطرح    
ـ                  ا آن  علم انساني يا فلسفه علم انساني  به مثابه يك دانش و معرفت درجامعه مـا ب

، فرهنگ وسنت خود را با علم جديد        ،بررسي كنيم و مناسبات جامعه      روبه روست 
 .روشن كنيم و بگوييم اين علم در اين بستر چه وضعيتي دارد و چرا

 نابساماني و بالتكليفي و بحران علوم انساني        »داليل«و  » علل«با اين بيان ،به طرح      
 . پردازيم در جامعه خودمان مي

 :داليل 
 :ي متافيزيكالمبان.1

مبتني بـر مبـادي و مبـاني متـافيزيكي          - اعم از علوم انساني و طبيعي      -علم جديد 
جديــد از آن رو كــه علــم جديــد مــسبوق بــه تغييرنگــرش هــاي . جديــد اســت

متافيزيكي بوده است و اين تغيير و تحول ها در عرصه انديـشه هـاي متـافيزيكي                 
خـاك حاصـل خيـزي را بـراي         بود كه راه بر علم جديد گشود و بستر مساعد و            

بنا براين، علم جديد بر شانه هاي متافيزيـك         .ظهور و رشد علم جديد فراهم آورد      
،فرهنگــي و ود علــوم انــساني جديــد در ســنت فكريور.جديــد ايــستاده اســت

 كه هنوز بر همان     - هم چون سنت فكري فلسفي اسالمي ما       –متافيزيكي ديگري   
 . با مشكل اساسي رو بـه رو خواهـد شـد           باورهاي متافيزيكي پيشين است قاعدتاً    

علوم انساني در جامعه ما همچون گياهي است كه ريشه ندارد و يا خاك مـساعد                
در ... در متافيزيـك جديـد، طبيعـت، انـسان، جامعـه،عقل و             .خود را همراه ندارد   

 :رضا داوري مي گويـد    )1(. كرده است نسبت با متافيزيك قديم تفاوت آشكار پيدا        
ي از عـالم و آدم و تـصويري از نـسبت و مناسـبات انـساني بـه                   در غرب تصور  «

ـ             سبت جديـد، علـوم انـساني تاسـيس         وجود آمد و با اين تصور و بـا برقـراري ن
 از همين موضع ،مهدي گلشني اظهار مـي كنـد كـه ملزومـات فلـسفي و                  )2(».شد
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متافيزيكي كه همراه علوم جديد وارد جامعه ما شده است را نمي توان پذيرفت و              
ن ملزومات فلسفي و متافيزيكي در تعارض با باورهاي فلسفي و چارچوب هاي             آ

 و چون بسياري از چيزهايي را كه در ضمن تجربـه بـه        )3(.جهان بيني ما قرار دارد    
 نمي تواند   دست مي آيد،در پرتو اين چارچوب هاي فلسفي تعبير مي شود،طبيعتاً          

   )4(.مقبول واقع شود
فاصـله و تعارضـي     «ي ژرف بينانه تر بـرآن اسـت كـه            بانگاه سيد جواد طباطبايي  

هاي دوران جديـد كـه متحـول     و پرسش يمايجاد شد ميان ما كه تحول پيدا نكرد   
به تدريج حوزه ما و دانشگاه از هم جدا شدند، بـر خـالف كـشورهاي                «و» )5(.بود

ن اسـت مثـل     غربي كه دانشگاه هاي جديدشان هم تحول حوزه هـاي قـديم شـا             
مـا دو متـولي علـم       «: سيد جواد طبا طبايي مي افزايـد         )6(»...بون و   آكسفورد، سور 

مشكل اساسي اين است    . دو نوع از علم داريم و توليد علمي در كشورمان           . داريم
كه آيا علوم انساني پا در هوا در دانشگاه ما مي تواند جا بيفتد و به جـايي برسـد                     

حوزه هـاي دينـي بـر       ( ها   آيا آن .كه ما بتوانيم در آن اجتهاد بكنيم؟ به نظر من، نه          
مبناي آن مباني كهن و سنتي شان مي توانند حرفي بزنند كه پرسش نـو و مـسايل                  

وي پس از طرح و پاسـخ بـه دو   » .است» نه«جديد را مطرح كنند؟ باز جواب من      
 علـوم   آيد كـه وضـعيت كنـوني مـا در          به نظر من مي   «:سؤال فوق  نتيجه مي گيرد     

،بحـران در مبـاني و فقـدان     او در موضـعي ديگر )7(».اسـت انساني وضعيت امتناع   
ن بحران سنت و مدرنيتـه      مباني مناسب و ماليم با علم جديد را در چارچوب كال          

جامعه شناسي به طور خاص و علوم اجتماعي به طور عـام از اسـباب و                «. بيند مي
 و از   )8(».ا امكان پذير شدن تجدد ، امكان تأسيس يافته است         لوازم تجدد است و ب    

خر در ايـران بـه پايـان        أ انديشه سنتي و سنت انديشه در سده هـاي متـ           «ديگر سو 
 سـيد جـواد    )9(».پرسش هاي دوران جديد را طرح كند      رسيده بود و نمي توانست      

 نيـاز بـه تـدوين       «: مقام توصيه برمـي آيـد و مـي گويـد           طبايي از اين منظر در     طبا
نـوني ايـران زمـين فـوري         وضـع ك   عقالنيتي نو آيين بـراي طـرح پرسـش هـاي          
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حتي اگر پاسخ هاي غرب ، پاسخ هاي ما نباشد ترديـدي            « به زعم وي     )10(».است
هـايي كـه     پرسش. توان كرد كه پرسش هاي ما همان پرسش هاي غرب است           نمي

 . در آغاز دوران جديد طرح كردغرب در پايان سده هاي ميانه و
ني معرفتي تجدد،برآن است    ت مبا از سوي ديگر،عبد الكريم سروش با همدلي نسب       

خاك را بايد نسبت به اين گياه آمـاده كـردواين آمـادگي چيـزي نيـست جـز                  « كه
هايي كه مردم ما بايد نسبت به علم جديد پيدا كنند يعني عقالنيتي كـه بايـد                  بينش

مايه خشك شـدن    ها   قطع ارتباط علوم جديد با مباني وپيش فرض        ...و كسب كرد 
د يك سد معرفتي عظيمي وجود داردكه بـين مـا و علـم               او مي گوي   )11(».آن است 
ان انديشه هاي ارسطويي    فاصله وجدايي افكنده است واين سد معرفتي هم        جديد
  شكست و  وي بر اين مبنا سرّ    .)12(»طبيعي ديدن عالم طبيعت وجامعه    « يعني   .است

ابن خلـدون از يـك طـرف مـي          «: ابن خلدون راچنين باز مي نمايد      عدم تداوم راه  
است كه راه جامعه شناسي جامعه غير طبيعي را باز كند و از سوي ديگر خـود         خو

نكـه  آحـال   . زيست  كه جامعه راهمچنان طبيعي مي ديـد         يماو در حصار معرفتي     
قانونمند ديدن جامعه و طبيعت، مسبوق و مترتب بـه غيـر طبيعـي ديـدن جامعـه                  

سرزمين راسخ كنيم   ر اين    علم راد  نا اگرما نتوانيم متا فيزيك جديد     بر اين مب   .است
 ».ام ورشد علم عبث خواهد بود اميد به بقا ودودر آن صورت

 مي بينيد درحوزه مباني ومبادي علم جديد دو گونـه تفكـر متعـارض در                كه  چنان
 مبـاني،  نخست با علم انساني جديـد بـه دليـل            تفكر:ميان متفكران ما جاري است    

اسازگاري دارد و تفكـر ديگـري       بيني وعقالنيتي كه پشت سر آن است،سر ن        جهان
كه مشكله علم جديد در جامعـه مـارا فقـدان آن مبـاني ،عقالنيـت وجهـان بينـي                    

افـزون بـر مبـاني متـافيزيكي محض،علـم جديـد بـر              .پشتوانه علم جديد مي بيند    
هاي باورهايي استوار است كه نه از سنخ علـم تجربـي اسـت و نـه از سـنخ                     شانه

سـطي اسـت كـه ايـن دو را بـه يكـديگر پيونـد        متافيزيكي محض ، بلكه حلقه وا 
ه هاي قبل و بعد ازرنسانس گفتـه شـد         نچه در مورد تفاوت بينش انسان     آ« .دهد مي
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غير متافيزيكي  – غيرعلمي   اغلب به همين مطلب برمي گرددكه يك رشته انديشه          
 . حاكم بود جاي خود را به انديشه هاي متفاوت ولي از همـان جـنس داد                كه قبالً 

عمل گرايي در برابر معرفـت گرايـي ،تجربـه          :ها را چنين شماره كردند     تاين تفاو 
گرايي در برابر عقل گرايي ، گرايش به علت فـاعلي در برابـر گـرايش بـه علـت                    

 حـضورحلقه هـاي انديـشگي       )15(»ميت گرايي در برابـر كيفيـت گرايـي          ك غايي،
ناهموار ودرشت   غير متافيزيكي پيشين ،همچنان راه را بر علوم انساني           -علمي غير

 .مي كند
 :انسان شناسي.  2
باور همگان بر اين است كه علـم        .انسان شناسي نيز ماجرااز اين قراراست       صهعردر

از منظر متفكران دينـي     . انساني جديد مسبوق ومبتني بر نوعي انسان شناسي است        
،اما در نگـرش  ما، انسان موجودي متعالي و مقدس است و واجد روح الهي است         

بر اين مبنـا    . ،آدمي موجودي مادي است و فاقد جنبه متعالي و مقدس         ربيجديد غ 
انسان شناسي غربي  بر خالف انسان شناسي ديني و فلسفي و عرفاني ما ناقص و                

از آن جـا كـه      «:ونه، غالمعلي حداد عادل مـي گويـد       به عنوان نم  . تك بعدي است  
،ميـان  سي غربي تفاوتي بنيادي وجود دارد     ميان انسان شناسي اسالمي و انسان شنا      

 تفـاوتي بنيـادي وجـود       علوم انساني غربي و علـوم انـساني در فرهنـگ اسـالمي            
 انـسان   اعـم از  ( به طور كلي پيـشينه انـسان شناسـي هـاي مـا               )16(».خواهد داشت 

هـاي عرفـاني و       شناسي  انسانهاي فلسفي،   شناسي  شناسي هاي متعارف و عام،انسان    
در ناهموار و بلكه نامساعد كردن بستر       ) شناسي ديني و مذهبي     سانانتر  از همه مهم  

اي،   انـساني؛ انـسان تـوده       انسان علـوم  . علوم انساني جديد نقش بسيار داشته است      
بينـشي كـه    «. آل و آرمـاني     متعارف و معمولي اسـت نـه انـسان اسـتثنايي و ايـده             

 با بينشي كه بـه      ها را به يك مخرج مشترك تحويل و مطالعه كند           خواهد انسان   مي
 در تعـارض    هاي ناب و نادر و خـالص و متعـالي تعلـق خـاطر دارد، طبعـاً                  نمونه

 )17(».خواهد افتاد
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هاي   شناسي   ما در عرصه علوم انساني در جامعه خودمان با تعارض انسان           ،بنابراين
شود نه انـسان ديـن        انساني كه در علوم انساني مطرح مي      . رو هستيم   مختلف روبه 

اي كـه بـا       طبيعـي اسـت جامعـه     . انـسان فلـسفه و نـه انـسان عرفـان            است و نه    
شناســي عرفــاني، مــذهبي، فلــسفي انــسي ديرينــه داشــته اســت در انــسان  انــسان
بعـدي و   محـدود و تـك  انساني به ديده ترديد و طرد بنگرد و آن را ناقص و            علوم
 . ها زند گرا ببيند و از اين حيث بر علوم انساني طعن  برون

  معارف ديني دين و-3
هاي ناظر به واقـع اعـم از واقعيـات            باور به جامعيت دين اسالم و اعتقاد به گزاره        

 توجه به حيطـه و       و بخش دانستن زبان دين از يك سو        انساني و طبيعي و معرفت    
قلمرو علوم انساني جديد، از سوي ديگر، به اشتراك در قلمـرو و موضـوع ميـان                 

: آورد  در اين ميان دو نگراني عمـده سـربرمي        . شود  انساني رهنمون مي    دين و علوم  
گـويي  . نگراني از حيث ادعاي جانشيني و رقيب بودن علوم انساني براي ديـن            . 1

انساني آمده تا آن دسـته از نيازهـاي فكـري و عملـي را كـه ديـن بـرآورده                       علوم
احتمال تعارض ميان معارف ديني و دسـتاوردهاي        . 2. ساخته است، مرتفع كند     مي

اي هر دو اين موارد براي جامعـه دينـي كـه ديـن را محـور تـدبيره                 . انسانيعلوم  
در جامعـه دينـي نگرانـي نخـست،         . ، گرانبار است  فردي و جمعي خود قرار داده     

موجب طرد كلي علوم انساني خواهد شد و نگراني دوم با طرح حقانيـت ديـن و                 
هـاي    ينه بحـث  پيـش . هاي علوم انساني همـراه خواهـد بـود          ترديد در مباني و داده    

دهد كه از اين چارچوب خـارج نبـوده           عالمان ديني ما در اين خصوص نشان مي       
آنها همواره از پنجره كالمي و با تكيه بر حقانيـت ديـن بـه علـوم انـساني                   . است

هاي آنان همواره حول نسبت ميان ايـن علـوم بـا ديـن بـوده                  اند و دغدغه    پرداخته
) علـوم انـساني   (بزرگ بـه ايـن علـوم        ما در جامعه خود شاهد دو يورش        «. است
يك عده به نام دين با اسـتناد بـه          . يكي به نام فلسفه و ديگري به نام دين        . ايم  بوده

اند و نظاير اينها بـه ايـن          اينكه اينها كفريات هستند و پديدآورندگانشان كفار بوده       
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ـ    اند كه آنچه    شكار و پنهان گفته   فالسفه نيز آ  . اند  علوم حمله كرده   ساني در   علـوم ان
گويـد و     تـر از آن را مـي        پي بيان آن است فلسفه ارسطويي اسالمي بهتر و شايسته         

گفته است و مسائلي را كه اين علوم در حل آنها ناتوانند، فلسفه بـه نحـوي كلـي                   
 )18(.حل كرده است

انـساني موجـود در ايـران را از           يـزدي نقـد علـوم       در اين ميان، محمدتقي مـصباح     
سيس  انگيزه و سياست تأ    او بر اين باور است كه اصوالً      . كند  ميشناسي آغاز     انگيزه

اعتقادات ديني و اسالمي «ها در زمان طاغوت بر اين استوار بوده است كه             دانشگاه
از دانشجويان سلب شود و اين سياست، اعمال گرديد و بـه صـورت نـامرئي در                 

صـلي رويكـرد    كـه گفتـه آمـد دغدغـه ا          چنان )19(» .هاي ما انجام شده است      كتاب
مـصباح يـزدي اظهـار      .  اسـت   كالمي احتمال تعارض ميان ديـن و علـوم انـساني          

 آنجا كه -تواند دين را در علوم انساني       اگر كسي معتقد به دين است نمي      «: دارد  مي
زيرا در اين صورت هم بايد معتقد به        ؛ دخالت ندهد  -با محتويات دين ارتباط دارد    

 )20( ».يزي كه ممكن است مخالف ديـن باشـد        محتواي دين باشد و هم معتقد به چ       
شود كه اگر در يكجـا محتـواي          در اينجا اين سوال مطرح مي     ... «: دهد  او ادامه مي  

 بالفاصـله  )21 (»دين با محتواي علم تعارض داشت، آيا دين را بپذيريم يا علـم را؟            
امـروزه شـايد نودونـه    «: دهـد  پس از طرح اين پرسش مرسوم و معهود، ادامه مـي          

تـوانيم    ما چگونـه مـي    ... شود، يقيني نباشد    رصد مطالبي كه به نام علم عرضه مي       د
دانـيم از خداسـت و        علمي را كه براساس ظنيات است با مطلبي كه صددرصد مي          

حق است، معارض قرار بدهيم؟ اگر منظور از علـم، نظريـات ظنـي باشـد كـه در        
لبي كه به طـور قطـع در   شود و اين نظريات با مط هايي به نام علم عرضه مي       كتاب

محتواي دين آمده است به هر شكلي مخالف بود، در اينجا دوران بين امر قطعـي                
 )22(» ...دين قطعي است و محتواي علم ظني است و. و ظني است

هـاي   زماني رشته«كند كه    كيد مي  يزدي بر اين نكته بسيار مهم تأ       محمدتقي مصباح 
ها و در جامعه مـا        ثيرش را در انديشه   تأ كند و   علوم انساني جاي خودش را باز مي      
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 و همچنـين ارتبـاطش بـا سـاير          فكر ما جايش مـشخص باشـد      بخشد كه در      مي
اي    نمونـه   از باب عرضـه    )23(».يني، مشخص شود  ب  ها و يا ايدئولوژي و جهان       رشته

پيـدايش دانـش    «: ديگر از اين دسـت، عبـداهللا جـوادي آملـي نيـز معتقـد اسـت                
قين براي بسياري از شعب علـوم انـساني اگـر متعـذر             صددرصد و تحقق يافتن ي    

 )24(».نباشد، متعسر است
تذكر اين نكته بجاست كه در موضوع كالمي و ديني دغدغه اصلي، دين است نـه                

دار دفاع از دين است هر چند ايـن امـر الـزام كنـد در                  انساني و متكلم عهده     علوم
 متكـا و مستمـسك عالمـان        هوضع بگيرد و در اين ميان، آنچـ       انساني م   مقابل علوم 

ــرار مــي  ــرد نقــدهاي معرفــت ديــن و متكلمــان ق شناســانه،  شناســانه، جامعــه گي
هـاي    االجتمـاع و نحلـه      شناسانه و تاريخي است كه از سوي فيلسوفان علـم           روش

البته اين نقدها غير از نقدهاي درون ديني و با تكيه بـر             (مختلف آنها مطرح است     
 شناسـانه   شناسانه يا جامعه     نقد از موضع معرفت    واضح است كه  ). متون ديني است  

هـايي اسـت كـه آن         فـرض    مباني و پيش   اي  و يا تاريخي مستلزم پذيرش مجموعه     
 .گشايد ها به طريق اولي راه بر نقد دين نيز مي فرض مباني و پيش

نكته آخر اينكه، بنا بر رويكرد كالمـي و دينـي، علـوم انـساني مطلـوب، در نظـر                    
هاي ديني در باب انسان و جامعه         ست از استخراج و تدوين گزاره     اي عبارت ا    پاره
 سازگار بـا معـارف دينـي و وانهـادن آراي            هاي  اي، اتخاذ آرا و نظر      ر نظر پاره  و د 

هـا و     اي ديگر، نشاندن علوم انساني بر خاستگاه        و بنابرنظر پاره  ) گزينش(معارض  
مانيستي از آن و به تعبير      مباني ديني و زدودن خاستگاه و مباني سكوالريستي و او         

 .شناسي ديني انساني بر مباني انسان تر، نشاندن علوم خاص
انساني جديد بـه واقـع علـم          ها كه آيا علوم      اين بحث  طرفي     عينيت و بي   مسئله. 4

انساني   مين كنند؟ آيا علوم   طرفي را تأ    توانند عينيت و بي      مي هستند يا نه؟ چه ميزان    
بيني و فرهنگ هستند؟ آيـا بـار ارزشـي دارنـد و بـر       آغشته به ايدئولوژي و جهان    

كنند يا نه؟ و بـه طـور كلـي آيـا              هاي فرهنگي را حمل مي      شانه توصيفات، ارزش  
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علوم انساني در معرض آسيب نسبيت فرهنگي قـرار دارنـد يانـه؟ و آيـا تفـاوت                  
 اي متفاوت باشد؟و    انساني هر جامعه    دهد كه علوم    جوامع انساني اين نتيجه را نمي     

اجتمـاعي    هاي مهم و بنيـادين فلـسفه و علـوم           آياهاي ديگر همگي از جمله بحث     
ها و طردهـا      است و در عين حال اين مباحث در جامعه ما مبنا و مستمسك ترديد             

تـوان    انساني شده است و اين باور روئيده است كـه حـال كـه مـي                 نسبت به علوم  
تـوان    اگـر مـي   . ه باشـيم  انساني غربي داشت چرا علوم انساني شرقي نداشـت           علوم
شناسـي    شناسـي ماركسيـستي داشـت، چـرا جامعـه           شناسي ليبرالي و جامعه     جامعه

ــيم و   ــته باش ــالمي نداش ــوالً... اس ــب اص ــوع مكت ــن تن ــوال و آرا در   اي ــا و اق ه
 اين نيست كـه ايـن        خودنشان دهنده  -الف علوم طبيعي تجربي    برخ -انساني  علوم

 ؟علوم، علم نيستند و بلكه باطل هستند
 :و اما علل

انساني جامعه مـا       برخي از متفكران علوم    :انساني   عدم اعتبار موضوعات علوم    -1
ميت انساني در جامعه، ناشي از اه       بر آن هستند كه رازناكامي و رشدنايافتگي علوم       

 آيـا اصـوالً   «پردازند    انساني به آنها مي      است كه علوم   نداشتن موضوعات و مسائلي   
به عنوان يك دانش و يا يـك مـشكل اجتمـاعي نگـاه         جامعه به حقوق و سياست      

است و سياسـت عقلـي داشـتن آيـا            نه؟ و آيا در جامعه ما حقوق مسئله       كند يا     مي
اعتبـاري علـوم از       ايـن بـي   « لـذا    )25(» .است يا نه؟ من اعتقاد دارم كه نيست        مسئله

ري  در همين زمينه فيلسوف  ديگـ )26(» .شود اعتباري موضوعات علوم ناشي مي   بي
معتقد است منزلت عالمان در گرو باور به مديريت علمي جامعـه اسـت و همـين                 

رآيند خـود موجـب رشـد    شود و اين ف امر موجب دادوستد ميان علم و جامعه مي      
اي كـه ايـن       باشـد بـه گونـه     داشـته    مديريت علمي خاصي    اگر جامعه .شود  علم مي 

 بـا علـم و نـه بـا آرا و            توان  هاي اجتماعي را مي     مديريت باور داشته باشد كه گره     
گاه دانشمندان در جامعه منزلت خاصي         هاي آلترناتيو ديگر گشود، آن      اهواء و شيوه  

وستد طبيعي بـين دانـشمندان و جامعـه برقـرار             بدين ترتيب داد  ... خواهند داشت 
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علـم مـا بـه    توان اميدوار بود كـه        خواهد گشت و تنها در آن صورت است كه مي         
 )27( .معناي واقعي علم باشد

اي از     بـه اعتقـاد پـاره      : خـودي  لوم انساني بـا فرهنـگ و مـسائل         بيگانگي ع  .2
نظران، يكي از معضالت مهمي كـه علـوم انـساني موجـود در جامعـه مـا                   صاحب

انـساني    برد اين است كـه علـوم        دست به گريبان آن است و از اين نقيصه رنج مي          
 غالباً هم در    انساني،  علوممحقق  . بيگانه است  ود، غيربومي و معطوف به مسائل     موج

جامعه جهـاني سـفره     «.  و هم در روش حل آن مقلد بيرونيان است         صورت مسئله 
تحقيق را به ميل خود چنان گسترده است كه كـسي بيـرون از آن خـوراكي بـراي      

 بودن و معـضل بـودن يـا نبـودن امـري بـه          اصوالً مسئله  )28(».كند  يق پيدا نمي  تحق
اي و نزد هر قـومي         هر جامعه  يك امر واحد در   . گردد  اي برمي   اعتبارات هر جامعه  

اگـر  .  و معضل نوشته نشده اسـت      بر ناصيه هيچ امري عنوان مسئله     . ت نيس مسئله
يـابي    بنابر اعتبارات جوامـع غربـي، مـسئله       ... شناس و يا   شناس، روان   محقق جامعه 

جوامـع  ناخواه مطلوب     هاي پژوهشي و مطالعات او، خواه       كند، دستاوردها و پاسخ   
انساني موجود در مظان اين اتهام است كه اعتبارات جامعه            علوم. غربي خواهد بود  

كند و با مسائل ديني و سـنتي جامعـه خـود آشـنا نيـست و از                    خود را لحاظ نمي   
بـر ايـن اسـاس،      . شناخت صحيح و صائب مردم و مشكالت آنهـا نـاتوان اسـت            

ار داشـته باشـند دانـش انـساني         توانند انتظ   انساني چگونه مي    اندركاران علوم   دست
 .موجود ارج بيند و بر صدر نشيند

 انساني  نسبت سياست غرب با علوم.3
انساني جديد غربي خاستگاه سياسي       اي از متفكران جامعه ما معتقدند كه علوم         پاره

و امپرياليستي داشته است و طرفدار قدرتمندان و زورمندان و زرداران بوده اسـت              
غلبـه نكـرده بـود،      » اصالت بشر «اگر مذهب   «. ومانيستي است و متكي بر فرهنگ ا    

) 29(» .آمـد  اجتمـاعي بـه وجـود نمـي      علـوم علوم جديد به طور كلي و مخـصوصاً  

انـساني تحكـيم شـده        سياست جديد در مرحله آغاز استكبار و امپرياليسم با علوم         
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... در واقع ميان اين علوم و سياسـت جديـد نحـوي مالزمـت وجـود دارد                . است
 )30(» .اجتماعي متناسب با انسان جديد و سياست جديد است لمع
  موانع و مشكالت فرهنگي-4
ها و     فرهنگ صوفيان ما مشحون از سالح      :تحقير علم نزد عارفان و متصوفه     . 1/4

نگاهي گذرا به اقوال و آثار عارفان و صوفيان ايـن           . ابزارهاي تحقير در علم است    
به مولوي بنگريد كه علـم ايـن جهـاني را علـم     كند،  مدعا را تصديق و گواهي مي  

 :داند بناي آخور مي
 هاي علم هندسه كاري خرده

 طب و فلسفه يا نجوم و علم
 كه تعلق با همين دنياستش

  به هفتم آسمان برنيستش ره
 اين همه علم بناي آخورست
 كه عماد بود گاو و اشترست
 بهر استبقاي حيوان چندروز
 )31(موز نام آن كردند اين گيجان ر

 :داند مي» حيرت«را كه عين علم است دشمن » سبب داني«و باز از او بشنويم كه 
 از سبب داني شود كم حيرتت 
 )32(حيرت تو ره دهد در حضرتت 

 هاست ها بر نظرها پرده اين سبب
 كه نه هر ديدار صنعش را سزاست

 اي بايد سبب سوراخ كن ديده
 )33(وبن  تا حجب را بر كند از بيخ

 ها از مسبب غافلي  سبببا
 )34(ها زآن مايلي  سوي اين روپوش
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 :گويد واز شيخ بهايي نيز بشنويم كه در باب علوم اين جهاني چه مي
 علم رسمي سربسر قيل است و قال

 نه ازو كيفيتي حاصل نه حال
 علم نبود غيرعلم عاشقي

 مابقي تلبيس ابليس شقي 
 دل كه فارغ شد زمهر آن نگار

 يطانش شمار سنگ استنجاي ش
 وين علوم و اين خياالت وصور

 فضله شيطان بود بر آن حجر
 شرم بادت زآنكه داري اي دغل
 سنگ استنجاي شيطان در بغل

هـاي    همچنين تحقير رازهـاي طبيعـت در برابـر رازهـاي مـاوراءطبيعي و تجربـه               
بـر ايـن مطلـب      . عرفاني طبع معمول عارفان و به تبع عموم مردمـان بـوده اسـت             

ييم بينش و ذهنيتي را كه شرافت هر علمي را همسنگ و همسو با شـرافت                افزا  مي
طبيعي است كه بـر     ) ها  العلم بشرافه موضوع    شرافه(نهاده است     موضوع آن ارج مي   

گذاري علوم چگونه خواهـد شـد و علـوم طبيعـي و              بندي و ارزش    اين مبنا، طبقه  
بر ايـن   .  خواهد ايستاد   و متافيزيك در چه مرتبتي     هيئتعلوم انساني در نسبت با ال     

شناسي انحرافـات،      يا جامعه  شناسي  روان«: هايي چون   توانيد جايگاه رشته    قياس مي 
 .را در يابيد...)شناسي و شناسي، انگل سياست، اقتصاد، جرم

 : زاهدانه و ذليالنه فرهنگ صوفيانه و منش. 2/4
ابـد بـسيار   برداشت صوفيانه از دين، اگر شكل عام پيـدا كنـد و رواج عمـومي بي    «

كننده است كه از درون آن نه سياسـت، نـه اقتـصاد، نـه                 كننده و فلج    مخدر و عقيم  
. شـوند    مي مسئله  زندگي، با دنيا و جهان بي     آدميان با   . آيد  علم و نه عزت بيرون مي     

 جهـان خواهنـد     به جاي اينكه بيشتر به فكر اين جهان باشند به فكر ماوراي ايـن             
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شـود عبارتـست از جـدي          است و زندگي بر آن بنا مي        بسيار مهم  آنچه «)35(» .بود
هر تئوري و مكتبي كه زنـدگي در ايـن          . گرفتن اين جهان و زندگي در اين جهان       

 تلقين كند كه عالم مـسافرخانه اسـت و بايـد از آن              جهان را جدي نگيرد و عميقاً     
دي ريزي كنند و درباره آن به نحو ج         گذشت و لزومي ندارد تا نسبت به آن برنامه        

بينديشند با چنين تئوري و مكتبي نه اقتـصاد بنـا خواهـد شـد نـه سياسـت و نـه                 
 )36(»...علم

 :زبان ايهام در تعارض با زبان علم. 3/4
از . زبان علم، زبان صريح و روشن است و علم جديد نيازمند چنين زبـاني اسـت               

ويـت زبـان     به تق  بنابراين، هر آنچه  . فت علم است  اين رو، ايهام و اغالق و ابهام آ       
البته . ايهامي و ابهامي و اغالق بينجامد در تعارض با توسعه و رشد علم قرار دارد              

زبان مشوش، بازتـاب ذهـن   . زبان آيينه ذهن و انديشه است و حكايت از آن دارد        
ماهيت «راند    مشوش است، آنچه بيش از هر چيز زبان را به سوي ابهام و ايهام مي              

بحـث از ماهيـت     . از سـوي ديگـر اسـت      » رتماهيت قـد  «از يك سو و     » معرفت
اما ماهيت قدرت در ذيل بحث ما       . قابل طرح است  » داليل«معرفت در چارچوب    

 ماهيت و ساخت قدرت و ديگر واقعيات اجتمـاعي بـر            اصوالً. گنجد  مي» علل«از  
علـم و زبـان علمـي       . اي دارد   العـاده   چند و چون يك علم در جامعـه تـاثير فـوق           

در يـك فـضاي سياسـي دموكراتيـك و در يـك      ) م انساني  در حيطه عل   خصوصاً(
 .فضاي خودكامه و استبدادي دوگونه سرنوشت پيدا خواهد كرد

 ها، بستر توقعات ناروا از علوم انساني  تلقي.5
هـاي متفـاوت و    هـا و برداشـت    يكي از علل وضعيت نابسامان علوم انساني تلقي    

د چـون تلقـي درسـتي از علـوم          اي از افـرا     پـاره . نادرست از آن در جامعه ماست     
خواهند كـه مـدعاي علـوم انـساني      انساني ندارند، از علوم انساني چيزهايي را مي       

 .ساز شده است نبوده است و همين امر براي علوم انساني مشكل
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شناسـي اسـت      ها تصورشان اين است كه چون موضوع علوم انساني، انسان           بعضي
م ابعاد معرفي كند و برخي را تـصور بـر           پس بايد انسان را به طور جامع و در تما         

پس بايـد تـوان     . سازي و تكامل انسان است      اين است كه علوم انساني، علم انسان      
اين كار را داشته باشد و چون چنين و چنان نيست حال آنكه علوم انساني جديـد         

خـصلت علمـي و روش تجربـي آن، بـا چنـان             . هايي از ايـن دسـت نـدارد         داعيه
  انساني،خصلت گزينشگر دارد و شئون     دانش تجربي . تعارض است هايي در       داعيه

 .ها را انتخاب  و بررسي و تجربه مي كند  خاصي از پديده
 بندي  جمع

اين نوشتار بر آن بود كه نقدها،نگراني ها و بلكه، ترديدها و طعن هاي موجود در                
دي و   ايران را در باره علوم انساني دسـته بنـ          1375-1359هاي   فضاي فكري سال  

بـاب عقـول را   گزارش كند و اصـناف آسـيب شناسـي و چـاره انديـشي هـاي ار              
امـــروز بـــا آراي آن روز دانـــشگاهياني چـــون رضـــا  بازگويـــد تـــا خواننـــده

داوري،عبـدالكريم سروش،سـيد جــواد طباطبايي،مهـدي گلـشني،غالمعلي حــداد     
 عادل،علي شريعتمداري و نيز حوزوياني چون عبداهللا جوادي آملي ومحمـد تقـي            

و نشان دهد كه در آن روزگار،علوم انـساني،         . مصباح يزدي در اين باره آشنا شود      
 قرار داشته است و     ي    درشتناك،با چه آينده مبهم و تيره       در چه بستر  ناهموار و راه      

از رهگذر آن بتواند  آراءآن روز نامبردگان را با آراء امروز آنهاو نيز ديگر كـساني                 
نهاده اند، به مقايسه بنشيند و در اين  پرسش انديـشه        كه امروز پاي در اين عرصه       

 ،دگرگوني يافته است؟ان با آن روزكند كه وضع امروز علوم انساني ،چه ميز
،نگـاه هـا بـه      قبول دارم كه در ده سال اخير      . ستبه باور من اتفاق خاصي نيفتاده ا      

 و جريـان    ،آكادميك تر و جهاني تر شده اسـت        تر و فرهنگ،پخته  علم،دانشگاه مقوله
امـا  . تحول خواه،در دل خود ادبيات،ايده ها و افراد متفاوتي را پديـد آورده اسـت     

نگراني ها و دغدغه ها،ترديد ها و طعـن هـاي آن روز،هنـوز زنـده و اثـر گـذار                     
هم ،در  امـروز .امروز ما نيز هـست      ديروز،همچنين مسائل   ه ديگر تعبير،مسئله  ب.است
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هـا و مبـاني متـافيزيكي اش بـا           ش فـرض  يك سو، مي شنويم كه علوم انـساني،پي       
 فلـسفه،  متافيزيك ما قرابتي ندارد  و انسان مورد نظر آن  با انـساني كـه در ديـن،                  

علوم انساني،چونان رقيبي نوپديـد در  .عرفان و اخالق ما مطرح است، بيگانه است      
 انس بـا ايـن      برابر دين ظهور كرده است و داده هاي آن معرفت ديني را سست و             

 حـاوي و حامـل ايـدئولوژي،جهان بينـي،        . و اعتقاد را رهزني مي كند      يمانا علوم،
پس بايد چه براي اسالمي كردن اين علوم        . . .غربي است و    هاي   فرهنگ و ارزش  

 .طرحي نو درانداخت
 واز ديگر سو نيز، باز همچنان مي شنويم كه مي گويند  ايـن ايـده راه بـه جـايي                     

 )37(.ن،نه مطلوب ونه معناي محصلي داردو اسالمي كردن علوم نه ممك برد نمي
آيـت و    و بر ايـن مـدعا، چـه       . هنوز ادامه دارد  جان كالم اينكه اين ماجرا       بنابراين،

تر از برگزاري كنگره ملي علوم انساني و گردآمدن  ارباب اين علوم               گواهي روشن 
و بحث وگفت وگو در باب اسالمي كردن و بومي سازي  اين علوم و مبـاحثي از                  

 .ين دستا
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 تأملي جامعه شناختي بر موانع توسعه علوم انساني در ايران
                                  

 1دكترجهانگير جهانگيري
 

 چكيده 
است كه با مطالعه روند شكل گيري و توسعه علوم انساني            در اين مقاله سعي شده    

 علوم انـساني    شود كه اين علوم در ايران نتوانسته است بينشي جامع از          نشان داده   
 به همراه داشته اسـت كـه باعـث وضـعيت        و اين امر  پيامدهايي را        عرضه كند  را

در ادامه و به منظور نشان دادن تفكر و عمل غالـب            . نامناسب امروزين شده است   
ون عينيـت در علـوم     در اين علوم، در جهان و در ايران، بـه طـرح مبـاحثي پيرامـ               

ــاعي،       ــوم اجتم ــده عل ــساني، فاي ــوم ان ــام عل ــدن و ادغ ــصي ش ــساني، تخص ان
هاي توسعه، محدوديت هاي نظريه هـاي تغييـر اجتمـاعي،            هاي نظريه  محدوديت

محدوديت هاي نظريه هاي توسعه، علل عقب مانـدگي علـوم انـساني و روابـط                 
 .دولت و علوم انساني پرداخته خواهد شد

 
 .علوم انساني، ايران، جامعه شناختي، موانع توسعه، عقب ماندگي: واژگان كليدي

 
                                                 

 ريزي دانشگاه شيراز شناسي برنامه عضو هيئت علمي بخش جامعه. 1
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 مقدمه
هدف ارزيابي وضعيت علوم انساني، روند تحـول و موانـع توسـعه              مقاله حاضر با  

 بيـان   هـاي    ده است و اميد است كه نظر      هاي مختلف در ايران نگاشته ش      آن از جنبه  
 اني در كـشوربه دسـت     ي وضعيت علوم انـس    شده بتواند آغازي براي بررسي جد     

 شـده بـر گرفتـه از        بخش عمـده مطالـب عرضـه      .تخصصين آگاه و مسئول باشد    م
در دانـشگاه بـوده اسـت و سـعي          تجارب چندين ساله تدريس و تحقيق نگارنده        

 ديگـري كـه     نكته. است كه با ديدي جامعه شناختي به موضوع پرداخته شود          شده
 علـوم انـساني در معنـاي         اين است كـه در ايـن مقالـه          توضيح آن ضروري است   

 كه به نحوي به مطالعه رفتـار         است كالسيكي آن مدنظر بوده و شامل تمام علومي       
  .هامي پردازند و زندگي انسان

علوم انساني به عنوان رشته اي دانشگاهي همانند علوم دقيقـه و طبيعـي ابتـدا در                 
ديگر هم  غرب متولد شده و در آنجا نيز توسعه يافته است و سپس به كشورهاي               

امروزه اشاعه آن از طريق سـازمان هـاي ملـي و بـين المللـي،                . انتقال يافته است  
هاي جهان سـوم     بنيادها و شركت هاي چند مليتي با حمايت فعال يا ابتكار دولت           

 . تسريع شده است
در ابتـداي دهـه     .  همراه بـوده اسـت     وم انساني در ايران با آهنگي آهسته      اشاعه عل 

 و  هـاي علـوم انـساني داشـتند       چند دانشگاه در كـشور رشـته        هفتاد ميالدي تنها    
 از نيمه دوم دهه هشتاد ميالدي به بعد است كه ما شـاهد گـشايش متعـدد                  عمدتاً

سـيس  هاي موجود و تـازه تأ     بخش ها و يا دانشكده هاي علوم انساني در دانشگاه         
 .هستيم

رويه غالب فعلي،   بايستي اين نكته را متذكر شويم كه اگر در اين مقاله، بر خالف              
به منابع قديمي تر اشاره شده است براي اين بوده اسـت كـه يـادآوري شـود كـه          

 شده در ذيـل     ني در غرب با پاسخ به مواردعرضه      شكل گيري و توسعه علوم انسا     
 در بـين متخصـصين ايرانـي علـوم      حالي كـه ايـن مـوارد   ميسر گرديده است، در  
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 مي رسد كه اجماع متفكـرين غربـي          به نظر  .است نداشته    محلي از اعراب   انساني
در زمينة رسالت و اهداف علوم انساني از سوي متخصصين ايراني به عنوان اصل              
. مسلم قلمداد شده كه اين خود مي تواند دليلي بر عدم توجه عالمان داخلي باشد              

اما بايستي اذعان كرد، به نظر نگارنده، تا زماني كه توافقي، در زمينه هـاي مطـرح                 
 به پويايي ايـن علـوم در         بين متخصصين بومي صورت نگيرد، نمي توان       رشده، د 
 .       داشتاميدكشور

 
  روند شكل گيري و توسعه علوم انساني

 سياسي كه در آن انتقال علوم انساني پوزيتيويستي از غرب به كـشورهاي              اوضاع 
  سـوال بـردن    ث يا به زير   جهان سوم تحقق يافته است، به هيچ وجه مساعد مباح         

 تا زمـاني كـه علـوم انـساني          مخالفان. ت شناختي آنها نبوده است    بنيان هاي معرف  
پوزيتيويستي، در دهه هفتاد ميالدي، به طور جدي در غرب مورد اعتـراض قـرار               

همزمان با تغيير شـرايط سياسـي در سـطح          . گيرد، تنها اقليتي را تشكيل مي دادند      
وم انـساني جهـان سـوم        علـ  ملي و بين المللي فرصتي براي برخي از متخصصين        

 . كه هم در سطح سياسي و هم در سطح فكري خود را مطرح سازندآمد فراهم
 مباني علوم انساني پوزيتيويستي غربـي        آگاهي يابي فزاينده منجر به ترديد در       اين
شـمولي و   از عمده انتقادات وارده بر آن مبتني بر قوم محوري و ادعاي جهان       . شد

 بر اساس عوامل دروني و كم اهميت جلوه       نيافتگي ترجيحاً تمايل به تبيين توسعه     
نافع  در خدمت م   كردند كه   منتقدين، علوم را متهم مي    . گر بود دادن نقش عوامل دي   

 و بر اين باور بودند كه چنـين علـومي منجـر بـه               سياسي و اقتصادي غرب است    
بـه  فراخوان ها بـه آزادي و اسـتقالل فكـري،           . استمرار وابستگي فكري مي شود    

انطباق تا پذيرش بي چون و چرا و بدون اعتراض علوم انساني غربي و به بـومي                 
سازي چه در كنفرانس ها و چه در انجمن هـاي منطقـه اي بـسيار مطـرح بـوده                    

 .است
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 تمـام دوران زنـدگي خـود را تحـت رژيـم             متخصصين علوم انـساني كـه عمـالً       
بيـان سـپري كـرده انـد،     اقتدارگراي متمايل به غرب و بدون بهره مندي از آزادي   

تيويـستي  و به طور كلي، پـاراديم پوزي .   در حاشيه اين بحث قرار داشته اند  عمدتاً
اسـالمي  « با گرايـشي كـه بـه          علوم انساني اثباتي كه   اخيراًتنها. را رعايت كرده اند   

، مـورد   انـد    اقتصاددانان اسالمي مطرح كـرده      برخي از  باور دارد و  » سازي معارف 
اما هنوز خيلي زود است كه بيان داريم كه آيا آغـاز يـك              . ته است ترديد قرار گرف  

عـالوه  . راه حل جايگزين مبتني بر پايه هاي معرفت شناختي پايدار است يا خيـر             
 خـود را    بر اين جنبش اسالمي، تعداد اندكي از متخصصين علوم انساني نيز اخيراً           

صين، اعتماد بـه اثبـات      اما، براي اكثريت متخص   . درگير نقد اثبات گرايي كرده اند     
در واقع، اين افراد هنوز درنيافته اند كه آنها تنهـا           . گرايي تزلزل ناپذير مانده است    

 .كنند به يكي از رهيافت هاي متعدد ممكن علوم انساني عمل مي
به استثناي برخي آثار، اكثر آثار منتشره در علوم انساني بـه هـدف رشـد انباشـتي                  

بـه  . ا در مجموعه علوم انساني انجام نشده اسـت ها در يك حوزة خاص ي    معرفت
طور كلي، اين آثار فاقد سـوگيري و چـارچوب نظـري هـستند و اگـر هـم ايـن                     

نظريـه هـاي    . اسـت   نـشده   ارچوب وجود دارد، خود چارچوب ارزيابي نظـري       چ
. مورد استفاده تقريبا هميشه دربست و بدون هيچ ترديـدي پذيرفتـه شـده اسـت               

 است كه در بيشتر شاخه هاي علوم انساني مـا در توليـد و               همين امر نمايانگر آن   
 . ها سهم چنداني نداشته ايم انباشت معرفت

 حـول دو    با توجه به نبود چارچوب نظري سيستمي، علوم انساني در ايران عمدتاً           
«  ميلز از آن به عنـوان        يا آن چه   .2تحليل نظري سطحي    . 1: محور تكامل يافته اند   
تحليل نظـري سـطحي   ). Mills, 1959:. 50-57( ياد مي كند  »تجربه گرايي مجرد

به ويژه در روش روزنامـه نگارانـه تحليـل رويـدادهاي سياسـي، تـاريخ نقلـي و               
ايـن  . تتوصيفي و در روش هاي به كار گرفته شده در ديگر رشته ها مشهود اس              

 علـل مجموعـه اي از رويـدادهاي معاصـر در            وجوي  نوع تحليل مبتني بر جست    
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 اي ديگر از رويدادهاي معاصر بدون ربـط سيـستمي بـه بطـن تـاريخي                 مجموعه
 تحليل از توصيف    زماني هم كه تحليل تاريخي اعمال شده است، عموماً        . آنهاست

 و بـه هـيچ   مـي رود ساده يا از يك پديده فرضي يا گسترش  آن در زمان فراتـر ن       
اقع، جدايي  در و . وجه به هدف برشمردن علل اصلي پديده مورد نظر نمي پردازد          

بين تاريخ و علوم انساني كه ابتـدا در ايـاالت متحـده امريكـا، طـي دوره بعـد از                   
جنگ، پديد آمد، در كشور ما نيز تداوم يافته است و اين خود زيان هـاي زيـادي                  

 .به علوم انساني نوپا در كشور وارد كرده است
موعه اي  ه مج همچنين وجود گرايشي كه تبيين مجموعه اي از متغيرها را به وسيل           

هاي خاص آنها تقليـل       نقش برخي شخصيت ها و ويژگي      مشابه از متغيرها ياتوبا   
كاريسم به كرات بـه عنـوان تبيـين، چـه از سـوي              . مي دهد نيز مشاهده مي شود     

ـ                   ه تحليـل  متخصصين علـوم انـساني و چـه از سـوي افـراد غيرمتخصـصي كـه ب
 . استشده اجتماعي مي پردازند،استفاده

تا حدي ناشي از سـنت فكـري بـومي          ...) تاريخي و   (تحليل نظري   اگر بخشي از    
است، تجربه گرايي مجرد ناشي از يك درك سطحي از علوم غربي، چه دقيقـه و                

تجربه گرايي مجرد ناشي از     . چه انساني، و نتيجه آموزش فراگرفته در غرب است        
داليـل  ايده نادرستي است كه علم را محدود به بررسـي واقعيـت هـا، داده هـا و                   

واقعيت ها خـود    .  تنها بخشي از واقعيت را در برمي گيرد        چه  ملموس مي كند، آن   
في نفسه چيزي را نمايان نمي سازند و تنها زماني معنا مي يابند كـه بـه يكـديگر                   

بـا توجـه بـه      .  شده باشـند   اشند و در يك چارچوب نظري تفسير      ربط داده شده ب   
 با كمك يك جهت گيـري نظـري       جوي واقعيت ها بايستي    و    تنوع حقيقت، جست  

انجام گيرد، زيرا بدون آن مشخص كـردن آن دسـته از واقعيـت هـايي كـه بـراي         
در ايـران، تمركـز پيوسـته بـر         . پذير نيـست    مطالعه مورد نظر مناسب است، امكان     

واقعيــت هــا بــه ويــژه در اقتــصاد، در جمعيــت شناســي، در علــوم تربيتــي، در  
امروزه، اين وسوسـه    .  مشهود است   كامالً اسيشن  روانشناسي و تا حدي در       جامعه
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هـاي فراوانـي را دريافـت كـرده و سـپس             توانـد داده   گيري از رايانه كه مي     با بهره 
ها و روابط را بدون دخالت فعال يك نظريه يا تصور نظـري              ساختارها، همبستگي 

 . يك متخصص علوم انساني استخراج نمايد، تسهيل شده است
 

 عينيت در علوم انساني
غرضي و بي    در واقع، عالوه بر بي    . مفهوم سنتي عينيت بايستي گسترش داده شود      

هـا و تعهـد اخالقـي از سـوي           طرفي، اين مفهوم بايستي مجموعـه اي از نگـرش         
طرفـي  در جريـان مشاهداتـشان نيـز           متخصصين علوم انساني بـراي رعايـت بـي        

حوري و هر نوع تمايلي     اين امر آنها را مجبور به پرهيز از هر نوع فن م           . دربرگيرد
آنها زماني  . كند براي دستيابي به معارف به هدف منافع مادي، شهرت و قدرت مي           

 علمي دست يابند كه موفق بـه دگرگـون كـردن خـود از     عينيت  واقعاً به مي توانند 
لحاظ اخالقي شوند و نگرشي را برگزينند كه تنها بـه شـيوه اي مكـانيكي عينـي                   

صب گرايي ناشي از وابستگي يـا خـدمت بـه يـك گـروه               نباشد، بلكه فراتر از تع    
 .اجتماعي بوده و در واقع، نمايانگر تعهد نسبت به بشريت باشد
 نـوع تزكيـه نفـس       در فرهنگ هاي سنتي، صوفيان بزرگ موفق به دستيابي به اين          

 به آموزش متخصصين مدرن علوم انساني برمي گـردد، آمـوزش            چه  آن. مي شدند 
كند و چشم انداز آنها را در مواردي به كمك تحليل             القا مي  مرتبه اي از عينيت را    

قياسي جوامع و فرهنگ ها و آشنايي آنها با تكنيـك و مبـاني اوليـه روش علمـي                 
اما در صورتي كه آموزش عاري از هر نوع محتواي اخالقـي و             . گسترش مي دهد  

ي در بعـض  . هاي اجتماعي شـود    داوري ارزشي باشد، نمي تواند باعث حذف پيش      
محافل، عينيت مترادف با نوعي بي طرفي اخالقي نسبت به پيامـدهاي اخالقـي و               

امـا، ايـن موضـع چـه از لحـاظ           . سياسي معارف در علوم انساني تلقي شده است       
ايـده اي كـه علـم و قـدرت را           .  لحاظ علمي غيرقابل دفاع است     اخالقي و چه از   

باط جمعي و كارآيي    داند به ويژه در وضعيت جديد كه وجود وسايل ارت          يكي مي 
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نتخاب موضوع  ا.  مشهود است، مي تواند تاييد شود      فنون آموزشي و تعليمي كامالً    
تواننـد   مي ها  اين ارزش . شده است ها جهت داده      سيستمي از ارزش   با  مورد مطالعه 

ي كنـد يـا ايـن    هاي يك متخصص علوم انساني يا سازماني كه در آن كار م     ارزش
ي از هــا مــي تواننــد نــشانه هــاي ارزش.  باشــد سياســيكــه متعلــق بــه مــسئوالن

شمولي و قابل اعمال به تمام بشريت داشـته          جهانگرايي و خاص گرايي يا     تعصب
هايي كه بر اساس آنها، متخـصص موضـوع مـورد مطالعـه را               ماهيت ارزش . باشد

ثير قدرت در جامعه و تصميمات سياسـي تـأ        انتخاب مي كند در غايت، بر توزيع        
 ترتيب، با پذيرش يك نگرش بي طرفي ارزشي، متخصص علـوم            بدين. گذارد مي

انساني به راستي عيني گرا نمي شود، بلكه تنها بي تفاوت به پيامدهاي سياسـي و                
عينيت واقعي ايجاب مي كند كـه متخـصص صـادقانه     . اخالقي كار خود مي شود    

هـايي هـستند كـه او را در گـزينش            رفتار كند، يعني مشخص كند كه چـه ارزش        
و چه نوع نتايجي در زمينه اجتماعي       . ضوع مورد مطالعه اش راهنمايي مي كنند      مو

همين كه اين گزينه ها انجام شـد، او بايـستي           . اميدوار است كه به آنها دست يابد      
. در زمينه تدوين فرضيات، جمع آوري و تفسير داده ها بي طرفـي را حفـظ كنـد                 

 مـسئوليت در مـورد      طرفي ارزشي مـورد پـذيرش بـه معنـاي طـرد هـر نـوع                بي
هاي اجتماعي مطالعات خود و هر نوع كوشش براي پيش بيني كردن آنهـا               بازتاب

به كمك منطق و قضاوت خاص خود و واگذار كـردن وظيفـه تفـسير نتـايج بـه                   
زيرا در اين صورت، نقطه نظـر خـاص         . نفع تنگ نظر نيست    هاي ذي  برخي گروه 

 عالم حكومتي يا مـزدور تقليـل        آنها تبديل به آييني مضر مي شود و متخصص به         
از يـك سـو، بيگانـه پرسـتي         : ما در ايران، دچار دو آفت عمـده هـستيم         . مي يابد 

. و از سوي ديگـر، قـوم محـوري        ) جديد و خارجي است    چه  عالقه زياد براي آن   (
آفت نخستين ناشي از عدم جلب اعتماد مـردم بـه خـودي اسـت كـه بـه سـنت                     

ين آفت از فرهنگ فكـري بـومي و مقتـضيات           فرهنگي ايرانيان برمي گردد و دوم     
وط بـه   قوم محوري، به طور خاص، در آثار مرب       . گيري آن برمي گردد    خاص شكل 
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 ارزيـابي عينـي از    واضح است كه نمـي تـوان بـه      كامالً .تاريخ ايران مشهود است   
كـه از برخـي جهـات و در          ، بدون پـذيرفتن ايـن      پرداخت تمدن ايراني يا اسالمي   

الت  تحـو  هاي بشري ومنشأ    اين تمدن ها تجسم واالترين ارزش     برخي از دوران،    
 نقش تمدن اسـالمي در انتقـال دسـتاوردهاي فكـري            فرهنگي چشمگير بوده اند،   

امـا بـسياري    . هاي باستاني، به ويژه تمدن يوناني، حقيقتا شگفت انگيز است          تمدن
 سـتودن   پردازنـد، تمايـل بـه اغـراق و         از مورخين كه به مطالعه تاريخ اسالمي مي       

داليل مستند، با فراموش كردن بررسـي آن از نقطـه     تماميت آن بدون عرضه    تقريباً
كـه بـه     ايـن  بيشتر مورخين موضعي دفاعي اتخاذ كرده اند، مثل       . نظر انتقادي دارند  

 . نوعي احساس گناه مي كنند
دومين عرصه اي كه در آن برخي از متخصصين علوم انـساني فاقـد عينيـت الزم                 

درك ساختار اجتماعي، سيستم هاي سياسي، كاركرد اقتصاد، نگرش ها          هستند به   
 برمي گـردد    »دشمنان«ياست خارجي و دستاوردهاي فرهنگي      و منافع در زمينه س    

 .كنند كه به جاي ارزيابي دقيق آنها، در جمع تحقير مي كنند و در خفا ستايش مي
ني در مقابل تمدن    متخصصين ايراني علوم انساني هنوز موفق به اتخاذ نگرشي عي         

همان گونه كه مي دانيم تعداد قابل توجهي از متخصصين داخلي           . غربي نشده اند  
ــشگاه  ــا حــداقل بخــشي از تحــصيالت خــود را در دان ــايي ه ــي و امريك ي غرب

سب هاي كـ  اگر درصد كمي از آنها موضعي انتقادي در مقابل شناخت   . اند  گذرانده
اصـول مـسلم    « ف دريافتي را بـه عنـوان        معاراكثريت آنها،    كرده در خارج دارند،   

ـ  دار  تجربه زندگي در غرب    همچنين اين متخصصين كه   . پذيرند مي» علمي بـا   د،ن
 عاري از هر نوع تفكـر انتقـادي نـسبت بـه شـيوه هـاي                 بازگشت به كشور كامالً   

 . زندگي، سيستم هاي سياسي، فرهنگ و سياست خارجي غرب هستند
 نيز نگرشي عـاري از تفكـر        نش غربي هستند  روكراتي كه وارث دا   انديشمندان بو 

زمـاني كـه رفـت و آمـد و          . انتقادي نسبت به ميراث فكري غربي اتخاذ مي كنند        
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كنـد،   ويژه امريكايي، اين نگرش را تقويـت مـي          ههاي غربي، ب   ها با دانشگاه   تماس
 .پيش داوري قوم محور بيش از گذشته تحكيم مي يابد

 بـه   راني  ري بسياري از متخصصين علوم انـسا      آخرين نمود اين قوم محوري، بيزا     
هاي فردي، گروهي، طبقه اي، منطقـه اي،          پيش داوري  بوته آزمايش علمي سپردن   
از معارف و روش هاي علمي همـواره بـراي تحكـيم            . ملي و فرهنگي خود است    

شكار پيش داوري هاي قوم محورانـه در        . اين قوم محوري بهره گرفته شده است      
.  اغلب براي توجيـه يـا پنهـان كـردن قـوم محـوري آنهاسـت                علوم انساني غربي  

بايستي به خاطر داشت كه هر نوع قـوم محـوري از قـوم محـوري ديگـر تغذيـه                    
 .كند مي

 سسات دانشگاهي كه زير نظـر دولـت اداره مـي شـود و             فعاليت در چارچوب مؤ   
ته ، برخي از متخصصين علوم انساني را بر آن داشـ          منابع مالي آنها نيز دولتي است     

 اشتباه از دكترين بي طرفي ارزشي اتخاذ كنند و          است كه تفسيري آسان و احتماالً     
دون توجـه بـه اهـداف        ب  كه در قدرت هستندرا    چشم اندازها و ترجيحات آنهايي    

 .   برگزيننددست آنهابه دنبال شده
 

 تخصصي شدن و ادغام
دن و  از تخصـصي شـ    راهاي گوناگوني باعث مي شوند كه پاسخ دقيقـي           سازوكار

هر رشته، چه   .  بيابيم وم انساني در كشورهاي غربي است     جداسازي كه شاخصه عل   
امـا،  . در زمينه پژوهش و چه در زمينه آموزش، به طور مجزا توسـعه يافتـه اسـت       

ــته اي،    ــان رش ــات مي ــاهد مطالع ــان ش ــته اي،   همزم ــته اي و فرارش ــد رش  چن
ما، در كشور مـا،     ا. چارچوب هاي مفهومي نظري و روش شناختي نيز هستيم        منشأ

رجوع به رشـته هـاي مختلـف بـه          .  احساس مي شود   كمبود مطالعات اخير كامالً   
منظور تدوين مفهومي شناختي از جامعه و فرهنگ ايرانـي و دريـافتن مـشكالت               

هيچ نوع حركتي در جهت يگانه سازي معـارف در علـوم            . عمده كشور نادر است   
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ان رشته اي انجام شده اسـت،       اگر هم پژوهش هاي مي    . انساني احساس نمي شود   
.  به علت عالقه يا روابط شخصي متخصصين رشته هاي متفاوت بوده است            عمدتاً

هنوز هيچ نوع آگاهي كه مشخص كند كه حدود اين جدايي بين معارف در علوم               
 . شود ها هستند، مشاهده نمي انساني تا كجاست و پيامدهاي ناشي از آن كدام

علوم انساني منجر به تفسيري نـاقص از جامعـه ايـران            اين توسعه مجزا و نابرابر      
اين امر شايد تاحدي به دليل مكان مهم اقتصاد توسعه و بينشي جـزم              . شده است 

. كنـد، باشـد   مـي گرايانه از جامعـه كـه توسـعه را محـدود بـه توسـعه اقتـصادي              
 پيامـدهاي اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي و تكنيكـي توسـعه              هايي از قبيل   پرسش

چيست؟ چه عوامل غيراقتصادي توسعه اقتصادي را تسهيل يـا محـدود            اقتصادي  
كند؟ هزينه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي توسعه اقتصادي بـه چـه ميـزان                مي

رد؟ و ديگـر    است؟ چگونه  توسعه متوازن، يكنواخت و كلي جامعه را تعريف كـ            
ه  متخصصين داخلي به طور جدي بـه آنهـا پرداختـ           دست  به  پرسش هاي مهمي كه   

 .نشده است
ــي و    ــز فكــري غرب ــي از مراك تناســب و تطــابق شــاخص هــاي توســعه واردات

هاي بين المللـي چـون سـازمان ملـل متحـد و بانـك جهـاني وصـندوق                    سازمان
براي مثال مي توان از توسعه      . اند المللي پول هرگز به طور جدي بررسي نشده        بين

ي، نرخ مرگ و     زندگ اجتماعي و شاخص هاي آن كه شامل نرخ باسوادي، اميد به          
... سيسات پزشـكي مـدرن، دسترسـي بـه آب آشـاميدني و              مير كودكان، وجود تأ   

ها توسعه اجتماعي كه نظريـه توسـعه تعريـف           اما، اين شاخص  . است، اشاره كرد  
توسعه اجتماعي واقعي از طريق درجـه همكـاري         . كند گيري نمي  كند را اندازه   مي

ههـا، طبقـات و اجتماعـات، از طريـق          اجتماعي، كاهش يا نبـود تـضاد بـين گرو         
انعطاف پذيري ساختارهاي اجتماعي كه نمايانگر تحرك اجتماعي و فقدان موانـع   
براي پيشرفت گروههاي ضعيف و محروم، همچنين از طريق پيدايش گروههـا و             

 .هاي متفاوت مجري وظايف گوناگون تخصصي مشخص مي شود سازمان
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 فايده علوم اجتماعي
 بـر فايـده و شايـستگي معـارف در           هفتاد ميالدي، بيش از پـيش      دهه   هاي از سال 

اثبـات گرايـي،    .  مـي شـود    ان سـوم،تأكيد  علوم انساني، به ويژه در كشورهاي جه      
تجسم بي طرفي ارزشي، مورد اعتراض قـرار گرفتـه اسـت و متخصـصين علـوم                 
انساني بيش از پيش مجبور به پرسش در مورد هدف غـايي معـارفي كـه كـسب                  

اما پاسخ به اين پرسش آسان نيـست، حتـي اگـر بـر ايـن اصـل                  . هستنداند،   كرده
حركت كنيم كه معارف علمي بايستي از لحاظ اجتماعي مفيد باشند، سـپس ايـن               

مفيد براي چه كـسي و بـراي خـدمت بـه            : پرسش اجتناب ناپذير مطرح مي شود     
 منافع كدام گروه؟

ديدگاه نخست،  : ار گيرد اين پرسش مي تواند از دو منظر مورد تجزيه و تحليل قر           
 موزون بـر اسـاس طبيعـت آن، مبتنـي بـر نظـم               نظم اجتماعي را به عنوان اساساً     

هنجاري موجود كه ستيزه ها را سركوب مي كند يا از طريـق دسـت پنهـاني كـه                   
تعادل را مجددا مستقر مي كند، حتي هنگـامي كـه كـنش هـاي فـردي در سـتيز                    

يـدگاه، منـافع نهـايي هاديـان و هـدايت          بر اساس اين د   . هستند، در نظر مي گيرد    
شوندگان، طبقه مسلط و طبقه تحت سلطه، خواص و عوام در نهايـت بـه سـوي                 
يك هدف مشترك و توازن مي روند، حتي اگر در كوتاه مدت منافع آنها در تضاد                

بر اساس اين فرضيه، فايده اجتمـاعي معـارف در علـوم انـساني در               . با هم باشند  
 يـن معـارف مـي بايـست بـراي جامعـه در            ا: يف مي شـوند   عبارات ساده اي تعر   

 .مجموعه آن مفيد باشد و در خدمت منافع مشترك و جمعي آن باشد
 بر اساس عدم تـوازن و تـضادهاي سـركوب           ديدگاه دوم، نظم اجتماعي را اساساً     

 دسـت   بـه   هاي ايدئولوژيكي اعمال شـده      شده از طريق استفاده از زور يا دستكاري       
بـر اسـاس ايـن نظريـه، منـافع حاكمـان و             . ا رهبران مي دانـد    گروههاي مسلط ي  

 آشتي ناپذير مي داند و معتقد       محكومين، قويان و ضعيفان، خواص و عوام اساساً       
 .است كه معارف در علوم انساني نمي تواند همزمان به هر دو گروه خدمت كند
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 ايـن   گزيننـد، و از    را بـر مـي    )تـوازن ( بيشتر رهبران جهان سوم، فرضيه نخـست        
حمايت مي كنند كه متخصصين علوم، چه دقيقه و چه انساني، بايستي بـه توليـد                
معارفي كه كمك به حل حادترين مشكالت  توسعه نيـافتگي مـي كنـد، مبـادرت       

 پژوهش كاربردي يـا پـژوهش       چه  اين استدالل به طور ضمني به ارتقاء آن       . ورزند
ذ چنين نقطه نظري، منجر بـه       گاها اتخا . شود در مورد سياست ها مي ناميم نيز مي       

بر اساس اين ديدگاه، تنها جوامـع       . زيان رساندن به پژوهش هاي بنيادي مي شود       
ثروتمنــد امكانــات انجــام چنــين تحقيقــاتي را دارنــد و بــراي چنــين تحقيقــاتي 

بنابراين، متخصصين علوم   . كشورهاي فقير نبايد منابع ناچيز خود را به هدر دهند         
 سوم تشويق به وارد كردن و انطباق دادن معـارف توليـد             انساني كشورهاي جهان  

 .اند شده در خارج و اعمال كردن آنها براي درك و حل مشكالت محلي شده
اين مفهوم فايده از برگردان هاي وارداتي يـا تطبيـق داده شـده از علـوم انـساني                   

ك هاي كم  غربي عموما توسط سازمانهاي متعدد بين المللي كه از طريق ارگانيسم          
.  آنها كار مي كنند نيـز حمايـت شـده اسـت            درباره  خصصين علوم انساني كه   و مت 

براي تسهيل كردن فرآيند ورود يا انطباق علـوم انـساني، تعـداد قابـل تـوجهي از             
كننـد و    متخصصين آينده آموزش خود را در دانشگاههاي خـارجي دريافـت مـي            

هـا و    هـا و دانـشكده     كارشناسان متعدد در تعليم و تربيـت بـراي ايجـاد دانـشگاه            
در دانـشگاهها و ارگانهـاي حكـومتي بـه          ... همچنين براي تدريس و مـشاوره و        

 .           كشورهاي در حال توسعه مسافرت مي كنند
فايده معارف در علوم انساني وارداتي و پذيرش آنهـا توسـط كـشورهاي جهـان                 

ـ . هاي جدي را دربردارد    سوم محدوديت  هـاي اعمـال     محـدوديت ) الـف : ويـژه   هب
حـدود نظريـه هـاي توسـعه        ) نظريه هاي توسعه اجتماعي به شـرايط محلـي، ب         

 .اي منصفانه و متعادل وارداتي براي تسريع توسعه
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  محدوديت هاي نظريه هاي تغيير اجتماعي
جامعه ايران، بسان بسياري از جوامع جهان سوم، از يك سـو، در برخـي جهـات                 

اين تركيـب   . تار سنتي خود را حفظ مي كند      تحول مي يابد و از سوي ديگر، ساخ       
. جدي دروني شده اسـت دگرگوني و سنت گرايي باعث آشفتگي ها و تنش هاي     

نظريه هاي تغييـر    .  اين آشفتگي ها همزمان دروني و بيروني هستند        نيروهاي منشأ 
 موفق به آشكار كردن فرآيند  تغيير به علت          اجتماعي تدوين شده در غرب عموماً     

نخست، بـه دليـل تقـسيم و        . يت هايي كه در خود دارند، نمي شود       برخي محدود 
تجزي علوم انساني و همچنين به اين دليل كه اين نظريه ها چگونگي تاثيرگذاري             
نيروهاي داخلي و خارجي در جهت دادن به تغيير و مقاومت نظم سنتي را تبيـين                

از تكامـل گرايـي     ثانيا، نظريه هاي كالن تغيير كه برخـي الهـام گرفتـه             . نمي كنند 
است، بر يك مرحلة فرضي توسعه تمدن ها متمركز است به نحوي كه در قالـب                

 تعريــف آنهــا عمومــاً). 1949 پارســونز،.ك.ر(يــه تكامــل گــراي قــرار گيــرد نظر
امــوش مــي كننــد و  پويــايي تغييــر و ثبــات را فرهــا و نيروهــاي منــشأ ســازوكار
مورد نظر در جامعه و تاريخ را ارائه        ثر و   ؤنمي توانند اهرم هاي مداخله م     بنابراين،

بـراي نمونـه    . ايـن نظريـه هـا عمومـا آلـوده بـه محافظـه گرايـي هـستند                 . دهند
سازد  رح مي كاركردگرايي ساختي كه به كرات فرضيه يك قانون بي حركتي را مط           

 شبه ايستا و خـودتنظيمي مـرتبط بـا جامعـه، تعـادل              هاي  كه بر اساس آن گرايش    
اين گونه نظريـه هـا نمـي تواننـد تـنش هـاي              . ر مي سازد  سيستم را مجددا مستق   

انقالبي و دگرگوني هاي ساختي مهمي كه جوامع جهان سوم با آنها روبرو هستند             
باالخره، با توجه به اين كه اين نظريـه هـا از تجربـه              . را دربرگرفته و تبيين نمايد    

 شـود،   خاص جوامع غربي و روابط استعماري آنها با جهان غيرغربي ناشـي مـي             
 .ل اعمال به جهان غيرغربي نيستفاقد جهان شمولي بوده و به سادگي قاب
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  محدوديت هاي نظريه هاي توسعه
در طي دو قرن اخير، از زمان انقالب فرانسه و انقـالب صـنعتي، انـسان آگاهانـه                  
نقش عامل فعال دخالت كننده در تاريخ و در نظم اجتماعي براي بازسـازي نظـم                

. هاي برتر را برعهده گرفتـه اسـت    با بينش يا سيستمي از ارزش اجتماعي متناسب 
نـد بـه    ملحق شدن به اين فرآي    .  گرفته است  "توسعه"اين فرآيند به طور كلي، نام       

علت انقالب روسيه و موفقيتي كه در دگرگون كردن جامعه اي نسبتا عقب افتاده              
به جامعه اي پيشرفته در زمينه هاي صنعتي و تكنولـوژيكي داشـته اسـت، باعـث                

موفقيت طرح مارشال در اروپا، به نوبه خـود، باعـث    . تحكيم بيشتر آن شده است    
 به دنبال ايـن رويـدادها، توسـعه         .تقويت باور در كارآيي تاثير دخالت بشري شد       

مبدل به واژه اي جهاني هم معتبر براي كشورهاي جهان سومي كه عجله رسـيدن               
به  جهان صنعتي داشتند، شد و هم به آخرين دغدغه و دلواپسي هاي كـشورهاي                
توسعه يافته براي اين كه كشورهاي جهان سوم مفاهيم و شيوه هاي توسـعه آنهـا                

در واقع، مفهـوم توسـعه از جنـگ جهـاني دوم مكـاني آن      . را بپذيرند، تبديل شد  
تـوان   چنان محوري در تفكر اجتماعي و كنش سياسي اشغال كرده است كـه مـي              

 .اين دوره را عصر توسعه نام نهاد
هـاي    علوم انساني در پـي دو انقـالب بـزرگ فـوق پديـد آمـد و جهـت گيـري                    

ز جنـگ جهـاني دوم، ايـن        ا. اين انقالبات شكل گرفته است    ايدئولوژيكي آن نيزبا  
جهــت گيــري هــا نقــش فعــالي در مفهــوم ســازي توســعه بــا مــشخص كــردن  

. هاي مناسب براي تحقق آن، به ويژه در اياالت متحده امريكا، داشته اند             استراتژي
 شاخه اي سنتي از علوم انـساني نيـست كـه بـه پيـدايش زيرشـاخه اي بـا                     تقريباً

هت است كه ما شـاهد يـك اقتـصاد          محوريت توسعه منجر نشده باشد و بدين ج       
توسعه، يك جامعه شناسي توسعه، يك سياست توسـعه، يـك مـديريت توسـعه،               

بسياري از كشورهاي جهان سوم سياسـت هـايي         . هستيم...  توسعه و  شناسي  روان
 امريكـايي بـوده را دنبـال    -كه تاكنون خاص توسـعه در علـوم انـساني انگليـسي      
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ابتـدا تمـاس هـاي      : جهت ايفاي نقـش كردنـد     عوامل گوناگوني در اين     . اند كرده
استعماري، سپس برنامه هاي كمك فني، اشاعه ادبيات در مورد توسعه منتشره در             
اياالت متحده امريكا و باالخره، وابستگي فكـري اجتماعـات نوپـاي متخصـصين            
. كشورهاي جهان سوم به متخصصين غربـي، بـه ويـژه امريكـايي، علـوم انـساني                

علوم انساني، با محوريت توسـعه، خيلـي سـريع صـورت گرفتـه              بنابراين، انتقال   
است به نحوي كه كشورهاي سازمان دهنده و كشورهاي دريافت كننده هر دو آن              

 نبـوده   ايران نيز از ايـن قاعـده مـستثنا        . درا بنيادي براي منافع خود تلقي مي كردن       
سـعه در   است و در حال حاضر در سطح وسيعي سنت علوم انساني با تاكيد بر تو              

 .كشور ريشه دوانيده است
ها  اين پديده پيامدهاي مهمي براي علوم انساني مبتني بر توسعه و تدوين سياست            

ابتدا، نظريه نوسازي تقريبا بدون قيد و شرط وارد شده اسـت و             . دربرداشته است 
ايـن نظريـه يـك      . در سياست ها بدون ارزيابي از تناسب آن لحـاظ شـده اسـت             

ه از  افتگي را القا مي كرده است و چنـدين تـدبير بـر گرفتـ              تشخيص از توسعه ني   
قبل از هر چيـز، ايـن      .  را تجويز مي كرده است     منافع سياست خارجي كشور مبدأ    

نظريه نقش موانع بر سر راه نوسازي مرتبط با خود جوامع توسعه نيافتـه را زيـاد                 
ملـل را   ارزيابي  مي كردند و موانع ساختاري تحميل شده از سـوي نظـام بـين ال                

هاي  ايدئولوژي و كمك   ،  ترتيب، واردات و انتقال فناوري     بدين. ناديده مي گرفتند  
مالي غرب و همچنين ادغام اين كشورها در نظـام سـرمايه داري جهـاني توصـيه                 

در خـدمت    كـه    -از طريق طبقه صنعتي نوپـا       در ايران، اعمال اين راهبرد    . ودش مي
ه و شيفته نوسازي كـه از متحـدين تمـام           رژيم گذشت  دست  به  و –منافع آنان بوده    

اين نظريه همچنـين از حمايـت       . آمد، تسهيل شده است    عيار غرب به حساب مي    
 هاي گروه هاي مشاوره اي غربي و اقتصاددانان حرفه اي نيز بهره            فكري و توصيه  

، توسعه اقتصادي نامتعادل را به همراه داشته است         نتيجه اين راهبرد  . برده است  مي
 . به تمركز ثروت در دست تعداد اندكي از افراد شده استكه منجر
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سومين ويژگي مهم اين نظريه اين است كه تحكيم نخبگان قدرت را توصيه مـي               
نخبگاني كه براي هدايت توسعه جامعه بر اساس عقالنيت و نظم و تنظيم يا              . كند

هي از  تعداد قابل تـوج   . كنترل كردن مشاركت توده در سياست فراخوانده شده اند        
متخصصين غربي علوم انساني، به ويـژه امريكـايي، از ايـن منظـر رونـد تكـاملي                 

ند و  نوسازي هـدايت شـده        سياست در ايران را مورد تجزيه و تحليل قرار داده ا          
اين رهيافت قطعـا نمـي توانـست        .  نخبگان را تجويز يا حمايت كرده اند       دست  به

ك دموكراسـي مـشاركتي در ايـران    هاي الزم براي بنا نهادن ي    باعث توليد شناخت  
بر عكس، اين رهيافت مـشروعيتي ايـدئولوژيك بـراي رهبـران در قـدرت               . شود

 .فراهم مي كرد
اگر بر اساس فرضيه دوم يعني ويژگي ناموزوني و تضادي نظم اجتماعي و عـدم               
تناسب منافع نخبگان در قدرت و مردم حركت كنيم، مشاهده مي شود كـه فايـده             

ي تدوين شده در علـوم      ها شناخت. ناي متفاوتي به خود مي گيرد     علوم انساني مع  
سسات پژوهشي تحـت نظـارت دولـت ملهـم از چـشم انـدازها و                انساني در مؤ  

سـپس ايـن معـارف در       . هايي است كه برگرفته از نخبگان قدرت است        بيني جهان
بنابراين، معـارف در علـوم انـساني    . جامعه از طريق نظام آموزشي تزريق شده اند   

باعث ارتقاء توسعه جامعه در دراز مدت نمي شـود، بلكـه بـرعكس، بـه سـمت                  
 . تحجر سوق داده مي شود

عالوه بر اين، اين معارف در يك زبان تكنيكي نگاشته شده اند كه آنهـا را بـراي                  
در هر حال، با توجـه بـه ايـن كـه ايـن معـارف                . توده مردم غيرقابل فهم مي كند     
در قدرت است و از منـافع آنهـا دفـاع مـي كنـد،               منعكس كنندة جهان بيني طبقه      

فايده آنها براي مردم عادي زياد نخواهد بود، حتي اگـر در اختيارشـان قـرار داده                 
اين معارف به آنها براي دستيابي به مفاهيم علـوم انـساني كـه امكـان درك                 . شود

عـالوه بـر    . نيروهايي كه آگاهي اجتماعي آنها را دستكاري مي كند را نمـي دهـد             
 سازماني و شايـستگي هـاي الزم را بـراي           هاي   ها، دانش،راهبرد  اين، اين شاخت  
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ايـن  . اين كه بتواننـد خـود را از وضـعيت موجـود رهـايي بخـشند، نمـي دهـد                   
ها حتي فايده اي محدود كـه امكـان كمـك بـه درك عينـي و دقيـق تـر                      شناخت

 .كنند مشكالت دهد را نمودار نمي
هاي وارداتـي،    ه و تناسب كم اجتماعي شناخت     يكي از شيوه هاي درمان اين فايد      

ايـن مفهـوم   .  علوم انساني ناميده مي شود، اسـت    »سازي بومي« عموماً  چه  ارتقاء آن 
گيـري   اهم آنها را مي توان تعريف يـك جهـت         . گيرد مي  معناهاي متعددي را دربر   

بنيادي و روش شناختي جديد دانست كه اين امر منوط به دستيابي به يك آگاهي               
ز خود و طرد آگاهي قرضي، تاكيد بر خاص گرايي هاي تـاريخي و فرهنگـي و                 ا

. نفي جهان گرايي غيرواقعي و همچنين ملي گرايي ساختگي و خودستايي اسـت            
ساختي، بنيـادي و    : انديشمندان سه عنصر يا نوع از بومي سازي را تميز مي دهند           

 دومين، جهـت دادن     .نوع اول مبتني بر بنا نهادن يك ظرفيت نهادي است         .. نظري
و سومين مشاركت دادن متخصصين     . مجدد پژوهش در مورد جامعه خودي است      

علوم انساني كشور در تهيه چارچوب هاي مفهومي و فرانظـري مـنعكس كننـده                
جهان بيني، تجربه اجتماعي فرهنگي و همچنين اهداف آنهـا، آن گونـه كـه درك                

يم كه اگـر بـومي سـازي دلخـواه          در اينجا الزم است كه بيان دار      . مي كنند، است  
براي توسعه علوم انساني به نيازهاي خاص يك جامعه مشخص پاسخ مي دهـد،              
اما اين امر نبايستي به عنوان مانعي بـراي همكـاري هـاي فراملـي در پـژوهش و                   

 .جهاني شدن علوم انساني تبديل شود
بومي ي عمده اي كه     ها بيشتر متخصصين علوم انساني در كشور نسبت به پرسش        

هـاي   بـا ايـن وجـود، ظهـور جنـبش         . مي سازد، بي تفاوت مانده اند      سازي مطرح 
احياگرا در جهان اسالم و آغاز اسالميزاسيون در تعدادي از اين كشورها، بـيش از          
همه اقتصاددانان اسالمي را به كوشش در جهـت  اسـالمي كـردن علـوم انـساني                  

دي بـين اقتـصاددانان     علي رغم اين كوشش، اختالف ديـدگاهي جـ        . نموده است 
تفـاوت عقيـده بـين      . اسالمي محافظه كار و همكـاران انقالبـي آنهـا وجـود دارد            
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. اقتصاددانان اسالمي و مردم شناسان اسالمي از شدت بيـشتري برخـوردار اسـت             
در حـالي كـه اقتـصاددانان اسـالمي         . حال چه منظور روش ها و چه مفاهيم باشد        

 اسـالمي هنـوز بـه مفـاهيم علـوم انـساني             كامال اصول گرا هستند، مردم شناسان     
 .جهانشمول يا حداقل به يك مردم شناسي جهاني باور دارند

مطالعـه گروههـاي مـسلمان بـه        :  كـرد  اين جهان بيني را مي توان چنين خالصـه        
بـشريت، علـم، تحمـل و       ( به اصـول جهـاني اسـالم         انديشمنداني كه كامالً   دست

العات خرد در سطح طوايـف و روسـتاها،         پيوند دادن مط  . وابسته هستند ) بردباري
در . به ويژه، با در نظر گرفتن چشم اندازهاي عمده تاريخي و ايدئولوژيكي اسالم            

بنابراين، . اينجا منظور از اسالم در معناي جامعه شناختي آن و نه مذهبي آن است             
 .اين تعريف غير مسلمانان را نفي نمي كند

بـا  . كشورهاي غربي قابـل مـشاهده اسـت   اين عناصر در مردم شناسي متداول در  
 در چـه    جا مطرح مي شـود ايـن اسـت كـه             پرسشي كه در اين    اين وصف، طبيعتاً  

مواردي مردم شناسي اسالمي از مردم شناسي غربي متمايز مـي شـود؟ متفكـرين               
موافق با اسالمي كردن معارف تعداد زيادي آثار را در اين زمينه تدوين كرده انـد،               

هاي بنيادي كه هر متخصصي كه سعي به ملي كردن           ت ه حل تفاو  اما هنوز موفق ب   
بـه  . علوم انساني يا توسعه آن بر پايه هاي مذهبي با آن روبه رو است نـشده انـد                 

نظر مي رسد كه تفاوت اساسي در عدم تناسب آشكار مفـاهيم علمـي و مـذهبي                 
مـذهبي  مفاهيم مذهبي مبتني بر يك اعتقاد بي چون و چرا به نوشته هـاي               . است

است، در حالي كه مفاهيم علمي مبتني بر زير عالمـت سـوال بـردن جزميـات و                  
اين عدم تناسب تنها مدافعان اسالمي سازي و آنهايي كه علـم را             . اعتقادات است 

در معناي كالسيكي آن درك مي كنند را در مقابل يكديگر قرار نمي دهـد، بلكـه                 
زيـرا برخـي بـر ايـن        . انگيخته است در بين خود احياگرايان نيز تالطم هايي را بر        

 براي مذهب و هـم      باورند كه آميختن مذهب و علم اقدامي عبث و زيان آور هم           
 .براي علم است
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اگر از طريق اسالمي كردن معارف، تنها مي خواهيم بيان كنيم كـه علـوم بايـستي                 
 مالحظات  با   و از بي اخالقي و هدايت شده       يك هدف اخالقي واال را نشانه گيرد،      

. خالقي جهاني چشم پوشي كند، هيچ مشكل فكري جدي را به وجود نمي آورد             ا
اما، اگر منظور اين باشد كه هر اجتماع مذهبي و هر ملتي بايـستي علـوم انـساني                  
متمايز داشته باشد، قطعا به سمت آنارشي فكري و وضـعيتي بـه طـور جـدي در                  

 .تناقض با تحقق جهانشمول بودن آن گام برمي دارد
ايستي اذعان كرد كه گرايشي كه سعي بر تدوين مفـاهيمي مبتنـي بـر تفكـر               البته ب 

اسالمي سنتي براي جايگزين كردن مفاهيم وارداتي از غرب يا كامـل كـردن آنهـا                
با اين وجـود، بايـستي در نظـر داشـت كـه             . دارد، بايستي حمايت و تقويت شود     

بـومي  .  شـوند  معارف نمي توانند بر اساس مرزهاي جغرافيايي و مـذهبي تقـسيم           
سازي واقعي آگاهي يافتن از خود و توسـعه توانـايي درك و ارزيـابي الگوهـاي                 

بنابراين، وضـعيت فعلـي نبايـستي بـا انديـشه           . متفاوت ممكن را ايجاب مي كند     
 .تعصب گرايي و جنبش هاي احياگرا اشتباه شود

 
  علل عقب ماندگي علوم انساني

 ن پرسـش اساسـي پاسـخ دهـيم كـه           به ايـ   در اين بخش سعي ما بر اين است كه        
 ها هستند؟ ثير مي گذارد، كداممحيطي كه بر توسعه علوم انساني تأشرايط خاص 

روبه رو مي شويم كه عبارت اسـت  با بررسي اين پرسش، ما با يك مشكل جدي     
) كه منبعث از جامعه شناسـي آلمـان اسـت         ( اگر جامعه شناسي علم و معرفت        از

شناسي  س، جامعه قه و طبيعي مطرح كرده است، برعك      اين مسئله را براي علوم دقي     
 تاثيرگذار بر توسعه علوم انساني و پژوهش هاي نظري يـا       توجه كمي به وضعيت   

 .تجربي نموده است
كدام داليل تبيين كننده اين عدم توجه به جامعه شناسي علوم انساني هـستند؟ از               

 عالقـه جـدي     )سـان به ويژه جامعـه شنا    (هاي دور، متخصصين علوم انساني       زمان
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كـه امكـان درك و      ) سـاختي و فرهنگـي    ( اجتماعي   براي مشخص نمودن اوضاع   
تبيين يك پديده خاص، تا حد زيادي، خـارج از آنهـا و اجتمـاع حرفـه اي شـان       

 اما، آنها پرسشهايي كه بـه خـود آنهـا برمـي گـردد را نـسبتاً              . باشد، نشان داده اند   
 اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي كه       عبراي مثال، آنهااوضا  . گرفته اند ناديده  

پيدايش و توسعه علوم انساني را تسهيل يا خدشه دار مي كند را مشخص ننموده               
متخصـصين علـوم    . اين اهمال مي تواند از جهاتي عمـدي يـا سـهوي باشـد             . اند

ز سازد كـه علـوم آنهـا ناشـي ا       مي  است در انجام تحليلي كه نمايان     انساني ممكن   
اجتماعي و وضعيت اجتمـاعي      اقتصادي و محيطي خاص، منشأ     -عيما اجت اوضاع

زيرا چنين تصور   . هاي شخصي آنها است، ترديد كنند      و همچنين نگرش و ارزش    
كنند كه اين اقدام منجر به فروپاشي افسانه اي شود كه بر اين بـاور اسـت كـه                    مي

ض غـر  عالمان بايستي پژوهشگران واقعيت و مشاهده گران حقيقـت عينـي و بـي        
 كه وراي نمايندگي شخصي و حرفه اي، هيچ چيزي نبايد بر پژوهش آنهـا               باشند،

 .تاثير گذارد
در غياب يك جامعه شناسي ساختارمند علوم انساني، ما مجبور به بهره گيـري از               
جامعه شناسي علوم دقيقه و طبيعي هستيم، با پذيرفتن اين اصل كه اين دو گـروه                

بـا ايـن وجـود، ايـن        . يافت يا اساس شبيه باشند    از علوم مي توانند حداقل در ره      
هـايي كـه باعـث مـي        زيرا مباحث و جـدل    . فرضيه بايستي با احتياط تدوين شود     

 .شود، نشان مي دهد كه همه بر اين نكته توافق ندارند
ثر از ايده هاي مـاركس      متأ) به ويژه آلماني  و  (جامعه شناسي علم و معرفت غربي       

)Marx(   وبر ،)Weber ( هايم  و مان)Manheim(       مفهوم دكارتي مشاهده علمـي و ،
تامل در مورد واقعيت اجتمـاعي، بـه شـيوة منجمـي كـه سـتاره اي دورافتـاده را                    

عـالوه بـر ايـن، جامعـه شناسـي          .  مشاهده مي كند را مـورد ترديـد قـرار دادنـد           
 بـه پيـدايش و توسـعه علـم را        در مورد مناسب تـرين اوضـاع       هاي مهمي  پرسش

 نظريه وبر در مورد روابط بـين اخـالق پروتـستاني و سـرمايه               .مطرح كرده است  
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تفكـري كـه در   . داري لحن و جهت گيري يـك تفكـر را مـشخص كـرده اسـت               
يكي از نتايج عمده اين تفكر اين اسـت كـه           . است اي سي مرتون دنبال كرده    ساله

عـادات  «هـايي كـه مرتـون از آن تحـت عنـوان              توسعه علوم، سيـستمي از ارزش     
ترديـد  «تـرين عناصـر ايـن عـادات      مهـم . د مي كند را ايجاب مي كند يا »فرهنگي

-Merton, 1957,:.550( اسـت  »غرضي جهان گرايي و كمونيـسم  سازمان يافته، بي
 اخالق پروتستاني   كه اين عادات فرهنگي احتماالبا    بنابراين، با توجه به اين      ). 554

 كشفيات عمـده    و رژيم هاي دموكراتيك تسهيل شده است، طبيعي بوده است كه          
 .علمي در غرب تحقق يابد

. مفهوم ماركسيستي توليد علم آن را در چارچوب روابـط توليـد قـرار مـي دهـد                 
بـا ايـن وجـود، مـاركس اسـتقالل          . روابط توليد بر علم و دانش تاثير مي گـذارد         

بيشتري را به علوم دقيقه و علوم طبيعي تا به ايده ها در مورد جهان اجتماعي مي                 
 را  اور ماركس، جهان اجتماعي به روبنا تعلـق دارد و نقـش ايـدئولوژي             به ب . دهد

 پايگاهي علمي به نظريه هـاي خـود در مـورد            برعكس، او صراحتاً  . بازي مي كند  
 ,Barber, 1959; Merton)تـاريخي و سوسياليـسم علمـي مـي دهـد      ماترياليسم 

اين نظريـه در   انتقادي كه بر اين نظريه وارد است اين است كه (468-469 .:1957
 و تدوين شده اند وانـسجام كـافي         چارچوب مشخص روابط سرمايه داري توليد     

 .  و به نظر هم نمي رسد كه ماركس موفق به حل آن شده باشدندارد
در پرتو انتقادات بسياري كه برانگيخته است، تز وبر آن گونه كه تدوين شده بـود        

)Merton, 1957:. 532-627 ( و به نحـو قابـل مالحظـه اي    توسط مرتون بازنگري
بهاي بسيار بـااليي    «:  باربر آن را اين گونه خالصه مي كند       . تعميم داده شده است   

كه دنياي مدرن به عقالنيت در تقابل با سنت گرايي، به فعاليت هاي ايـن جهـاني                 
در تقابل با فعاليت هاي آن جهاني، به سعي وكوشش فعال در تقابل با انفعال، بـه                 

ر تقابل با اقتدارگرايي، به برابري در تقابل با نابرابري قائل است، تمـام        ليبراليسم د 
ايـن حمايـت گـاهي      . ها توسعه اجزاء گوناگون علم را ياري مي دهـد          اين ارزش 
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هـايي كـه بـه ويـژه         مستقيم، چون در مورد ارزش عقالنيت و منافع مادي، ارزش         
 در جهـان مـدرن قابـل    اين. نيرومند هستند زماني كه با يكديگر تركيب مي شوند   

ليبراليسم بـراي اسـتقالل دانـشگاهي كـه يكـي از بنيادهـاي مهـم                . مشاهده است 
 اين  با  گاهي، حمايت انجام شده   . را تشكيل مي دهد، اساسي است     پيشرفت علمي   

براي نمونه، زمـاني كـه برابـري        . ها به صورت غيرمستقيم نمودار مي شوند       ارزش
 شـود و بـدين ترتيـب بـه گـزينش بهتـر              باعث ارتقاء سطح تحرك اجتماعي مي     

 »استعدادهايي كه به ايفاي نقش هاي علمي فراخوانده شده اند، كمـك مـي كنـد               
)Barber, 1959, :.94.( 

بدون ترديد، اين برداشت تعميم يافته نيز همانند تز اصيل وبر، ضد خود را شامل               
 تواننـد  ، نمـي توانـستند و نمـي       يستم ارزشي فوق را ندارنـد     جوامعي كه س  . است

. ون بررسي و اثبـات نـشده اسـت      اما اين ادعا تاكن   . توسعه علم مدرن را برانگيزند    
، بازتاب هاي جدي بـراي توسـعه علـوم انـساني در جهـان سـوم                 اگر تاييد شود  
 .       خواهد داشت

                                               
 دولت و علوم انساني

ساختارهاي «ر نظر گرفتن عادات فرهنگي خود، علم در     مرتون القا مي كند كه با د      
 كه در آنجا با مخالفت كمي مواجه است تا در سيستم هاي تمركز يافتـه و                 »ليبرال

تماميت خواه و مستبد كه در آنها آزادي تحقيق و بيـان محـدود و حـق اخـتالف                   
 االًاين تـز احتمـ    . شكوفا مي شود    هاي مهم بسيار كم است،       عقيده در مورد پرسش   

 عمـدتاً .  علوم انساني اعمال مي شود     در  وم اجتماعي دقيقه و طبيعي و هم      عل در  هم
دورانـي كـه    . در قرن نوزدهم است كه مـا شـاهد توسـعه علـوم انـساني هـستيم                

ايـن علـوم، بـه      . ساختارهاي دولتي امكان مرتبه اي از استقالل علمي را مي دهند          
رژيم هـاي تكثرگـرا ادامـه     اروپا،در بعد كمي، در امريكا وتوسعه خود، حداقل در  

برعكس، علوم انساني تحت رژيم هاي فاشيستي سـير قهقرايـي پيمـوده             . داده اند 
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با بوروكراسي مسلط جذب شـده        ي سوسياليستي كه اجتماع علمي    در كشورها . اند
 . اند  نيز با محدوديت هايي رو به رو بودهبود

ـ   ) Galtung(گلتونگ    ايجـاد   در  او سـعي  .  اسـت  ون را تلطيـف نمـوده     نظريـه مرت
هايي بين عناصر متفاوت علوم انساني و انواع رژيم هاي سياسي نموده             همبستگي

ورنـده هـاي    رژيم هاي سركوبگر، نه از نظريه پردازان محض و نه از گردآ           . است
مـي ترسـاند، وجـود      آن چه كه رژيـم هـاي سـركوبگر را            «. داده ها واهمه دارند   

ع آوري داده ها و معنا بخشيدن به آنها در چـشم            پژوهشگري همزمان قادر به جم    
 وارسـي آن بـه كمـك برخـي          انداز يك نظريه يا تدوين يك نظريـه و سـعي بـر            

  ).Galtung, 1981,:.845 (»هاست داده
، يك منبع قدرت    هر دو تز فوق حاوي اين نكته است كه معارف در علوم انساني            

.  باشـند  آن بـي توجـه      سبت به  ن  كه مسئولين سياسي نمي توانند     دهد را تشكيل مي  
اين معارف مي تواند در مشروعيت بخـشيدن بـه قـدرت، بـه تحكـيم آن و دادن                   

از اينجـا گـرايش     . ظاهري علمي به سياست هايي كه اتخاذ مي شود، به كـار رود            
عمومي رهبران به وابسته كردن توليد معارف بـه نفـع خـود از طريـق نهادهـا بـا                    

. مجـازات كـردن ناهمنواگرايـان انجـام مـي گيـرد           پاداش دادن به همنواگرايان و      
انجام آن براي آنها آسان است زماني كه استقالل نهادي اجتماع متخصـصين              چه  آن

 .علوم انساني تضمين نشده است
 اين فرضـيه هـا بـراي درك         هايي  زمينه  پرسش مطرح مي شود كه در چه      حال اين   
ـ   وم انساني در ايران مفيد اسـت؟ متأ       توسعه عل  ا فقـدان هـر نـوع جامعـه         سـفانه، ب

با اين وجود، مشاهده    . شناسي معرفتي، نمي توان به اين پرسش جواب دقيقي داد         
اين نكته جالب است كه به طور كلي، رژيم هاي پيش از انقالب نسبت به بعد از                 

ســيس ش در علــوم انــساني كــه در مــواردي تأانقــالب كمتــر بــه ارتقــاء پــژوه
هـاي جديـدي كـه       شويق كرده انـد و دانـشگاه      ها در علوم انساني را ت      پژوهشكده

 . اند تحت حمايت آنها دانشكده هاي علوم انساني ايجاد شده اند، عالقه نشان داده
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زده بر مبناي ايـن      با اين وجود، بايستي براي پرهيز از هر گونه نتيجه گيري شتاب           
هـاي پـس از انقـالب نگرشـي          مشاهده اين پرسش را مطرح كرد كـه آيـا دولـت           

ت نسبت به ارتقاء علوم انساني به معناي واقعي مستقل بنابراين توانا در بـه               متفاو
 داشته اند؟ ... زير سوال بردن مواردي چون نظم عمومي، توسعه اجتماعي و

بايستي اين پرسش را مطرح كرد كه عالوه بر عوامل فـوق، چـه عوامـل ديگـري                  
رشـد، گـرايش بـه      هستند كه از يك سو، وضعيت فعلي علوم انساني، شيوه هاي            

تقليد و هم چشمي تا به نوآوري، ناتواني در نقد نظم اجتماعي موجـود، نـاتواني                
در مشاركت در تدوين و ارزيابي سياست هاي توسعه و قطبـي شـدن بخـشي از                 
اجتماع پژوهشگران و از سوي ديگر، بـي حـسي، بـي تفـاوتي و فقـدان شـادابي             

 .بخش ديگر را تبيين مي كند
تكامل علوم انساني در ايران به طور چشمگيري متـاثر از ادغـام             شيوه رشد و نوع     

افراطي آن به سنت علوم انساني غربي، به ويژه امريكايي، و وضعيت پيراموني آن              
. نسبت به سيستم هاي اقتصادي و فرهنگي غربي و امريكايي مـسلط بـوده اسـت               

ا بـه سـمت     اين ادغام افراطي به يك سنت فكري تنها، علـوم انـساني در ايـران ر               
 تعريـف  پذيرفتن بدون نقد پاراديم هـا، نظريـه هـا، چـارچوب هـاي مفهـومي و           

ايـن وابـستگي    . علوم انساني غربي سوق داده اسـت      در  مشكالت مهم تدوين شده   
تجـزي و توسـعه نـابرابر نيـز نتيجـه ايـن             .  منجر به نازايي فكري مي شـود       قطعاً

 . وابستگي است
ثير عوامل متعدد درونـي نيـز بـوده          تحت تأ  وم انساني در ايران همچنين    توسعه عل 

ترين عوامل، محدوديت هاي ايجاد شده بـه بررسـي آزاد، بـه حـق                از مهم . است
ترديد كردن و اختالف عقيده و فقدان استقالل نهادي مراكز آموزشي و پژوهـشي              

محدوديت هايي كه به نوبه خود وابسته به مشكالت هويت ملي و تمركز             . هستند
 .                   استمديريت سياسي
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ايـن  .  انساني نيز دقت شود     ماهيت و ساختار متخصصين علوم      به باالخره، بايستي 
متخصصين علوم انساني نـه تنهـا بـه         . اجتماع هنوز نه نيرومند و نه منسجم است       

هاي  دليل رشته هاي تخصصي خود، بلكه به علت عداوت هاي شخصي و رقابت            
ه مراتبي كه در آن به كار       ساختار اقتداري و سلسل   غيرسازندة حرفه اي و همچنين      

سـازماني ملـي   .  و به علت تعصب ايدئولوژيكي شديد تقسيم شده انـد      اند  مشغول
كه تمام متخصصين را دربرگيرد، وجود ندارد و ايجاد آن نيز آسان نخواهد بود و               

انجمن هـاي موجـود     . اگر هم تحقق يابد، حفظ موجوديت آن آسان نخواهد بود         
رگيرنده اعضاي يك رشته يا غيرفعال يا در احتضار هستند و به ندرت شـاهد               درب

اين انجمن ها نقشي فعال در ترغيب اعـضاء بـه           . تشكيل جلسات عمومي هستيم   
عـالوه بـر ايـن، ايـن      . نمي كننـد  ها و قابليت هاي حرفه اي خـود       توسعه توانايي   

بـر نهادهـاي بخـش      ها در ارتقاء تصويري مثبت از علوم انساني يـا فـشار              انجمن
 .عمومي براي كسب حمايت آنها موفق نبوده اند

اين اجتماع، هنوز ضعيف و جنيني، بايستي نقشي كه قـصد دارد در درك و حـل                 
بيـشتر اعـضاي آن بـه پـژوهش هـاي           . مشكالت ملي ايفا كند را مـشخص كنـد        

ود نوآورانه مبادرت نمي ورزند، و آنهايي كه به اين امر مي پردازند خود را محـد               
آنها شـركت در مباحـث عمـده        . به مشكالت خرد، آكادميكي و تكنيكي مي كنند       

تعداد اندكي از آنهايي كه خود      . ايدئولوژيكي ملي در مورد مسائل مهم اكراه دارند       
هاي خصمانه اي را برانگيخته اند كه        را درگير اين مباحث كرده اند، چنان واكنش       

است و اين امر باعث گرديـده اسـت كـه           منجر به قطع ارتباط و انزواي آنها شده         
توسعه نظريه ها و مكاتب فكري رقابتي و بنابراين، فضاي مناسب غناي متقابل از              

 .     طريق نقد و بحث كامال متوقف گردد
اميد است كه مطالب ارائه شده در اين مقاله آغازي براي بررسي هاي عميق تر و                 

هـاي گونـاگون،     فكـرات و گـرايش    تبادل فكري بين متخصيين علوم انساني، بـا ت        
 . باشد
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 شناسي علوم انساني و راهكارهاي غلبه برآن آسيب
 

 1جالل رحيميان
 

 چكيده 
ارزيابي فراگير علوم انساني از ضرورت بازنگري اساسـي و همـه جانبـه در ايـن                 

جايگاه فعلي حوزه علوم انساني در ابعاد تحقيقاتي،        . كند  قلمرو از علم حكايت مي    
رسد كه اين حيطـة       به نظر مي  . تر است   علمي و كاربردي از مكان شايستة آن پائين       

علمي دست كم در دو دهه اخير به دالئـل گونـاگون نتوانـسته همگـام بـا ديگـر                    
آوري را بپيمايــد و از ايــن رو مــسئوليت  هــاي علمــي راه پيــشرفت و نــو رشــته

متخصصان حوزه در پاسخگويي به مـشكالت موجـود در ايـن قلمـرو مـضاعف                
 .گشته است

 پي بيان علل مواجه شدن علـوم انـساني بـا معـضالت فـوق، و                 اين مقاله ابتدا در   
به عنوان بخـشي از  . هاي غلبه بر آن است  و راهكارها سياستسپس به دنبال ارائه  

توان به كيفيت نامطلوب تحقيقات علـوم انـساني         ترين مسائل علوم انساني مي      مهم
رشـد كمـي    المللي، كـاربردي نبـودن بـسياري از تحقيقـات،             در سطح ملي و بين    

رويه دانشجو، اشتغال بيش از حد صاحبنظران علوم انساني به تدريس به جـاي         بي
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از   انـد   هـاي پيـشنهادي عبـارت       ها و راهكار    برخي از سياست  . تحقيق اشاره داشت  
مند كردن تحقيقات، ايجاد هماهنگي ميان مراكز تحقيقاتي و اجرائي به منظور              نظام

گشا، اسـتفاده بهينـه از تـوان پـژوهش           رههاي كاربردي و گ     محقق ساختن پژوهش  
متخصصان علوم انساني، توسعه تخصصي و عالمانه مراكـز پژوهـشي و بـسياري              

ها كه طي مقاله بـه طـور مبـسوط مـورد بحـث قـرار           ها و راهبرد    ديگر از سياست  
 .خواهند گرفت

 
 ها شناسي، كاربردي شدن، سياستها و راهكار علوم انساني، آسيب: واژگان كليدي
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 قدمهم
ترين عوامل پويايي     نظران مديريت، نظارت هشيارانه و مستمر را از بنيادي         صاحب

رو بـر    از ايـن  . داننـد   هاي علمي و عملي انسان مـي        و موفقيت هر رشته از فعاليت     
اسب ارزيابي نقادانـه     مقتضي و مقاطع من    عالمان و متخصصان است كه دروضعيت     

در .  كننـد  تخصصي خودعرضه م بر حوزهاوضاع حاك ود را نسبت به    خ  و دلسوزانه 
هـاي تـازه بـه روي         هـاي بـديع و افـق        حقيقت، از دل همين نقدهاست كه شـيوه       

هم اكنون وقـت آن رسـيده اسـت كـه           . شود  پژوهشگران حال و آينده گشوده مي     
متخصصان علوم انساني با نگرشي دقيق، عميق و واقعي، مشكالت فـراروي ايـن              

شـود كـه بـا        مـي   گاه توجه   انتقادها آن  به.پرده بيان كنند    بيرشته از علم را عالمانه و       
 .   راهكارهاي عملي الزم همراه شود ارايه

هاي علمي، كتب تحقيقي، متـون        هاي پژوهشي علوم انساني در قالب مقاله        فعاليت
هاي تحقيقـي طـي سـالهاي اخيـر بـسيار چـشمگير بـوده اسـت،                   درسي، و طرح  

بـه  . هاسـت  هاي پژوهشي در ديگر رشـته    از فعاليت  تر  كه شمار آنها افزون    طوري هب
ي مستقيم بـا ميـزان كارآمـدي          ا  پژوهشي رابطه -هاي علمي   هرحال، كميت فعاليت  

ي تحقيقي به مراتب بيشتر از اثر يك كتـاب            گاهي تأثير يك مقاله   . تحقيقات ندارد 
اي هـ   هاي اخير نگرانـي و دغدعـه       ل  برجسته و دلسوز در سا      محققان پركار، . است

چندان مطلوب علوم انساني چه از نظـر كيفيـت            خود را در ارتباط به  وضعيت نه         
 ملي علوم انـساني نيـز خـود          برپايي كنگره . اند   ابراز داشته  ي كارايي   و چه از جنبه   

نظران و متحصـصان علـوم       حاكي از حساسيت و نگراني عميقي است كه صاحب        
 .  كنوني دارنداوضاع بهانساني نسبت 

اي پـيش روي    هـ   طور ويژه در اين مقاله مطمح نظر است، بررسـي آسـيب            هآنچه ب 
تــرين  مهــم. رفــت از آنهاســت  راهكارهــايي بــراي بــرون علــوم انــساني و ارايــه

هـاي مـادي بـه علـوم           نگـرش  :از  انـد   ورد بحث در اين مقاله عبـارت      هاي م   آسيب
 تحقيقـات  سـازي  انساني، سهم ناچيز علوم انساني در توليد علم، و غلفت از بومي         
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هـاي پژوهـشي و    راهكارهاي پيشنهادي بنا به ماهيـت بـه حـوزه   . در علوم انساني  
 پژوهش، نيـاز مبرمـي بـه ايجـاد فرهنـگ             در حوزه . وزشي مربوط خواهند بود   آم

  شي به استعدادهاي پژوهـشي، توسـعه  مند سازي تحقيقات، جهت بخ     تحقيق، نظام 
هـاي اجرايـي و       گي ميان دستگاه  تخصصي و عالمانه مراكز تحقيقاتي، ايجاد هماهن      

در . شـود   اي حس مـي     رشته  يان تحقيقات م   مينهز تحقيقاتي، و فراهم ساختن      مراكز
نخـست، تحـولي    .  آموزش، بايد به دو اصل اساسـي نگـاهي ويـژه داشـت              حوزه

نيروهاي دوم، نسبت به تربيت     . عمل آورد  هاي گزينش دانشجو به     اساسي در شيوه  
 .  نيازهاي، اهميتي قايل شد متخصص و كارآمد برپايه

   
 ها علوم انساني آسيب

 هاي مادي و علوم انساني نگرش .1
 در قـرون آغـازين و   زمين چه پيش از اسالم و چه    تحقيقات علوم انساني در ايران    

هاي علمي فراوانـي را گـشوده          و گره  قعيت بسيار درخشاني داشته    مو مياني اسالم 
 امااوضـاع ) 1379كـسايي   (1.گنجـد   تصر نمي است كه شرح و بيان آنها در اين مخ        

هـاي مـادي بـر آن         ش  مطلوب اين رشته از علم آنگاه رو به افول گذاشت كه نگر           
در گذشته، محققان علوم انساني تحقيق و تدبر در امور علمي را نه بـه               . حاكم شد 

. دادنـد  اندوزي  انجـام مـي   هدف كسب درآمد بلكه از روي عشق و ذوق به دانش        
هـا    شـد، رنـج فرسـنگ       هان اگر الزم مي     پژوه  اي دور، بسياري از دانش    ه  در گذشته 

ساختند تا خود را بـه فـالن ديـار              بار را برخود هموار مي      سفر پرمخاطره و مشقت   
در آن روزگـار نـه از       . نزد فالن عالم رسانده و پاسخ مسايل علمي خود را دريابند          

بـاال   ISI الـه در مجـالت  تب چـاپ مق   مجالت معتبر نمايه شده خبري بود، و نه 
آوري امتيـاز بـه هـدف ارتقـاء را             جمـع   رو، دانـشمندان دغدغـه      از اين . گرفته بود 
از بهتـرين   رو اهميت داشت كه هم       اندوزي و تحقيق از آن      براي آنها علم  . نداشتند

                                                 
 ). 1379(كسايي . رك. 1
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در آن عـصر،    . گشاي مشكالت مـردم      هستي بود و هم گره     هاي تقرب به  مبدأ      راه
 . ارزشي داشت ونه معنايي علم بدون تهذيب، نه 

انتظار همگاني از علوم انساني اين است كه اصالتي از آن دست كـه بيـان شـد در                   
ها مشاهده شود، زيرا موضـوع بنيـادي ايـن حـوزه،              اين رشته بيشتر از ساير رشته     

تا آن زمان كه نگـرش حـاكم بـه         . عبارت از انسان و تربيت و تهذيب انسان است        
 بود، دانشمندان سترگ و مبرزي در اين رشته ظـاهر شـدند             گونه علوم انساني اين  

كه آثار برجسته و ماندگارشان نه تنها در زمان حيات كه تا قـرن حاضـر روشـني                  
 علـوم   امروزاوضـاع چگونـه اسـت؟ هرچنـد       .  علمي دنيا بوده است    بخش محافل 

م هاي معنوي در علو      بايد پذيرفت كه حفظ جنبه     مدار است،   ساني ماهيتاً معنويت  ان
انساني در جهان امروز كه از بسياري جهات، متأثر از مالحظات مادي اسـت امـر                

 . ويژه كه علوم انساني اساساً محل كسب درآمد نيست هاي نيست، ب چندان ساده
 ارتقاء قيودي ايجاد شده اسـت كـه          نامه  ها، تحت عنوان آيين     هم اكنون در دانشگاه   

در . دهـد   يشي سـوق مـي    صلحت اند استادان و محققان را به سوي حسابگري و م        
 محقق پيش از توجه به ذوق علمي خـود، ناچـار بـه رعايـت قـوانين                  اين اوضاع 

 اصـالت را از كارهـاي        هد بود، و اين قضيه، قهراً صـبغه       كسب امتياز و ارتقاء خوا    
-هـاي فنـي     رغم سازگاري بـا برخـي از رشـته         قوانين فعلي، به  . زدايد  حقيقي مي ت

 آن تناسـب نـدارد،        علوم انساني و اهداف تعريف شده      اهيتمهندسي، نه تنها با م    
هـاي دانـشگاهي توجـه چنـداني بـه        نامـه   در آيـين  . بلكه دست و پاگير هم هست     

بـراي مثـال، در بـسياري از        . ها نسبت به يكديگر نشده است       تفاوت ماهوي رشته  
ايـن  . هاي علوم انساني، تأليف كتب ماهيتاً بيشتر از چاپ مقاله رواج دارد             گرايش
محورند، بدين معنا كه      ي آموزشي دانشگاه همگي مقاله      ها  نامه  ست كه آيين  ا  درحالي

تواند بدون تأليف حتي يك كتاب و چاپ تنها چند مقالـه ارتقـاء                يك استاديار مي  
ها كتاب هم قادر به ارتقـاء         يابد، اما عكس آن صادق نيست، يعني فرد با تأليف ده          

 . نخواهد بود
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ي به علوم انساني در دوران اخير را شايد بتوان بـه اواخـر عـصر     نگرش ماد  ريشه
انـدكارِ امـور        انديشانِ دسـت    زمان، شماري از معدود ژرف     در آن . قاجار نسبت داد  

 تمدن آگـاه بودنـد، بـه فكـر           ي از عقب ماندگي جامعه از قافله      خوب همملكتي كه ب  
 اعزام جوانان مستعد بـراي  هاي مؤثر در جبران آن را در چاره افتادند و يكي از راه 

ـ  ايـن حركـت هرچنـد     . يل به فرنگ ديدند   تحصيل يا ادامه تحص    د خـودي خـو    ه ب
هـاي سـخت    هاي معيني پيامـدهايي بـا آسـيب        از جنبه نمود،  اقدامي بجا و الزم مي    

 و   دانشجويان جـوان اعزامـي، بجهـت نداشـتن تجربـه          . براي علوم انساني داشت   
. هاي صنعتي و فناوري غرب شدند       پيشرفت وب و مقهور  ذاعتماد بنفس كافي، مج   

 فنـاوري و     ن تصور غلط كه چون غـرب در زمينـه         بسياري از اين دانشجويان با اي     
 برداشته اسـت، پـس ديگـر ملـل تحـت            هايي   نظم و عدالت اجتماعي گام     تاحدي

هـايي شـبيه آنچـه در آن     ها شوند تـا بـه پيـشرفت    رو غربي   سلطه بايد سراپا دنباله   
 )1372حاضري (. نايل شوندهاست، سرزمين

تـرين مناصـب     گان غرب، پس از ورود به ايـران بـه مهـم             بسياري از تحصيل كرد   
هـاي     خود و بـدون توجـه بـه تفـاوت           گرايانه  هاي غرب   گمارده شدند و با نگرش    

هـايي    فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حكومتي ميان ايران و غرب، نسخه          
 ارايه كردند كه سهم اصلي در حل معـضالت از           را براي حل مسايل متعدد داخلي     

مهندسي و پزشكي بود و گويي كـه علـوم انـساني            -هاي فني   آن متخصصان رشته  
بـزرگ كـردن نقـش      . قادر به ايفاي نقشي هرچند ناچيز در پيشرفت كشور نيست         

مهندسي و پزشكي، و دست كم گرفتن علوم انساني اين تـصور را             -هاي فني   رشته
 بهتـري اسـت بايـد بـه تحـصيل در             رد كه هركس خواهان آينـده     القاء ك به جامعه   

  پـذيرش نظـر مزبـور از سـوي بدنـه          . دمهندسي يا پزشكي بپـرداز    -هاي فني   رشته
اي كـه ايـن     علوم انساني وارد سـاخت، بـه گونـه         اي شديد به حوزه     جامعه، ضربه 

جملـه  عوامل ديگـري از  . ي نازل قرار گرفت ا رشته از علوم طي چند دهه در رتبه    
هاي فنـي     آموختگان رشته   كردگان علوم انساني نسبت به دانش       درآمد كمتر تحصيل  
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آموزان و استعدادهاي برجسته را نسبت به تحصيل          و پزشكي، ميل و رغبت دانش     
كه رشته علوم انساني در      طوري ه قابل توجهي كاهش داد، ب     طور  بهدر علوم انساني    

 شد كه نه از روي ميل بـاطني، كـه از روي             آموزاني  دبيرستان، عمدتاً جايگاه دانش   
، درصـد بـسياري زيـادي از        در ايـن اوضـاع    . اند  رشته روي آورده  اضطرار به اين    

هـاي علـوم      هـا را نـه ديپلمـه        هاي علوم انساني در دانشگاه      شدگان گرايش   پذيرفته
قشر وسيعي از   . دادند  هاي رياضي و طبيعي تشكيل مي       هاي رشته   انساني كه ديپلمه  

مهندسـي يـا    -هـاي فنـي     جهت كه در رشـته     هاي رياضي و طبيعي نيز از آن        مهديپل
. آوردند  هاي علوم انساني در دانشگاه روي         پزشكي پذيرفته نشده بودند به گرايش     

ايـن ادعـا     تـا كنـون صـحت مؤيـد          1340هاي    هاي سال   تحقيقي آماري از ديپلمه   
سياري از ، نــزول كيفــي علــوم انــساني و بــحاصــل ايــن وضــعيت. خواهــد بــود

 . يافتگان آن شد تربيت
كلي از عالمان و     ههاي مادي در اين دوره باعث نشد كه علوم انساني ب            البته نگرش 

هاي علمي برجسته و بزرگي نيز در       محققان بزرگ خالي شود، چه اينكه شخصيت      
همين دوره به جامعه معرفي شدند اما شمار آنها در حدي نبود كه تحولي اساسـي   

 علـوم    نبايـد از خـاطر بـرد كـه سـهم حـوزه      به هرحال، .  ايجاد كنند  در اين رشته  
انساني در شكل بخشيدن به دانش بشري در قرن آينده از آن علوم انساني اسـت،                

هـاي نظـري      و اين حوزه پاسخگوي بسياري از سئواالت كليدي انـسان در زمينـه            
ـ       البته، تغيير نگرش نسبت   . خواهد بود   رسـالت و     اره به علوم انساني و تعريف دوب

وظايف آن ضرورتي است انكارناپذير كه موفقيت آن در گرو تالشي است كه اهالي اين               
شـفافيت  ) 1379: 125(ابـراهيم     اميري و نـوه     باره  در همين . دهند  حوزه از خود بخرج مي    

  تـدريس و پـژوهش را        اهداف و وظايف، وجود انگيزه و سرمايه گذاري جداگانه در         
 . دانند هاي آموزش عالي مي قويت نظاماز عوامل اساسي در ت
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 )2004مهردادوهمكاران( سهم علوم انساني در توليد علم .2
هاي مختلف علمي، سـهم و نقـشي          گذاري رشته   هاي مهم در ارزش     يكي از مالك  

هـا و     وليد علم يافتـه   منظور از ت  . گيرد  است كه هر رشته در توليد علم به عهده مي         
. ننـد ك  صان بر اثر تحقيقات اصيل علمي عرضـه مـي         است كه متخص  هايي    دستاورد

االت مطروحـه   ها، بسته ميزان پاسخگويي آنها به سؤ        ارزش و اهميت اين دستاورد    
معموالً كميت تحقيقات، مالك معتبري     . هاي علمي، متفاوت خواهد بود      در عرصه 

گونه نيست كـه هرچـه حجـم         به ديگر سخن، اين   . براي ارزيابي توليد علم نيست    
 كوتـاه، انقالبـي      گـاهي يـك مقالـه     . م نيز بيشتر است   ق بيشتر باشد، توليد عل    تحقي

ها كتاب هـم بـا        كه شايد ده   طوري هكند، ب   اساسي در نگرش به يك رشته ايجاد مي       
 . ي را بايد مصداق روشن توليد عمل محسوب كرد ا چنين مقاله. آن برابري نكند

منتشره در قالـب كتـب در علـوم         هاي علمي و آثار         نگاهي كوتاه به فهرست مجله    
هاي اخير، حاكي از برتري كمي تحقيقات علوم انساني نسبت بـه              انساني طي دهه  

به هرحال، هنگامي كه سخن از قضاوت       . هاست  هاي علمي در ديگر رشته      ژوهشپ
در باب كيفيت و ميزان توليد علم در اين آثار است، بايد كمـي بـا احتيـاط عمـل                    

رو بسياري از كتب تأليفي استادان دانشگاه، به استثناي متـون           بايد ديد از چه     . كرد
درپاســخ، گروهــي معتقدنــد كــه در . رســند هــاي متعــدد نمــي درســي، بــه چــاپ

شـود و لـذا كتـب قبلـي      هاي نو ارايـه مـي      هاي علوم انساني پيوسته نظريه      گرايش
علـت  گروهي ديگـر    . شوند  اعتبار ساقط مي    رعت از حيز انتفاع خارج و حيطه      س هب

بينند كه آنها مـصاديق       عدم چاپ مجدد بسياري از كتب علوم انساني را در آن مي           
بارز و واقعي توليد نيستند، هرچند مسايل پاسخ داده نشده در علوم انساني فراوان              

ـ      گروه اخير معتقدند كه متخصصان علوم انساني در دهه        . است طـور   ههاي اخيـر ب
ـ   كامل به رسالت اصلي خود عمل نكرده       ايـن رسـالت عبـارت از بـه چـالش           . دان

آنهـا  . كشيدن مسايل اجتماعي، فرهنگي، رواني، اخالقي، اقتصادي و سياسي است         
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 توليد علـم خواهـد       م انساني به اين مسايل به منزله      معتقدند پاسخ متخصصان علو   
 . بود

هـاي    گونـه كـه بايـد گـره        هـاي اخيـر آن     هاي پژوهشي علوم انساني در سال       طرح
هرگاه متوليان علـوم  . اند قي، رواني، اجتماعي و اقتصادي را نگشودهفرهنگي، اخال 

انساني اهتمام جدي در به چالش كشيدن اين نوع مـسايل از خـود نـشان دهنـد،                  
مشتاقان و طالبان تحقيقات علمي بدان اقبال خواهند كرد و تحـرك و نـشاطي در                

ـ     . اين حوزه بوجود خواهند آورد     ا اتكـال بـه فـضل       محققان علوم انساني قادرند ب
هاي علمي خود و با استفاده از دانـش و            الهي، خودباوري و اعتقاد راسخ به داشته      

هاي تحقيقي ايجاد كنند و  اين          فعاليت  هاي روزآمد تحولي شگرف در زمينه       شيوه
 گونـه  همانالبته، . خود سرآغاز تحول در نگرش مخاطبان به اين حوزه خواهد بود 

 پويـايي علمـي و تحقيقـي در هـر            معتقدند،) 163: 1385(كه كريمي و همكاران     
رشته از علم در گرو پايبندي استادان و دانـشجويان بـه فراگيـري مـادام العمـر و                    

 . گيري مدام از ابزار پژوهشي است بهره
 
 هاي علمي  هاي خارجي و ارتباط زبان .3

زبـان  در گذشته گاهي اين نگرش در بعضي از اذهـان وجـود داشـت كـه چـون                   
 ، بنـابراين  .مندنـد   والني در علوم انساني بهـره      بس ط   فارسي و عربي خود از سابقه     

اندوزي در اين رشـته     ها براي علم      محققان اين رشته نيازي به فراگيري ديگر زبان       
بـر ايـن باورنـد كـه زبـان خـارجي            ) 1996(، هملين و گستاوسون     هرچند.ندارند

حقيقـات نيـست، امـروز بـر همـه          عاملي تأثير گذار در افزايش يا كاهش ميـزان ت         
ها براي متخصـصان ضـرورتي انكـار ناپـذير            آشكار است كه تسلط به ديگر زبان      

 آسـان  انگليسي، فرانسه و آلماني، دسـترس     هايي چون     ويژه تسلط به زبان    هاست، ب 
تر خواهـد     واسطه به بسياري از منابع روزآمد جهاني در علوم انساني را ساده            و بي 

هـاي     سريع به نظريه   ها متخصصان را از دسترس      زبان به اين    عدم آشنايي . ساخت
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از آن گذشته عدم آشنايي     . سازد  المللي محروم مي    هاي شايان بين    جديد و پيشرفت  
ها و مجـامع    علمي خود در همايشهاي  دستاورد هاي بيگانه فرد را از ارايه      بانبه ز 
نه ايجاد ارتباط علمـي بـا      هاي بيگا   بدون تسلط به زبان   . سازد  المللي محروم مي    بين

بـدون  . پذير نخواهد بـود     المللي امكان   ديگر كشورها و توليد دانش در سطوح بين       
علمي با مراكز معتبر علمي قابـل   ها ايجاد ارتباط قوي و سازنده نآشنايي به اين زبا  

ها تبادل دانـش، افكـار و آرا بـا ديگـر مراكـز                گونه ارتباط  بدون اين . تصور نيست 
 به يك يا چند زبان خـارجي،        بدون تسلط . د آرزو فراتر نخواهد رفت    علمي از ح  

كـم دشـوار       دسـت   به اطالعات تخصصي روزآمد، اگر نگوييم غيرممكن،       دسترس
المللي،    به اطالعات تخصصي در سطح بين       حتمي عدم دسترس    نتيجه. خواهد بود 

اي هـ   كاهش كميت و كيفيت تحقيقات در داخل و بنابراين عدم حضور در عرصه            
ي خود به افزايش مشكالت پـيش روي   المللي علمي خواهد بود و اين به نوبه   بين

 . علوم انساني خواهد انجاميد
 
 بومي كردن تحقيقات در علوم انساني. 4

، معتقد است كه ايران پـيش از پيـروزي انقـالب اسـالمي              )1385(اخوان كاظمي   
 خدمت منافع استعمار قـرار    زيرا نظام آموزش عالي آن در      ؛وابسته به بيگانگان بود   

مباني فكري و فرهنگي منحط حاكم در آن عصر علوم انـساني را بـيش از                . داشت
عي و قابل درك است كه در آن        بسيار طبي . ها دستخوش آفات قرار داد      ساير حوزه 

 ناسالم، هرگز فرصت حتي انديشيدن به بـومي كـردن تحقيقـات در علـوم                اوضاع
 .انساني فراهم نشده باشد

گاه مـورد اسـتقبال جامعـه قـرار           هررشته از علوم آن      فعاليت علمي در     هرحال، به
گاه از اعتبار الزم برخوردار خواهد شد كه نگـاهش معطـوف             خواهد گرفت و آن   

طـي  . به ارايه راهكارهاي منتهي به حل معضالت عمـده و كليـدي جامعـه باشـد               
هـاي   نامـه   ويژه پايـان   ههاي دانشگاهي و ب     اي از پژوهش    هاي اخير بخش عمده     سال
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انـد كـه نـه مـورد قبـول            هايي انجام شده    كارشناسي ارشد و دكتري در چارچوب     
بـه  .  داخلي  وي مشكلي از مشكالت عديده جامعه     جوامع غربي است و نه پاسخگ     

هاي اخير    توان گفت كه بيش از نيمي از تحقيقات علوم انساني در سال              مي جرئت
هـاي     قفـسه   اثر و پركننـده      صاحب  آموخته  ي دانش  علم  ييد درجه تنها كاربردشان تأ  

توان براي وضعيت نامطلوب فعلي بيان كرد         اي كه مي      دليل عمده . اند  كتابخانه شده 
هـاي كـاربردي بـودن        يكـي از شـاخص    . شايد كاربردي نبـودن تحقيقـات باشـد       

در ايـن   . تحقيقات ميزان توانايي تحقيق در پاسخگويي به نيازهـاي جامعـه اسـت            
هـاي آموزشـي و       خدمات اجتمـاعي را، در كنـار رسـالت        ) 1380(ط، عباسي   ارتبا

 . داند پژوهشي، يكي از سه رسالت مهم آموزش عالي مي
ـ                دسـت آوردن    ههدف از بومي كردن تحقيقات در علوم انساني اين است كـه بـا ب

 خود و بـا      به معناي عام در جامعه    شناختي واقعي و دقيق نسبت به مسايل انساني         
ي تخصصي در پي يافتن بهترين        ها  هاي علمي در زمينه     ها و داشته    ه آموخته توجه ب 
بـراي نمونـه، هنـوز      . ها و راهكارها به منظور حل معضالت موجـود باشـيم            چاره

ايرانـي مـا بـه حقـوق واقعـي          - اسـالمي   رصدي بسيار وسـيعي از آحـاد جامعـه        د
شهروندي خود و همچنين به تعهداتي كه قانون رعايت آنها را الزامي ساخته آشنا              

در ايـن زمينـه هـم در        ) تـا حـد بررسـي نگارنـده       (نيستند و طرحـي  تحقيقـاتي        
انجـام  . هايي چون حقوق، علوم اجتماعي و مديريت ارايـه نـشده اسـت              دانشكده

 هم جامعه را از تحقيقات كاربري در علـوم انـساني منتفـع              كارهايي از اين دست،   
 علـوم انـساني    پذير بودن تحقيقات كاربردي و مفيد در حوزه        سازد و هم امكان     مي

 خود اعتبار بيـشتري بـه ايـن حـوزه خواهـد               و اين به نوبه     رساند،  اثبات مي را به   
 . بخشيد

 مـشكالت و مـسايل      .طلبـد    مـي   راهكارهاي بـومي     معضالت بومي،  مختصر اينكه 
رواني، و اجتماعي فراواني در سرزمين مـا وجـود دارد           -فرهنگي، اخالقي، روحي  

 متخصـصان بـومي و      به دسـت   آنها    د، بلكه چاره  پذير  هاي وارداتي نمي    حل  كه راه 
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اگـر علـوم انـساني خواهـان كـسب          . آشنا با مردم و فرهنگ اين سـرزمين اسـت         
رم كردن بـا مـشكالت اساسـي بـومي          اعتباري نو است، راهي جز دست و پنجه ن        

 . آنهم با تحقيقات بومي ندارد
 

 ها راهكارهاي غلبه بر آسيب
 خـود را از      انساني به هر علـت جايگـاه شايـسته         علوم    هاي گذشته، حوزه    در دهه 

ار ايـن    اعتبـ   هايي عملي در جهت اعـاده       دست داده و الزم است هرچه زودتر گام       
ر علوم انساني و ارتقاء بخشيدن به جايگاه آن تنهـا            اعتبا  اعاده. حوزه برداشته شود  

هـاي كارشناسـانه، عملـي، جـدي و مـستمر متخصـصان و                با عزم جزم و برنامـه     
 كـه همـه دانـشمندان       گونـه   همـان . پذير است   ي علوم انساني امكان     محققان حوزه 

تدريج از جايگاه اصلي خـود       هناگهان كه ب   همستحضرند، علوم انساني در ايران نه ب      
رو رونق، شكوفايي، و اوج گيري مجدد آن نيز نيـاز بـه زمـان                نزول كرد، از همين   

از طرفي به خاطر بسپاريم كه براي ارتقاء بخشيدن به علوم انـساني بايـد از                . دارد
 . راهكارهاي گوناگون و متعددي بهره گرفت

ينه شود كه هرگونه اقدام در اين زم        پيش از پرداختن به بحث راهكارها، متذكر مي       
: تنها زماني مثمر ثمر خواهد بود كه به تغيير نگرش دو دسته از مردم منجـر شـود                 

وم انـساني، و دوم، مخاطبـان       كاران علـ  رانـد   نخست، متخصصان، محققان و دست    
 كلـي    توان در دو مقوله     ا به ماهيت مي   راهكارهاي مربوط را بن   .  علوم انساني   حوزه

 هاي آموزشيراهكار.2راهكارهاي پژوهشي.1  :بيان كرد
 
 راهكارهاي پژوهشي .1

امروزه در هر رشته از علوم، پژوهش بيشترين سهم و نقش را در اعتبار بخـشيدن                
 علـوم   ترين مشكالت حوزه بيشترين و جدي برحسب اتفاق،   . به آن رشته داراست   

رو بايد نگاهي ويژه به مـسايل ايـن زمينـه            از اين . انساني نيز در همين زمينه است     
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هـاي    اني به شرحي است كه در بخـش       هاي غلبه بر مشكالت علوم انس       راه. داشت
 : شود  بيان ميبعدي

 ايجاد فرهنگ پژوهش .1-1
 روشـي، و اهـدافي       اي، اهميتـي،    هر نوع فعاليتي در جامعه داراي تعريفي، فلـسفه        

نـدركارِ فعاليـت و     ا  توان گفت كه براي بـسياري از افـراد دسـت            يقين مي  هب. است
ها تخصص     علوم انساني، و همچنين مخاطباني كه در ديگر رشته          تحقيق در حوزه  

 ابتداء ،بنابراين. دارند، بعضي از مفاهيم بنيادي در باب فرهنگ پژوهش مبهم است       
اين تعريف بـدون شـك از بـسياري    . بايد پژوهش در علوم انساني را تعريف كرد 

ـ     جهات با تعريف پژوهش در ديگر رشـته         پزشـكي   مهندسـي و  -ويـژه فنـي    ههـا ب
 و اهميت پژوهش در علـوم انـساني را كـه             سپس بايد فلسفه  . فاوت خواهد بود  مت

 . ارتباط مستقيم با اهداف آن دارد تبيين كرد
پس از آشنايي با فرهنگ پژوهش نوبت به ايجاد زمينـه و انگيـزه جهـت تحقيـق                  

. فرهنگ پژوهش در جامعه هرگز به راحتـي ايجـاد نخواهـد شـد             . رسد  عملي مي 
 فرهنگ پژوهش يعني فراهم كـردن هرآنچـه كـه كـار پژوهـشي را تـسهيل                  ايجاد
ايجاد اين فرهنگ در صورت استفاده از ابزار مناسـب، آراء كارشناسـانه،             . سازد  مي

ايجـاد  . داشتن عالقه، جديت و استمرار عمل، ممكن است يك نسل طول بكـشد            
گيـري و     فرهنگ پژوهش يعني به باور نشاندن اين اصل كـه ديگـر دوره تـصميم              

ايجـاد فرهنـگ پـژوهش يعنـي     . اقدام بدون پژوهش در جامعه به سـرآمده اسـت     
 كـسب آگـاهي علمـي        عتقاد در جامعه كه پژوهش سرچشمه     وجود آوردن اين ا    هب

تـر،    مند باشد، آگاه    مداري بيشتري بهره  -اي كه از پژوهش      هرجامعه ،بنابراين. است
 . تر و پيشروتر خواهد بود عالم 

 دي در تحقيقاتمن نظام .2-1
. نظم و ترتيب از لوازم اساسي هر نوع فعاليت چه فـردي و چـه اجتمـاعي اسـت                 

هاي گوناگوني براي چيدن يك مجموعـه از كتـب گونـاگون در ده                ، راه   براي مثال 
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تـرين راهكـار، قـرار دادن     ترين و در عين حال نامناسـب      راحت. قفسه وجود دارد  
اين نوع چيـنش، چيـزي      . كديگر است اين كتب بدون هيچ منباي مشخصي كنار ي       

جز زحمت براي كاربران در پي نخواهد داشت، زيرا فرد هرگز به راحتي قادر بـه                
مـشابه ايـن قـضيه نيـز ممكـن اسـت در امـر               . يافتن كتاب مورد نظر نخواهد بود     

 . پژوهش رخ دهد
مند كـردن تحقيقـات در علـوم انـساني تعريـف چـارچوب كـالن                  منظور از نظام  

يين  اهداف اساسي تحقيق، و سرو سامان دادن بـه پـژوهش از سـوي                پژوهش، تب 
اي است كه از تلف شـدن وقـت و تـوان       متوليان امور تحقيقات در كشور به گونه      

جايي الزم است در    . طور جدي جلوگيري شود    هدر راه انجام تحقيقات ناكارآمد، ب     
از اهـم   .  كـرد   ايجاد »مركز تحقيقات علوم انساني   «از كشور يك دفتر تحت عنوان       

تـر در    آوري و در اختيار قرار دادن اطالعات هرچـه كامـل            وظايف اين دفتر جمع   
باب تمامي كارهاي تحقيقاتي در علوم انساني در سطح كـشور و حتـي خـارج از                 

ــه جلــوگيري از  از محاســن تــشكيل چنــين مركــزي مــي . كــشور باشــد ــوان ب ت
 راحـت بـه     اختن دسـترس  ازي، و همچنين فراهم سـ     ها، تحقيقات مو    كاري  دوباره
. ي تحقيقي مورد نياز محققان براي كارهاي تحقيقي آينـده اشـاره داشـت               ها  پيشنه
 .طريق ديگر شاهد انجام تحقيقات ناكارآمد نخواهيم بود بدين

 عظـيم و بـسيار    تـوان يـك پـروژه    در كشور، گاهي مي   مند كردن تحقيقات      يا نظام 
ايد تا آخر عمر هم موفـق بـه انجـام    دست يك فرد كه ش هجاي سپردن ب همفيد را ب 

آن نشود با همكاري چند متخصص در همان زمينه براحتي و در طول چنـد سـال             
 .مند ساخت ي آن بهره به انجام رساند و جامعه را از ثمرات ارزنده

 جهت بخشي به استعدادهاي پژوهشي .3-1
 علوم   وزهي پژوهشي در سراسر كشور در ح      ها  وجود استعدادهاي فراوان در زمينه    

كار گيري صحيح ايـن همـه اسـتعداد          هانساني انكارناپذير است، اما مسئله اصلي ب      
ويژه محققـان جـوان، بـا راهنمـايي و مـساعدت             هگاهي محقق، ب  . خدادادي است 
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هـاي بـسيار كارآمـدي صـورت       فكري ساده يا پشتيباني مـادي نـاچيزي پـژوهش         
 اسـتعداديابي و پـشتيباني      رسد كه جـاي يـك نهـاد بنـام مركـز             بنظر مي . دهند  مي

پژوهشي جهت سامان بخشيدن به استعدادهاي پژوهشي در علـوم انـساني خـالي              
اي كـه سرشـار از انگيـزه، ذوق و تـوان الزم               محققان جوان را بايد در برهه     . است

هايي كه از سـوي متوليـان امـر           براي تحقيق هستند دريابيم و با هدايت و حمايت        
 شد، از توان تخصصي آنها در جهـت پاسـخگويي بـه             نسبت به آنها انجام خواهد    

 .نيازهاي پژوهشي كشور استفاده الزم را ببريم
  تخصصي و عالمانه مراكز تحقيقاتي توسعه .4-1

گـذاري    هـاي پژوهـشي، سـرمايه         يكي از لوازم مهم براي به ثمر رسـاندن فعاليـت          
 بـاب مراكـز     گسترش منطقي و متناسب با نياز در      . باشد  فكري و مادي درخور مي    

ي  هاي پژوهـشي در حـوزه      تحقيقاتي گامي بسيار اساسي در جهت تقويت فعاليت       
منظور از گسترش در اينجـا تنهـا در اختيـار قـرار دادن              . علوم انساني خواهد بود   

فضاهاي فيزيكي نيست، بلكه فراهم كردن فرصت براي محققان در جهت استفاده            
ست كـه متخـصص علـوم       ا  الت بهينه آن  اگرچه ح . تر است  از اين مراكز از آن مهم     

انساني هم مدرسي خوب و هم محققي كارآمـد باشـد، امـا فـراوان شـاهديم كـه                   
برخي تبحر بيشتري در تدريس و بعضي موفقيت بيشتري در كارهـاي تحقيقـاتي              

 بيشتري به كارهـاي      كه عالقه شايد بتوان گروهي از نيروهاي دانشگاهي را        . دارند
به سوي مراكز تحقيقاتي هدايت كرد تا در كنار تحقيق به           دهند    پژوهشي نشان مي  

هـاي آتـي مراكـز پژوهـشي فعـال،            تربيت استعدادهاي موجود پرداخته تا در دهه      
 واقعـي   صورت پس از چند دهه، شاهد توسـعه   در اين . معتبر و نمونه داشته باشيم    

  نـد اداره  توان  بلي خـود مـي    مراكز تحقيقي خواهيم بود، زيرا تربيت شدگان مراكز ق        
 .  مراكز جديد باشند كننده
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  هاي اجرايي و مراكز تحقيقاتي هماهنگي ميان دستگاه.5-1
نسبت پژوهش   تحقيق و نوني  كهاي    ضمن اذعان به بهبود شاخص    ) 1384(هداوند  

عـدم نهادينـه     منابع و     در تحقيقات، اتالف   وباره كاري به گذشته، يكي از عوامل د     
فقدان يك سيستم كارآمـد اطـالع رسـاني          را   ژوهشپگيري مبتني بر      تصميمشدن  

هـاي    اي ميـان دسـتگاه      در حال حاضر اگر نگوييم هـيچ ارتبـاط سـازنده          . مي داند 
كم بايد گفت كه اين ارتباط تعريف         اجرايي و مراكز تحقيقاتي وجود ندارد، دست      

هاي اجرايي و مراكـز   به ديگر سخن، هم اكنون دستگاه    . شده، عملي و مفيد نيست    
قيقاتي فارغ از يكديگر و شايد هم بي اعتقاد نسبت به هم هركدام راه خـود را                 تح
ي علـوم انـساني    متضرر اصلي اين عدم ارتباط در حقيقت مخاطبان حوزه . رود  مي

از اينـرو الزم اسـت ايـن        .  مـردم هـستند     خواهند بود زيرا كاربران اين دو حـوزه       
الزم اسـت كـه هـم       . يـي كـرد   ارتباط را هرچه زودتر تعريف، سازماندهي و اجرا       

ايـي آگـاهي يابنـد و هـم         رهـاي اج    مراكز تحقيقاتي از نيازهاي پژوهشي دسـتگاه      
. هاي اجرايي از توان تخصصي مراكز فوق آگاهي الزم و كافي داشته باشند          دستگاه
دانند كه به هنگام نيـاز، سـفارش خـود را بـه كـدام مركـز                   صورت آنها مي   در اين 

اين شيوه درصـورت اجـراي صـحيح از مزايـاي           . هندپژوهشي در كشور ارجاع د    
جـويي در وقـت، بودجـه، نيـروي انـساني و امثــال آن       متعـددي از جملـه صـرفه   

 .برخوردار خواهد بود
 اي  تحقيقات ميان رشته ايجاد زمينه .6-1

امروزه بر تمامي مراكز علمي و دانشگاهي آشكار است كه بـسياري از مـشكالت               
. بعدي قابل حل نخواهد بود       يك تخصص و با نگاهي تك      علمي تنها با استفاده از    

ايي از مدرسـان  ، تحقيق پيرامون مسايل آموزش زبان خـارجي بـه تنهـ             براي نمونه 
شناســان،  درســي، روان ريــزي   بلكــه متخصــصان برنامــهزبــان برخاســته نيــست؛

شناسان و حتي فالسفه نظرات تخصصي و راهگشاي فراواني در اين زمينـه           جامعه
ي خود پاسـخگوي بخـشي از مـشكالت خواهـد      كنند كه هركدام به نوبه     ه مي اراي
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هـاي تخصـصي ضـرورت و         مسايل بيشماري از اين دست در تمـامي زمينـه         . بود
هــاي  از آن گذشــته، نگــاه. اي را ثابــت كــرده اســت رشــته مزيــت مطالعــات بــين

هـاي   هاي علمـي در تمـامي زمينـه        اي به مسايل تحقيقي خود به پيشرفت        رشته  بين
در تحقيقات مشترك بـين     . مشترك ميان دو يا بيش از دو رشته منتهي خواهد شد          

هـاي شـكوفايي      شـوند و راه     هاي بكر تحقيق آشكار مـي       ي بسياري از زمينه     ا    رشته
هاي مشكالت علـوم   يكي از ريشه. تلف را باز و هموار خواهند كردخهاي م  حوزه

ي بوده است كه بايد هرچه زودتر و با      ا  انساني غفلت از انجام تحقيقات ميان رشته      
 . جديت تمام بدان اهتمام ورزيد

 
 راهكارهاي آموزشي .2

 از علوم و حتي هر حرفه و صنف از           نقش آموزش و تأثير آن در اعتالي هر رشته        
معلمان عالم، دلسوز، شايسته و مجرب همواره       . ديرباز برهمگان آشكار بوده است    

اند   ان خود ربوده  بسياري اوقات گوي سبقت از استاد     اند كه     شاگرداني تربيت كرده  
 . اند  به جامعه تحويل داده  خود نيز شاگرداني عالم و خود به نوبه

 تربيت نيروي هاي كارآمد .1-2
   علوم انـساني ريـشه      كرد كه يكي از مشكالت فعلي حوزه      توان ادعا      مي به جرئت 

والً شاگردان برجسته و مبـرز      معلمان دانشمند، معم  . هاي نامناسب دارد    در آموزش 
دانـش هـم شـاگرداني       اما تـضميني نيـست كـه معلـم كـم          . دهد  تحويل جامعه مي  

مايه باب شود، طولي نخواهـد كـشيد          اگر تربيت شاگردان بي   . گونه تربيت كند   اين
ال خواهد   مورد نظر زير سؤ      ميان خواهد رفت و كارآمدي رشته      كه رونق علمي از   

در گـزينش اسـتاد، مربـي و        .  آموزش بهـايي مـضاعف داد      رو بايد به   از اين . رفت
خرج داد تا از ميان متقاضي تـدريس در مراكـز            همعلم، دقت و حساسيت فراوان ب     

گوناگون علمي از دبستان گرفته تـا مراكـز آمـوزش عـالي افـراد معتقـد، صـبور،                   
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يم بااخالق، عالم، باانگيزه، جدي، دلسوز و كاردان را براي شغل بسيار خطيـر تعلـ              
 . برگزيد

ي هر    ها  اي بس خطير در قبال مهمترين سرمايه        ازطرف ديگر، قشر معلم كه وظيفه     
مملكت يعني نسل جوان سـروكار بـه عهـده دارد بايـد از تمـامي جهـات مـادي                    

 معاش، تنها با اتكال به نيروي اليزال الهي،          حدي تأمين شود كه بي هيچ دغدغه        هب
 ديـري   چنـين شـود،    اگر اين . صالح قرار دهد  هم و غم خويش را تربيت متعلمين        

 .  شيرين آموزش خواهيم بودهاي نخواهد پاييد كه شاهد ثمره
  نياز  ي متخصص برپايهتربيت نيرو .2-2

 مراكز آموزشي همواره نداشتن اطالعات آمـاري در بـاب            الت عمده يكي از مشك  
 علوم انـساني     زهويژه در حو    ههاي گوناگون ب    نيروهاي انساني تربيت شده در رشته     

 2000 يـك سـال تحـصيلي      هاي ايران طـي     براي مثال، ممكن است دانشگاه    . است
 نفـر  1000 نيـاز كـشور از     حالي كه  كارشناسي تاريخ تربيت كنند در        آموخته  دانش

اين خود يكي از عوامل عدم اسـتقبال از تحـصيل در ايـن رشـته از                 . تجاوز نكند 
كند كه بـسياري از       ين ذهنيت را فراهم مي    ي علوم انساني خواهد شد، زيرا ا        حوزه
 . مانند آموخته علوم انساني بيكار مي دانش

كنـد كـه      وضعيت گذشته و كنوني گزينش دانشجو اين تصور را به ذهن القاء مـي             
ـ (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ديگر مراكز آموزش عالي            ويـژه دانـشگاه     هب

هـاي علـوم انـساني را هرسـاله بـه               هميزان پذيرش دانشجو  در رشت     ) آزاد اسالمي 
ران در ايـن بـاب      اندركا  يكي از توجيهات دست   . دهد  اي افزايش مي    رويه  شكل بي 

 علوم انساني عمدتاً كارهاي عملي و آزمايشگاه احتياج ندارنـد   اين است كه حوزه  
 نفـر تفـاوت چنـداني       60 يا   50 دانشجو در يك دوره با پذيرش        40و لذا پذيرش    
دانش در فرداي فراغـت از        آموختگان بيكار و كم       از اينكه خيل دانش   ندارد، غافل   

تحصيل هم خود و هم جامعه را با بحران مواجه خواهند كرد، زيرا ايـن دسـته از                  
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افراد از يك طرف به جهت كسب مدارج باالتر صاحب توقـع بيـشتري در يـافتن                 
 .قعات را ندارداين تو طرفي جامعه توان پاسخگويي بهاز شوند و  شغل مناسب مي

ريزي نيازهاي ده يا بيست سال آينده كشور را            اگر سازمان مديريت و برنامه      حال،
تر به واقعيت مـشخص و اعـالم كنـد، و مراكـز آمـوزش                به تخمين هرچه نزديك   

هاي صحيح    ريزي  عالي و در صدر همه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با برنامه           
 علـوم    ي كشور به تربيت دانشجو در حـوزه        واقع و تمهيدات الزم تنها در حد نياز      

گاه پس از چند دهه شاهد احياي مجدد ايـن حـوزه از علـوم                انساني بپردازند، آن  
 . خواهيم بود

 نگاه ويژه به گزينش دانشجو .3-2
شـدگان    اي از پذيرفتـه     هاي اخير درصد قابل مالحظه      واقعيت اين است كه در دهه     

ني هـستند كـه ميـل بـاطني آنهـا تحـصيل در              هاي علـوم انـساني از كـسا         گرايش
نـشدن در آن      فني و پزشكي بوده است، اما به جهـت پذيرفتـه          -هاي مهندسي   رشته
حتــي بــسياري از . انــد ي علــوم انــساني روي آورده هــا، بناچــار بــه حــوزه رشــته

دانشجويان غير علوم انساني به جهت ناتواني به ادامه تحصيل در رشـته خـود بـا                 
اند، امـا هرگـز عكـس         هاي علوم انساني انتقال يافته      علوم به رشته  ي وزارت     اجازه

ي   كدام از دانشجويان علـوم انـساني اجـازه         اين قضيه مجاز نبوده است، يعني هيچ      
آيـا ايـن خـود      . انـد   مهندسي يا پزشكي را نداشته    -هاي فني   انتقال به يكي از رشته    

اند كه علوم انـساني       رفتهدليلي بر اين مدعا نيست كه متوليان آموزش عالي هم پذي          
ها قرار دارد؟ عواملي از ايـن دسـت و بـسياري              در جايگاهي نازلتر از ديگر رشته     

ي  و از اختيار متوليان حـوزه (ديگر كه در اين مقاله تنها به برخي از آنها اشاره شد      
اين رشته را به جايگاهي نزول داد كـه امـروز           ) علوم انساني هم خارج بوده است     

 . شناسي برپا كرد ي آسيب آن كنگرهبايد براي 
ي دواطلبان ورود به      عالوه بر نكات فوق، يكي ديگر از علل عدم استقبال شايسته          

ي آن مربوط اسـت كـه در مقايـسه بـا          هاي علوم انساني، به آينده        دانشگاه از رشته  
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ـ . هاي علوم چندان روشن و جذاب نيـست         ديگر حوزه  رسـد در نظـر       نظـر مـي     هب
هـاي مناسـب در ايـن مقطـع خـاص، بـراي هـدايت                  مشوق از  اي  گرفتن مجموعه 

هاي گوناگون علوم انساني همـراه          استعدادهاي واقعاً درخشان به تحصيل در رشته      
با ايجاد امكانات تسهيلي از قبيل دسترسي آسان به ابزار مدرن كمـك آموزشـي و                

كارشناسـانه،  ريزي صحيح و    تواند با برنامه    دولت مي . امكانات رفاهي كارساز شود   
در . دست در علوم انساني بسازد      طي چند دهه، از استعدادهاي برتر محققاني چيره       

اي نه چندان دور با انقالبـي         توان اميدوار بود كه اين نيروها در آينده         اينصورت مي 
 ،كنند، نه تنها نگرش به علوم انساني را دگرگـون سـازند             كه در اين حوزه برپا مي     

 .  بزرگ اين حوزه را ممكن سازندهاي بلكه تحقق رسالت
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 عدم گرايش جوانان به علوم انساني
 

 آزاده سفّار صفت ، فاطمه قاسمي ، 
 1 فاطمه سادات نجفيمحدثّه زينالي ،

 
 چكيده

وري زائيـده تفكـرات     علوم انساني در هر كش    : گويند بزرگترين متفكران غرب مي   «
ن در واقع علوم انساني آمريكا نمي تواند اروپا را اداره كنـد چـو             .»بومي آنجا است  
تواند بـا فرهنـگ خـود        هاي اجتماعي خودشان است و زماني مي       زائيده دگرگوني 

نسبت برقرار كند كه زبان حقوقي و اجتماعي واحدي در جامعـه برقـرار كنـد تـا                  
بتواند با تحوالت و باورها و ارزشهاي اجتماعي خـود همـساز باشـد و همچنـين                 

ي بـا روحيـات و بعـد        علوم انساني و رشته هاي زير مجموعه آن رابطـه مـستقيم           
 بايد توجـه خاصـي      ،بنابراين.  دارد - هاي خاصي دارد   پيچيدگي كه–روحي انسان   

 .به اين علوم داشت
كنند تدريس فيزيـك و شـيمي و رياضـي نيـاز بـه               مسئوالن آموزشي احساس مي   

نگرش و روش علمي دارد و مدرسين اين دروس حتمـاً بايـد متخـصص باشـند،               
روس علوم انساني وجود ندارد و شايد بشود گفت         ولي چنين تصوري در مورد د     

                                                 
 آموزان دبيرستان علوم و معارف شهيد مطهري تهران دانش. 1
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يكي از عوامل بزرگ بيگانگي قشر وسيعي از جوانان ما با علوم انـساني، آمـوزش     
جـايي كـه جوانـان فرصـت        (غير مسئوالنه و نادرست در كالسهاي درس اسـت          

 )تماس علوم انساني مثل ادبيات را دارند ولي گاه بيهوده به هدر مي رود
است كه آيا يك دانش آموز رشته رياضي فيزيك بايد تا اين حد             جاي بسي سوال    

آشنا به مثلثات و هندسه باشد؟ آيا دانستن بسياري از مسائل روزمـره و اجتمـاعي          
براي او ضروري تر نيست؟ آيا وقتي اكثريت دانش آموزان مـدارس قـرار نيـست                

جود نـدارد؟   وارد دانشگاه شوند مطالب ضروري تري براي ياد گرفتن براي آنها و           
راني كه اكثر آنان قـرار      ياجات اصلي دانش آموزان ا    ين است كه احت   يسوال اصلي ا  
علـوم انـساني در ايـران بيـشتر از      ست؟يالت بسنده كنند چين تحصياست به هم

آنچه كه تحليل و ريشه يابي مسائل انساني و اجتماعي باشد، علومي حفظي است              
ه هاي قديم قطعي و حفظـي بيـان كنـد، در            كه سعي دارد مطالب را به سبك مكتب خان        

 .حالي كه واقعيت علوم انساني چيزي جز همين تحليل و بررسي و شك نيست
 فرهنگي ايران اسـت كـه       نظامي علوم انساني و اقتصادي در     جايگاه پايين رشته ها   

كامال فرهنگ خالف آن در كشور هاي پيشرفته دنيا برقرار است و بسياري بر اين               
در . اسـت ين ريشه هاي عقب مانـدگي ايـران          اين يكي از كليدي تر     عقيده اند كه  

تصاد كشور هاي صنعتي عالقه مردم به انتخاب رشته هاي بازرگاني، مديريت و اق            
هـا شـناخته     ران بـه عنـوان بهتـرين رشـته         كه در اي    است  هايي  كامالً باالتر از رشته   

ران منجـر بـه آن       آموزشـي ايـ    نظامارزش گذاري غلط و منجمد در      نظام. شوند مي
 بلكـه بـر اسـاس       ،شده است كه ارزش رشته نه بر اسـاس نيـاز فـرد يـا اجتمـاع                

با توجه به اهميت علوم انساني و نياز كـشور          . ارهاي فرهنگي غلط تعيين شود    يمع
مـا در ايـن     . به اين رشته، جوانان ما بيشتر گرايش به ساير علوم غير انساني دارند            

 .كنيم ن به علوم انساني را بررسي مييش جوانامقاله به علل عدم گرا
 

 ، آموزش و پرورش، ايران سازي  علوم انساني، جوانان، بومي:كليد واژه ها
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 مقدمه
علوم انساني در هر كشوري زائيده تفكـرات        : گويند بزرگترين متفكران غرب مي   « 

ن در واقع علوم انساني آمريكا نمي تواند اروپا را اداره كند چـو             .»بومي آنجا است  
زائيده دگرگونيهاي اجتماعي خودشان اسـت و زمـاني ميتوانـد بـا فرهنـگ خـود                 
نسبت برقرار كند كه زبان حقوقي و اجتماعي واحدي در جامعـه برقـرار كنـد تـا                  

هاي اجتماعي خود همساز باشـد و همچنـين          بتواند با تحوالت و باورها و ارزش      
 بـا روحيـات و بعـد        هاي زير مجموعـه آن رابطـه مـستقيمي         علوم انساني و رشته   

بنابراين بايد توجه خاصي به ايـن       . ارددهاي خاصي    كه پيچيدگي  –روحي انسان   
 .علوم داشت

كنند تدريس فيزيك و شـيمي و رياضـي نيـاز بـه               مسئوالن آموزشي احساس مي   
نگرش و روش علمي دارد و مدرسين اين دروس حتمـاً بايـد متخـصص باشـند،               

وم انساني وجود ندارد و شايد بشود گفت        ولي چنين تصوري در مورد دروس عل      
يكي از عوامل بزرگ بيگانگي قشر وسيعي از جوانان ما با علوم انـساني، آمـوزش     

جـايي كـه جوانـان فرصـت        (غير مسئوالنه و نادرست در كالسهاي درس اسـت          
 )تماس علوم انساني مثل ادبيات را دارند ولي گاه بيهوده به هدر مي رود

ه آيا يك دانش آموز رشته رياضي فيزيك بايـد تـا ايـن              جاي بسي سوال است ك     
حد آشنا به مثلثات و هندسـه باشـد؟ آيـا دانـستن بـسياري از مـسائل روزمـره و                 
اجتماعي براي او ضروري تر نيست؟ آيا وقتي اكثريت دانش آموزان مدارس قرار             
نيست وارد دانشگاه شوند مطالب ضروري تري براي ياد گرفتن براي آنها وجـود              

رانـي كـه اكثـر      ياجات اصلي دانش آموزان ا    ين است كه احت   يدارد؟ سوال اصلي ا   ن
  ست؟يالت بسنده كنند چين تحصيآنان قرار است به هم

علوم انساني در ايران بيشتر از آنچه كـه تحليـل و ريـشه يـابي مـسائل انـساني و             
اجتماعي باشد، علومي حفظي است كه سـعي دارد مطالـب را بـه سـبك مكتـب                  
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ي قديم قطعي و حفظي بيان كند، در حالي كه واقعيت علوم انساني چيزي              ها خانه
 .جز همين تحليل و بررسي و شك نيست

فرهنگي ايران است كـه     نظام  جايگاه پايين رشته هاي علوم انساني و اقتصادي در          
 فرهنگ خالف آن در كشور هاي پيشرفته دنيا برقرار است و بسياري بر اين               كامالً

در . اسـت ين يكي از كليدي ترين ريشه هاي عقب مانـدگي ايـران             عقيده اند كه ا   
هاي صنعتي عالقه مردم به انتخاب رشته هاي بازرگاني، مديريت و اقتـصاد              كشور

هـا شـناخته     ست كه در ايران بـه عنـوان بهتـرين رشـته           ي ا هاي كامالً باالتر از رشته   
ان منجر به آن     آموزشي اير  نظامسيستم ارزش گذاري غلط و منجمد در        . شوند مي

شده است كه ارزش رشته نه بـر اسـاس نيـاز فـرد يـا اجتمـاع بلكـه بـر اسـاس                        
 .ارهاي فرهنگي غلط تعيين شوديمع

با توجه به اهميت علوم انساني و نياز كـشور بـه ايـن رشـته، جوانـان مـا بيـشتر                      
ما در ايـن مقالـه بـه علـل عـدم گـرايش              . گرايش به ساير علوم غير انساني دارند      

 .كنيم ميبه علوم انساني را بررسي جوانان 
 

 اهميت علوم انساني
با اذعان به اينكه علوم انساني نقش كليدي براي توسعه پايدار كـشور دارد، علـوم                

كند و با نقش درجه اولي كـه         انساني فضاي الزم براي پيشرفت كشور را ايجاد مي        
اي حـاكم خـارج   در اين مسير دارد بايد همگام با ساير علوم رشد كنـد و از انـزو           

 :كنيم حال به كاربرد رشته علوم انساني در جامعه مختصراً اشاره مي. شود
 .بهترين كاربرد آن در قوه قضائيه و زيرمجموعه آنهاست. 1
ظـري،  تمام رشته هاي تاريخي و جغرافيائي، علـوم كالمـي و فلـسفي، علـوم ن              . 2

 .معنوي مربوط به اين رشته است
بي به منابع استنباط احكام، يعني فهم و درك درست از           در رأس همه آنها دستيا    . 3

 قرآن براي پياده كردن احكام الهي
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 تشكيل حوزه هاي علميه. 4
توانند در رشته هاي مشاوره اي شامل مشاور روانـي، خـانواده،             دانشجويان مي . 5

شناسي كودك و نوجـوان ادامـه         باليني، روان  شناسي  روانو  . . . ازدواج، نوجوان،   
 رشـته هـاي كارشناسـي روان    همچنين دانشجويان دانـش آموختـه   . دل دهن تحصي

شناسي جهت تدريس در مدارس يا فعاليت در مراكز مـشاوره و مراكـز فرهنگـي                
كار شـوند و دانـشجويان فعـال در          هتوانند مشغول ب   ها و ادارات مختلف مي     بخش

 مختلـف   هـاي  تواننـد در بخـش     دهنـد مـي    ادامه تحصيل مي   كه اين رشته و كساني   
خانه ها، خانه هاي فرهنگ، مدارس غير انتفاعي، مراكز مطالعـات خـانواده              وزارت

 .كار شوند  هو مراكز خيريه مشغول ب
هاي الزم در كـادر    اين رشته قادر خواهند بود با كسب مهارت  آموختگان  دانش   .1

  جمهوري اسالمي ايـران در     هاي  وزارت امورخارجه، سفارتخانه ها و يا نمايندگي      
ها و نهادهاي بين المللي انجـام وظيفـه نمـوده و             خارج از كشور همچنين سازمان    

 با مأموريت هاي محولـه   جمهوري اسالمي ايران را دربارهاهداف سياسي خارجي 
 .همچنين موارد زير قابل ذكر است.تحقق بخشند

 ها انجام كليه امور حسابداري در شعب و مؤسسات وابسته به بانك. 2
 ها ريت مالي در شركت هاي مورد سرمايه گذاري بانكتصدي مدي. 3
 ها با توجـه بـه روحيـات         گذاري براي انسان   فعاليت در قوه مجريه و قوه قانون      . 4

 جامعه و عوامل محيطي، ارتباط با بيگانگان و مبادالت اعم از فرهنگي و اقتصادي
 و مـديريت    تمام رشته هاي مديريت اعم از مديريت صنعتي، بازرگـاني، مـالي           . 5

 .گيرد  ميسياسي و اقتصادي از اين رشته سرچشمه
 

 موقعيت كنوني علوم انساني در ايران
 علـوم انـساني     ز  ا  84  و 83اد دانـشجويان در سـال        تعد %47دهد كه  آمار نشان مي  

از تعداد كل دانـشجويان     % 50هنر ، كه مجموعاً علوم انساني و هنر         % 3اند و    بوده
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 مجموعـه آمـار و   .دادنـد  گر را بقيه رشته ها تـشكيل مـي      درصد دي % 50اند و    بوده
دانشجويان را در دانشگاهها، دانشجويان علوم انـساني        % 50دهد كه     نشان مي  ارقام

. در كشور داريـم    پژوهشكده علوم انساني هم      50دهند و تقريباً حدود      تشكيل مي 
 ايـران  ال را مطرح كنـيم كـه موقعيـت كنـوني علـوم انـساني در        توانيم اين سؤ   مي

 چگونه است؟
كنم  مندي خود را اعالم كنيم فكر مي       بعد از اين آمار و ارقام اگر بخواهيم رضايت        

 بيشترين گـروه هـا و دانـشجويان از آن           ايت چنداني نداشته باشيم هرچند    كه رض 
قـدر توانمنـدي نـداريم كـه امـروز           علوم انساني هستند ولي در علـوم انـساني آن         

مسيري را هموار كنيم كه به توليـد علـم و خـصوصاً             خواهيم با كمك يكديگر      مي
ـ       طـور مـشخص در علـوم انـساني و معـارف اسـالمي               هنهضتي در توليد علم و ب

 .بينجامد
 

 بيانات مقام معظم رهبري  در خصوص جايگاه علوم انساني
ايشان در ديدار با رؤساي دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقـاتي              

به پزشك، مهندس و اين علما نيازداريم، يك        «: نداني فرمود در خصوص علوم انس   
طور برخـي رشـته هـاي     همين. پزشك مثل آب، هوا و نان براي انسان الزم است    

كـه زنـدگي مـردم       –طـور رشـته هـا را         من اين . ديگر، در اين هيچ شكي نيست     
ـ    به آن پولي تشبيه كرده ام كه انسان در جيبش مـي     -متوقف به اينهاست   ا گـذارد ت

يك جامعه اين پول، اين ثروت، اين پزشـك و ايـن مهنـدس را بـراي                 . خرج كند 
شـود، اگـر     اما اين پول سرمايه نمـي     . جيبش الزم دارد كه بتواند خرج زندگي كند       

بخواهيم اين پول براي شما ماندگار شود به يك سرمايه پول سـاز احتيـاج داريـد               
ل امروز  ما نيست، ايـن رشـته   همه زندگي كه همين پو   . كه پشتوانه اين پول باشد    

پشتيباني كننده و اساس تشكيل دهنده اي را احتياج دارد كـه علـوم پايـه از ايـن                   
هـائي   ها در اين كشور فراموش شـد و سـراغ همـان رشـته              اينها مدت . قبيل است 
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اگر كسي اينها را    . رفتند كه حكم پول توجيبي را براي خرج روزمره يك فرد دارد           
مـن  . رگه هاي سـوء نيـت را هـم در ايـن كـار پيـدا كنـد                 دقت كند ممكن است     

. گويم نگاه به رشته هاي علمي بايد نگاه متوازن و برخاسته از نگاه كلي باشـد                مي
مثالً يك مدتي واقعاً علوم انساني در كشور ما مفعول عنه واقع شد، مدتي ادبيـات              

عتنـاعي   مورد غفلـت و بـي ا       - ملي ما كه به زبان و خط ما است         هويت –فارسي  
 ».قرار گرفت

اگـر  «: اسالمي كه در ديدار با نخبگان جوان فرمودنـد         انقالباز ديگر بيانات رهبر     
شما ها انشاءاهللا زبده شويد و در همين علوم انساني، مثالً تاريخ، جامعه شناسي و               
روان شناسي كه خودتان گفتيد پيشرفت كنيد، حقيقتاً بدانيد ارزش شما در جامعه             

 المللي از يك پزشك پيشرفته يقيقناً كمتر نيست، بلكه بيـشتر هـم              و در سطح بين   
شما االن نگاه كنيد ببينيد در اين چهره هاي معروف دنيـا چنـد تـا پزشـك                  . است

بينيد كـه تعـداد برجـستگي        مي. هستند، چند تا جامعه شناس يا مورخ وجود دارد        
 ».تها بايد كار كنيد تا پيش برويددومي  بيشتر است من

 
 ل عدم گرايش به علوم انسانيدالي
 كه ما در ابتدا به نظر چندين         انساني چندين عامل را دارد      عدم گرايش به علوم    در

معلم با تجربه اشاره و در ادامه به عواملي چون مشكالت دولتي در علوم انـساني،        
موانع رشد علوم انساني، بودجه تحقيقاتي علوم انساني و ضعف آموزش در علوم             

 .كنيم ره ميانساني اشا
 
 نظر دو تن از معلمين دبيرستان. 1

هاي باال شرط ورود به دبيرسـتان        و رياضي معدل  ) تجربي(براي رشته هاي طبيعي   
بود و رشته هاي ادبيات و در مجموع علوم انساني اين شرط حد نـساب كمتـري                 
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اگر دانش آموزي هر سه معدل را در حد بـااليي داشـت تـرجيح               ، بنابراين  .داشت
 .د به دو رشته اول بروددا مي

  .رشــته علــوم انــساني شــامل دروســي بــود كــه نيــاز بــه حفــظ كــردن داشــت 
دانش آموزاني كه مطالب حفظي برايشان دشوار بـود جـذب رشـته هـاي               ،بنابراين

 .ديگر شدند
هي كـم آنهـا از   ديد مردم عوام به اين رشته بسيار منفي است و اين به علت آگا             -

 .موختگان اين رشته استاين رشته و آينده دانش آ
 براي اينكه در رشته هـاي       خوانند اغلب   آموزاني كه در اين رشته درس مي       دانش -

رياضي و تجربي نمره نياورده اند به اجبار در اين رشـته مـشغول درس خوانـدن                 
 .شده اند

 دانش آموزان اين رشته را هميـشه        نظركه  ز گاهي با سركوب آنها بااين     معلمان ني  -
 .آنان را غير فعال تر مي سازندبينند  ناآرام و بي عالقه به درس ميغير فعال و

متفاوت كنـار هـم       رشته   سه  مدرسه با آنان، مثالً اگر سه كالس       ن برخورد مسئوال  -
 .اگر سروصدايي به گوش برسد آنها را مقصر مي دانندباشند در

  رشــته هــايدليــل بــهدانــش آمــوزان رشــته هــاي ديگــر نيــز يكــسره آنــان را  -
 .كنند شان را تحقير مي تحصيلي

رشته هاي دانشگاهي كـه در ادامـه رشـته انـساني در دانـشگاه وجـود دارد در                    -
 رشـته هـاي بـسيار محـدود         آموخنگان آنها به جـز      معه كاربردي ندارد و دانش    جا
 . يا در كاري غير مرتبط با رشته خود مجبور به فعاليت مي شوندكار هستند بي

 
 وم انسانيمشكالت دولتي در عل

 موضـوع    ، ر شـده اسـت    ي جامعه پـذ   ، در فرهنگ عمومي   ي كه   كي از اشكاالت  ي -
گر در حـوزه علـوم انـساني بـدون طـي        يل كردگان رشته هاي د    يوارد شدن تحص  

 اقدام به اظهار نظر قطعي در مورد مباحـث          اينان.  است كيالت آكادم يكردن تحص 
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 است كه مـانعي در راه       ب هاي جدي  يكي از آس  ين خود   ين حوزه مي كنند كه ا     يا
، كه دراين حوزه حرف مي زند     كسي  . جاد مي كند  ي حوزه علوم انساني ا    ييشكوفا

داشـته  آشـنايي    با علوم اجتماعي، سياسي       آن و همچنين     كيد به مباحث آكادم   يبا
 .باشد

 ترين ضعفي است كه ما داريـم        بزرگ نداشتن نظام جامع علوم انساني در كشور       -
تـا زمـاني كـه      نداشته باشد   لوم انساني هيچ صداي واحدي      كشور بايد در حوزه ع    

براي و  همان طور كه براي پزشكي      . صداي واحدي نداشته باشد نظام جامع است      
ه اند، بايد براي علـوم انـساني نيـز نظـام جـامعي              مهندسي نظام جامع درست كرد    

 ايجاد كند مگر خـود اصـحاب علـوم           را  تحول  اين تواند  كسي نمي درست كنند و    
 .سانيان
 

 موانع رشد علوم انساني
 انـد   نساني را ذكر كرده ايم كه عبـارت       ما در اينجا شش مورد از موانع رشد علوم ا         

 :از
 موانع زير ساختي .1
 موانع ذهني .1-1

 فــراروي علــوم انــساني كــشور  چهــار مــورد اســت كــه نكتــه اولموانــع ذهنــي
ايـم    ه ما هنوز نتوانـسته    رسد ك   نظر مي   به. ستيزي توأمان است    گرايي و تجربه    تجربه
تـر    اي را تعريف كنيم و تكليـف خـود را بـا پوزيتيويـسم و در حالـت عـام                     نقطه
اي تحت تأثير علوم انساني برگرفتـه از غـرب، جـز              عده. گرايي روشن كنيم    تجربه
دانند و بخشي از علوم انساني قديمي ما را كه خصوصاً در              گرايي راهي نمي    تجربه
اما عدم تعيين اينكـه     . دانند  گرايي مي    ستيز جدي با تجربه    ها وجود دارد يك     حوزه

گرايي را در علوم انـساني بگيـريم و چـه بخـشي از آن را                  ما چه بخشي از تجربه    
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گرايي در علوم انساني چقدر اسـت، مـانعي جـدي             نگيريم يا دز الزم براي تجربه     
 .شود تلقي مي

عمالً ما دو نوع علم داريم،      . تنكته دوم، تقسيم علوم به علوم ديني و غيرديني اس         
 هـاي   معياردن يا همراه نبودن با      دليل ديني نبو    اصحاب علوم ديني ساير علوم را به      

كنند و اصحاب علوم غيرديني هم علـوم دينـي را             ديني و يا شرعي نبودن نفي مي      
 .كنند گرا بودن و غيره نفي مي به دليل غيرنافع بودن، ذهن

افـزاري در جامعـة    ماندگي سخت شستن مسئلة عقبسومين مانع ذهني، در صدر ن 
افزاري و    ماندگي نرم   ما و در نتيجه نرسيدن نوبت به تفكر و اهتمام به مسئلة عقب            

افـزاري    اي طبيعي ما چون به لحاظ سخت        گونه  ؛ يعني به   است رويكردي و نگرشي  
توان نشينند به دليل اينكه آنها        كنيم مهندسين بر صدر مي      ماندگي مي   احساس عقب 

تـر پاسـخ      هاي جامعه را سـريع      ماندگي  اين را دارند كه بعضي از اشكاالت و عقب        
هايي كه با زندگي ملموس ما سـروكار دارنـد، در اولويـت قـرار                 بدهند و يا رشته   

گذاري بـراي علـوم انـساني، اهميـت دادن، و بهـا              به اين ترتيب سرمايه   . گيرند  مي
رود دنبـال     دي اسـتعداد خـوبي دارد مـي       اگر فـر  . شود  تر مي   دادن به اين رشته كم    

. دهـد    كار ملموسي انجام مـي     پايان تحصيل وس است و بعد از      پزشكي، چون ملم  
 به دليل اينكـه      شوند به سمت علوم انساني      استعدادترين افراد ما هم هدايت مي       كم

بنـدي شـده و اولويـت اول بـا            كنيم كه اولويت    ماندگي زياد است و فكر مي       عقب
فزاري است و بايد در اين زمينه وارد شويم و علوم انساني در انتها              ا  مباحث سخت 

هاي با ضريب هوشي باال كمتر        و طبيعي است كه وقتي تعداد انسان      . گيرد  قرار مي 
 .شود وارد علوم انساني شوند، يك مانع مي

ت علـوم                  ي اصحاب قدرت و مـديران بـه اهميـآخرين مانع ذهني، عدم باور جد
تنهـا در     نـه . مانـدگي و تـسريع رشـد و پيـشرفت اسـت             بر عقـب  انساني در غلبه    

 بلكه اصحاب قدرت، حاكمان و دولتمردان هم در          ، گونه است  هاي مردم اين    توده
ت           ذهن خودشان به اين مسئله قائل نيستند كه علـوم انـساني بنيـاد اسـت و اهميـ
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هـت  افـزاري مـا ج      هاي سخت   آن چارچوب الزم براي اينكه پيشرفت     . حياتي دارد 
كنـد    تر به نتيجه برساند را علوم انساني فراهم مي          درستي داشته باشد و ما را سريع      

هـا را   را بايد در صدر نشاند و اجازه داد و يا كمك كرد كـه آن چـارچوب                پس آن 
 .فراهم كند

 موانع عيني. 1-2

مـا  . محور نبودن علوم انساني است      مورد اول، مسئله  . موانع عيني چهار مورد است    
دهـد و     س نمـي  انساني داريم ولي علوم انـساني پاسـخي بـه مـسائل ملمـو             علوم  

شود و به همين جهت هـم         كند درنتيجه نفعي براي آن حس نمي        نمي عالج معينييا
شود با پزشكي مقايسه كرد كـه چقـدر           اين را مي  . كند  جايي براي خودش باز نمي    

اعي شـود كـه   طـور تـد    شايد ايـن  . تواند باعث رشد يك رشته شود       نفع داشتن مي  
در نتيجـه علـوم انـساني انتزاعـي         . علوم انساني براي حرافي طراحي شـده اسـت        

 .شود ماند و ملموس نمي شود و غرق در انتزاعيات باقي مي مي
 عيني، غيربومي بودن و يا وارداتي ماندن علوم انساني است كه ايـن               دومين مسئله 

اتـي  ت كـه چـون وارد     شود و آن ايـن اسـ        مسئله باعث توليد آفت ديگري هم مي      
هـاي مـردم شـكاف        است بين اصحاب و عالمان علوم انساني از يك سو و تـوده            

هاي آنها با مبناي وارداتي و سكوالر و در تضاد با باورها              چون يافته . كند  ايجاد مي 
هـايي    شود؛ درنتيجه عالمان علوم انساني معموالً انـسان         هاي عيني مردم مي     و يافته 

يرديني بزنيد و كلمات عجيب و غريب بيان        هاي غ   شوند كه بايد حرف     شناخته مي 
 .شود كنند و اين براي رشد علوم انساني مانع مي

سومين مانع عيني، غلبه نگرش فلسفي، تاريخي و احساسي بر علوم انساني ايـران              
گرايي و احساسي و شايد بحث شعر و          نگرش فلسفي و تاريخي نوعي، كل     . است

طـور    د كـه علـوم انـساني بتوانـد بـه          دهـ   هاي احساسي مجالي نمي     ماندن در لذت  
 .تر پاسخگو باشد جزيي
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در معنـاي واقعـي علـوم       آخرين نكته اين است كه در علوم انساني فقدان تحقيق           
 حتـي  گيرد، آنچـه  نيم تحقيق صورت نميبي  ما اآلن در علوم انساني مي     آنچه. است

هاي انباشـته     بههاي فردي مبتني بر تجر      شود يافته   عنوان نظر گاهي مواقع بيان مي       به
 در ايـن جامعـه      كسي كه   گيرد، يعني     شده است كه مبناي ادعاهاي علمي قرار مي       

 دكن   را تبديل به يك ادعا و نظريه مي        شهاي خود   ، مجموعة انباشته  دكن  زندگي مي 
 .دكن و بيان مي

 
 موانع نگرشي .2
 وجود نگاه سطحي و عوامانه به توسعة علم در عرصة علوم انـساني و معـارف                -

  اسالمي
گيري نهضت توليد علم      گرايي و شعارزدگي در بسط آزادانديشي و شكل         قشري -

  پردازي و نظريه
اي   سويه از غـرب بـا ريـشه         تولد نارس علم جديد در ايران با تقليد غلط و يك           -

 آموزشي، و نه پژوهشي
تالش تاريخي جهت نزج و شكوفايي علم در ايران بدون پشتوانه يـك علـوم     -

 ي بوميانسان
 ستيزي در علوم انساني گرايي و تجربه زمان تجربه مواجهة هم  -
 تقابل علم ديني و علم سكوالر  -
 افزار در نگاه كالن مديريت كشور افزار بر نرم مقدمه بودن سخت  -
ضعف جدي جايگاه و ارزش علوم انساني در كشور و عـدم بـاور دولتمـردان      -

 به كارايي علوم انساني
 نگرش فلسفي، تاريخي و احساسي بر علوم انسانيغلبة   -
 وجود انتظارات يكسان از علوم انساني و ساير علوم  -
  )احساس نياز(فقدان طلب و تقاضا از علوم انساني   -
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 موانع فرهنگي .3

فقدان تعامل، ارتباط و همگرايي فعال و مداوم و كـار گروهـي ميـان اسـاتيد و                   -
   نقايصمحققان در جهت رفع مشكالت و

 گسست تاريخي و غفلت از هويت ملّي ـ اسالمي -

 هاي غيرخودي ها و ديدگاه خودباختگي و غيرپرستي و شيفتگي به نظريه -

 ضعف اعتماد به نفس و خودباوري علمي در افق ملّي -

ساالري در ارتباط با قلمرو امـور مـرتبط           گرايي و شايسته    ضعف شديد تخصص   -
 با علوم انساني

 و غوغاساالري) زدگي سياست(اده سياسي از ساحت علم، سوءاستف -

 اسطوره شدن نوابغ و غفلت از جوانان خلّاق و نوآور -
 حجاب معاصرت و نهفته ماندن جايگاه و ارزش دانشمندان زنده  -
 غيربومي و وارداتي بودن علوم انساني  -
 پرستي گرايي و ميراث زدگي، كهنه سنت  -
شكني و طـرح مـسائل    ود نوعي ناامني براي شالودهضعف شجاعت و البته وج  -

 جديد
 زدگي و پيرپرستي شخصيت  -
 فقر شديد سنت نقد، تضارب آراء و پرسشگري  -
 نظران ضعف رسم تكريم و روحيه قدرشناسي و تشويق صاحب  -
پـذيري الزم در مواجهـه بـا مـسائل نوپديـد و       نقد ضعف شكيبايي و انعطـاف   -

 معارض
نطقي با خطاي پژوهشگران علوم انساني برخالف نحوة برخـورد  برخورد غيرم  -

 خطاهاي پژوهشگران در ساير علوم
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 موانع روش شناختي.4

 يمحور نبودن پژوهش در عرصه علوم انسان  ئلهمس -

 شناسي پژوهش و خلط خاستگاه و شأن پژوهش با ترويج فقدان توجه به روش -

 يد علم در علوم انسانيشناسي تول آلودگي روش سردرگمي و ابهام -
 ها توجهي به غايت و هدف علوم و دانش بي  -
 شناسي علوم مدرن و علوم انساني و بحران عقالنيت گسست تاريخي روش  -
هـاي عينـي و    كاربردي نشدن علـوم انـساني و عـدم توجـه كـافي بـه پديـده         -

 هاي علوم انساني مند كردن حيات اجتماعي در پژوهش سامان
 شناختي پژوهش با سكوالريسم روشمواجهه   -
 بندي علوم براساس مقتضيات و نيازهاي جديد فقدان طبقه  -
 هاي علمي عدم تسلط و اشراف بسياري از محققان جوان بر مجموعه نظريه  -
 فقدان مباني بنيادين انديشه علمي  -
 نقايص معرفتي ناظر به تاريخ تحوالت علمي  -
 و عدم استفاده صحيح از عنصر تجربـه در عرصـه   بدبيني مطلق به پوزيتيويسم  -

 علوم انساني
 ويژه در مقاطع عالي هاي آموزشي به نابساماني و ضعف كيفيت متون و روش  -
 
 موانع ساختاري و مديريتي .5

 پردازي گذاري دقيق در زمينه نهضت توليد علم و نظريه فقدان هدف و سياست -
وانين و مقررات مربـوط بـه آمـوزش و    ضعف و ناهماهنگي ساختارها و نيز ق  -

 پژوهش در عرصة علوم انساني
 ها عدم اشراف و اطالعات روزآمد از نيازهاي اساسي و اولويت -
 نگري و هماهنگي نگاهي بخشي در توليد علم و فقدان كالن -
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هـا و     پروري و نوسازي روش     ضعف جدي نظام آموزش علوم انساني در محقق        -
 متون آموزشي

 ارتباط روشمند ميان متوليان امور و محققان در عرصة علوم انسانيفقدان  -
هـاي    هاي برابـر بـراي همـة محققـان در رشـته             وجود تبعيض و كمبود فرصت     -

 گوناگون
 هاي اطالعاتي كافي فقدان مخازن و شبكه -
هـاي عمـومي وزارت آمـوزش و پـرورش در تبيـين اهميـت و                  كاري رسانه   كم -

 كارآمدي علوم انساني
  افزايي اي در عرصة پژوهش و سازوكارهاي دانش و مهارت كمبود نيروي حرفه -
تر بودن شأن و جايگاه پژوهشگر از مدرس در دانشگاهها برحسب قوانين              پايين -

 و مقررات
 زدگي در پژوهش و تبديل شدن محقق به كارمند نامه آيين -
ي از تـسلط    هـاي وزارت علـوم، ناشـ        هـا و نگـرش      نوسانات دائمي در سياست    -

 هاي سياسي مختلف بر اين وزارتخانه موسمي جناح
 )در مقاطع ابتدايي و عالي(محوري در نظام آموزشي كشور  مداري و حافظه كميت -
فقدان ارتباط و هماهنگي ميان مؤسـسات علمـي و پژوهـشي كـشور و تبـادل                  -

 تجارب و اطالعات
اوردهاي علمي محققـان در     ها و امكانات عادالنه براي انتشار دست        فقدان فرصت  -

 قالب كتاب، مقاله و غيره
 ضعف كمي و كيفي مجالت تخصصي علمي ـ پژوهشي در حوزة علوم انساني -
 مدت و يا درازمدت پژوهش در عرصة علوم انساني فقدان برنامة جامع ميان -
 رغم افزايش حقوق و مزايا  علمي بههيئتاشتغاالت متعدد اعضاء  -
 علمي دانـشگاهها براسـاس      ئت پژوهش براي اعضاء هي    تصاص موظفي عدم اخ  -

 برنامه جامع پژوهش
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ها   بندي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي برحسب رشته        يابي و قطب    عدم ارزش  -
 هاي مختلف علوم انساني و شاخه

هـاي دكتـري در جهـت         فقدان سازوكارهاي مناسب جهـت سـاماندهي رسـاله         -
 يمحوري و پاسخگويي به نيازهاي ملّ كيفيت

المللي ميان دانشمندان علوم انـساني داخلـي و           ضعف ارتباطات و تعامالت بين     -
 خارجي

 
 موانع اقتصادي .6

فقدان معيارهاي مشخص براي توزيع عادالنـة امكانـات و بودجـة كـافي ميـان                 -
 محققان و مراكز پژوهشي

 سهم بسيار اندك علوم انساني در بودجة پژوهش كشور -
  و تقاضا در اقتصاد پژوهش علوم انسانيبيماري فرايند عرضه -
كرد بودجـة پژوهـشي در عرصـه          فقدان ضوابط روشن درخصوص نحوه هزينه      -

 علوم انساني
ويژه استعدادهاي درخـشان      عدم رسيدگي به وضع معيشتي و رفاهي محققان به         -

 در علوم انساني
هـاي    ايگاههاي تخصصي و پ     كمبود فضاهاي فيزيكي استاندارد از جمله كتابخانه       -

 رساني براي پژوهشگران علوم انساني اطالع
 

 بودجه تحقيقاتي علوم انساني
هنـوز  . بودجه علوم انساني بايد متناسب با جايگـاه علـوم انـساني منطقـي شـود                 

آيـا  شود و    مشخص نيست اين بودجه براساس چه معيارهايي در كشور توزيع مي          
 هـاي ملـي     ر مسير اولويـت    بر مصرف اين بودجه د      خاصي براي نظارت   سازوكار

 تـا   250شرفته بين   مطالعه سرانه علوم انساني در كشور هاي پي       . وجود دارد يا خير   



                       عدم گرايش جوانان به علوم انساني                               

 

179

 دالر اسـت و بودجـه      5 ولـي در كـشور مـا ايـن سـرانه كمتـر از                 دالر است  300
اين عمل سبب يأس و نااميـدي       . است% 0,2تحقيقاتي علوم انساني در كشور تنها       

يند كه بـراي كـار او كـسي ارزش قائـل نيـست و               ب پژوهشگران شده و محقق مي    
بـراي نهـادن   : انگيزه اصولي كار كردن او كاهش يافته و در حقيقت به قول شـاعر             

 .چو سنگ و چو زر يكسان است
 

 ضعف آموزش در علوم انساني
آموزش در علوم انساني كميت گرا بوده و با وجود جمعيت متنـاوب دانـشجويان               

 كه قدرت پژوهش دارند كافي نيست و اين امر حاكي           علوم انساني، ميزان افرادي   
 .از ضعف جدي آموزش در مقطع تحصيالت تكميلي است

علوم انساني نقش زمينه ساز براي سـاير علـوم داشـته و كاربردهـاي علـوم را در                   
جامعه تسهيل ميكند اما متاسفانه در نظام آموزش و پرورش و نگـاه مـردم، علـوم                 

 . بايد اين ديد را تغيير دادحالي كه  در،انساني جايگاهي ندارد
نظام آموزشي كشور در حوزه علـوم انـساني از اسـتطاعت كـافي بـراي پـرورش                  
استعدادها و خالقيت ها برخـوردار نبـوده و بايـد متحـول شـود تـا جـسارت و                    

 .شجاعت علمي از مقطع دانشجوئي به افراد منتقل شود
مـه مـردم تـصور درسـتي از ايـن           تواني اساتيد علوم انساني باعث شده هنوز عا       نا

شاخه علوم نداشته باشند چرا كه آگاهي اغلب اين اساتيد محدود به ترجمـه آثـار      
ها تنها مترجم خوبي بوده انـد و متأسـفانه نتوانـستند از              در اين سال  . استها  غربي

در نهايت نيز مخاطبان نتوانستند درك درسـت و         . خود مايه و جوهري ارائه دهند     
در واقـع   . پيـدا كننـد   . . . هيمي چون جامعـه مـدني، اصـالحات و          روشني از مفا  

ترين مـشكل فرهنـگ عمـومي كـشور، عقـب مانـدگي و               شود گفت كه بزرگ    مي
 .ضعف حيرت انگيز علوم انساني در ايران است

 



 شناسي علوم انساني در ايران آسيب 

 

180

 راهكارهايي براي رشد علوم انساني
 مهندسي و نوسازي نظام آموزش و پژوهش علوم انساني.1

هاي پژوهشي در عرصة      ة ملّي جهت شناسايي نيازها و اولويت      انجام يك مطالع  . 2
 تر علوم انساني و تكرار ساالنة اين پژوهش در ابعاد تخصصي

 هاي علوم انساني تدوين برنامة جامع پژوهش در هريك از رشته. 3

در ) علمـي ـ پژوهـشي   (ساماندهي و توسعة كمي و كيفي نشريات تخصـصي  . 4
المللـي جهـت      هـاي بـين      انتشار مجالت معتبر به زبان     علوم انساني و ايجاد امكان    

 المللي متقابل برقراري تعامالت بين

هـاي مطالعـاتي محققـان در مـسير           ساماندهي و توسعة كمي و كيفـي فرصـت        . 5
 المللي و پاسخگويي به نيازهاي ملّي گسترش ارتباطات بين

ز توسـعه كمـي و      روز و فعـال و نيـ        هاي اطالعاتي به    اندازي مخازن و بانك     راه. 6
 هاي تخصصي كيفي فضاهاي استاندارد مطالعاتي و كتابخانه

شناسايي سازوكارهاي تشويق و تكريم از محققان خـالق و نـوآور در عرصـة               . 7
 علوم انساني

هاي حمـايتي بنيـاد ملّـي         تعريف دقيق جايگاه دانشمندان علوم انساني در برنامه       .8
 نخبگان

پايدار جهت گسترش تعامالت علمـي حـوزه و         بيني سازوكارهاي اجرايي      پيش. 9
 شناسي علوم بومي ويژه در كشف و تدوين فلسفه و روش دانشگاه به

هاي مختلف علوم انساني و       تعيين استانداردهاي پژوهشي و آموزشي در رشته      . 10
هـاي آموزشـي و       هاي مختلـف نـسبت بـه فعاليـت          گسترش كمي و كيفي ارزيابي    

 پژوهشي

شناسي و مديريت پژوهشي در علوم انساني و اختـصاص           تأسيس رشتة روش  . 10
 )سمانند تربيت مدر(امكانات يكي از دانشگاهها به تربيت پژوهشگر 
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هـاي آموزشـي و       برقراري ارتباط و هماهنگي هدفمند و پايدار ميان سياسـت         . 11
 پژوهشي از جهات كمي و كيفي

 و آزادانـة    هـا و مجـامع آكادميـك جهـت ارائـة روشـمند              سازي كرسـي    فعال. 12
 هاي علمي ها و نظريه ديدگاه

گيري جـدي از پـژوهش        مكلف كردن سطوح مختلف مديريت كشور به بهره       . 13
 در عرصة علوم انساني

توزيع هدفمند، منطقي و عادالنة بودجـة پـژوهش ميـان مؤسـسات پژوهـشي               .14
 هاي مختلف برحسب ارزشيابي

 وهش كشورتالش براي رشد سهم علوم انساني در بودجة پژ. 15

 هاي منطقي براي انواع تحقيقات در علوم انساني تعيين تعرفه. 16

هـاي علمـي پيـشرفته جهـت حمايـت روشـمند و گـسترده از                  ايجاد شهرك . 17
 محققان مستعد و نوآور

 ئتتصاص موظفي پژوهش براي اعضاء هي     بازنگري در مقررات مربوط به اخ     . 18
 علمي طبق برنامة جامع پژوهشي

هاي مختلف علوم انساني با       هاي علمي در رشته     مي و كيفي انجمن   گسترش ك . 19
 حمايت اولية دولت

هاي دكتري در جهت ارتقاء كيفيت و پاسخگويي به نيازهاي            ساماندهي رساله . 20
 ملّي

ساماندهي منابع و كتب آموزشي و ارتقاء كيفيـت آن براسـاس اسـتانداردهاي              .21
 آموزشي

هـاي    هاي مختلف در دوره     ن و محققان در رشته    افزايي مدرسا   دانش و مهارت   .22
 زماني منظم
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هـاي عمـومي و وزارت        تعامل وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري بـا رسـانه           .23
هـا    آموزش و پرورش براي ترسيم جايگاه و ارزش علوم انساني و زدودن بـدبيني             

 نسبت به اين علوم

ماد به نفـس، و     هاي فرهنگي در دانشگاهها جهت گسترش اعت        گسترش تالش . 24
 خودباوري و انگيزه در ميان دانشجويان و اساتيد

هاي مختلف جهـت توسـعه        هاي علمي براي محققان در رشته       تأسيس باشگاه . 25
 ها و تعامالت علمي ارتباطات همكاري

 علوم انساني در جامعه ايران در سه سطح مـردم عـام ،              تحقيقات آماري را درباره   
ر ضـمن تحقيقـات جويـا        آنها را د   هاي  ديم و پيشنهاد  و معلمين انجام دا   محصالن  

 20هر سطح تعداد نمونـه      از  (هاي اين تحقيقات به شرح زير است        گزارش. شديم
 )نفر است

 مردم عادي.1
 بندي رشته ها بر اساس اهميت و توجه آنهـا در جامعـه بـه نظـر شـما                    اولويت.1

 چيست؟
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رياضي تجربي انساني
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 بيـشتر مـورد توجـه در جامعـه          كه  اي    هبا توجه به سؤال اول علت توجه به رشت        .2
 است چيست؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 آيا درست است كه انتخاب رشته به صورت زير است؟ .3
لويت دوم تجربي و اگر نمره نياوردم و قبول نشدم رشـته            ولويت اول رياضي، ا   وا

 رياضي
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 لويت بندي انتخاب رشته در مدارس به صورت سئوال قبلي چيست؟وا داليل.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محصالن .2
 رتبه بندي دروس در مدرسه شما به چه صورت است؟.1
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 علت بي توجهي و بي اهميتي رشته انساني چيست؟.2
 

 
 دبيران دبيرستان شما در كدام رشته مهارت دارند؟.3
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 معلمين .3
 آيا ورود به رشته علوم انساني با استقبال روبرو است؟.1

 
 
 
 
 
 
 

 
 

افـرادي كـه معتقـد بودنـد المپيـاد      (گـردد؟   آيا براي اين رشته المپياد برگزار مي      .2
 )گردند، منظورشان فقط المپياد ادبي بوده است برگزار مي
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چند درصد وجود اين مسابقات باعث ايجاد عالقه و انگيزش براي ورود به اين              .3
 شود؟ رشته مي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   جامعه اهميت و ضرورت دارد؟اين رشته چند درصد براي.4
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 ها پيشنهاد
پيشنهاد محصلين براي باال رفتن اهميت و گرايش بيشتر دانش آموزان بـه ايـن               .1

 :رشته
آمـوزش بهتـر    .4رسانه ها   .3گاه   دبيران آ  دست  توضيح بيشتر به  .2ازي  فرهنگ س .1
تـك رشـته اي  نـشدن مـدارس          .6پول وشغل مناسـب تـر       .5 دبيران بهتر    دست  به
نشان دادن اين وضع به بچه ها  كـه فقـط ضـعيفان نبايـد وارد ايـن                   .8جذابيت  .7

تعداد كتاب ها وتعداد  صفحات، بچـه هـا را از شـركت در  ايـن                  .9رشته بشوند   
جـاي فقـط حفـظ       هكاربردي كردن دروس ب   .10رشته دور و انگيزه را كم مي كند         

 كردن  
 :نده و متخصص در اين رشتهپيشنهاد محصلين درباره فعاليت افراد درس خوا .2
امـور  .4مجلـس   .3تمـام كارهـاي مملكتـي       .2صدا وسيما براي فرهنگ سـازي       .1

 دانشگاه ها .7جامعه شناسي .6مديريت حقوقي .5اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي 
 :پيشنهاد معلمين براي گرايش جوانان به اين رشته .3
قبال از ايــن رشــته ايجــاد همــايش بــراي بيــشتر شــدن اســت .2ايجــاد انگيــزه  .1
آموزش ابزار و راههاي مقدماتي براي ورود بـه         .4فضاسازي آموزش و پرورش     .3

اين رشته مثل وارد كردن به فكر و بيان مسائل فلسفي يـا آمـوزش مقالـه نويـسي                
اسـتفاده از مـشاورين در      .8رسانه هـا    .7 فعاليت بيشتر مسئوالن  .6غات بيشتر   تبلي.5

جايگـاه شخـصيتي و تـأمين فـرد از لحـاظ مـالي و               نشان دادن   .9تبليغ اين رشته    
قراردادن بودجـه بيـشتر بـراي افـراد تحـصيل كـرده در ايـن رشـته                  .10اقتصادي  

ايجاد نمايـشگاه و مـسابقات      .12تشويق بيشتر بچه ها براي ورود به اين رشته          .11
شاخص كردن نفرات برجسته اين رشته و اهميت دادن به آنهـا            .13دروس انساني   

 ايـن رشـته بـا       آموختگـان    تحـصيلي و اجتمـاعي دانـش       سازي ارزش همسان  .14
 هاي رياضي و فني و تجربي رشته
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پيشنهاد معلمين براي ايجاد همـايش و امكـان برگـزاري مـسابقات بـراي ايـن                 .4
 معلمين كه المپياد براي اين رشته برگزار نمي شـود بـه             2با توجه به سئوال     (رشته

 )جزء ادبيات
كـاربردي  .4مسابقات در رشته مطبوعات .3ه هاي مختلف نمايشگا.2فيلم سازي   .1

وارد كردن جوانان عالقه مند و بـا        .6برقراري ارتباط بين رشته ها      .5كردن دروس   
تـشويق بيـشتر بچـه هـا بـراي          .8كتاب هاي شهيد مطهري     .7انگيزه در اين رشته     

ن بـاال بـرد   .9شركت در مسابقات و يا ايجاد انگيزه بـراي فعاليـت در ايـن رشـته                 
عـالي در صـورت قبـول در مـسابقات           چه ها با قراردادن امكانات وزمينـه      انگيزه ب 

دانـش آمـوزان را بـا انـواع كتـب ومجـالت و              .11بررسي عميق در اين رشته      .10
كـاركردن بـه    .12نشريات آشنا كنند به منظور توانـايي بـراي فعاليـت وخالقيـت              

كردن سؤاالتي كه نياز    مسابقه با مطرح    .13صورت عملي نه فقط حفظي با بچه ها         
تالش براي تبليغ، باز خواني و تغييـردر افكـار عمـومي در             .14به فكر عميق دارد     
 مورد علوم انساني
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 منابع
 :اينترنت. الف

هاي نظريه   حجه االسالم و المسلمين رضا غالمي، دبير هيئت حمايت از كرسي          . 1
 دانـشجويان   پردازي، نقـد و منـاظره در گفتگـو بـا خبرنگـار علمـي خبرگـزاري                

 )ايسنا(ايران
هاي نظريه   ه االسالم و المسلمين رضا غالمي، دبير هيئت حمايت از كرسي          حج. 2

پردازي، نقد و مناظره در جمع بندي نخستين هم انديشي دانشوران درباره نهضت             
 توليد علم و نظريه پردازي

ت و  اعي وزير علـوم، تحقيقـا     دكتر محمدباقر خرمشاد، معاون فرهنگي و اجتم      . 3
هاي نظريه پـردازي، نقـد و         در گفتگو با دبيرخانه هيئت حمايت از كرسي        فناوري
 مناظره

 دكتر مظفر نامدار در مصاحبه با خبرنگار مصطفي بيات. 4
 :بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي. ب
در ديدار با رؤساي دانشگاهها، مؤسـسات آمـوزش عـالي و مراكـز تحقيقـاتي                . 1
)23/5/85( 
 )25/6/85(ر با نخبگان جوان در ديدا. 2
 :نشريات. ج
 )8/6/77(نشريه آريا . 1
 )18/10/80(نشريه قدس . 2
 ، در گفتگو با دكتر صادق زيبا كالم)14/7/80(نشريه كتاب هفته . 3
 :دبيران دبيرستانها. د
 14 منطقه -)س(سركار خانم جامي، دبير دبيرستان حضرت فاطمه زهرا. 1
 14 منطقه -)س(ير دبيرستان حضرت فاطمه زهراسركار خانم معتمدي، دب. 2
 12  منطقه–سركار خانم شكوهي، دبير دبيرستان شهيد مطهري . 3



 
 
 
 
 
 

 رويكرد:  علوم انساني1شناسي نوستالوژيك آسيب
 سخت افزاري و نرم افزاري

 
 1دكترعباس شكاري

 چكيده
 حـوزه   انـساني، يكـي از مباحـث معرفـت شـناختي          تجزيه و تحليل مسائل علوم      

فلـسفه، هنـر و صـنعت       ارتباط علـم را بـا        ساختاري فلسفه علم است كه    پژوهش  
ناخت مبادي، مفاهيم، مفروضات، خاستگاه و       به نقد مي كشد همچنين ش      وفناوري

هاي هر يك از علوم نياز به فهم هرمنيـوتيكي نقـاد دارد تـا حـدود و ثغـور               آموزه
ـ             عرصه فعاليت  طـور عـام و      ههاي اجرايي، آموزشـي و پژوهـشي علـوم انـساني ب

اين مهم وقتي ممكن مي گردد      . طور خاص، تحديد گردند    ههاي تخصصي ب   حوزه
هـاي پژوهـشي علـوم       يين حد و مرز جنبه عـام و خـاص فعاليـت           كه عالوه بر تع   

اي در هزاره سوم نيز تبيين       انساني، قلمرو و حوزه هاي تخصصي علوم ميان رشته        
 .گردند
تـر شـناخت     نياز به ساز و كارهاي خاصي دارد و از آن مهم         خت هر پديده اي   شنا

ـ         آفت ها و كاستي    ـ         هـاي آن پديـده عـالوه ب  ه هنرعرضـه  ر سـاز و كارهـا، نيـاز ب
                                                 
1. Nostalogical 

 عضو هيئت علمي دانشگاه كاشان. 2
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شك  راهكارهاي عملي براي رفع، حل و كاهش مصائب آن پديده را مي طلبد، بي              
شناخت مولفه هاي علوم انساني از غير علوم انساني در قالب شناخت يك پديـده           

تفكيـك و    .و آسيب شناسي پارادايم آن به عنوان هدف ايـن مقالـه مطـرح اسـت               
علوم انساني از نظـر صـورت بنـدي         انقسام منطقي رشته هاي علوم انساني با غير         

تواند همچنين نوع تغيير نگاه سخت افزاري به         فلسفي مدرنيسم و پسامدرنيسم مي    
 .شود   ديگر اين مقاله محسوب ميهاي هاي علوم انساني از هدف نرم افزاري رشته

 روش توصيفي است كه واقعيت هاي موجود پيرامون         ،روش تحقيق مورد استفاده   
ـ     انساني    علوم غير ازم انساني   حدود و ثغور علو    طـور عـام و      هدر جوامع جهـاني ب

در ايـن مقالـه آسـيب شناسـي         . ار مي كند  طور خاص آشك   هجامعه اسالمي ايران ب   
  و جــايگزيني1علــوم انــساني از جهــت حــذف مبــادي نهــضت ســخت افــزاري

.  بحث و تحليل شـده اسـت       2ستگاه نهضت نرم افزاري   مفروضات، آموزه ها و خا    
نـساني مـشتمل بـر مـسايل معرفـت           چنين موضوعي، مـسايل علـوم ا       براي تحقق 

 .است شناختي، ساختار شناختي و روان شناختي،بررسي شده
  بايد جـايگزين    نظريه نسبي گرايي كوهني     اين تحقيق نشان مي دهد كه      يافته هاي 

 و در   ن الكي و عقـل گرايـي الكـاتوش گـردد          نظريه مطلق انگار تجربه گرايي جا     
ي عام و ه جاي عقل گرايي فرد گرا و جمع گرا مدرنيسم نسبي گراي           علوم انساني ب  

 . قرار گيردخاص پست مدرنيسم موردنظر
همچنين عالوه بر تفكيك در مباني فلسفي علوم انساني با غير علوم انـساني بايـد                

اي در   اي در ساختار رشـته     هاي تلفيقي و فرارشته    ريزي ميان رشته   بتوانيم از برنامه  
 .تلف علوم انساني در فرآيند آموزش، پژوهش و اجرا به كار ببنـديم   هاي مخ  حوزه

هاي شـگفت آور آن مثـل شـبيه           علمي و خلق   در چنين وضعيتي است كه انقالب     

                                                 
1. Hard ware  

2. soft ware  
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هاي  بديل ساز پاراديم  ... سازي، نانوتكنولوژي، جهاني شدن، دهكده الكترونيك و        
 .شوند پذيرفته در فلسفه علوم محسوب مي

هاي فعاليـت هـاي    هش آسيب هاي علوم انساني و رفع آنومي    نتيجه اينكه براي كا   
اجرايي، آموزشي و پژوهشي آن بايد از رويكرد سخت افزاري يعني نگاه ماشيني،             
مكانيكي، ايستا و خطي به علوم انساني پرهيز كرد و رويكرد نرم افزاري به معناي               

م انـساني داشـت     نگاه حرفه اي، فرامكانيكي، انسان مدار، پويا و غير خطي به علو           
فت شناختي، ساختار شناختي و روان شناختي حوزه هاي مختلـف            تا مسائل معر  

بـدين صـورت شـكوفايي روز افـزون         . علوم انساني به حداقل ممكن تقليل يابـد       
دانش و چشم انداز كـارا و اثـربخش را در حـوزه هـاي مختلـف علـوم انـساني                     

 .مشاهده خواهيم كرد
 ،تفكـر انتقـادي   ، نهـضت نـرم افزاري     ، هرمينوتيـك  ،علـوم انـساني   :  هـا  كليد واژه 

 .، نوستالوژيساختارگرايي
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 مقدمه
شك هر يك از عرصه هاي مطالعاتي در جهان داراي كاستي ها و آفـت هـايي                  بي

 علوم انـساني و غيـر علـوم انـساني  قابـل بازشناسـي       1است كه به عنوان پارادايم    
نس  رنسا  ي مصطلح آن از عصر عتيق تا دوره       ني و  طبيعي به معنا     علوم انسا . است

ن  سـيطره     تحول در جامعه و عامل تغيير در ميـزا         و بعد از آن توانسته است منشأ      
 ماهيت علوم انساني به مفهوم انسان و معرفت فلـسفي بـه             .انسان بر طبيعت شود     

حالي كـه  در . تگردد و از طريق شكاف زواياي ذهن قابل فهم اس خويشتن بر مي 
 به مفاهيم صرفا تجربي در مورد پديده هاي مادي بر مي گـردد              ديگر  ماهيت علوم 

و اين همان نوسـتالوژي علـوم       مايش و تجربه قابل اكتشاف است ،      كه از طريق آز   
به اين معنا كه از گذشته حسرت خوردن يكـي از مـسائل مبـتال بـه             . انساني است 

 وضـعيت فعلـي علـوم انـساني در          زيـرا هاي مختلف علوم انساني اسـت ؛        حوزه  
جامعه ما مانند وضعيت گذشته علوم انساني در قرون ميالدي و قمـري نيـست و                

مـي،  كـم تـوجهي،       ها،بي نظمي هاي تحقيقـاتي و عل        نتيجه بي توجهي    امر به  اين
 سـوم آن را       به عالمان علوم انساني است كه بايد در هزاره         وضعف احترام گزاردن  

ن شـا   ر ديگر در آينده مورد حـسرت آينـدگان از وضـعيت گذشـته             زنده كنيم تا با   
 مثل گذشته شعرا و مربيان بزرگ و فيلسوفان و          تا  نشوند و به گونه اي تالش كنيم      

 . ماندگار جهاني داشته باشيمهاي   چهرهو عالمان
 ديگر اينكه ماهيت دانش انساني، محوريت علم يعني فلسفه علم را تـشكيل               نكته

يل سر گذشت تفكيك و تلفيق حوزه هاي مختلف علـم و تحديـد    مي دهد و تحل   
علوم طبيعي در قرون متمادي  را در نظـر قـرار            انساني با رشته هاي مختلف علوم     

 اعم از رويكـرد دينـي در    بانظريه رويكرد هاي حاكم بر هر دوره،          دهيم تا بتوانيم  
ل گرا در چنـد     قبل از عصر رنسانس، رويكرد تجربي در بعد از رنسانس، نگاه عق           

نساني را فراهم   زمينه مساعد رشد علوم ا    هاي اخير  ه و تفكر نقاد در دهه     قرن گذشت 
                                                 
1. paradigm 
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 قبل از رنـسانس اتفـاق       اينك با توجه به اينكه پايه گذاري بنيادي فلسفه علم         .كنيم
سفي در چند قرن اخير رخ داده        تفكرات فل  ده و عمده تغييرات علمي و توسعه      افتا

 تلفيق و تفكيك علوم انـساني بـا          بندي فلسفي مسئله    اين راستا صورت    در است،
علوم طبيعي  به بعـد از قـرون وسـطي، عـصر رنـسانس و دوره معاصـر تقـسيم                     

 . شود مي
 اهداف تحقيق حاضرعبارت است از

 علوم انساني و انـواع رويكـرد سـخت افـزاري و نـرم               مطالعه آسيب شناختي   .1
  آن   بهافزاري

انـساني بـا      ن علوم انساني با مـسائل غيـر علـوم         ل بي بررسي تفاوت هاي مسائ    .2
 كيد برپارادايم مقبول و مغفول تأ
ثيرات دوره مدرنيسم و پست مدرنيسم و انقسام رشـته هـاي علـوم              تحليل تأ  .3

 انساني و غير علوم انساني
 براي تفكيك مباني فلسفي و تجربي رشته هاي علوم انساني           ها  عرضه پيشنهاد  .4

 با غير علوم انساني 
در اين مطالعه از روش تحقيق توصيفي استفاده شده است محقق بدون دخل و تـصرف                

 ).27: 1384نادري و نراقي، ( را تحليل و توصيف مي كند    اطالعات ، آنها
                          اند از  عبارتسوال هاي تحقيق

انـساني   تلفيق و تفكيك علوم انساني با غير علوم          صورت بندي فلسفي مسئله   .1
 چگونه است؟

 رشته اي سخت افزاري غير علوم انساني در تفكيك رشته هاي علوم             آيا ادغام .2
 انساني قابل تلفيق است ؟

 و با مسائل سخت افـزاري غيـر علـوم    اند ئل نرم افزاري علوم انساني كدام     مسا.3
 .انساني چه تفاوت هايي دارد
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 و گـذر از پـارادايم       راهكارهاي پيشنهادي جهت بـسط رويكـرد نـرم افـزاري          .4
 مغفول به مقبول در  رشته هاي علوم انساني كدامند ؟

 
 تحليل واژه ها 

قبل از ورود به بحث انواع مسائل علوم انساني شايسته است كه چند واژه مـرتبط                
 : با موضوع  تجزيه و تحليل شوند

 گذشته، غم غربت و دور شـدن از آن          منظور از نوستالوژي ، حسرت    : نوستالوژي
  .  داشته ايم و االن در آن حد و اندازه در اختيار نداريميزي است كه قبالًچ

منظور از رويكرد سـخت افـزاري نگـاهي          :رويكرد سخت افزاري و نرم افزاري     
در نظـر   را به عنـوان عنـصر مـورد مطالعـه،           است كه انسان و يا اجزاء ديگر جهان       

يين شـده و غيـر ارادي       ش تع از پي داراي ويژگي مادي،كمي،شكل پذير،    و گيرد  مي
قـه و يـا علـوم تجربـي و طبيعـي           به طوري كه عموم متخصصان علـوم دقي       . است

داننـد و هـيچ گونـه مقاومـت          در آزمايشگاه قابل تغيير و تبديل مي       را   ماده جديد،
آزمـايش    در موارد آزمايش مشاهده نمي شودو از نظـر آنهـااگر انـسان هـم              ارادي  
ا ماننـد   ،ايستا و غير پويا كه در البراتوره      كميموجودي است با ويژگي هاي       شود،

 كـه منظـور از رويكـرد نـرم افـزاري،           در حـالي  .شود  مي  يك جسم بي روح مطالعه    
 واورا متفـاوت بـا سـاير         دارنـد   انـسان  نگاهي است كه فيلسوفان و دانشمندان به      

 كه داراي ويژگيهايي مانند پويايي تحـرك زا ،غيـر خطـي ،بـا               دانند  موجودات مي 
هـاي بنيـادي ميـان رويكـرد         بدين ترتيب تفاوت  .  و نظم و فعال مايشاء است      اراده

يعني مهندس گرايي،آزمايش پذيري محض ،غير خـالق بـودن بـا            ( سخت افزاري 
وجـود دارد   ) يعني كمال طلبي،نظم خواهي و پويـا محـوري        ( رويكرد نرم افزاري  

،يك نـوع   انسان  ي به انسان  وغير علوم   ندسيمتاسفانه نگاه دانشمندان علوم تجربي،مه    .
نـسان را هماننـد مـاده فـرض          و ا  كمي، خطـي و ايـستا اسـت       ،مادي،   نگاه ابزاري 

كه فيلسوفان و دانشمندان علوم انساني،انـسان را فراتـر از مـاده              در حالي  ،كنند مي
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آن را در   و منتقـد    غير مكانيكي،وپويـا خـواه    هـايي ماننـد    فرض مي كنند ،و ويژگي    
 .دهند دنظر قرار ميمطالعات علمي و تحقيقاتي م

دايم حاوي يك چارچوب مفهومي خاصي است كـه          پارا :پارادايم مقبول ومغفول  
  پـارادايم .  ، قابل مـشاهده اسـت     و  م اجزاء آن در كليت معنا يافته      با آن جهان و تما    

كه جهت مطابقـت آن       اي از فنون آزمايشي و نظري ويژه        مشتمل است بر مجموعه   
نساني از غيـر    ساز انفكاك مباني فكري و فلسفي علوم ا       با طبيعت به عنوان  زمينه       

 .پارادايم مقبول ومغفول: شود   و به دو نوع تقسيم مي علوم انساني استفاده
 و  ها  آزمايش  ظريه ها و قوانين با    كه ن   اين است كه تا زماني     منظور از پارادايم مقبول   
كه با   و به محض اين    به پارادايم، نزد همگان مقبول است     . تجربيات ابطال نشده اند   

شـوند،   ، مفروضـات و قواعـد آن ابطـال مـي          و شواهد تجربي و عقلـي      ها  آزمايش  
، يعنـي پـارادايم      شـده اسـت     ازآن مورد غفلـت    پارادايم ديگري كه در فلسفه علم     

در نتيجه، اين مهـم،     . يعني پارادايم مقبول مي گردد      پارادايم قبلي  مغفول،جايگزين
كر تجربي و عقلي كه در عرصه هـاي مختلـف غيـر             گوياي اين است كه مباني تف     

علوم انساني معتبر است در عرصه علوم انساني قابل استفاده نيست و بـه عبـارت                
ديگر عقل گرايي و تجربه گرايي كه محور اثبـات و ابطـال مفروضـات و قواعـد                  
تجربي در غير علوم انساني است بـه نـسبي گرايـي در علـوم انـساني تغييـر داده                    

بـه  1سـت پـارادايم فهر  قابل تامل است كه در اينجـا فراتـراز          ين نكته هم    ا.شود مي
 .هاي علوم انساني  وغير علوم انساني اشاره مي شود تفاوت

 
 آسيب هاي علوم انساني

 : شوند به طور كلي آسيب هاي علوم  انساني به سه دسته زير تقسيم مي
  مسايل معرفت شناختي علوم انساني  .1

ميالدي، كنگره علمي پزشكان و عالمان علوم طبيعي تـشكيل           1832در سال   : الف
شده و به عنوان الگويي مقدماتي بـراي مجمـع ادب شناسـان كالسـيك در سـال                  
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 به قاضي توبينگن به نام رايـر        1846در سال   .  م در آلمان شروع به كار كرد       1838
، در شوراي برجسته اي متشكل از فيلسوفاني مانند يـاكوب گـريم، ويلهـم گـريم               

گئورگ گو تفريه گرونيـوس، لئوپولدرانكـه، لـود و يـك او هلنـد، فـرد در يـك                    
 دعـوت   »لمان گرايـان  آمجمع  «كريستوف داالن، جرج بسله وي رل ميترماير را به          

. لمـاني ايجـاد كنـد     آكرد تا اتحاديه اي براي سـه رشـته حقـوق، تـاريخ و زبـان                 
(Habermas,200،20) 

 الگوي اصالح شده ارتباطـات دانـشگاهي و         هدف اوليه اين مجمع، نهادينه كردن     
اي كه تا آن زمان تبادل حرفه اي غير از ارتباطات متداول از           حرفه اي بودهبه گونه   

ايـن  .طريق كتاب و روزنامه تنها متكي بـه آشـنايي هـا و مكاتبـات شخـصي بـود        
ارتباطات بين رشته اي در ميان حقوقدانان، زبان شناسان و تـاريخ نويـسان بلكـه                

ان ارتباطات درون رشته اي، به ويژه در ميان ادب شناسان آلماني نيز جاري              همچن
 )Payne, 2001.(بود

 م و سال بعد در لوبـك،  1846نشست هاي آلماني گرايان در فرانكفورت در سال  
اي كه هسته مركزي      اولين و در عين حال آخرين تالش ها براي وحدت سه رشته           

 سال بعد، هم حقوقدانان     15.  دادند، رقم زد   علوم انساني را در گذشته تشكيل مي      
و هم ادب شناسان آلماني، خيلي ساده براي همگامي با تفكيك طبيعي رشته هاي              

 .علمي به تاسيس انجمن هاي مستقل اقدام كردند
بـود كـه نماينـدگان      ) پـيش از مـارس     (1در نهايت براي آخرين بـار در دوره ورمـارگز         

 سياسي رسيدند تا از دانش خود در مقام روشـنفكر و            برجسته علوم انساني به يك اراده     
 )Habermas.2000:21( شهروند براي حوزه هاي عمومي بهره گيرند

                                                 
1. vormartz 

رادايم پـا « وطرفـدار    »تـاريخ خـرد    «نگاه كنيد به منازعه پيرامون دو كتابي كـه خـود را در زمـره آثـار                *:
 )1371:43به نقل از نوذري،.( ميدانند»فهرست
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ياكوب گريم در دومين اجالس مجمع آلمان گرايان، رابطه بين علوم طبيعـي             : ب  
او از شيمي و فيزيك به عنـوان        . را با علوم انساني تشريح كرد     ) غير علوم انساني  (

 . با مشخصات زيرياد كرد»علوم دقيقه«ايي از نمونه ه
يعني امورمادي به طور كمي     {علوم طبيعي مبتني بر سنجش و اندازه گيري          -1

 .است}قابل مشاهده و مطالعه
طبيعت را به عنوان يك مكانيسم در نظر مي گيرند و آن را تجزيه و تركيب                 -2

 :رد با مشخصات زير اشاره ك»علوم غير دقيقه«و سپس به . كنند مي
ــك    -اول  ــاي ارگاني ــوذ در كليته ــه نف ــديد ب ــل ش ــبب مي ــه س ــا و (  ب آموزهه

خواستگاههاي عمومي كه بر جوامع و سرنوشت دولتها و ملتهاست و به تناسب             
و بطن آفرينش هاي تـاريخي      ) ضرورتهاي تاريخي در حال تغيير و تكامل است       

 .بشر، متفاوت با روش تجربي عمل مي كنند
 »اهرم هـا و كجـايي كـه نـوع بـشر را مبهـوت مـي كنـد                  «   علوم انساني با    -دوم  

ع كار خـود را مـشخص       بلكه با ارزش ذاتي و كرامت، موضو      . مشخص نمي شود  
 آنچه كه به انسان تعلق دارد در هر عرصـه اي كـه باشـد بـيش از                   »يعني. مي كند 

در « به قلب مـا نزديكتـر اسـت     ... صر و   چيزهاي ديگر مانند حيوانت، گياهان، عنا     
ه جويانـه و  گـريم جملـه خـود را بـا لحـن مبـارز          : مينه هابرماس مي گويد     اين ز 

ر آنچـه بيگانـه اسـت       با همين سالح است كه ملت بـر هـ         . عجيبي پايان مي دهد   
 )(Habermas.2000:25 ».پيروز مي شود

 يك دعوي جدي نهفته است كه علوم طبيعي كه          مسئلهبه هر حال در دل اين       : ج  
 2و تبيين اثبات گرايي   1 ناميم كه مبتني بر مشاهده     ينساني م ما بعدا آن را غير علوم ا      

 در علـوم    حـالي كـه   در  . اسـت  )هـاي قـانون      شامل پديده هاي عام و وضـعيت      (

                                                 
1.observation 
2. positivism 
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بـه يكتـايي فرهنگـي و       هر منيوتيك عام و خـاص مـي باشـدو           مبتني بر      انساني،
 .فرديت متكي است

 بين عام و خاص،      تقابل هابرماس مي گويد آنچه كه گريم در ذهن داشت بيش از          
 توصـيف    بود كه بعدا ويندلبند آن را      »ه سنج انديش«و علوم » قانون سنج «بين علوم   

 نسبت مي دهد و از آنجا به يك         »تقابل بين بيگانه و آشنا    «او اين تقابل را به      . كرد
رسد كـه بنـا بـه آن، مـا            ادعاي تاويل گرايانه در مورد ساخت پيشداورانه فهم مي        

ك مـي    نزديكتر است بهتر از آنچه كـه بـه مـا بيگانـه اسـت، در                آنچه را كه به ما    «
 يعني همانند را همانند ها بايد بشناسند و براي فهم درست در حوزه هـاي                ».كنيم

مختلف علوم انساني، بايد تمامي زواياي ذهن را به كار گرفت و اين فرآينـدي از                
يي اش لحظـه    و مقـصد نهـا    : شناخت است كه كـالينگووود بـه آن اشـاره كـرده اسـت             

كـه   (collingwood.1946:155)خودشناسي شورآفرين در آيئنه فهم و بينش است و 
 علوم انساني است كه با رويكرد سـخت         اين همان مدعاي رويكرد نرم افزاري كردن      

گراي قابـل    افزاري علوم طبيعي هابرماسي و غير علوم انساني به پديده هاي نسبي           
 .ن پذير نيستتاويل و تبيين علوم انساني، امكا

تفاوت ديگر علوم انساني با علوم طبيعي، دقيقه يا غير علوم انساني به نظريـاكوب           
گريم اين است كه به اقتضاي ارتباطات علمي و دانشگاهي در مورد علوم انـساني            

علـوم دقيقـه بـر كـل        .خود به خود آن را از كليت سرد علوم طبيعي فراتر مي برد            
اين علوم قلب ما را بـه       . رندب  يگانه نيز از آن سود م     زمين ساري اند و دانشوران بي     

خود نمي خوانند، اما علوم انساني چنان در فرهنگ خود به ژرفي رسشه دارند كه               
 حاصــل آن در وهلــه نخـــست بــراي متعلقــان آن فرهنـــگ جــاذب اســـت     

:26)2000،Habermas( 
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 مسائل ساختارشناختي علوم انساني
ت كه به پديده هاي علوم اجتمـاعي و انـساني بايـد    در اين راستا اعتقاد بر اين اس      

در ) 1982 (2 داشته باشد،يعني همـان سـخني كـه چـالمرز          1خصلت نسبي گرايانه  
.  به عنوان درآمدي بر مكاتب  علم شناسي فلسفي بيـان كـرد             »چيستي علم « كتاب

منظور از نـسبي گرايـي در شـيوه هـاي ارزيـابي             ) 206: 1374ترجمه زيبا كالم،    (
ا در علوم انساني و اجتماعي، معيارهاي مطلقي به معناي ماترياليـستي آن             نظريه ه 

كـارل  . وجود ندارد كه با شواهد تجربـي غيـر علـوم انـساني، قابـل اثبـات باشـد          
از ابطال پذيري نظريه هاي قواعد تجربي مي راند كـه نبايـد فقـط بـه                  ،سخن3پوپر

جربي و طبيعي بـه وفـور       اثبات روابط ميان دو پديده توجه كرد كه هم در علوم ت           
عمال مبناي ساختار پژوهش غير علوم انساني، اثبـات ايـن روابـط             . يافت مي شود  

است و هم در علوم انساني وجود دارد كه رابطـه ميـان دو يـا چنـد متغييـر را از                      
هـا را قاعـده      اثبات مي كنند و نام هر يـك از آن         ... طزيق همبستگي، رگرسيون و     

وپر به نقد كشيد اثبات چنـين روابطـي بـر اسـاس تالئـم               آنچه كه پ  . علم مي نهند  
ها با پديدارهاست و ادعا كرد كه ابطـال چنـين روابطـي را از                شواهد تجربي ميان پديده   

 )popper.1934.:128 . (هاست نظر فلسفه علم به مراتب و زين تر از اثبات آن
ي هـم بـا     در نظريه نسبي گرايي علوم انساني و حتي تجربي ابطـال گرايـي پـوپر              

 .داليل تاريخي زير به عدم كفايت رسيد
نظريه جاذبه نيوتن در سال هاي آغازين حياتش به واسطه مشاهده مدار ماه              -1

 .ابطال شد
 )Lakatos.1970:10( از الكاتوش هم به ابطال رسيد 4نظريه اتمي بوهر -2

                                                 
1.Relativism  

2. Chalmers 

3. Karl popper 

4. Bohr 
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به واسـطه انـدازه گيـري هـاي         ) 1895 (15نظريه جنبشي گازها از ماكسول     -3
 . گازها ابطال شده استگرماي ويژه

 بررسي تحليل جزئيات اخترشناسي ارائه شد       1543انقالب كپرنيك در سال      -4
 )93- 1384:85چالمرز،.(كه در سال هاي بعد ابطال گرديد

براي تشريح چنين وضعيتي كه ساختار فلسفه علوم انـساني و طبيعـي در بعـد از                 
در .  اشـاره كـرد    2 كوهن پوپر چه سرنوشتي مي يابد به فراقصه نظريه نسبي گرايي         

 فلـسفه علـم بـه ايـن          را در  » عنـوان پـاراديم    ساختار انقالب هـاي علمـي     «كتاب  
كه پاراديم، حاوي يك چارچوب مفهومي خـاص اسـت كـه بـا آن               معنامطرح كرد 

زيبـا  (جهان با تمام جزء و كلش ديده مي شود و در آن جهان توصيف مي گـردد                  
پاراديم مشتمل است بر يك سـري       : سدبه عالوه چارلز مي نوي    ). 387: 1378كالم

در عين حـال هـيچ   . فنون آزمايشي و نظري خاص جهت تطبيق پاراديم با طبيعت     
دليل پيشين تجربي در علوم انساني و طبيعي وجود ندارد كه پاراديم الف كامل يا               

در نتيجه در علوم بايد مكانيسم هـاي نـسبي گرايانـه            . حتي خيرالموجودين است  
نظر گرفته شوند كـه هميـشه در حـال خـروج از پـارادي الـف و                  مطلق انگار در    

 .دخول به پاراديم ب معتبر باشد
خلق هاي شـگفت آور مثـل       نقالبات علمي باعث اكتشافات جديدو    اينجاست كه ا  

،عنـوان جهـاني    )95:،1380اعتمـاد (ي ،هـوش مـصنوعي      شبيه سازي، نانوتكنولوژ  
 پاراديم هـاي پذيرفتـه محـسوب     به عنوان  بديل ساز    ....الكترونيك و  دهكده شدن،
منظور ما  .  را باز مي كند    »پاراديم مغفول «به  » پاراديم مقبول « ذر از راه گ  شوندكه مي

 بـه محـض     از پاراديم مقبول آنست كه در يك تئوري نزد همگان مقبول اسـت و             
پاراديم ديگري كه تـاكنون در حافظـه        . عقلي ابطال شوند  اينكه با شواهد تجربي و    

ديم مقبـول  فلسفه تاريخ و فلسفه علم مورد غفلت قرار گرفته است، جايگزين پارا       
                                                 
1. Mazwell 

2. Kuhn 
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 مي ناميم و اين گذر باعث آشكار سازي         »پارادايم مغفول « مي شود و  كه ما آن را       
 .هويت تاريخي نظريه نسبي گرايي مي شود

ه به نهضت نرم افزاري در دانش و علوم انساني به جـاي     اعتقاد ديگر ما براي توج    
ي   نهضت سخت افزاري اين است كه گرچه در غيـر علـوم انـساني بعـد از دوره                 

 توجـه   1ابـزار انگـاري نئوپراگماتيـسمي     و  رنسانس تا مدرنيسم بـه تجربـه گرايـي        
 بويژه پوزيتيويسم منطقـي از نـوع      ) اثبات گرايانه (شود و رويكرد پوزيتيويستي      مي

اما در   )Beck.1982(است    كنتي آن در تحقيقات تجربي و طبيعي مطمع نظر بوده         
هـاي   علوم انساني يك همگرايي اوليه كه در بعد از دوره رنسانس اروپا از فعاليت             

آموزشي و پژوهشي با غيرعلوم انساني درست شده بود، باعـث شـده كـه چنـين                 
روز بـه عنـوان يـك       كـه امـ   . مفروضاتي، مبنـاي تفكـر نـامقبولي محـسوب شـود          

 در نهضت نرم افزاري علوم انساني بـه جـاي نهـضت سـخت               2پارادوكس منطقي 
 .افزاري در علوم انساني مطرح مي باشد

اين همگرايي از دوره مدرنيسم، رويكرد هر مينيوتيكي يعني ديالوگ هاي نقـاد و              
) 1384:497ليو تار،رشيديان (فراتجربه به جاي استدالت استقرايي و قياسي بيكني         

انساني نمود و بعـد از سـال هـا تجربـه، همگرايـي               را وارد عرصه تحقيقات علوم    
مدرنيستي بدليل كاستي هاي پژوهشي و آموزش زير نتوانست در دوره فراصنعتي            
تا فلري، آموزه هاي فلسفه مدرنيستي علم چه از نوع انساني و چه از نوع تجربي                

هـاي   پسامدرن كه فراتجربه و فراقـصه     و طبيعي را ماندگار كند، به ناچار در دوره          
 هگلي  - و عقل گرايي محض كانتي     3متائوري ها موردنياز بود، تفكر پوزيتيويستي     

رخت بر بست و جاي آن را گفتمانهـاي نوشـتاري و كـرداري        :)177:1381هگل،(
 .ئي گرفته است فوكو

                                                 
1.new pragmatism  

2.logical Paradox 

3.think of positivism  
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تجربه گرايي محض به عنوان مفروضه اول فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي            -1
كه به مرور زمان و     . يي در حوزه علوم تجربي و انساني پذيرفته شود        و اجرا 

تسلسل در زنجيره تحقيقات، ناكارآمدي آن ها بويژه در حوزه علوم انـساني     
 .كمرنگ شد

عقل گرايي كانتي و هگلي، به نقطه اوج تجزيه و تحليل مفروضات فلـسفه               -2
كه آن هـم     )371:1382اسكروتن،(علوم در حوزه هاي مختلف پذيرفته شد        

هاي  به مرور زمان و توالي نتايج تحقيقات ناكارآمد نشان داد كه انتزاع آموزه            
علمي از نتايج پژوهش هاي علوم انساني و غير علوم انساني بـراي هميـشه               
ثبات و روايي الزم و كافي را ندارد، بلكه توجه به نسبي گرايـي مـي توانـد          

ر منفك كنـد و هريـك بـه         راهكاري باشد كه شاخه هاي علوم را از يكديگ        
ها و اسـتدالالت     فراخور فرآيند مطالعاتي و تحقيقاتي مفروضات، خواستگاه      

مشاهد، آزمايش، استنتاج و كـاربرد  ر مراحل پر پيچ و خم مطالعه،   آن ها را د   
بيازمايدو عقل جمعي به عنوان محور نهضت نرم افزاري در علوم انساني به             

نهـضت سـخت افـزاري غيـر علـوم          جاي عقل فردي و به عنوان محور در         
 .انساني پذيرفته شود

تفكر زير ساخت مهندسي سازه گرايي و كليشه اي نمودن فرايند پژوهش و           -3
آموزش در البراتورها، آزمايشگاه ها، كارخانجات بـه طـور عـام و در لولـه                

 خـاص نمـي توانـد در دنيـاي          طـور   به... هاي نانويي، شبكه هاي سلولي و       
وزش و پژوهش علوم انساني جايي داشته باشد بلكـه       پسامدرن در عرصه آم   

 در مقابل عقل گرايي و تجربه گرايي مدرنيـستي          1نسبي گرايي و تكثرگرايي   
مي تواند فرآيند آموزش، پژوهش و اجرا را در عرصـه علـوم انـساني نقـد                 

 .كند، بازسازي كند و آموزه پروري كند
 

                                                 
1. pluralism  
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 : مسائل نوستالوژيك علوم انساني-3
فلسفه علم شناسي است كه از علم فلسفه را به جاي فلسفه علم در               مسئله   -3-1 

صورت بندي تفكيك كليت شناسي علوم مـد نظـر قـرار داده ايـم و ايـن عامـل                    
حسرت خوردن ما از جايگاه كم و سطح پائين علوم انـساني در جامعـه مـا شـده                   

 به طوريكه در گذشته دور و نزديـك فيلـسوفان بزرگـي ماننـد ابـن سـينا و                  .است
مربيان بزرگي همانند امام محمد غزالي،خواجـه نـصير الـدين طوسـي و شـاعران                

،مولوي،فردوسـي و خيـام نيـشابوري و نقاشـان هماننـد             شهير مانند حافظ،سعدي  
داشته ايم در حاليكه در سده هاي اخير كمتر دانـشمند           ... كمال الملك سپهري و       

ايل علوم انساني توجـه     و فيلسوف صاحب نظر دردنياي مدرن داريم و اگر به مس          
وضعيت علمي و پژوهشي در رشته هاي آن گسترش كمي و كيفي پيدا مـي         شود،
 .كنند

 روش شناسي كشف قوانين تجربي با تاكيد بر رويكرد اثبات گرايي منطـق               -3-2
رياليستي قابل استفاده در تبيين پديده هاي عمـومي و          تبراي گذر از پاراديمهاي ما    

ـ      ساني نـسبت بـه علـوم انـساني سـبب افـزايش  مـسائل                اختصاصي غير  علوم ان
 .شود نوستالوژيك در علوم انساني مي

 غايت انديشي دانش در علـوم انـساني از مـسائل نوسـتالوژيك اسـت كـه                  -3-3
لق علم و توليد راه     خمصرف علم و جستجوي راه هاي مصرفي دانش را به جاي            

 .هاي كشف دانش درنظر گرفته مي شود
ريت دانش از مسائل بنيادي علم است كـه مـديريت بـه عنـوان              مسئله مدي  – 3-4

ابزار سازماندهي علم و تفكيـك علـوم سـخت افـزاري و نـرم افـزاري و انقـسام            
 .هاي مختلف علوم انساني قابل استفاده مي باشد رشته

 مسئله برنامه ريزي درسي براي شاخه هاي علوم انـساني از ديگـر مـسائل                -3-5
اي  ريزي با موضوعات مجزا و چنـد رشـته         ه جاي برنامه  كاربردي علوم است كه ب    
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در غير علوم انساني، به برنامه ريزي تلفيقي، ميان رشته اي و فرارشته اي بايـد در                 
 .و منزلت علوم انساني بيش از بيش افزايش يابد نظر گرفته شود تا اعتبار

لـوم  در ع ) غيـر علـوم انـساني     ( ربط و بكارگيري نتايج علوم قـانون سـنج           -3-6
تمـايز بـين     كـاري عبـث و ناصـواب اسـت و بايـد           ) علوم انـساني  (انديشه سنج   

هاي علوم انساني با غير علـوم انـساني قايـل شـد كـه حـسرت از گذشـته                     حوزه
 .خوردن ما را  در آينده به حداقل ممكن رساند

 پديده هاي علوم طبيعي ها برماسي يا علوم دقيقه يـاكوب            1 معرفت شناسي  -3-7
يرعلوم انساني عقل گراي فردگرا و جمع گراي مدرنيـستي، در علـوم             گريم و يا غ   

انساني قابل استفاده نيست بلكه در حوزه هاي عمومي و اختصاصي علوم انـساني              
نقـاد برگرفتـه از هـر    ( از خصلت نسبي گرايانه عام و خاص بـا روش دياتكتيـك          

لـوم انـساني    استفاده شود و اين مي تواند مـسائل نوسـتالوژيك را در ع            ) منيوتيك
 .كاهش دهد

 ساختار شناسي علوم طبيعي با علوم انـساني بـه عنـوان عقـل               مسئلهبدين ترتيب   
 مدرنيسم در تقابـل بـا فراقـصه نظريـه نـسبي گرايـي               3و جزء گرا  2گراي كل گرا    

كوهني در دوره پست مدرنيسم قرار مي گيرد تا بتـوان از ايـن طريـق از پـاراديم                   
زا را بـه حـداقل ممكـن         كرد و مـسائل نوسـتالوژي     مقبول به پاراديم مغفول گذر      

و نـسبي   ) 241،  1974 (4رساهمچنين بايد در نگاه متعارض عقل گرايي الكـاتوش        
تمايز قايل شدند   ) شبيه علم (كه بين علم و غيرعلم      ) 67-8،  1970 (5گرايي كوهن 

 كـه   بـه ايـن معنـا   البته نه.را مابين علوم انساني يا غير علوم انساني بكار مي بنديم          
 بدانيم و يا باالعكس  ايـن        »ير علم غ«و غير علوم انساني را       »لمع«علوم انساني را    

                                                 
1. epistemology 

2. Holistic rationalism  

3. Special  

4. Lkatos Rationalism  

5. Kuhenyn dn relativism 
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فرض فايرا بند را بپذيريم كه هر حـوزه اي از معرفـت كـه مميـزات عمـده علـم         
. و دچار ضـعف اسـت     . فيزيك را نداشته باشد علم نيست و از حيث عقل نيست          

 ا و   را بـه عقـل گرايـي فردگـر         و نيز اگـر عقـل گرايـي       ). 3280 -1976فايرابند،  (
 تقسيم كنيم، عالوه بر انقسام دو حوزه        2و نيز نسبي گراي عام  و خاص        1گرا جمع

 تخصـصي علــوم انــساني و غيـر علــوم انــساني مـي تــوانيم در فراينــد آمــوزش،   
 علـوم   3پژوهش،و اجرا از اشتقاق چند رشـته اي، ميـان رشـته اي و فرارشـته اي                

نجاست كه  بهره گيري از تاويل گرايي عام و خاص مي            نكته ديگر اي  .استفاده كنيم 
تواند با شكافتن چهارچوب هاي فرهنگي و اجتماعي فرانظريه ها و نيـز دوري از          
افراط و تفريط درفهم متون علـوم انـساني، راه را بـراي كـشف دانـش از طريـق                    

ه استقراء ناقص تام كه بر مشاهده و آزمايش استوار است فراهم كند و نيـز عـالو                
بر آن از طريق تفكر نقاد،و يا گفتگوي منطقي ميان نظريـات بـا توجـه بـه نظريـه                    
تالئم شواهد تجربي به نتيجه برسد و نيز استخراج نظريات مورد قبول حوزه هاي              

 )Shekarey and Rahimi, 2006 :67. (مختلف علوم انساني ختم شود
وره هـاي مختلـف     كسب تجربه تار غير از تحول نظام آموزشي عـالي ژاپـن در د             

تواند زمينه جست و جوي دانش و بستر عوامل الزم را براي تحوالت علمي و                مي
صنعتي،فراهم كند و نكات مهمي كه ازآغاز دوره فراصـنعتي بـراي توليـد دانـش                
خلق شده است به ما كمـك مـي كنـد كـه بهتـر بتـوانيم سـاختار و كاركردهـاي                      

ا رويكرد هاي نوين علوم انساني را        آموزشي عالي را متحول سازيم و به تدريج، ب        
بـدين  ) 35: 1383سركار آرانـي،    (،  . تغييردهيم  و نوآوريهايي را در آن فراهم كنيم        

صورت با چهار نوع تغيير زير ميتوان راه بسط كمي و كيفي علوم انساني را فراهم              
 .كرد

                                                 
1. Special and Central Rationalism  

2.special and Gentral Rationalism  

3.Multi , inter and Tran disciplinary  
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ري م انساني به نگرش نرم افزا     باتغيير نگرش از نهضت سخت افزاري غير علو        -1
 .علوم انساني،مي توانيم راه را براي  تحول آموزش عالي فراهم كنيمدر 

 جوي دانش   با تغيير در مديريت دانش ميتوانيم  از مصرف دانش به  جست و              -2
 . راه را براي پيشرفت فراهم نمائيمو توليد دانش،برسيم و 

ر متمركـز و    با تغيير در ساختار برنامه ريزي آموزشي از ساختار متمركز به غيـ             -3
 .يا نيمه متمركز راه را براي توليد دانش به جاي مصرف دانش فراهم كنيم 

با تغيير در فرآيند برنامه ريزي درسي از رويكرد موضـوعات درسـي مجـزا و                 -4
 ميان رشته اي و فرا رشته اي مـي تـوانيم زمينـه              .چند رشته اي به رويكرد تلفيقي     
 .رشد علوم انساني را  فراهم كنيم

هيچ چيـز غيـرممكن بـا       ) 1384( ما بايد بپذيريم كه به گفته  حداد ودرا كسلر            لذا
بنـابراين بايـد تـالش كنـيم     . فراتر از ذهن انسان نيست كه امكان پذير نشده باشد        

ارتباط بين دانشگاهي، ملي، منطقه اي و جهاني ميان محققان، مدرسـان مـديران و           
گران و اسـتادان بـا روسـاي        مراكز آموزش و پژوهشي از يك سو و بـين پژوهـش           

سازمان ها، رهبران سياسي و اجتماعي تصميم گيرنده از سوي ديگر  تقويت كنيم              
تا ميزان تاثيرگذاريمان را بر تصميم سازي ها بيش از پيش افزايش يابـد، در ايـن                 

 مي تواند تالش علمي و پژوهشي محققـان را بـراي   ICT  و ITراستا استفاده از 
صرف دانش و براي توليد علم به جاي توزيع علم از طريـق             خلق دانش به جاي م    

هاي مطالعاتي در حوزه هاي مختلف علوم انساني بـه عنـوان يـك               بسط گاربست 
 .نهضت نرم افزاري به جاي رويكرد سخت افزاري سمت دهي كند

همچنين براي جهان الكترونيك، دولت الكترونيك نيـاز بـه محقـق الكترونيـك و               
 به عنـوان گذرنامـه ورود بـه شـهروند     @داريم كه  از طريق  شهروند الكترونيك   

هاي مختلف علوم انساني بـه عنـوان دانـشجو و اسـتاد              جهاني بتواند كه در حوزه    
چرا كه حضور در جهان الكترونيك به عنوان شهروند جهـاني، بـسط   .فعاليت كند  

يـاز بـه    و ن دهد   انساني بيش از بيش توسعه مي      رويكردهاي نرم افزاري را در علوم     
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مديريت صحيح دانش در حوزه هاي مختلف علـوم انـساني دارد كـه بـا  اصـول                   
زيربتواند در فرايند مديريت دانش فعاليـت هـاي آموزشـي، پژوهـشي و اجرايـي                

 : علوم انساني  ساماندهي كند
بيروني به معني توصيف و تحليل محيط درس در هر جامعه           و1شناسايي دانش  -1

 .است
 وع دانشي براي سودگرايي مناسب است؟، چه ن2كسب دانش -2
 ، عنصري بنيادي است كه اكتساب دانش را تكميل مي كند؟3توسعه دانش -3
، چگونه مي توانيم دانش را بـه مكـان مناسـب منتقـل     4اشتراك و توزيع دانش  -4

 كنيم ؟
 ، چگونه مي توانيم كاربرد دانش را تضمين كنيم ؟5بهره گيري از دانش -5
، چگونه مـي تـوانيم مطمـئن شـويم كـه دانـش را از دسـت                  6شنگهداري دان  -6

 )49-47: 1385پروست ،كيلبرت و  روب، ( دهيم ؟ نمي
 پارادايم هاي مغفول    ;با اين اميد انشااهللا بتوانيم با علوم انديشه سنج و قانون سنج             

و رويكرد نـرم افـزاري را در علـوم انـساني جـايگزين               را به مقبول تبديل نمائيم    
 . خت افزاري قرار دهيمرويكرد س

 
 نتيجه گيري

با توجه به اهميت حوزه علوم انساني در نقـادي شـيوه بـه كـارگيري مـصنوعات                  
هاي اخير و نيز كاركردههاي مخلوقـات صـنعتي و           علوم طبيعي و تجربي در سده     

                                                 
1. Knowledge Identification  

2. Knowledge acquisition  

3. Knowledge development  

4.Knowledge sharing & Distribution  

5.Knowledge Unitization  

6. Knowledge Retention  
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تجزيه و تحليل مباني معرفتي ،ساختاري علوم انساني در دهه هـاي             ، تكنولوژيكي
 . آشكار شده استاخير بيش از پيش

نوع نگاه سخت افزاري يعني نگاه ماشيني ،ايستا،خطي و مادي به نقش انـسان در               
،باعث شده است كه علوم انساني از منزلـت          فرايند توليد و توزيع محصوالت علم     

لعـاتي علـوم   اهاي پژوهـشي و مط  در حاليكه نگاه به حوزه .اش كاسته شود     گذشته
لـذا اگـر رويكـرد نـرم        .هاي غير علوم انساني است       متفاوت با حوزه   انساني كامالً 

اراده مـدار بـه انـسان بـه عنـوان            غير ماشـيني،   غير خطي،  افزاري يعني نگاه پويا،   
گيـري كـار آمـدي       شـود كـه نـوع بهـره        اشرف مخلوقات داشته باشيم سـبب مـي       

هـاي   تر گردد و حوزه    بخش تر و اثر   يتر ،غن   هاي پژوهشي و مطالعاتي دقيق     فعاليت
هـاي   هاي نوستالوژيك دور شـود و زمينـه         هاي علوم انساني از آسيب     مي رشته عل

 .مساعدتري براي حضور در عرصه علم و فلسفه علم بيابد
 :يافته هاي اين مقاله عبارتند از 

نظريه نسبي گرايي كوهني جايگزين نظريه مطلق انگـاري جـان الك و عقـل                -1
 .گرايي الكاتوش قرار گيرد

هاي مطالعـاتي علـوم      زاري علوم طبيعي دوره مدرنيسم بر حوزه      نگاه سخت اف   -2
انساني تحميل نشود بلكه رويكرد نرم افزاري جايگزين رويكـرد سـخت افـزاري              

 .گردد 
براي گذر از پارادايم مقبول به مغفول بايد از علوم انديشه سنج به جاي علـوم         -3

 .قانون سنج استفاده شود 
 ايـي،  هاي علوم انساني از برنامه ريزي ميان رشته       در طراحي برنامه هاي رشته       -4

تلفيقي و فرا رشته ايي به جاي برنامه ريزي با موضوعات مجزا و چند رشته ايـي                 
 .استفاده گردد
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مديريت دانش در حوزه هاي مختلف  علوم انساني و غيـر علـوم انـساني در                  -5
 دانـش   هزاره سوم به كار گرفته شود تا به جاي مصرف دانـش ،جـست و جـوي                

 .وتوليد دانش داشته باشيم
هـاي   فعاليت هاي جدي اجرايي ،پژوهشي و آموزشي در برنامه ريـزي رشـته             -6

علوم انساني ،از ساختار متمركز به غير متمركز و يا حداقل نيمه متمركـز صـورت                
بدين ترتيب رفع آسيب هاي نوسـتالوژيك علـوم انـساني از يـك طـرف و              . گيرد

ير علوم انساني و نيز تـاثير گـذاري فزاينـده آن در رشـد               ارتقائ علوم تجربي يا غ    
زماني امكان پذير است كه بـستر فرهنگـي مناسـب و             هويت ملي از طرف ديگر،    

 .مطلوب از طريق كاركردهاي رشته هاي مختلف علوم انساني فراهم گردد
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 موانع رشد و پويايي علوم انساني در ايران
 

 1حميد عباداللهي
 

 چكيده
مقاله حاضر با استفاده از رويكردهاي كالسيك در جامعه شناسي علـم، و ادبيـات               
جامعه شناسي علم در كشورهاي در حال توسعه، تالش دارد پديـدة كـم رشـدي                

نظام «از آنجا كه در ايران      . دن كن يم انساني در ايران راازنظر جامعه شناختي تبي       علو
، لذا محور مقالـه حاضـر       ترين منبع مصرف و گاه توليد علم است         مهم» دانشگاهي

فـرض ايـن    پيش. كم رشدي علوم انساني در مراكز دانشگاهي است مطالعة عوامل
ثير  دانشگاهي كشور است كـه خـود تحـت تـأ     مقاله، وجود موانعي در درون نظام     

ثيرات در حقيقـت، حـضور تـأ   . هي قـرار دارنـد    دانـشگا  عواملي در خارج از نظام    
ـ            در سـطح رفتـار       ويـژه  همتغيرهاي خرد درونِ فضاي علم در سطح دانشگاهها و ب

ثيرات ساختاريِ كـالن اسـت كـه        ور تأ علمي اساتيد و پژوهشگران، ناشي از حض      
 .منجر به كم رشدي علوم انساني در مراكز دانشگاهي ايران شده است

 در اين مقاله عبارت است از اينكه موانع رشد علـوم انـساني در               ادعاي طرح شده  
 كـه در سـطح      »برون نهـاد علـم    «عوامل  : ان به دو دسته تقسيم كرد     تو كشور را مي  

                                                 
   h_ ebadollahi@hotmail.comاستاديار دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيالن. 1



 شناسي علوم انساني در ايران آسيب 

 

216

هـا و   ساختاريِ كالن عمل مي كنند و آنهـا را مـي تـوان در قالـب حـضور ارزش      
مـد   خـط مـشي و سياسـت ناكارآ        هنجارهايِ فرهنگ بومي در فضاي دانـشگاهها،      

 نبود نگاه ابزاري به علوم انساني و وجود فضاي غير دموكراتيك براي             دانشگاهي،
در مقابـل در سـطح خُـرد،    . شناسايي كـرد هاي حـامي علـوم انـساني،        رشد ارزش 

نظام حقوقي ناهماهنگ با فعاليـت      (» سازمان علمِ ناكارآمد در دانشگاههاي كشور     «
ي ضعيف، نظام اداري غير منعطـف       علمي، نظام پاداش دهي ناكارآمد، نظام ارتباط      

 بـراي رشـد علـوم       »درون نهاد علم  «اصلي ترين موانع    ) ريت غير تخصصي  و مدي 
 .روند شمار مي  هانساني در نظام دانشگاهي كشور ب

 
 ، توسعه نيافته،جامعه شناسيدانشگاهعلوم انساني،ايران،: واژگان كليدي
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 مقدمه
نيافته، كم رشـدي فـضاي علـم     يكي از نمودهاي عقب ماندگي كشورهاي توسعه        

نظام دانشگاهي و تحقيقاتي ضعيف، تعداد قليـل اجتماعـات علمـي،            . در آنهاست 
ريت نهادهـاي علمـي، فـرار       جدايي بين نيازهاي داخلي و دانشگاهي، ضعف مدي       

مطالعـه ايـن كـم      . و مواردي از اين دست معرّف كم رشدي مذكور هستند         مغزها  
جامعـه شناسـي علـم و در عـين حـال جامعـه        رشدي مي تواند بخشي از ادبيات       

 .شناسي توسعه نيافتگي باشد

كشور ما همانند بسياري از كشورهاي توسعه نيافته با معـضالت مربـوط بـه كـم                 
طوريكه مـي تـوان يكـي از عوامـل عقـب             هرشدي علوم دست به گريبان است؛ ب      

 ماًي و اجتماعي فرهنگـي كـشور را مـستقي       ماندگي در بخش هاي اقتصادي، سياس     
اين درحاليست كه در عـصر مـدرن حـل معـضل            . ناشي از اين معضالت دانست    

كـالرك،  (توسعه نيافتگي جز با كاربست عقل مدرن و علوم جديده ميسر نيـست              
تجربة بيش از نيم قرن نظام دانشگاهي در كشور، حـاكي           ). 1383؛ موسوي،   1985

ظ معرفت شناختي   هنوز هم به لحا   از آن است كه با وجود گذشت سالهاي بسيار،          
ايـن  . جايگاه علم به عنوان منبع حل مسئله در كشورمان جايگاهي مخدوش است           

بـه عبـارتي   . امر بويژه در حوزه مسائل اجتمـاعي فرهنگـي بيـشتر مـشهود اسـت       
تر، جايگاه علوم انساني در شناسـايي و حـل معـضالت اجتمـاعي فرهنگـي                 دقيق

 .  ثبات است هي متزلزل و بيكشور در مقايسه با جايگاه علوم دقيقه جايگا

اي بـراي رشـد      هاي شناختي، محدوديت ها و موانـع عديـده         عالوه بر محدوديت  
علوم انساني در فضاي دانشگاهي كشور وجود دارد كه به شكلي نظـام منـد مـانع       

شناسايي اين سـاختار، و عناصـر داخلـي آن     . رشد و گسترش اين علوم مي شوند      
وانع ساختاري مورد بحث، با وجـود آنكـه در          م. هدف محوري مقاله حاضر است    

ثير ساختارهاي كـالنِ    شدت تحت تأ    هدرون فضاي دانشگاه عمل مي نمايند، ولي ب       
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هـا و    در واقع ويژگـي   . قرار دارند ) براي مثال حكومت، فرهنگ و اقتصاد     (بيروني  
براي مثال سياست و خط مشي دانشگاهها،       (خصائص عناصر دروني سازمان علم      

ي مالي دانشگاه، ميزان اعتبارات پژوهشي دانشگاهها، نظام پـاداش دهـي            نظام ادار 
دقيقاً بر تعين ساختاري علم داللت دارند و علـوم انـساني از ايـن            ،)در دانشگاهها 

، و با استفاده    )انساني(اين مقاله با الهام از ايدة تعين اجتماعي علم          . مر مبرا نيست  ا
ويـژه در كـشورهاي در حـال         هب(سي علم   از نظريات موجود در حوزة جامعه شنا      

ني در نظـام دانـشگاهي      ، سعي دارد تا موانع سـاختاري رشـد علـوم انـسا            )توسعه
 همچنين به گونه اي غير مستقيم به تحليـل اجتمـاعي رفتـار              .كشور رابررسي كند  
ست رفتار علمي دانشمندان و محققـان   ا  پردازد، چرا كه مدعي    اساتيد و محققان مي   

 .   اي اجتماعي موجود در درون سازمان علم استتابع ساختاره
 

 بيان مسئله
ماهيـت اجتمـاعي    «وابستگي فعاليت علمي به متن خاص و ويژه اش داللـت بـر              

نـشمند  اين متن و شرايط محاط بر فعاليت علمي، مولّد رفتار علمـي دا            . دارد» علم
علمـي  چنانچه اين شـرايط بـراي فعاليـت         .   است به مثابه پاسخي به آن وضيعت     

مناسب باشد ميزان فعاليت علمي وي افزايش و اگـر آن شـرايط نامـساعد باشـد،                 
در حقيقـت، جامعـه شناسـي علـم         . ميزان فعاليت علمي وي كاهش خواهد يافت      

دنبال شناسايي عوامل اجتماعي موثر بر فعاليـت علمـي دانـشمندان و محققـان                 به
جتمـاعي فعاليـت علمـي      مقاله حاضر از آنجا كه بـدنبال شناسـايي موانـع ا           . است

اساتيد و محققان دانشگاهي است، در حيطـه جامعـه شناسـي علـم انـساني قـرار                  
 . گيرد مي

تبعيت اين مقاله از رويكرد جامعه شناختي در تحليل كم رشدي علوم انساني، بـه               
نخست آنكه تحليل جامعه شناختي، تحليلي عام و كل         : دو دليل صورت مي گيرد    

  ثيرهاي متفاوتي امل و متغيرهاي بسياري با درجه تأ      د عو شو نگر است كه باعث مي    



        موانع رشد و پويايي علوم انساني در ايران                                      

 

219

دوم آنكـه،   . شده و مـسئله مـورد بررسـي بهتـر  تبيـين شـود               تحليلي   واردالگويي
بايست به هنگام جذب اساتيد صورت مي گرفت، نه           مي 1شناختي هاي روان  تحليل

بـا  ايـن مقالـه     . پس از فعاليت چندين ساله آنها در مراكز دانـشگاهي و پژوهـشي            
كم رشدي علوم انـساني     «اتخاذ رويكرد جامعه شناختي، و نه روانشناختي، معضل         

 دارد تـا زوايـاي      را به عنوان مسئله اي اجتماعي تعريف كـرده و سـعي           » در ايران 
 .مختلف آن را بررسي كند

وضعيت علوم انساني در دانشگاههاي كـشور امـري مجـزا از وضـعيت علـوم در                 
هـاي   د رشد و توسعه كليه علوم دچـار محـدوديت         نظر مي رس   هكشور نيست، و ب   

ــت   ــام اس ــصوري ،(ع ــصوري،  1383من ــف و ب، من ــاد، 1370 ال ؛ 1365؛ فرش
بـا ايـن   ). 1375؛ سـالنامه آمـاري،   1373؛ رحيمـي بروجـردي،   1371زاده،   منصور

اوصــاف، بررســي هــاي دقيــق تــر داللــت بــر آن دارد كــه ايــن كــم رشــدي و  
ر مقايسه با ساير علـوم بـه ميـزان بيـشتري قابـل           نيافتگي در علوم انساني د     توسعه

). ،1375؛ لهـسائي زاده،     1377، صـديق سروسـتاني،      1375شايان،  (مشاهده است   
ست كه علوم انساني و پژوهش هاي اجتماعي مي توانند نقشي مفيد            ا  اين در حالي  

هاي كالن و حتي خرد كشور ايفا كـرده          ها و تصميم گيري    و موثر در برنامه ريزي    
ها و برنامه ها و واقع بينانه تر شدن تـصميمات كمـك              ه موفقيت و بهبود طرح    و ب 

 .شايان توجهي بنمايد
 منظور تحليل جامعه شناسانة مسئلة كم رشدي علوم انساني در كـشور          ه ب مقالهاين  

متغيرهـاي  . بهره بـرده اسـت    ز رويكردهاي نظري موجود در جامعه شناسي علم         ا
 در اين مقالـه، عمـدتاً در سـطح فرهنگـي     رفتهكار  هبرآمده از رويكردهاي نظري ب    

كاربرد . د كنن  مي ميسر فضاي علم را       درونِامكان بررسي   اجتماعي قرار دارند كه     
                                                 

شناسي علم اساساً به دنبال بررسي فاكتورهاي شخصيتي موثر بر فعاليت علمـي و ارزيـابي ايـن                    روان .1
اين درحاليست كه هدف جامعه شناسـي علـم كنكـاش در            . فاكتورها در بين دانشمندان و محققان است      

 . ن استعوامل اجتماعي، و نه شخصيتي، موثر بر فعاليت علمي دانشمندا
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هـاي    نظريات فوق، حاكي از آن است كه نهاد علم به عنوان يكـي از خـرده نظـام                 
ـ  نظام اجتماعي كالن تر، تحت تأ     يـژه  و هثير نهادهايي همچون سياست، اقتـصاد و ب

ثيرات عام اين نهادها    تأ). 1995؛ گيه رين،    1991وبستر،  (قرار دارد ) بومي(فرهنگ  
. ر اسـت  بر كم رشدي علوم انساني در كشور يكي از محورهاي اصلي مقاله حاض            

اد علـم   واسطه متغيرهـايي در درون نهـ       هثيرات عمدتاً ب  الزم به ذكر است كه اين تأ      
ثيرات گذارند؛ لـذا تـأ      ثير مي  انساني تأ  بر كم رشدي علوم   )  كشور نظام دانشگاهي (

نهادهاي اجتماعي ديگر بر فرايندهاي درونيِ نهاد علم مي بايست به شكلي دقيـق              
 .و در درون نظام دانشگاهي كشور مورد شناسايي قرار گيرند

، در چـارچوب ادبيـات   »كم رشـدي علـوم انـساني در ايـران      «از آنجا كه موضوع     
در حال توسعه قرار مي گيرد؛ لذا بررسي دقيـق          جامعه شناسي علم در كشورهاي      

تر موضوع مورد بحث نيازمند مرور و دسته بندي مطالعات صورت گرفته در اين              
حوزه است تا با بررسي ادبيات موجود ديدي عميق تر نسبت به موضوع حاصـل               
شود؛ چرا كه اين امر مي تواند به تحليل دقيق تر و عميق تر موضوع مورد مطالعه                 

 سـاختاري نـسبتاً     درحقيقت، بـه دليـل وجودوضـعيت      . يدابل توجهي بنما  كمك ق 
مشابه در كشورهاي در حال توسعه، فرض بر آن است كه رشد و توسعه علوم، و                

 . ويژه علوم انساني در اين كشورها دچار موانع و محدوديت هاي مشابهي است هب
از ايـن جهـت     توجه به ادبيات جامعه شناسي علم در كشورهاي در حال توسعه،            

حائز اهميت است كه عموماً مطالعات صورت گرفته در خصوص وضـعيت علـم              
صورت گرفته و مـي     » نظريات كالسيك جامعه شناسي علم    «در ايران با محوريت     

اين الگوهاي نظري، كه محصول بازسازي نظريِ تجربـه غـرب در رشـد و               . گيرد
رهاي غربي اسـت ؛     توسعه علوم است، به خوبي تبيين گر وضعيت علوم در كشو          

ا آگاهي از زمينه ساختاري     بايد ب » نظريات كالسيك جامعه شناسي علم    «لذا كاربرد 
در واقع، نظريات كالسيك جامعه شناسي      .  زماني توليد اين نظريات باشد     واوضاع

علم، به شرايط زماني و اجتماعي توليد خود وابسته بوده و به همين دليل كـاربرد                
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دون اعتنا به بستر زماني خلـق اش، منجـر بـه گمراهـي و               آنها بدون آگاهي و يا ب     
با عنايت به نكات فـوق و بـا توجـه           . كژتحليلي موضوع مورد بررسي خواهد شد     

انگـاره هـاي نظـري غـرب     «به اينكه در تبيين كم رشدي علوم در ايران، همـواره        
نقش مركزي توليد معرفت را بر عهـده داشـته انـد، لـذا مـرور و بررسـي                   » محور
توانـد خـالء هـاي       ات جامعه شناسي علم در كشورهاي در حال توسـعه، مـي           ادبي

ناشي از كاربرد نظريات جامعه شناسي كالسيك علـم بـراي تبيـين وضـعيت كـم                 
ح نشانداده و در    رشدي علوم در جوامع در حال توسعه و از جمله ايران، را بوضو            

از ورود به تحليل    با عنايت به اين مهم، پيش       .  ها ياري بنمايد   جهت رفع اين خأل   
و تبيين داليل كمك رشدي علوم انـساني در ايـران، بـه بررسـي ادبيـات جامعـه                   

 .   شناسي علم در كشورهاي در حال توسعه مي پردازيم
 

 :مروري بر ادبيات جامعه شناسي علم در كشورهاي در حال توسعه
 جامعه شناسي علم در كشورهاي در حال توسعه عمدتاً زيـر مجموعـه مطالعـات              

كيـد بـر     بنيادين بخـشي از ايـن مطالعـات، تأ         توسعه قرار مي گيرد، چرا كه فرض      
بـه عبـارتي، بخـشي از       . نقش ابزاري علم در دسـتيابي بـه هـدف توسـعه اسـت             

مطالعات توسعه در اين كشورها، به دليل توجه به مقوله علم به مثابه عامل اصـلي                
عـالوه بـر ايـن دسـته از         . توسعه، در ارتباط با جامعه شناسي علم قرار مي گيرند         

مطالعات، بخشي از مطالعات از زاويه تاريخي و يا آماري به موضوع مورد بحـث               
در زير مطالعات فوق در كشورهاي در حال توسعه به اختـصار دسـته              . پردازند مي

اين مطالعات مي توانند به گونـه اي  ). 1979بلوم، : نگاه كنيد به( بندي شده است
 .باط با حوزه جامعه شناسي علم قرار گيرندعام و يا خاص در ارت

اين ادبيـات   .  بر مبناي الگوي غربي اصرار دارند      ادبياتي كه بر انتقال فناوري    ) فال
 محققان و دانشمندان علوم طبيعي و مهندسينِِ كشورهاي در حـال            دست  اً به عمدت
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 مطالعات مورد بحث، كمتر جنبـه نظـري داشـته و بيـشتر            . توسعه نگاشته شده اند   
 .شوند شامل تعيين خط مشي براي بهبود وضعيت علم در اين كشورها مي

 لم وفناوري مطالعات آماري كه بر تحقيقات تجربي در حوزه جامعه شناسي ع          ) ب
اين مطالعات با الگويي تطبيقي بدنبال مقايسه شاخص هـاي آمـاري در             . استوارند

.  يافته هـستند   كشورهاي در حال توسعه با همان شاخص ها در كشورهاي توسعه          
اين دسته از مطالعات همچون دسته نخست ، كمتر جنبه نظري داشته و عمدتاً بـر                

 .بررسي و مقايسه تجربي ـ آماري متكي هستند
اين دسته از مطالعـات همچـون دسـته اول و           . بررسي ها و تحقيقات تاريخي     )ج

كـشورهاي   در   اً به بررسي تاريخ علم وفنـاوري      دوم، فاقد ديد نظري بوده و عمدت      
مطالعه تاريخي ـ مورديِ موسسات مـرتبط بـا فـضاي     . پردازند در حال توسعه مي

 . هاست علم و تكنولوژي، از موضوعات اصلي اين دسته از پژوهش
. هايي كه به طور خاص در حوزه جامعه شناسي علم انجـام شـده انـد                پژوهش) د

كه در اين مطالعـات،     اين دسته از مطالعات از مطالعات پيشين متمايز هستند، چرا           
رويكردهاي نظريِ جامعه شناسي علم قوياً مورد استفاده قرار گرفته اند؛ و اين در              
حاليست كه چهار دسته مطالعات پيشين تنها به گونه اي عام در ارتباط بـا حـوزه                 

به منظور تمركز بيـشتر     . تحقيقات جامعه شناسي علم و تكنولوژي قرار مي گيرند        
 :ات، ميتوان آن را به دو دسته خردتر تقسيم كردبر دسته اخير مطالع
 بخشي از ادبيات جامعه شناسي علـم در كـشورهاي در حـال             :ادبيات ساختارگرا 

توسعه را ادبيات ساختارگرا تشكيل مي دهد كـه خـود مطالعـات گـسترده اي را                 
در كل، ادبيـات سـاختارگرا بـه شـرايط سـاختاري            . )1979 بلوم،   (شامل مي شود  

م در كشورهاي در حال توسعه و وضعيت زندماني و تـداوم فعاليـت              محاط بر عل  
 ؛   2000كريشنا، وآست و ژِآرد،     (هاي موسسات علمي در اين كشورها مي پردازد         

ادبيات ساختارگرا، خود به دودسته خردتر تقسيم       ). 1997ژِآرد، كريشنا و واست،     
 : شود مي
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ـ    مطالعاتي كه تاثير ساختار داخلي كشورهاي در      ) الف ر فـضاي    حال توسعه ب
ثيرپـذيري سـازمان   ميزان استقالل و تأ .كند علم در اين كشورها را بررسي مي

اصلي ايـن دسـته از       ،مسئلهكشورهاي در حال توسعه   علم از شرايط ساختاري     
ثير پذيري انگيـزه هـا و رفتـار         در همين چارچوب، بررسي تأ    . ات است مطالع

عه چگونگي ايزوله شـدن آنهـا و        فردي دانشمندان از شرايط ساختاري و مطال      
از موضوعات محوري مورد مطالعه در      ) تحت تاثير ساختار  (بحث فرار مغزها    

فرض بنيادين ايـن دسـته از مطالعـات، عبـارت            پيش. رهيافت ساختارگراست 
ـ           «است از آنكه     وجـود   هاگر اجتماع علميِ خود اتكاء و پايدار در اين ممالك ب

ثير امه ريزي و اداره امور داخلـي و تـأ        اي برن آيد، قابليت علمي آن كشورها بر     
 ».بر فضاي بين المللي بيشتر خواهد شد

دسته دوم مطالعات ساختارگرا تاثيرات متن ساختاري بين المللي بر رفتار           ) ب
مطالعات اخير  . كنند   را مطالعه مي   كشورهاي در حال توسعه   علمي دانشمندان   

هـاي علمـي بـين المللـي،          اين نكتـه هـستند كـه رهيافـت         درصدد نشان دادن  
 ايجـاد مـي      كشورهاي در حـال توسـعه      اي براي رفتار علمي دانشمندان     زمينه

كنند، كه بر مبناي آن رفتار علمي دانـشمندان ايـن كـشورها شـكل گرفتـه و                  
د كـه مـتن سـاختاري بـين         اين مطالعات مـدعي هـستن     . جهت دهي مي شود   

، شورهاي در حـال توسـعه     كـ ثير آن بر نظام پاداش دهي علمي در         المللي و تأ  
باعث مي شود كه دانشمندان اين كشورها تحقيقات خود را حول موضوعات            

كشورهاي در حال   پيشرفته، پيچيده، خارجي و نامرتبط با مسائل و مشكالت          
در واقع، متن ساختاري بين المللي باعث مي شـود تـا            .   سازمان دهند   توسعه

به حل مسئله در اين كـشورها      ، جهت يافته    در كشورهاي در حال توسعه    علم  
نبوده و در كل در خدمت حل مسائل علمي و تكنيكـي كـشورهاي پيـشرفته                

كشورهاي هاي علمي دانشمندانِ     اين دسته از مطالعات، اهداف و ارزش      . باشد
داده و معنـي مـي        را در يك زمينه ساختاري بين المللي نـشان         در حال توسعه  
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) 1973(و هررا   ) 1972(هاي كوپر    ژوهشنمونة اين دسته از مطالعات، پ     . كنند
 . است

ادبيات كنش متقابل گرا، بر خالف ادبيات ساختارگرا، به         :ادبيات كنش متقابل گرا   
 بلـوم،   ( مـي پـردازد    در كـشورهاي در حـال توسـعه       مطالعه سازمان دروني علـم      

در كـشورهاي در    در اين رويكرد، سازمان دروني علـم و رفتـار محققـان             ). 1979
و رسـوخ فرهنـگ    جه به زمينه فرهنگي و تاريخي  مطالعـه شـده     با تو  هحال توسع 

آن بر رفتار دانشمندان و توليـد علـم بررسـي            تأثير بومي به درون سازمان علمي و     
سازمان دروني علم و رفتار     «وجود اينكه موضوع اين دسته از مطالعات        با. شود  مي

در كـشورهاي در    م  است، ليكن اين مطالعات مدعي هستند كه نهـاد علـ          » محققان
 چيزي جداي از ساير ابعاد زندگي انساني نيـست و علـم بـا اشـكال                 حال توسعه 

 در حقيقت، انـدرون نهـاد علـم   . هاي جامعه در تعامل قرار دارد   اجتماعي و ارزش  
، مملـو از    كـشورها ايـن    ثير فرهنگ بـومي   ، تحت تأ  در كشورهاي در حال توسعه    

، )1969(مطالعـات پاتاسـارتي     . اسـت ها و هنجارهاي مخلّ فعاليت علمـي         ارزش
از جمله مطالعـات كـنش متقابـل گـرا قلمـداد            ) 1973(و نايوداما ) 1970(رحمان  

 .شود مي
كه مالحظه مي شود، مطالعات مرتبط با فضاي جامعه شناسي علـم در              طوري همان

كشورهاي در حال توسعه دامنه نسبتاً وسيعي از مطالعات ـ از مطالعات تـاريخي ،   
آماري تا مطالعات تخصصي در حـوزه جامعـه شناسـي علـم ـ را شـامل       تجربي، 

 كه مي تواند منبع مهمي براي تبيين وضعيت كم رشدي علوم و از جملـه                شود  مي
توجه به جايگاه حاشيه اي ايـن كـشورها در اقتـصاد            . علوم انساني در ايران باشد    
ير ايـن امـر بـر       ثا از اقتصاد كـشورهاي پيـشرفته و تـأ         جهاني و تابعيت اقتصاد آنه    

وضعيت علوم در اين كشورها، سـاختار اجتمـاعي ـ طبقـاتي و فرهنگـيِ ويـژه و       
ثير فضاي بين المللي علم بـر جريـان پـژوهش و علـم در               ن كشورها، تأ  خاص اي 

داخل كشورهاي در حال توسعه و درنتيجه ميزان اندك جهـت يـافتگي علـوم بـه       
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ي در درون فـضاي علـم در        حل مسائلِ اين كشورها، حضور عناصر فرهنگي بـوم        
اين كشورها از نكاتي اسـت كـه بـا توجـه بـه ادبيـات جامعـه شناسـي علـم در                       
كشورهاي در حال توسعه مي توان بدآنها آگاه شده و آنهـا را در تحليـل هـا وارد        

 . ساخت
با وجود آنكه ادبيات جامعه شناسي علم در كشورهاي در حـال توسـعه، زوايـاي                

اي علمي را نمايـان مـي سـازد، و مـي توانـد منبـع الهـام                  نسبتاً متفاوتي از رونده   
بررسي هاي جامعه شناختي كم رشدي علم در كشور ما باشـد؛ لـيكن ذكـر ايـن                  

ست كه اين مطالعات فارغ از الگوهـاي نظـري موجـود در جامعـه               ا  نكته ضروري 
شناسي علم  و همچنين جامعه شناسي توسعه نيافتگي نبوده و توان نـسبتاً بـاالي                

 در تبيين وضعيت علوم در اين كـشورها، ناشـي از كـاربرد تركيبـي نظريـات                  آنها
 . توسعه نيافتگي در اين مطالعات استجامعه شناسي علم و جامعه شناسي

 
  الگوي نظري تحليل

 اين نكته است كـه بـسياري از         دهنده  ه وضعيت علوم انساني كشور، نشان     نگاهي ب 
ي طرح گرديدند، مي توانند در تبيـين  عواملي كه پيشتر در ادبيات نظري ـ پژوهش 

وضعيت علوم انساني در نظام دانشگاهي كشور كارساز باشـند؛ لـذا بـا توجـه بـه             
مشاهدات صورت گرفته و با استمداد از ادبيات نظري كالسـيك جامعـه شناسـي               
علم و همچنين ادبيات نظري جامعه شناسي علم در كشورهاي در حـال توسـعه،               

نظري عامي براي تحليل پديده مـورد بررسـي انتخـاب           سعي شده است تا الگوي      
شود؛ چرا كه اعتقاد برآن است كه  تبيين اجتماعي كم رشدي و توسـعه نيـافتگي                 
علوم انساني در كشور مستلزم بينشي نظام مند است؛ و تنها با چنـين بينـشي مـي                  

 در بينش نظام مندي كـه ايـن       .  بررسي كرد  توان ابعاد و سطوح گوناگون مسئله را      
كار بسته است و در آن از الگوهـاي          همقاله براي تبيين موضوع مورد مطالعه خود ب       

نظري كالسيك جامعه شناسي علم و ادبيات جامعه شناسي علم در كشورهاي در             
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 ؛  ژِآرد،    2000؛ كريشنا، وآست و ژِآرد،      1972كوپر،  (حال توسعه بهره برده است      
، دانشگاه بـه منزلـه يـك    ) 1995ن،  ؛ گيه ري  1991؛ وبستر،   1997كريشنا و واست،    

ثابـه يـك    خرده نظام با خرده نظام هاي اقتصاد، فرهنگ و سياست در جامعه بـه م              
كه ذكـر    طوري همان. ثير پذيرفته و بر آنها تاثير مي گذارد       كل مربوط بوده از آنها تأ     

نـد از خـرده نظـام هـاي         ا  هاي محاط بر خرده نظـام علـم عبـارت          شد، خرده نظام  
 .رهنگ و سياستاقتصاد، ف

هـاي    رابطه نهـاد علـم بـا سـاير خـرده نظـام             كننده  نظام سياسي اصلي ترين تنظيم    
ترين عامل اثر گذار بر پويـايي هـاي درونـي نهـاد علـم                اجتماعي و در نتيجه مهم    

 هـاي علمـي و بـا تعيـين          نظام سياسي با ايجاد زمينه مناسب براي فعاليـت        . است
مدت و ثابت مي تواند فضاي بـسيار مناسـبي           توسعه كالن، بلند     هاي  است راهبرد 

هاي پژوهشي و  جهت فعاليت هاي علمي ايجاد كرده و ـ از طريق تدوين اولويت 
و تحقيـق را در  ها بخواهـد آمـوزش    نظام كارآمد تحقيقاتي در كشور ـ از دانشگاه 

 كالن سوق دهند و از اين طريق هم دانشگاه را از انزوا، بـي               هاي  جهت آن راهبرد  
ردي و نهايتاً بيگانگي درآورده و هم باعث رشد و گـسترش دانـشگاهها ـ از    كارك

منـصوري  (سـت كـه بررسـي هـا     ا اين در حالي. نظر پژوهشي و آموزشي ـ شوند 
؛ رحيمـي   1371؛ منـصور زاده،     1365؛ فرشـاد،    1370 الف و ب، منصوري      1383،

؛ 1377ني،  ، صديق سروستا  1375؛ شايان،   1375؛ سالنامه آماري،    1373بروجردي،  
ها و خط مشي هاي كـالن        ، سياست ها  راهبردنشان مي دهد    ) ،1375لهسائي زاده،   

 و هـا  ر روشـن نبـوده و يـا ايـن راهبـرد     نظام سياسي براي نظام دانـشگاهي كـشو      
 ي حاكم بر علم و دانشگاه هستند در اين اوضاع         ها ها در تعارض با ارزش     سياست

ـ      ها سردرگمي، آشفتگي و كم رشدي در فعاليت       ويـژه در    هي دانـشگاهي كـشور، ب
 .حوزه علوم انساني، امري عادي است

نظام اقتصاديِ توسعه نيافته كشور، به دليل ساختار وابسته به نفت و همچنـين بـه                
دليل پديده صنعت زدايي در دهه هاي اخير، خصلت هاي خاصي يافته است كـه               
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در كنـار اقتـصاد     .  كند هاي علمي وابسته مي    را به ميزان اندكي به علم و فعاليت        آن
نفتي، اقتصاد سنتي مبتني بر بازار ناتوان از ايجاد ارتباط با نظام علمي مدرن بـراي                

در حقيقت، متن اقتصادي كشور به ميزان انـدكي بـر فـضاي        . رشد اقتصادي است  
كه ايـن امـر در نـوع خـط           طوري هعلم فشار كاركردي ساختاري وارد مي سازد؛ ب       

 .  علمي كشور مشهود و نمايان استهاي مشي و سياست گذاري
هـا و هنجارهـاي سـنتي در         نظام فرهنگي با رسوخ دادن و نهادينه سـاختن ارزش         

درون خرده نظام علم و دانشگاه، عمالً يكي از بازيگران اصلي در تعيين كننـدگي               
ويژه در حوزه علوم انساني      هاين امر ب  . كم رشدي علوم در كشور به شمار مي رود        

هـا و    د است، چرا كه رشـد علـوم انـساني بيـشتر بـه حـضور ارزش                بيشتر مشهو 
 .هنجارهاي مدرن و دموكراتيك وابسته است

خرده نظام علم، با تمـامي اجـزاء و عناصـر داخلـي ـ از نظـام اداري تـا سـاختار         
ارزشي هنجاري اش ـ هر چنـد كـه از اسـتقالل نـسبي برخـوردار اسـت، لـيكن         

گفتـه   ثيرات ساختارهاي پيش  وده و به وسيله تأ    هاي كالن فوق ب     مشدت تابع نظا   هب
بنابر رويكرد حاكم بر اين مقالـه،       ). 1995؛ گيه رين،    1991وبستر،  (تعيين مي شود  

 ه، به مثابه متغيرهـاي واسـط، آثـار        متغيرهاي خُرد موجود در درون فضاي دانشگا      
متغيرهاي كالن موجود در بيرون از فضاي دانـشگاه را بـه درون فـضاي دانـشگاه          

علـوم انـساني در     كه فعاليت علمـي اسـاتيد و محققـان           طوري هل مي نمايند، ب   منتق
بـا  . ردثير متغيرهاي كالنِ خارج از فضاي علـم قـرار مـي گيـ             دانشگاهها  تحت تأ   

ييـد تابعيـت فعاليـت علمـي اسـاتيد و محققـان             عنايت بـه چنـين رويكـردي، تأ       
اه، بـه معنـاي تأييـد     ر درون فـضاي دانـشگ     دانشگاهي از متغيرهاي خُرد موجود د     

ثيرگذاري متغيرهاي كالن خارجي بر فعاليـت علمـي در درون فـضاي دانـشگاه            تأ
 .خواهد بود
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 م انساني در مراكز دانشگاهي كشورموانع رشد و پويايي علو
هـا   در اين بخش با الهام از ادبيات نظري موجود، تالش خواهد شد تا محدوديت             

در نظام دانشگاهي كـشور بررسـي و تحليـل          نساني  و موانع رشد و پويايي علوم ا      
موانـع  «و » موانع برون فـضايِ علـم  «ها به دو بخش  اين موانع و محدوديت .شود

گذار بر كـم    ثير  تأ» بيروني«نخست، عوامل . ابل تفكيك هستند  ق» درون فضايِ علم  
اين عوامل، از بيرون به داخل نهاد علـم وارد  . شود رشدي علوم انساني بررسي مي   

. فعاليت پژوهشي در داخل نظام دانشگاهي را تحت تاثير قـرار مـي دهنـد              شده و   
 :ند ازا موانع مورد بحث عبارت

 سياست علمي حاكم بـر دانـشگاهها، سياسـتي          :سياست و خط مشي دانشگاهها     
هـا و    چنين سياستي سهم دانشگاهها در پـژوهش      . مبتني بر رهيافت آموزشي است    

ر چـارچوب فعاليتهــاي آموزشـي محــصور   تحقيقـات را كـاهش داده و آنهــا را د  
 سهم اندك دانشگاهها در نظام      ي هاي دقيق تر حاكي از آن است كه        بررس.  كند مي

تحقيقاتي كشور، ناشي از سياست گذاري حاكم بر نظام تحقيقـاتي كـشور اسـت               
 كه ساختار تحقيقاتي كـشور را تعيـين       » سازمان تحقيقاتي كشور  «). 1382آراسته،  (

 كه در باالترين مرتبـه آن رياسـت جمهـوري،           سلسله مراتبي است  مي كند، داراي    
 انقالب فرهنگي و مجلس شوراي اسالمي و پس از سـطوح فوقـاني              عالي  شوراي

هـا و نهايتـاً كميتـه هـاي          هاي علمي كـشور، فرهنگـستان      مذكور شوراي پژوهش  
هـا، وزارتخانـه هـا       در سطوح بعدي نيز به ترتيب كمسيون      . تخصصي  قرار دارند   

كنكـاش در    .  سسات پژوهشي جاي دارنـد    ، دانشگاهها و مؤ   )شوراهاي پژوهشي (
نشان مـي دهـد كـه وظـايف در بخـش هـاي              » سازمان تحقيقاتي كشور  «ساختار  

ـ           كـه در سـطوح بـاالتر        طـوري  همختلف اين سازمان از باال به پايين تقسيم شده، ب
هـاي   مجلس شوراي اسالمي، شوراي عالي انقـالب فرهنگـي، شـوراي پـژوهش           (

گذاري و تـصميم گيـري و در سـطوح پـايين تـر،               وظايف سياست ) علمي كشور 
در چنـين تقـسيم كـاري، دانـشگاهها، همـراه بـا             . وظايف اجرايي انجام مي شود    
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جدول زير  .  هاي پژوهشي دستگاههاي اجراي وظيفه اجرا را بر عهده دارند          بخش
را » يقـات كـشور   سـازمان تحق  «جايگاه كاركردي سـاختاريِ دانـشگاهها در درون         

 :دهد نشان مي
 

سازمان «هاي مختلف توزيع وظايف پژوهشي بين بخش 1 جدول شماره
 )23:1372امير طاهري وديگران،( »تحقيقات كشور

 هاي مختلف بخش رديف
 »سازمان تحقيقات كشور«

 وظايف عمده

 گذاري سياست مجلس شوراي اسالمي 1
 گذاري سياست شوراي عالي انقالب فرهنگي 2
3  

 
 هاي علمي كشور شوراي پژوهش

 گذاري سياست
 هماهنگي ميان بخشي

نظــارت كــالن و ميــان   
 بخشي

 نظارت استاني
تخصيص اعتبارات مـالي    

 كالن
 برنامه ريزي بخشي هاي بخشي كمسيون 4

 هماهنگي بخشي
 نظارت بخشي

تخصيص اعتبارات مـالي    
 ميان بخشي

سسات پژوهشي و   وزارتخانه ها يا مؤ    5
 ريزي وزارتخانه هـا و      شوراي برنامه 

 دانشگاهها

 برنامه ريزي اجرايي
 هماهنگي وزارتخانه اي

 اجرا
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، »سازمان تحقيقـات كـشور    «با توجه به جايگاه ساختاري كاركردي دانشگاهها در         
ـ        سـت كـه بخـش انـدكي از         ا    گونـه ايـن     هنحوه توزيع منابع و اعتبارات پژوهشي ب

جـدول زيـر سـهم      . ي يابـد  اعتبارات به بخش پژوهشي دانشگاهها اختـصاص مـ        
هاي مختلف تحقيقاتي از توليد ناخالص داخلي كـشور          اعتبارات تحقيقاتي سازمان  

 :را نشان مي دهد
هاي مختلف تحقيقاتي از توليد  سهم اعتبارات تحقيقاتي سازمان 2 جدول شماره

 ناخالص داخلي كشور
 درصد هاي تحقيقات سازمان رديف

 56 ها و دستگاههاي اجرايي سازمان 1
 28 مراكز تحقيقاتي اجرايي 2
 9 مراكز تحقيقاتي بدون رديف بودجه 3
 2 سسات غير دولتيمؤ 4
 5 دانشگاهها و موسسات آموزشي 5
 100 جمع 

 درصـد   5كه مالحظه مي گردد  دانشگاهها و موسسات آموزشي تنهـا             طوري همان
امـر دقيقـاً بـر      از اعتبارات تحقيقاتي كشور را به خود اختصاص مي دهند و ايـن              
بـا عنايـت بـه      . حاكميت سياست آموزشي بر نظام دانشگاهي كـشور داللـت دارد          

 خـط مـشي      سياسي كشور اسـت كـه از طريـق عرضـه           مطالب فوق، اين ساختار   
پژوهشي آموزشي، مسئول وضعيت فعلي علوم و از جمله علوم انساني در سـطح              

ي و بـه تبـع آن       دانشگاههاست، لذا كم رشدي بخـش تحقيقـات در علـوم انـسان            
كيفيت پايين آموزش و غير بومي بودن علوم انساني در دانشگاههاي كشور ناشـي              

اين امر بـه وضـوح در       . از جايگاه نازل دانشگاهها در نظام تحقيقات كشور است          
هـاي   هاي تحقيقاتي و آموزشي بلند مدت و ميان مـدت در دانـشگاه             نبود اولويت 

ارتبـاط نـسبتاً    .  پژوهشي قابل مـشاهده اسـت      كشور و پايين بودن ميزان اعتبارات     
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اندك نظام پاداش دهي در دانشگاهها بـا فعاليـت هـاي پژوهـشي و عـدم وجـود                 
پژوهشگاههاي تخصصي در دانشگاهها و در كل پايين بودن امكان فعاليـت هـاي              

ثيرات سـاختاري   همگـي نـشانه هـايي از تـأ        پژوهشي در نظام دانشگاهي كـشور       
واسطة عناصر درونيِ سازمان علـم       ه انساني است كه ب    سياست بر كم رشدي علوم    

 .  اعمال مي شود
 از علوم انساني همانند ساير علوم مي توان در          : نبود نگاه ابزاري به علوم انساني     

نخست در عرصة علم محض كه به معناي مطالعات بنيادي          : دو جهت استفاده كرد   
دوم، . لوم انساني بينجامـد   يات در حوزه ع   تواند به توسعه و رشد نظر      است كه مي  

تواند به رفـع مـسايل اجتمـاعي و          در معناي تحقيقات و مطالعات كاربردي كه مي       
داللـت بـر    ) انـساني (تجربه تاريخي غـرب در توسـعه علـوم          . انساني ياري نمايد  

ست كـه در    ا  از علوم براي حل مسائل انساني دارد و اين درحالي         » استفادة ابزاري «
سـت كـه    ا  اين در حالي  . اه در بين مديران كشور رايج نيست      كشور ما هنوز اين نگ    

. در وضعيت كنوني، كشور دچار مسائل و مشكالت انساني اجتماعي بسياريـست       
هـا،   نداز معضل ازدياد جمعيت، بيكاري، شكاف نـسل ا  برخي از اين مسائل عبارت    

ي  كنـون  در واقـع، دراوضـاع    .  اعتيـاد، فحـشا    آنومي اجتماعي و تبعات آن به شكل      
جامعه براي حل مسائل خود نيازمند استفاده ابزاري از علوم انساني اسـت، لـيكن               

بـا ايـن نيازهـا      ) كه بوسيله نهاد سياست تنظيم مي شود      (سياست علمي در كشور     
جهت گيري آموزشي دانشگاهها و غير بـومي بـودن آمـوزش در     . اهنگ نيست هم

دقيقـاً  ) م دانـشگاهي  به دليل عدم جهت گيري پژوهـشي نظـا        (حوزه علوم انساني    
تابع سياست علمي حاكم در كشور اسـت كـه خـود، ناشـي از بـدكاركردي نهـاد                  

در اينجا بايد خاطر نشان ساخت، بسياري       . سياست در تنظيم سياست علمي است     
ه و  سسات و مراكـز تحقيقـاتي بـود       ههاي برجسته جهان در ارتباط با مؤ      از دانشگا 

ي و يـا مـصرف كننـده يافتـه هـا          )   تحقيقات واسطه به(عمدتاً يا توليد كنندة علم      
 .تحقيقاتي مراكز پژوهشي هستند
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جايگـاه نـازل    «نبود نگاه ابزاري به علوم انساني را بايد ناشي از معضل كـالن تـر                
در » )ويژه ديـن و ايـدئولوژي      هب(معرفت علمي در مقايسه با ساير اشكال معرفت         

حاكميـت معرفـت    ( فرهنگـي    داليل اين امر مي تواند داليل     . داخل كشور دانست  
اقتصاد نفتي و بي نيازي كاركردي بـه        ( و اقتصادي   ) ديني بر ساير اشكال معرفت    

گفته اشاره بـه ميـزان انـدك       دليل فرهنگي پيش  . باشد) علوم براي مديريت اقتصاد   
ـ      » تمايز يافتگي فرهنگي  « بررسـي هـاي    . اريخي اسـت  در كشور دارد كه معضلي ت

دين، فلسفه، علـم،    ( كه حوزه هاي چهارگانه معرفت        آن است  دهنده  تاريخي نشان 
در تاريخ گذشته و معاصر هيچ گـاه بـه سـوي تمايزيـافتگي و رشـد                 ) ايدئولوژي

تخصصي حركت نكرده و بر عكس همواره تمايل به حاكميت حوزه معرفتي دين             
عدم وقوع انقالب معرفت شناختي يا حتي       . بر ساير حوزه هاي معرفتي بوده است      

 دقيق و عميق انقالب معرفت شناختي غرب و عدم نهادينه شدن آن در              عدم ورود 
» تمايز نيـافتگي معرفـت شـناختي و فرهنگـي         «كشور، از جمله عوامل اصليِ اين       

، و  )بـه دومعنـاي دينـي و علمـي        (در ايـران ،     » علم«معناي دو پهلوي واژه     . است
 كـردن   بـراي مثـال اسـالمي     (دست اندازي هاي معرفت ديني به معرفـت علمـي           

عـدم تمـايز يـافتگي معرفتـي        «دقيقاً بر همين معضل معرفت شناختي       ) دانشگاهها
ست كه جامعه شناسان    ا  در كشور داللت دارد و اين درحالي      » فرهنگي و ساختاري  

در پيـشبرد  » پديده تمـايز يـافتگي فرهنگـي معرفتـي        «علم همواره بر نقش حياتي      
 .مايندمعرفت علمي  و ساير اشكال معرفتي تاكيد مي ن

طور كه    همان : حضور ارزشها و هنجارهايِ فرهنگ بومي در فضاي دانشگاهها        
گلــور، ، 23: 1372مــولكي، ؛ 15: 1372مرتــون، (مــرتن خــاطر نــشان مــي ســازد

هـا و    ، فعاليت علمي نيازمنـد حاكميـت ارزش       )78ـ77: 1383استرابريج و توكل،    
 هنجارها بـه اختـصار      عمده ترينِ اين  . هنجارهاي هماهنگ با فعاليت علمي است     

و » يافته شك سازمان «،  »اشتراك گرايي «،  »طرفي ارزشي  بي«،  »برابري«: ازند  ا  عبارت
 آن اسـت كـه گــسترش و رواج   دهنـده  نـشان  بررسـي هـاي اوليــه  . »م گرايـي عـا «
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قبيله «،  »كاري پنهان«،  »1جنس گرايي «،  »پير ساالري «هنجارهاي فرهنگ بومي مانند     
علم و در داخـل فـضاي دانـشگاههاي كـشور از موانـع              در درون سازمان    » گرايي

مغـاير بـا هنجارهـاي      » پير سـاالري  «. است) انساني(عمدة رشد و گسترش علوم      
عـام  «در تعـارض بـا هنجـار        » جنس گرايي «،  »شايسته ساالري علمي  «و  » برابري«

نـاقض  » قبيلـه گرايـي  «، »اشـتراك گرايـي  «مغاير بـا هنجـار     » كاري پنهان«،  »گرايي
» يقـين «، و نهايتـاً هنجـار دينـيِ         »طرفي ارزشي  بي«و  » اشتراك گرايي «اي  هنجاره

حـضور هنجارهـاي فرهنـگ      . اسـت » يافته شك سازمان «متناقض با هنجار علمي       
در داخل فضاي علمي كشور، كه رواج نگرشهاي سلـسله مراتبـي            ) و ديني (بومي  

و حاكميـت   » انتقـاد «،  »ال كـردن  سـؤ «دانشگاهي را در پـي دارد ارزش        در فضاي   
هنجارهاي علمي كه محرك فعاليت علمي و پااليش و صـيقل يـافتن انديـشه هـا               

» هنجارهاي بوميِ ضد علم   «در واقع، حضور و رواج      . هستند را مخدوش مي كند    
را به سازماني نامساعد بـراي فعاليـت علمـي           ، آن »دانشگاه«در درون سازمان علمِ     

 تـوان بـه     در اين خـصوص مـي    .خصوصاً در عرصه علوم انساني بدل كرده است       
اشـاره  » رقابت بين اساتيد،  محققان و كارمنـدان دانـشگاهي         «هنجارهاي حاكم بر    

با نگاهي اجمالي مي تـوان بـه ايـن واقعيـت پـي بـرد كـه رقابـت در درون                . كرد
مانند اشتراك گرايي، عام گرايـي      (دانشگاهها بر مبناي حاكميت هنجارهاي علمي       

ده و عمـدتاً ناشـي از رواج هنجارهـاي بـومي سـنتي در               نبو) يافته و شك سازمان  
براي مثال رقابـت مـورد بحـث، بيـشتر بـا            . داخل فضاي هنجاري دانشگاههاست   

محـدود بـودن    « كه داللت بر اعتقاد بـه فـرض          همراه است » خير محدود «انديشه  
جلـوگيري از   (، رقابت ناسالم    » چشم و هم چشمي   «چنين باور سنتي،    . دارد» خير

و در نتيجـه    ) همكاران، با وجود بي ارتباطي اين ارتقاء با وضعيت رقيبـان          ارتقاي  
دهـي در درون     ارتقاء و تحرك ناعادالنـه و در نهايـت كژكـاركردي نظـام پـاداش              

                                                 
1 . Sexism 
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ان و كيفيت فعاليـت علمـي محققـان    فضاي علم را در پي دارد، كه مستقيماً بر ميز     
 .ثير مي گذاردتأ

دهـي و تنظـيم امـور در         ه ميزان انـدك سـازمان     ، مي توان ب   عالوه بر موارد مذكور   
در توان تابع ميزان انـدك عقالنيـت    را مي درون فضاي دانشگاهي اشاره كرد كه آن  

 دانست كه به درون فضاي دانـشگاهي كـشور رسـوخ كـرده              كشورفرهنگ بومي   
در واقع، ميزان پايين هماهنگي و سازمان دهي در سطح دانشگاهها، نبايد به             . است

عنوان امري مختص سازمانهاي دانـشگاهي و بـه عنـوان معـضلي كـامالً داخلـي                 
محاط را تابع فرهنگ بومي      قلمداد شود، بلكه با نگاهي جامعه شناسانه مي توان آن         

» درون فـضاي علـم    «به عبارت جامعـه شناسـانه،       . بر نظام دانشگاهي كشور قلمداد كرد     
 .هاي اجتماعي موجود در بيرون از فضاي علم قرار دارد تحت تعين نظام

رسوخ ارزشـها و هنجارهـاي نظـام سياسـيِ پاتريمونيـال بـه درون فـضاي                 
) 160ــ 177: 1990بيـل و اسـپرينگ بـورگ        ( بيل و اسپرينگ بـورگ       :دانشگاهي

هاي سياسي رايج در كشورهاي خاورميانـه و از جملـه ايـران را ـ بـا وجـود        نظام
شخـصي بـودن امـر    «. هـاي سياسـي پاتريمونيـال مـي دانـد      هـايي ـ نظـام    تفاوت
و » 5لياقت نظامي گري  «،  »4ستيز متوازن «،  »3غير رسمي بودن  «،  »2تقرب«،  »1سياست

                                                 
ها، جامعه و اجتماع يك خانواده گسترده معرفي مي شوند كه بر آن شبكه روابط شخصي                 در اين نظام  . 1

در اين نظامها، حتي اگر موسسات رسمي سياسي وجود داشته باشد، ساز و كار              . و غير رسمي غلبه دارد    
 .تصميم گيري شخصي است

 .است» قرابت«ب، الگوي حاكم در تقسيم نقش ها مسئوليت هاو مناص. 2
ايـن نظامهـا از قيـود قـراردادي، رسـمي و            . ها، ساخت قدرت از نهادينگي گريزان است       در اين نظام  . 3

 .استهاي سازماني و ضوابط اكراه داشته و در آنها، تصميم گيريها غير شفاف  محدوديت
ايـن  .  لم در بـين اطرافيـان اسـت       ها، نهادينه شدن دشمني و ستيز و رقابـت ناسـا           از ويژگي اين نظام   . 4

 .ها كاركرد بااليي در تحرك سياسي اجتماعي افراد دارند دشمني
ها، ديوانساالري لشكري و كشوري بزرگي وجود دارد كه ارادت مطلق به شخص حـاكم                در اين نظام  . 5

 .دارد
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در بررسي ارتباط بين دو     . شمار مي رود   هها ب  ويژگي اصلي اين نظام   » توجيه ديني «
خويـشاوند گرايـي و     «در كشور مـي تـوان رواج        » دانشگاهها«و  » سياست«فضاي  

ناشـفافي  «،  »قبيله گرايي در تقسيم نقش ها و مسئوليت هاي علمي در دانـشگاهها            
وجود رقابت ناسالم در بـين كارمنـدان        «،  »ها در سطح دانشگاهها    در تصميم گيري  

ها و تشكل هاي غير دانـشگاهي در         وجود سازمان «،  »حققان دانشگاهي اساتيد و م  
را به ترتيب ناشي از رسوخ ويژگي       »  ايده تابعيت علم از دين    «،  »داخل دانشگاهها 

و » لياقـت نظـامي   «،  »سـتيز متـوازن   «،  »غير رسـمي بـودن    «،  »تقرب«پاتريمونيالي ِ   
سـت كـه    ا   در حـالي   ايـن نكتـه   . در درون فضاي دانشگاهها دانست    » توجيه ديني «

: 1383؛ گلــور، اســترابريج و توكــل، 1372، مرتــون، 270: 1975مرتــون، (مــرتن 
هـاي   معتقد است مناسب ترين بستر رشد علوم اجتماعي و انـساني نظـام          ) 76ـ77

هاي اجتماعي   سياسي دموكراتيك هستند؛ چرا كه ارزشهاي اجتماعي رايج در نظام         
مغـايرت ندارنـد، بلكـه      ) انساني(ارهاي علم   ها و هنج   دموكراتيك نه تنها با ارزش    

هـاي سياسـيِ غيردموكراتيـك، بـا         در مقابل نظام  . 1هستندهم جهت و مالزم با آن       
و » چاپلوسـي «،  »سـنت گرايـي   «،  »كـاري  پنهان«ها و هنجارهايي نظير      بسط ارزش 

بـراي مثـال آزادي     (هاي مالزم با رشد علوم انـساني         عمالً ارزش » خودسانسوري«
 .را  تهديد مي نمايند) قالنيت و بي طرفي ارزشيگرايي، ع

هاي سياسي غيردموكراتيك، علوم انساني و كالً دانشگاهها را به مثابـه موانـع               نظام
را » انتقـاد «هـايي    چنـين نظـام   . سياسي  پروژه هاي سياسي خود ارزيابي مي كنند        

ي از  سـت كـه يكـ     ا  تهديدي براي زنده ماني خود قلمداد مي كنند؛ و اين درحـالي           
هاي علوم انساني و اجتمـاعي رويكـرد انتقـادي آنهـا نـسبت بـه        ترين ويژگي  مهم

                                                 
را تنها محـدود    داليل همراهي و هماهنگي نظامهاي كثرت گرا با فعاليت علمي           ) 1372مرتن،  (مرتن  . 1

از نظـر وي در نظامهـاي دموكراتيـك،         . به هماهنگي ارزشهاي دموكراتيك با ارزشهاي علمي نمي دانـد         
كثرت گرايي اقتصادي انحصار علم در دست دولت را محدود كرده و منابع مالي متعددي براي رشـد و                   

 . گسترش علوم ايجاد مي كند
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دانـشگاهها،  » ايدئولوژيك بودن «در چنين جوامعي    . مسائل موجود در كشور است    
در آموزش و پژوهش، از موانع اصلي فعاليت        » احتياط سياسي «و  » ناامني سياسي «

 .ه علوم انساني و اجتماعي هستندعلمي در حوز
ثر از متــأهــاي سياســي غيردموكراتيــك، خــط مــشي علمــي پژوهــشي،   در نظــام

هاي فرهنگي اجتماعي و سياسي عنايت اندكي        هاي كالن كشور، به پژوهش     برنامه
بي ارتباطي  . ها غير ضروري تلقي مي شود      نداشته و تخصيص اعتبار به اين بخش      

 دانـشگاهي در  هـا و ادارات دولتـي بـا مراكـز پژوهـشيِ          يا كـم ارتبـاطي سـازمان      
هاي علوم انساني و اجتماعي  خود نشانه اي از جايگاه نازل علوم انساني و                حوزه

 .  اجتماعي در مديريت سياسي اداري كشور است
شور ثر بر كم رشدي علوم انساني در كـ        تر ذكر شد، عوامل مؤ      كه پيش  طوري همان

دسـته  » نهـاد علـم   درون  «و عوامل   » برون نهاد علم  «را مي توان به دودسته عوامل       
 تـاثير گـذار بـر كـم         »بيرونـي «در صفحات پيشين به تفصيل به عوامـل       .بندي كرد 

درون نهـاد   «حال در اين بخش به بررسي عوامـلِ         . رشدي علوم انساني اشاره شد    
كه در درون نظام دانـشگاهي كـشور مـانع رشـد علـوم انـساني مـي شـوند               » علم
شناسـايي  » سازمان علـم  «مجموعه عامل   اين موانع را مي توان كالً زير      . پردازيم مي

نظـام  «،  »نظام پـاداش دهـي    «،  »نظام ارتباطي «نمود كه خود شامل زير بخش هاي        
سـازمان علـمِ    «اكنون به بررسي نقـشِ      . است» مديريت«و  » نظام اداري «،  »حقوقي
و هر يك از زير مجموعه هاي آن، در كم رشدي علوم انساني خـواهيم               » ناكارآمد
 .پرداخت
 علمي عالوه بر تاثير پذيري از متغيرهـاي بيرونـيِ درونـي شـده، مـستلزم                 فعاليت

، »نظام ارتبـاطي  «،  »نظام پاداش دهي  «دقيقاً بر   » سازمان علم  «1.است» سازمان علم «
                                                 

 سازماني به هـيچ وجـه مـسائل مـستقل از امـور بـرون                البته ذكر اين نكته ضروريست كه امور درون       . 1
سازماني تلقي نمي شوند، چرا كه فاكتورهاي كالن به هنگام عمل كردن مبدل به عوامل درون سـازماني                  

 .گردند مي
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چنانچـه عناصـر    . داللـت دارد  » مـديريت «و عنـصرِ    » نظام اداري «،  »نظام حقوقي «
) بويژه پـژوهش  (ت علمي   مذكور به طور هماهنگ با هم و در جهت تشويق فعالي          

سازماني مطلوب براي فعاليت علمي خواهد بود و در         » سازمان علم «عمل نمايند،   
مقابل چنانچه حداقل در يكي از عناصر مذكور ضعف وجـود داشـته باشـد و يـا                  

با ناهماهنگي عناصر دروني مواجـه باشـد، آن، سـازماني نامناسـب             » سازمان علم «
تـرين مـسائل و مـشكالت درون         در زيـر مهـم    . براي فعاليت علمي خواهـد بـود      

 . سازمانيِ دانشگاه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد
 از جمله عناصر مهم درون سازمانيِ دانشگاه، مديريت بخش هاي           :مديريت) الف

پژوهشي، مديريت دستگاههاي اداري در سطوح دانشگاه، دانـشكده و موسـسات            
اً مـديريتهاي موجـود در سـطوح مـورد          عموم. تحقيقاتي وابسته به دانشگاههاست   

در واقع نگاه فني    . هستند) و غير علوم انساني   (فني  بحث، داراي روحيات و تفكر      
معيارهـا و   «به علوم انساني و ارزيابي فعاليت هاي علمي در حوزه علوم انساني با              

و عـدم  » علـم واحـد  «، ـ كه اساساً مبتني بر انگارة  »هاي علوم فني و طبيعي مالك
وت بين علوم انساني و طبيعي است ـ باعث شده است تا نظـام پـاداش دهـي     تفا

وساير عناصر درون سازمان علم شرايطي نابرابر براي فعاليت علمي در رشته هاي             
در واقع حاكميت تفكر فني در سـطوح مختلـف          . انساني و غير انساني ايجاد كنند     

ترين  ساني و طبيعي از مهم    دانشگاهي و عدم اعتقاد به تفاوت بين دو دسته علوم ان          
م انـساني در نظـام دانـشگاهي كـشور          موانع درون سازماني رشد و گسترش علـو       

هاي ذاتيِ بـين دو دسـته        ست كه هم اكنون ، تفاوت     ا  اين درحالي . شمار مي رود   به
هـاي مـابين برخـي رشـته هـا در داخـل              علوم انساني و طبيعـي و حتـي تفـاوت         

 . م قلمداد مي شودهاي علوم انساني فرضي مسلّ حوزه
هاي دقيـق، كـاربرد      ماهيت پيچيده موضوعات انساني و اجتماعي، نبود قانونمندي       

ت انـساني،   ، هزينـه بـاالي تحقيقـا      )هاي كمي  در مقابل تكنيك  (هاي كيفي    تكنيك
 نتـايج پژوهـشي در حـوزه انـساني، و مـواردي از ايـن                عرضه  وجود موانعي براي  
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هـاي    بايـست مـورد توجـه مـديريت        سـت كـه مـي     ا  هـاي  دست از جملة تفـاوت    
هـا و در تنظـيم       دانشگاهي در سطوح مختلف قرار گرفته و به آنها در برنامه ريزي           

سـت كـه در نظـام       ا  گفته در حـالي    نكات پيش . نظام پاداش دهي توجه جدي شود     
اي ه دانشگاهي كشور و در چارچوب مراكز پژوهشي دانشگاهها، ما شاهد دخالت          

 آنها در تصويب و ارزيابي تحقيقـات علـوم          هاي  ال نظر افراد غير متخصص و اعم    
حاكميت روحيات و تفكرات فني بر نظام دانشگاهي كشور باعـث           . انساني هستيم 

شده است تا اساتيد و پژوهشگران دانشگاهي در رشـته هـاي فنـي و طبيعـي بـه                   
هـاي علمـي صـورت گرفتـه در          راحتي در مورد پاداش دهي به طرحها و فعاليت        

انساني و اجتماعي اعمال نظر كرده و شرايط را براي انجام فعاليتهـاي             حوزه هاي   
 .علمي در حوزه هاي انساني محدود نمايند

با عنايت به نكات فوق، لزوم بازنگري در ارزيابي هاي فعاليـت علمـي در حـوزه                 
هـاي علـوم انـساني و       ويژه لزوم بازنگري در شيوه تصويب طـرح        هعلوم انساني، ب  

و حتـي در صـورت امكـان ايجـاد چنـدين شـوراي              (تخصـصي   ايجاد شوراهاي   
، تمركـز زدايـي در مـديريت پژوهـشي دانـشگاهها و             )متفاوت براي علوم انساني   

سـت كـه مـي توانـد موانـع          ا  خارج ساختن آنها از شكل متمركز كنوني، اقـداماتي        
 . سازماني پيش روي فعاليت علمي در حوزه علوم انساني را از ميان بردارد

 آن  دهنـده   تي در سطوح مختلف دانشگاهي نـشان      يق تر مشكالت مديري   بررسي دق 
 مـشكالت   .1:  تواند به دو بخـش تقـسيم شـود         است كه مشكالت اين بخش مي     

 .2در سطح دانشگاه و دانشكده هـا و         » ساختار مديريتي و تصميم گيري    «ناشي از   
 . مديران نااليق» انتصابِ«مشكالت ناشي از 

ثير عناصـر فرهنگـي     نشگاه و دانشكده ها، تحـت تـأ       سطح دا ساختار مديريتي در    
از «،  »غير دموكراتيـك  «،  »تمركز گرا «،  »پدرساالر«موجود در نظام فرهنگي جامعه،      

حاكميـت چنـين   . اسـت » سـاخت هنجـاري علـم   «و در تعارض بـا      » باال به پايين  
ساختاري از مديريت در كل نظام دانشگاهي، باعث شـده اسـت تـا مـديريت در                 
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هاي   داراي جايگاه اسفل و دچار انفعال و اطاعت از ساير معاونت           بخش پژوهشي 
هـاي   بـي قـدرتي معاونـت     . بـشوند ) ونـت اداري مـالي    براي مثال معا  (دانشگاهي  

هـاي اداري مـالي و وابـستگيِ منفعالنـه اولـي بـه               پژوهشي در مقايسه با معاونت    
ت هـاي   وجـود آورده اسـت كـه بـا فعاليـ           هدومي، ساختاري از تصميم گيري را ب      

نبـود خـط مـشي تحقيقـاتي دراز          « در اينجا بايد گفت    .پژوهشي ناهماهنگ است  
ابهـام در تخـصيص اعتبـارات       «،  »مدت، ميان مدت و حتي كوتاه مدت مـشخص        

و همچنـين   » نامعلوم بودن مقـدارآن   «و  » پژوهشيِ مشخص در دوره زماني خاص     
تقويـت، بازتوليـد و     ، مـي توانـد از عوامـل         »ابهام در نحوة هزينه كردن اعتبارات     «

ايـن سـاختار مـديريتي، كـه        .  شمار آيد  هحتي ايجاد چنين ساختاري از مديريت ب      
ـ (هـا    باعث وابستگي بيش از حد معاونت پژوهشي به سـاير معاونـت            ويـژه بـه     هب

ترين موانع درون سازمانيِ دانشگاه در رشـد        مي شود، از مهم   ) معاونت اداري مالي  
رشد و گسترش ساختار مـديريتي      . شگاههاستها در سطح دان    و گسترش پژوهش  

در سطوح مختلف دانشگاهي، در حالي صورت مي گيـرد كـه چنـين              » پدرساالر«
 عدالت،  آزادي، برابري، (هاي محاط بر فعاليت علمي       الگوي مديريتي اي با ارزش    

 .ردادمغايرت ) شايسته ساالري
ــديريتي پدرســاالر و غيردموكراتيــك در ســطوح م  ختلــف حاكميــت ســاختار م

دانشگاهي، دسته دوم مشكالت موجـود در سـطوح مـديريتي دانـشگاهها، يعنـي               
از آنجـا كـه تـصاحب       . مشكالت ناشي از انتصاب مديران نااليق را ايجاد مي كند         

هاي مديريتي در نظام دانشگاهي كشور امري انتصابي و نـه اكتـسابي اسـت،                نقش
 سيـستم را از حالـت شايـسته         ثير گذاشته و  ها تأ   لذا ارتباطات و روابط بر انتصاب     

بررسي هاي اجمـالي حـاكي از آن اسـت كـه ايـن معـضل،                . ساالر دور مي سازد   
معضلي رايج در تمامي سطوح دانشگاهي است، ليكن ميزان آن در دانشكده هـاي              

از داليلي كـه مـي تـوان بـر حـضور بيـشتر ايـن معـضل در                   . انساني بيشتر است  
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رزشي بودن اين علوم در مقايسه با علوم غيـر   هاي علوم انساني ياد كرد، ا      دانشكده
 .ثير مي گذارد مديران اين دانشكده ها تأانساني است، كه بر انتخاب

 از ديگر موانع عمده در درون سازمان علمِ دانـشگاه، بروكراسـي             :نظام اداري ) ب
اين بروكراسـي عمـدتاً در بخـش مـاليِ          . حاكم بر فضاي پژوهشي دانشگاههاست    

 مشاهده است وداللت بر ناهماهنگي و عدم انسجام قـوانين اداري            دانشگاهها قابل 
عدم تحـول بخـش اداري      . مالي دانشگاهها با پژوهش و تحقيقات دانشگاهي دارد       

مالي دانشگاهها و حاكميت قوانين قديمي بر اين بخش از نظام دانشگاهي، باعـث              
ژوهـشي  شده است تا اساتيد و محققان دانشگاهي جهت دريافت حـق الزحمـة پ             

بررسي ها حاكي از آن است كه قوانين حاكم         . خود با موانع متعددي مواجه شوند     
و دست و پا گير است كه خـود از          » بسته«بر فعاليت پژوهشي دانشگاهها، قوانيني      

. شمار مـي رود  هموانع عمده رشد و گسترش تحقيقات در نظام دانشگاهي كشور ب   
انـشگاهي در مقايـسه بـا دانـشگاهها،         ست كه مراكز تحقيقاتي غيـر د      ا  اين درحالي 

عالوه بر دارا بودن بروكراسي اداري ماليِ كاراتر، از سيستم نظارتي آنچناني بـراي              
ها بر خوردار نيستند؛ لذا اساتيد و محققـان دانـشگاهي            نظارت و ارزيابي پژوهش   

ضـوابط  . تمايل بيشتري به انجام كارهاي پژوهشي در مراكز غير دانشگاهي دارنـد           
ي مالي دانشگاهها، عالوه بر دفع اساتيد، محققان مراكز تحقيقـاتي دانـشگاه را            ادار

هـاي دانـشگاهي     مبدل به كارمنداني ساخته است كه تمـايلي بـه انجـام پـژوهش             
سقف بسيار محدود   «قوانين اداري مالي دانشگاه در بخش پژوهشي، مانند         . ندارند

وجود فرم هـاي    «،  »سيار اندك ساعات ماهانه تحقيق به همراه ميزان حق التحقيق ب        
استاندارد براي پيشنهاد طرحهاي پژوهـشي كـه بـا نگـاهي فنـي و ناهماهنـگ بـا                 

از نشانه هاي عدم هماهنگي     » بسياري از رشته هاي علوم انساني تنظيم شده است        
 . ِ نظام اداري مالي دانشگاه با شرايط  آرماني پژوهش در داخل دانشگاههاست

ترين مسائل و مشكالت محـاط بـر         گفته، يكي از مهم    پيشعالوه بر مسائل اداري     
عدم وجود يك نظام قشربندي دقيق بين       «فعاليت علمي در نظام دانشگاهي كشور       
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است؛ كه اساساً به دليـل يكـسان        » اساتيد، محققان دانشگاهي و كارمندان دانشگاه     
ويـژه   هباه،فعاليت اداري كارمندان دانشگ   انگاري فعاليت علمي محققان و اساتيد با        

معضل مورد بحث در سطح برخـي  . است وجود آمده ههاي بعد از انقالب ب  در سال 
از دانشگاههاي كشور به حدي است كه كارمندان اداري دانشگاه در مورد كميـت              
و كيفيت فعاليـت علمـي اسـاتيد و محققـان دانـشگاهي اظهـار نظـر كـرده و در                     

شـرايط  »  ارزيـابي و نظـارت     بخـش هـاي   «مواردي، برخي از كارمندان اداري در       
. نامناسب رواني براي فعاليت علمي اساتيد و محققان دانشگاهي ايجـاد مـي كننـد    

كارمنـد  «معضل مورد بحث، كه در مواردي از آن تحت عنوان واژه غير تخصصي              
 نامناسـب بـراي     ياد مي شود، يكـي ازعوامـل مـوثر در ايجـاد وضـيعت             » ريساال

 .    كشور استفعاليت علمي در سطح دانشگاههاي
در سـطح   ) علـوم انـساني   ( از ديگر موانع عمدة رشد تحقيقات        :نظام حقوقي ) ج

در نظـام دانـشگاهي     » نظام حقوقيِ مدون، ثابت و پايـدار      «دانشگاهها، عدم وجود    
سـت كـه در آن      ا  ، نظـامي  »نظام حقوقي مدون، ثابت و پايدار     «مراد از   . كشور است 

دانشگاهي دقيقاً تعريف شده و بر مبنـاي آن         حقوق محققين، تخلفات تحقيقاتي و      
بتوان تخلفات حقوقي محققان واساتيد دانشگاهي را در حوزه پـژوهش شناسـايي    

در . ها در جهت احقاق حق محققان و اساتيد عمل نمود          و در صورت وجود اتهام    
امنيـت  «صورت وجود چنين نظام حقوقي اي، آن تبديل به مرجعي جهت ايجـاد              

بررسـي هـا   .  براي اساتيد و محققان دانشگاهي خواهـد شـد  » پژوهشي ـ سياسي 
در نظـام دانـشگاهي     » نظـام حقـوقي كارآمـد     «حاكي از آن است كه به دليل نبـود          

ـ                ويـژه در    هكشور، امنيت محققان و اساتيد در سطح پاييني قرار داشته و اين امـر ب
شمار  مي به هاي عل   ترين موانع رشد و شكوفايي فعاليت      حوزه علوم انساني از مهم    

بي ثباتي نظام حقوقيِ دانشگاه در عرصه آمـوزش و پـژوهش، و تغييـر               .  مي رود 
هـاي پژوهـشي، نـشانه هـايي از          لحظه بـه لحظـة آئـين نامـه هـا و دسـتورالعمل             

هاي   مساعد براي انجام فعاليت    ظام حقوقي دانشگاه در ايجاد وضيعت     ناكارآمدي ن 
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؛ چـرا كـه     انساني بيشتر مشهود اسـت     علوم   ويژه در حوزه   هاين امر ب  . علمي است 
ر و بـا مـسائل      مباحث علوم انساني همواره با مـسائل اجتمـاعي و سياسـي كـشو             

هاي حقوقي فعاليت علمي در حوزه علوم انساني         محدوديت. قدرت مرتبط هستند  
هاي  را از جدي ترين موانع رشد و گسترش فعاليت         به حدي است كه مي توان آن      
 .وم انساني قلمداد كردعلمي پژوهشي در حوزه عل

 نظام نظارت و ارزشيابي و پاداش دهي به عنوان بخـشي از             :نظام پاداش دهي  ) د
ثيرگذار بر وضعيت پژوهـشي     ترين عوامل تأ    نظام حقوقيِ حاكم بر دانشگاه از مهم      

با قبول اين فرض كه دانشمندان همانند همه افراد، ايفاي نقششان           . دانشگاههاست
ست كه به آنها داده مي شـود، اهميـت يـك نظـام              ا   پاداشهائي ناشي از انگيزه ها و    

بـا نگـاهي اجمـالي بـه     ). 1981 كـول، ( پاداش دهيِ مناسب مشخص خواهد شد
 محاط بر فعاليت علمي در نظـام دانـشگاهي كـشور، مـي تـوان متوجـه                  وضيعت

سـت كـه    ا  اين درحالي . هاي علمي شد   ناكارآمدي نظام نظارت و ارزشيابي فعاليت     
شايـسته  «خود منجر بـه نقـض        هدي نظام پاداش دهي در دانشگاهها، خودب      ناكارآم
مي شود، كه خـود از موانـع رشـد و           » قشربندي علمي در بين اساتيد    «و  » ساالري

كـه پيـشتر      طـوري  همان. هاي علمي در دانشگاههاي كشور است      گسترش فعاليت 
لـف و    پاداش دهي متفاوت در حـوزه هـاي علمـي مخت           هاي  ذكر شد، اتخاذ نظام   

 متمركـز   جاي نظام   هب  (درنتيجه اتخاذ قوانين و مقررات متناسب با هر حوزه علمي           
هاي علمي در  مي تواند به رشد و شكوفايي فعاليت)  اداري ـ مالي و پاداش دهي 

 .حوزه هاي علوم انساني بينجامد
نگاهي اجمالي به نظام پاداش دهي موجود در دانشگاهها داللت بر آن دارد كه در               

نطقي و حتي غير    ها و معيارهاي غيرم    هاي علمي، مالك   ظارت و ارزشيابي فعاليت   ن
هـا و معيارهـاي غيرمنطقـي،        براي نمونه در خـصوص مـالك      . علمي دخيل است  

در ارزيابي فعاليتهـاي علمـيِ      » آموزشي«ها و معيارهاي     توان به حاكميت مالك    مي
مـر نـه تنهـا محققـان        ايـن ا  . اشـاره كـرد   »  علمي هاي پژوهشي دانشگاهها    هيئت«
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سوي فعاليت آموزشي  سوق مـي دهـد،          هدانشگاهي را از پژوهش دور ساخته و ب       
بديهي . بلكه فضاي كلي دانشگاه را در خدمت نظام آموزشيِ صرف قرار مي دهد            

بـا واكنـشي    ) آموزشي و پژوهـشي   ( هيئت علمي    ياست در چنين وضعيتي اعضا    
 دانشگاهها، به لحاظ پژوهشي فعـال       عقالني نسبت به نظام پاداش دهي موجود در       

نبوده و همواره در جهت فراهم سازي امكانات آموزشـي بـراي خـود اقـدام مـي                  
ها و معيارهاي غيرعلمي در درون نظـام پـاداش           در خصوص وجود مالك   . نمايند

قبيلـه  «،  »پير سـاالري  «دهي دانشگاهي، مي توان به حاكميت هنجارهايي همچون         
 دست در ارزشـيابي  فعاليـت علمـي اسـاتيد و محققـان               و مواردي از اين   » گرايي

 . اشاره كرد
كه در ادبيات كنش متقابل گرا       طوري عالوه بر هنجارهاي غير علمي مذكور، همان      

نـشان داده شـد، يكـي از مـسائل و           ) 1969(ويژه در بررسي هاي پاتاسـارتي        هو ب 
 جملـه   مشكالت موجود در فضاي دانشگاههاي كشورهاي در حـال توسـعه و از            

ايران، وجود يك نظام قشربندي مبتني بر محل هـاي تحـصيلِ اسـاتيد و محققـان               
تـوان بـه عنـوان يـك نظـام           ست كه از آن مي    ا  اين نظام قشر بندي به حدي     . است

كاستي ياد كرد؛ نظامي كه در آن، تحصيل كردگان در دانشگاههاي خارج از كشور              
اين . گيرند است پايين قرار مي   در كاست باال و تحصيل كردگان داخل كشور در ك         

نظام كاستي، اعتماد به نفس دانشمندان و محققان بومي را تضعيف كرده و قابليت              
بررسي هـاي اجمـالي     . ي نمايد هاي آنها در دستيابي به تفكر مستقل را تضعيف م         

هاي قبل از انقالب و تا حدودي هم اكنـون،            آن است كه در ايرانِ سال      دهنده  نشان
ان خارج از كشور، كاست برتر قلمداد شده و بسياري از فرايندها و             تحصيل كردگ 

هـا و معيارهـاي ارزيـابي        و از جمله تعيين مالك    (سازماندهي هاي فعاليت علمي     
 . در داخل دانشگاهها را تنظيم مي كنند) هاي علمي فعاليت
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، اين نظام زيابي و پاداش دهي دانشگاهها بحث شد      بنابر آنچه در خصوص نظام ار     
الح ســاختار آن از از مــشكالت و ضــعف هــاي متعــددي رنــج مــي بــرد و اصــ

 .رود شمار مي ضروريات اوليه به
كيـد دارنـد،      جامعه شناسان علم بر ايـن نكتـه تأ         كه طوري  همان :نظام ارتباطي ) ه

ارتباط علمي مي تواند به     . استكاري و اختفاء    ماهيت علم مخالف رازداري، پنهان    
هـا،   هاي شخـصي، انتـشارات، سـمينارها، سـمپوزيوم         اتصور مختلفي مانند مالق   

كارگاههاي آموزشـي، كارگاههـاي پژوهـشي و در قالـب مـوارد متعـدد ديگـري                 
نگاهي اجمالي به شرايط محاط بر فعاليت علمي در دانـشگاههاي           . صورت پذيرد 

 اين نكته است كه نظام دانـشگاهي كـشور از ضـعف             دهنده  وضوح نشان   هكشور ب 
فاصله .  چه در شكل رسمي و چه در شكل غير رسمي رنج مي برد             نظام ارتباطي، 

قابل توجه مراكز دانشگاهي داخل كشور با فـضاي علمـي و تحقيقـاتي رايـج در                 
دانشگاههاي مهم دنيا و تاخّر چندين ده ساله در برخي از حـوزه هـاي علمـي از                  

ي اين عـدم همـاهنگي بـا فـضا    .  نتايج يك نظام ارتباطي ضعيف دانشگاهي است  
فكري ـ تحقيقاتي رايج در كشورهاي پيشرفته در حالي صورت مي گيرد كه نظام  

حل مـسائل داخـل كـشور نيـز         دانشگاهي و تحقيقاتي كشور حتي جهت يافته به         
مسائل و مشكالت موجود در نظام ارتبـاطي دانـشگاههاي كـشور را مـي                . نيست

 :توان به صورت زير خالصه كرد
 شدن نشريات علمي برجسته بـين       خريد ومشترك ود امكانات مالي جهت      كمب .1 

 المللي
 هاي تحقيقاتي خارجي و داخلي  كمبود اعتبارات و منابع مالي براي مسافرت.2  
كـه مـي توانـد ناشـي از         ( عدم ارتباط مستمر با دانشگاههاي خارج از كشور          .3  

 )مسائل و مشكالت سياسي باشد
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ت محققان و اسـاتيد دانـشگاهي در         نبود يا كمبود تسهيالت الزم براي عضوي       .4  
هاي تشويقي جهت    مجامع و انجمن هاي علمي بين المللي و عدم وجود سياست          

 ترغيب اساتيد به عضويت در آن مجامع
 بي ارتباطي مراكز تحقيقاتي و آموزشي غير دانشگاهي با مراكـز تحقيقـاتي و               .5  

 آموزشي دانشگاهي
رشته اي از سوي مـسئوالن پژوهـشي         عدم توجه به تحقيقات گروهي و بين         .6  

 .ويژه در حوزه علوم انساني هدانشگاهي ب
ذكر اين نكته حائز اهميت است كه با وجود يك نظـام ارتبـاطي قـوي در سـطح                   

 و از تخلفـات     هها، نظـام حقـوقي دانـشگاهها نيـز كـارايي بهتـري داشـته              دانشگا
تبـاطي قـوي،    در واقـع، در كنـار يـك نظـام ار          . تحقيقاتي جلوگيري خواهد كـرد    

ضروري است تا تخلفات تحقيقاتي شناسايي شده و با يـك نظـام ارزيـابي دقيـق                 
بـديهي  . اساتيد و محققان متخلف تنبيه و محققان و اساتيد پركار تـشويق گردنـد             

نظام ارتباطي، نظام ارزيابي و پاداش دهي،       (هاي مذكور    است اصالح يكي از نظام    
ثير انـدكي در  هاي ديگر، تأ دم توجه به نظامو ع) نظام اداري ـ مالي، نظام حقوقي 

بهبود وضعيت اخير خواهد داشت و حتي در مواردي ممكـن اسـت وضـعيت را                
براي مثال چنانچه نظام ارتباطي مدون شده و اصالح گردد، ليكن           . بدتر نيز بنمايد  

نظام ارزيابي و پاداش دهي به شكلي دقيـق عمـل ننمايـد، كپـي بـرداري، انجـام                   
بنابراين،اصـالح مناسـب   . مشابه امري شايع خواهد شـد ر كاربردي و تحقيقات غي 

ترين راهكارهـاي    ها، از مهم   ن نظام هاي مذكور و ايجاد هماهنگي دقيق بين اي        نظام
 . بهبود وضعيت فعلي فعاليت علمي در سطح دانشگاههاست

 
 نتيجه گيري

 نظـام   مقاله حاضر سعي بر آن داشت تا به تحليـل كـم رشـدي علـوم انـساني در                  
دانشگاهي كشور و به تحليل اجتماعي و جامعه شناختي رفتـار اسـاتيد در حـوزه                
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هاي بسياري   كه مالحظه شد موانع و محدوديت      طوري همان. علوم انساني بپردازد  
شـوند كـه در      كم رشدي علوم انساني در فضاي دانشگاهي كـشور را باعـث مـي             

نه به شكل جداي از هم،      اين موانع   . خصوص هر يك از آنها به تفصيل بحث شد        
كرده و باعث تحديد فعاليت علمي در حوزه علـوم          بلكه به شكلي نظام مند عمل       

بخشي از اين موانع، موانعي عام مي باشند كه در فضاي فرهنگي            . شوند انساني مي 
سياسي و اقتصادي كشور ريشه داشته و امكـان برطـرف كـردن آنهـا، حـداقل در                  

با اين وجود، بخـشي از موانـع كـه در درون            .   است كوتاه مدت، تقريباً غيرممكن   
نظام دانشگاهي كشور عمل مي نمايند، مي تواند مورد كنكاش بيشتر قـرار گرفتـه               

هاي  با توجه به تحليل   . و در جهت برطرف كردن آنها اقدامات الزم صورت پذيرد         
صورت گرفته در اين مقاله، مي توان پيشنهادهايي بـراي كنارگذاشـتن بخـشي از               

 :كرد در نظام دانشگاهي كشور عرضهموانع كم رشدي علوم انساني 
دانشگاهها و سعي در جهت متناسب سازي هر چـه        » نظام اداري ماليِ  «اصالح   -1

اين پيشنهاد همچنـين    . ويژه در حوزه علوم انساني     هبيشتر آن با فعاليت پژوهشي، ب     
داللت دارد  » كنوني«انة  دانشگاهها از شكل ديوانساالر   » نظام اداري ماليِ  «بر خروج   

تا بتوان محدوديتهاي اداري موجود در انجـام فعاليتهـاي علمـي در دانـشگاهها را        
 .كاهش داد

و نظام ارزيـابيِ فعاليتهـاي علمـي بـويژه در حـوزه             » نظام پاداش دهي  «اصالح  . 2
 . ها علوم انساني در سطح دانشگاه

ور و شـفاف سـازي ايـن        موجود در نظام دانشگاهي كش    » نظام حقوقيِ «اصالح  . 3
 .نظام

 .، ابعاد و نحوة اجراي آن»اسالمي شدن دانشگاهها«شفاف سازي بحث  .4
. هاي پژوهشي در سطح دانشگاههاي كـشور       از مديريت فعاليت  » تمركز زدايي «. 5

ري پژوهـشي در سـطح هـر دانـشگاه، بـه            بنابر اين پيشنهاد، يك مركز تصميم گي      
از يكديگر در سطح همـان دانـشگاه تبـديل          چندين مركز تخصصي تقريباً مستقل      
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، معاونت پژوهشي دانشگاه كاركرداش بـه كـاركرد         در چنين اوضاعي  . خواهد شد 
اين پيـشنهاد، در صـورت      . تغيير خواهد يافت  » نظارت بر مراكز متعدد تخصصي    «

وزشـي و پژوهـشي     اجرا، تفكر و روحيـه غيرعلـوم انـسانيِ حـاكم بـر مراكـز آم               
 ي علمي در حوزه علوم انـساني اوضـاع        ها ده و براي فعاليت    كر دانشگاهها را مهار  

 .وجود خواهد آورد هتري ب مناسب
خط مشي آموزشي پژوهشيِ بلنـد مـدت        «برنامه ريزي دقيق و مشخص سازي       . 6

 . در نظام دانشگاهي كشور» ميان مدت و كوتاه مدت
 . دانشگاهها در حوزه علوم انساني» اعتبارات پژوهشيِ«افزايش . 7
بـراي  » ادارات دولتـي  «با  » مراكز پژوهشي دانشگاهي  «ايجاد ارتباط مستمر بين     . 8

 .برآورده سازي نيازهاي پژوهشي آن ادارات
هاي بين المللـي بـا       ويژه ايجاد همكاري   هدانشگاه، ب » نظام ارتباطيِ «فعال سازي   . 9

هـاي   اين پيشنهاد عمدتاً بـر ايجـاد كانـال        . ها و مراكز پژوهشي مهم جهان      دانشگاه
 دانـشكده هـا و      نهادينه شده ارتباطي از طريق موظف سازي بخش هاي پژوهشي         

هـايي   همچنـين ايجـاد بخـش     .  نتايج تحقيقاتشان داللت دارد    دانشگاهها به عرضه  
دانشگاهي كه نقش اطـالع رسـاني و جـذب اسـاتيد بـراي كارهـاي پژوهـشي و                   

 .آموزشي را بر عهده داشته باشد، بخشي از اين پيشنهاد است
 هاي معاونت پژوهشي دانشگاهها به بـازخواني آن        تخصيص بخشي از فعاليت   . 10

توانند منابع آموزشـي برخـي از دروس         هاي دانشگاهي اي كه مي     دسته از پژوهش   
درواقــع، نقــش ايــن بخــش از معاونــت پژوهــشي . مين نماينــد را تــأدانــشگاهي

. زي علوم است  دانشگاهها، اتصال پژوهش دانشگاهي با آموزش و تحقق بومي سا         
هاي پژوهشي و آموزشي در      تواند كمك شايان توجهي به رشد فعاليت       اين امر مي  

 .حوزه علوم انساني بنمايد
ويژه از علوم انـساني و ايجـاد فـضاي غيـر             ه، و ب  »ايدئولوژي زدايي از علوم   «. 11

 .سياسي و غيرايدئولوژيك براي فعاليت پژوهشي در عرصه علوم انساني
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   منابع 
: تغيير راهبردي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي        «.1382.ته، حميد رضا  آراس

 . ، دانشگاه امام حسين چاپ اول تهران»برنامه ريزي براي بقاء و موفقيت
سياسـتهاي اقتـصاد كـالن و اصـالحات         « عليرضـا،    .1373.رحيمي بروجـردي  

 .  موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني تهران»ساختاري
، »اعتبارات پژوهشي دانشگاهها و مراكـز آمـوزش عـالي          «.1375.شايان، مهين 

 .1375فصلنامه سياست علمي پژوهشي رهيافت شماره چهاردهم زمستان 
بررسي عوامل موثر بر رشد و پويايي تحقيقات علوم          «.1377.صديق سروستاني 

 دانـشگاه   . موسـسه مطالعـات و تحقيقـات اجتمـاعي         .»انساني در دانشگاه تهران   
 .تهران

 دو جلد، موسسه انتشارات امير كبيـر        .»تاريخ علم در ايران   « .1365.فرشاد، مهدي 
 .تهران

ـ 74قـوانين بودجـه سـالهاي       « .1375.سالنامه آماري مركز آمـار ايـران        »1347ـ
 .انتشارات مركز آمار ايران

جامعه شناسي معرفـت و     « .1383.گلور ديويد، شيالف استرابريج و محمد توكل      
بهيان، حامد حاجي حيـدري، جمـال محمـدي، محمـد رضـا              ترجمه شاپور    »علم

  انتشارات سمت تهرانمهدي زاده و حسن ملك
، فصلنامه  »موانع پژوهش علوم اجتماعي در ايران      «.1375.لهسائي زاده، عبدالعلي  

 سياست علمي پژوهشي رهيافت، شماره چهاردهم
هـومن  ترجمـه  . »علم و  ساختار اجتمـاعي دموكراتيـك       « .1372.مرتـون، ر، ك   

 شماره چهارم. سال اول. فصلنامه علمي و فرهنگي دفتر دانش. پناهنده
 شـوراي   »1371گـزارش هـاي تحقيقـات سـال         « .1371.منصور زاده، فـتح الـه     
 . پژوهشي علمي كشور
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، فـصلنامه   »نگرشـي بـه وضـعيت تحقيقـات در ايـران          « .1370.منصوري، رضا 
 . 1سياست علمي و پژوهشي شماره 

يـك  : شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن        «. الف ،1383.منصوري، رضا 
 صـفحات   32، مجله رهيافت، فصلنامه علمي و پژوهـشي شـماره           »چرخش بينش 

  29 ـ 36
، خبرنامـه   »همچنان اعتقـادي بـه پـژوهش نـداريم         «.، ب 1383.منصوري، رضا 

 .1383 مهر 26تحقيقات و فناوري، مركز سياست علمي كشور، شماره 
، » كشور اول جهـان   50رتبه بندي توليد علم در       «.1383.هللاموسوي، مير فـضل ا    

، بهـار و  57 ـ  37، صـفحات 32مجله رهيافت، فصلنامه علمي و پژوهشي، شـماره 
 .1383تابستان 

، ترجمه حـسين قاضـيان،      »سه الگوي رشد و توسعه علم     « .1372.مولكي، مايكل 
 . 1372مجله دفتر دانش، سال اول شماره چهارم بهار 

، فـصلنامه   »تحليلي بر نظام تحقيقاتي ايـران     « .1372. عبداله و ديگران   ميرطاهري،
 4سياست علمي پژوهشي رهيافت، شماره 
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 شناسي در حوزة علوم انسانيآسيب
 هااز منظر عدم تطابق محتوا و ساختار با پارادايم

 

 1يدكتر مهديه السادات مستقيم

 2نژاد زهره نادريدكتر 

 چكيده
معرفتـي   اخت هندسـه  به مباني علـوم  انـساني از منظـر شـن           شناسانه  آسيبرويكرد
» اصالت«توجهي به   بي كه دهدميي بنيادين تفكر ديني نشان      هاها و سلول  پارادايم

هاي علمي سبب   تالشهاوها درچهار محورمباني،ادبيات،روش  پارادايم» اهميت«و  
 .ستا  گرديدهحوزههايي در اين بروز آفات و استيالي آسيب

سـريان دادن   خريج، تـصحيح، تعمـيم، تطبيق،و     تانتزاعي انديشي بـه منظـور       سيطره
توانـد موجـب    نافذي است كـه مـي     و كارسريعههاي مذكور، را  ها درحوزه پارادايم

 در  و تـأليفي و ادبـي  يهـاي مـضموني، رويكـردي و روشـ        يبزوال بعضي از آس   
 ا،هـ  گيري جهت با ها بايستگي توجه به هماهنگي پارادايم    .  علوم انساني شود   بخش

                                                 
  هيئت علمي گروه كالم و فلسفه دانشگاه قمعضو.  1

 عضو هيئت علمي گروه معارف. 2
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بيني، هاي جهان ارتباط معني و زبان و اليه     ادبيات نهضت ترجمه،   مباني، ساختارها،
در اين مقاله   . شودشناسانه محرز مي  ادهاي علمي با اين نوع رويكرد آسيب      و اجته 

 .ها برشمرده شده استاي از اين آسيببه صورت مروري و گذرا پاره
 

  علوم انساني، آسيب شناسي، ايران، پارادايم، معرفت ديني:واژگان كليدي
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 مقدمه
 از عوامـل و     دهـد كـه بعـضي     انساني نـشان مـي     چالش و پژوهش در حوزة علوم     

تلف حوزة علـوم    مخ ها و سطوح  عميقي در بسياري اليه   و صورت گسترده  متغيرهابه
محتوا، هادرمعدم سريان پاراداي  توان،ازاز جملة اين عوامل مي     گذاراستانساني تأثير 

هـا كـه    اي كتـب علـوم انـساني نـام بـرد، پـارادايم            ساختار، ادبيات و تدوين پايـه     
 بـه صـورت جـدي       گـاه   شـوند  اين حوزه محسوب مي   نيادين تفكرات   هاي ب  سلول

هاي حوزة علوم انساني، بازيافت عدم      هاي كنوني پژوهش  از بايسته .اندآسيب ديده 
 .ها در بدنة ارگانيسم حوزة علوم انساني استتعادل هندسي در سريان پارادايم

هـا  تـوجهي بـه پـارادايم      حوزة اين علـوم نيـز در ناحيـة بـي           در  يكي از آفات مهم   
تواند در كـاركرد    ها در متون علوم انساني مي     اصالح هندسه معرفتي پارادايم   .است

 .ها تأثيرگزار باشدو كاربردهاي اين علوم و اسالمي شدن و مبنايي شدن آن
هـا در مبـاني و      استنباط و تنسيق مفاهيم پارادايمي و اهتمام بر نظارت بر سريان آن           

گرايـي در حـوزة علـوم       ت اصـولي  روبنايي از اصولي است كه سبب تجديد حيـا        
ها و قواعدي كه بتواند تطابق يا عـدم تطـابق           اصطياد شاخصه . انساني خواهد شد  

هاسـت و   هاي بنيادي تفكر را شناسـايي نمايـد از جملـة ضـرورت            فروع با سلول  
هـاي  توانـد از اهـداف مهـم پـژوهش        كاوي و تبارشناسي در اين مسئله مي      پيشينه

 .وم انساني قرار گيرد حوزة علمربوط به اصالح
 

  آسيب شناسي مباني علوم انساني
 عدم سريان مبنا در منتهي اليه نظريات علوم انساني. 1

علوم انساني ما چون تدريجي بسط يافته اند رفته رفته دچار عدم توازن و تناسب               
 .        در ساختار ، عدم انسجام در فصول و كثرت استطراد شده اند

ا در بستر غير مرتبط با فرهنگ ديني و جهان بيني الهي سـبب              آن ه كاربري و منشأ  
اين عدم انسجام در بسياري اززواياي مباحـث علـوم          .عدم انسجام آنها شده است      
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در محور ضرورت ابداع و نـوآوري        لذا   .انساني وارداتي از غرب ، ظهورمي نمايد      
سيب شناسي  آ، زيرا بايد در حد معقولي و معتدلي به شناسايي اين آسيب پرداخت          

 ضــرورت وخطــورات مــضاعفي كــه ايــن .بخــش مهمــي از راهكاريــابي اســت
كند،اين است كه وجود اين پـارادكس هـا در           راهكاريابي را جدي و جدي تر مي      

 نيز دچار ثنويت    م انساني سبب مي شود، فرهنگ جامعه      زمينه ها و رشته هاي علو     
يه نظريات علـوم انـساني    و چند شخصيتي شود، واين عدم سريان مبنا در منتهي ال          

ثير بگذاردو ما در فرهنگ جامعـه خـود         طرز فكر و مهندسي فرهنگي ما هم تأ       در  
دچار تناقص هاي آشكار ويا پنهاني مي شويم كه زير ساخت اليه هـاي فرهنگـي         

 .ما را دچار تزلزل و نابودي مي كند
 سانيها با جهت گيري و ساختار علوم ان بي توجهي به هماهنگي پارادايم. 2

مباني نه تنها بايد در ادبيات علوم انساني مورد توجه قرار گيرند، بلكه الزم اسـت                
 .در جهت گيري و ساختار آن هم مورد مالحظه واقع شوند

خـارج   ه وجود دارد از حوصله بحـث      در اين حوز   هايي كه   ها وناراستي  ذكر كاستي 
ي عملـي ايـن     است؛ وبيان همه اولويت ها كـه مـي توانـد بـه عنـوان راهكارهـا                

و گسترده اي است ولي يكي از علل         ها قرار گيرد نيز نيازمند مباحث مجزا       تناسب
ي  هـا  مهم اين ناهماهنگي ها ، همين است كه اين علوم دربستر و زير ساخت اليه              

فرهنگي جهان غرب رشد ونمو كرده وهمان حال وهـوا و بارهـاي معنـايي را در                 
 .خود دارند

هـاي علمـي،     كرد هـاي مبنـايي، جهـت دهـي         ،روي سياست گذاري ،هدف گزيني   
هـا اگـر براسـاس مبـاني          اطالع رسـاني   همچنينهاو  ها وامكان سنجي   اولويت بندي 

 .اين بي توجهي كاسته مي شود هاي هاوآسيب صورت گيرد،از شدت آفت
هايي كه بتواند ايـن      تقسيم كار منطقي ميان دستگاهها و ابزار يابي و شيوه شناساي          

هايي است كـه مـي توانـد جلـو ايـن آسـيب را                اال ببرد از ضرورت   هماهنگي را ب  
 .بگيرد



 ...شناسي در حوزة علوم انساني                                                   آسيب

 

257

 بي توجهي به تعارض مباني الهي با ساير مباني. 3
مباني الهي نظير خدا محوري و انسان شناسي ديني وخاستگاهها و ريشه هايي كه              

 كنند، جهان بيني الهي و قرآني را درحكمت صدرايي وعرفان ابن عربي ترسيم مي            
قديم ومبتني هستند كه به صـورت مـستقيم وغيـر مـستقيم بايـد در علـوم                  مباني  

 .انساني مورد توجه قرار گيرند
 و    مردانـه  بـين جهـان      فمنيسم هاي پـست مـدرن      ه فمنيسم،  فلسف در  به عنوان مثال  

ـ    گوينـد، بايـد     مي شوند، ودر نتيجه مـي      تفاوت قائل    زنانه   جهان  ه و  جامعـه مردان
نظريـات دينـي    اين معني هـر چنـد در ظـاهر بـا            ند ، جامعه زنانه ازهم منفك شو    

است ولي از جهت مبنا يا مباني ما سازگار نيـست،به تعبيـر ديگـر               اسالمي سازگار 
اولويت انفكاك محيط هاي مردانه وزنانـه در نظريـات دينـي مـا بـر مبنـاي نـوع                    
خاصي از انسان شناسي ديني و ماهيت شناسي جنـسيتي اسـتوار اسـت كـه بـين                  

لي نظريه انفكـاك محـيط هـاي        زن ومرد اتحاد جوهري قائل است،و     جوهره روح   
از زنانه در جوامع پست مدرنيسم بر اين مبنا استوار اسـت كـه روح زن بـا                   مردانه

 .روح مرد، و جهان مرد با جهان زن به صورت كلي با يكديگر تباين دارند
سيم بندي  از همان آغاز با مسئله تحول آشناست تق       در جامعه شناسي آكادميك كه      

كنت، و همبستگي مكانيكي وارگانيك دوركيم ،وجامعه شناسي سـنتي و           سه گانه   
، همـه نـشان از      داري مـاركس   داري و ما قبـل سـرمايه        سرمايهجديد وِبر و جامعه     

 1. است  حساسيت بنيانگذاران جامعه شناسي به امر تحول بوده

ه شـناختي ديـن     ولي حساسيت اين افراد به امـر تحـول ، بـا مبنـاي الهـي جامعـ                 
امري مثبت   سازگاري ندارند،هر چند كه تحول در ديدگاه جامعه شناسي اسالمي،         

و بايسته به حساب مي آيد ولكن اين تحـول و توسـعه از حيـث مبنـا بـا مبـاني                      
 .كيم و كنت وساير جامعه شناسان مادينگر متفاوت است دور
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گـستره  تكامـل ودر   جامعه شناسي ديني بر مبناي استواري نظيـر فلـسفه            تحول در 
از نظر گاه دين    گيرد؛ ستي معنا شده ونضج ونما مي     شناسي و فلسفة تكامل ه     هستي

 به زمين آمده ودوباره بايد      دارد روح ناطقه قدسي است كه از مبدأاعلي         الهي انسان 
 هر چند كه واژه و مفهـوم      لذا.  ستي به كمال مطلق نائل آيد     با طي مراحل تكامل ه    

ويژگي هاي اشتراك لفظـي در اوضـاع أدبـي          ر مشترك با  تحول يك مفهوم به ظاه    
ره كرد تفاوت مباني براي     جا بايد به آن اشا     ولكن نكته بسيار مهمي كه در اين       است

 .است آن وصول به
فلسفه تكامل انسان در پارادايم هاي ديني الهي به اين صـورت اسـت كـه انـسان                  

از حالـت قـوه بـه فعـل     جهان اكبري است مطابق با جهان عيني كه بايد قـواي او   
 .تبديل شودو در اين صورت انسان به حكمت و خير كثير مي رسد

الحكمه صـيروره االنـسان عالمـاً عقـيالً         « : مال هادي سبزواري در اين باره گويند      
خـدا گونـه شـدن انـسان        فه تكامل انسان در جهـانبيني الهي،      فلس 2»مضاهياً العيني 

وتحـولي كـه جامعـه انـساني بايـد          .خاكي و وصول به خالفت كبراي الهي اسـت        
كـيم بـه    انجام دهد با تحولي كه در جامعه شناسي درو        براساس اين فلسفه تكامل     

 .انجام مي رسد متفاوت است
 

 آسيب شناسي ادبيات علوم انساني: ب
 بي توجهي به مباني پارادايم ها در تدوين ادبيات علوم انساني. 1

در . شـوند  يري از مباني متـاثر مـي       صورت چشمگ  انساني در بخش ادبيات به     علوم
از  ارزشـي بـر گرفتـه        نظام ارزشي انسان شناسي دينـي بانظـام        گيري و چالش بين   

انسان شناسي هاي غربي سبب ايجاد اضطراب در ادبيات متون كتب درسي علـوم          
 .انساني شده است

در ساختار حاكم   حل تكامل خود هنوز نتوانسته است،     كامل ترين مرا  در  انساني  علوم
انساني ،حضور مباني واصول موضوعه ارزشي انسان شناسـي          برادبيات كتب علوم  

هــا  بــا مباحــث وســاخت را حفــظ كنــد تكامــل حــضور ادبيــات دينــي هماهنــگ
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انـساني از    ر كـالن نظيـر تـدوين كتـب درسـي علـوم            سـاختا در  دينيشناسي   انسان
 .هايي است كه بايد به آن توجه وافي و شافي شود ضرورت

 حدي چشمگير است كه حتي از طريق مجمع تشخيص مصلحت           اين ضرورت تا  
 .نظام نيز بايد با قيد فوريت هايي مورد مالحظه قرار گيرد

ط با بخـش تـدوين كتـب درسـي بايـد بااهتمـام              تمامي حوزه هاي پژوهشي مرتب    
اعتناي كمي و كيفي قابل توجهي در راستاي تصحيح و تعديل اين ادبيات كوشا              و

 .باشند
هـاي    به اصالت پارادايم ها و مباني در ادبيات نهضت ترجمه در رشته      عدم توجه . 2

 علوم انساني
يكي از آسيب هايي كه سبب مي شود ادبيات كتب علوم انساني با پـارادايم هـاي                 

يني هماهنگي نداشته باشـد عـدم وفـاداري مجتهدانـه وارزيابانـه             انسان شناسي د  
ونـده   يك نهضت نقادانـه وپـيش ر       است، از اين رو بايد در     ها  اصالت ها وارزش   به

 فكـر بـشر معاصـر، در ترجمـه هـائي نظريـات انـسان                هاي  دستاورد  ضمن احترام 
شناسي غربي و وارد نمودن آنها به كتب درسي تجديد نظر و باز نگري شودو در                
ضمن ترجمه در بارهاي معنائي منفي واژه هاي بيگانه دخل وتصرف انجام گيـرد،   

ترجمـه و  «ترجمه منافاتي ندارد و گاهي با افـزودن قيـد          اين امربا حفظ امانت در      
بـه تعبيـر ديگـر      .شـود   ،اين مشكل حل مي    »ترجمه با دخل وتصرف   «يا  » تلخيص

ي مفا هيم مادي در ادبياتي كـه حـاوي يـك نكتـه مثبـت                ها  مشخصه ها ومختصه  
ولي ت هايي منفي دراذهـان ارتكازيابـد،      هاو زير ساخ   است سبب مي شود پارادايم    

هـا   رمندانه اين معاني از مفاهيم سبب مي شود كـه اصـالت هـا وا رزش               حذف هن 
 .ماندگار تر وريشه دارتر بمانند

  انسانيمعدم توجه به ارتباط معنا و زبان در علو. 3
يكي از مواردي كه سبب مي شود مباني وپارادايم ها ي الهي وانـسان شناسـي در                 

 ساخت هاي اليه هـاي متـون        متن علوم انساني به فراموشي سپرده شود و در زير         
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علمي قرار گيرند،عدم توجه به مباحثي است كه ارتباط عميق معنا و لفظ را نشان               
 .دهد مي
هـاي هـستند كـه       اكنون فلسفه هاي زبان شناختي در جهان از مهم ترين فلسفه           هم

 .متكفل تبيين اين ساحت ومقوله اند
باحث ضروري ،نقـائص  تصلّب بر قواعد و ضوابط متعارف و محدود وغفلت از م 

ي و  ما در زمينه انديـشه ور     .رتباط معني و لفظ ايجاد مي نمايد      مهمي را در اصول ا    
لفظ و معني دچار آسـيب      توسعه توجه به ارتباط      نظريه پردازي تخصصي در زمينه    

علـوم    هر چيـزي خـود را در زمينـه و حـوزه            و آين آسيب بيشتر از    جدي هستيم   
 .انساني نشان مي دهد

دون توجه به فلسفه هاي زبان شناختي نمي تـوان معـاني را بـه صـورت                 امروزه ب 
مباني وپارادايم هاي هستي شـناختي و  . كارساز وكارآمد، به جهان علم عرضه كرد 

معرفت شناختي و انسان شناختي و روش شناختي و دليل شناختي در حوزه زبان              
 . و نقادي قرار گيرندو ادبيات بايد با توجه به نوع اين ارتباط ها مورد كارشناسي

باز شناخت سره از ناسره در استنباطات ادبيات زباني رشته هاي علوم انـساني بـا                
توجه بر عرضه بر مباني و پارادايمها مستلزم اين معني اسـت كـه مـا بـه نهـضتي                    
علمي  در باب بايدها ونبايدهاي ارتباط معني و لفظ توجـه نمـاييم و بـا جنـبش                   

ر امـروزه مـا بـه حيـات          و نهادينه نمودن آنها بپردازيم، اگ      معرفتي به بايسته كردن   
هاي ادبياتي جهـان جديـد را درك         آن آگاهي نداشته باشيم ،و هندسه      مدرن ولوازم 

نكنيم و نتوانيم معاني عميق ديني را در قالـب الفـاظ در آوريـم از حقـايق عقـب                    
 .خواهيم ماند

 پژوهشي در زمينه ارتقاء و تصحيح ادبيـات كتـب علـوم             هاي  دستاورد  عدم توجه .4
 انساني بر طبق مباني و پارادايم ها 

در دهه اخير تالش هايي در زمينه نقد ونواوري ادبيات متون كتـب درسـي علـوم        
ي كـشور پيـشتاز در ايـن    م رسيده اسـت وبعـضي از پژوهـشگاهها    انساني به انجا  
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ي  در مركز اصلي اقتدار و تصميم گيـر        فرهنگ و انديشه بوده اند ولي تا وقتي كه        
،اين دستاورد هاي پژوهشي نهادينه نشوندنمي      در چارت اداري مناسب وزارتخانه    

ــسته اي در مــتن كتــب در  ــسته و باي ــاثير شاي ــد ت ــد توانن ــر جــاي گذارن . ســي ب
هـا داشـته     است، مؤلفين كتب درسي تعامل مثبتي بـا ايـن پژوهـشگاه            بنابراين،الزم

 پژوهشي درزمينه هماهنـگ كـردن ادبيـات كتـب           هاي  دستاوردهاو  باشند، نوآوري 
اسـتخدام زبـان نـو وتنـسيق        .وجو مختلفي دارد  وم انساني با مباني و پاردايم ها،      عل

تي شـگرف و ژرف   يك ساختار جديد در طرح يك مطلب يا مبحث بايد با تـامال            
ديم گاهي سبب مي شود كه معناي قـ       از قالب هاي نوين      به انجام رسد زيرااستفاده   

 .اصيل نيز دچار آفت زدگي گردد و
پرداختن به نكات تازه و موضوعات جديد و احيانا تبيين نظريات جديد در سـير               
تكاملي علوم انساني سبب مي شود، كه علوم در قالب فروعـات در هـم تنيـده و                  

تـدوين ابتـدايي    ه روز گسترش يافته و از       شاخ و برگ گسترده مباني علوم ،روز ب       
ادبيات ايـن   در  ن دوري و استبعاد؛ سبب ساز ورود رخنه هايي        ، واي خود دور شوند  
متاسفانه جريان متجدد و شـيفته ودلباختـه فكـر وفرهنـگ مـسلّط              .علوم مي گردد  

 .ها ادبيات اصيل علوم انساني بر جاي مي گذارد واژه در غربي جاي پاي خود را
 

 هاي علوم انساني آسيب شناسي حوزه روش
 ي بعضي اليه هاي جهان بيني با روش هاي علوم انسانيعدم مطابقت ديدگاه. 1

گاهي بـا اليـه هـاي مختلـف         داست ،مطابقت ديـ    هاي علوم انساني ،الزم     در روش 
جهان بيني الهي وجود داشته باشد ،در علمي نظير جامعه شناسي كـه روش هـاي                
متداول آن را روش هايي از قبيل روش توصيف استنباطي، روش تاريخي ، روش              

خاستگاههاي طراحي  . نظير آن معرفي مي شود،ضرورت دارد     ... ي تاريخي و  تطبيق
اين روش ها بازبيني شود تا اين روش ها در مراحل بـدو وكمـال خـود منافـاتي                   
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بازير ساخت ها، محتوا و راهبرد هاي كار آمدتر روشـهاي جامعـه شناسـي دينـي              
 .نداشته باشد

 شناسـي كنـت مبتنـي بـر وجـود           به عنوان مثال اگر براي رسيدن به نظريه جامعه        
هاي تاريخي در جوامع بشري و بازگـشت بـشر از خـدا محـوري در طـول                   دوره

 بينـي  تاريخ بر مبناي مطالعات تاريخي و استنباطات ظني بوده است،ولي در جهان     
ه از ظـن و گمـان و اسـتقراء وحـدس مـذمت شـد                آني روش اسـتفاده    الهي و قر  

الهي بر اساس معرفت شناسي وهويت شناسي       هاي   در ديدگاه  هائي كه   ؛مذمت  است
ذهن وجوهره شناسي حقيقت انساني شكل گرفته است نشان دهنده اين است كه             

 اسـت اصـوال نمـي    هاي نابجاست ،ازروش هاينـا بجـا     نظرياتي كه متخذ از روش    
قم آنها مجبور نيـستيم    سمدي باشد و ما براي شناخت صحت و       تواند نظريات كارآ  

تجربيات و حقايق عينـي بـه روش آزمـون و خطـاي حـسي               كه در ناحيه عرضه     
شناختي و زير ساخت معرفتـي       شناسي  روش  ويم بلكه مقبول واقع نشدن    پناهنده ش 

 .اصطياد اين نظريات براي سقم وبطالن آنها كافي است روش
بجـايي نظيـر اسـتقراء نـاقص در          نيـز روش هـاي نا      شناسـي   رواندر علمي نظيـر     

 .مي تواند ما را به نتايج و حقايق اصيل واصل نمايدهاي محدود انساني ن سوژه
 معروف شخصيت در مكتب فرويد كه بر اساس         شناسي  روانبه عنوان مثال نظريه     

اساس بـاطلي   ، بايد نظر گاهي جنسيتي به تفسير رفتاري و كنشي انسان مي پردازد          
ايـن   علمي و مرحله آزمون و خطـاي         هاي  اشد و اين بطالن نه تنها درثمره      داشته ب 

بلكـه ايـن خطـا در اصـل روش فرويـدي           ،  شناختي به ظهور مي رسد     نظريه روان 
 .براي رسيدن به اين نظريه آشكار است

كـاوي وي اسـتوار اسـت و روش          هـاي روش فرويـدي بـر اسـاس روان          شاخصه
كاوي وي بـراي تحليـل رفتـاري وعناصـر شخـصيت يـك روش توصـيفي                  روان

 ق اكتشاف علمي،داراي صحت نيـست، و      استقرائي ناقص است كه از نظر گاه منط       
هم اكنون حتي در فلسفه هاي نظير فلسفه پوير و در مكاتب فكـري انديـشمندان                
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مسلماني نظير آيت اهللا صدر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، لذا نمي تـوان                
همه رفتارهاي مشابه افراد را به زيـر سـاخت هـاي مـسائل جنـسي آنهـا مربـوط          

 .دانست
 به بستر مباني در فرآيند توسعه روش هاي تحقيقتوجه . 2

 خـود را توسـعه كمـي        هاي بيستم تمدن مدرن توانست دستاورد     در نيمه دوم قرن   
 تحقيقات را در ارتباطات قرار دهـد، و بـراي آن شـبكه تحقيقـات                دهد، وراهبرد 

گسترش يابد بايد روش هاي تحقيـق نيـز در گـستره فرهنگـي و بـستر متناسـب                   
 .توسعه يابد

توليد روش هاي تحقيق اسـتراتژي تحقيقـات در قـرن بيـستم بايـد متناسـب بـا                   
 . هاي علوم انساني رشد و نمو پيدا كند روش

 ساله دارد ودر نيمه اول قـرن بيـستم روش هـاي             500در تمدن رنسانس كه عمر      
چگونگي تبديل كم به كيف وكيف بـه كـم در           .تحقيق در حال تكميل شدن است     

 .آمده است به دستهمين قرون 
 خاستگاهي مورد دقت قرار گيرد و      مباني در روش هاي تحقيق نيز بايد پارادايم و       

 .استراتژي توسعه و گسترش تحقيقات متناسب با مقياس جهاني طراحي گردد
 
اجرائي عمليـاتي نمـودن هماهنـگ كـردن           هاي  بي توجهي به سازوكارها وروش    . 3

 هاي ديني با متن كتب درسي مباني وپارادايم
همه آسيب ها در زمينه مورد بحـث مربـوط بـه بخـش علمـي ونظريـه پـردازان                    

ربـوط بـه بخـش سـازو كارهـا و         تخصصي نمي شودبلكه بسياري از آسيب هـا م        
هاي اجرائي است كه بتواند به امورات مربوط به نهادينه كردن اين گونـه از                روش

 .منويات علمي ، جامه تحقيق بپوشاند
و برنامـه ريـزي مـصرح بـراي رسـيدن بـه اهـداف و                ارائه سازمان روش اجـراء      

 .هاي علمي از مواردي است ،كه نياز است بيشتر و بهترمد نظرقرار گيرد آل ايده
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هاي روش هاي سازماني درحوزه تحقيقي كـردن اهـداف علمـي كمتـر از                كاركرد
كاركردهاي نظريه پردازي هاي تخصصي نيست و اين هـر دو بـه منزلـه دو بـالي          

 . مقصود نائل شوندتوانند به با پرواز هماهنگ مي هستند،كه
موانع كاربرد و كارائي روش هاي اجرائي براي عملياتي نمـودن هماهنـگ كـردن               
پارادايم ها ومحتويات نظريات و متون علوم انساني به ويژه در بخش كتب درسي              

ناسائي ، بعضي از اهداف سياسي و حتـي         شبايد شناسايي شود،گاهي در سير اين       
ودجه هاي كالن مرموز بين المللي كشف مي شود،كه براي مانع سـازي در ايـن                ب

 .زمينه ، كمال تالش و كوشش را به عمل مي آورند
 

 هاي علمي در علوم انساني شناسي حوزه تالش آسيب
هـاي متـون درسـي       علمـي در تطـابق پـاردايم       اجتهاد آسيب انسداد استنباط و   . 1

 الهيهاي علوم انساني با مباني  رشته
هاي متيني كه در علوم انـساني وجـود          ها و سرمايه   ارزش هاي غني ،كارمايه    رغم  به

انـسداد بـاب اجتهـاد علمـي و انديـشه            ،  عظيم يها سيب آ  يكي ازآفات ها و    .دارد
 .وري در اين زمينه است

به تعبير ديگر سرمايه هاي اصلي و خزائن اوليه همه علوم انساني در مـتن علـوم                  
سفانه بسياري  أاست ولي مت   شده  رويكردهاي الهي ذخيره   ها و   نگرش الهي و ديني و   

وآن گـاه     هرشد و نمايافتـ    و  وم انساني در جهان غرب شكل گرفته      هاي عل  از شاخه 
 .اند هاي علوم انساني داخل شده ي رشتهدر متون كتب درسبه صورت وارداتي،

انـساني از اصـول     به معناي عام يعني استخراج فروع مسائل علوم         » اجتهاد علمي «
ارائه شده در نگرش هاي ديني يكي از وظايف مهمي است كه در اين عرصه بايد                

 ، تخريج و تنسيق معارف علوم انـساني بـر اسـاس معرفـت دينـي              .به آن پرداخت    
عام و فراگيري را طالب مي كند تا بتـوان در تطبيـق شـاخ و بـرگ علـوم                     اجتهاد
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سازي متـون كتـب درسـي        مدآ نو فق شد و  شناسي مو  زشي انسان انساني با مباني ار   
 .هايي است علوم انساني محتاج چنين تطبيق و كاوش

قرن ها ركود وركون در زمينه اجتهادي علمي در رشته هاي علـوم انـساني سـبب                 
شده است كه ما چاره اي به جز استفاده از نظريات وارداتي در مـتن كتـب علـوم                   

 .انساني نداشته باشيم
ش فكري ، نظير احياء و باز آوري علـوم انـساني كـه متـروك                هاي اين تال   بايسته
اند و همچنين پويـا نمـودن تـالش هـاي فكري،هماهنـگ سـازي نظريـات                  مانده

مختلف علوم انساني با پارادايم ها ومباني؛و توجه به ضرورت نقد و نـو آوري در        
 دينـي  ، مي تواند گام موثري در احياء مجدد علوم انساني در فرهنـگ         علوم انساني 

وزارت علوم در سياسـت هـا وبرنامـه ريـزي هـاي خـود بايـد حفـظ                   . ما بردارد 
ها و فرهنگ خودي و ميراث غني و قويم فكري و علمي بازمانده از سـلف       ارزش

 .جه بيشتري قرار دهد را در متن مورد تو
عدم توجه كافي به مباني الهي  جنبش نرم افزاري در توليد علم در علـوم                . 2

 انساني
ه ايراني مـا در جنـبش نـرم افـزاري و در نهـضت توليـد علم،بـيش از هـر                      جامع
حيه علوم انساني موفقيت داشته باشد ولي متاسفانه عـدم           ااي مي تواند در ن     جامعه

توجه به جايگاه و شئونات علوم انساني و عوامل ديگر سبب شده است كـه ايـن                 
 .امر به صورت جدي و فراگير در جامعه ما متحقق نشود

يد علم در منزلت علوم انساني و ازپايگاه توسعه همه جانبه و پايدار و جهـاني                تول
يد علوم انـساني ،توجـه      بايد مورد مطالعه قرار گيرد،ولي در اين جنبش باز هم تول          

 بـاره   ت كه مـي توانـد مـا را در ايـن            و جنبش نرم افزاري از مواردي اس       فناوري  به
كامپيوتر مطرح شد وتوليد علم نيز با       جنبش نرم افزاري به تبع پيدايش       .كمك كند 

كميـت   كه بايد نخست سـرعت نـرم افزار        نرم افزارها ارتباط قويمي دارد تا جايي      
اطالعات آن محاسبه شود تا بتوان نتيجه گرفت كـه مهندسـي طـرح توليـد علـم                  
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كه به تبـع توليـد ابـزار جديـد           جنبش نرم افزاري يعني اين    . چگونه پيش مي رود   
و متناسب با موضوعات مختلف نرم افزار متناسب توليـد شـود            رياضيات محاسبه   

تا بدين وسيله نرم افزارهاي مختلف با تحقيقات محققين علوم انـساني هماهنـگ              
شده و طرح مهندسي هاي توليد علم بر پايه جنبش هاي نرم افزاري فزوني گيـرد                

اساس آن  ولي در جنبش نرم افزاري هم شاخصه ها  وامتيازاتي وجود دارد كه بر               
 .مي تواند علوم انساني الهي باقي بماند

و   آور محـصوالت   تكـرار سرسـام    فراموشي مباني الهي در موازي كاري و       .3
 توليدات علمي رشته هاي علوم انساني

جدي و مهم و چشمگير در حوزه علـوم انـساني تكـرار             يكي از آسيب هاي بسيار    
ي است؛و ايـن مطلـب از       وموازي كاري در پژوهشها، تحقيقات و محصوالت علم       

ايـن مـسئله درحـد نزديـك     .زاويه نگاه فراموشي مبادي ومباني قابل تحليل اسـت    
بحران ملي و معضل فرا گير در همه دستگاهها ي آموزشي ،حوزه هاي پژوهـشي               
و سازمان و نهـاد هـا وهمـه اجـزاء بدنـه جامعـه نفـوذ كـرده اسـت و متاسـفانه                        

راگير،كار آمد و روز آمد نبـوده اسـت ،و بـه     راهكارهاي مبارزه با اين آفت ملي، ف      
همين جهت نتوانسته آن سان كه بايسته و شايسته است اين آسيب ها وآفت ها را                

 .از بين ببرد
انساني از منظر مباني فلسفي      ها در علوم   عدم توجه به اولويت ها وضرورت     . 4
 پارادايم و

وجهـاني و نظريـات     هاي رشته هاي علوم انساني اين است كه بـه ج           ازآسيب  يكي
و توليدات علمي در علوم انساني آن گونه        .مطرح در جهان معاصر توجه نمي شود      
ها و توانمندي هـاي موجـود پـيش          ي مند كه بايسته و شايسته است مطابق با نياز       

تواند جلو بعضي از ايـن       ريزي در اين جهت مي     سياست گذاري و برنامه    .رود نمي
مبـاني   ها و  ي و فرا گيري بگيرد ،توجه به پارادايم       ها را به نحو جد      وآفت ها  آسيب

مطــرح در تــاريخ فلــسفه در دوره هــاي فلــسفي جهــان مــي توانــدما را بــه ايــن 
 .ها واقف كند ضرورت
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 نوشتها پي
   يان روكس بـرو،  ترجمـه دكتـر مـصطفي ازكيـا بـا       - جامعه شناسي توسعه  -1

 1370همكاري محمد سعيد ذكائي، نشر توسعه ،
 



 
 
 
 
 
 

 ها و موانع علوم انساني در ايران آسيب
 

 1محمدرحيم عيوضي
 

 چكيده
انقالب اسالمي ايران به عنـوان انقالبـي فرهنگـي ـ اجتمـاعي بـه دنبـال اصـالح         

يـت ديـن و مـردم       فرهنگي و تحول اجتماعي، نظام جمهوري اسالمي را با محور         
گيـري از     هـره بديهي است كه اصالح و تحـول روشـمند نيازمنـد ب           . سيس نمود تأ

 كه به داليل متعددي، فرايند استفاده از اين         هاي علوم انساني است      و يافته  تجارب
در مقالـة حاضـر سـعي شـده اسـت نگـاه             . ها و موانعي روبروست    علوم با آسيب  

هاي فرهنگي، آموزشي، سياسي      جامعي به اين موارد عرضه گردد تا تأمل در ريشه         
اءاهللا در دستور كـار مراجـع مـسئول در ايـن            ش  و اقتصادي آنها، ترغيب شده و ان      

 .عرصه قرار گيرد
 

 ، آسيب شناسي، حوزه، دانشگاهايران علوم انساني،:ها كليد واژه
 
 

                                                 
 )ره(المللي امام خميني  عضو هيئت علمي دانشگاه بين. 1
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 مقدمه
 كـه شـامل مطالعـات و تـأمالت     اسـت  اي از علوم به طور كلي شاخهعلوم انساني  
ز رشد  تنوعي ني هاي م    و در زمينه   ه خودش از زواياي گوناگون است     انسان راجع ب  

اسيم متعلق بـه    شن  مي) علوم اجتماعي (نام علوم انساني     ه امروزه ب  آنچه. يافته است 
در برداشـت   .  كه برخاسته از تحول نگرش به عالم و آدم است          است  دورة جديدي 

بندد و غايتي براي هـستي        ها رخت بر مي     از پديده » معنا«و درك جديد به عبارتي      
هـاي چـالش برانگيـز علـوم          تـوان زمينـه     ميبدين ترتيب   . شود  در نظر گرفته نمي   

هـاي تـاريخي و    انساني در ايران را شناخته، بدين توضيح كه برخورداري از سنت          
نفسه دربردارندة نوع     باوري و عمل به احكام ديني در ايران، في          دار بودن دين    ريشه

خاصي از درك براي تحليل مسايل انساني گرديده است كه الزاماً منطبق و همسو              
گريـزي دوران جديـد     ، خصوصاً كه دين   انساني در معناي جديد آن نيست     ا علوم   ب

تأثيرات مشخص و مستقيمي در پردازش مسايل در اين علوم داشـته اسـت و بـه                 
 .هاي شديدي را با آنها در ايران اسالمي برانگيخته است همين جهت مخالفت

مارگران از ايـن علـوم      جويي استع   عالوه بر اين، تجربه تلخ دوران استعمار و بهره        
در تسهيل سلطه بر كشور سبب سوءظن نسبت بـه منبـع و مـوطن ايـن علـوم از                    

ــت    ــده اس ــر ش ــوي ديگ ــان آن از س ــدگان و عالم ــسو و دارن ــابراين. يك  در ،بن
شناسي علوم انساني در ايران نبايد فراموش كنيم كه محور اصلي، تداخل و               آسيب

شـود كـه      يب اين سؤال مطرح مـي     بدين ترت . بلكه تعارض فكري و فرهنگي است     
طـور كلـي و       هاي چون ايران ب     مقصود از علوم انساني و ضرورت آنها براي جامعه        

 طور خاص چيست؟ هايران انقالبي و نظام جمهوري اسالمي ايران ب
آورد بـراي     رسد ربط وثيق علـم بـا قـدرت در دنيـاي جديـد الزم مـي                  به نظر مي  

ون قصد قوي شدن در ايران اسالمي وجود        قدرتمند شدن از آنها بهره جست و چ       
در معناي  ) تماعيعلوم اج (هاي قدرت همان علوم انساني        دارد طبعاً يكي از شاخه    

هايي كه مختصراً در ابتـدا گفتـه شـد     البته به جهت وجود تفاوتجديد آن هستند،  



 ها و موانع علوم انساني در ايران                                                   آسيب

 

271

 بـه   گيرنـد و متعهـد      اي را بـر عهـده مـي         علوم انساني در ايـران وظـايف دوگانـه        
 كه چگونگي قوي شدن صرفاً يكـي از آنهاسـت و     به دو سؤال هستند    پاسخگويي

. يابـد   ديگري به موضوع و هدف الگو شدن به لحاظ معرفتي و مبنايي ارتباط مـي              
 :ند ازا ها عبارت اين پرسش

گـردد؟   و يـك كـشور ضـعيف، قـوي مـي        چگونه يك كـشور قـوي، ضـعيف          .1
يابي و از دسـت دادن    در قدرتعبارت ديگر متغيرها، عوامل و عناصر تأثيرگذار       به

 گردند؟ قدرت كدامند و هر يك به چه نسبتي و در چه زماني فعال مي
عبارت ديگر با عنايت بـه       بهن علوم انساني را به خدمت گرفت؟        توا   چگونه مي  .2

اي فرهنگي ايـران    ه توان اصالحاتي متناسب با ويژگي      ماهيت اين علوم چگونه مي    
 »مقصد عالي حكومت اسالمي   «ورد و آنها را در خدمت       وجود آ  بهاسالمي در آنها    

  قرار داد؟)12:1374صحيفه انقالب اسالمي،(
انقالب اسالمي با طرح شعار استقالل كه نياز به باور و درك فرهنگـي از هويـت                 

ورزي در  هــاي جديــد در انديــشه تــاريخي ايــن ملــت دارد ســبب گــشايش افــق
د جوانـه زدن باورهـا و اعتمـاد بـه     خصوص مسايل انساني گرديده و امروزه شاه  

هويـت تـاريخي    از  حـل مـشكالت از راههـايي برگرفتـه        پذير بودن     نفس به امكان  
بينانه   خويش و خصايص خاص جامعه ايران و آزاد از تجويزات آمرانه و غيرواقع            

 .انديشمندان غربي هستيم
بعـد از   ) اعيعلوم اجتم (توان گفت نوع نگاه و انتظار از علوم انساني             مي ،بنابراين

در . سـازد   انقالب اسالمي ايران ضرورت جدي اهتمـام بـه آنهـا را مـشخص مـي               
تعهد بدان هستند،     هايي كه ظاهراً اسالمي اما عمالً بي       مقايسه با جوامع و حكومت    

علوم انساني در ايران مسئوليت معرفي و حمايـت نظـام و انقـالب را در دو بعـد                   
ها هويـت خاصـي را بـراي ايـن           مسئوليتهمين  . داخلي و خارجي بر عهده دارد     

كـه در     در حـالي   .علوم مشخص ساخته و به رشد آن كمـك فـراوان كـرده اسـت              
كشورهايي كه خواست استقالل در آنها با جديت دنبال نشده، با بازنمودن درها و              
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انـد    اي ساخته   با كمترين دل نگراني از تهاجم فرهنگي غرب صرفاً صورت آراسته          
توان اين قبيـل رشـدها        شود و نمي    ي و ملي مناسيب تغذيه نمي     كه از ريشة فرهنگ   

عالوه بر ايـن انقـالب اسـالمي        . را در محدودة تعريف توسعه پايدار قلمداد نمود       
هاي داخلـي و     زمينه آشنايي مستقيم علوم انساني را با مشكالت و موانع و چالش           

انـساني قـوي     امروزه با احساس نياز به داشـتن علـوم           .خارجي فراهم كرده است   
براي قوام و دوام يافتن استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي، بيش از پيش توجـه               

ريزي جهت رفع و حل موانع را ضـروري           هاي آنها و تالش براي برنامه      به ضعف 
گري   روشن است كه ايجاد تحوالت عميق فرهنگي و مقابله با سلطه          . ساخته است 
هاي مربوط به     توجه به حوزه      فني كشور بي    تواند فقط با تكيه بر بنيه       مخالفان نمي 

وم علـ (ترين معضالت علوم انساني      اكنون به بيان مهم   . علوم انساني صورت پذيرد   
هـاي     گفتني است كه كلية اين مـوارد داراي ريـشه          .پردازيم  در ايران مي  ) اجتماعي

 فرهنگي، سياسي و اقتصادي بوده كه به صورت متقابل بر يكديگر تأثير گذاشته و             
هرچند درهم تنيـدگي    . اند  به حفظ تشديد وضعيت نامطلوب كنوني منجر گرديده       

هـاي بـروز ايـن مـوارد          هاي مختلف مانع از تفكيك مطلق زمينـه         سطوح و عرصه  
 .ايم اما براي هر يك، عرصة مولّدي در نظر گرفته. گردد مي

 
 )فرهنگي: عرصه مولّد(توجهي به علوم انساني  توجهي و كم  بي

تـوان انتظـار      ا كه بدون وجود تقاضا و حمايت مادي و معنوي كامل نمي           بدين معن 
ست كه اين دسته از علوم عمـالً از جايگـاه            ا واقعيت آن . رشد اين علوم را داشت    

انـد لـزوم حمايـت از       شايستة خود در جامعه برخوردار نيستند و تاكنون نتوانـسته         
از ضـرورت گريزناپـذيري     بيان اين مشكل بيش از هر چيز        . خود را توجيه نمايند   

شود و آن به جهت اهدافي اسـت كـه در             توجه به علوم انساني در ايران ناشي مي       
 .اند انقالب وجود داشته و در قانون اساسي مندرج گشته
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ه بـا علـوم طبيعـي، خـاص ايـران           البته عدم تناسب جايگاه علوم انساني در مقايس       
در مـورد علـوم انـساني و در    گـرد كـه        و اين وضعيت به موانعِ عامي برمي       نيست

ـ . انـد   برابر آن وجود داشـته     طـوركلي ترديـد در علمـي بـودن علـوم انـساني و               هب
هـاي   هـاي برخاسـته از مـصلحت    طرف و اعمـال محـدوديت     معيارهاي آن از يك   

هاي علوم انساني، خصوصاً تحقيقات ميـداني كـه بـه نتـايج          سياسي براي پژوهش  
هاي فعاليـت در ايـن       ترين چالش   اساسيشوند، از طرف ديگر       مشخص منتهي مي  
 .دهند حوزه را تشكيل مي

  ترديد در علمي بودن علوم انساني و معيارهاي آن.1
 كه گفته شد ترديد در علمي بودن علوم انساني خـاص ايـران نبـوده و                 گونه  همان

 قرار داشـته    يانسان  روي علوم صورتي عام همواره به عنوان چالشي اساسي پيش          هب
هاي فراواني در مورد حوزة علوم انـساني، مـانع از            مين دليل هم جدال   به ه . است

آلـن  . اعتماد به آنها، مشابه آنچه نسبت به علوم طبيعي وجود دارد، گرديده اسـت             
مند كردن علـوم اجتمـاعي بـسان          ها در تالش براي ضابطه     راين با اشاره به ناكامي    

 كه براي هم رتبه كردن علوم       كنند كه تدابيري    همه گله مي  : نويسد  علوم طبيعي مي  
بـه پـا كـردن    . انـد  كار رفته است، چندان قرين توفيق نيفتـاده     هاجتماعي و طبيعي ب   

هاي تـابع حكومـت،      مؤسسات پژوهشي، دادن تفسيرهاي شغلي از طريق سازمان       
ها و تدبيرهايي كـه      هاي پيشرفته كامپيوتري و خالصه عموم روش       استخدام روش 

هـاي    يـا پيونـد زدن اعـضاء بيگانـه بـدن، و يـا تكامـل               در پرتاب موشك به فضا      
 .انـد   انـد، در ايـن حـوزه چنـدان كـارگر نيفتـاده               مـؤثر بـوده    انگيز فنـاوري    حيرت

 با اين همه به نظر وي درست اسـت كـه ترديـد در علمـي                  )15،1370-14راين(
هايي كه به آن     بودن علوم انساني، ترديدي شايع و همگاني است؛ اما از ميان پاسخ           

 )15:همان( .اند، در هيچ پاسخي ترديد همگاني نشده است ترديدها داده
هـاي   هـا و مفـاهيم و نظريـه        پيچيدگي انسان و رفتار وي از يكسو و ضعف روش         

طـور جـدي مطـرح       همورد استفاده در علوم انساني از سوي ديگر اين پرسش را ب           
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چنين ترديدهايي به   سازد كه چرا بايد صفت علمي بودن را بدانها بدهيم؟ البته              مي
اند و عمالً به صورت عاملي جهت توانمند شدن علـوم             صورت نسبي مطرح بوده   

دانيل ليتل در آغاز كتـاب خـود ايـن وضـعيت را چنـين بيـان                 . اند  انساني درآمده 
همه  با اين ... گذرانند  كند؛ علوم انساني امروزه دوراني پرتالش و پرتكاپو را مي           مي

رسد ايـن اسـت كـه          و شايد مستغالن به اين علوم، مي       چيزي كه به چشم ناظران،    
مـسايل  . شناختي به بار آمده اسـت    گويي در نتيجة اين رشد، نوعي آشفتگي روش       

اند و مناقشات غـامض و پـر          اند بر آن علم مجهول      هايي كه ركن اين علم     و روش 
 )1:1373لتيل،( .شوند پهلوي آن حوزه، در اين حوزه عبث و بيهوده شمرده مي

هـاي آن متوقـف      ها در مورد ملزومات روش علمي و ويژگـي         ا اين وجود بحث   ب
هاي جدي در تدقيق معيارهـاي روش علمـي صـورت گرفتـه              اند و كوشش    نشده

) 1903ــ 1944( كارل ريموند پوپر     هاي  توان به عنوان مثال به پيشنهاد       است كه مي  
كوشـش نمـود    پذيري در مـورد علـوم تجربـي           اشاره كرد وي با طرح معيار ابطال      

البته عمـالً   . ها ارائه نمايد    ضابطة مناسبي براي تمييز و تشخيص علمي بودن نظريه        
: كنـد  پوپر تأكيـد مـي    ،  كه  چناناين معيار نيز نسبي است و جنبه تام و تمامي ندارد            

 1.توان به تمـام معنـي باطـل كـرد           گاه نمي   را هيچ  نظريه  جاست كه هيچ    نكته همين 
 )66:1370پوپر(

بـه  ) علـوم اجتمـاعي   ( وي در علوم انـساني       هاي  كارگيري پيشنهاد   ه اين ب  عالوه بر 
جهت دقت نامتناسب با ماهيت واقعيات اجتماعي و تغييرات آنها، چنـدان قـرين               

انـد    ريمون كيوي و لوك وان كامپنهود به درستي يادآور شده         . موفقيت نبوده است  
براي احتراز از آن    . يستكه در تحقيق اجتماعي اين نوع آشفتگي معنا امر نادري ن          

اي روشـن و بـدون ابهـام          اند به شـيوه     برخي از متفكران، نظير كارل پوپر كوشيده      

                                                 
سيدحـسين كمـالي، شـركت انتـشارات علمـي و           : كارل ريموند پوپر، منطق اكتشاف علمي، ترجمـه       . 1

 66، ص1370فرهنگي، چاپ اول، 
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شود كه    اما در اين صورت تعريف به قدري دقيق مي        . رابطة عليت را تعريف كنند    
هـاي    توان از آن در تحقيق اجتماعي استفاده كرد، زيرا در اين رشته             به دشواري مي  

كيـوي و   ( .يابـد   مطالعـه شـده بـه شـيوة مكـانيكي بـسط نمـي             هـاي     علمي پديده 
 ) 90-91، 1370كامپنهود،

بـه جهـت ترديـد در       ) علوم اجتمـاعي  (توان گفت علوم انساني       به اين ترتيب مي   
علمي بودنشان از جايگاه و موقعيت با ثبات موجود براي علوم طبيعي برخـوردار              

 . ، وجـود دارد   نـساني هـستند   مركز علوم ا  نيستند و اين موضوع در كشورهايي كه        
كننده نظير ايران با شـدت بيـشتري           چنين وضعيتي در كشورهاي مصرف     ،بنابراين

 قابل مشاهده است
در ايران به داليل    ) علوم اجتماعي (به عبارت ديگر سوءظن نسبت به علوم انساني         

هـا و     پيش گفته و تقليدي بودن اين علوم در كشور كه به جهت غفلـت از مؤلفـه                
 مجموعاً از قوت علـوم انـساني در ايـران بـه             رهاي خاص جامعه ايران است    متغي

رغـم   ست زماني كـه علـوم انـساني جديـد بـه            بديهي ا   ، بنابراين. اند  شدت كاسته 
انـد، بـا موانـع و     دستاوردهاي فراواني كه بـراي جوامـع غربـي بـه همـراه داشـته             

ــرو هــستند  مقــام ايــن وضــعيت در ايــران كــه هنــوز در .مــشكالت زيــادي روب
از آنجـا كـه علـوم انـساني         . مانده با شدت بيشتري بروز نمايـد        كننده باقي   مصرف

 و در غيـر ايـن       هـستند   ، نيازمند توجه خاص   نگري هستند   پرهزينه و در گرو آينده    
ها در اين حوزه به حد مطلوب نخواهد رسـيد و در نتيجـه               گذاري  صورت سرمايه 

 .مند شد توان از آنها بهره نمي
 

 هاي علوم انساني اي سياسي براي پژوهشه محدوديت
 از طريق    و رشد مطلوب محتاج ارزيابي مستمر      ها  علوم اجتماعي براي اصالح نظر    

هاي سياسي در خصوص نتايج      ، ليكن به جهت حساسيت    تحقيقات ميداني هستند  
ها وجود دارد كه همچون      هايي براي اين قبيل فعاليت     تحقيقات همواره محدوديت  
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ديد در علمي بودن علوم اجتماعي و ضعف باور به مفيد بودنشان،            مكملي براي تر  
اين موضوع  . ها در اين موارد، غيرقابل توجيه تلقي گردند         باعث شود صرف هزينه   

ها در شدت و ضـعف آن در          و تفاوت  ند مورد پيشين خاص ايران نيست     نيز همان 
ل هربــرت بــالالك بـراي رفــع مــشك . هـر كــشور اســت و نـه بــود و نبــود آنهـا   

هـاي بـزرگ     هاي آزمايشي خصوصاً طرح    هاي سياسي براي انجام طرح     محدوديت
حلي كه براي اين مشكل وجود دارد اين اسـت كـه افـراد                تنها راه : كند  پيشنهاد مي 
اي را متقاعد كنيم كه اگر به نتايجي دقيق و جامع نياز دارند و بايد اجازه                  غيرحرفه

انجام شود؛ يعني اگر به ارزيـابي دقيـق         دهند تا آزمايشها بر مبناي اصولي صحيح        
شود بايد از همان آغاز علماي اجتمـاعي را در            هاي عملياتي احساس نياز مي     طرح

ها دخالت دهند، نه هنگامي كه برنامه به اجرا گذاشته شده و مراحلي              گيري  تصميم
رسـد و     را پشت سر گذاشته است، اين مسايل اگرچـه كـالً بـديهي بـه نظـر مـي                  

هـاي تحقيـق حتـي كمتـرين آگـاهي را             از اصول بسيار ابتدايي طرح     هركسي اگر 
ولـي هنـوز بـه نظـر        . تواند آن را درك كنـد       داشته باشد در همان برخورد اول مي      

هاي اساسي هستند به خوبي اين مسايل        گيري  دار تصميم   رسد افرادي كه عهده     نمي
 ) 58 :1372بالالك،( .را درك كرده باشند

يـران از   دهند كه برخورد بـا مـسايل علـوم انـساني در ا              ان مي ها نش   اين قبيل گفته  
طوركلي حوزه علـوم انـساني       ه فراتر از ايران بوده و ب      اي        جهاتي كه ذكر شد مسئله    

نظر از اينكه در كدام كشور مورد نظر و بررسي اسـت،           را صرف ) علوم اجتماعي (
 موضـوع   قعيات به طرح  الزم است با در نظر داشتن اين وا       ،بنابراين. گيرد در بر مي  
هاي سياسي همچنـين     گفتني است منظور از محدوديت    .  پيشنهاد پرداخت  وعرضه

تـصور  .  مـالي از تحقيقـات اجتمـاعي اسـت         شامل عدم توجه كـافي در حمايـت       
هـاي از پـيش      هاي جامعه و سياست و ارجح دانستن استدالل         فرمولي از پيچيدگي  

زم، ضـرورت انجـام تحقيقـات       هاي قبل از مـشاهده و بررسـي ال         آمده و شناخت  
هـاي عملـي و ميـداني آن         اجتماعي را به لحـاظ نظـري و خـصوصاً در صـورت            
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شود كه چه ضـرورتي       گونه مطرح مي   درواقع موضوع اين  . دهد  شدت كاهش مي   هب
ر تحقيقـات   از اين منظـ   . دانيم چه هستند، هزينه كنيم      دارد در مورد مسايلي كه مي     

يني كاركرد ديگـري ندارنـد و در نتيجـه پـيش از              پيش هاي  اجتماعي جز تأييد نظر   
آنكه از مجهوالت ما در مورد چرايي و چگونگي مسايل مختلف در حـوزة علـوم             

يابنـد و بنـابراين توجـه بـه آنهـا از حـد                انساني بكاهند، بيشتر جنبة تبليغاتي مـي      
رود كه اين نگرش رشد علـوم انـساني را بـا     ضرورت توجه به تبليغات فراتر نمي    

 .سازد الت فراوان روبرو ميمشك
 

 )فرهنگي: عرصه مولّد( كهنگي و تقليدي بودن علوم انساني در ايران 
ورزي در خـصوص علـوم انـساني          ست كه در ايران دو منبـع انديـشه        ا  واقعيت آن 
هر چند امروزه معنا و غايـت جديـدي بـراي علـوم انـساني در نظـر                 . وجود دارد 

 به انسان و نظرورزي و انديشيدن در مـورد          اما چنانچه پرداختن  ،گرفته شده است    
بـديل    آن را مدنظر داشته باشيم بالشـك در ايـن زمينـه، حـوزه داراي نقـشي بـي                  

 .خصوصاً در بارور نمودن فرهنگ ايراني ـ اسالمي است
هاي ناشي از معرفت دينـي       همچنين خواست حكومت و جامعه ديني، لزوم پاسخ       

، چگونگي تعاطي آراء و    بنابراين. خته است را در اين زمينه بيش از پيش مطرح سا        
 براي توليد علم ديني و بومي جهت رفع مـشكالت كـشور و تـالش                ها  تبادل نظر 

اخته شود، اما متأسفانه    ترين مسايلي است كه بايد بدان پرد       براي الگو شدن از مهم    
هـاي عملـي آن بـه خـوبي           حل مناسبي نيافته است و زمينـه         تاكنون راه  اين مسئله 

در دو دهة اخير اقداماتي     : مهدي گلشني در اين زمينه نوشته است      . اند  م نشده فراه
كدام بـه نحـو جـدي و در حـد الزم              ها صورت گرفته است، اما هيچ       در اين زمينه  

 ) 140: 1380گلشني،( .دنبال نشده است
 .رسد علت اين امر همانا فقدان تغييرات الزم در اين دو نهاد باشد به نظر مي
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كه دو نهاد حوزه و دانشگاه هر يك جداگانه نيازمند اصالحاتي هستند تا             دانيم    مي
بتوانند از عهده حل موضوعات مستحدثه و مسايل كشور به خوبي برآيند، در غير              

تواند به صورت كاربردي در تحوالت اجتمـاعي مـؤثر            اين صورت نه دانشگاه مي    
د و همچـون گذشـته      افتد و نه حوزه خواهد توانست اقتدار خويش را حفظ نماي          

 .هاي ايمان در كشور به ايفاي نقش بپردازد در حفظ پايه
: گفتـه اسـت  » وحـدت حـوزه و دانـشگاه   «اعرافي از فعاالن و مسئوالن در زمينـة     

هاي عصر خود بوده      دانش حوزه بايد اين واقعيت را بپذيرد كه زماني متصدي همه         
.  رقيبان علمي بسياري دارد    اما امروزه هايي كه در يك جا متمركز بوده،        دانشاست،

. اسـت   تعامل و تبادل و دست همكاري دادن بـه دانـشگاه           خود منشأ اين پذيرش،   
طور كه دانشگاه هم بايد اين نكته را بپذيرد كـه وضـع جامعـه مـا وضـعيتي            همان

-علمـي «فـصلنامه ( .نيست كه بشود منهاي ديـن بـه همـة كارهـا سروسـامان داد              
 ) 86: 1377هفتم،زمستان  ،شمارهدانشگاه اسالمي،سال دوم»پژوشي

توان فقدان تناسب و هماهنگي و ارتبـاط الزم ميـان دو نهـاد علمـي                  در نتيجه مي  
هاي كـشور را از عوامـل عـدم اجمـاع در شـناخت مـسايل                 گيري  مؤثر در تصميم  

ترتيب رشـد علـوم       بدين. كشور، ميزان اهميت و چگونگي برخورد با آنها دانست        
رد مستمر با مسايل مختلف اجتماعي است به علت تفرق          انساني كه در گرو برخو    

مانـد و فرصـت       بهـره مـي     مباني معرفتي متوليان علم در كشور از انسجام الزم بـي          
به روز نبودن و ضعف توانايي براي        ،بنابراين. يابد  درگيري جدي با مسايل را نمي     

اي هـر   چالش با مسايل كشور از سوي حوزه و دانشگاه كه به داليل مختلفـي بـر               
 .يك وجود داشته تاكنون مانع از تكوين علوم انساني ديني و بومي گرديده است
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 )سياسي: عرصه مولّد(اندوزي علوم انساني  كوتاهي دوران تجربه
هـاي   اول آن بـا آشـفتگي      وپنج سال از پيروزي انقالب كه دهـه        گذشت تنها بيست  

 روبرو بودن با معـضل      خاص دوران انقالب و جنگ همراه بوده است، از يكسو و          
، از سـوي ديگـر سـبب        ع هرگونه تحرك و رشـد علمـي اسـت         سوادي كه مان    بي

گرديدند از هر فرصت ممكن براي بسيج نيروهـا جهـت گـسترانيدن آمـوزش در              
نگـري در     سطوح مختلف در سراسر كشور استفاده شود و با مغفول مانـدن كيفـي             

 .دست نياورد هزم را بمسايل آموزشي و پژوهشي، علوم انساني كارآيي ال
ها و انتظاراتي متوجه علوم انـساني        مدت كوتاهي است كه جداً مسئوليت     ،بنابراين

رغـم فـراهم آوردن كميـت        كه با توجه بـه مـوارد مذكور،بـه        در كشور شده است     
مناسب در اين زمينه، موضوع كيفيت همچنان در حاشيه باقي مانده است و همين              

. انـد   ن ضـرورت توليـد علـم در كـشور شـده           ها سبب طرح مـسايلي چـو        دغدغه
تـوان وضـعيتي      خواهي از علوم انـساني در ايـران را مـي            نوپايي مسئوليت ،بنابراين

هاي خاص معنـوي و      پذير دانست كه نيازمند مراقبت و حمايت        خطرخيز و آسيب  
بـه  . مادي است تا اين علوم بتوانند وظايف خود را به نحو مطلـوبي انجـام دهنـد                

 نيازمند تجربـه    كمبود نيروهاي قوي و مجرب كه عالوه بر تخصص        عبارت ديگر   
، كاربردي شدن علوم انساني در ايران را با مشكل مواجـه سـاخته              كافي نيز هستند  
تـوان اميـدوار بـود بـه مـرور و بـا كـسب تجـارت عملـي بيـشتر                       است، البته مي  

ي در ايـران از     تدريج علـوم انـسان     ههاي آنها ب   آموختگان و استفاده از توانايي      دانش
 .مند گردند تجانس و هماهنگي و تناسب با نيازهاي كشور بهره

 
 )فرهنگي و آموزشي: عرصه مولّد(آموزشي و گزينشي دانشجو  نظام  ضعف 

ها از سـوي      هاي علوم انساني در ايران از همان آغاز تفكيك و انتخاب رشته             رشته
مـالً نيـز در صـورت       گردند و ع    هاي ضعيف محسوب مي     آموزان جزو رشته    دانش

آموزان به اين رشـته هـدايت         ها، دانش   دست نياوردن نمرة الزم براي ديگر رشته       هب
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و در نتيجه در زمان كنكور كارشناسي نيز كـه دومـين مرحلـة انتخـاب                . شوند  مي
هاي علـوم انـساني،       پايه دانستن رشته     به علت غلبة همان نگرش دون      است  گزينش
گردنـد و در نتيجـه دانـشجويان     ها مي   ذب ديگر رشته  آموزان قويتر عمدتاً ج     دانش

تري در مقايـسه بـا دانـشجويان          پذيرفته شده در علوم انساني عموماً توانايي پايين       
هاي مباحث علوم انساني كه      اين موضوع با توجه به پيچيدگي     . ها دارند   ديگر رشته 

ن علـوم   خالق و مبتكر است، كاربردي شدن و بومي ساخت        هاي قوي،   نيازمند ذهن 
 .سازد انساني را با مشكل روبرو مي

ادارة جامعـه بـه     : نويـسد    و تأثيرات آن مـي     تپور در بيان اين مشكال      فرامرز رفيع 
ايـم يـا هـستيم و در          اگر ما در اين زمينه ضـعيف بـوده        . تخصص عميق نياز دارد   

اً عمومـ (رابطه با مسايل علمي       هاي بي  پردازي   ها و  نظريه     گويي  گذشته فقط با كلي   
ايـم، دلـيلش ايـن        فايده، سروته قـضيه را هـم آورده         و لذا بي  ) نفهميده حفظ كرده  

تـرين   هاي پيشرفت علمي در اين مسير كامالً غلط گذاشته و ضعيف           است كه ريل  
ــده     ــوق داده ش ــو س ــن س ــه اي ــي ب ــي و علم ــي، هوش ــر درس ــراد از نظ ــد اف  .ان

 انساني نيازمند تجديدنظر     براي كمك به رشد علوم     ،   بنابراين )  17: 1376پور،  عيرف(
 .هاي انتخاب و گزينش دانشجو هستيم در شيوه

هاي آموزش و تمرين عملي كاربردي و عمليـاتي نمـودن             نكته ديگر، فقدان زمينه   
ـ  نظـري   هـاي     اين در حالي است كه آمـوزش      . نظري است   هاي  آموزش صـورت   ه ب

توانند   از همين رو نمي   اند و     عمدتاً اقتباسي و كمتر انتقادي مورد توجه قرار گرفته        
غالـب بـودن ايـن      . تحوالت پيوسته و سريع جامعه ايران را تحليل و تبيين نمايند          

فرض كه دانستن دقيق مفاهيم و اصول تحقيق، فرد را محقق خواهد كـرد در                 پيش
نظر برخي محققـان بـدان جهـت اسـت كـه همچنـان بـاور بـه برتـري و سـلطه                       

 .اري تحقيقات كشورمان سايه افكنده اسـت      گذ گرايي بر سپاس    پوزيتيويسم و علم  
رسد در اين زمينـه نيـز نيازمنـد تجديـدنظر جـدي                به نظر مي   ) 151: 1385ناجي،(

 .هستيم
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 )فرهنگي: عرصه مولّد(الوصول تلقي نمودن علوم انساني  سهل

اين ) علوم اجتماعي (ارتباط مستمر و پيوسته با مسايل و موضوعات علوم انساني           
الوه بر اين مالك قـرار دادن       ع. شناسيم  وجود آورده كه آنها را مي      هتصور غلط را ب   

 پيشيني و پرهيز از ارزيابي تجربي آنها سبب بروز تنبلي فكـري گرديـده               هاي  نظر
هرچند پيروزي انقالب اسالمي ايـران سـبب نيازمنـدي بـه علـوم انـساني                . است

 امـا همچنـان   تـر سـاخته اسـت    خواهي از آن را جدي   تدريج مسئوليت  هگرديد و ب  
بر و تمايل به اينكه خيلـي سـريع پاسـخ موضـوعات پيچيـده علـوم                   ميانراههاي  
دست آيد، وجود دارد كه مانع جديت الزم در علوم انـساني و پـشتيباني                هانساني ب 

ريزي مشخصي اين فكـر خطرنـاك،         الزم است طبق برنامه    ،بنابراين. شود  از آن مي  
تر از ساخت يـك پـل يـا هواپيمـا و يـا          تمنسوخ گردد كه ادارة جامعه بسي راح      
 .انجام تحقيقات در علوم طبيعي است

 
 )فرهنگي و سياسي: عرصه مولّد(افراط و تفريط در تحليل مسايل 

كند،    بلكه محقق نيز تغيير مي     ،به دليل آنكه در علوم انساني نه تنها موضوع مطالعه         
عـالوه  . گردند   مي شناسي و ديگرشناسي در آن دستخوش نوسانات بسيار         خويشتن

 و سخنان مخالفان    ها  نظر، ضعف در گوش فرادادن به نظر      بر اين، تعجيل در اظهار    
هـايي را در بيـان       جويي در گفتن به جاي شنيدن همواره افراط و تفـريط            و سبقت 

وجود آورده كـه مـانع از پـرداختن          همسايل مطرح در علوم انساني و تحليل آنها ب        
اين ترتيب نيروهاي متضاد موافق و مخالف همـديگر         به  . علمي به آنها شده است    

كنند و به دور از انصاف علمي، واقعيـات تحـوالت اجتمـاعي را در                 را تقويت مي  
 خـود، در    هـاي   مواضع و نظر  گرد و غبارهاي ناشي از خودبيني و اصرار بر صدق           

نگــري و  شــوند ســطحي برنــد، همچنــين ســبب مــي اي از ابهــام فــرو مــي هالــه
اين موضـوع از جـذابيت و ثمربخـشي         . در علوم انساني رواج يابد    زدگي    سياست
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ي ركاهد و توجه به علوم انـساني و رشـد آن را بـا معـضالت بـسيا                   اين علوم مي  
 .سازد روبرو مي

. كنـيم   هاي فراواني وجود دارند كه بـه يكـي از آنهـا اشـاره مـي                  نمونه در اين باره  
روال طرد و نـسخ را      » مدرنيته و بحران ما   «نام   ههوشنگ ماهرويان در كتاب خود ب     

چـه بخـواهيم و چـه نخـواهيم بايـد           : نويـسد   گيرد و مي    به جاي نقد در پيش مي     
را بشكنيم و برويم ذهني راسيونل بيـابيم؛        » اي ذهن   ساخت تَرَك برداشتة اسطوره   «

و به  داري را نابود كنيم      اي زمين   اي و خانوادگي و عشيره       قبيله هاي شكسته   و بافت 
 .تاريخ بسپاريم و فرديت و خـرد، دسـتاوردهاي عمـدة مدرنيتـه را تجربـه كنـيم                 

 ) 43: 1378ماهرويان،(
 نوسـازي اسـت     هـاي   بسيج اجتماعي و تجهيز در نظريه      اين نظر كه يادآور نظريه    

 هـايي   نظـر . كنـد   ايي كشور پيشنهاد مي   بار را براي رشد و شكوف      اي خسارت   معامله
 سرزنش كه راهي جز تخريب و نـابودي بـراي پيـشبرد             خطي، توليدي و مملو از    

امور بلد نيستند و از علوم اجتماعي و خرد انتقادي تصوري معادل تخريب پيـاپي               
 گونه  همانورزي هم حق ديگران و محدود به آنهاست،           از همين رو انديشه   . دارند

 بـديهي  . ما نيز صرفاً يادگيري و تقليد اسـت     وظيفه. پنداشت  ن مي خا  كه ميرزاملكم 
، به رشـد علـوم انـساني بـومي در           هايي  توان انتظار داشت چنين نظر      نمياست كه   

 وضعيت علـوم اجتمـاعي در ايـران اظهـار           وي در ارزيابي    . ور كمكي برساند  كش
از زماني كه علوم اجتماعي بـه ايـران آمـد ـ كـه مـدت كمـي هـم از آن         : كند مي
اي از غربيـان    هـر كـدام نحلـه   ...گـذرد ـ مـا در مبـاني و كليـات آن مانـديم       نمي

 .ايم ايم، ولي در اصول مانده برگزيده
 وجود دارند و از موانع جدي رشـد علـوم انـساني،             هايي  متأسفانه هنوز چنين نظر   

انديـشه هـايي كـه      . آيند  شمار مي  همتناسب با مقتضيات و ويژگيهاي جامعه ايران ب       
دائماً از فاصله روياي ذهنـي      انگارند و     تغيير و تحوالت مسايل انساني را ساده مي       

كنند و اگر زماني هم به تاريخ توجه نمايند به صـورتي              با واقعيت عيني شكوه مي    
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هاي تاريخي در تحول      تمامي پديده : نويسد  كه مي  همچنان. كنند  خطي از آن ياد مي    
وار بـه      گفتني اسـت نگـاهي شـيفته       ) 24: 1379ماهرويان،( .و تكامل دائمي هستند   

گزينـي از آن، دو روي        لوم انساني غربي در مقابـل نفـرت و دوري         روشنگري و ع  
گو براي شناخت بهتر مـسايل علـوم   و اند و از ديگر موانع ارتباط و گفت     يك سكه 

تر از خـود      ماهرويان در نقد فرد ديگري كه وي را افراطي        . انساني در ايران هستند   
را آنچنـان بـه سـينه       سنگ مدرنيته و خرد مدرن و علمي        : نويسد  قلمداد نموده مي  

داري آن را همچـون   هاي مدرن ـ بـاالخص از نـوع سـرمايه     زنم كه ناهنجاري نمي
 ) 16: همان( .هاي استعماري، از خودبيگانگي و غيره ـ را بپذيرم استثمار، جنگ

هاي مختلـف علـوم انـساني در        بدين ترتيب جوان بودن نيروهاي فكري در حوزه       
 مناسب براي فعاليت نيروهاي     ايداري وضيعت دگي موجود، به پ   ز  كشور و سياست  

از اين منظر چالش كنوني علوم انساني در        . كند  ورزي كمك مي    نامتعادل در انديشه  
 بيشتري در علـوم      جديد با نخبگاني است كه از سابقه       ايران، ميان نيروهاي فكري   
بـا  تـر     تدريج در اثر برخورد مـستقيم      هرسد ب   به نظر مي  . انساني كشور برخوردارند  

نفس بـا موضـوعات مختلـف      مسايل و درگير شدن هرچه بيشتر اذهان فكري تازه        
تـر بـا واقعيـات و     هـا بـه صـورتي متناسـب     مطرح در علـوم انـساني، ايـن رشـته     

هـاي    جـدال  و مباحث علمي در هـر زمينـه جانـشين         هاي كشور درآيند     نيازمندي
 .بيهوده شوند

 
: عرصـه مولّـد   ( افـراد    انحصاري تصور نمودن علوم انـساني در نـزد برخـي          

 )فرهنگي
ه و هرچند داليـل متفـاوتي       اين مشكل هم در حوزه و هم در دانشگاه وجود داشت          

شـود ابتكـار و خالقيـت و جـسارت در              نتيجه آن، يكي است و سـبب مـي         دارد،
در حوزه، بيشتر در قالب احترام بيش از انـدازه بـه            . ورزي زمينة بروز نيابد     انديشه

ه به سبب اهميت بيش از اندازه قايـل شـدن بـراي مـدرك و                بزرگان و در دانشگا   
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به عنوان مثال در زمينة فلسفه، در پاسخ بـه ايـن            . محل تحصيل نمايان بوده است    
سؤال كه علت عدم تنوع و تعدد مشارب فلسفي در طول تاريخ تفكر اسـالمي در                
 مقايسه با آنچه در غرب ـ خصوصاً بعد از رنسانس ـ چيست؟ محمدتقي جعفري  

بيـان آراء جديـد     شايد بتوان گفت عـدم جـسارت فيلـسوفان مـا در             : گفته بودند 
اري افراطي به عقايد ديگران، باعث عدم تحرك و تنوع فلسفه           گز  فلسفي و احترام  

قداست و احترام بزرگان ما در جاي خود بايد محفـوظ باشـد، ولـي               . اسالمي شد 
  )8: 1376، جعفري(1.نبايد مانع از فعاليت علمي و فكري شود

ادعايي و    داليلي چون تحفظ بر حريم پيشينيان، كم      : علي اكبر رشاد نيز گفته است     
ـ  پردازي غيراصولي و تك فروتني، تعبد به دين، عدم افراط در نظريه      ن دوگرايشي ب

 ) 9: همان( .متفكران اسالمي نيز دايرة تحرك و تنوع را بر فلسفه تنگ ساخته است
ايسه ميان رشد فلسفه در غرب و شرق اظهار داشـته          اي نيز در مق     سيدمحمد خامنه 

از نقـد  ... يكي از داليلي كه غرب پيشرفت كرد همان اعتماد به نفسش بـود         : است
و تجديدنظر نهراسيدند و همين باعث شد كه توانستند رشد كننـد، مـا بـه علـت                  

قدر ادب را رعايت كـرديم كـه          فرهنگ ادبي كه در شرق بود نسبت به بزرگان آن         
كنـيم دوبـاره      االن هم ما وقتي به غرب رو مي       . ر روح ابتكار را از دست داديم      ديگ

پـسنديم و   گويـد مـي    مي ادب حضرت فيلسوف غربي آنچهبراساس همان روحية  
 ) 26: 1378اسالمي، ميزگردفلسفه( .كنيم نقد نمي

شود كه مـانع      هايي ديده مي   هاي علوم انساني نيز بعضاً خودمحوري       در ساير رشته  
هـايي   البته به بركت تـالش    .گردد  ميگوهاي علمي در ساية تواضع علمي       و  گفتاز  

يي علوم انساني همـوار     هاي رشد و شكوفا     كه پس از انقالب صورت گرفته زمينه      
اما مشكل ياد شده همچون عوارض بازمانده از نگرش گذشته بعضاً           گرديده است، 

                                                 
در محضر استاد محمدتقي جعفري با حـضور آقايـان دكتـر غالمرضـا              ) گوو  گفت(نسبت دين و دنيا     . 1
االسالم علي اكبـر رشـاد و محمدرضـا اسـدي، پژوهـشنامه فـصلنامه                 واني، دكتر مهدي گلشني، حجة    اع

 8، ص1376قبسات، سال دوم، شماره دوم، تابستان 



 ها و موانع علوم انساني در ايران                                                   آسيب

 

285

 توصيفاتي اين چنين از     به عنوان مثال هنوز شاهديم كه برخي به       . شود  مشاهده مي 
هايي هستم كه فلسفه سياسي اسالم را مطالعـه    من جز معدود آدم   : پردازند  خود مي 

هايي هـستم كـه دارم        من جزو معدود آدم    1.كنم  نويسم و كار مي     كنم، كتاب مي    مي
 .انديشم نويسم و مي درباب فلسفه سياسي مي

كـه در   .اهي اشاره كـرد   هاي دانشگ   توان به فردمحوري در برخي رشته       همچنين مي 
تقي آزاد ارمكي توضيح و پاسـخ       . رود  ها بكار مي    ارزيابي از وضعيت كنوني رشته    

مـا بايـد سـبك و    :  بدين صورت ارائه كـرده اسـت      ها  گونه نظر  مناسبي در نقد اين   
اي داريـم     ما االن ده تا نيروي حاشيه     . سنگين بكنيم و ببينيم كدام نتيجه بهتر است       

ارزد؟    نفر بـه آن ده نفـر نمـي         700آيا اين   .  تا نيروي ميداني   700و از طرف ديگر     
 نفر مدعي داشت  واالن هزار نفـر نيـروي زبـده             7شناسي ايران مثالٌ      زماني جامعه 

چند نفـر هـم بـه    . اند  نفر، دو نفر فوت كرده7آيا قابل مقايسه است؟ از اين      . دارد
... اينها هم كيفيت دارند   .. .اند، در حالي كه نيروي جديد هزار نفر است          خارج رفته 

شناسـي را بـسط       كننـد، فهـم جامعـه       اينها هم كالس دارند، تأليف دارند، نقد مـي        
كند با زمـاني كـه شـما          فرق مي . شود  گونه ساخته مي    تفكر اجتماعي اين  . دهند  مي

 نفر داريد كه حاضر نيستند مسايل جامعـه ايـران را ببيننـد و               15 تا يا    5 تا   4فقط  
 ) 1380بيژني،( .نشين شدند لبانه حاشيهخيلي هم داوط

هاي رايج در حوزه     در برخي رفتارها و روال    » ضرورت تغيير «رسد نهايتاً     نظر مي  هب
درآيد و بدين   » باور به تغيير  «و دانشگاه در اثر نيازها و تحوالت جديد به صورت           

ترتيب متفكران بيشتري در علوم انساني ايران به تفكر درخصوص مسايل كـشور             
 .مشغول گردند

فرهنگي : عرصه مولّد ( ابهام در معنا و مصداق آزادي انديشه در علوم انساني           
 )و سياسي

                                                 
، 1380دكتر حاتم قادري، فلسفه سياسي كالسيك اسالمي، مركز بازشناسي اسالم و ايران، چاپ اول،               . 1

 28ص
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هـايي را    ها و مالحظات سياسـي نيـستند كـه محـدوده           گفتني است تنها حساسيت   
نفـسة     بلكه ضروريات اخالقي و اهميت في      ،سازند  براي علوم انساني مشخص مي    

تـأثير قـرار      د كه اظهارنظر در اين حوزه را تحـت        انسان نيز از جمله مواردي هستن     
بديلي كـه     عبارت ديگر در علوم انساني خصوصاً با تعهد به جايگاه بي           هب. دهند  مي

تـوان بـدون    هاي تحقيقاتي را نمـي  دين اسالم براي انسان قايل شده است كوشش       
ـ   تـوجهي در اينجـا خـسارات جبـران       بي. لحاظ آن به انجام رساند     ر بـا  هناپـذيري ب

رسد تنهـا     آورد، زيرا دايرة تاثيرگذاري بسيار فراخ و گسترده است و به نظر مي              مي
راه چاره، گسترش محافل علمـي و حفـظ فاصـلة الزم ميـان حـوزة فـضاي آزاد                   

ورزي با منطقة عمـومي و اجتمـاعي اسـت كـه معمـوالً نـاتوان از تحليـل                     انديشه
 در ايـن زمينـه هـشدار        ريمحمدتقي جعفـ  . تخصصي، صرفاً پذيراي نتايج هستند    

تـر از     كه اكثر مردم جامعه با قدري معلومات متوسط و حتي پـايين            وقتي: داده بود 
كنند، چه لزومي دارد كه آنها را به بهانة آزادي بيان بمبـاران فكـري                 آن حركت مي  

هـا را در معـرض تحقيـق          در زمينه علـوم انـساني بايـد انديـشيد و انديـشه            . كنيم
بايد نظريات جديد به مراكز علمي عرضه شود تـا دربـارة            . دنظران قرار دا   صاحب

هـا را     آنها بحث و بررسي شود و اگر اهل خبره براساس داليـل مـتقن آن نظريـه                
نگوييد اين كار امكـان نـدارد، چـرا         . پذيرفتند سپس آنها را به جامعه سرازير كرد       

مكـن  براي تهيه يك قرص سردرد اين كار ممكن است ولـي در علـوم انـساني م                
شما مجاز نيستيد كه بگوييد من چند تا ماده شـيميايي را بـا هـم تركيـب                  . نيست
آزادي انديـشه آري، امـا وقتـي        . ام و بايد به عنوان قرص سردرد استفاده كنم          كرده

 .خواهد براي جامعه اظهار شود بايد حساب شده اظهار شود اي مي كه انديشه
 قرباني وسـيله حيـاتش سـازد، آن         كنيد كه بشر هدف حياتش را       آيا شما كاري مي   

 ) 135: 1377وآفاقي، نصري( .هم به عنوان آزادي بيان
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الزم است در علوم انساني محدودة مصرف عمـومي از حـوزة تكـوين و               راين،بناب
يـد و   ها تفكيك گـردد تـا آزادي بيـان بـه گـرداب فكـري نينجام                 تضارب انديشه 

 .نداز منابع معتبر بيابسواالت، پاسخ مناسب خويش را
 
هاي كالمي، سياسي و علمي در مورد مسايل علـوم انـساني    ـ تداخل نگرش 9
 )فرهنگي و سياسي: عرصه مولّد(

هاي فكري و فـراز و نـشيب آنهـا پـس از              در اينجا قصد نداريم به بررسي جريان      
انـا  خواهيم مـشكل موجـود را طـرح نمـاييم كـه هم              انقالب بپردازيم و صرفاً مي    

پـردازي    ست كه به علت ضعف نظريـه      ا  واقعيت آن . استتداخل منظرها و اهداف     
هاي مختلف علـوم      در مورد چگونگي برخورد و حل موضوعات مطرح در عرصه         

ز انساني در كشور از يكسو و گزينش و خواست ايجاد جامعه و حكومتي دينـي ا               
 مورد اجماعي براي طـرح و حـل مـسايل ايـن             سوي ديگر هنوز هيچ الگو ونظام     

هـاي     منـاظره  هاي سياسي جانشين    از يك طرف جدال   . يامده است وجود ن  هحوزه ب 
اند كه مانع از ثمربخشي اختالف آراء گـشته اسـت و از طـرف ديگـر                   علمي شده 
هاي علـوم     هاي مختلف در رشته    هاي علمي مشخص به تفكيك روش      هنوز قطب 

در نتيجه نگرشهاي علمـي در علـوم انـساني در           . اند  انساني در ايران شكل نگرفته    
نابـساماني مـانع از انـسجام و        و  اند و درهم آميختگـي      ود را نيافته  كشور، جايگاه خ  

صة علوم انساني   توان فعاالن عر    به عبارت ديگر هنوز نمي    . است سازنده شده انتقاد  
هـاي   بنـدي   بندي نمود و همچنـان تقـسيم         علمي آنها دسته   هاي  را براساس گرايش  

هاي سياسـي     از همين رو نوسان   .رند جذابيت و روشنگري بيشتري دا     سياسي غلبه، 
آورد و خطر دستاويز شدن و        بار مي  هآشفتگي ب صورت مستقيم در مجامع علمي،      به

 .كند هاي سياسي قرار گرفتن را تقويت مي در خدمت منافع محدود گروه
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 )فرهنگي، اقتصادي: عرصه مولّد(رغبتي به فلسفه و تاريخ  بي
غيرهـاي  ازي و تـاريخ، پـشتيباني كننـدة مت        پـرد   به جهت آنكه فلسفه مبناي نظريـه      

پردازي در علوم     هتوجهي به آنها مانع از نظري        بي درايران،هستند  مطرح در هر نظريه   
صـبري در مواجهـه بـا موضـوعات           تعجيل در حل مسايل و بي     . است انساني شده 

. گـردد   نگـري در انتقـادات مـي        ماهيتاً دشوار و پيچيدة علوم انساني مـانع از ژرف         
ي كــه جريــان روشــنفكري در ايــران را در درك غــرب ناكــام گــذارده و  معــضل

مبنايي را پديدار ساخته است كه گويي ايران براي رشد و پيـشرفت،               رويارويي بي 
نظام اجتماعي بايـد پـذيراي        تاريخ و بي    موجوديت مستقل و مشخصي ندارد و بي      

 يـادآور شـده     رضـا داوري در ايـن زمينـه       . هر تجويز و الگويي براي توسعه باشد      
شرط اول آنـست كـه اقـوال فالسـفة        ] تفكر غربي [براي ورود در اين عالم      : است

جديد را با ميزان ظاهر قواعد فلسفه اسالمي نسنجيم و آنها را هنـوز نياموختـه و                 
ه جديـد صـرف     نفهميده رد و اثبات نكنيم؛ زيرا اختالف فلسفه اسـالمي و فلـسف            

براي ما مهم ايـن  . گردد ف در مبادي باز ميبلكه به اختالاختالف در نتايج نيست،    
است كه در مبادي فلسفه جديد تحقيق كنيم و در اين صـورت اسـت كـه آثـار و             

ان نيز با دغدغـه      مصطفي ملكي  .)اردكاني داوري( كنيم  نتايج غربي را بهتر درك مي     
توصـيه  : پردازي گفته اسـت      فلسفي براي تمهيد امكان نظريه     ضرورت تقويت بنيه  

كنند، ايـن اسـت كـه         ي تحصيل مي  هاي علوم انسان    كليه كساني كه در رشته    من به   
اول در زمينه پيدا كردن ديدگاهي عميـق        : هاي موجود در دو زمينه را پر كنند       خأل

و فلسفي نسبت به موضوع كار خود، و دوم نسبت بـه ايـضاح مفـاهيم در رشـتة                   
  ).9: تا ملكيان،بي( خود

هـاي تـاريخي و اسـتفاده از آن در           قتـوجهي بـه ضـرورت تحقيـ         درخصوص بي 
تماعي بايد گفت به مرور رشد روحيه خودبـاوري و مـسئوليت            تحقيقات علوم اج  

اما وضـع كنـوني، نـشانگر    . يابد خواهي از علوم اجتماعي، اين حوزه نيز بهبود مي        
ترين موانع تكوين توليـد علـوم        توان آن را از مهم      گريزي است كه مي     نوعي تاريخ 
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اكنون به بيان اين مـشكل از زبـان برخـي اسـاتيد رشـتة               . ايران دانست انساني در   
ما در حال   :  ساله در تدريس دارد گفته است      56 نوايي كه سابقه  . پردازيم  تاريخ مي 

ايم، نه كتاب معين و مسجل و مـسلّمي دارد            حاضر در اين رشته مظلوم واقع شده      
طـي ايـن    . و نه شاگرد خوب    و وافي براي پرداختن به اين مسئله      و نه معلم كافي     

پنجاه و چند سالي كه در دانشگاه هستم من چيز ديگري نديـدم مگـر يـك عـده                   
 رسـند    و مـدرك آن نمـي       آنان هـم همگـي بـه دكتـري         شماري كه   معدود انگشت 

 ). 31: 1379وفرهنگ، ميزگردتاريخ(
اشراقي نيز بر اين نظر است كه امروز تـاريخ در كـشور مـا خيلـي جـدي گرفتـه                     

 به طور كلـي وضـع علـوم         ؛د، البته تنها تاريخ نيست كه چنين وضعي دارد        شو  نمي
امـروز  ... تـر واقـع شـده اسـت     اجتماعي چنين است و از اين ميان تـاريخ مظلـوم   

 ). 32، همان( صداي علوم رياضي و فيزيك و علوم طبيعي رساتر است
شـد  تـر گفتـه    كـه پـيش   » ضـرورت تغييـر   «با اين وجود شعباني با در نظر داشتن         

نـاخواه بـه داليلـي كـه          بنده باورم اين است كه كار پژوهش هـم خـواه          : افزايد  مي
يكي از اين موجبات اين است كـه مـا خودمـان            . هست مجبور است تكان بخورد    

 و هويت خودمان را از ديدگاه تاريخي بررسي و بيان كنـيم           . احساس احتياج كنيم  
 كـه بنـده در آن       1378س در سـال     شناسي پاري    مثالً در كنفرانس ايران    .) 32،  همان(

 نفـر هـم     250 ايراني حـضور داشـتند و بـيش از           64حضور نداشتم گويا بيش از      
كنيم كه ديگران به ايران توجه        ها را ما حس مي      خوب اين سنگيني  . خارجي بودند 

دارند و ناچار هستيم كه پس از بازگشت به وطن جايگاه خودمان را ارزيابي كنيم               
 200يـابيم از بـين         ضعفي كه مي   واسطه  هرا نكنيم ممكن است ب    و اگر هم اين كار      

. المللـي چـاپ نـشود       م در نـشريات بـين      شده از ما يـك فقـره هـ         عرضه  مقاله كه 
 .) 35، همان( در كار پژوهش هم ناچار هستيم كه جدي باشيمبنابراين،
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 )فرهنگي و سياسي: عرصه مولّد( فقدان مفاهيم مورد اجماع 
آنها زبـان علمـي رشـته خـود را شـكل            زمند مفاهيم هستيم و با    يي نيا براي شناسا 

اي مجموعه مفاهيمي وجود دارد كه بر همان اساس استدالل         در هر رشته  . دهيم  مي
دانـشگاه، زبـان    در ايران عـالوه بـر اينكـه دو نهـاد حـوزه و               . كند  بيني مي   و پيش 

معنـا و مـصداق   در درون دانشگاه نيز اتفاق نظر مناسبي در مـورد   مشتركي ندارند، 
بـه  . انـد  مفاهيم وجود ندارد و از همين رو ارتباطات علمي، صورتي گسيخته يافته          

 يكي از اساتيد اشاره كـرد كـه گفتـه اسـت، مـن در                توان به گفته    عنوان نمونه مي  
كـنم خيلـي از همكـاران علمـي           م فكـر مـي    نكـ   ها كه شركت مي    بسياري از بحث  

ها و نزديكي با هم دارنـد حـرف هـم را             خودمان در دانشكده كه آن همه اشتراك      
ـ       فهمند و انسان مي     نمي  .) 35: 1379زارع،( رود  كـار مـي    هبيند تنها كلمات مشترك ب

هـايي در هـر رشـته مـسئوليت پـردازش             ضروري است مراكز و انجمـن      ،بنابراين
 مفاهمـه و درك مـشترك از         معاني را برعهده بگيرند تا زمينه      مفاهيم و حل بحران   

 ،ورزي نـه بـه صـورت فـردي     دودة مسايل مشخص گردد و انديشه    موضوع و مح  
 .بلكه در قالب جمعي و گروهي، صورتي روشن و منسجم بيابد

 
 )فرهنگي و سياسي: عرصه مولّد( ضعف مفاهيم موجود 

شـمول در علـوم انـساني هرچـه بيـشتر بـا                مفاهيمي جهان  امروزه سعي درعرضه  
هـا    اختالف نگـرش  هـاو   ع فرهنـگ  زيرا آشكار شدن تنو   ؛مشكل مواجه شده است     

بينانـه غربـي در پيـشنهاد بـراي           هـاي غيرواقـع    ترين علل شكست طرح     از عمده  كه
ـ           رود، ضـمن آنكـه       شـمار مـي    هچگونگي اصـالحات اجتمـاعي ديگـر كـشورها ب

هاي خاص فرهنگي     ورزي در علوم انساني را بيش از گذشته مقيد به مؤلفه            انديشه
 مفاهيم موجود و ابداع مفـاهيم تـازه را ضـروري            هر جامعه نموده، نياز به اصالح     

 .ساخته است
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از جمله عواملي كه مانع موفقيت در كاربردي شدن علوم انساني در ايران             بنابراين،
ورزي درخـصوص مـسايل ايـران،         ست كه ابزارهاي آن بـراي انديـشه       ا  گرديده آن 

نمايند و بـه    توانند روابط خاص اجتماعي را تجزيه و تركيب           ناتوان هستند و نمي   
شـود كـه ايـن        د مـي  كيـ جامعـه ايـران تأ    » ناپذيري  بيني  پيش«ئماً بر   همين جهت دا  
صـحيح واقعيـات جامعـه       ضـعف مفـاهيم موجـود در درك          دهنده  احساس نشان 

هـاي موجـود     و الزم است محققـان علـوم انـساني در مفـاهيم و روش         است  ايران
 .تجديدنظر نمايند

 
: عرصه مولّـد  (ختلف علوم انساني در غرب      هاي م    عدم آشنايي كافي با حوزه    

 )فرهنگي و اقتصادي
هاي متنوعي در علوم انساني در غرب وجود دارند كه متأسفانه ايـن تنـوع                نگرش

به عبارت ديگر علوم انساني در ايران جنبة گزينشي         . در ايران انعكاس نيافته است    
ساني در غـرب وجـود      هاي متنوع علوم ان     داشته و ارتباط مستمر و نقادانه با حوزه       

گزينـشي  به همين علت شناخت غرب براي دانشجويان عمدتاً منحصر بـه            . ندارد
ايـن  . گيـرد   اي صورت مـي      استادان و يا كتب ترجمه     است كه خواه ناخواه بوسيله    

 نهايتاً شـناخت غلطـي از       سازد و   وضعيت توانايي مقايسه را محدود و ضعيف مي       
گـذاري و     انـساني در ايـران وظيفـة نـشانه        از آنجا كـه علـوم       . كند   مي عرضه  غرب

توانـد تـصوير روشـن و         ها را به سوي اهداف دارد چون نمـي         هدايت تمام تالش  
درستي از چگونگي وضعيت داخلي و خارجي ايران نمايان سـازد طبعـاً از عهـدة           

 .آيد پيشنهاد الگوي توسعة مناسب نيز برنمي
 

 گيري نتيجه
شد، بحث از علوم انساني بحثي است كه بـا          طور كه از مباحث مقاله روشن        همان

از آنجـا كـه     . ينـده يـك ملـت و كـشور مـرتبط اسـت            واقعيات گذشته، حال و آ    
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هاي مختلف وجود دارد،      گرهگشايي بارزترين انتظاري است كه از علوم در حوزه        
ها و موانع علوم به طور عام و علوم انساني به            به طور طبيعي تأمل در مورد آسيب      

 را به غـور در تحـوالت حـادث شـده و در حـال وقـوع رهنمـون                    طور خاص ما  
 ري، سوال از عملكرد نظام حـل مـسئله         پرسش مطروحه به تعبي    ،بنابراين. سازد  مي

خصوصاً با توجه به ماهيت فرهنگي علوم انـساني، ايـن پرسـش             . در كشور است  
 وجـود  گريزي توان گفت كه نوعي قاعده رو مي ازاين. يابد ابعاد و عمق بيشتري مي  

 آغاز اصـالح و چگـونگي       كثرت عوامل و متغيرهاي دخيل، نقطه     دارد و به جهت     
سـت كـه متناسـب بـا        ا  لذا مطلوب آن  . پيگيري دوام تغييرات چندان روشن نيست     

اي كـه     اي كالن و ذوابعاد طراحي و اجرا گردد، بـه گونـه             ها و موانع، برنامه    آسيب
عمل از يكسو و قلمروهاي خُرد      هاي نظر و      مسيرهاي رفت و برگشتي ميان حوزه     

عـالوه بـر ايـن، ماهيـت سـيال و      . و كالن از سوي ديگر مورد غفلت قرار نگيرند   
سازد، همواره بايد مدنظر      پيشبرد تحوالت كه علوم انساني در ايران را نيز متأثر مي          

به عبارت ديگر، اين واقعيت كه علوم انساني ضمن عزم اصالح و سـاختن،              . باشد
تواند از يك طرف به تعديل سطح توقعات از علوم           شوند، مي   ته مي متحول و ساخ  

انساني مدد برساند و از طرف ديگر، اعتماد و ارادة كارگزاري از طريق اين علـوم                
در مجموع، عالوه بـر     . دها ايجاد و تقويت نماي      را نزد نخبگان و فعاالن اين عرصه      

 :قابل ذكر هستند موارد زير نيز  كه در متن ارائه شدندهايي پيشنهاد
هاي گروهي در تحقيقات علـوم انـساني         سازي براي رو آوردن به فعاليت        زمينه .1
تا در اثر مباحثات مستمر، موضوعات بـه خـوبي هـضم و درك              ) علوم اجتماعي (

 .شوند
 تفكيك حوزة نظـري از تحقيقـات ميـداني از يكـسو و اتـصال و پيوسـتگي و                    .2

استفاده از تحقيقات ميداني از سـوي ديگـر      اي دادن به تحقيقات با        صورت چرخه 
 .جهت پيرايش و كاربردي نمودن تأمالت نظري
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 ايجاد مراكزي براي همنشيني و مباحثه ميان نخبگـان علـوم مختلـف و انجـام                 .3
ها تـا اوالً از دسـتاوردهاي هـر حـوزه اطـالع               سخنراني براي نخبگان ساير حوزه    

معة علمي كشور از پيوسـتگي بيـشتري    دست آورند و ثانياً جا     هاجمالي و عمومي ب   
اي براي مقابله با تجزيه روزافزون علـوم ايجـاد         برخوردار گردد تا در نهايت زمينه     

شـد    در گذشته چنين مجالسي به صورت خصوصي و خودجوش برپـا مـي            . گردد
ها به فعـل تبـديل        تري اين قوه    شده  ليكن امروزه الزم است به صورت سازماندهي      

 .گردند
هاي آموزشي حوزه و استفاده از آن در دانشگاهها، نظير آزاد بودن             سنت احياي   .4

پويايي حوزه منوط به حفـظ و توسـعه ايـن           . استاد و دانشجو در انتخاب يكديگر     
جالب است بـدانيم كـه در       . هاست و اين امر براي دانشگاه نيز صادق است          روش

و تحقيقـي وجـود     هاي آموزشي     هاي مشابهي از اين قبيل شيوه      خارج نيز، صورت  
رضـا منـصوري    . اند  اند كه در رشد علمي تأثيرات ماندگاري بر جاي گذارده           داشته
دانشگاههاي آلماني زبـان، سـنت مـشهوري دارنـد كـه بـا اصـالحات                : نويسد  مي

همـراه اسـت،    » ويلهلـم فـون هومبولـت     «خصوص آنچه با نـام       هب» نوهومانيستي«
برلين در ابتداي قرن نـوزدهم، اصـولي        وي به هنگام تأسيس دانشگاه      . ارتباط دارد 

بندي كرد كـه تـا همـين امـروز در سرنوشـت دانـشگاهها               را براي دانشگاه فرمول   
 :ند ازا اين اصول عبارت. كننده بودند تعيين

  آزادي آموزش و آموختن براي استاد و دانشجو؛.1
  اتحاد پژوهش و آموزش؛.2
تر بـه تحقيـق نزديـك شـود و           فرهيختگي از طريق علم، تا دانشجو هرچه بيش        .3

 ) 73: 1382منصوري،(1.آموزش به طريق سنت متعارف نباشد

                                                 
ــر   . 1 ــي اي ــعه علم ــصوري، توس ــا من ــر رض ــاپ دوم،  دكت ــات، چ ــشارات اطالع  73، ص1382ان، انت

 گيالن  دانشگاه انگليسي زبان گروه
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ت پردازي نيز در درون كلي      در نهايت بايد توجه داشته باشيم كه توليد علم و نظريه          
المللي معنـا پيـدا       اي و بين     بعد در محيط منطقه    نظام اجتماعي و همچنين در مرتبه     

 ،بنـابراين . اعتنا بود   ن، نسبت به عوامل ياد شده بي      توان در ارزيابي آ     كند و نمي    مي
هـا و موانـع علـوم انـساني در ايـران، همـواره               توان گفـت در بررسـي آسـيب         مي
ها را در نظر داشـته باشـيم و تغييـر سـطح و نـسبت                 بايستي تالشها و موفقيت     مي

 از  انداز مطلوب آينده    هاي اين عرصه را در مقايسه با قبل از يكسو و چشم            فعاليت
هاي خودباوري و معطوف نمودن       جرقه. سوي ديگر به صورتي توأمان انجام دهيم      

ا                   نظريه هاي علوم انساني به مسايل بومي هرچند به صـورت تـدريجي و كُنـد، امـ
بايـستي در   هـا و موانـع مـي      واقعيتي مشهود و ملموس است، لذا شناسايي آسـيب        

 .دهاي موجود، طرح و تبيين گردن جهت تقويت پتانسيل
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

شناختي   علوم انساني و هايپوتز تغيير معرفتمتدلوژيك بحران مباني 
  انگليسي زباناز ديدگاه مطالعات 
 

 1دكتر منصور هاشمي
 
 

  چكيده
 در علـوم و     شناسـي   هايپوتز تغيير معرفت  در اين مقاله تالش بر آن خواهد بود كه          

ك موضـوعي تغييـري   چنانچـه در امـر در      مبني بـر ايـن كـه         ،ويژه علوم انساني   هب
وجود بيايد در مسائل ديگر هم اين تغيير با         ه  شناختي به صورت تاريخي ب      معرفت

اين هايپوتز  . مورد بحث و بررسي قرار بگيرد      ،آيد  مي  همان قاعده فكري به وجود      
 زبـان و نقـش آن در بـه وجـود آوردن        هاي توجه بـه خـود       گري   روشن بررسيبا  

 تغييــر   جريــان دهنــده نظــر تــاريخي توضــيح هــا ارائــه شــده اســت و از پديــده
 از مطالعـات زبـان      نقطه استقرار و حركـت در ايـن نوشـتار         . شناسي است   معرفت

شـناختي اسـت كـه بـه كاركردهـا در        آن نيز معرفت   شناسي  انگليسي است وروش  
شناختي پسامتافيزيك در      معرفت  مشخص كردن حوزه  . الف: پردازد  مسائل ذيل مي  

) امپريسيسم و پوزيتيوسيم  ( متافيزيك   در مقابل مباني  م كانتيننتال   ي عل   مباني فلسفه 
                                                 

 گروه زبان انگليسي دانشگاه گيالن. 1
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هـاي قبـل از آن نيـز     چنين دورانتفكر ايدئولوژيك كاپيتاليسم و همكه مركز رشد  
  حـوزه شـناختي در      تغيير معرفت دانشگاهي به علت     بحرانمروري بر   . هست؛ ب 

بعـد از توجـه بـه      شناسـي  روشبررسي . ؛ جي زبان انگليسي   علوم انساني و رشته   
بـا نگـاهي بـر مـسائل        ) شناسـي پـسامتافيزيك    روش (شناختي زبان    معرفت  مسئله

شـناختي     بررسي نقش تغيير معرفت    .يدئولوژيك در مطالعات انگليسي؛ ه    تاريخي ا 
ــا اشــاره بــه تفكــر معرفــت تئولــوژي آنتو در شــناختي ســهروردي،  دانــشگاهي ب

 .شناسي روان ر معرفتثير مستقيم آن بتأصدرالمتألهين و مولوي، و 
 
 – ايـدئولوژي    ، علـوم انـساني    انگليـسي،  زبـان    ،شناسـي    معرفت : كليدي واژگان 

 روان تئوس
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 قدمهم
اي صـد سـاله در مطالعـات ادبـي             متـدلوژيك دوره    در هنگام بررسي متون گزيده    

نويـسنده متوجـه تلقـي    1  درك منتقدين انگليسي زبان از مفهوم نيـت  وهدرباره نح
نوشـته  بيـستم   شناختي در متوني شدم كه عمدتاً در نيمه دوم قرن             تمتفاوت معرف 

 در حـوزه    نظـري  سطحي خود تنها نوعي گـسترش         اين قضيه در اليه   . شده بودند 
ه زمـاني تحـت عنـوان       مطالبي ك ؛  دهد   را نشان مي    در زبان انگليسي   مطالعات ادبي 

 ادبي نظريه عنوان اب كه   بودند شد جاي خود را به مطالبي داده  ميعرضه نقد ادبي
اما علت علمـي تـاريخي ايـن تلقـي          . ندشد   مي به بازار كتاب عرضه    نظريهيا تنها   

هاي توجه به خود زبان و نقش آن در           گري  ها و روشن    توان در يافته    متفاوت را مي  
نقطه . شناسي است   جو كرد كه مبحثي در معرفت      و  ها جست   به وجود آوردن پديده   

 و متدلوژي آن    است  لوب مطالعات زبان انگليسي      مط استقرار و حركت جهت اين    
مـشخص كـردن    . الـف : شـود   ته مـي  شناختي است و به مسائل ذيل پرداخ        معرفت
قابل مبـاني   در م  علم كانتيننتال     ختي پسامتافيزيك در مباني فلسفه    شنا   معرفت  حوزه

م و  تفكر ايدئولوژيك كاپيتاليس   متافيزيكي كه مركز رشد      امپريسيسم و پوزيتيوسيم  
دانشگاهي به علت    بحرانمروري بر   . هاي قبل از آن نيز هست؛ ب        چنين دوران هم

  بررسـي . ؛ ج  زبـان انگليـسي     علوم انساني و رشـته      حوزهشناختي در     تغيير معرفت 
ــه مــسئله معرفــت  شناســي روش ــان  بعــد از توجــه ب شناســي  روش (شــناختي زب

. در مطالعـات انگليـسي؛ ه     با نگاهي بر مسائل تاريخي ايدئولوژيك       ) پسامتافيزيك
دانشگاهي بـا اشـاره بـه تفكـر     تئولوژي آنتو شناختي در بررسي نقش تغيير معرفت  

ثير مــستقيم آن بــر تــأصــدرالمتألهين و مولــوي، و شــناختي ســهروردي،  معرفــت
 .شناسي روان معرفت

 
 

                                                 
1. intentionality 
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 شناختي در علوم دانشگاهي هايپوتز تغيير معرفت
اشاره به اين نكتـه داشـت       شناختي    معرفتت   تلقي متفاو   هاي بيشتر درباره    بررسي

 موضوعي خاص و محدود      شناختي زبان انگليسي درباره     رفتكه تغيير در تفكر مع    
چنانچـه در   تر به آن دليل كـه         پذير در ابعادي گسترده     اي است تعميم    قاعدتاً مسئله 

شناختي به صورت تـاريخي بوجـود بيايـد در            امر درك موضوعي تغييري معرفت    
 گونـه   همـان مثالً  . آيد  مي  ديگر هم اين تغيير با همان قاعده فكري به وجود           مسائل  

بر اساس متافيزيك   (شناختي مثل معنا، فهم و تفسير و نيت           كه درك مفاهيم هستي   
عوض شد، مفاهيم ديگر نيز به صورت بالقوه و با همان مركزيت تلقـيِ              ) معكوس
گفتمـان بـه    (هرگفتمـاني شناختي در حال عوض شدن است كـه البتـه در          معرفت

وجـود    ي مشخصي را بـراي مفـاهيم مربوطـه بـه            معناي بافت زباني كه يك حوزه     
شناسـي يـا شـيمي يـا          تر است مثل گفتمان روان      آورد؛ بافتي كه از جمله بزرگ       مي

گيري   توان بررسي و اندازه     ثير اين تغيير نگرش را مي     خاصِ تأ  مسائل   )معنا يا واقع  
 .كرد

ي  حركت كلـ   ارائه شده است،   زبان انگليسي    فكريِي     در حوزه  اين هايپوتزهرچند 
جهت بـسط ايـن     . دهد   دوم قرن بيستم توضيح مي      شناختي علوم را از نيمه      معرفت

علـم  «هايـدگر در    . كنم  ه مي دهد استفاد   مطلب از برخي نكاتي كه هايدگر ارائه مي       
اسي علوم ارائـه    شن  روش  اي را درباره    مطالب ارزنده » مدرن، متافيزيك و رياضيات   

هـا يـا      مسئله دارد كـه كـاركرد علـوم بـا مفـاهيم و گـزاره              دهد و تكيه بر اين        مي
 كه ايـن مفـاهيم      يابيم  درميچه توجه بيشتري به اين مسئله شود        چنان. هاست  فاكت

 و امـر درك نقـش زبـان در آنهـا            اسـت  هها خود از جنس كلم      ها و فاكت    و گزاره 
 دانـشمندان    كنـد كـه كليـه       اين مسئله اضافه مي    هايدگر با تكيه بر   . شود  روشن مي 

نـيلس بـور و     «چنـين رهبـران فيزيـك اتمـي يعنـي           قرون شـانزده و هفـده و هم       
 »هاي جديد طرح سؤاالت    اند راه   اند كه توانسته    هايزنبرگ كامالً تفكر فلسفي داشته    

 .)72-271 ،1978هايدگر،(دريابند را 
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كه چـه موضـوعي از ايـن    و اين» فيتفكر فلس «براي روشن كردن منظور هايدگر از     
: اختراع حقيقـت  تفكر را مد نظر داشته است و چگونگي ربط آن با زبان به كتاب               

 كتـاب     گرگـوري نويـسنده    بـروس .  خـواهم داشـت      اشـاره  فيزيك به مثابه زبـان    
 و  جهـان  كردن دربـاره نويسد كه فيزيك يعني راه و روشي ديگر براي صحبت        مي

  كنـيم،   اني كه شروع به حرف زدن در مورد اين جهان مـي           در زم  «كند كه   اضافه مي 
 محـدود شود، دنيايي تفسير شده، دنيايي كه بـا زبـان             آن تبديل به دنيايي ديگر مي     

 نقـش    گوري نقل قول گويايي نيز دربـاره       گر .)183: 1988،  گرگوري(» شده است 
تـر   اساسـي واقعيت  گويد كه     در سميناري فردي به بور مي     . زبان از نيلس بور دارد    

توانيم  نحوي كه نمي  ه  ما در زبان غوطه وريم ب     «: دهد  پاسخ مي از زبان است و بور      
 واقعيت هم تنها يك      كلمه. بگوييم چه چيزي در  باالي ما يا در پايين ما قرار دارد            

 »را بجـا و درسـت بكـار ببـريم            كـه بايـد يـاد بگيـريم آن         اي  كلمـه .  اسـت  كلمه
 1.)196همان،(

گويد اين اصل بر      كند و مي    عدم قطعيت هايزنبرگ نيز اشاره مي     گرگوري به اصل    
هـر چـه دقيـق تـر        : اساس يك صنعت زباني يعني پـارادوكس بيـان شـده اسـت            

موقعيت يك الكترون را محاسبه كنيم، دقت محاسبه براي روشن كـردن وضـعيت       
تـوان   بـه عبـارت ديگـر مـي       . شـود  كمتر مـي   حركت الكترون در يك زمان واحد     

 چـه   اما در اين مـورد كـه بـه        ،الكترون دقيقاً كجا واقع شده است      كه   مشخص كرد 
كند   در ادامه بحث نويسنده اضافه مي     . توان گفت   كند چيزي نمي    سمتي حركت مي  

كه تالشهاي زيادي انجام شد كه مسير الكتـرون را روشـن كننـد امـا بـه جـوابي                    
 اما  .د كرده بودند  االت بي پاسخ بسيار برخور    در گذشته دانشمندان به سؤ    . رسيدندن

 مـثالً  .هميشه اين اميد وجود داشته كـه دانـشِ آينـده جـواب را بـه ارمغـان آورد              
امـا هـايزنبرگ    .شود  نيوتون معتقد بود كه باالخره روزي ماهيت جاذبه شناخته مي         

                                                 
١. "We are suspended in language in such a way that we cannot say what is up and 
what is down. The word ‘reality’ is also a word, a word we must learn to use 
correctly." 
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از اين منظر فيزيك به     . اميدي به آينده براي روشن شدن مسيرذرات اتمي نداشت        
كـار مـي      ه را ب  گري  روشنگرگوري در اينجا عبارت     . محدوديت مطلق رسيده بود   

گويي كه مكان و حركت از خصوصيات جهـان زيراتمـي نيـست؛ مكـان و                 «: برد
ـ           حركت در واقع شيوه    اره ذرات زيراتمـي  اي است كـه انـسان در كـالم خـود درب

شـناختي    ويد با ديد معرفـت    گ  چه گرگوري مي  آن. )94-92 :همان(» كند  استفاده مي 
ي خـود اسـت كـه بـه سـمت            هر متدلوژي كلمات در بافت گفتمان      كه در يعني آن 

شناسـي همـان گفتمـان        كنـد تـا آن را بـا مطلـوب            مـي  »حركت«جهان محسوس   
 بلكـه در    ،كه نقش زبان نه تنها در علوم انـساني        و ديگر آن  . بيني و كنترل كند     پيش

 يگويـا اما ايـن توجـه      . علوم طبيعي مثل فيزيك نيز مورد توجه قرار گرفته است         
هـاي   در گفتمـان  كه جريان آن در نيمه دوم قرن بيستم         بودشناختي    تحولي معرفت 

چه نيلس بور و گرگوري در مورد امر واقع و نقـش              آن. مختلف علمي شروع شد   
زبان در به وجود آوردن آن بيان كردند اشاره بـه وضـعيت آنتولوژيـك انـسان بـا                   

بـه عبـارت    . بوده است داشت  از نظر دانشگاهي      اي متفاوت از آنچه     شناسي  معرفت
كه در خود و براي خود داراي وجود مستقل بود حقيقت آن پديـدار              » واقع«ديگر  

اي اسـت   حقيقتي مبني بر آنكه از نظر متدلوژيك واقع نيز در ابتدا كلمـه        . شده بود 
امـا درك و ابـراز ايـن        .  زبان قرار گرفتـه اسـت       همانند كلمات ديگر كه در شبكه     

اي و همچنين توضـيح       ند توضيح فرآيند رسيدن به چنين نتيجه      حقيقت هنوز نيازم  
آورد    بين شبكه زبان و محسوس كه در هر زمان حالي واقع را به وجود مـي                 رابطه
 .بود

چه عيني ناميده شـده اسـت        توجه به نقش زبان براي امر واقع و آن        از طرف ديگر    
 بنيامين لي ورف از     .بودشناسي نيز تقريباً در همان زمان مطرح شده            زبان  در حوزه 

هاي هندواروپايي هم خانواده نيستند به صورت         هايي كه با زبان      زبان  طريق مطالعه 
ر گران آثار فيزيكي يكسان بـه يـك تـصوي           مشاهده« رسيد كه     تجربي به اين نتيجه   
هاي    و با مثال   » باشند   مشابه زباني داشته    مينهكه ز رسند مگر آن    يكسان از جهان نمي   
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هاي متفاوت وقـايع واحـد در جهـان محـسوسات را بـه             نشان داد كه زبان   فراوان  
 .)214:  1956ورف،  (كنند بندي مي  مختلف طبقههاي شيوه

 قابل مباني امپريسيسم و پوزيتيوسيم    اين نمايان شدنِ نقش زبان در هر دانشي در م         
يي فـضا  به عنـوان  ) محسوسات( متدلوژيك تجربه و ماده      درك زيرا   ،گيرد  قرار مي 

اسـت كـه    ) زبـان (شود يعني اين دانش      معكوس مي است  ) زبان(دانش  كه اساس   
فرآينـد دقيـق ايـن تقـدم        . سـازد   فضايي را براي حضور تجربه و ماده ميـسر مـي          

 كـه در اينترنـت در دسـترس         ام   ديگـري توضـيح داده     اي  نوشـته متدلوژيك را در    
 ) http://geocities.com/mansour-hashemi/index(1.است

 
  زبان انگليسي شناختي در علوم انساني و رشته توري بر تاثيرات تغيير معرفمر
ثيرات مستقيم دانشگاهي آن     تأ  در حوزه  شناختي  تغيير معرفت   هايپوتز بخش ايندر

ايـن مبحـث از دو بخـش      . خواهدشـد   تبط شناسايي و بررسي   و مسائل تاريخي مر   
در علـوم انـساني و        شناسـي   روش  درآمدي بر بحـران   بخش اول   : شود  تشكيل مي 

 و بخــش دوم بــه گــسترش اســت گليــسي از اواســط قــرن بيــستم  زبــان ان رشــته
بايد توجه كرد كه بعد از نقـدنو گفتمـان زبـان            . پردازد  آن مي  بعد از     شناسي روش  

بـرد و شـروع بـه تـرميم و             ايدئولوژيك در زبان پـي مـي       هاي  انگليسي به ساخت  
كند كـه چگـونگي آن را در          جديد مي شناسي خود بر اساس دانش       گسترش روش 

 بحران چقدر گـسترده اسـت    اين مسئله كه دامنه  اما  ،جاي خود توضيح خواهم داد    
در هر صورت   . شود خود موضوع تحقيق ديگري است       و با آن چگونه برخورد مي     

 تحقيـق     آمد تقريباً چهل سال است سـابقه       آمريكا با مسائلي كه پيش     اياالت متحده 
و شناسي را كه در برخي امور موجب پيدايش علوم جديد            وشدر مورد مباحث ر   

هـاي تـاريخي كـه صـورت          اين تكثر فعلي با ارزيابي    . شده است دارد  اي    رشته  بين
كند و به      را روشن مي   شناسي   اصلي گسترش روش   گرفته و خواهد گرفت خطوط    

                                                 
1. http://geocities.com/mansour_hashemi/index 
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ر كمتـر   رسد كه راه رفته شده را بايد شناسايي كرد تا بتوان در زماني بـسيا                نظر مي 
 .آمد كرد علم را روز

 ناميـده شـده از ديـد        »بحـران «در ابتدا مروري گذرا بـر آنچـه در علـوم انـساني              
 بيـشتر بـا ديـد        بحـران   هـشتاد بـه مـسئله      در دهـه   .شناسي خواهم داشت    معرفت
شد و تالش بر آن بود كه با تكيه مجدد بر مـسائل ارزشـي                 شناسي توجه مي    غايت

ايـن  . جـويي قـرار دهنـد       را مورد تحليـل و چـاره        آنمطرح در علوم انساني كهن      
هاي اخالقـي و      عاتي همانند شأن و منزلت انسان را در چارچوب        وها موض  ديدگاه

 و  هاي آموزشي رايج در علـوم انـساني         برنامه آموزشي مطرح نمود و از بي هدفي      
 آلن بلـوم بـا اشـاره بـه    در زبان انگليسي مثالً  .كرد  شكايت مي  مشكالت اقتصادي 

علـوم انـساني    «:دهـد   گونه ارائـه مـي     افول استانداردهاي آموزشي نظر خود را اين      
اين شاخه  . هست اطمينان ندارد   چههيچ كس از آن   .  بحران عميقي شده است     حوزه

هـا در    و بخش علوم انـساني دانـشگاه      ... هيچ هماهنگي و منطقي ندارد      ] از علوم [
 قابل تميز نـسبت بـه       انسجام و   منظمقام مقايسه مملو از گروههايي شده است كه         

» دانند دنبال چـه نـوع دانـشي هـستند           كليتي كه بخشي از آن هستند ندارند و نمي        
 بر ايجاد نوعي ديالوگ با       با تاكيد   نيز رابرت ايي پروكتور  . )63-162 :1982،  بلوم(

از تـوانيم خـودرا   د چنـين ديـالوگي مـي    تنها بـا ايجـا    «: نويسد   اين علوم مي    گذشته
ايـن  . )1988:144،پروكتـور  (»بخـشيم هاي آموزشي رهايي   فعلي برنامه گسيختگي

هاي مـسئله و اينكـه چـه بايـد      بر سر ريشه به اجماع نرسيدن دليل  ديدگاه شايد به  
 نـود نيـز وضـعيت تغييـر چنـداني            اواخر دهه در  . شد  هايي نيز     دچار تندروي كرد  
م انـساني گويـاي بـدتر    اجماع روز براي علو«: نويسد كند؛ رابرت ويسباك مي    نمي

مـا در زمـاني زنـدگي       ... كنـد     باره كـاري نمـي      شدن شرايط است و كسي در اين      
نوظهــور مثــل ماركسيــسم و ] هــاي ديــدگاه[كنــيم كــه آشــفتگي نــسبت بــه  مــي

 .)5-4: 1999،  ويـسباك  (»اسـت تفـاوتي شـده       شكني و غيره تبديل بـه بـي         شالوده
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شناسـي   آشفتگي اسـت كـه در روش        ئلهكند مس   قيقاً به آن اشاره مي     د ويسباك آنچه
 .وجود آمده است هعلوم انساني به طور كلي ب

ن  زبا   خاص يعني رشته   توان متمركزتر بررسي كرد و به يك رشته          را مي  مسئلهاين  
شناسي علوم انساني     مطالعات روش  شصت مركز     انگليسي پرداخت كه بعد از دهه     

تئوري ادبـي   كتاب   در مقدمه . ت نيز همراه داشته اس     چه هميشه صفت ادبي را     شد
در مـورد بحـران در مطالعـات ادبـي سـخن            «:نويسد  ، كي ام نيوتون مي    قرن بيستم 

 كـه اجمـاع     در حال حاضر احتمال اندكي وجود دارد      ] اما. [بسيار گفته شده است   
 در همـان    گـري دي  ). 11: 1988،  نيوتـون  (»جديدي از تفرقه و تضاد حاصل شود      

دانـيم     كه همه مـي    گونه  همان«: دهد  گونه شرح مي    راط اين سال مسئله را با كمي اف     
پيرايگي گذشته است و به جاي        زمان بي ... انگليسي از ميان رفته است      ] مطالعات[

پاره شده است، ادبياتي كـه        آن ادبياتي را داريم كه با تاريخ و اميال ناخودآگاه چند          
اي معنا، نه مكـاني     هميشه نسبت به خود چيز ديگري است، جبهه جنگ معنا و بر           

 كلـي   به طـور  ). 513: 1988،  دي (»شود  ترين نحوي بيان مي     كه در آن معنا به كامل     
 هشتاد از حدود نظري گذشـت و كـامالً           رسد كه اين بحران بعد از دهه        ميبه نظر   
 دانشگاهي را متـاثر كـرده اسـت كـه آن را از زوايـاي متفـاوت                  هاي  فعاليت  دامنه
 .پردازم جا به شرح مباني آن ميداد اما در اينان مورد بحث قرار تو مي

 خاصي كه بـراي تحقيـق و        شناسي  روش    توان از زاويه    لوم انساني را مي    ع   هر رشته 
شناسـي    روش.دادبرد مورد ارزيـابي و سـنجش قـرار            كار مي  ههاي علمي ب    فعاليت

 قـرن   داي ادبيات انگليسي نقدنو بود كه در آمريكـا و انگلـستان از ابتـ               توليد شده 
رن بـا فرماليـسم روسـي گـسترش          كرد و در اواسط قـ      بيستم شروع به رشدنظري   

نظـري خـود اضـافه          زدايي را به دامنه     همچون آشنايي  يافت و بعد مفاهيمي      نظري
 وجـه در زبـان        شصت ميالدي تقريباً به هيچ      ط دهه  تا اواس  شناسي  روش  اين. نمود

 انگليسي پل دومان كـه از        هاي اوليه اما با كار  .  نشده بود  انگليسي به چالش طلبيده   
ن دومـان و بعـد ديگـرا   . اروپا به آمريكا مهاجرت كرده بود اين مسئله عوض شـد        
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 درك ،شناسي نقدنو همانند استقالل اثر ادبـي      روش  شروع به بررسي و نقد مفاهيم       
نـوعي جـوهر    چيستي اثر ادبي كه در آن زمان به دنبـال           (، آنتولوژي اثر ادبي     ادبي

 .شد كرد  نقد ادبي ناميده مي، فرم و آنچه)دندادبي بو
داد كتـاب بـا نفـوذ آي اي            را تـشكيل مـي     نقـدنو ترين آثاري كه مباني نظري        مهم

 راهي بازار شـد     1924 كه براي اولين بار در سال        1ادبي اصول نقد نام    ريچاردز  به  
بـه آنهـا    بعد از ريچاردز و اليوت ديگراني هم        . و ديگر آثار نثر تي اس اليوت بود       

 ادبيـات در  شـناختي   شصت ميالدي گفتمـان روش  پيوستند و تقريباً تا اواسط دهه 
هايي شد كه بر اساس اصول يك دست نقـدنو تهيـه              زبان انگليسي مملو از نوشته    

نـو وجـود       نقـد  شناسي  شناسي روش   كه براي غايت  » آرزويي« رينت  مهم. شده بودند 
معتقد بود كـه تنهـا علـم         اليوت. ودداشت گرايش به علمي كردن مطالعات ادبي ب       

رو مطالعات ادبي نيز بايـد راه        وجود بياورد و از اين     هتواند دانش قابل قبول را ب       مي
 و در عـوض در ايـن دوره         بيفتـد    هفتاد چنين اتفاقي     اما تا دهه   .علم را پيش بگيرد   

 كرد و آن    تفكر انگليسي شروع به گسترش گفتمان ايدئولوژيك و ضد علم تاريخ            
 .هاي زبان انگليسي وارد تفكر دانشگاهي كشورهاي مختلف كرد را از طريق گروه
ــا در نقطــه ــه    آنه ــد ك ــه بودن ــرار گرفت ــسي ق ــان انگلي ــاريخ تفكــر در زب اي از ت

خواست كه بـه چيـستي ادبيـات و           هاي موجود در تفكرشان از آنها مي        فرض  پيش
 وجود داشت نگـاه     طبيعيعلوم  اي كه براي      شناسانه  مسائل كار خود با ديد معرفت     

 مفهــوم و اصــطالحِ حــداقلي  بــه قــول پــل دومــان در آن زمــان بــا چنــد2.كننــد
 گفتمـان را محـدود      »تلمـيح، سـنت، شـرايط تـاريخي و غيـره          لحن، فرم،   «همانند

 ناديـده     مسئله). 13-12:  1986،  دومان (دادند   مي خياليكردند و به آن استقالل        مي
 كنار مسائل سياسـي آن زمـان قـرار گيـرد هـدف              چه در انگاشتن علم تاريخ چنان   

 ي از تفكـر تـاريخي بـه مبـاني نظـري     اما دور. كند اصلي خود را بيشتر روشن مي  
                                                 
1. I. A. Richards, Principles of Literary Criticism 

 .ام اي ديگر آن را توضيح داده اين مسئله تاريخي علوم انساني را گادامر توضيح داده است كه در مقاله. 2
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براي همين بر اساس تفكر متـافيزيكي ادبيـات چيـزي در ميـان              . خود نياز داشت  
. شـد    صادر مـي   شناختي  روش» هاي  دستور«شياء ديگر فرض شد و بر اين اساس         ا

شدند زيرا توجهي به      قائل نمي ي بين فرم در نقاشي و فرم در شعر          همچنين تمايز 
 تلقي فـرم در     حالي كه كه فرم در نقاشي تابعي از مكان و محسوسات است در            اين

هـايي    البتـه تـالش   . نداشـتند شعر بايد تابعي از زبان يعني غيرمادي و زماني باشد           
رك فـرم    ديگران بـراي د     دومان و اخيراً آندرزج وارمينسكي و احتماالً       دست  به  هم

ن انجـام دادنـد بـي اعتبـار كـردن       دومان و ديگرا آنچه. زباني صورت گرفته است   
 بــود كــه خــود موجــب حركــت گــسترده شناســي موجــود در ايــن رشــته روش
 .شناسي شد روش

 
 شناختي زبان  بعد از توجه به مسئله معرفت شناسي روش

سئله اهميـت   دو مـ  ن داد،   هنگامي كه اين حركت تاريخي مشكالت موجود را نشا        
شناسـي   از اين طريق روش   . و بعد علم تاريخ    علم تفسير     خاص يافت، اول مسئله   

شناسي خود بودنـد وارد      دميك ديگر كه خود درگير مسائل روش      هاي آكا   از حوزه 
 .هاي گسترده و موشكافانه قرار گرفت رشته شد و مورد بررسي

سبتاً محــدود اســت و بــه  توضــيح تفــسير و عمــل خوانــدن موضــوعي نــ مــسئله
يحات مربـوط بـه     تالش براي رسيدن بـه توضـ      . اند  هاي روشني نيز رسيده     جواب

چنين به تفكيك آنتولوژي و كاركرد زبـان منتهـي شـد و بـر               تفسير و خواندن هم   
يـك دال بـه     (اساس آثار هايدگر، گادامر و دريدا پاراديم كلي تفسير روشـن شـد              

در جهـان   هـستند در درون زبـان و نـه          هـاي ديگـري       هـاي خـود كـه دال        مدلول
هـا تبـديل      كه محـسوسات يـا اشـياء هرگـز بـه دال           كند و اين    محسوس رجوع مي  

اي نـو      كاركردها در زبان انگليسي مسئله      مسئله).  كه معنايي داشته باشند    شوند  نمي
سابقه بود كه بـا مبـاني فكـري زبـان انگليـسي               نبود اما آنتولوژي تقريباً مبحثي بي     

كه متن  اين.  انساني تضادهاي آشكار داشت    ريسيسم و پوزيتويسم در علوم    يعني امپ 
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چيست نيز توضيح داده شد و نشان داده شد كه خود عمل خوانـدن بـا تعـويض                  
پس فرقي بين متون براي عمل خواندن و فهميدن نيـست و            . شود  متن عوض نمي  

كردي پيـدا    كـار  فرق زماني است كه متن خوانده شده يا گفتمان خوانده شده بايد           
مثالً متن يك دسـتورالعمل  .  روان فرد يا در جهان محسوسات  چه در حوزه –كند  
شوند تـا     كه هر دو در يك فرآيند خوانده مي        با يك شعر قرن نوزده از نظر اين        فني

شـناختي يـا زمـاني        فهميده شوند فرقي نيست و در هر دو مورد با يك عمل زبان            
 .سروكار داريم

 تاريخ است كـه آگاهانـه بـه          هنوز مباحث آن ادامه دارد مسئله       مهمي كه   اما مسئله 
  بعـد از دهـه    . ن رشته حذف شـده بـود      صورت ايدئولوژيك از مباحث تحليلي اي     

شصت در چند شاخه شـاهد گـسترش توجـه بـه تـاريخ بـه صـورت علمـي بـا                      
 نو و مباحث پسااستعماري هستيم و كساني مثل تري           گرايي  هايي مثل تاريخ    عنوان
 تفكـر    هـايي ماركسيـستي نيـز بـه توسـعه           اهلتون و فردريك جيمسون با ديدگ     ايگ

 علمـي    مسئلهكه هنوز وضعيت روشني ندارد      ي    ا  مسئلهاما  . اند  تاريخي كمك كرده  
شـايد بـراي    . هاي تاريخي را توضيح دهد      بايست كل تاريخ و حركت      است كه مي  

رسد كـه داشـتن       ه نظر مي  مطالعات ادبي اين مسئله اهميت ثانوي داشته باشد اما ب         
تواند   ها تاريخي اجتماعي مي     چنين دانشي براي باال بردن درصد اطمينان از تحليل        

ايـدئولوژيك از   چه مشهود بوده و هست آن است كه اجتنـاب             آن.كامالً مفيد باشد  
بـا ايـن ديـد    .  حفـظ منـافع طبقـاتي بـوده اسـت         دليل   تاريخ به   تفكر علمي درباره  

دهند، تـاريخ را جمـع حـوادثي          ارائه مي ) آگاهانه  آگاهانه يا نا  چه  (هايي كه     تحليل
تفكر . تواند آنها را جمع كند و كليتي به آن ببخشد           گونه علمي نمي    بيند كه هيچ    مي

اي از تاريخ وجود داشـته باشـد تـا            شود كه ديدي كلي     ايدئولوژيك مانع از آن مي    
علـوم  . بيني ومهـار كـرد      شآن را پي    ت حال اجتماعي و در نتيجه آينده      بتوان وضعي 

 ديگـر تـاريخ را مثـل چگـونگي بازگـشت            انساني امروز همچنين مـسائل نظـري      
 بنيـادين    ين مـسئله  كند كه ا    كند و اضافه مي     سوسياليسم به كاپيتاليسم را مطرح مي     



 ...شناختي              مباني بحران متدلوژيك علوم انساني و هايپوتز تغيير معرفت

 

307

رسد كه تحليل ارائه شده بر اساس درك صـحيحِ تـاريخ              در صورتي به جواب مي    
  شناسي امـري كلـي بـراي مـسئله          عرفت نگرش م  چون تغيير  .در كليت خود باشد   

 تـاريخي بـه ناچـار مـورد          دانش است بسياري از مباحث نظـري       آگاهي از دانشِ  
 .گيرند يابي مجدد قرار مي ارزش

 كه تفكر علمي     با ذكر اين حقيقت    »زبان، ذهن و واقعيت   « در   1942ر سال   ورف د 
كنـد كـه      اعالم مـي  ها هندواروپايي است       تخصصي در زبان   در واقع نوعي گويش   

فردريـك جيمـسون در    يا  .)246:  1956ورف،   (اي نو رسيده است     علوم به مرحله  
توصـيه   باز انديشي علوم با در نظر گرفتن شناخته شدن نقش زبـان را               1972سال  
 اسـت پايـاني     امري محتـوم  راستي چنين تغييري كه       به« كند كه   اضافه مي و  كند    مي

» كنـد  ال سـابقه نداشـته اسـت مـشخص مـي     حـ  مطلق و شروع چيزي را كه تا به        
يان فلسفه صـحبت     كه از پا   1966هايدگر نيز در سال     . )vi-vii:  1972جيمسون،  (

، هايـدگر  (افتـد   نويسد كه با اين پايان اتفاق مي        رنسانسي مي - شبه  كند و درباره    مي
 همـراه بـوده اسـت و بـه ايـن دليـل            » مقاومـت «اما چنين اتفاقي با     ). 433:  1978

ويژه در قرن بيستم همانند كاالهاي   هاساس ب    بي هاي  نظريه  اي كه در آن انواع      تهذشگ
شان بـه      بودن دار  مشكلگوناگون ارائه شده بود نياز به آن داشت كه مورد به مورد             

 دوم قرن تحت عنـوان شـالوده شـكني يـا             اين اتفاق تاريخي در نيمه    . برسداثبات  
 بود كه مباني منطقـي      هايي   آن نظريه  ع پيوست و هدف اصلي    زدايي به وقو    ساخت

 .داد تفكر كاپيتاليستي را شكل مي
 بـه گـسترش     شكني را برگزيدنـد شـروع       دومان و دريدا و ديگراني كه نام ساخت       

هـايي    گفتمـان   آنبه عبارت ديگر  . شناختي تاريخي كردند     معرفت  سريع اين پديده  
د بـا دانـش متفـاوت    ها فعال و بـديهي بـود مـورد تحليـل مجـد         هاي آن   كه گزاره 
دار بودن بسياري از مباني رايـج تفكـر غـرب             شناسي قرار گرفت و مشكل      معرفت

شـكني دومـان از امپريسيـسم و          ند از ساخت  ا  هاي مهم آن عبارت     مثال. روشن شد 
هاي شـاخص     ي دريدا از مباني تئوريك متافيزيك در حوزه         شكني گسترده   ساخت
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در رويـي نظـري    ان آستين كـه بـه رو   جشكني نظري وم انساني همانند ساختعل
ايـن رويـارويي حـول      . دي تحليلي يعني جان سرل انجاميـ         فلسفه  دريدا با نماينده  
 بود كه گاه به تعرضات ايدئولوژيك و قومي نسبت به تفكر            »نيت«محور موضوع   

 .شد انترناسيونال فلسفه كانتيننتال كشيده مي
اند   نقد معرفي كرده     به عنوان يك شيوه    شكني را    ساخت  كاپيتاليسم پردازان  نظريه  اما

گويـد كـه از       دريـدا مـي   . را توضيح دادند     دريدا و ديگران اشتباه بودن آن       كه بارها 
ابتداي كارش در اياالت متحده با نوعي آمريكايي شدن مواجه بوده است كه مايل              

:  2001 دريـدا،  (هاي ديگر ارائه دهـد      اي دركنار شيوه    بوده كار او را به عنوان شيوه      
شـكني اسـت      دن سـاخت   انكار تاريخي بـو    ؛ حائز اهميت است   اما آنچه ). 13-32

 در ميـان    انتخـابي كه دركي تاريخي از اين پديده ارائه شود، آن را           يعني به جاي آن   
بيني كرده بود      تاريخي را پيش    هايدگر اين مسئله  .  محسوب كردند   ديگر هاي  شيوه

   است كه به دوره    1آلماني تخريب  كلمهشكني هم در واقع همان        ساختو اصطالح   
 نظـري   شـناختي بـا دسـتاوردهاي       روش  ري و ارزشيابي مجدد متـون     تاريخي بازنگ 

از اين فرآيند تاريخي نشان داده است كـه بـسياري           . گردد   نقش زبان باز مي     هدربار
هايي نياز به ترميم جـدي      امپريسيستي در بخش   روش بديهيئت علمي همانند مباني   

رسد كه رشد پراگماتيسم به علت تخريب امپريسيسم بوده است             نظر مي  دارد و به  
تـوان    اند كار ادبي را نمـي       اما با وجود آن كه توسعه دهندگان تخريب بارها گفته         . 

ي خـود را      شـكني كـرد چـون آثـار مهـم ادبـي خـود سـاختارهاي زمانـه                   ساخت
انـد، تفكـر      ه نداشـت  داشـتن گاه ادعاي مبنـاي علمـي         اند و هيچ    شكني كرده   ساخت

در اين زمينه دسـت نـزده       به بازنگري مباني خود     با صراحت   گاه    ايدئولوژيك هيچ 
شـود     صـورت تـاريخي مطـرح مـي        شكني به    مهمي كه با ساخت     اما مسئله . است
ايـن  .  شـده اسـت    »رشته رشته « تاريخي اجتماعي است كه مباني آن      ساخت    مسئله

ها بنـا شـده     داري بر آن    ي كه سرمايه  شناخت  رفت كليدي مع   مسئله كه برخي از مباني    
                                                 
1. abbau and destruktion 
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در انـد و بايـد        بود همانند متافيزيك فلسفي ديگر عقالنيت خود را از دسـت داده           
انديشي كرد موجب آن شد كـه دريـدا در            اجتماعي براي آن چاره    - تاريخي  حوزه
 . را بدهد»انترناسيونال جديد« پيشنهادارواح ماركسكتاب 

 
 با تئولوژي به تئولينگويستيكس

هاي اخيـر     و همچنين گرايش  الي كه به علت تاريخيِ انقالب اسالمي ايران         اما سؤ 
م آن  ا  ه  با آن مواجه بـود    غرب به ادبيات عرفاني همانند توجه به مولوي يا اكهارت           

ي چه تاثيري را بـر مباحـث تئولوژيـك خواهـد            ختشنا   كه اين تغيير معرفت    است
ورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت و          مـ اين تاثير از جهت تاريخي دانشگاهي       . داشت
ي  اصــالح زمينــه رســد؛ زيــرا بــا مــسئله بــه نظــر مــيناپــذير  اي اجتنــاب مــسئله
در ايـران   . مواجـه هـستيم   تئولوژيـك   شناختيِ دانش و تبعات آن در درك          معرفت

  ايـن جنبـه   اخيـر   اسـتفاده از تفكـرات او در سـه دهـه          توجه بـه آثـار هايـدگر و         
 همچنين اظهار نظرهـاي كلـي نيـز در مـوارد            .كند  ميتاييد    بودن را  ناپذير اجتناب

كـه بـه تفكـر اسـالمي و ودايـي      داريوش شايگان   خورد مثالً     مختلفي به چشم مي   
 مـالرو همـواره       بارها گفته شـده     آري اين جمله  «: نويسد  باره مي   سلط دارد در اين   ت

هـد  ويكم، يا مذهبي خواهد بود، يا وجـود نخوا          قرن بيست : مرا منقلب كرده است   
ويكم يا داراي معنويت خواهد بـود      قرن بيست : گويم  و من آن را چنين مي     . داشت

 .)258:  1374جهانبگلو، (» يا وجود نخواهد داشت
ي از نظـر    علمـ - حدسـي   تـوان اضـافه كـرد كـه بـراي ايـن گـزاره               تر مي   اما دقيق 
تر واجـب      زيرا امكان درك دقيق    ؛ مساعد ايجاد شده است     شناسي نيز زمينه    معرفت

مـسئله جلـب توجـه مطالعـات      .شـود   مـي  تـر   روشـن الوجود با گذر از متافيزيك      
ـ             تئولوژيك   ويـژه    هبه مركز اين موج فكري يعني توجه به نقش زبان در تئولوژي ب

 است كه يكي از مباحث اصلي آن توضيح موضوع فرآينـد            1 آنتوتئولوژي  در حوزه 
                                                 

    onto-theology .1                        )پردازد  كه به موضوع هستي و مسائل مربوطه ميتئولوژيبخشي از (
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هـا تئولـوژي نيـز        حركت كلي علوم انساني در دانـشگاه      لذا از منظر    . خلقت است 
. گيـرد  فلسفي فاصله مياي است كه از متافيزيك        شناختي  بخشي از حركت معرفت   

آيد مورد توجه قرار گـرفتن متفكـران          اما از نظر تاريخي اتفاق جالبي كه پيش مي        
ره  توحيد بهـ    تاريخ به صورت تكويني از سرچشمه     ايراني خواهد بود كه در طول       

 .اند يوناني داشتهشناختي  معرفتاند و گرايش به دور شدن از  برده
آنتوتئولوژي روشن شده است ترسيم خطوطي است كه پـسامتافيزيك           آنچه درباره 

پرسـش از   جيمز ال پروتي اين مسئله را در        . يا كرده است  هامكان گسترش آن را م    
عه است كه سبب غفلت     الطبياين خاصيت مابعد  «: كند   بيان مي  خدا در تفكر هيدگر   

بـه همـين دليـل بايـد از         . رددگ  از وجود و مانع طرح پرسش صحيح از وجود مي         
 صرف نظـر    1منطقي-الطبيعه به عنوان يك منطق و به عنوان يك نگرش الهي          مابعد

الطبيعه را در تفكر راجـع بـه         پرسش اساسي هيدگر نارسايي مابعد     .كرد و گذشت  
  شــايان ذكــر اســت كــه ترجمــه. )85 : 1379، پروتــي(» دهــد وجــود نــشان مــي

كـه مفهـومي      معناي اين كلمه براي ايـن     .  متافيزيك است    كلمه  ترجمهمابعدالطبيعه  
صحيح را از متن ارئه كند آن است كه هيدگر مـدنظر داشـته اسـت و دريـدا نيـز                     

: شود  گونه تعريف مي     اين خالصهطور   همتافيزيك ب . بسيار در مورد آن نوشته است     
 يعنـي   ؛دهـد   اي كه تقدم در هر گونه شناختي را به ماده مـي             شناختي   معرفت مبناي

در  اسـت كـه شـيء را          وسـيله دهد و كلمه      ء بعد كلمه كه آن را ارائه مي         ابتدا شي 
بـه  كند و به ايـن صـورت نقـش زبـان در               معرفي مي غياب و حتي در حضور آن       

 كه  گونه  همان شناختي  فرض معرفت   اين پيش . ماند  پنهان مي ء    وجود آوردن آن شي   
پروتي نيـز بـر نظـر       . نويسد مبناي تئولوژي اديان مختلف بوده است        پروتي نيز مي  

شناسي متافيزيكي در توضيح امر قدسي تاكيـد          هايدگر مبني بر نارسا بودن معرفت     
شـناختي     معرفـت    در ضمن بايد توجـه داشـت كـه بـر اسـاس ايـن پايـه                 .كند  مي

                                                 
1. theo-logic 
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 منطقي است پس بررسي امر       ز انديشه محسوس نيست موهوم و قابل حذف ا        آنچه
 .قدسي اساساً در متافيزيك ناممكن بوده است

   موجـود بـر انديـشه      تئولـوژي آنتو اساس    ظاهراً كنم كه    اشاره مي  نيز به اين مسئله  
 است كـه از ترمينولـوژي يونانيـاني مثـل           1يوناني يهودي افردي مثل فيلن يهودي     

 لوگـوس يـا      ي استفاده كرد و انديشه     امر قدس  هراكليتوس و رواقيون براي توضيح    
منطق الهي كه نقش نظم بخشي در هستي را دارد در متافيزيـك يونـاني گـسترش                 

هـاي    ثير متافيزيـك يونـاني تنهـا موجـب گـسترش انديـشه            دند كه در نهايت تأ    دا
 .دا آن را به دقت توضيح داده استشد كه ژاك دريمتافيزيكي  2محور -لوگوس

هايي را بر    توان حدس   شناسي مي   رفتن ابعاد تغيير معرفت   با كمي دقت و در نظر گ      
منطقـي تئـوس هرگـز بـا        -ايـن كـه درك حقيقـي      . اساس شواهد موجود داشـت    

 علـت و   اورد متافيزيك استفاده از گزاره   متافيزيك ميسر نشده است و حداكثر دست      
 كه بـراي     متدلوژيك اي   تئوس بوده است يعني از گزاره      اثبات وجود معلولي براي   

 يـا   4شود جهت توضيح امر نومنال       فيزيكي استفاده مي   3هاي مكاني   وضيح حركت ت
شناسي درك تئـوس را نيـز بـراي تفكـر             تغيير معرفت . المكان استفاده كرده است   

چنـين    و هـم  امـروزه    بررسي اجمـالي حركـت انديـشه       .كند  دانشگاهي متحول مي  
 و غربـت كـه حاصـل    دانـد   ميآيندگان را رو به يقين و قرب نسبت به امر قدسي     

تئولـوژي  آنتو  تمركـز اوليـه    ؛ زيـرا  پيونـدد    متافيزيكي است به گذشـته مـي        انديشه
  بر نقش رابطه  ) شود  يزيك شروع مي  جايي كه حركتي بر خالف متاف     (پسامتافيزيك  

                                                 
1. Philo Judaeus 

2. logocentric 
3. spatial 

 4. Noumenal  
وجود مستقل از حواس و فكـر انـسان؛    : كند داللت دارد    به مفهومي كه كانت از اين اصطالح استفاده مي        

البتـه بـا تفـسير      . رونـد   اصطالحي كه تنها در مورد خـود يـا روح و روان انـسان و خداونـد بكـار مـي                    
 .ي بدون كاركرد از طريق حواسپسامتافيزيكي امري است زبانشناخت
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    پيوسـته در انتهـا بـه     تئوس و لوگوس است كه لوگوس بر اثـر تفكـر متـدلوژيك
ي ازلـي     ر انسان شناسايي شده است كـه شـيوه        عنوان كليت زبان و توانش زبان د      

 گـسترش تفكـر   دليـل  اصـطالح تئولـوژي بـه   پـس  . تئوس اسـت آگاهي انسان از   
 علـم را   كلـي ايـن   شـود كـه حـوزه        تبديل مي  1 تئولينگويستيكس پسامتافيزيكي به 

بـدون هـيچ كـاركردي در جهـان     (خالص  تئوس و زبان      توان در بررسي رابطه     مي
 دانست كه از امري قديم بـودن بـه حـال و           ) اي فراحسي  محسوسات يعني مرحله  

 بعد ايـن درك از تـاريخي بـودن خـود نيـز فـرا                 يابد و در مرحله     آينده تسري مي  
 .شود شناسي انسان مستقر مي رود و در هستي مي

 و  كند ديدگاهي كلي    اي كه بيان مي     اما مسئله است،  كرده  اين پديده بحث    دربارهدريدا
كه دقيقـاً چـه        اديان است و به بحث اين       مسئله نسبت به    خي تاري -بيشتر اجتماعي 

او تعجـب  . پـردازد   نمـي شود مي شناسي بررسي دقيق  ايي به علت تغيير معرفت    جزا
خواندنـد     مي »بازگشت اديان «را از آن چه شتابزده    فكران پسامدرن     روشناز  برخي  

متنـاقض   گري و ماترياليـستي و فرويـدي        در كنار تفكر عصر روشن    و رشد آن را     
تر به آنتوتئولـوژي پـسامتافيزيك     اما مباحث او كم خواند   مي »لوحانه  ساده«بينند    مي
 آنتوتئولوژي پرداخته اسـت،اما     هايدگر نيز به مسئله   ). 45:  2002دريدا،  (پردازد    مي
 .باره ارائه نداده است گاه طرح كاملي را در اين هيچ

اسالمي نيز  - ايراني    يست در انديشه  سي آن متافيزيكي ن   شنا  معرفت  پايهتفكري كه   
چه معنا   توجه به زبان با توجه به آن       به صورت تاريخي وجود داشته است و در آن        

  سهروردي با آنچه خود درباره    . است ميسر شده است   شده    و جهان معنا ناميده مي    
لـم  ع«جـوي   و كنـد كـه در جـست    ييد مـي گويد تأ    مي مطارحات در   االشرق  حكمه
ت ايرانيان باستان رجوع كرده است كه اين حركت فكري او بـه              به حكم  »حقيقت

هـاي   هاي استعماري تاريخي كه از تفكـر يونـاني اسـتفاده          سو با جريان    وضوح هم 
 بـا ايـن تفكـر را حتـي          مبـارزه تـاريخي   . كرده است نبوده اسـت      ايدئولوژيك مي 

                                                 
1. Theolinguistics  
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شـيرازي  . ديـد » الـدين شـيرازي بـر حكمـت اشـراق            قطـب   مقدمـه «تـوان در      مي
و نه آن حكمتي كه مشائيان و ياران معلم اول يعني ارسـطو بـه دنبـال            «: نويسد  يم

، سـهروردي (» د آن بـس سـست و مـسائل آن باطـل اسـت             اند، زيرا قواع    آن رفته 
 آرياييان دانست بـه صـورتي       شناسي ايرانيان يا    توان معرفت   مي اما آنچه ). 5:  1357

تـوان   پردازند مي هايي كه به معنا مي    نكه با تفكر دنياي امروز قابل بيان باشد در مت         
داللت لفظ بر معنايي كه در برابر آن نهـاده شـده    «:ويسدن  مثالً سهروردي مي  . يافت

است داللت بالقصد است و داللت آن بر جزء معني، داللت حيطه است و داللـت                
بـه وضـوح    ايـن نقـل قـول       . )23:  همان(»  بر الزم معني آن داللت تطفل است       آن

 زبان اسـت و كمـي دقـت بيـشتر تمركـز تفكـر سـهروردي را بـر معنـا و                        درباره
ي و  شناسـ   گـري بـه همـان مفهـوم علمـي امـروزه در دو گفتمـان معرفـت                   داللت
كه دقيقاً بتوان قضاوتي براي اين نقل داشت بايد بـه           اين. دهد  شناسي نشان مي    زبان

 كـاري ايـن      ن عربي است رجوع كرد كه در حوزه       هاي اصلي كه به زبا      متن يا متن  
ا و حقيقت قدمت تـاريخي   مسلم است مسئله نشانه و معن   تحقيق نيست ولي آنچه   

كه سهروردي معنـا را بـه مـاده         ديگر آن . شود دارد   ر غرب گفته مي   چه د بيش از آن  
شناسي تفكر او تالش بـه دور شـدن از             يعني اساس معرفت   ؛داده است   نسبت نمي 

  است كه صـدرالمتألهين نيـز دربـاره       ري  و اين دقيقاً آن عنص    . متافيزيك بوده است  
 اعيان ثابت كه هرگز بـويي  هيئتاند و ما پس وجودها حقايق اصيل«: نويسد  آن مي 

، و وجودها هم پرتـو نـور حقيقـي و وجـود قيـومي                 از وجود بر شم آنها نرسيده     
ذاتي و معـاني عقلـي توانـد        پروردگار گيتي هستند، و براي هر يك از آنها نعوت           

). 45-44  :1340 صدرالمتألهين، (" ميگويند هيئت نعوت و معاني را ما     بود، و اين  
تـوان    چه براي تحليل بيشتر اين متن از صنعت واژگوني اسـتفاده شـود، مـي                چنان

وجود با حقيقت يكـي فـرض شـده         .  هستند هاي اصيل   حقايق وجود س  پ: نوشت
آورد و    مـي وجـود ن    هشناسي ارائه شده ب     و تقدم و تاخر آن فرقي را در روش         است

ال در مورد ماهيت حقـايق       سؤ  لههستند مسئ -اصيل-وجودهاي- حقايق  آنكه گزاره 
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 ماهيـت خـود   در ضمني كه بايـد توجـه داشـت     سازد    شناسي را محتمل مي     هستي
شناسـي    يكي از كلماتي است كه كاربردي بوده است ولي به خاطر تفوق معرفـت             

 اضـافه    در ادامـه  . تاسـ متافيزيكي اين كلمه با جنس محسوس يكي فرض شـده           
 از حقيقت يـا وجـود   )ماده يا ظاهر يا محسوس ( »ماهيئت اعيان ثابت  « شود كه   مي

شن است اما بايد    در اين انديشه نيز جدايي ماهيت حقيقت از ماده رو         . فاصله دارد 
  مـسئله . ي وجود يا حقيقت است      اده ماهيت ناميده شده خود ز     تكرار كرد كه آنچه   

شود آن است كـه        تفكر متافيزيكي ممكن مي    ي از جدايبا  ها  قابل توجه ديگر كه تن    
از طـرف   ) كلمـات (خلقـت بـا حقـايق       ) حـسي   پـيش ( خود شاهد اتفاق      نويسنده

از زبـان اسـتعاري     او  . پروردگار از طريق حواس به جهان محـسوس بـوده اسـت           
كند يعني حقايقي كـه از سـمت خداونـد از طريـق                استفاده مي  »پرتو نور حقيقي  «

تابد كه با پرتو نور يعني همان فرافكنـي كلمـات بـه               ه جهان محسوس مي   انسان ب 
 .سان است جهان محسوسات يك

 قول عبدالرحمان جامي     از لباب مثنوي   لبدر توضيح اين مسئله حسين كاشفي در        
واندر صـفت وجـود بـر يـك         /چيزي كه نمايشش به يك منوال است      «: نويسد  مي

» آن نيـست بقـا، تجـدد امثـال اسـت          /دارحال است؛ در بدو نظر گر چـه بقـايي د          
ء در خود و براي خـود          حس بينايي و خود شي      اين مسئله ). 118:  1375كاشفي،  (

بينــايي حــسي اســت كــه در . گيــرد اســت كــه مــورد تحليــل و نظــر قــرار مــي 
 را انسان با حس     »نمايشش«آنچه. كي اساس واقع شده است    شناسي متافيزي   معرفت

كند يعني براي مـاده       ت ثبات و بقا را بر آن فراكني مي        كند و كلما    بينايي تجربه مي  
 مـادي   انگاري جهـان    اين عمل انسان  . شود    هستيِ در خود قائل مي      1انگارانه  انسان

شود مثل ثبـات و بقـا گـويي           چه در مورد شيء گفته مي     گونه است كه آن     دقيقاً اين 
كند تا به     فكني مي ء است و نه اين كه انساني دانش خود را بر آن فرا              متعلق به شي  

 . خود برسد مطلوب كاركردي مسئله
                                                 
1. Anthropomorphic 
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او . شـود   ولـوي ميـسر مـي     تسهيل و گـسترش تفكـر مربـوط بـه زبـان در آثـار م               
گري را با تشبيه معنـا         كه حركت داللت   »سخن كشتي و معني چو دريا     «: نويسد  مي

ا جـ    معنا باشد اما معناي معنا در ايـن        تواند بدون   سخن نمي . دهد  به سيال نشان مي   
 قرار گرفتن بر    بلكه داللت بر آن دارد كه سخن تنها با شناوري يعني          مدلول نيست، 

يـافتگي  -شود و گرنه تنها صـدا اسـت و نـه مكـان               ارتباطي مي   كليت زبان وسيله  
شناختي ايرانـي     بندي معرفت    ديگري كه تقسيم    مسئله. زباني يعني نوشتار و سخن    

تـو بـه صـورت رفتـه و گـم           «: ماننـد تـوان در ابيـاتي        دهد مـي    يرا بيشتر نشان م   
چه روايت را از اين نقل دور         چنان.  يافت »اي  يابي كه معني هشته     زان نمي /اي گشته

خوريم كه حتـي تقـدم        ر مي  ب معني و   صورتشناختي    بندي معرفت   كنيم به تقسيم  
تا معاني غالب آيـد  «كند  گونه بيان مي كند و آن را اين معين مي را نيز   شناسي  روش
يعنـي اگـر معنـا      . شناختي معناسـت   كه نسبت آنها به هم با تقدم روش       » شبر نقو 

اسـتفهام  زيرا اول بايد كلمه و معناي ظاهر در نظـام           . نباشد ظاهر هم نخواهد بود    
بـا  .  آن جـايي بيابـد    حس بينايي در گفتمان مربوطه انسان درك شود تا بعد تجربه   

شـود و بعـد       حاضـر مـي   ) معنا(ء در سطح ادراكي ابتدا گفتمان مربوطه          ديدن شي 
شود و در اين فرآينـد شـيء تبـديل بـه               مي حاضر درون آن گفتمان       مربوطه  كلمه

 محـرك و پاسـخ       رك هماننـد حيوانـات تنهـا در حـوزه         شود و گرنـه د      چيزي مي 
 .ماند محيطي مي

 زبـان در تفكـر دانـشگاهي امـروز در پـسامتافيزيك قـرار                اين نوع انديشه درباره   
ي دانشگاهي    شناسيِ انديشه منطقاً در آينده      و باستان   اين خاطر تاريخ   گيرد و به    مي

كنم كه    باره اضافه مي    در اين .  را خواهد داشت   اي  عمده نقشعلوم انساني در ايران     
آيد و با در نظر گـرفتن ايـن كـه             كه از مضامين كتب اوستايي و ودايي بر مي          چنان

 زبـان واحـدي اشـاره دارد احتمـاالً          تشابه زباني بين اين دو متن بسيار است و بر         
وتيفي مـ   موتيف نور را انتخاب كرده است كه ليـت          تفكر اشراقي از اين جهت ليت     

شناسي بر اساس نور حقيقت است كه هستي           معرفت  آريايي است كه نشان دهنده    
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چه از منظري ديگـر بـه قـضيه نگريـسته شـود بـه                 البته چنان . آورد  وجود مي  هرا ب 
خوريم كه خـود در يـك فرآينـد تـاريخي بـراي انـسان                  بر مي  موتيف توحيد   ليت

ويژه اگر به مسائل توضيح داده شده در مورد خلقـت و ابـزار               هروشن شده است ب   
 .اصلي آن توجه بيشتري مبذول گردد

 
  علمي روان در زمينه -حضور تئوس

رائـه   ساخت آنتولوژيـك انـسان ا      ايشناسي نظم خاصي را بر      تغيير نگرش معرفت  
نظامي سـيال و غيـر مـادي اسـت سـؤالي را             كه زبان   با در نظر گرفتن آن    . هدد  مي
در كند و آن را       كه چه عاملي اين سيال غير مادي را كنترل مي           توان در مورد اين     مي

عوامـل  به براي يافتن پاسخ چه  چنان. دهد داشت گسترش ميهاي متفاوت    گفتمان
ن دو گفتمـان متفـاوت مثـل دو          بي كي چه عامل فيزيولوژي   ، تكيه كنيم  كفيزيولوژي

 و از آن لـذت      دهـد   گـذارد و يكـي را تـرجيح مـي           شعر خوانده شـده تمـايز مـي       
؟ چه عاملي گفتمان را قبل از نوشتار يـا سـخن شـدن گـسترش                برد  غيرحسي مي 

توانـد خـود      دهـد؟ ايـن عامـل نمـي         دهد؟ درست را از نادرست تشخيص مي        مي
توان با مثالً     را نمي ميان آنها گري    تخابزيرا گسترش گفتمان و ان    ؛فيزيولوژيك باشد 

 نيز كاري از جـنس      »عمل « مبحث كلمه   ايندر(. سان دانست   عمل ضربان قلب هم   
 انتزاعـي   اي  در اينجـا در مـورد مـسئله        »عمل« واستفاده از كلمه    زبان يا فكر است     

بـراي  ) .شود  استفاده نمي براي آن   است براي توضيح امري ذهني كه از حواس نيز          
چه از اختراعات كاپيتاليستي دوري كنـيم و بـه متـون مربوطـه رجـوع            چنان خپاس
 كـه    اين عامل با ايـن    . توان ناميد   اين عامل را همان خود يا روح يا اتمن مي          ،كنيم

به هم و   ها    دالو ربط   حركت  انتخاب و   اما زنده است و عامل      فيزيولوژيك نيست؛ 
آن سوي  در   شود كه اين عامل كه        اما بايد توجه   .استدر نتيجه عامل حضور معنا      

هاي مادي    براي توضيح پديده  كه  كلمات حضور دارد همانند مفهوم عامل و علتي         
ي آنكه از چيزي صحبت        همچنين تفكيك آن از زبان به معنا       .بريم نيست   كار مي  هب



 ...شناختي              مباني بحران متدلوژيك علوم انساني و هايپوتز تغيير معرفت

 

317

در واقع آگاهي از وجـود  .  زباني قرار دارد نيست شود كه خود وراي اين شبكه       مي
دليـل نظـام زبـاني ميـسر          نيز تنها ازطريـق و بـه      )  آن  و همچنين تجربه  (اين عامل   

 سـروكار    خـود  يـا  آن    كنترل كننده  و   زبان با دو عنصر غيرمادي      ،بنابراين. شود  مي
به جاري بودن   نيز  اسم روان   (. هستندروان    عناصر سازنده توان گفت     داريم كه مي  

گر در متون مختلف تاريخي بـه       اما از طرفي دي    ).گري اشاره دارد    كلمات يا داللت  
همانند مـوجي از تئـوس      آتمن يا   روحيا   خودكه اين   است  اين مسئله اشاره شده     

 .استجاري  زبان به سمت جهان مادي  به وسيلهاست كه از طريق حواس انسان 
  يا ساخت آنتولوژيـك او     نظم توپولوژيك انسان  آنچه گفته شد    بر اساس   بنابراين،  

 آن كه براي همه مشترك است يعني تئوس          رفي روان و زمينه   از ط : شود  نمايان مي 
تئوس با حواس در ارتباط اسـت و از         -را مشخص شد و از طرف ديگر اين روان        
انـسان   شود پس الگوي كلي آنتولوژيك      طريق آنها به جهان محسوس فرافكني مي      

حـواس  -حد فاصل زبان  . حواس ومحسوسات -زبان-خود-تئوس: گونه است   اين
سـازد و     را مـي  ) محـسوس (و بيرون   ) ناپيدا(است كه حد فاصل درون      آن چيزي   

دروني كه بيرون نيـز از   : وردن جهان از ناپيدا به محسوس است      آحركت به وجود    
كه در فارسي روان ناميده شده و در يوناني         اما اين درون    . شود  وجود آن ميسر مي   

روز  شناسـي   روان  چگونه با مبـاني علـم      ) و روح و ذهن    1به معناي نَفَس  (سايكي  
ال تاملي بر تغيير مباني نظري علـم        ده شده است؟ براي پاسخ به اين سؤ       توضيح دا 

 . بعد از فرويد راهگشاستشناسي روان
 

 سايكي و زبان: شناسي روان معرفت
 نقش زبان را در درك روان بس          محاسبه  شناسي كه مسئله     به تغيير معرفت   با توجه 

هـاي متفـاوت لگـوتراپي ويكتـور فرانكـل و             كلاين تغييـر بـه شـ       ،بيند  عمده مي 
چنين تامس ساس گسترش يافتـه      ك لكان و بعد جوليا كريستوا و هم       روانكاوي ژا 

                                                 
1. breath 
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اما توپولوژي سايكي فرويد مـورد بـاز انديـشي قـرار نگرفـت و تفكـر در                  . است
تفـاوتي نـسبت بـه ايـن توپولـوژي و              حتـي در نهايـت بـي       شناسـي   روانگفتمان  

 . بر آن استوار استمربوطههاي  فرض پيش
دهـد توپولـوژي فرويـد از          مناسبي است كه نشان مـي       متون جوليا كريستوا نمونه   

-سخن يعني مكان  -كريستوا روان را با متن    . شود   مي اصالحروان در پسامتافيزيك    
 ارتبـاط     خود هنوز زبان را بـا وسـيله         او در كارهاي اوليه   . سنجد  ان مي  زب 1يافتگي

اما تفكـر بيـشتر او در بـاب مـتن تفكيـك             ؛ديـد   ي مـي  يعني نوشتار و سـخن يكـ      
از ) معنـا ( يعنـي جـدايي زبـاني    ؛آورد وجـود مـي   هشناختي را در تفكر او ب       معرفت

ســخن و نويــسنده و -مــتنســخن و يكــي شــدن -موجوديــت محــسوس مــتن
شناختي   تر عمل زبان     فرآيند پردازش زباني در عمل زماني يا دقيق        دست  به  خواننده
كند و بـه      اما او نيز همانند فرويد به فيزيولوژي توجه مي        . سازي  ان يا گفتم  خواندن

اما رد آن را در اصوات سـخن        ؛دنبال حركت انرژي حياتي يا ليبيدو در بدن است          
گر از    بيند كه تحليل    رگانيزم زنده متحرك مي    ؛ يعني اين انرژي را در سطح      گيرد  مي

 و  2اصل بـه نـوعي پـااليش      كريستوا در   . برد  طريق اصوات به چگونگي آن پي مي      
اي   كـه آنهـا از چـه ريـشه         اين  رسد اما دربـاره     مييافتگي زبان   -مكانابراز غرايز با    

توپولوژي فرويـد ناخودآگـاه را بـه عنـوان     آيند با فرويد هم عقيده نيست زيرا    مي
 كريستوا مركـز غرايـز را مربـوط بـه           حالي كه  در   .كند   پنهان غرايز مطرح مي    مركز

دآگـاه  خو نـا غرايز از توپولوژيك  پس جابجايي مهم   بيند   بدن مي  حركت انرژي در  
 كـاركرد ايـن تفكيـك نظـري       . مستقيم ميسر شده است     و روان به بدن بدون اشاره     

جدايي سايكي از غرايز و نهاد است اما اين تفكيك نياز به بخشي ديگـر دارد كـه                  
ــه آن اشــاره كــردم   ــاال ب ــر انديــشه و عامــل كنتــرل كننــده را كــه در ب نيــز در ب

دهد اما بـه      كريستوا براي اين كار توپولوژي متفاوتي را براي روان ارائه نمي          .بگيرد
                                                 
1. spatialization 

2. sublimation 
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ـ  شود تا مـورد خـأل       شناسي مفهومي كهن نيازمند مي      باستان وژي روان را پـر      توپول
يابنـد كـه تعريـف         افالطـون مـي     را در متـون    1راچنين دريدا كُ    كريستوا و هم  . كند
 معناسـت و غيرقابـل مـشاهده و    »جـاي  « ولـي  جدگن است كه در تعريف نمي آن
 2.شكل است بي

شناختي    حركت كلي معرفت    خالصه آنكه اين فرآيندنظري در واقع منعكس كننده       
ــت  ــراي درك روان اس ــسامتافيزيك ب ــاره  پ ــؤال درب ــان س ــدن زب ــناخته ش    و ش

ير آن بر   شناسي و تأث    تبا در نظر گرفتن تغيير معرف     . آن را به دنبال دارد        كننده  كنترل
شناسـي نيـز     بينـي كـرد كـه روان        توان پيش    مي شناسي  روانربط آن به    تئولوژي و   

توانـد   تواند نسبت به آن چه دانسته شده گسترش نيابد و ايـن گـسترش نمـي        نمي
شـمارد و در طـول تـاريخ هميـشه            وجود متوني كه اساس روان انسان را الهي مي        

جهـت  در متـون تـاريخي مربوطـه    تحقيـق    مـسئله وجود داشته ناديده بگيرد پس  
هاي موجود بـا متـد         آن با نظريه    هاي كهن روان و مقايسه      نظريه  ارزيابي و ارزشيابي  

 .رسد شناختي ضروري به نظر مي معرفت
 

 گيري نتيجه
شناختي به صورت تاريخي بوجـود         تغييري معرفت  چنانچه در امر درك موضوعي    

ايـن  . آيـد   مـي    قاعده فكري به وجـود       بيايد در مسائل ديگر هم اين تغيير با همان        
 در ايـن    رسد كه تحقيق بيشتر     هايپوتز در سطوح مختلف بررسي شد و به نظر مي         

 علوم انساني با علـوم  ي تأثيرات آنكه موجب گسترش نظري      زمينه بويژه در حوزه   
هاي ديگر آن     اين علوم و حوزه   . رسد  اي شده است ضروري به نظر مي        رشته- ميان

 دانشگاهي علوم انساني كه بر اسـاس تفكـر          تا نظام  دهند   ادامه مي  قدر به گسترش  

                                                 
1. Khōra or Chora 

2. See Plato’s Timaeus and Critias and, Kristeva’s Revolution in Poetic Language, 
and Derrida’s ‘Khōra’ in On the Name 
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؛ زيـرا   شناسي پـسامتافيزيك كنـد      وجود آمده خود را منطبق با معرفت       همتافيزيك ب 
 كـه   گونـه   همـان هـست    چـه   ، بلكه آن   خاص در ميان نيست    نظريه   يك  ديگر مسئله 

آيـد آن     اتفاق ديگري كه بر اين اسـاس پـيش مـي          . هست توضيح داده شده است    
 كه همان متافيزيك يوناني     است كه دپارتمان فلسفه به پايان گسترش تفكر فلسفي        

بـرد و     پي مي هاي بعدي آن      و گسترش  هايدگر   هستي و زمان   از زمان انتشار   است
 اصلي فلـسفه      خود در مورد مسئله     ساله  بيني و ارزيابي نقش چند صد     شروع به باز  

 دقـت كـافي را نخواهـد داشـت          ن بازبيني اي. كند  كه توضيح هستي بوده است مي     
اين عبـور بـا درك زبـان و كـاركرد آن در             . كه خود از متافيزيك عبور كند     مگر آن 

 اطالعـات    هاي ديگـر آن يعنـي ارائـه          كاركرد سطح آنتولوژيك، و سپس در سطح     
. شـود   هاي علوم متفاوت ميسر مـي       جهت دگرگون كردن و كنترل محيط در حوزه       

واند بر هيچ استوار گردد و لذا حركت به سمت المكانِ تئـوس             ت  اما اين عبور نمي   
در اين مسئله خواهد بود كه تئوس از نظر علمـي           با گذشته   خواهد بود تفاوت آن     

الوجود يعني آگاهي و جايـابي دقيـق بـراي     استقرار در واجب. شود شناخته مي نيز  
-پروردگـار سان  با توجه به ساخت آنتولوژيك ان     مفهوم ابدي بودن وجود بنابراين      

شناسـي    بنـدي معرفـت     از نظـر شـروع طبقـه       حـواس ومحـسوسات   -زبـان -خود
اين درك متفاوت   . شود  پسامتافيزيكي علم اول مربوط به بررسي تئوس و زبان مي         

 يــا كنــد زيــرا وابــسته بــه علــم اول ي خــود درك روان را متحــول مــي بــه نوبــه
زبـان اسـت و از      -ود خـ    و كار آن از طرفي بررسي رابطـه         است تئولينگويستيكس

شناختي محيط    زبان نسبت به درك  زبان     - رفتار كه كنش متقابل خود      طرفي مسئله 
توانـد     كه در صد تاثيرپـذيري آنهـا مـي         گيرند   بعد از آن علوم ديگر قرار مي       .است

ال در مورد ابعاد    كنم كه سؤ    اما در پايان اضافه مي     .گير باشد   كامالً اندك و يا چشم    
 تحقيق را براي      و بررسي اين ابعاد زمينه     ين حركت بسيار است   اجتماعي تاريخي ا  

 .آورد به وجود ميي گذار و آينده را  مرحله اجتماعيِ-هاي تاريخي گيري تجه
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 بررسي تأثير نظام آموزشي متوسطه بر تقاضاي اجتماعي 
 آموزش عالي

 )1382-83از ديدگاه شركت كنندگان مجاز به انتخاب رشته دركنكور (
 

 1اكبري نعمت اهللا

 چكيده
عوامـل و   ، تـأثير      مجاز به انتخاب رشـته    ان  داوطلب ازديدگاه  دراين تحقيق سعي شده   

امكانات آموزشي در نظام آموزشي متوسطه بر تقاضاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش              
عالي شناسايي گردد، جامعه آمـاري، داوطلبـان مجـاز بـه انتخـاب رشـته آزمـون                  

 پرسـشنامه از بـين   431 در شهر اصفهان بوده كه بدين منظور        1382-83سراسري  
 آن   سـوال  4ال بـوده كـه       سـؤ  23 پرسشنامه مذكور حاوي     .ه است آنها تكميل شد  

  .است مربوط به نظام آموزشي
 

  علوم انساني، نظام آموزشي، امكانات آموزشي، دانشگاه، ايران:واژگان كليدي

                                                 
  عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان.1
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 سؤال اصلي پژوهش
 تا چه اندازه سيستم آموزشي و دبيرستان بر تقاضاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش                .1

 عالي تأثير گذار بوده است؟
  عوامل مؤثر بر تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي.2

 تقاضـاي افـراد جامعـه بـراي         قالـب  اجتماعي براي آموزش عالي كـه در         تقاضاي
 جوامـع، بـه     تحـوالت شود، با توجه بـه        دريافت خدمات آموزش عالي مطرح مي     

كننـد   ريـزان جوامـع سـعي مـي     سرعت رو به گـسترش اسـت، از ايـن رو برنامـه          
 .)1374سهرابي،( ه چنين تقاضايي پاسخ مناسبي دهند بالمقدور حتي
 متـأثر از دو دسـته عوامـل         عـالي  كلي تقاضـاي اجتمـاعي بـراي آمـوزش           طور  به

  :)1377عمادزاده،(است
هـاي     سعي و تالش فرد، انگيزه، هزينـه       نترل مانند عوامل قابل دسترس و ك    ) الف 

 و آموزشي مناسب و     ريزي درسي    گرفته، رعايت بين نيازهاي الزم، برنامه      صورت
 .استيار فرد متقاضي يا داوطلب  عوامل معموالً در اختقبيلاين  . …
آموزشي،    عرضة خدمات و امكانات    غير قابل دسترس يا برون زا مانند      عوامل  ) ب 

  . … پذيرش دانشگاهها، هوش و استعداد؛ فرايند گزينش و ظرفيت
ي را بدون توجـه بـه درون         عال آموزش اگر عوامل مؤثر بر تقاضاي اجتماعي        حال

 دسـته از عوامـل را    چهـار توان      زا و برون زا بودن آنها مورد توجه قرار دهيم؛ مي          
 :  عالي مؤثر دانستآموزشبر تقاضاي اجتماعي 

 هاي فردي  و ويژگيعوامل.1
  اجتماعي، فرهنگي و محيطي عوامل.2
  آموزشي و امكانات  عوامل.3
  اقتصادي عوامل.4
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 است؛ البته شـايان ذكـر اسـت كـه     شده  نشان داده1 مودار شماره عوامل در ناين
مي آنهـا  ك تخمين به لحاظ آنكـه مقـادير   هاي  درالگو   عوامل را نمي توان    اينتمامي  

 .ي نمودنيست،بررسدر دسترس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رافيك نمونه مورد مطالعهگموديهاي ژگبررسي وي .3

 كه از اين    است نفر   19148هر اصفهان   تعداد كل افراد مجاز به انتخاب رشته در ش        
)  درصـد  35( نفـر را پـسران       6658و)  درصـد  65( نفـر را دختـران       12490تعداد  

 درصد از شـركت كننـدگان در شـهر          63ند و اين در حالي است كه        ه  تشكيل داد 
  .اند  درصد آنها را پسران تشكيل داده37اصفهان را دختران و 
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بان مجاز بـه انتخـاب رشـته در كنكـور           هاي مختلف داوطل    در اين قسمت ويژگي   
. بررسي مي گردد  )  نفر   431(  بر حسب نمونه جمع آوري شده         83-82سراسري  

اطالعات در اين مرحله بر اساس پرسشنامه و هنگام توزيـع كارنامـه هـا حاصـل                 
 .شده است

 توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفكيك جنس: 1جدول شماره 
 درصد فراواني جنس

 24 105 دمر
 76 326 زن

 431 جمع
 

 حاكي از آن اسـت كـه از بـين افـراد نمونـه مـورد مطالعـه         1نتايج جدول شماره    
 .نمونه را در برمي گيرند% 76بيشترين درصد را  زنان تشكيل داده اند كه حدود 

  
توزيع فراواني ودرصد نمونه آماري به تفكيك گروههاي  : 2جدول شماره

 آزمايشي
 

 درصد فراواني شيگروه آزماي
 39 170 رياضي وفيزيك

 32 136 علوم تجربي
 22 96 علوم انساني

 4 18 هنر
 2 8 ساير

 1 3 اظهار نشده
 431 جمع
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 مشاهده مـي گـردد از بـين افـراد نمونـه مـورد       2همان طور كه در جدول شماره   
مطالعه بيشترين درصد داوطلبان مجاز مربوط بـه گـروه هـاي آزمايـشي رياضـي                

وكمترين درصد مربوط   % 32وپس از آن داوطلبان علوم تجربي با        % 39يزيك با   وف
ايـن  . اسـت %  4به داوطلبان مجاز به انتخـاب رشـته درگـروه آزمايـشي هنـر بـا                 

درصدها با توجه به تعداد داوطلبان گروههاي آزمايشي نمونه آماري در گروههاي            
 . رسد مختلف، طبيعي به نظر مي

 
ع فراواني ودرصد نمونه آماري براساس تعداد دفعات شركت توزي : 3جدول شماره 

 در كنكور
دفعات شركت در 

 كنكور
 درصد فراواني

 47 204 اولين بار
 31 132 دومين بار
 10 44 سومين بار

 6/2 12 چهارمين يا بيشتر
 9 39 اظهار نشده

 431 جمع
 

 نمونه آمـاري    از%  78 مشاهده مي گردد، حدود      3طور كه در جدول شماره       همان
را تعداد كساني تشكيل مي دهند كه براي اولـين بـار ويـا دومـين بـار در كنكـور         

 .شركت مي كنند
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ز ديـدگاه   بررسي تاثيرنظام آموزشي بر تقاضـاي اجتمـاعي آمـوزش عـالي ا            
  به انتخاب رشته ز مجاداوطلبان

 در اين قسمت با توجه به نمونـه جمـع آوري شـده از بـين داوطلبـان مجـاز بـه                     
انتخاب رشته اقدام به بررسي ديدگاه داوطلبان مجاز بـه انتخـاب رشـته در مـورد                 

پرسـشنامه  .  مـي پـردازيم     آمـوزش عـالي    تاثير نظام آموزشي بر تقاضاي اجتماعي     
 سوال آن  نظام آموزشـي       3 كه   است سوال   23توزيع شده در بين داوطلبان حاوي       

 .د مورد ارزيابي قرار مي ده
 

اندازه سيستم آموزشي و دبيرستان بر تقاضاي اجتماعي        تا چه   :  سؤال پژوهش 
 گذار بوده است؟ براي آموزش عالي تأثير

 نشان مي دهد كه بيشترين درصـد پاسـخ گـويي در سـطح               7نتايج جدول شمارة    
 درصد  31/44به عبارتي   . استخيلي زياد و زياد مربوط به سوال دوم اين فرضيه           

انگيـزه  (لمانشان برنامه هاي آينـده شـان        از پرسش شوندگان بر اين باورند كه مع       
 .اند را تحت تأثير قرار داده) ادامه تحصيل

بيشترين درصد پاسخ گويي در سطح خيلي كم و كم مربوط به سـوال سـوم ايـن                  
ال در سطح خيلي    ؤ درصد از پاسخ دهندگان نسبت به اين س        01/29. استفرضيه  

ز پرسـش شـوندگان كيفيـت        درصد ا  29به عبارت ديگر    . كم و كم پاسخ داده اند     
امكانات آموزشي در دبيرستان شان را در سوق بـه ادامـه تحـصيل مـؤثر ندانـسته        

.  در نوسـان بـوده اسـت       25/3تـا   02/3همچنين نمره ميانگين پاسخگويان بين      .اند
اين امر نشان مـي دهـد    . استانگين مربوط به سوال دوم اين پژوهش        باالترين مي 

يش از هر عامل ديگـري در سيـستم آموزشـي برنامـه      ب25/3كه معلمان با ميانگين     
 .اند آينده افراد را تحت تاثير قرار داده
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 مقايسه ميانگين نمره ميزان تأثير سيستم آموزشي و دبيرسـتان بـر             4جدول شماره   
 تقاضاي اجتماعي افراد مجاز به انتخاب رشته براي آموزش عالي با نمره مالك

 
انحراف  ميانگين مؤلفه پژوهشي

 عيارم
t p 

سيستم آموزشي و 
 دبيرستان

 000/0 ـ631/4 977/0 781/2

 
 معني دار بوده است، بنابراين      p ≥05/0 مشاهده شده در سطح      tبا توجه به اينكه     

سيستم آموزشي و دبيرستان بيش از سطح متوسط بر تقاضا بـراي آمـوزش عـالي                
 .افراد مجاز به انتخاب رشته مؤثر بوده اند

مقايسه رتبه بندي مؤلفه هاي تأثيرگذار بر تقاضاي اجتماعي : 5جدول شماره 
 براي آموزش عالي

رتبه اي رتبه ميانگين هاي پژوهشي مؤلفه
 )كل(

 زنان مردان

هاي  عوامل و ويژگي) 1
 فردي

34/3 3 3 3 

هاي  عوامل و ويژگي) 2
 خانوادگي

28/2 1 1 1 

هاي  عوامل و ويژگي) 3
 اجتماعي

37/4 6 5 6 

 5 4 4 95/3 ل اقتصاديعوام) 4
سيستم آموزشي و ) 5

 دبيرستان
00/4 5 5 4 

 2 2 2 06/3 امعهج وضعيت آينده) 6
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  5 = Df           000/0  =sig             724/369 = 5
2χ 

نتايج آماري آزمون فريـدمن نـشان مـي دهـد كـه رتبـه بنـدي كـل داوطلبـان در                 
راي آموزش عالي يكـسان نبـوده   خصوص عوامل تأثيرگذار بر تقاضاي اجتماعي ب   

بيشترين عامل تأثيرگذار مربوط به وضعيت آينده جامعـه و كمتـرين عامـل              . است
 نمودار زير نـشان داده      با  اطالعات فوق . استتأثيرگذار مربوط به عوامل اجتماعي      

 .مي شود
مقايسه رتبه بندي مؤلفه هاي تاثير گـذار بـر تقاضـاي اجتمـاعي              : 2نمودار شماره 

 موزش عاليبراي آ
 آيا بين نظرات داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در خـصوص عوامـل مـؤثر       :سؤال

بر تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي با توجه به نوع دبيرسـتان تفـاوت وجـود           
 دارد؟

 مقايسه ميـانگين نمـرات داوطلبـان مجـاز بـه انتخـاب رشـته در                 6جدول شماره   
ي آموزش عالي بـا توجـه بـه نـوع           خصوص عوامل مؤثر بر تقاضاي اجتماعي برا      

 دبيرستان
 
 
 

٠

١

٢

٣

۴

۵

۶

رتبه

 عوامل و ويژگي هاي فردي

 عوامل و ويژگي هاي خانوادگي

 عوامل و ويژگي هاي اجتماعي

 عوامل اقتصادي

 سيستم آموزشي و دبيرستان

 وضعيت آينده جامعه
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 مشاهده شده در خصوص عوامل اقتصادي و سيستم آموزشـي           fبا توجه به اينكه     
 معني دار بـوده اسـت، بنـابراين بـين نظرداوطلبـان      p ≥05/0  دبيرستان در سطح

ستم مجاز با توجه به نوع دبيرستان در مورد تأثيرگـذاري عوامـل اقتـصادي و سيـ                
 . آموزشي و دبيرستان بر تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي تفاوت وجود دارد

 
 بندي و نتيجه گيري  جمع

به طور كلي چهار دسته عوامل بر تقاضاي اجتمـاعي آمـوزش عـالي مؤثرنـد كـه                  
هـاي فـردي، عوامـل اجتمـاعي، فرهنگـي و             عوامل مـؤثر بـر ويژگـي      : عبارتند از 

 .زشي و عوامل اقتصاديمحيطي؛ عوامل و امكانات آمو
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تا چه انـدازه سيـستم آموزشـي و دبيرسـتان بـر         در خصوص سؤال پژوهـشي      
انگين  بـاالترين ميـ    است؟ براي آموزش عالي تأثير گذار بوده     تقاضاي اجتماعي   

اين امـر نـشان مـي دهـد كـه معلمـان بـا               .استمربوط به سوال دوم اين پژوهش       
تم آموزشي برنامـه آينـده افـراد را         بيش از هر عامل ديگري در سيس      25/3ميانگين  

تـرين   لذا  از بين عوامل و امكانات آموزشي معلمان مهـم          .تحت تاثير قرار داده اند    
 .اند عامل تأثيرگذار بوده
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 منابع 
بـراي  ) قابـل تـامين   (تحليـل فـضايي تقاضـاي اجتمـاعي       .1380.نعمت اهللا , اكبري

 اه تربيت مدرسدانشگ.رساله دوره دكتري اقتصاد.آموزش عالي در ايران 
بررسي همگرايي تقاضاي اجتماعي    .1383.اكبري نعمت اهللا،كارنامه حقيقي ،حسن    

 ،20شماره  فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران براي آموزش عالي در ايران
بررسي مشاركت زنـان در تقاضـاي       .1384.اكبري نعمت اهللا،كارنامه حقيقي ،حسن    

 3ش زنان ، دوره اجتماعي براي آموزش عالي در ايران ،پزوه
بررسي تقاضاي اجتماعي براي آموزش عـالي از ديـدگاه          .1383.اكبري و همكاران  

 .دانشگاه اصفهان همايش ملي استعدادهاي درخشان استعدادهاي درخشان
ــال، م  ــاخاروپولوس، ج؛ و ووده ــي از    .1375.س ــعه، تحليل ــراي توس ــوزش ب آم

يـد سـهرابي، تهـران؛      گذاري ، ترجمة پريدخت وحيدي و حم        هاي سرمايه   گزينش
 انتشارات سازمان برنامه و بودجه

آموزش عالي و تقاضاي نيروي انساني متخصص در ايران،          .1374. سهرابي، حميد 
 سازمان برنامه و بودجه

 تقاضـا بـراي آمـوزش عـالي، تهـران، مجلـة برنامـه و                 .1377.عمادزاده، مصطفي 
 .16-17بودجه، شمارة 

الت نهادهـاي اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي          تحـو « . 1381.فراستخواه، مقصود   
، طرح جامع نيـاز سـنجي نيـروي انـساني           »يد و تأثير آن بر تقاضاي اجتماعي      جد

 ، مؤسسه پژوهش در برنامه ريزي آموزش عالي. . . متخصص و 
برآورد تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايـران در دوره          « .1381.قارون،معصومه

 ريزي آموزش عالي مؤسسه پژوهش و برنامه 90-1380
 تهديد، تثبيت و يا تشديد تقاضـاي اجتمـاعي آمـوزش             .1379.وحيدي پريدخت 

 ارائه شده در همايش بررسي مسائل، مشكالت و         »يك، چرا و چگونه؟    عالي، كدام 
 چشم اندازهاي آتي اشتغال و دانش آموختگان آموزش عالي در ايران تهران
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 پيوست
تا چه اندازه سيستم آموزشي و دبيرستان بر تقاضاي  :سؤال پژوهش  

 اجتماعي براي آموزش عالي تأثير گذار بوده است؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 دانشگاهي ارتباط بين نظام آموزشي متوسطه و پيش
 »ها و نقائص كاستي«با آموزش عالي 

 ١محمدباقر حسيني
 

 چكيده
دسـت آمـده از مدرسـين و          در اين مقاله سعي شده است تا با تكيه بر تجارب بـه            

 صـورت   بـاره اي نيز در اين       هاي گسترده  كه ارزيابي  –آموزان و دانشجويان      دانش
ها و نقـايص آمـوزش متوسـطه آمـوزش عـالي و ارتبـاط                 به كاستي  -ستگرفته ا 

دو نظام با يكديگر، اشاره شود و در حد توان، به برخي راهكارهـا نيـز                 ضعيف آن 
 .اشاره شود

 
 .، علوم انساني، دانشگاهنظام متوسطه، آموزش: واژگان كليدي

                                                 
 انشگاه فردوسي مشهدد عضو هيئت علمي. 1
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 مقدمه
سـي و اجتمـاعي و       تحـوالت سيا   ي انقالب اسالمي ايران، درجهـت     بعد از پيروز  

بـدين  . فرهنگي كشور، نظام تعليم و تربيت نيز دچار تغيير و تحول اساسي گشت            
نظران فرهنگي و علمي بـر آن شـدند تـا نظـام آمـوزش كـشور،                  معني كه صاحب  

هـا و اهـداف جديـد         ويژه آموزش عمومي، را به سمت و سوي معيارها، ارزش          هب
 آموزشي جديد و نظام آموزش عـالي  بين نظام اسالمي سوق دهند تا بدين وسيله،       

  اين هدف نيازمند به آزمايش نظام      تحقق. ارتباطي منطقي و هماهنگ برقرار سازند     
كـم بـا رفـع        جديد بود كه در ابتدا در چند شهر كشور به مرحله اجرا درآمد و كم              

ها در سطح كشور تسري پيدا كـرد؛ و بـاالخره نظـام چهارسـاله                نقائص و كاستي  
در پي تغيير نظام آموزشي،     . ز گردونه نظام تعليم و تربيت خارج نمود       متوسطه را ا  

ها،  كتب و منابع درسي نيز، گام دوم اين مرحله بود كه همراه با نظامي نو، اسلوب               
و اين مرحله نيز مشكالت و      . هاي آموزشي نيز تحول پيدا كند      ها و روش   سرفصل
امـروز منـابع و كتـب درسـي         ه تا به    ك  طوري ههاي خاص خود را داشت، ب      كاستي

 . چندين نوبت يا تعويض و يا تغيير كلّي نموده است
آمـوزان پـس از        ساله بـود و دانـش      3نظام آموزشي جديد از بدو تأسيس و اجرا،         

 رشـته،  3 واحد درسي عمومي و اختصاصي موفق به اخـذ ديـپلم در            96گذراندن  
 مهارتي الزم بود كـه      شدند و در شاخه آموزش      علوم تجربي، رياضي و انساني مي     

تا اينكه وزارت   .  واحد درسي را پاس نمايد     48آموز براي اخذ مدرك ديپلم        دانش
 دورة سـه    آموختگـان   دانـش   منظور آماده سـاختن     آموزش و پرورش بر آن شد به        

اي تحـت    و مؤسسات آمـوزش عـالي دوره    ها  دانشگاهساله متوسطه براي ورود به      
ـ   دايـر نما  ) دانشگاهي  پيش(عنوان    اساسـنامة   6 و   5،  4طـوري كـه در مـاده         هيـد، ب

 . به اين نكته اشاره شده است12/4/1373دانشگاهي مورخه  تأسيس مراكز پيش
 دورة  آموختگـان   منظور آمـاده نمـودن دانـش      وزارت آموزش و پروش به      : 4ماده  «

ــه   ــراي ورود ب ــشگاهمتوســطه ب ــا دان ــك دورة  ه ــالي ي ــوزش ع  و مؤســسات آم
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طول ايـن دوره در حـدود يـك سـال تحـصيلي             . اهد كرد دانشگاهي دائر خو    پيش
 دورة متوسطه به اين دوره براساس ضوابط و         آموختاگان   بود و ورود دانش    خواهد

قـوانين  (» .كنـد   شرايطي خواهد بود كه شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين مي          
 )2: 77دانشگاهي، تابستان  ري و پيشهاي نظ دانشگاهي، دفتر آموزش دورة پيش

دانشگاهي با توجـه بـه شـرايط و مقتـضيات            ريزي درسي دورة پيش     برنامه: 5ة  ماد
هاي درسي دورة متوسطه و با همكاري و تأييد وزارت            هاي عالي و برنامه    آموزش

برحـسب  فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي              
دانـشگاهي   هاي دورة پـيش  ليت و اجراي برنامهمسئو. مورد صورت خواهد گرفت 

 ).2: همان. (به عهده وزارت آموزش و پرورش خواهد بود
دانشگاهي، مطابق ضوابط و مقرراتـي        دارندگان گواهينامة پايان دورة پيش    «: 6مادة  

توانند متقاضـي      و مراكز آموزش عالي وجود دارد، مي       ها  دانشگاهكه براي ورود به     
هـاي دانـشگاهي    هر دور و مراكـز آمـوزش عـالي و تحـصيل د       ها  دانشگاهورود به   

 ).3: همان(شوند
با توجه به اين مواد و ديگر مصوبات مربوطه، وزارت آموزش و پـرورش اجـازه                

 55000آموزان نظام جديد واجد شرايط را كه بالغ به            يابد كه اولين گروه دانش      مي
بودنـد از مهرمـاه سـال       ) آموز دختـر     دانش 32000آموز پسر و       دانش 23000(نفر  

 236دانشگاهي نمايـد، و بـدين ترتيـب آنهـا در              وارد دورة پيش   74-75تحصيلي  
و .  منطقه آموزشي مشغول به تحصيل شدند      134دانشگاهي در     مركز آموزش پيش  

 ادامه يافت، تا اينكه امروزه، در تمامي منـاطق آموزشـي كـشور              ناچار بهاين روند   
ال        شمراكز آموزش پـي    سـاله   دورة يـك  امـا اينكـه     . هـستند   دانـشگاهي دايـر و فعـ

نظـر   ههايي است، الزم ب     ها و رشته    دانشگاهي داراي چه اهداف، اصول، برنامه       پيش
دنبال آن به نقـد و   هرسد كه در اين قسمت بدآن اشاره كوتاهي داشته باشيم و ب            مي

 .بررسي و ارتباط آن با آموزش عالي بپردازيم
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 دانشگاهي دورة پيش
ــصوبات وزارت ف  ــادره و م ــاس آراء ص ــة  براس ــالي مورخ ــوزش ع ــگ و آم رهن

هـا و     دانشگاهي مبتني بـر اهـداف، اصـول، رشـته           ، تأسيس دورة پيش   12/4/1373
 .هاي زير است برنامه

  ) 4، 279 ،1373،مصوبه دانشگاهي پيش دوره برنامه(  اهداف دوره.1

 تعميق آموزش دروس تخصصي دورة دبيرستان. 1
هـاي    ت ادامـه تحـصيل در دوره       فراهم آوردن زمينة مناسب و آمادگي الزم جه        .2

 آموزش عالي
 .هاي آموزش عالي مطابق با استعداد و عالقة آنها آموزان به دوره  هدايت دانش.3
 فراهم آوردن زمينة مناسب براي شكوفايي خالقيت و افزايش معرفـت علـي و               .4

 .آموزان فرهنگي دانش

 )4:همان( ريزي درسي  اصول حاكم بر برنامه.2
 :ها  به منظور اف در برنامه قابليت انعط.1
 آموزان براساس استعداد و عالئق آنان  امكان تغيير گرايش تحصيلي دانش-
هاي    فراهم نمودن امكان رقابت تعداد بيشتر افراد جهت ورود به هريك از رشته             -

 دانشگاهي
شـدگان منـاطق محـروم و         هاي جبرانـي جهـت تقويـت پذيرفتـه          ارائه آموزش  .2

 هاي خاص گروه
 ارائه دروس اختصاصي دورة دبيرستان با عمق بيشتر .3
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منظور شكوفايي خالقيـت و تقويـت بيـنش            ارائه دروس اجباري و اختياري به      .4
 آموزان علمي و فرهنگي دانش

 ) 5:همان( دانشگاهي هاي دورة پيش  رشته.3
علوم تجربـي، علـوم رياضـي، علـوم         : ازاند  دانشگاهي عبارت   هاي دورة پيش    رشته
 .ني و هنرانسا

كند،   هاي مذكور كه تحصيل مي      دانشگاهي در هريك از رشته      آموز دورة پيش    دانش
صصي  واحد دروس تخ   18 واحد دروس عمومي،     10 واحد درسي را، كه      30بايد  

، بگذراند كه در پايان به آنها گواهينامـة گذرانـدن            واحد درس اختياري است    2و  
 .شود دوره اعطا مي

 
 نقد و بررسي

ريـزي درسـي    نامـه دانشگاهي و اصول حاكم بـر بر   به اهداف دورة پيش    با نگرشي 
كه بايد اين دوره عالوه بـر ارتبـاط تنگاتنـگ بـا آمـوزش               رسد  نظر مي   هباين دوره، 

، راه مناسب و مطمئني براي ايجـاد آمـادگي          ها  دانشگاههاي تحصيلي     عالي و رشته  
ه واقعيـت نيـز همـين        كـه البتـ    قاطع تحصيلي باالتر و عاليه باشد     جهت ورود به م   

دانـشگاهي در     ولي با گذشت چندين سال از تأسيس و تـشكيل دورة پـيش            . است
سال به سال به داليل زير، اهداف مطروحه اين         : توان گفت   آموزش و پرورش، مي   

 .گيرد شود و از رسالت اصلي خويش فاصله مي رنگ مي دوره كم
يري دقيـق مطالـب،      به دليل حجم زياد كتب درسي و فرصت كـم بـراي يـادگ              .1

اي به ميزان گذراندن واحد درسي، به         آموزان اين دوره صرفاً براي أخذ نمره        دانش
ريـزي خـود را بـه مطالعـه و فراگيـري              پردازند و بيشتر اوقات و برنامه       مطالعه مي 

مجدد مطالب سـنوات گذشـته، بـه منظـور پذيرفتـه شـدن در كنكـور سراسـري                   
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دانـشگاهي    عمالً اهداف مورد نظر در نظام پيش      لذا  . دهند   اختصاص مي  ها  دانشگاه
 .گردد طور كامل محقق نمي هب

هـايي چنـد بـا وزارت        دانشگاهي، همـاهنگي     هرچند در بدو تأسيس دوره پيش      .2
آموزش عالي صورت گرفته و بر اين اساس، بايد ارتباطي منطقي بـين مباحـث و                

ن همـاهنگي بيـشتر     هاي اين دوره با آموزش عالي باشد؛ ولـي ظـاهراً ايـ             سرفصل
بينيم كه اين ارتباط،      دانشگاهي بوده و امروزه مي      جهت تصويب تشكيل دوره پيش    

بنـدي دوره سـه سـاله         رنگ شده و غالب مباحث درسي، همان خالصه و جمع           كم
 .متوسطه است و ارتباط آن با گذشته، بيشتر است تا مقطع تحصيلي آينده

آموزان متوسط و حتي نـسبتاً خـوب، در          دهد كه بسياري از دانش       آمار نشان مي   .3
، امكان موفقيت آنها در     هستند  دانشگاهي مشغول به تحصيل    سالي كه در دورة پيش    

 بسيار كم است و تنها عدة قليلي شـانس ورود بـه             ها  دانشگاهرشته دلخواه آنها در     
يابند، زيرا وقت كم و حجم زياد مباحـث و مطالـب              رشته مورد عالقه خود را مي     

آمـوزان    دهد؛ لذا خود دانـش      مكان فراگيري عميق و اساسي را به آنها نمي        درسي ا 
معتقدند كه اگر يك سال پشت سد كنكور توقف نمايند، و با فراغ بال و خـاطري                
آسوده مطالعه كنند، موفقيتشان به مراتب بيشتر بـوده و در رشـته دلخواهـشان در                

 .دانشگاه تحصيل خواهند نمود
نظران آموزشي، بين نظـام جديـد متوسـطه و        ريزان و صاحب    اگر به زعم برنامه    .4

دانشگاهي با آموزش عالي، ارتباط منطقي و اساسـي وجـود دارد، پـس                دوره پيش 
كه نمره آنها خوب يـا عـالي        آموزاني    دانشگاهي را از دانش     چرا دروس دورة پيش   

 ايـن   و با . كنند   محسوب نمي  ها  دانشگاهنياز در     ، به عنوان برخي دروس پيش     است
 قديم متوسـطه اسـت بـا        توان گفت، اين دوره همان سال چهارم نظام         توصيف مي 

 .دانشگاهي و در حقيقت تكميل كنندة سنوات گذشته است پيشعنوان جديد 
دانشگاهي به جاي اينكه ما را جهت ورود بـه            آموزان معتقدند، دوره پيش      دانش .5

تر نمايـد، ولـي      ه ورود را آسان   آماده كند، يعني را   ) دانشگاه(مقطع تحصيلي باالتر    
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به جهت فرصت كم و انباشتگي مطالب، فكر و روح ما را خسته ساخته و آرامش                
اين امر موجـب    گيرد و     الزم را بر پاسخگويي صحيح به سؤاالت كنكور، از ما مي          

 كه اعتماد به نفس در ما ضعيف شده و جاي آن را اضطراب و يـأس اشـغال                  شده
 از انتخـاب رشـته منـصرف شـده و منتظـر فرصـت دوبـاره                 لذا داوطلبان، يا  . كند
و بـديهي اسـت   . دهنـد  اي كه در آن پذيرفته شده تن مي شوند و يا به هر رشته       مي

ريزي آينده كـشور در       كه اين مهم موجب هدر رفتن نيروها و استعدادها در برنامه          
 .دراز مدت خواهد شد

 آموزشي جديد متوسطه و دوره      توان گفت  كه، نظام       با توجه به موارد فوق، مي      .6
هاي درونـي نتوانـسته ارتبـاط         دانشگاهي به دليل مشكالت و نارسائي       يكسالة پيش 

لـذا  . واقعي خود را با دانشگاه تحكيم بخشد و اهداف مـوردنظر را محقـق سـازد               
 و مؤسسات آمـوزش عـالي، متـولّي و مجـري            ها  دانشگاهشود كه اگر      پيشنهاد مي 
بدين معنا، كه   . د، بسياري از مشكالت موجود حل گردد      دانشگاهي شون   دوره پيش 

 و اخـذ ديـپلم در يكـي از          هدنبـال اتمـام دوره سـه سـاله متوسـط           هآموزان ب   دانش
 شـركت   هـا   دانـشگاه هاي رياضي، تجربي، انساني و هنر در كنكور سراسري            رشته

دانـشگاهي    نموده و پس از پذيرفته شدن در رشته دلخواه خـود، وارد دورة پـيش              
انشگاه شوند و با گذراندن تعدادي واحـدهاي مربـوط بـه رشـته قبـولي خـود،                  د

شـود كـه      اين امر باعث مـي    . آمادگي الزم را براي ورود به آن رشته، كسب نمايند         
دانشجو با اعتماد كامل و اطالعات نـسبتاً كـافي، تحـصيالت دانـشگاهي خـود را        

 است كـه اگـر دانـشجو در         الزم به ذكر  . شروع كند و با اعتماد به نفس ادامه دهد        
دانشگاهي دانشگاه موفق به گذراندن واحـدهاي درنظـر گرفتـه نـشود،               دورة پيش 

لم يكن تلقي شده و مجدداً در كنكور سراسـري سـال              قبولي وي در آن رشته كان     
رسد كه با اين روش و الگـو، ارتبـاط بـين نظـام                آينده شركت نمايد و به نظر مي      
البتـه ايـن مهـم نيـاز بـه          .  بهتر حفظ خواهد شد    آموزشي متوسطه و آموزش عالي    

 .ريزي و تدبيرات الزم و خاص خود را دارد برنامه
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 ابطه آموزش زبان و ادبيات عربي مقطع متوسطه با آموزش عالير
در اين قسمت برآنيم تا با مروري بر گذشته، از ديدگاه آمـوزش عـالي بـه عنـوان      

هـاي   ب اسلوهاو با بررسي روش مرجع تخصصي آموزش علوم، به قضيه بنگريم و         
با يافتن راهكارهايي مناسب اين ارتباط       ارتباطي، به تبيين مسئله بپردازيم، باشد كه      

بـر همـين اسـاس مطلـع        . را براي پويايي هرچه بيشتر زبان عربي تحكيم بخـشيم         
 :دهيم  اختصاص ميها دانشگاهسخن را به شناخت اهداف آموزش زبان عربي در 

 : اهداف كلي)الف
هـاي   هاي زندة دنيـا در ميـان ملـت          آشنايي با زبان عربي به عنوان يكي از زبان         .1

 مسلمان
 فراگيري زبان عربي به عنوان زبان قرآن، كه زبـان ديـن، فرهنـگ و اعتقـادات                  .2

 .مسلمانان است
ربـي زبـاني اسـت كـه        ها بواسطه اينكه، ع     قداست اين زبان در ميان ديگر زبان       .3

 .وق خويش، تكلم نموده استآن با مخلخداوند با
 اهداف تخصصي )ب
ـ             .1  آن، چـون    سته بـه   تربيت نيروهاي متخصص و آگاه به زبان عربي و فـروع واب

 ... و خ ادبيات عرب، صرف و نحو، مكالمهتاري
 فراگيري زبان عربي به منظور فهم دقيق و عميق قرآن و متون مختلف اسـالمي                .2

 ...في و كالمي و اعم از فقهي، تاريخي، جغرافيايي، فلس
  درك صحيح متون ادب فارسي، به جهت آميختگي اين زبان با زبان عربي.3
ارتباطي در كشورهاي عربـي و       يروهاي متخصص به منظورايجادعوامل    تربيت ن  .4

 مناسبات سياسي و ديني
 تربيت نيروهاي متخصص براي ترجمه متون عربـي مختلـف، جهـت اسـتفاده               .5

 پژوهشگران
 ادوار مختلف تاريخياعراب در رهنگ و آداب و رسوم كهن ف آشنايي با.6
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هــا و   تربيــت نيروهــاي متخــصص بــراي تــدريس در درس عربــي دبيرســتان .7
 مؤسسات آموزش عالي

 
 دانشگاه متولّي آموزش تخصصي زبان عربي

هـاي    هـاي مختلـف علمـي از سـرمايه          شك وجود نيروهاي متخصص در رشته       بي
رورش داده و آنها را به عنوان حـامالن و حافظـان            ارزشمندي است، كه دانشگاه پ    

دارد و اين نكته بيانگر اين مهم است، كـه بايـد              دانش و فنون به جامعه ارزاني مي      
هـاي علمـي را در        جايگاه واقعي دانشگاه را در جامعه تحكيم بخـشيد و اولويـت           

، هـا   دانـشگاه  تحقـق ايـن هـدف، خـود          البته درجهت .  اهميت قرار داد   درجه اول 
ها و راهكارهـاي علمـي    ها، پژوهش نظران نيز، بايد در ارائه طرح اساتيد و صاحب  

 .قدم باشند، تا مقصود حاصل گردد و عملي پيش
دبيـات  او ، رشـته زبـان  ها دانشگاهف تحصيلي هاي متنوع و مختل  در كنار همه رشته   

ي درصد كم هاي موجود    مقايسه با ديگر رشته     كه در  هايي است   عرب،ازجمله رشته 
ــه خــود اختــصاص داد  ــشجويان را ب ه اســت و ايــن خــود گوياســت كــه  از دان

جود دارند، كـه    هرچند كساني نيز و   . تر است   رنگ  تر و كم    استقبال به آن كم   و  عالقه
باشـد،اين    كنند،ولي هرچه   امتر در اين رشته تحصيل مي     چه تم با عالقه و پشتكارهر   

اي غيرپويا بدان نگريـسته      تهو از منظر رش   . استهامهجور  رشته در ميان ديگر رشته    
در حـد حوصـله بـدان       اين خود داليل متعددي دارد كـه در ايـن مقالـه             و.شود  مي

هاي آموزش اين    كنيم آغاز اين سخن را به روش        لهذا سعي مي  و.خواهيم پرداخت 
هـاي آموزشـي از ديـدگاه اسـاتيد و          زبان و وضـعيت فعلـي آن وموانـع وكاسـتي          

 .يمدانشجويان اين رشته اختصاص ده
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ها، منابع و مشكالت موجود، در رشته زبان و ادبيات   وضعيت آموزش، روش
 عرب

هاي آماري    در بررسي نظريات اساتيد و دانشجويان اين رشته كه بوسيله پرسشنامه          
هـاي مختلـف      آوري شـده، بـه جنبـه        و پژوهشي از چندين دانشگاه كشور، جمـع       

دن ديـدگاههاي خـود،     آموزشي در اين رشته اشاره شـده اسـت و ضـمن برشـمر             
اند كه بايد در روشهاي آموزشي و تحولي جدي پديد آورد و بـا رفـع                  يادآور شده 

هاي رشد، پويايي و درصـد اقبـال داوطلبـان بـه ايـن                ها، زمينه  مشكالت و كاستي  
 .كنيم و ما در اينجا به چكيده اين نظرات اشاره مي. رشته را افزايش داد

 ها روش) الف
هاي فعلي   روش حترم اين گروه، بر اين باورند كه      ان و اساتيد م   بسياري از دانشجوي  

ها همان اسلوب    ؛ چون اين روش   ن جذاب و مؤثر نيست    آموزش زبان عربي چندا   
آموزش گذشته است و بيشتر شامل دست و پنجه نرم كردن بـا نظـرات مختلـف                 

كننده در    قُدما در خصوص مسائل صرفي و نحوي و يا گشت وگذاري بس خسته            
اي بـس     ار مغلق و پيچيده عرب جـاهلي اسـت، و مـضاف بـر ايـن، مكالمـه                 اشع

ضعيف، كه نه گوينده توان بيـان كلمـات را داشـته و نـه شـنونده را يـاراي درك             
هـايش در     اين رشته غالباً در تمامي آموختـه       آموخته  دانش  طوري كه   همتكلم است، ب  

 .برد سر مي هاي از ابهام ب هاله
كم است و اگر تحقيـق      م تحقيق پژوهش در اين رشته بسيار        از اينكه بگذريم، سه   

 دانشجو، مخصوصاً مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد انجـام          دست  به  و پژوهشي 
گونه نظر ونقدي بـر آن صـورت         گيرد، به صرف نقل از كتب اكتفا شده و هيچ           مي
 .هاي تعليم زبان عربي است اي بس بزرگ در روش گيرد؛ كه اين امر نقيصه نمي

 بـسياري از    دسـت   ينكه رشته زبان و ادبيات عرب،بـه      تر، با عنايت به ا     از همه مهم  
و . شـود   شود و كمتر به جنبه عربي آن توجـه مـي            اساتيد، به زبان فارسي ارائه مي     
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نشان دهـد و از طرفـي      كمتر جنبش و تكاپويي     ر   دردس اين امر باعث شده دانشجو    
 .با مكالمه عربي تا حدي بيگانه شود

هـاي    ري از مصاحبه شوندگان بر اين نكته تأكيد دارند، كـه در تمـامي رشـته               بسيا
راه با تنوع و آرامش روحي      هاي تدريس پويا بوده و هم       روش ها  دانشگاهتحصيلي  

ولـي در رشـته زبـان و ادبيـات عـرب            . رود  اي روز به پيش مي     ، و با اسلوبه   است
منـدي و ايجـاد عالقـه در        اي دور دارد و تنوع و هنر        تدريس، بيشتر رايحة گذشته   

تواند هر اسـتادي، بـا هنرمنـدي          كه البته اين ديدگاه را مي     . آن، كمتر مشهود است   
بخش سازد؛ تا هـم كالمـش در جـان مخاطبـان، جـاي       خويش و ذوق سليم لذت   

البته تمامي مسائلي، كـه در      . گيرد و هم اقبال مخاطبان را به اين رشته فزوني دهد          
اي مـدون و      گردد، وابسته بـه عـدم برنامـه         ن مطرح مي  هاي آموزشي اين زبا    روش

ست؛ كه اميد است در     ها  دانشگاهصحيح و نبودن هماهنگي در گروههاي آموزشي        
اي جــامع بــا ارائــه  آينــده باهمكــاري و همــاهنگي هرچــه بيــشتر و تهيــه برنامــه

 .هايي جذاب و زيبا مشكالت موجود در اين زمينه برطرف گردد روش
 

 كاستيها ديگر مشكالت و
 و عـدم طـرح و       هـا   دانـشگاه هاي آموزش زبان عربـي در        وضعيت روش از  گذشته
هاي مفيد و جذاب در امر آمـوزش، اسـاتيد     كارگيري اسلوب  هاي مدون در ب     برنامه

باشند، كه    اي دست به گريبان مي      و دانشجويان نيز، با مشكالت و كاستيهاي عديده       
و ديـدگاه اسـاتيد در ايـن زمينـه          ما در ايـن قـسمت بـه دو ديـدگاه دانـشجويان              

 :پردازيم مي
 

 ديدگاه دانشجويان
به مـوارد زيـر بـه       ) كارشناسي، كارشناسي ارشد  (بسياري از دانشجويان اين رشته      

 :هاي امر آموزش اشاره دارند و بر اين باورند كه عنوان مشكالت و كاستي
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اره و آموزشــي ماننــد فــيلم، ويــدئو، مــاهو  كمبــود امكانــات و وســايل كمــك.1
 .آزمايشگاه مجهز

و اردوهاي علمـي     ها  هاي الزم براي گردش    ايجاد فرصت  عدم توجه مسئوالن به   . 2
 .و تفريحي در اين رشته

 كمبود منابع درسي جديد و قابل فهم و بيرون آمـدن از منـابع كهـن و قـديمي          .3
 .گذشته و خالص شدن از قيل و قال بصريان و كوفيان

 .ساتيد بر مفاهيم درسي عدم احاطه علمي برخي ا.4
ـ جهي و ضعف اهتمام به ترجمة متون، كم تو .5 كـه دانـشجو در ترجمـه     طـوري  هب

 .متون روان و قابل فهم عادت كند
توجهي به مكالمه زبان عربي، به دليل كمبود امكانـات و عـدم رغبـت و يـا                     كم .6

 .مشكل داشتن برخي اساتيد در امر مكالمه
 . امر عدالت در بين دانشجويان عدم اهتمام برخي اساتيد به.7
روح بـودن قواعـد و         عدم پويايي و نشاط در رشته زبان و ادبيات عـرب و بـي              .8

 .متون كهن جاهلي به دليل عدم در ك آن
 )عمومي، اختصاصي( عدم ضرورت برخي واحدهاي درسي .9

 . مشكالت معيشتي دانشجو و برخي مسائل اجتماعي و فرهنگي.10
 

  ديدگاه اساتيد
هايي در فرآيند آموزش    اتيد اين رشته نيز، موارد زير را به عنوان موانع و كاستي           اس

 :جمله اند، از آن شمرده
رغبتي و عدم تمايل واقعي بسياري از دانشجويان به تحصيل در رشته زبـان                 بي .1

و ادبيات عرب، كه اين امر به نوبه خود تأثيرات منفـي در آمـر آمـوزش داشـته و              
 .دارد
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خـصوص صـرف و نحـو و         ههاي متداول گذشته در آموزش، ب      از روش  دهاستفا. 2
 هاي نو و رغبت برانگيز و جذاب  كارگيري روش همتون و عدم ب

ي هـا   دانـشگاه  نبودن هماهنگي كامل و اساسي گروههاي زبان و ادبيات عـرب             .3
 .سراسر كشور

ـ         اي مدون در جهت يكنواخـت        نبودن طرح و برنامه    .4 ه سـازي ونظـم بخـشيدن ب
 .ها دانشگاهمنابع مورد تدريس در اين رشته در سطح 

درجهت اسـتفاده از منـابع      ازكشور  ي خارج ها  دانشگاهاط و هماهنگي با     عدم ارتب .5
 .علمي و روشهاي نوين

 خارج شدن آموزش و درس از هدف و معنويت خويش و امتزاج آن بـا امـور                  .6
 .سياسي و ديگر مسائل مختلف

 .در جهت تحقق اهداف آموزشيهمدلي اعضاي گروه،اهم، همكاري و  عدم تف.7
هاي مجهز، عدم تخصيص      نبود امكانات آموزشي همچون، منابع كافي، آزمايش       .8

فرصت و منابع مالي جهت بازديدهاي علمي و اردوهاي تفريحي دانـشجويان بـه              
 .خارج از كشور

ف ايـن   ، از اهـدا   هـا   دانشگاه دور شدن گروههاي آموزشي زبان و ادبيات عرب          .9
 به اين رشته، عـدم      ها  دانشگاهرشته، به دليل عدم اهميت دانشجويان، عدم اهميت         

گروهي، نداشتن    هاي مدون آموزشي، وجود مسائل سياسي ودرون        ضوابط و برنامه  
 ...جايگاه واقعي و شناخته شده در جامعه و

 ربط؛ كه اين امر اختصاص به تمـامي        الن ذي عدم نظارت كافي از سوي مسئو     . 10
 .  نيز داردها دانشگاههاي موجود در  رشته

ي هـا  دانـشگاه  عدم تمركز و ثابت بودن استاد در دانشكده خود، و تدريس در        .11
مختلف و پركردن وقت خويش به تدريس محض و عدم توجه بـه زمـاني بـراي                 

 .امر تحقيق و پژوهش
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 خشك بودن قواعد و متون كهنـه عربـي و عـدم روش جديـد و جـذاب در                    .12
اي از اساتيد بر اين باورند، كه تدريس و فراگيري متون گذشته              البته عده . اگيريفر

و حتي وجوه اختالف قدما در مورد مسائل صرف و نحوي  خيلي هـم ضـرورت       
نداشته، و درگير نمودن ذهن و افكار با مـسائل بـسيار گذشـته، جـز خـستگي و                   

 .دلزدگي چيزي به همراه نخواهد داشت
هـاي دكتـري، بلكـه در         روشـي در گـزينش دانـشجو در دوره         عدم برنامـه و      .13

، شناخت استاد از دانشجو و اعمـال نظرهـا، مـالك و معيـار          ها  دانشگاهبسياري از   
 .اصلي است و امتحان و مصاحبه جنبه فرمايشي دارد

اسـتاد و      منفي آن بر جايگاه علم،      وآثار ها  دانشگاههاي سياسي در       وجود جناح  .14
اي كه اين امرموجب شده اساتيد  و دانشجويان، در برخي موارد              دانشجو؛ به گونه  

 .رسالت، هدف و وظيفه خويش را فداي آن سازند
 

 لزوم پژوهش و تحقيق در رشته زبان و ادبيات عرب
پژوهش و تحقيق از جمله عوامل و اسباب باروري فكري و رشد ذهني فراگيران،              

انگيزي را در فراگيري      هاي تنوع و دل     رود و زمينه    شمار مي  هدر هر رشته از علوم ب     
هـاي تحـصيلي      زبان و ادبيات عرب نيز، به عنوان يكـي از رشـته           . سازد  فراهم مي 
، بايد براي كيفيت بخشيدن به فرآيند آموزش و شكوفايي اسـتعدادها و             ها  دانشگاه

ي هـا   حـث درسـي، واحـدهايي را از دوره        هـاي تـدريس و مبا       تنوع دادن به شيوه   
هـا و اصـول        طور جدي و دقيق به امر پژوهش و حتي تمرين زمينه           كارشناسي به 

ي جديـد خـود و      هـا   پژوهش اختصاص دهد، تا دانشجو و استاد، در كنـار يافتـه           
حالوت و دلپذيري درس عربي را احساس كنند و ايـن رشـته را از                  تازه، هاي  نظر

حتي ديگر  امروزه، وجود اين نقيصه در اين رشته و         . آور خارج سازند    جمود مالل 
دهـد، بـه      ها كامالً مشهود است و اگر گاهي تحقيقي هم دانشجو انجـام مـي               رشته

نمايد و بـسياري      كند و دفع تكليف و مسؤوليت مي        نويسي اكتفا مي    صرف خالصه 
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البتـه ايـن امـر، نـه     . كنند نمي  و نقد و بررسي  حتي يكبار آن را مطالعه    از اساتيد هم  
 بلكه آموزش و پـرورش هـم بايـد در ايـن مهـم               ،تنها به دانشگاه اختصاص يافته    

ـ        طـور علمـي     ژوهش و تحقيـق را در دورة متوسـطه بـه          سهيم گـردد و مقـاالت پ
هاي عالقه بـه پـژوهش در او وجـود            فراگيرد؛ تا در مؤسسات آموزش عالي زمينه      

سـتانها    و دبير   ها  دانشگاهشك اين مشكل تنها، با ارتباط تنگاتنگ          داشته باشد و بي   
 . شدحل خواهد

 
 توسطه با آموزش عالي در درس عربيوضعيت و ميزان ارتباط مقطع م

نياز ورود بـه      امروزه آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد آموزش عمومي و پيش           
، جداي از ارتباط يا عدم ارتباط با هم، از وضـعيت            ها  دانشگاههاي تخصصي     رشته

يد وجـود مـشكالت،     مطلوبي در فرآيند  تعليم و تربيت برخـوردار نيـست و شـا             
اي را    كننـده   ها و قيد و بندهاي متعدد فرهنگي و اجتماعي، آينـده نگـران               نارسائي

و آن را از هـدف و رسـالت اصـلي خـويش             . براي اين نهاد مقـدس فـراهم آورد       
و مـا در ايـن      .  گرفـت  بـه دسـت   خارج سازد، كه ديگر نتوان مهار هـدايت آن را           

آمـوزان در درس       دبيران و دانـش    ها  اده از نظر  ا اين فهم را با استف     قسمت برآنيم، ت  
عربي مورد حداقّه و بررسي قرار داده و سپس به ميزان ارتباط آن با آموزش عالي                

به عنوان نهاد تخصصي آموزش، اشاراتي داشته باشيم        ) رشته زبان وادبيات عرب   (
 داريـم،  را بيانو در پايان راهكارهاي ارتباطي بيشتر و مؤثرتر آن دو نهاد آموزشي        

 به عنوان پل ارتبـاطي، نقـش مـؤثري در كيفيـت             ها  ها و پيشنهاد    باشد كه اين نظر   
بخشيدن به امر آموزشي و فراگيري زبان عربي، به عنـوان زبـان قـرآن و معرفـت                  

نظـران دانـشگاهي بـه     در نظرسنجي از دبيران عربـي و صـاحب     . داشته باشد   ديني،
زش عربي و كيفيـت نـامطلوب آن از   هاي متعددي در امر آمو   مشكالت و نارسائي  

 :توان به موارد زير اشاره كرد هاي مختلف اشاره شده، كه از آن جمله مي جنبه
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آموزان به     عدم عالقه و تمايل دروني و روحي برخي دبيران و بسياري از دانش             .1
 .تدريس و فراگيري زبان عربي

ـ   عدم توجه و عنايت كافي و الزم به حساس بودن درس عربـي               .2 كـارگيري   هو ب
 و حتي فلسفه و منطق، جهـت  هيئتها چون ادبيات فارسي  و ال   دبيران ديگر رشته  

 .ها تدريس اين درس در دبيرستان
الن آموزش و پرورش به امركيفيت آموزشي و باالبردن سـطح           توجهي مسئو   بي. 3

هـا   آموزان، بلكه بيشتر بر اين امر تكيه دارنـد، كـه مـدارس و كـالس                 علمي دانش 
حال دبير در هر رشته و يا سطحي كه باشد، ايرادي           . ن دبير و سرپرست نباشد    بدو

 .نخواهد داشت
 همدلي و هماهنگي دبيران عربي و حتي از بين رفتن  دوستي و              از هم گسستن  . 4

ي و  ارزش ادار   روابط اجتمـاعي و فرهنگـي آنهـا، بـه جهـت برخـي مـسائل بـي                 
ــضات درون ــد تبعي ــابي  ارزشســازماني، مانن ــران، هــاي ي  غلــط و غيرمنطقــي دبي

هـاي   هاي سياسي و رفـاقتي، محـدود سـاختن دبيـران در چهـارچوب              بندي  جناح
 ...خاص اداري، وضعيت نامطلوب معيشتي، تبعيضات مختلف درون سازماني، و

 توزيع ناعادالنه ساعات درسي، بدين معنـي كـه سـاعات تـدريس درس زبـان                 .5
 با كمبود وقت روبرو اسـت و ايـن مهـم          ها كم بوده و دبير هميشه      عربي دبيرستان 

نــه تفهــيم مطلــب؛ و  موجــب شــده كــه دبيــر فقــط در پــي  اتمــام كتــاب باشــد،
 و چار ابهام و عدم يـادگيري هـستند  آموزان هميشه در مبحث قواعد عربي د  دانش

 .كنند كه اين درس بسيار سخت است و فراگيري آن دشوار وانمود مي
 عدم استفاده از روشي مناسـب و        ي مانند الت اختصاصي كتب درسي عرب     مشك .6

كارگرفتـه شـده     ههاي ب  اي كه برخي روش     گونه هقابل فهم در بيان قواعد دروس، ب      
سازد، بلكه موجبات دلزدگـي   در برخي دروس، نه تنها امر يادگيري را ناممكن مي         

حجم زيـاد كتـب     . كند  آموزان را نسبت به درس عربي فراهم مي         رغبتي دانش   و بي 
آن، وجـود برخـي     قيل بـودن برخـي متـون بكـار رفتـه در           شته انساني و ث   درسي ر 
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: اي در بـر نـدارد، ماننـد    هاي غيرضروري، كه جز گرفتن وقت كالس ثمره     قسمت
 ... .األضواء القرآنيه و الصور الجماليه و

 ناهماهنگي و ناهمگوني دبيران در تدريس درس عربي، كه همين امر موجبات             .7
 .عدم انتخاب دبيران در مدارس شده استتبعيض در انتخاب يا 

 . مشكالت عمومي اداري و اجتماعي دبيران آموزش و پرورش.8
بديهي است كه اين موانع و مشكالت و ديگر موارد موجود باعث شده كـه نهـاد                 

 كـه   نان با خود درگيـر و گرفتـار باشـند         خصوص دبيران، چ   هآموزش و پرورش، ب   
حـال چگونـه    .  خـويش نداشـته باشـند      حتي فرصت پرداختن به مـسائل اطـراف       

يفيـت  ورش براي ارتقاء سـطح علمـي و يـا ك          توان انتظار داشت، آموزش و پر       مي
هاي درسي خود و همچنين استفاده از تجربيات ديگران با آمـوزش              دادن به برنامه  

البته دبيران مقطع متوسطه، خـود تربيـت يافتگـان    . عالي بتواند ارتباط برقرار سازد   
 هـا   دانـشگاه توانند پل ارتباطي انتقـال دسـتاوردهاي علمـي            اند و مي   آموزش عالي 

گيـرد، و    باشند ولي عمالً به جهت مسائل مطروحه موجود، اين مهم صورت نمـي            
هر نهادي گويا با همسايه خويش غريب و ناآشناست، و حوصله تحمل يكـديگر              

 كه پايـان ره بـه       ميدتوان فه    زيرا نمي   طرناك است، را ندارند، البته اين امر بسيار خ      
سـازان آينـده كـشورند،        كجاست و چه خواهد شد و تكليف نسل امروز كه آينده          

 و در يك كلمه  بايد گفت فأينَ تذهبون؟. چه خواهد بود
 

ها و راهكارهاي ارتباطي مقطـع متوسـطه و آمـوزش عـالي در درس                 پيشنهاد
 :عربي

 همچنين تهيه و تدوين     بديهي است كه براي بهبود و كيفيت آموزش زبان عربي و          
سـازي تعلـيم ايـن زبـان، راهـي جـز ارتبـاط                هاي مثبت و مؤثر، در جذّاب       برنامه

ــ   بــه برخــي بـاره  در همــين. هـاي اســاتيد آن نيـست   ا دانـشگاه و نظــر تنگاتنـگ ب
 .كنيم راهكارهاي پيشنهادي اشاره مي
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ايجاد و تشكيل گروههاي آموزشي مشترك بين آموزش و پـرورش و دانـشگاه؛         .1
بدين معني كه هر دو ماه يكبار گروههاي عربـي اسـتان تـشكيل جلـسه داده و از                   
اساتيد محترم گروه زبان و ادبيات عرب دانـشگاه، جهـت تبـادل نظـر و بررسـي                  

ـ               هافكار، ب  عمـل آيـد،  و       همنظور پيـشبرد اهـداف آمـوزش زبـان عربـي دعـوت ب
 .راهكارهاي مناسب كيفي، ارائه گردد

كارگاههاي روش تدريس با حضور تنـي چنـد از اسـاتيد            و يا   ها   تشكيل كالس  .2
هاي آن، جهت انتخـاب الگوهـاي مناسـب بـراي      دانشگاه و رفع نواقص و كاستي     

 .تدريس درس عربي در مناطق مختلف كشور
 تشكيل كارگاههاي بحث و تبادل نظـر، جهـت رفـع معايـب و نـواقص كتـب                   .3

هاي جايگزين براي    ارائه طرح و  ، با حضور اساتيد محترم دانشگاه،     درسي دبيرستان 
 .بانشاط كردن مباحث و متون كتب عربي

هـاي ابتكـاري و      هاي بحـث و تبـادل نظـر جهـت ارائـه طـرح               تشكيل كالس  .4
) آموز و دانشجو    دانش(هاي عملي به منظور ايجاد رغبت و اشتياق فراگيران            برنامه

 .درس عربي، با نظارت اساتيد محترم دانشگاه
ترك پويايي زبان عربـي بـين آمـوزش و پـرورش و دانـشگاه،       تشكيل ستاد مش   .5

جهت قدرشناسي واقعي و بحق از دبيران و اسـاتيد نمونـه و باسـليقه و ذوق، در                  
 .هاي عملي در تدريس اين زبان همچنين موفقيتو هاي مبتكرانه ارائه طرح

گـروه زبـان و ادبيـات       ( تشكيل انجمن علمي آمـوزش و پـرورش و دانـشگاه             .6
هـا،   پژوهـشي عربـي، در جهـت انعكـاس نظـر           انتشار فـصلنامه علمـي،       و) عرب

ها، دستاوردهاي علمي مؤسسات آموزش عـالي و حتـي          ، معرفي برترين  ها  پيشنهاد
 ...خارج از كشور و 

هـدايت اسـاتيد    ار و محتـواي ضـمن خـدمت دبيـران، با          هاي پرب  تشكيل كالس .7
 .محترم دانشگاه
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دبيات عرب دانشگاه، بـر دروس عربـي مقطـع          او  زبان  تشكيل دفتر نظارت گروه   . 8
اي كه اين دفتر تحت نظارت مـستقيم اسـاتيد    متوسطه آموزش و پرورش، به گونه  

ها و بررسـي     روش هاي مختلف علمي،عرضه     و از جنبه   ادبيات عرب دانشگاه بوده   
كتب و دستاوردهاي علمي، راهنما و تغذيه كننده گروههاي آموزشـي آمـوزش و              

 .پرورش باشد
الن د عنايـت و تـصويب صـاحبنظران و مـسئو      شد كه اين راهكارها چنانچه مور     با

 .باشد، به مرحله اجرا درآيد



 
 
 
 
 
 

يابي و ميزان استفاده اعضاي هيئت علمي علوم انساني  رفتار اطالع
 مطالعه موردي دانشگاه شيراز:از پايگاه هاي اطالعاتي

 
 

    1علي اكبر خاصه
 2      علي حاتمي

 چكيده
علـوم انـساني     فتار اطالع يابي اعـضاي هيئـت علمـي        رپژوهش حاضر به بررسي     

ن پژوهش برآن اسـت     اي. پردازد  ميطالعاتي پيوسته   هاي ا   دانشگاه شيراز در پايگاه   
تـرين و     ي اطالعـاتي، پراسـتفاده    هـا   پايگـاه  از   اسـتفاده  ميزان در مورد   سؤاالتي  تا به 
 از   سـتفاده ا  عـدم  و    ترين داليل استفاده    عاتي، و مهم  هاي اطال   ترين پايگاه   ستفادها كم

د ايـن  كيـ تأ.  پاسخ دهد   علمي دانشگاه شيراز   منابع اطالعاتي در بين اعضاي هيئت     
اسـت و در اكثـر مـوارد          علمـي دانـشكده علـوم انـساني        اعـضاي هيئـت      مقاله بر 
انـساني بـا اسـاتيد       يت اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم     شده است تا وضع    سعي

 .ها مقايسه شود ساير دانشكده

                                                 
  com.gmail@khasseh عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور مركز صومعه سرا. 1

 com.gmail@kiankalhor دانشجوي كارشناسي ارشد جمعيت شناسي دانشگاه شيراز .2
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هــا  بــزار گــردآوري داده او پــژوهش بــه كــار رفتــه، روش پيمايــشي    روش  
اسـتنباطي نيـز از     و  ها در سطح توصيفي     و تحليل داده  ت تجزيه   جه. است  پرسشنامه

 . استفاده شده است)SPSS(نرم افزار آماري علوم اجتماعي 
دهد كه هر چند توليدات علمي اعضاي هيئـت علمـي دانـشكده               ها نشان مي    يافته

ت علوم انساني كمتر از اساتيد دانشكده فني و مهندسي و بيـشتر از اعـضاي هيئـ                
هـاي    هـا از پايگـاه      بـيش از سـاير دانـشكده       اسـت،آنان   ده علـوم پايـه    علمي دانشك 

هـاي موجـود در دانـشگاه         همچنـين در ميـان پايگـاه      . نمايند  اطالعاتي استفاده مي  
 بــه ترتيــب ProQuest، و Science Direct،Elsevierهــاي  شــيراز، پايگــاه

وم كده علـ  هاي اطالعاتي از جانب اعضاي هيئت علمي دانش         ترين پايگاه   پراستفاده
  .انساني دانشگاه شيرازهستند

هاي اطالعاتي بهبود  ترين دليل استفاده از پايگاه مهمنتايج حاكي از آن است كه 
از جانب ديگر، .است  وخارجي داخلي هاي يفيت تدريس، و شركت در همايشك

هاي اطالعاتي تامين نيازهاي  ترين دليل عدم استفاده پاسخگويان از پايگاه مهم
هترين كه بدارند عقيده همچنين پاسخگويان. تي از طريق ساير منابع استاطالعا

 Help Linkايجاد «اطالعاتي همانا  هاي روش آموزش نحوه استفاده ازپايگاه
 .است» وب سايت كتابخانه دانشگاه برروي

 
  شيراز علمي،ايران،دانشگاه انساني،هيئت علوم:كليدي واژگان
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 مقدمه
عات است و برتري جهان پيشرفته بر جهان عقب مانده          جامعه كنوني، جامعه اطال   

به بيان ديگر، نخستين وجه     . بيش از آنكه اقتصادي يا نظامي باشد، اطالعاتي است        
تمــايز كــشورهاي توســعه يافتــه بــا كــشورهاي توســعه نيافتــه در ميــزان توليــد، 

 .)1385سليمي، (ده از اطالعات است سازماندهي، و استفا
نه ها و مراكز اطالعـاتي را تحـت         ر فناوري اطالعات، كتابخا   پيشرفت هاي اخير د   

هاي ارتبـاطي گـسترده از جملـه اينترنـت،            وجود شبكه . ثير خود قرار داده است    تأ
جو و بازيابي اطالعات را متحول ساخته و اين امكان را فراهم             و  هاي جست   روش

هـا    بخانهنموده است تا طيف وسيعي از پژوهشگران، بدون حضور فيزيكي در كتا           
 به يك رايانه و خط اينترنـت اقـدام بـه رفـع               مراكز اطالعاتي و تنها با دسترس      و

 . نمايند1هاي اطالعاتي پيوسته نيازهاي اطالعاتي خود از طريق پايگاه
است كه منـابع اطالعـاتي را بـه          يي  ها  هاي اطالعاتي پيوسته محمل     اهمنظور از پايگ  

كننــد و امكــان  اي ذخيــره مــي انــههــاي راي صــورت يكپارچــه و در قالــب فايــل
 به اينترنـت و اشـتراك       ي سريع اطالعات را از طريق دسترس      جو و بازياب   و  جست

 .آورند ها فراهم مي اين پايگاه
هـاي اطالعـاتي در    هـاي جهـاني و دريافـت اطالعـات از پايگـاه           استفاده از شبكه  

تـر    و سـهل  تـر     سراسر جهان از طريق اينترنت، اشاعه دانش مدون بـشر را سـريع            
همچنين امكان اسـتفاده از اطالعـات بـه كمـك ابزارهـاي دقيـق و                . ساخته است 

رسـاني،    هـاي اطـالع     هاي رايانه و مديريت نظام      توانمند ارتباطات راه دور، فناوري    
انتخــاب هــاي مطالعــاتي و چگــونگي  پژوهــشگران را در تهيــه و تــدوين برنامــه

. دهـد   هاي صحيح يـاري مـي       يگير  نتيجه تصميم هاي دريافت اطالعات ودر     روش
از اطالعات بـسيار ارزشـمند توليـد و ذخيـره شـده در              توانند    امروزه محققين مي  

 ). 1: 1379نژاد،  جعفر(كنند  عاتي تخصصي استفادههاي اطال پايگاه
                                                 
١ . Online Databases 
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وتحوالت   و اساس تغييراتپايه» اطالعات«با توجه به اينكه در زمان حاضر  
اساس نياز توزيع اطالعات بر هركشوراست،و فرهنگي  سياسي،اجتماعي،اقتصادي

شود  اين نيازهاي اطالعاتي موجب مي. ناپذير است اجتناب  كنندگان واقعي استفاده
اين هنگام است كه رفتار اي صحيح اطالعاتي قرار گيرد و دركه كاربر در مجراه

 و ها توان انگيزه اين اساس رفتار اطالع يابي را ميبر . اطالع يابي مطرح مي شود
گوناگون دانست   ها و ابزار جوي اطالعات از طريق شيوهو هاي جست هدف

 .)1385سليمي، (
استفاده اعضاي  و  آشناي  ميزان از  گاهيآ با  دانشگاهي  اطالعاتي مراكز و ها كتابخانه

يابي آنان در اين  اخص، و رفتار اطالعهاي اطالعاتي به طور ي از پايگاههيئت علم
 اعم قادر خواهند بود اقدام به رفع نيازهاي اطالعاتي اين قشر ها به طور پايگاه

 .علمي جامعه بپردازند
 

 اهميت پژوهش
پـذيري منـابع      هاي اطالعـاتي، دسـترس      الگوهاي جديد خريد كنسرسيومي پايگاه    

در نتيجه جوامع صنعتي، پيرو     . اي افزايش داده است     پيوسته را به طور خيره كننده     
از . باشـند  عاتي مـي ريج در حال تبديل شدن به جوامع اطالانقالب اطالعاتي به تد  

 بازيابي، و استفاده از منابع       جو،و  هاي جست   هاي رقومي روش    وريجانب ديگر فنا  
د بـود، مگـر    موفق نخواهـ  1يك كتابخانه رقومي  . اطالعاتي را متحول ساخته است    

گيـري ميـزان     از اين رو، گرايش زيـادي بـه انـدازه         . شود  آنكه به طور موثراستفاده   
 . استفاده كاربران از چنين منابع و خدماتي وجود دارد

 جديدي  الگوهاي  وها ها، نگرش  مستلزم استفاده از ارزش2هاي رقومي ريفناو
خواهد بود، مگر  موفق ناطالعات پايگاه  يك .هستند  اطالعات  به  دسترس  براي 

                                                 
١ . Digital Library 
٢ . Digital Technologies 
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گيري ميزان   به اندازهاز اين رو گرايش زيادي .شود آنكه به طور موثراستفاده
اين مقاله به تبيين اهميت . استفاده كاربران از چنين منابع و خدماتي وجود دارد

 .پردازد كارگيري ابزارهاي ارزيابي، به ويژه درباره منابع رقومي مي هب
هاي  اقدام به اشتراك پايگاه هاي دانشگاهي ايران كتابخانه اخير، بسياري از  ساليان در

هاي اطالعاتي پيوسته  د پايگاهتوجه به عمر كوتاه ورو با.اند  نمودهيوستهپاطالعاتي 
 و  آوري در فراهم  هاي انجام شده گذاري وجود سرمايههمچنين با توجه به و ايران به

هاي  هاي بسياري در مورد پايگاه اين پژوهش پرسشاشتراك اين نوع منابع،در
يابي اعضاي هيئت  رسي رفتار اطالعا به بركه براساس آنه عاتي مطرح گرديدهاطال

 .هاي اطالعاتي پرداخته شده است علمي در پايگاه
 و   اسـتفاده    داليل و  در مورد ميزان آشنايي، استفاده،     در اين ميان ضروري است كه     

تي نوظهـور در    از منـابع اطالعـا     يكـي   عنـوان    به            اطالعاتي  هاي  پايگاه   از   استفاده   عدم
لزوم انجام تحقيق   . هايي صورت پذيرد    سسات علمي بررسي  ا و مؤ  ه  سطح دانشگاه 

ها به عنوان عنصري كليدي در تحقيق و توسعه و نيز به دليل نياز                پيرامون دانشگاه 
 . رسد مبرم آنها به اطالعات بيش از مراكز ديگر ضروري به نظر مي

 و مراكـز     هـا  بررسي رفتارهاي اطالع يابي استفاده كننـدگان، مـسئوالن كتابخانـه           
.  خدمات مناسب و برنامه ريزي هاي دقيق تر كمك مي كند           اطالعاتي را درعرضه  

ب عدم شناخت صحيح جامعه استفاده كننده و نيازهاي اطالعاتي آنان اغلب موجـ  
شود و احتمال دسـت نيـافتن بـه اهـداف نظـام              گمراهي مسئوالن كتابخانه ها مي    

اسـت كـه موجـب بـه هـدر رفـتن            اطالع رساني را بسيار زياد مي كند و بـديهي           
 ).1385سليمي، (سرمايه هاي موجود خواهد شد 

هدف اصلي اين پژوهش آگاهي از ميزان استفاده اعضاي هيئـت علمـي دانـشگاه               
در بطـن تحقيـق، تمركـز اصـلي بـر روي            . هاي اطالعـاتي اسـت        ز از پايگاه  شيرا

عي بـر آن    اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم انساني بوده و در برخـي مـوارد سـ              
. هـا مقايـسه شـود    شده است تا وضعيت اساتيد اين دانـشكده بـا سـاير دانـشكده         
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پژوهش حاضر در جهت نيل به هدف فوق بر آن است تا به اهداف فرعي زير نيز                 
 :بپردازد

 اعضاي هيئت دست بههاي اطالعاتي  پايگاه ترين استفاده كم و ترين پراستفاده تعيين.1
 ؛علمي

 هاي اطالعاتي؛  ه از پايگاهرين داليل استفاده و عدم استفادمشخص نمودن مهم ت.2
 .هاي اطالعاتي يابي در پايگاه اطالع ترين روش آموزش نحوه تعيين ارجح.3

گيـري از      افزايش ميزان بهـره    تواند راهكارهايي براي    دستيابي به اهداف مذكور مي    
 اشـتراك ايـن     هاي اطالعاتي پيوسته و همچنين تمديد اشـتراك و يـا قطـع              پايگاه
 .كند هاعرضه هپايگا

 
 پيشينه پژوهش

هاي اطالعـاتي پيوسـته در داخـل كـشور از يـك               با توجه به نوظهور بودن پايگاه     
در خارج از كشور، مطالعات چندي       مت بيشتر اين نوع منابع اطالعاتي     طرف، و قد  

ز ا رج از كشور درباره ميزان اسـتفاده      اي در خا    در داخل كشور و تحقيقات گسترده     
برخـي از    در ذيـل بـه    . اسـت   جـام شـده   اين محمل هاي اطالعاتي جديد پيوسته ان      

 .شود هاي انجام شده در اين زمينه اشاره مي ترين مطالعات و پژوهش مهم
 از   اسـتفاده  در بررسي عوامـل مـؤثر    «اي تحت عنوان     مقالهدر)1381(ستودهو حياتي
هـاي شـيراز و علـوم        ي دانشگاه علم هيئت  اعضاي درميان    اطالعات  الكترونيكي   منابع

، به بررسـي عوامـل      »هاي نوري   پزشكي شيراز با تاكيد بر شبكه اينترنت و ديسك        
هاي اين    يافته. اند  انگيزشي و بازدارنده در استفاده از اين منابع الكترونيكي پرداخته         

پژوهش مبين آن است كه در استفاده از اين منابع عواملي نظيـر جنـسيت، مرتبـه                 
ي، ميزان آشنايي با رايانه و نيز آموزش نحـوه اسـتفاده از منـابع دخالـت                 دانشگاه
 . دارند
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 و نقاط ضعف شـبكه رزنـت   مشكالت«به بررسي ) 1383 (نژاد ذوالفعلي و  جوكار
دهـد كـه      نتايج نشان مـي   . پرداختند» از ديدگاه كاربران دانشگاه شهيد باهنر كرمان      

امـا دسـتيابي بـه اطالعـات از         .  مثبت است  1نگرش كاربران در مورد شبكه رزنت     
گيرنـد كـه      آنهـا چنـين نتيجـه مـي       . كنـد   طريق اين شـبكه را منفـي ارزيـابي مـي          

 بـه جديـدترين تحقيقـات و         شبكه رزنت به داليلي نظير دسـترس       پاسخگويان از 
هـاي    منابع اطالعـاتي، انجـام تحقيقـات علمـي و پژوهـشي و اسـتفاده از پايگـاه                 

هـاي    در ميـان پايگـاه    . كننـد   نيكي استفاده مـي   اطالعاتي تخصصي نشريات الكترو   
 و پايگـاه اطالعـاتي      2فول ايمـيج  /هاي فول تكست    موجود در شبكه رزنت، پايگاه    

 .شده موجود استفاههاي  نشريات الكترونيكي بيش از ساير پايگاه
 ميزان استفاده از مجالت الكترونيكـي در     به بررسي ) 2002( و همكاران    3گابازي ام

كوشد تا سـطح اسـتفاده از         اين مقاله مي  . پردازند   مي 5 و زولواند  4اتلهاي ن   دانشگاه
جامعه پژوهش آنـان را     . هاي نامبرده را نشان دهد      مجالت الكترونيكي در دانشگاه   

اعضاي هيئت علمي، كاركنان كتابخانه و دانشجويان تحصيالت تكميلـي تـشكيل            
ه از مجالت الكترونيكي    هاي آنان حاكي از آن است كه سطح استفاد          يافته. دهند  مي

تفاوت اندكي در اسـتفاده از مجـالت الكترونيكـي در           . در دو دانشگاه پايين است    
 ايـن واقعيـت اسـت كـه         دهنـده     ها نشان   يافته. هاي مختلف علوم وجود دارد      رشته

كمبــود منــابع مناســب و تــسهيالت الكترونيكــي بــه ويــژه در دانــشگاه زولوانــد 
توانـد شـامل      نمايـد، ايـن تـسهيالت مـي         ختـل مـي   رساني الكترونيكـي را م      اطالع
 .هاي آموزشي با ابزارهاي الكترونيكي كافي و يك شخص باشد كالس

                                                 
١ . Rose Net  
٢ . Full Text/Full Image 
٣ . Mgobozi 
٤ . Natal 
٥ . Zuluand 
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 در 1پژوهشي درباره ميزان اسـتفاده از مجـالت الكترونيكـي در دانـشگاه پـاتراس              
يونان تعداد دفعات استفاده مراجعان كتابخانه، شامل اعضاي هيئت علمـي، را بـر              

سـن، جنـسيت، و مرتبـه       . شناختي آنـان بررسـي كـرد        يتاساس مشخصات جمع  
جالت الكترونيكي در   خدمات م . دانشگاهي در اين تحقيق مد نظر قرار گرفته بود        

 سـال   35ر  هـاي سـني زيـ       بود، هر چند اكثر استفاده در رده       شده  همه سنين استفاده  
اقدام به  اين امر نيز به دليل نسبت باالي دانشجوياني بود كه           گزارش داده شده بود،   

به طور نـسبي، مـردان بـيش از زنـان از خـدمات              . تكميل پرسشنامه نموده بودند   
 اين پژوهش همچنين داليل استفاده    . روزانه، هفتگي، يا ماهيانه استفاده كرده بودند      

 .)Monpoli et al, 2002( است كرده از منابع الكترونيكي را نيزبررسي
ــوپير ــزا) 2004( و همكــاران 2تن ــه بررســي مي ن اســتفاده از مجــالت چــاپي و ب

 و مقايـسه آن بـا سـاير         3 اعضاي هيئت علمي دانشگاه تنـسي      الكترونيكي در ميان  
اعـضاي   نتايج حاكي از آن است كه. پردازد هاي ديگر علوم مي    متخصصان در رشته  

كنند و بيشترين     هيئت علمي پزشكي بيش از ديگر اعضاي هيئت علمي مطالعه مي          
مقاالت جديد، بيشترين مواد    . هاي علمي است    جام پژوهش هدف مطالعاتي آنها، ان   

چنان استفاده از مجالت چاپي       اين گروه هم  . دهد  روه را تشكيل مي   مطالعات اين گ  
هـاي آنهـا را مقـاالت مجـالت چـاپي              درصد از خوانـدني    70دهند و     را ادامه مي  
 .دهد تشكيل مي

 ميزان استفاده اعـضاي     بررسي«تحت عنوان    در پژوهشي ) 2006 (4آتيلگان و بايرام  
كه رسـيدند     به ايـن نتيجـه     »ه از كتابخانه رقومي    علمي دانشگاه آنكاراي تركي    هيئت

اكثر اعضاي هيئت علمي از منابع اطالعاتي موجود در دانشگاه آنكارا مطلـع بـوده       
دهد  هاي پژوهش آنان نشان مي      يافته. نمايند  و اقدام به استفاده از اين نوع منابع مي        

                                                 
١ . University of Patras  
٢ . Tenopir 
٣ . Tennessee 
٤ . Atilgan & Bayram 
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، ISI :ازانـد   هـاي اطالعـاتي پيوسـته بـه ترتيـب عبـارت             ترين پايگاه   فادهكه پراست 
Ebsco، و Science Direct .ترين هـدف اسـاتيد در اسـتفاده از     همچنين مهم
تـرين      بـوده و مهـم    ) انتشار آثار علمـي   (هاي اطالعاتي همانا انجام پژوهش        پايگاه

عـدم آگـاهي از نحـوه        «:ازانـد   هاي اطالعاتي عبـارت     داليل عدم استفاده از پايگاه    
 . »رفع نيازهاي اطالعاتي خود از طريق ساير منابع«و » استفاده

هاي اطالعاتي پيوسته    ها مبين آن است كه اقبال به سمت پايگاه          به طور كلي پيشينه   
ن محمل هاي جديـد     استفاده موثر از اي     براي  مناسبمستلزم فراهم نمودن محيطي     

ـ   يجاد زمينه مناسب مـي     با ا   ، بنابراين. اطالعاتي است  وان پـيش بينـي نمـود كـه         ت
 .ثر خواهد بودازهاي اطالعاتي جامعه دانشگاهي مؤ جديد در تامين نيهاي فناوري

 
 روش شناسي پژوهش

ابـزار  .  اسـتفاده شـده اسـت      1جهت انجام اين پژوهش از روش تحقيق پيمايـشي        
ر بـين   اي خودساخته است كه به صـورت حـضوري د           ها پرسشنامه   گردآوري داده 

بـراي تعيـين روايـي پرسـشنامه از روايـي صـوري             . جامعه پژوهش توزيع گشت   
دسـت برخـي    بـه  رت كه پس از طراحـي، پرسـشنامه  استفاده شده است، بدين صو    

جهـت سـنجش    .  و تغييرات الزم در متن آن اعمال گرديـد         شد  متخصصان بررسي 
ج حاصـل از ايـن      نتاي. پايايي طيف نيز از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است         

 كه نـشان دهنـده قابـل         است 72/0كه ضريب به دست آمده      دهد    آزمون نشان مي  
 .قبول بودن پايايي طيف پرسشنامه است

. دهند  جامعه آماري اين پژوهش را اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز تشكيل مي           
-86بر طبق آمار موجود در معاونت آموزشي دانشگاه شـيراز در سـال تحـصيلي                

هـاي مختلـف       نفر بـه عنـوان اعـضاي هيئـت علمـي در گـروه              536تعداد   1385
بـراي تعيـين نمونـه آمـاري از         . ول به امر تدريس و تحقيق هـستند       آموزشي مشغ 

                                                 
١ . Survey 
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 استفاده شده است و جهت تعيين حجم نمونه         1اي تصادفي   گيري طبقه   روش نمونه 
 آمـاري   بر اساس فرمول كـوكران نمونـه      . نيز از فرمول كوكران استفاده شده است      

جهـت تجزيـه و     . اسـت    نفـر  214 درصـد،    5ريب خطـاي    جامعه مورد نظر، با ض    
 اسـتفاده   12نـسخه   ) SPSS(ها نيز از نرم افزار آماري علوم اجتماعي           تحليل داده 
 .شده است

 
 يافته هاي پژوهش

هاي علـوم انـساني،       اي كه در بين اعضاي هيئت علمي دانشكده          پرسشنامه 214از  
 پرسـشنامه  150 مهندسي دانشگاه شيراز توزيع گـشت، تعـداد     علوم پايه، و فني و    

 .عودت داده شد)  درصد70(
شـناختي پاسـخگويان از قبيـل     در اين قسمت از پژوهش به مشخـصات جمعيـت        

ميـانگين سـني پاسـخگويان      . كاري، مرتبه علمي، پرداخته خواهد شـد        سن، سابقه 
 توزيـع   1شـماره   جـدول   .  سـال اسـت    18/22 سال و سابقه كاري آنان       47حدود  

 .دهد فراواني سن پاسخگويان را نشان مي
 آمارهاي توصيفي مربوط به متغير سن1جدول شماره 

  
 33 حداقل  05/47 ميانگين 

 66 حداكثر  49/7 انحراف معيار 
 33 دامنه تغييرات 14/56 واريانس 

 016/0 چولگي  637/0 اشتباه معيار
 -406/0 كشيدگي  138 تعداد مشاهدات معتبر

 
                                                 
١ . Stratified Random Sampling 
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 نيز توزيع و درصد فراواني پاسخگويان را بر اساس مرتبه علمـي             2جدول شماره   
طور كه در ايـن جـدول         همان. دهد  و همچنين نام دانشكده محل فعاليت نشان مي       

داراي كمتـرين فراوانـي و مرتبـه        %) 7/6(شود مرتبـه علمـي اسـتادي          مشاهده مي 
 نفر از پاسـخگويان     52همچنين  . است  داراي بيشترين فراواني  %) 3/57(استادياري  

در دانشكده فني و مهندسي،     %) 7/26( نفر   40در دانشكده علوم انساني،     %) 7/34(
 . ه مشغول به فعاليت هستندنيز در دانشكده علوم پاي%) 7/38( نفر 58و 

توزيع فراواني نمونه آماري به تفكيك مرتبه علمي و نام 2جدول شماره
 دانشكده

 درصد فراواني يرمتغ
 7/34 52 علوم انساني
 7/38 58 علوم پايه

 
 نام دانشكده

 
 7/26 40 فني و مهندسي 

 12 18 مربي
 3/57 86 استاديار
 24 36 دانش يار

 
 مرتبه علمي

 7/6 10 استاد
 

هـاي    در اين بخش برآنيم تا ميانگين توليدات علمي هر يـك از اسـاتيد دانـشكده               
 از  از آنجا كـه دانـشگاه شـيراز       .كنيم   به بعد بررسي   1380شيراز را از سال     دانشگاه  

هـاي     منابع و خدمات الكترونيكي از طريق پايگاه       آوردن   اقدام به فراهم   1379سال  
ثير ميـزان اسـتفاده از    اسـت، بـه همـين دليـل بـراي بررسـي تـأ           اطالعاتي نمـوده  

هاي اطالعاتي بر ميزان توليـدات علمـي، از پاسـخگويان خواسـته شـد تـا                   پايگاه
 كه در جـدول     گونه  همان.  به بعد ذكر نمايند    1380توليدات علمي خود را از سال       
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گـردد ميـانگين توليـدات علمـي اعـضاي هيئـت علمـي                 نيز مشاهده مي   3شماره  
ساتيد دانشكده علوم پايه و كمتر از اعضاي هيئت         دانشكده علوم انساني بيشتر از ا     

 .مي دانشكده فني  و مهندسي استعل
 

ميانگين توليدات علمي اساتيد به تفكيك دانشكده و به ازاي ) 3جدول شماره 
 هر يك نفر

 ميانگين توليدات علمي نام دانشكده
 20 فني و مهندسي
 40/17 علوم انساني
 10/17 علوم پايه

 
  

هـاي    دي كلي از نمونه آماري كسب نموديم، به تجزيه و تحليـل يافتـه             حال كه دي  
 . پردازيم پژوهش مي

هـاي اطالعـاتي       كـه بـا پايگـاه      اند  گفته)  درصد 96(ان   نفر از پاسخگوي   144تعداد  
اظهـار عـدم    )  درصد 4( نفر   6 و تنها    ر دانشگاه شيراز آشناهستند   پيوسته موجود د  

 آگاهي اعضاي هيئت علمـي بـر اسـاس مرتبـه            به هنگام بررسي  . اند  آشنايي نموده 
 درصـد، و اسـتاديارها      100ها، دانشيارها و استادها       دانشگاهي، ميزان آشنايي مربي   

 .  درصد بوده است93
هاي   از پايگاه  گفتند كه ) درصد 7/86(سخگويان   نفر از پا   130از جانب ديگر تعداد     

نيـز  )  درصـد  3/13( نفـر    20نماينـد و       مي  استفاده اطالعاتي پيوسته دانشگاه شيراز   
 . كنند هاي فراهم آمده استفاده نمي اعالم داشتند كه از پايگاه
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هـاي     بـه نـام    1 پايگاه اطالعاتي تمـام مـتن      8 تعداد   مشتركدانشگاه شيراز  ازآنجاكه
Ebrary  ،Ebsco  ،EI-Village  ،Elsevier  ،Emerald  ،ISI  ،ProQuest ،

ن استفاده اعضاي هيئت علمـي از  ، جهت تعيين ميزا رااستScience Directو 
طـور   همـان . ها در قالب سوالي جداگانه مطرح شد        ها، هر يك از پايگاه      اين پايگاه 

 Scienceهـاي اطالعـاتي    شـود، پايگـاه    نيز مشاهده مـي 4كه در جدول شماره 
Direct  ،Elsevier   و ،ISI      انـد و بـه ترتيـب          حائز باالترين ميانگين امتياز شـده
هيئـت علمـي دانـشگاه      اعـضاي    دسـت   هـاي اطالعـاتي بـه       پايگـاه ترين    دهپراستفا

 .شيرازهستند
 توزيع فراواني و درصد ميزان استفاده كل اعضاي هيئت علمي) 4جدول شماره

  
است، در  اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم انساني       تأكيدمقاله حاضر بر     ازآنجاكه

گانـه از   را بـه طـور جدا     ء اعـضا   ايـن   اسـتفاده   تا ميـزان    اين قسمت از پژوهش برآنيم    
هـاي اطالعـاتي      پايگـاه  دهـد كـه     ها نشان مي    يافته.ي كنيم بررس هاي اطالعاتي   پايگاه

                                                 
١ . Full Text  
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Science Direct ،Elsevier و ،ProQuest     حـائز بـاالترين ميـانگين امتيـاز 
 اعـضاي هيئـت     دسـت   بـه   هاي اطالعـاتي    ترين پايگاه   دهاند و به ترتيب پراستفا      شده

 ).5جدول شماره  (اني هستندلمي دانشكده علوم انسع
 به همين دليل و با توجه به يافته هاي اين پژوهش مي توان چنين اظهـار داشـت                  

بهتـرين  ) ProQuest، و Science Direct ،Elsevier(كه پايگاه هاي نامبرده 
 و چنان چـه     هستند  ي هيئت علمي علوم انساني    پايگاه هاي اطالعاتي در نظر اعضا     

اطالعاتي دانشگاهي خواهـان تـامين نيازهـاي ايـن كـاربران            كتابخانه ها و مراكز     
 پايگاه نمايند و اشتراك پايگاه هـاي        3هستند بايستي حداقل اقدام به اشتراك اين        

 .ديگر را در اولويت هاي بعد قرار دهند
 توزيع فراواني و درصد ميزان استفاده اعضاي هيئت علمي دانشكده 5جدول

 العاتيهاي اط علوم انساني از پايگاه

رغم اينكه توليـدات علمـي اعـضاي           بهها روشن ساخت كه       تجزيه و تحليل داده    
لكـن از    است    هيئت علمي دانشكده علوم انساني كمتر از دانشكده فني و مهندسي          

انـد و بـيش از        هاي اطالعاتي، آنان در صدر قرار گرفته        نظر ميزان استفاده از پايگاه    
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نماينـد    هاي اطالعاتي فـراهم آمـده اسـتفاده مـي           اهها از پايگ    اساتيد ساير دانشكده  
به طور كلي نيز ميزان استفاده اعضاي هيئـت علمـي دانـشكده          ). 6جدول شماره   (

 و اين در حالي است كه ميزان استفاده         است) 90/21(علوم انساني در حد متوسط      
د هاي از اطالعاتي فراهم آمده در حـ         اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز از پايگاه      

 .قرار دارد) 80/18(كمتر از متوسط 
 

 ها هاي اطالعاتي در دانشكده  ميانگين استفاده از پايگاه6جدول شماره 
 امتياز ميانگين  نام دانشكده
 964 90/21 علوم انساني

 876 76/17 فني و مهندسي
 604 84/16 علوم پايه

 2444 80/18 كل
 

دهد كه بين سن پاسـخگويان        ان مي وهش نش   هاي استباطي پژ    از جانب ديگر، يافته   
ــاه  ــتفاده از پايگ ــزان اس ــدارد    و مي ــود ن ــادار وج ــتالف معن ــا اخ  r  009/0(ه

همچنين بين رتبه علمـي پاسـخگويان و ميـزان اسـتفاده آنهـا از               ). =92/0Sigو=
 و = F 237/0(هاي اطالعاتي نيـز اخـتالف معنـادار وجـود نداشـته اسـت        پايگاه
870/0 Sig = .(هـا،   هـا بـراي مربـي    ست كه ميانگين استفاده از پايگاهالزم بذكر ا

 و  87/18،  56/18،  87/19استاديارها، دانشيارها و اساتيد به ترتيـب برابـر بـود بـا              
هـا و دانـشيارها       شود ميانگين استفاده براي مربي      طور كه مالحظه مي    همان. 50/18

 . بررسي است ومل ل تأ كه در جاي خود قاب از استادها و استاديارهااستبيشتر
تر نيز بيان نموديم ميـانگين اسـتفاده در بـين اسـاتيد دانـشكده                طور كه پيش    همان

در اين قسمت برآنيم تا رابطه بين نوع        . است  ها  ي بيش از ساير دانشكده    علوم انسان 
استفاده از آزمـون    . كنيم  هاي اطالعاتي را بررسي     ه از پايگاه  دانشكده و ميزان استفاد   
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هـاي   طرفه نشان داد كه بين دانشكده و ميزان استفاده از پايگاه    كتحليل واريانس ي  
 بـه طـور      ، بنـابراين ). 7جدول  شماره    (داري وجود دارد      اطالعاتي اختالف معني  

توان چنين اظهار داشت كه هر چند ميزان توليدات علمي اعـضاي هيئـت                كلي مي 
ندسـي و بيـشتر از      علمي دانشكده علوم انساني كمتر از اساتيد دانشكده فني و مه          

، لكن آنـان بـيش از اعـضاي هيئـت علمـي سـاير               است  اساتيد دانشكده علوم پايه   
دليـل ايـن امـر      . نماينـد   هاي اطالعاتي مـي     ها مبادرت به استفاده از پايگاه       دانشكده

باشد كه بيشتر پاسخگوي نيازهاي       هاي موجود در دانشگاه شيراز        شايد نوع پايگاه  
 . تماعي استيد علوم انساني و اجاسات

 
طرفه بين نوع دانشكده و ميزان   نتايج آزمون آناليز واريانس يك7جدول 

 ها استفاده از پايگاه
منبع 
 تغييرات

مجموع 
 مجذورات

ميانگين  درجه آزادي
 مجذورات

F معنادار
 ي

 بين گروهي

 يگروه وندر

 كل

27/660 
52/3504 
80/4164 

2 
127 
129 

13/330 

59/27 
96/11 000/0 

 
 براي بررسـي رابطـه بـين سـابقه كـار اسـاتيد و ميـزان اسـتفاده آنهـا از                      همچنين
  كـه  ورط همان  نتايج .شد  استفاده طالعاتي از آزمون همبستگي پيرسون    هاي ا   پايگاه

 . دهد بين اين دو متغير را نشان مي داري معني است،رابطه  آمده8جدول شماره  در
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راي متغيرهاي سابقه كار و استفاده نتايج آزمون همبستگي پيرسون ب): 8جدول 
 ها از پايگاه

 
هـاي    از جانب ديگر بين ميزان توليدات علمي اساتيد و ميـزان اسـتفاده از پايگـاه               

 ).=989/0Sigو = r  002/0(داري وجود نداشته است  اختالف معنياطالعاتي 
هاي اطالعاتي پيوسـته را       ترين داليل استفاده از پايگاه      در اين قسمت برآنيم تا مهم     

هـاي اطالعـاتي همـان هـدف و           منظور از داليل استفاده از پايگاه     . مشخص نمائيم 
ــست  ــزه ج ــار    و انگي ــر رفت ــارت ديگ ــه عب ــات و ب ــوي اطالع ــالج ــابي  عاط ي

، درصـد و توزيـع فراوانـي پاسـخگويان را بـر             9جدول شماره   . است  پاسخگويان
هـاي اطالعـاتي نـشان              جوي اطالعات در پايگاه   و  حسب انگيزه و هدف از جست     

بندي مطرح شد، جهـت       از آنجا كه سواالت اين قسمت بر اساس اولويت        . دهد  مي
 .ده شده استتجزيه و تحليل داده ها از روش امتيازدهي استفا

 
 
 
 

 هاي اطالعاتي  ميزان استفاده از پايگاه

 

 متغير وابسته
 متغير مستقل

 شدت 289/0

 معني داري 001/0

 تعداد مشاهدات 130

 

 سابقه كار 
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هاي اطالعاتي در ميان نمونه  انگيزه و هدف استفاده از پايگاه) 9جدول شماره 
 تحقيق

 مجموع  ميانگين انگيزه و هدف استفاده
 456 50/3  تدريس.1
 428 29/3  ارتقاي معلومات تخصصي.2
 418 21/3  تاليف و ترجمه كتاب و مقاله.3
 342 63/2 اختراعهاي پژوهشي، يا ثبت   انجام طرح.4
 292 24/2 هاي داخلي و خارجي  شركت در همايش.5
 112 86/0 هاي آموزشي كارگاه و شركت در  برگزاري.6
 

هـاي    ترين دليـل اسـتفاده از پايگـاه         مهم،آيد   كه از جدول فوق نيز بر مي       گونه  همان
ارتقـاي  . اسـت )50/3بـا ميـانگين امتيـاز       ( تـدريس    اطالعاتي در ميان پاسخگويان   

هـاي پژوهـشي و       ليف و ترجمه كتاب و مقاله، انجام طـرح        معلومات تخصصي، تأ  
 .اند هاي بعد قرار گرفته ساير موارد نيز به ترتيب در رتبه

اي اطالعاتي  ه  هاي كل پاسخگويان در استفاده از پايگاه        حال كه از اهداف و انگيزه     
. تمركـز نمـاييم   مطلع شديم، برآنيم روي اعضاي هيئت علمي دانـشكده علـوم انـساني              

ترين دليل استفاده اعـضاي هيئـت علمـي دانـشكده علـوم               دهد كه مهم    ها نشان مي    يافته
تـرين دليـل آنـان در         به عبارت ديگر مهـم    . هاي اطالعاتي تدريس است     انساني از پايگاه  
هـاي داخلـي و       شـركت در همـايش    . اسـت   ها ارتقاي كيفيـت تـدريس       استفاده از پايگاه  

هـاي   ه كتاب و مقاله، و ساير موارد نيـز بـه ترتيـب در اولويـت              خارجي، تاليف و ترجم   
 ).10جدول شماره (هاي اطالعاتي قرار دارند  بعدي استفاده از پايگاه
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هاي اطالعاتي در ميان   انگيزه و هدف استفاده از پايگاه10جدول شماره 
 اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم انساني

 
 3/13( نفر از پاسـخگويان      20تر نيز خاطر نشان نموديم تعداد         كه پيش  نهگو  همان
ازپـژوهش داليـل      بخش   اين در .نمايند  نمي  هاي اطالعاتي استفاده     از پايگاه  )درصد

 دهـد   مـي    نشان ها  يافته. كنيم   مي  يهارابررس  پايگاه  ازاين  سخگوياناين پا  عدم استفاده 
ـ         يگـاه ترين دليل عدم اسـتفاده از پا        كه مهم  مين نيازهـاي   أهـاي اطالعـاتي همانـا ت
 نفـر از  16تعـداد  بـه عبـارت ديگـر    . اسـت  ي خود از طريـق سـاير منـابع    اطالعات

ترين دليل عدم استفاده خود از        از اين عامل به عنوان مهم     )  درصد 80(پاسخگويان  
هاي نداشتن وقت كـافي و عـدم آشـنايي            گزينه. اند  هاي اطالعاتي ياد نموده     پايگاه

هاي بعدي داليل عدم اسـتفاده        هاي اطالعاتي نيز در رتبه      نحوه استفاده از پايگاه   با  
 ).11جدول شماره (اند  جاي گرفته

 
 
 
 

 مجموع امتياز تيازميانگين ام انگيزه و هدف استفاده
 174 95/3  تدريس.1
 150 40/3 هاي داخلي و خارجي شركت در همايش.2
 140 18/3  تاليف و ترجمه كتاب و مقاله.3
 116 63/2 ارتقاي معلومات تخصصي.4
 84 90/1 هاي پژوهشي، يا ثبت اختراع انجام طرح.5
 42 95/0هاي آموزشيكارگاهدروشركتبرگزاري.6
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 فراواني و درصد داليل عدم استفاده از منابع  توزيع11جدول شماره 
 اطالعاتي

 درصد فراواني داليل عدم استفاده
 80 16 تامين نيازهاي خود از طريق ساير منابع

 10 2 نداشتن وقت كافي
 10 2 عدم آشنايي با نحوه استفاده

 100 20 كل
 

هاي اطالعاتي آگـاهي      گذار بر استفاده بهينه از پايگاه       ترين عوامل تاثير    يكي از مهم  
اينجاسـت كـه    . اسـت   هـا   ي منابع در اين پايگـاه     جو و بازياب  و  از نحوه انجام جست   

ن  از پرسـشنامه از پاسـخگويا    در ايـن قـسمت    . شـود   مسئله آموزش پر رنـگ مـي      
هـاي اطالعـاتي    آمـوزش اسـتفاده از  پايگـاه    عرضـه  خواسته شد تـا دربـاره نحـوه    

وقتي كه از كل پاسـخگويان در مـورد         . هاي موردنظر خود را انتخاب نمايند       گزينه
 1/39هـا سـوال شـد،         بهترين روش آموزش كاربران درباره نحوه استفاده از پايگاه        

 بر روي وب سايت كتابخانه دانشگاه دربـاره  Help Linkد ايجا)  نفر50(درصد 
برگـزاري  )  نفر 36( درصد   1/28ها را خواستار بودند،       استفاده از هر يك از پايگاه     

هـاي   دي آمـوزش بـا كمـك سـي       )  نفـر  28( درصـد    9/21هاي آموزشي، و      كالس
 به   نفر از پاسخگويان نيز    22و تعداد   . آموزشي را روش بهتري معرفي كرده بودند      

 ).12جدول شماره (اين سوال پاسخ نداده بودند 
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 توزيع فراواني و درصد روش هاي آموزشي استفاده از 12جدول شماره 
 پايگاه هاي اطالعاتي

 درصد فراواني روش آموزشي
 بر روي وب سايت كتابخانه Help Linkايجاد 

 دانشگاه درباره نحوه استفاده
50 1/39 

 1/28 36 يهاي آموزش برگزاري كالس
 9/21 28 هاي آموزشي دي آموزش با كمك سي

 9/10 14 هاي آموزشي استفاده از جزوات يا كتابچه
 

هـاي    هاي مربوط به نحوه آموزش اسـتفاده از پايگـاه           به طور كلي با توجه به يافته      
د كـه   دهنـ   توان چنين اظهار داشت كه اكثر پاسـخگويان تـرجيح مـي             اطالعاتي مي 

آمـوزش از طريـق      كـه    خواهنـد   مـي   آنهـا   بقيـه .دشو عرضه  نترنتآموزش از طريق اي   
اين بدان معناست كه اعضاي هيئت علمـي دانـشگاه          .  گردد عرضه  هاي سنتي   روش

 .اند  اطالعات وفق دادهراز خود را با فناوريشي
 

 گيري نتيجه
نتايج اين پژوهش مبين نگرش مثبت اعضاي هيئت علمي دانشكده علـوم انـساني    

، به طوري كه اكثر آنـان       است  هاي اطالعاتي پيوسته    يگاه نسبت به پا   دانشگاه شيراز 
 .كنند ها مي اقدام به استفاده از اين پايگاه

هـاي اطالعـاتي      بر اساس نتايج، اكثر اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز از پايگاه          
بـسياري از ايـن اعـضاي هيئـت علمـي،       . ه موجود در دانشگاه مطلع هستند     پيوست

ايـن پـژوهش    . نماينـد   اسـتفاده مـي   هاي الكترونيكـي       آنها، از پايگاه   گرچه نه همه  
هـاي    دهد كه بـه منظـور تـشويق بـه اسـتفاده بيـشتر از پايگـاه                  چنين نشان مي  هم

 . اطالعاتي نياز به صرف تالش بيشتري است
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كه ميزان استفاده اعضاي هئيت علمي دانشكده   رغم اين     به  ها روشن ساخت كه       يافته
توليدات علمـي آنـان كمتـر از        هااست،  ز اساتيد ساير دانشكده   يشتر ا علوم انساني ب  

 بررسـي چرايـي ايـن مـسئله       . دسي است اعضاي هيئت علمي دانشكده فني و مهن      
 . هاي آتي باشد تواند موضوع پژوهش مي

تـامين  «هاي اطالعاتي     ترين دليل عدم استفاده پاسخگويان از پايگاه        از آنجا كه مهم   
رسـد كـه ايـن تعـداد از           ، به نظر مـي    است» طريق ساير منابع   عاتي از نيازهاي اطال 

اند و بـراي رفـع        هاي اطالعاتي وفق نداده    خود را با فناوري   )  نفر 16(گويان  پاسخ
هـاي    نظيـر كتابخانـه   (اطالعات    عرضه  هاي سنتي   عاتي خود به محمل   نيازهاي اطال 

از  ادهجاسـت كـه نقـش آمـوزش نحـوه اسـتف           و در اين  . نماينـد   مراجعه مـي  ) سنتي
آمـوزش   شـود، زيـرا باعرضـه       ي مهم مطرح مي   هاي اطالعاتي به عنوان عامل      پايگاه

 سـريع و آسـان      هاي دسترس    پاسخگويان را با مزيت    توان اين تعداد از     مناسب مي 
هاي اطالعاتي آشنا نمود و آنـان را          به اطالعات الكترونيكي موجود بر روي پايگاه      

 .غيب كردها تر به سمت استفاده از اين پايگاه
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بررسـي عوامـل مـوثر در اسـتفاده از منـابع            «. 1381. زهير، و هاجر ستوده     حياتي،

الكترونيكي اطالعات در ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه هـاي شـيراز و علـوم               
مجلـه علـوم      ، »بر شـبكه اينترنـت و ديـسك هـاي نـوري           پزشكي شيراز با تاكيد     

 104-119. ، ص19)1( ،اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز
 . سمت: تهران. آشنايي با بانك هاي اطالعاتي. 1379. آتش  جعفر نژاد،

مشكالت و نقاط ضعف شبكه     «. 1383. و عادل ذوالفعلي نژاد     دالرسول، عب  جوكار،
 15)1(، فصلنامه كتاب، »اربران دانشگاه شهيد باهنر كرمانرزنت از ديدگاه ك

ي اطالع يابي كاركنان متخـصص راه آهـن         بررسي رفتارها «. 1385.سليمي، پروانه 
، »ز اطالع رساني وابسته به راه آهـن       جمهوري اسالمي ايران در كتابخانه ها و مراك       

 .84-57. ص. 17) 2(، فصلنامه كتاب
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بازنگري در جايگاه، اجرا و ترويج ويرايش فني در وزارت آموزش 
 ، و نقش آن در گسترش علوم انسانيو پرورش

 
 1مهدي عصاره
 2محمدرضا عليپور خسروآبادي

 
 

 چكيده 
 آموزشـي ـ پژوهـشي    براي رسيدن به توسعه همه جانبه و حل مـشكالت جامعـه  

 زدن پژوهش با فعاليت هاي اجرايي       ساله ناگزير از پيوند    20كشور در چشم انداز     
 و اساسـي،    به عبارت ديگر ، بايد براي تمامي تصميم گيري هـاي كـالن            . هستيم  
.  علمي و پژوهشي فراهم كنيم تا بتوانيم با اطمينان به جلو گام بـر داريـم                  پشتوانه

براي تحقق  اين خواسته بايد ابتدا به كمك پژوهش به تبيين واقعيت هاي موجود               
ارهايي براي ارتقاء و گسترش علوم انساني و رشته هاي آن دست يافتـه ؛               و راهك 

  -   اين علوم و رشته هاي مرتبط با آن از جمله ويـرايش           اءها براي ارتق   بر اساس آن  

                                                 
 كارشناس تكنولوژي آموزشي. 1

 مدرس و مشاور. 2
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آموزشـي ايـران عزيـز را بـه      برنامه ريزي كرد تا بتوان جامعـه در مفهوم كلي آن ـ  
 .سوي زندگي بهتر و با عزت سوق داد 

» ويـرايش مـواد آموزشـي        شيوه نامه «  مقاله قصد داريم باعرضه نقدي بر        ر اين  د
سازمان پژوهش و برنامه آموزشي وزارت آموزش و پرورش ؛ و نيـز مـروري بـر                 
مباني نظري و عملي ويرايش فني ؛ عالوه بر پيشنهاد راهكارهـاي مناسـب بـراي                

 استوار به زبـان     ين و ارتقاء اين بخش از علوم انساني؛ به خلق آثاري دلپذير ، شير           
 .كنيم فارسي كمك

 
 .انساني، آموزش و پرورش، مواد آموزشي، آسيب شناسي علوم: واژگان كليدي
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 مقدمه
 آموزشـي ـ پژوهـشي    براي رسيدن به توسعه همه جانبه و حل مـشكالت جامعـه  

 ساله ناگزير از پيوند زدن پژوهش با فعاليت هاي اجرايي          20كشور در چشم انداز     
يــري هــاي كــالن و ، بايــد بــراي تمــامي تــصميم گديگــربــه عبــارت . هــستيم 

 علمي و پژوهشي فراهم كنيم تا بتوانيم با اطمينان به جلو گـام بـر                اساسي،پشتوانه
براي تحقق  اين خواسته بايد ابتدا به كمك پژوهش به تبيين واقعيت هاي              . داريم  

هاي آن دسـت      شتهموجود و راهكارهايي براي ارتقاء و گسترش علوم انساني و ر          
اين علوم و رشـته هـاي مـرتبط بـا آن از جملـه              ها براي ارتقاء    ه ؛ بر اساس آن    يافت

آموزشـي ايـران    برنامه ريزي كرد تـا بتـوان جامعـه   ويرايش ـ در مفهوم كلي آن ـ   
 .عزيز را به سوي زندگي بهتر و با عزت سوق داد 

» ويـرايش مـواد آموزشـي     شيوه نامه « بر  نقدي   ر اين مقاله قصد داريم باعرضه     د
سازمان پژوهش و برنامه آموزشي وزارت آموزش و پرورش ؛ و نيـز مـروري بـر                 
مباني نظري و عملي ويرايش فني ؛ عالوه بر پيشنهاد راهكارهـاي مناسـب بـراي                
ارتقاء اين بخش از علوم انساني؛ به خلق آثاري دلپذير ، شيرين و استوار به زبـان                 

 شادمان شويم و به تحسين زبان شـيرين   چنين آثاري ؛ با ديدن  فارسي كمك كرده    
د كنـد   كي ترك آبخور   ه نوشِ بزمِ تو بودم هزار سال      من جرع «: فارسي بپردازيم كه  

  ) حافظ(  .»طبعِ خوگرم
 بررسي جايگاه ويرايش به طور كلي در وزارت آموزش و پرورش 

ايگاه ويـرايش   جدر مورد   »  ويرايش مواد آموزشي   شيوه نامه « در آغازين صفحات    
 شـيوه  محتـواي ايـن  « :  مي خـوانيم  پس از انقالب در وزارت آموزش و پرورش   

نامه بيش از ده سال است كه در كتاب هاي درسي و مجالت كمك آموزشـي بـه                  
ب هاي زبان و ادبيات فارسـي دوره  تدريج اجرا و تعميم يافته است ـ ابتدا در كتا 

 )  4:تـا   بـي ....ويـرايش سـازمان     روهگـ (» .هاي درسي ديگر  ، سپس در كتاب     متوسطه
 سـازمان پـژوهش و برنامـه ريـزي آموزشـي در جـاي                وقت مهدي نويد ، رئيس   
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 عوامل اجرايي آن سازمان توصيه كرده اند كه براي        ديگري از شيوه نامه  حاضر به      
بيش از پـيش    » ويرايش  «  مهم   به مقوله    . 1: ن آموزشي و درسي     بهينه سازي متو  

 ويراستاران مـورد نيـاز بـا         .3 محتواي شيوه نامه وفادار باشند       هب . 2اهميت دهند   
 اين امر مؤيد اهتمام     ) 5: همان.( ويرايش گزينش و تربيت شوند       هماهنگي شوراي 

هر چه بهتر انـواع ويـرايش       ش در اجراي    مسئوالن محترم وزارت آموزش و پرور     
بـسيار  در تمامي مواد آموزشي و در سطوح مختلـف اسـت كـه جـاي اميـدواري           

،آن هـم    مهم غافل بود كه اين ، آغازي دير هنگام اسـت             ،اما نبايد از اين نكته    دارد
 . تصميم گيري هاي دقيق و اجراي سريع برنامه هاست هنگام اي كه درزمانه

 
 اجرا و ترويج ويرايش فني در وزارت آموزش و پرورشبررسي شيوه  
 رش ترويج ويرايش فني در وزارت آموزش و پروشيوه  . 1

 » مواد آموزشي  شيوه نامه ي ويرايش«  آشنايي با )الف
در ايران به عنـوان يـك فـن و تخـصص سـابقه اي طـوالني                 » ويرايش   « هرچند
علـوم انـساني را توجيـه        به هيچ رو نمي تواند كم توجهي به اين بخش از             ،ندارد
تاري مشكل اصلي ما اين است كه هنوز فرهنگ ويراسـ         «  كارشناسان ،     گفته  به.كند

در كشور ما جا نيفتاده است و شناخت ناقص اين فن موجب شده بعـضي گمـان                 
از . كنند كه ويرايش به جز كاربرد نقطه و ويرگول و گيومه چيـز ديگـري نيـست                

طرف ديگر ، بسياري از ويراستاران با اين فن به صورت تخصصي آشنا نيـستند و    
لمـي را كمتـر رعايـت مـي         ي ع ها كنند و مالك   عموماً ذوقي و سليقه اي عمل مي      

كتـاب  «  اطالعات در حـالي كـه        بنا به گزارش روزنامه     )  5 :1385بندي،()5(».كنند
ها نيز غالبـاً  بـه طـور يكدسـت و بـر اسـاس                ا آن هاي درسي ويراستاراني دارد ام    
 چرا كه بنا به نظر دكتر نيكـو بخـت ،            ) 6:همان(». ضوابط يكسان عمل نمي كنند      

نه مردم ما شناختي از اين فن دارند        « : انشگاه تربيت مدرس  استاد ادبيات فارسي د   
 ) 7 :همان(». و نه ويراستارهاي ما آموزش هاي الزم را ديده اند
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 زيادي تان زبان و ادب فارسي تا اندازه     فرهنگس دستور خط فارسي  اگر بپذيريم كه    
جوابگو و رافع مشكالت موجـود در خـط فارسـي اسـت ؛ بـراي ارتقـاء سـطح                    

، نهادهايي نظير وزارت آمـوزش و پـرورش ، وزارت فرهنـگ و ارشـاد                 ويرايش
اسالمي ؛ وزارت علـوم ، تحقيقـات و فنـاوري و بـسياري از نهادهـاي دولتـي و                    
غيردولتي با فرهنگستان زبان و ادب فارسي كه متولي اصلي حفـظ زبـان فارسـي                

ال ها پيش به    اما متأسفانه در حالي كه از س       ،توانند مشاركت داشته باشند    است، مي 
اين امر خطير و مهم توجه شده است ولي ضعف هاي متعددي كه در پـژوهش و                 

ا هـا ر  وجـود داشـته ، ثمـره  كـار آن    اجرا در سازمان ها و نهادهاي دست اندر كار     
 مـذكور  از سازمان هـا و نهادهـاي  جا كه هر كدام دچار نقص و پريشاني كرده تا آن  

شـيوه  هاايش تدوين كرده اند كه يكي از آن        وير ه نامه يا شيوه نامه هايي درباره      شيو
يـده  است كه در وزارت آموزش و پرورش آماده گرد        مواد آموزشي     ويرايش نامه
 به امـضاي رئـيس سـازمان پـژوهش و           1385اين شيوه نامه در ارديبهشت       .است

برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش رسيده و براي دفاتر آن سازمان ،              
فان ، كارشناسان و طراحان و ساير عوامل اجرايي سازمان پژوهش و            مديران ، مؤل  

  .   ريزي آموزشي الزم االجرااستبرنامه
سـازمان  « : مـي خـوانيم     » ويرايش مواد آموزشي     شيوه نامه « در آغازين صفحات    

  دانـست؛ زيـرا    بزرگ ترين ناشر كشور   توان   ريزي آموزشي را مي    پژوهش و برنامه  
ايـن  . د و هفتاد ميليون نسخه كتاب درسي توليد مـي كنـد             هر ساله بيش از يكص    

 مـواد آموزشـي اقـدام بـه تـدوين            كليه سازمان جهت اعمال رسم الخط واحد در      
پرداختـه  ويـرايش اماليـي ـ فنـي     اي كرده كه در آن به تبيين و شـرح   نامه شيوه
 .) 3:تا بي...ويرايش گروه( »است

 مـشورت بـا چنـد تـن از اعـضاي            اين شيوه نامه را اعضاي شوراي ويـرايش بـا         
»  يادداشـت «  در ) 9:همان.(ارسي تهيه و تدوين كرده اند فرهنگستان زبان و ادب ف   

بـراي  زي آموزشـي ،   اين شيوه نامه رئيس سـازمان پـژوهش و برنامـه ريـ             آغازين
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شيوه نامه ي اماليي ـ فنـي   « : سازي متون آموزشي و درسي توصيه كرده اند  بهينه
 كار دفاتر سازمان ، مـديران ، مؤلفـان ، كارشناسـان و طراحـان و                 دقيقاً در دستور  

 ري كه تبعيت از مواد آن در چرخه        ساير عوامل اجرايي سازمان قرار گيرد ، به طو        
 چرا كه اين شيوه نامه      .)10:همان(» اثر كامالً چشم گير و محسوس باشد      توليد هر   

وطلبان همكاري بـا سـازمان      كاركنان سازمان و دا   « تلقي كرد كه    » مرجعي«را بايد   
ي بـه سـادگي مطلـع       از نكات مهم ويرايش اماليي و فنـ        توانند با مراجعه به آن      مي

هـر گونـه    « چون   .)13:همان(» ها را رعايت كنند    مواد آموزشي آن  شوند و در تهيه     
غفلت از چاره انديشي كارشناسانه و بي توجهي به مالحظات آموزشي موجب وا             

 .)12:همان(» يا افت تحصيلي دانش آموزان خواهد شدخوردگي ، بي سوادي و 
 
  ويرايش فني در وزارت آموزش و پرورشياجرا شيوه . 2

 ويراستار كيست ؟) الف
بت به هـر    من دلسوزي مي كنم نس    « : ويراستار كسي است كه شعارش اين است        

، اش   او بـراي ايـن كـه دلـسوزي         ) 5 : 1372 پورجـوادي، (» .چه ويـرايش مـي شـود      
 يعني به شـناخت     ،؛ بايد تبحر حرفه اي داشته باشد      اي نباشد  ي خاله خرسه  دلسوز

 در غير ايـن     ) 41:همان(.اصول تفهيم و تفاهم مجهز باشد       كاملي از فن ويرايش و      
 كه نـوع خاصـي      ) 85-71:همان(مي شود  صورت، گرفتار بيماري هاي ويراستاري    

 نارساخواني و   (آموزي   مشكالت زبان    از ويرايش كه به احتمال قوي مي تواند به        
،  دانش آموزان منجر شود ؛ به تعبير استاد حسين معصومي همـداني           ) نارسانويسي  

اسـت كـه اصـالً صـالحيت ويراسـتاري چنـين            »  ويراسـتار هـيچ نـدان       «ويرايشِ
ويراستارِ خـوب بـودن      چرا كه    ) 76-77:همان( هاي مهم و معتبري را ندارد      كتاب

داشته باشد و براي اين       كاري خود علم   ا به رشته  است كه شخص نه تنه     مستلزم آن 
كافي هـم بايـد كـسب         بلكه تجربه  ،مند باشد  ن عالقه باشد و به آ    كار استعداد داشته  

كتـاب هـاي درسـي نيازمنـد        داند كه    ويراستارِ خوب مي  )  108 :همان( .باشد كرده
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م بـسيار مهـ   » روشـني بيـان   « حداكثر ويرايش هستند چون در اين گونه كتاب هـا         
  .) 104 :همان( است

براي تحقق اين امر ، ويراستار عالوه بر آگاهي كافي به اصول ويرايش بايد ذهني               
 يعني از هر علمي كه در ارتباط با ويرايش باشد چيـزي بدانـد               ،جامع داشته باشد  

و بداند كه ويراستار خوب بايد چنان فكر كنـد و            ) 23:همان(به كارش مي آيد    كه
به تعبيـر ديگـر،     ) 20:تا  رهبر،بي.(  بگيرد كه گويي ناشر است     طرح بريزد و تصميم   

 ممكن بايـد در تهيـه و تـدوين سياسـت ويرايـشي              ويراستار در ساده ترين شكلِ    
  ) 27-28 : 1373 پورجوادي،(.، دخيل باشد كتابي كه براي ويرايش به دست مي گيرد

فرد « : رموده اند   ناگفته نماند ، استاد سميعي در مورد ويژگي هاي يك ويراستار ف           
. ممكن است معلومات بسيار زيـادي داشـته باشـد ولـي نتوانـد ويراسـتار باشـد                   

اصـوالً  . ... ، فردي با معلومات متوسط ممكن است ويراستار خوبي باشد            برعكس
ويراسـتار بيـشتر بايـد      . به نظر من، ويراستاري استعداد خاص خود را مي طلبـد            

اي دكتر معصومي كه با يك بار ورق زدن كتـب           كساني هستند مثل آق   . منتقد باشد 
خواهـد ، شـمي     ويراسـتاري واقعـاً شـم مـي         . اشكاالت آن را مشخص مي كنند       

  )23 : 1384، سميعي.( » انتقادي
اعضاي محترم گروه ويرايش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با آگاهي به             

شـيوه نامـه ي     « ام به تهيه  ه چنين امر خطيري اقد    مطالب باال و براي دست يافتن ب      
در . انـد اما متأسفانه در عمل چندان موفق  نبـوده          ،ند كرده »مواد آموزشي    ويرايش

كه ، به برخي از مهم ترين نكاتي         توجه به محدوديت حجم و به ناچار       اين مقاله با  
  .اشاره مي كنيمدر اين خصوص مي توان مطرح كرد،

 چيست؟ويرايش فني ) ب
ن ويراسـتار وظيفـه دارد تـا بـه     از ويـرايش اسـت كـه در آ        ويرايش فني ، نـوعي      

نوشت ، شـيوه    ، شرح تصاوير ، پا    ها، شكل ها    ، طرح ريعالئم نشانه گذا  لخط،  رسم
ارجاع ، كتاب شناسي،اختصاري ها، طرز عنوان بنـدي ،            ضبط ارقام و اعالم، شيوه    
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سـتگي  ر يـك اثـر متنـي نظـم و آرا           تهيه ي نمايه ، و مسائلي ماننـد اينهـا د           شيوه
رتو ويرايش فنـي    اين كار آن چنان با اهميت است كه آن اثر در پ           ) 22 :همان.(دهد

اين باور را به او     اول، خواننده را مجذوب ساخته؛      اي مي يابد و در نگاه       ارزش تازه 
 .الي فرهنگـــي مرغـــوبي ســـر و كـــار داردتلقـــين مـــي كنـــد كـــه بـــا كـــا 

 )  136 : 1380 گيالني، سميعي(
 ي در وزارت آموزش و پرورش ويرايش فني اجرا)ج

همان گونه كه در مباحث قبل از نظر استادان گرامي گذشت ، وزارت آمـوزش و                
ايـن نـوع از ويـرايش در متـون           سال ها پيش در جهـت اجـراي بهينـه         پرورش از   

آموزشي اهتمام ورزيده و تا آن جا بر اين امر مصر بـوده كـه در ارديبهـشت مـاه                    
كرده اسـت ولـي ايـن       » نامه ويرايش مواد آموزشي     شيوه   « عرضه اقدام به    1385

سخن ، بدان معني نيست كه در سال هـاي اخيـر هـيچ گونـه خطـا و سـهوي در                
از اين رو و نيـز بـراي   .تأليف كتاب هاي درسي و مواد ديگر آموزشي نرفته است   

 ، عـالوه    چگونگي اجراي بهتر ويرايش فني در توليد مواد آموزشي مطلوب         تبيين  
زير ؛ در بخش چهارم از گفتار سوم اين مقاله به نمونه هاي متعددي از               بر مطالب   

شـيوه  «   هـشتم  بخـش ضعف و ناهماهنگي در مباحث مربوط به ويرايش فني در           
   .است شدهاشاره كرده » نامه ويرايش مواد آموزشي 

هنگامي كه متني ويرايش مي شود معمـوالً يكـي از چهـار حالـت زيـر                  مي دانيم   
  :آيد پيش مي

 .  مي كند  به ويرايش، اقدام  ويراستار در جايي كه نياز به اعمال ويرايش باشد.1
  . ويراستار در جايي كه نيازمند ويرايش نباشد ، متن را تغيير نمي دهد . 2
 . ، متن را ويرايش نمي كندجايي كه متن نيازمند ويرايش باشد ويراستار در .3
 .، متن را تغيير مي دهد ويرايش نباشدايي كه متن نيازمند ويراستار در ج.4

پـردازيم   در اين مقاله به دو مورد اول و دوم كه از وظايف ويراستار هستند ، نمـي                
  فنـي  و تنها به اختصار ، به بيان و توضيح مورد سوم كه كار ويراستار و ويـرايش                
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 ويراسـتار دانـا و توانـا     :پـردازيم   بي ارزش و غيرموجه جلوه مي دهد ، مـي     را
او  .داند كه دانش ويراستاري داراي ابعاد و زمينه هاي مختلف و متعددي است             مي
داند كه بايد مجهز به دانش ذاتي و اكتسابي زبان باشد تا عالوه بر شـم ِ ذاتـي                    مي

زباني ـ حداقل ـ با دانش هاي زبان شناسي و دسـتور زبـان فارسـي امـروز آشـنا        
نـشانه  به درسـتي خوانـده ، اصـالح و        تن را   باشد تا بتواند جمالت و بافت هاي م       

 خصوصاً ويـرايش فنـي ـ آشـنا      همچنين با اصول نگارش و ويرايش گذاري كند
 غلـب اند متون ويرايش شـده را كـه ا        بوده ، در اين زمينه صاحب نظر باشد تا بتو         

عـالوه بـر دو     .  هستند به شايستگي ويرايش كند       يويژگي هاي متني امروز    داراي
تار دانا بايد توانا به خـوب خوانـدن فارسـي امـروز و خـوب                ويژگي باال ، ويراس   

تني براي ويـرايش بتوانـد از       نوشتن به فارسي امروز باشد تا در صورت دريافت م         
 با توجه به توضيحات باال در مـورد ويژگـي         . انجام اين مهم به خوبي برآيد        عهده

بخوانيم و   كتاب هاي شده مانند     تأليف  تازهكتاب هاي    هاي ويراستار دانا و توانا، به     
بنويسيم پايه هاي اول تا چهارم ابتدايي نظري مـي انـدازيم تـا دريـابيم آيـا ايـن                    

اجتنـاب از    بـه دليـل   ناگفته نماند   .ي هستند يا نه   مطلوب  فني ها داراي ويرايش   كتاب
ها موجود اسـت ـ  در   مامي موارد خطا ـ هر چند آمار آن ، از ذكر ت اطناب در كالم

 ها خودداري مي كنيم و براي هر مبحث تنها يك يا چند شاهد              ويرايش اين كتاب  
 :آوريم مي

هر فارسي زباني كه به ويژگي هاي زبان فارسي آشنا باشـد ، مـي دانـد در    الف ـ  
زبان فارسي پس از پايان هر جملـه ـ چـه سـاده و چـه مركـب ـ مكـث كـاملي          

نه نقطـه را    مي گيرد و در صورتي كه جمله پرسشي و تعجبي نباشد ، نشا             صورت
ناگفتـه نمانـد دانـش آمـوزان ابتـدايي بـا            ) 227:همان.(در پايان جمله مي آوريم      

مدرسـه پـرچم    « در جمله   آن هم   از درس سوم كتاب اول ابتدايي       » نقطه«كاربرد  
درس  (بخـوانيم پايـه دوم     كتـاب    64صفحه   آشنا مي شوند اما متأسفانه در     » . دارد
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،  بعـد :   نقطه در پايان جمله اول نيامده است       روبرو هستيم كه   با متن زير  ) يازدهم
 .گرما و نور خود را روي موج كوچولو پاشيد موج كوچولو كم كم گرم شد

دانـد يكـي از    ويراستاري كه با نظام آهنگ زبـان فارسـي آشـنا باشـد ، مـي     ب ـ  
) مرزنماي نقشي (كاركردهاي درنگ ، مرزنما بودن است يعني درنگ بين گروهي           

هاي مختلف جمله مي آيد تا نقش هاي نحـوي كلمـات حاضـر در       هدر پايان گرو  
 اين نوع درنـگ را مـي تـوان بـه شـرط              )67 :عزتي پرور ( .جمله را مشخص كند     

با سفيدي ِ بين كلمات نشان داد امـا اگـر ايـن              دن ابهام يا ايهام در مفهوم جمله      نبو
 از  ت اسـ  ، نيـاز   كنـد  احتمال پيش آيد كه سفيدي بين كلمـات ايجـاد اشـكال مـي             

گروه هاي حاضر در جمله بـراي        از جمله ويرگول در ميان     هاي نقطه گذاري   نشانه
در )  451-455 : 1381 فـر،   محمـدي (ايجاد تفكيك در ساختار جمله اسـتفاده كنـيم          

 بـه جملـه زيـر        )درس سيزدهم (  بخوانيم پايه دوم   كتاب   75حالي كه در صفحه     
د مكث كـرد ؛ و ايـن امـر بـراي            برمي خوريم كه مشخص نشده در كجاي آن باي        

خواهـد    دردسرآفرين  در جنوب و غرب ايران عزيز      غيرفارسي زبان دانش آموزان   
در موقع دعا با خـدا سـخن        . دعا يعني حرف زدن با خدا     «  : مادرم گفت :  بود

 ».مي گوييم و از او ياري ميخواهيم
  آغـاز جملـه    ناگفته نماند استادان فن ويرايش توصيه مي كنند پس از گروه قيدي           

   و در اين جمله ، عبارت      ) 229  :1381 ،  يالنيسميعي گ (بايد از ويرگول استفاده كرد    
 .  قيد است» در موقع دعا«

جمالت فارسي را زبان شناسان از نظر آهنگ ، معموالً بـه جمـالت خبـري،    ج ـ  
) 64 : 1381 پـرور،  عزتـي (كنند  تقسيم مي )  ... شك ، تحسين ، تعجب و      ( عاطفي و پرسشي
مهـدي   «  صورتي كه مـثالً جملـه      هر كدام قائل به آهنگ خاصي هستند و در         و براي 

را با آهنگ خبري بيان كنيم؛ از نظر آهنگ و مفهوم بـا همـين جملـه كـه بـا                     » آمد
 . حالت تعجب بيان مي شود ، متفاوت خواهد بود
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شـود و   ، نقطـه درج      كنند در پايان جمالت خبري     طرفي، ويراستاران توصيه مي    از
-228 : 1381،    يالنـي گ  سـميعي ( تعجـب بيـاوريم      ، نشانه  در پايان جمالت تعجبي   

  بـاال ، متأسـفانه در پايـان جملـه          با توجه به وضوح بسيار زيـاد مطلـب         اام) 227
 بـا   بخـوانيم پايـه ي دوم      كتـاب    69 در صـفحه  » هايش خنديدند   و جوجه  حنايي«

من ديدم كه داشـتي بـا       .  تعارف نكن «: موش گفت : نشانه تعجب روبرو هستيم   
! نايي و جوجه هـايش خنديدنـد      ح» !خوردي ريزه و شن مي    هايت سنگ  جوجه

 » چرا مي خنديد؟«:موش ناراحت شد و پرسيد
هر كتابي كه امروزه از چاپخانه بيرون مي آيد ، مراحل متعددي را پـشت سـر   د ـ  
 اب بايـد از آن     كت يكي از عقبه هايي كه هر     .  گذارد تا به صورت كتاب دربيايد      مي

عقبه ويرايش فني است كه با توجه به سياست ويرايشي ناشر يـا مركـزي                بگذرد،
كه كتاب را سفارش داده يا تهيه مي كند ؛ بايد به نحو شايسته اي صورت گيرد تا                  

 امـا متأسـفانه در كتـاب هـاي بخـوانيم            ،ارزش و اعتبار كتاب بيش از پيش شـود        
سن به ضعفي شديد تبـديل      اين ح به عنوان نمونه ،      ابتدايي   هاي اول تا چهارم    پايه

 :از هر پايه تحصيلي شاهدي مي آوريمزير، شده است كه در
 : بخوانيم اول 

 در . درج نـشده اسـت  )يكـم   درس بيست و(  105و 104نشانه گيومه در صفحه  
 : حالي كه از درس چهاردهم ، گيومه در جمالت نقل قول حضور دارد 

 تواني مثل ما   تو كه نمي  : ها گفتند  مرغابي ا شما مي آيم     من ب  :الك پشت گفت  
 . پرواز كني

 ، با جمله اي داراي گيومـه         در همين درس   اين در حالي است كه چند جمله بعد       
 »! پريدم كه پريدم « : او مدتي ساكت ماند و بعد فرياد زد  :هستيمروبرو 

 :بخوانيم دوم 
 48صفحه   مله ي زير از درس نهم ، در       در ج » آبي  « نشانه ويرگول پس از كلمه       

 ».بياييد امتحان كنيم« : ، با صداي بلند گفت  آبييك روز ،: زايد است
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و سـابقه ذهنـي دانـش آمـوزان از          » آبـي «با بودن دو ويرگول در دو طرف كلمـه          
» .خواهرم ، آزاده ، قبل از خواب براي من كتاب مي خوانـد    « كالس اول از جمله     

 دوازدهم ، اين احتمال پيش مي آيد كه دانـش آمـوزان در               از درس  78در صفحه   
اگـر ايـن احتمـال را    . ، بدل جملـه اسـت     آبي ؛ اولين برخورد با متن تصور كنند    

آمـده مخـل روانـي مـتن        » آبي  «  باز هم ويرگولي كه پس از كلمه       ،   منتفي بدانيم 
 .بوده، بايد حذف شود 

ي از ضعف هاي برخي از كتـاب هـاي          با توجه به نمونه هاي باال كه پرده از بعض         
ايي       ددرسي آن هم در دروس پايه نظير زبان آموزي در سال هاي اول دوره ي ابتـ                

و عـدم   عدم وجود سياست ويرايشي يكسان       به دليل    دارد ، درمي يابيم كه     ميرب
 بـا   در كاربرد نشانه هاي نقطه گـذاري        ، حضور ويراستاراني كامالً آگاه يا دقيق     

كه به شكلي خزنده و ناپيدا به گسترش علـوم انـساني              هستيم روبرو ضعف هايي 
 .در ميان جامعه ي باسواد كشورمان لطمه هايي جبران ناپذير وارد مي آورد

 
 »مواد آموزشي شيوه نامه ي ويرايش«نقدي بر مباني نظري 

 مقدمه
به سوي نـشانه شناسـي      : از نشانه هاي تصويري تا متن     «بر اساس كتاب با ارزش      

بندي   را به ترتيب زيردسته   نشانه ها   جناب بابك احمدي مي توان      » ارتباط ديداري 
 )    16-16 : 1384احمدي، : (كرد
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  نياز به شيوه اي خـاص        نشانه ديداري هر  « با توجه به نمودار باال درمي يابيم كه         
نگاه كردن به چيزي ، ايجاد نسبت با آن چيـز            . به همراه خود دارد     از نگريستن را    

كنيم، بل به نسبت ميـان چيزهـا و خويـشتن            ما هرگز به يك چيز نگاه نمي      . است
ادراك حسي و شناخت اين نسبت، روشـنگرِ شـيوه خـاص نگريـستن              . نگريم مي

ي را بـه    نشانه هـاي ديـدار    . به دانسته هاي پيشين ما وابسته است      ماست كه خود    
 )20:همان(» .، مي بينيمدانيم و آن چه باور داريم چه ميآنياري 

فراشدي كه نوشتار آن را ثبت مي كند ، در نگاه نخست صـرفاً   « مي دانيم كـه     
فراتر از اين مـي رود و ثبـت   نوشتار  اما به گمان ژاك دريدا     فراشد گفتار است  

عناصـري را كـه كمـابيش       نوشـتار ،    ] از ايـن رو ،      . ... [ هرگونه عالمت اسـت     
و نـشانه هـاي پيرازبـان ماننـد لحـن           ) 159 : همان(»  هستند ثبت مي كند      زبانگون

، سرعت يا كندي كالم ، سوت زدن و خنده يا گريه را كـه بنـا بـه قواعـدي                      آواها
متفاوت با گفتار توليد مي شوند ولي نقشي همسان با زبان در رساندن معنا دارند،               

 )          148-149 : همان.(كند  ثبت نمي
نـشانه بـه گونـه اي مطلـق و ضـروري،            نشانه شناسان كاركردگرا مي گوينـد كـه         

را از واقعيـت هـاي      » واقعيتـي «و هر نشانه زبانشناسيك     ) 46 :همان (مند است  نيت
چـرا كـه بـه نظـر رومـن          ) 55 : همـان (ديگر متمايز، و چيزي را مشخص مي كند         

گـزينش و  : دو روش متفاوت نظـم مـي يابـد      ياكوبسن هر نشانه زبانشناسيك به      
ارائه هر گونه تأويلي از هر نشانه زباني ممكن است صـورت گيـرد كـه                 . تركيب

گـردد،   تأويلي كه به رمز باز مي     .   پيام  باز مي گردد و ديگري به زمينه         رمزيكي به   
گيرد؛ از اين رو     به دليل همانندي و شباهت ميان مورد تأويلي و موضوع شكل مي           

 و زبان پريـشي دچـار       ناهنجارهاي گفتاري كساني كه به    . نيانش بر گزينش است   ب
عناصر زبان نيستند يا به ميزان انـدكي از           قادر به گزينش و جانشين كردن     هستند،  

اين توانايي بهره مند هستند كه اين امر اين گونه افراد را در ايجاد ارتباط سالم بـا                  
زبـان  « رومـن ياكوبـسن در قيـاس بـا          ) 62 :همـان .(ديگران دچار مشكل مي كند      
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  را سـاخته كـه در مـورد     Asemasieيـا   » نشانه پريـشي « اصطالح » پريشي 
ــي رود   ــار م ــه ك ــساني ب ــايي را               ك ــشانه ، معن ــد ن ــسبت چن ــد از راه ن ــه نتوانن ك

 )34 : همان (.درك كنند
 :ه جلب مي كنيم با توجه به مطالب باال ، نظر خوانندگان گرامي را به چند نكت

هـر رمـز بايـد پـيش از         . تمامي نظام هاي نشانه شناسيك داراي رمزگان هـستند          
ما مي توانيم رمز تـازه اي ابـداع         . كاربردش معناي مشخص و دقيقي داشته باشد        

معنا يا معناهاي محتمل آن همچون موردي قراردادي شناخته نشود،  تـا   اما كنيم
 .انـد  رمزگان گاه پيچيده و گـاه سـاده       ] مچنين  ه . [ توان آن را رمز خواند     نمي

اي   گفتار و نوشتار در گوهر خود گونه       «: بر اين اساس مي توان گفت       ) 39 :همان(
  ) 40 : همان(» .رمزگذاري هستند

نمادي كه براي انتقال اطالعاتي خاص از فرستنده اي بـه سـوي             « ،   از سوي ديگر  
دادي قطعي بـوده ، و نيـز بـراي هـر دو             گيرنده اي فرستاده شود و استوار به قرار       

 رمـز شدت يابد ،     »حالت تك معنايي  «و گرايش پيام به      طرف شناخته شده باشد   
توان پيام را شـناخت چـون پيـشتر قراردادهـا       از راه رمزگان مي   . خوانده مي شود    

نيـز  حروف   .)42 :همان(» يعني سويه نمادين رمزگان را شناخته ايم يا پذيرفته ايم         
انـد و    وابسته كهاي زبانشناسي  به نظام هاي نشانه   اي هستند كه هم      اي ويژه ه نشانه

تصويري؛ چـون ايـن ابزارهـاي ارتبـاط گرافيكـي پـس از                نظام نشانه هاي  هم به   
) 151 :همـان (. شـوند  اي براي بيان و داللـت مـي        رمزگذاري با زبان گفتاري وسيله    

د اما   در بيشتر مـوارد چنـد          هاي زباني مي توانند تك معنايي باشن       همچنين نشانه 
چون هر نشانه بنا به موقعيت سـخن ، يـا نـسبت روانـشناسيك               ... معنايي هستند   

 ) 33 :همان. (گوينده و شنونده معناهايي متفاوت مي يابد 
هـايي هـستند كـه ممكـن اسـت تـك              نشانه )نوشتار(عالئم خطي ،   بر اين اساس  

ر صورتي كـه بـر پايـه قـراردادي          ها د  اين نشانه . معنايي يا چند معنايي باشـند     
قطعي به كار برده نشوند، براي خوانندگان و بينندگان دردسر آفـرين خواهنـد         
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در عمل ، نظام هايي كه در آن هـا هـر دال مـي توانـد بـه چنـدين                     «  چرا كه    بود
در ... مدلول ارجاع كند و هر مدلول مي تواند به وسـيله چنـدين دال بيـان شـود                   

 چـه ايـن قراردادهـا تلـويحي يـا           )46  :1383گيـرو، (» است  ها قرارداد ضعيف     آن
تصريحي باشند ؛ و چه قراردادهايي فراگير يا محدود بـه گروهـي خـاص باشـند                 

با عظمي ملي ، سـكوت      « : جا توصيه مي كنيم     از اين رو ، در اين     ) 42-43 :همان(
        چرا كـه مطـابق  »و گنگي كتاب ها را با رمزگان هاي كارآمد و شفاف بشكنيد            

هاي موجود در روان شناسي زبان اگر يك متن نوشتاري از ساختارهاي فني              نظريه
، مي تواند سـرعت انـسان را در دريافـت           بايي شناختي مناسبي برخودار باشد    و زي 

بـه عبـارت    . خيره و بازيابي آن ها افـزايش دهـد        اطالعات ، كدخواني ، تفسير ، ذ      
بـه دركـي    ي اطالعـات تـصويري مـتن        رمزگشايديگر ، به ما كمك مي كند تا در          

از سوي ديگر ، با توجـه بـه حجـم           .نسبتاً جامع و نزديك به واقعيت دست يابيم         
، اي افـزايش يافتـه انـد    قابل مالحظهمتون نوشتاري در عصر حاضر كه به صورت  

 كه  اي در متون نوشتاري استفاده كنيم      ري است از رمزگان هاي پرداخته شده      ضرو
 تـدوين قواعـد ويـرايش      گيري از مباني نظري و عملي در         عدم بهره  متأسفانه

در مدرسـه    ؛    ضعف نظارت بر كار ويراستار يا گروه ويرايش        وجود  نيز و،   فني
 را   و ديگر اقـشار اهـل مطالعـه جامعـه          معلم ، دانش آموزان و خانواده ها      : و خانه 

 يادگيري  دانش آموزان قادر به   در مدرسه   جا كه    تا آن  هدرك دچار تحير و سرگرداني   
 عدم انسجام   ه ، به دليل   صورت ثابت و درستي براي نشانه هاي نقطه گذاري نبود         

ها را آناند كه اين امر ، شده دچاراصول نوشتاري ذهني  ذهني ـ شناختي به تشتت 
 و  )362-409 : 1371 سولـسو،  (ه اسـت  درك در خواندن و نوشتن كُند و سهل انگار       
دچـار   » نـشانه پريـشي  «    ان بـه بيمـاري   به عبارت ديگر، اين گونه دانش آموز     

 .اند و به همين دليل در تبادل اطالعات و احساسات ضعيف عمل مي كنند  شده
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  هستند ارتباطي-ينشانه هاي زبان عاليم سجاوندي
 عناصر برنامه زبان آموزي  . 1

 تحـصيلي از    يهـا درست است كه عناصر مهم برنامه ريزي زبان آموزي در دوره            
از آمـــوزش دســـتور زبـــان و واژگـــان نـــدا  ابتـــدايي عبـــارتره يجملـــه دو

هـا؛  مهـم تـرين آن     اما با توجه بـه كاركردهـاي زبـان كـه          )  247-9 : 1379 وزيرنيا،(
سـازمان پـژوهش و     ) 209 : 1381 ،  پـور   عزتـي (هاي ارتباطي و ادبي آن هستند        نقش
بخـوانيم و   «هـاي    آموزي از جمله كتـاب      زبان در تأليف كتب  ريزي آموزشي    برنامه

زبان و افزايش گنجينه لغات كودكانه بـه          بر آموزش دستور   »  ابتدايي بنويسيم دوره 
ايـن   بدون هـيچ شـكي،     چـون    ست اقدام كرده ا   هاي نقطه گذاري   آموزش نشانه 

ــشانه ــي     ن ــسوب م ــان مح ــتاري زب ــاي نوش ــشانه ه ــزء ن ــا ج ــوند ه . ش
اربردهـاي ايـن    ك، آمـوزش و تـسلط بـر          ناگفته پيداست ) 438 : 1381،  فر  محمدي(

ــشانه ــا ن ــراري اه ــراي برق ــاط ب ــوختني اســت    درتب ــادي آم ــد زي ــا ح رســت ت
همان گونه كـه قـبالً        نوشتاري كه ارتباط اين مچنين به دليل  ه) 273 : 1379 وزيرنيا،(

ايـن  فرآيندي بـي هـدف نيـست ؛ اسـتفاده از            از نظر خوانندگان گرامي گذشت ،       
،   نوشـتاري   ضروري اسـت كـه ارتبـاط        ،  رو اين از   ها نيز بايد هدفمند باشد     نشانه

ـ              .   جريـان ارتبـاط مـسلط تـر باشـيم          رهشيارانه و بـا آگـاهي صـورت گيـرد تـا ب
  )273 :همان(
هاي اصلي و    يكي از ويژگي   قراردادي بودن نشانه هاي زباني نظام نوشتاري       . 2

كند  اين ويژگي به زبان كمك مي     . هاست آن» قراردادي بودن  «هاي بشري    مهم زبان 
 تحـول خـط فارسـي     ،آن  نمونهكهشود    همگام با نيازهاي متغير اجتماع متحول     تا  

 ) 279 :همان(. ي اخير استهادر هزاره 
ابتدايي اصول نشانه گذاري را به دانـش آمـوزان          در عين حالي كه از دوره       امروزه  

     به غلط تصور مي شـود نظـام نوشـتاري فارسـي ، تنهـا داراي               دهيم ؛    آموزش مي 
 اين نظر را مي توان در صـفحه       . في و نشانه هاي زير و زبري است         اي حر ه نشانه
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در  . دكتر بهمن زندي مالحظـه كـرد          كتاب روش تدريس زبان فارسي به قلم       68
  قواعـد رسـم الخطـي و    3 ـ 5«  همين كتاب ، ذيل عنوان 72 حالي كه در صفحه

ئل مهمـي كـه   از مـسا «: خـوانيم  مي» اصول نشانه گذاري در نظام نوشتاري فارسي     
قواعد رسم الخطي و اصـول      . گيرد   بايد مورد توجه آموزگاران دوره دبستان قرار      

قواعد رسـم الخطـي ، بـه صـورت          . گذاري در نظام نوشتاري فارسي است        نشانه
ويژه كلمات زبان ارتباط دارد و اصول نـشانه گـذاري بـه             ه  اماليي ِعناصر زباني ب   

مكتوب ، مانند ويرگـول ، گيومـه ، نقطـه و            چگونگي استفاده از عالئم ويژه زبان       
آموزش قواعد رسم الخطي و صورت هاي صحيح نوشتن كلمات          . پردازد غيره مي 

در درس امال و رعايت اصول و قواعد نشانه گـذاري در درس انـشا و همچنـين                  
 ».روان خواني فارسي حايز اهميت بسيار است

نشانه هاي موجـود     باال ، بايد در مورد       مباحث مطرح شده در     هاي  با توجه به نظر   
باالخره ، نشانه هاي نقطه گـذاري       « : در زبان معيار فارسي امروز از خود بپرسيم         

هاي نظام نوشتاري فارسي امروز هستند يا نه ؟  آيا زمان آن نرسيده كه                جزء نشانه 
يـشترين  به پيروي از نظر آندره مارتينه بپذيريم در نظام زبان ، كمترين كوشش و ب              

هـاي    تا بر اساس آن ، همه يا تعدادي از نشانه           وضوحِ ارتباطي؛ امري مسلم است    
رمزگـان  «با نام جديد      ، نقطه گذاري را كه ارزش نشانه اي و تبيين كنندگي دارند          

جـزء نـشانه هـاي نظـام     ؛  و بـا كاربرهـاي منطقـي و غيـر متـداخل           » گذاري نقطه
 را كه براي اين دسته از نشانه هاي زبـاني           نامي  »!بدانيم ؟  نوشتاري فارسي امروز  

 66به آن همايش پيشنهاد كرديم ، قبالً بابك احمدي  به همين منظور در صـفحه                 
به » به سوي نشانه شناسي ارتباط ديداري       : از نشانه هاي تصويري تا متن       « كتاب  

 . كار برده اند
هـا   ، ايـن نـشانه    ناگفته نماند محمد رضا محمدي فر در كتاب شيوه نامه ويرايش            

واجد امتياز تمايز دهنـدگي ِ  ) حروف الفبا(را همانند نشانه هاي حرفي     ) ها نويسه(
 دانــسته اســت  معنــايي و بخــشي از نــشانه هــاي متمــايز كننــده ي معنــا      
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، و   چرا كه حـضور نـشانه هـاي نقطـه ، سـؤال            ) 437-438 : 5 ج  1381 ،  فر  محمدي(
شود، موجـب    ساخته مي » آمد«و  » مهدي«اي كه از دو كلمه       ر پايان جمله  تعجب د 

  ،بـا ديـدي علمـي   بر ما فرض اسـت تـا   تغيير آهنگ و معناي جمله مي شود پس        
قواعـد و نـشانه هـاي نظـام نوشـتاري فارسـي را               همگام با تحوالت زبان فارسي    

 . بازبيني كرده ، دوباره تعريف و تبيين نماييم
 

ــش اول  ــه    :بخ ــجاوندي ب ــم س ــذيرش عالي ــدم پ ــشكالت ع ــوان  م عن
  ارتباطي -يهاي زبان نشانه

با توجه به مباحث و شواهد باال كه فقط مروري كوتاه بر مبـاني نظـري و عملـي                   
سـجاوندي از   ) هـاي  نـشانه (يابيم به دليل اين كه عاليم        ويرايش فني بودند، درمي   

ها و   نامي علمي و درخور، و قراردهايي مناسب، قطعي، منطقي و مطابق با ويژگي            
انـد؛ بـه تـشتت آراء بزرگـان و سـردرگمي           بان فارسي برخوردار نبـوده    امكانات ز 

 .ايم ها دچار شده كاربران اين گونه نشانه
وافـري كـه بـه       اشتغال به ويرايش متـون بـا عالقـه        ناگفته نماند، اين جانب ضمن      

داشته و دارم طي       ) گذاري هاي نقطه  نشانه( گذاري  رمزگان نقطه  آموزشانتظام و 
هـا در    تحقيقاتي در مورد مباني و مباحث كلي و جزئـي ايـن نـشانه             پنج سال كار    

، دسـتور زبـان و       هـاي ادبـي    ه، آراي  ، و با توجه به مباحث زبان شناسي        زبان فارسي 
مجموعـه   اسـتادان فـن ويـرايش؛         فارسي و نيز با استفاده از نظـر        پر سابقه  ادبيات
هـاي   امروز و نيز كـاربرد    هاي كليدي و غير كليدي فهم نوشتار فارسي معيار           نشانه

منطقي و مطابق با  امكانات شناخته شده زبان فارسي امروز را براي هر كدام ايـن                 
اسـتخراج  ادبيـات و مجـالت معتبـر        ز متون دست اول ويرايش ،دستور ،       ا ها نشانه

جامعه كتاب خوان ايـران بـراي انتقـال و فهـم درسـت              كردم تا جواب گوي نياز      
 كه در صورتي كه مسئوالن محتـرم آن همـايش، محلـي             مفاهيم زباني امروز باشد   

براي نشر اين پژوهش در نظر داشته باشند؛ به آن استادان گرامـي تقـديم خواهـد                 
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شد تا با چاپ و انتشار آن ، گامي هر چند كوچك در راه گسترش اين بخـش از                   
 .علوم انساني برداشته شود

 
ــشي   :بخــش دوم  ــاخواني ويراي ــف نارس ــدم تعري ــشكالت ع ــاخواني  م و نارس

 ويرايشي 
 تعريف نارساخواني ويرايشي و نارسانويسي ويرايشي 

كودكان مبتال به نارساخواني    .  را اختالل در رشد خواندن دانسته اند         1نارساخواني
تـوان طبيعـي     به رغم بهره مندي از توانايي ذهنيِ طبيعي و آمـوزش مناسـب ، از              

ــد  ــصيب ان ــي ن ــدن ب ــا (.خوان ــسي نارس) 1379 :وزيرني ــز انوي ــي از  را ني ، تركيب
در حـالي   ) 218 :همـان (انـد    هاي حركتي ، عصبي ، بينايي يا دركي دانسته         نارسايي

 از نارسـاخواني و نارسانويـسي        ديگري عالوه بر موارد باال ، بايد به وجود نوع         كه
در ميان دانش آموزان ابتدايي اذعان داشت كه به دليل اعمال تجويزهاي ويرايـشي   

 ويـرايش فنـي ـ    حوزه  ـ خصوصاً دردر كتاب درسي  )96 : 1371 آذرنگ،(متفاوت 
 ؛در يك جمله يا بافت زباني كه در يك درس يا در چند درس تكـرار مـي شـود          

انـس نگرفتـه ؛ جمـالت را         دانش آموزان به حضور نشانه هاي ويرايشي در مـتن         
مـا در  د كه اري مي خوانند يا مي نويسنذنادرست و بدون ذكر نشانه هاي  نقطه گ 

 .يمنام  مي» ويرايشي نارسانويسي«و» نارساخواني ويرايشي«را ها  آناين مقاله
، تعريفي بيرونـي و      DSM-IV-TR  مشهور تعريف باال برخالف تعاريف كتاب    

آموزشي با جمعيت شاهد قابل توجه و بسيار باال اسـت كـه همـين امـر ، دليلـي                    
وضـعيت امـروز و     : علـوم انـساني     « اين مقاله به همايش      ارائه روشن بر ضرورت  

 .  است»  چشم انداز فردا
 
 

                                                 
١. DYSGRAPHIA  
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 شيوه نامه  درج مطالب در تاريخ مسند و شيوه:بخش سوم 
هــر اقــدام اساســي در ايجــاد يــا تغييــر بــراي اصــالح و بهبــود امــري بايــد بــر  

از ايـن رو ، مراكـز       ؛هـاي پژوهـشي باشـد      داليل علمي مستند و متكـي بـر يافتـه         
امــور بايــد بــراي تــصويب يــا تأييــد   ده يــا تأييــد كننــدهوني تــصويب كننــقــان

اقـــدامات پيـــشنهادي ، داليـــل علمـــي و پژوهـــشي مـــستند بخواهنـــد و در  
صورتي كه ايـن داليـل و پـشتوانه هـا ضـعيف باشـد؛ از تـصويب يـا تأييـد آن                       

بـدين ترتيـب ، بايـد تـصميم گيـري در مراحـل عـالي و ميـاني                   . خودداري كنند 
ن رو اسـت كـه      ژوهـشي يـا اسـتنادات علمـي باشـد از ايـ            هـاي پ   مبتني بر يافتـه   

ــان  ــه«مؤلف ــيوه نام ــي ش ــواد آموزش ــرايش م ــس از»  وي ــدماتي و پ ــاي مق  كاره
 ويـرايش ، از تخـصص اسـتادان محترمـي چـون احمـد سـميعي                 ها تجربـه     سال

ــي ــي اشــرف صــادقي و  گيالن ــوري اســتفاده ، ابوالحــسن نجفــي ، عل حــسن ان
 ) 3 :همان. (كرده اند 
بـدون هـيچ چـون و       جا مطرح است ، ايـن اسـت كـه آيـا بايـد                در اين  سؤالي كه 

ــه   ــيوه نام ــي ش ــذيريم ؟ در    چراي ــشتوانه اي دارد ، بپ ــين پ ــه چن ــر را ك  حاض
ــه د  ــالي ك ــران   ح ــق در اي ــعه تحقي ــي توس ــع فرهنگ ــاب موان ــين  ر كت ــه اول  ك

 جامعـه شناسـي     هـاي علمـي كـشور در حـوزه          پژوهش رسمي شوراي پـژوهش    
ــران آن ــم در اي ــايفي،(1380 ســال هــم در عل ــه) مقدســه : 1385 ط ــر ب ــسائلي ب  م

شـوند سـازمان هـا و دسـتگاه هـا             مؤلـف موجـب مـي      خـوريم كـه بـه گفتـه        مي
نمــاي شــيك و عنــوان نيــك آن روي آورده ، در افكــار  تحقيقــات بــهاغلــب بــه 

ــوالً      ــات معم ــن تحقيق ــه اي ــالي ك ــد در ح ــتناد كنن ــه آن اس ــومي  ب  داراي عم
در كتــاب مزبــور ، هــشتمين فرضــيه ) 63 :همــان.(ضــعف هــاي عديــده هــستند 

 از چهــارده فرضــيه اي كــه بــه كمــك آنهــا بــه بررســي موانــع فرهنگــي توســعه
ــوان   ــه شــده ؛ داراي عن ــران پرداخت ــق در اي ــي و  « تحقي ــد گراي ــنجش تقلي س

حاصـل كـار ايـن       . دارد  اسـت كـه خودچهـار پرسـش اساسـي          » عدم خالقيـت  
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 تقليـد و عـدم خالقيـت در انجـام           بوده كه پژوهـشگران دريافتـه انـد كـه ميـزان           
ــر   ــاي هن ــته ه ــات در رش ــا تحقيق ــا  %  50 ب ــساني ب ــوم ان ــشترين % 54و عل بي

 علـــوم مـــوارد در رشـــته%  50ازايـــن رو ، در.  )253:همـــان(مـــصاديق رادارد
ــ ــساني ب ــاي هان ــدرت نت ــد  ن ــه وجــود مــي آي ــو ب ــديع و ن ايــن ) 64: همــان. (ج ب

ــ   ــه اس ــي دهــد ك ــاميمون در حــالي روي م ــات ن ــاناتفاق  شــركت تادان و محقق
 ليــد گرايــي بــر ميــزان رشــد و توســعه تخريبــي تقكننــده در ايــن طــرح  برآثــار

بـر ايـن اسـاس ، بـه مطالعـه           ) 255 :همـان (ي تأكيـد داشـته انـد        علمي و پژوهش  
ــيو  ــه« بررس ــيوه نام ــي  ش ــواد آموزش ــرايش م ــ »  وي ــه ب ــرداختيم ك ــات پ ه نك

 :ا مي پردازيم هجالبي برخورديم كه در اينجا به بيان يكي از آن
« بـا عنـوان     »  شـيوه نامـه ويـرايش مـواد آموزشـي         « بخش هـشتم از فـصل اول        

دايـره  با اندك تصرف و توضيحات تكميلي ، عينـاً از           » گذاري يا سجاوندي     نقطه
 ) 44 : 1385....ويرايش گروه. (نقل شده است المعارف فارسي 

محـسين مـصاحب در      به سرپرستي دكتـر غال     دايره المعارف فارسي  مي دانيم كه    
نقطـه گـذاري يـا      (  فـصل دوازدهـم       تأليف شده اسـت و در مقدمـه          1345 سال

قواعـد نقطـه گـذاري در زبـان         اين قواعـد مـأخوذ از       «: خوانيم مي) سجاوندي
تا حدي كه با ساختمان جمله ها در زبان فارسي قابـل انطبـاق               است   انگليسي

آثار فرنگـي   ب رواج ترجمه    توجه داشت كه به سب    البته به اين امر بايد      . است
ها وارد زبـان مـي شـوند ، در           نويني كه خواهي نخواهي همراه آن      و تعبيرهاي 

. »باب نقطه گذاري نمـي تـوان بـه سـاختمان هـاي كالسـيك اكتفـا كـرد                    
 ) 46-65 : 1ج مصاحب،(

دايره المعارف فارسي به گفتـه اكتفـا نكـرده انـد و قبـل از آغـاز معرفـي                     مؤلفان
قبل از آغاز مطلب ،     «  : اول اينكه :اري به دو نكته اشاره كرده اند      ذعالمات نقطه گ  

 ، منتها انتظاري كـه      چه خواهد آمد طرحي نپخته بيش نيست      آنگفته شود كه    بايد
 براي تحقيـق و استقـصا و تنقـيح          مبنايي مجمل شايد  از آن مي توان داشت كه       
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تـاب ، قواعـدي نيـز       همزمان با تـدوين ك    « :  و دوم اينكه     )65 :همان(» .قرار گيرد 
ها در فصل حاضر درج مي      شرح مختصر آن  براي نقطه گذاري تدوين كرديم كه       

 ويرايش مواد آموزشـي بـا       ن حال ، مؤلفان محترم شيوه نامه      با اي ) 64 :همان(».شود
وجود كتب و پژوهش هاي تازه و نسبتاً مناسبي در مورد ويـرايش فنـي بـه قلـم                   

دايـره المعـارف     چهـل سـال از تـأليف       پس از گذشت  استادان بنام اين فـن ؛       
 شـيوه    عالمت نقطه گـذاري    ه رونويسي كاربردهاي دوازده گانه    فارسي اقدام ب  

» نقطه«و  » ويرگول«به بخش   » نبايد  « ند  آن كرده اند و تنها چ      نامه مختصر و نپخته   
 :  اند ولي در عوض اضافه كرده

 مـورد   10فارسي آمده ،     كاربردي كه براي ويرگول در دايره المعارف         14از  ) الف
 .را ذكر كرده اند

  5 كاربردي كه براي نقطه ويرگول در دايره المعارف فارسـي آمـده ، بـه                 6از  ) ب
 .اند مورد اشاره كرده

 كاربرد  7 كاربردي كه براي دو نقطه در دايره المعارف فارسي آمده ، تنها              9از  ) ج
 . را آورده اند

ـ           دايـره المعـارف     65مراجعـه بـه صـفحه       ا  اين اتفاق در حالي رخ داده است كه ب
 در   بـا نهايـت تأسـف     » واد آموزشـي     ويرايش م  شيوه نامه    « 43فارسي و صفحه    

مـصاحب از   مذكور همانند دايره المعارف فارسـي دكتـر   يابيم كه در شيوه نامه   مي
استفاده شده ، در صـورتي كـه        »  روي خط  ستاره  «و نيز   » ستاره باالي خط  «نشانه  

ت را در ميان نشانه هاي مطـرح شـده در هـيچ كـدام از ايـن دو اثـر         اين دو عالم  
هـاي   ، نشانه  عارف فارسي دليل اين امر آن بوده كه مؤلفان دايره الم        . توان يافت  نمي

شـيوه  « آن هم به اختصار ـ ذكر كرده اند ولي اين امر بر مؤلفـان محتـرم    -مهم را
ذكـر ايـن نـشانه هـا در كنـار            لـذا از     .پوشيده مانده »  ويرايش مواد آموزشي     نامه

هايي كه از دايره المعارف فارسي نقل كرده اند ، غافل شده اند كه ايـن امـر                    نشانه
 نـام  نه تنها گامي شايـسته هم در علوم انساني ـ    فرهنگي ايران ـ آن در راه توسعه
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گسترش اين بخش از علوم انساني در ميـان          بلند و عزيز اين بزرگواران نبوده ، به       
 .     ي باسواد كشور لطمه وارد ميĤوردجامعه
        

ي ويـرايش مـواد      شـيوه نامـه   «  نقدي بر بخش نقطـه گـذاري         :بخش چهارم   
 »آموزشي 

ـ  در اين بخش عالوه بر مباحث و شواهد باال ،  قصد داريم تـا                بررسـي بخـش   ا   ب
            د و با استناد به منابع و شواهد متعـد »شيوه نامه ي ويرايش مواد آموزشي       «  هشتم

نـشان   ابتدايي ـ    از برخي از كتاب هاي درسي دورهـ هم از متن شيوه نامه و هم
  ، عالوه بـر    بوده شيوه نامه ي حاضر بسيار ناقص و ابتدايي           از بخشاين  دهيم كه   

اجـراي   ؛  يـست  آموزشي ايران ن    مؤلفان كتب و مواد    گوي نياز جامعه    جواب اينكه
ضـربه اي جبـران ناپـذير بـر         ي مطرح شده در آن      نكات مهم ويرايش اماليي و فن     

 .خواهد آورد  وارد و آموزش در مدارس ايرانمواد آموزشيپيكره 
نقدي كه در اين بخش از نظر خوانندگان گرامـي مـي گـذرد ، داراي دو قـسمت                   

      : است كه به شرح زير هستند
ـ             . 1 د ولـي در  نشانه ها و كاربردهايي كه در بخش هشتم شيوه نامه نيامـده ان

 متن شيوه نامه آمده اند 
ويرگـول   . 1« : در بخش هشتم شيوه نامه دوازده نشانه به ترتيب روبرو آمده اند             

عالمـت تعجـب               . 6عالمت نقل قـول      . 5نقطه   . 4دونقطه   . 3نقطه ويرگول    . 2
نـيم خـط     . 11خـط   .  10) كروشه(عالمت قالب    . 9پرانتز   . 8عالمت سؤال    . 7

 » .سه نقطه. 12
 و از   د در دايره المعارف فارسي است     ناگفته نماند ترتيب باال ، همان ترتيب موجو       

كـار  » شـي  ويرايش مواد آموز   شيوه نامه « ايش و مؤلفان محترم     اين نظر، گروه وير   
از طرف ديگر ترتيـب بـاال ، از يـك روال منطقـي تبعيـت                . اند   اي ارائه نداده   تازه

 هـا  صـورت نـشانه   ي كـه ايـن نـشانه هـا بـر اسـاس              نكرده است چون در صورت    
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 . 2نقطـه   . 1 «: ت بـه ترتيـب روبـرو مـي بودنـد            بندي مي شدند ، مي بايس      دسته
نقطـه   . 7ويرگـول    . 6عالمت سؤال    . 5عالمت تعجب    . 4سه نقطه    . 3دونقطه  
خـط   . 11ل قـول    عالمت نقـ   . 10) كروشه(عالمت قالب    . 9پرانتز   . 8ويرگول  

كه معموالً بر   كاركردهاي اصلي و مشابه هر نشانه       اگر با توجه به     و» .طنيم خ  . 12
اساس كوتاهي و بلندي مكث و سكون در گفتار است ، آن ها را دسته بندي مـي                  

 .بي بود كه در اين جا آمده است كردند ؛ ترتيب باز هم غير از اين ترتي
 :يگر جلب مي كنيم  در استادان گرامي را به چند نكتهعالوه بر نكته باال ، نظ

هر شيوه نامـه  ويـرايش ، بهتـرين نگـارش و             اگر بپذيريم كه علي القاعده      ) الف  
 ـ خصوصاً اگر به دست با كفايت شوراي ويرايش كه قاعـدتاً    ويرايش را داراست

چند عضو برجسته و آگاه به مسائل ويرايش در آن حـضور دارنـد ـ بايـد انتظـار      
بـه طـور اعـم و       » يكدسـتي   « گيِ ويرايش متن كه     داشته باشيم كه مهم ترين ويژ     

به طور اخص اسـت ، در آن رعايـت          » يكدستي در تعداد و كاربردهاي نشانه ها         «
بـاال    حاضـر عـالوه بـر دوازده نـشانه         شده باشد ؛ در صورتي كـه در شـيوه نامـه           

هاي زير به كار رفتـه انـد در حـالي كـه هـيچ كـدام معرفـي نـشده انـد تـا                          نشانه
 .  ها با آگاهي بيشتري استفاده كنند ها و مواد آموزشي بتوانند از آنن كتابنويسندگا

 ويـرايش حاضـر بـه كـار          به شرح زير در صفحات شـيوه نامـه           هاي مزبور  نشانه
 :  اند رفته

  .  55  در پاورقي دوم از صفحه !عالمت  ؟) 1
  . 64 در بند يكي مانده به آخر صفحهسه نقطه به جاي دونقطه) 2
  .85 و 79، 74، 39، 36، 35، 32، 31، 20، 18 در صفحات هارنقطهچ) 3
و ) چند بار  ( 84، ) چند بار  ( 83، 47در صفحات ) چند نقطه  ( پنج نقطه) 4

85.  
  .            80 و 43 در صفحات  روي خطعالمت ستاره) 5
  . 60 تا 58، 43 در صفحات  باالي خطعالمت ستاره) 6
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 . 82 و 78، 76، 73، 71، 46، 45ات  در صفحسه ستاره) 7
  . 23 تا 21، ) به دفعات  ( 16 در صفحات دايره ي تو پر) 8
  .26  در صفحهعالمت به اضافه) 9

  33و ) به دفعات  ( 25 تا 21، 18 در صفحات عالمت مساوي) 10
، 18، 17، 15، 13 و صفحات 10در پاورقي صفحه ) پيكان  ( عالمت فلش) 11
 )به دفعات (  به بعد 54  و32، 31، 26
  .45 و 31، 30، 22، 21 در صفحات زيرخط) 12
  . 37، )چند بار  ( 9، )از يادداشت جناب نويد  ( 8، 5، 3 در صفحات خط بلند) 13
  .48 و 15، 14 در صفحات عالمت خط مايل) 14
  . 85 تا 82، 81، 79، 78 در صفحات نشانه ي تيك) 15

ايش سـازمان پـژوهش و برنامـه آموزشـي وزارت          از طرف ديگـر ، شـوراي ويـر        
آموزش و پرورش اصرار دارند از به كار بردن تعداد زياد عالمـات نقطـه گـذاري                 

، هـم    در حالي كه با توجه به مطالـب بـاال         ) 71(در نوشتار فارسي خودداري شود      
 بـر  هـا اكيد آن ه اند ـ البته با توجه به توصيه خود از تعداد زيادي نشانه استفاده كرد

 در صـورتي كـه نويـسندگان ايـن          .ايم ما نيز بر اين نكته انگشت گذارده      اين امر ،    
ها  مقاله با گروه مزبور هم رأي نيست ـ و هم با معرفي نكردن بعضي از اين نشانه 

 .  كه آن به كار برده اند ، خطايي ديگر نيز مرتكب شده اند 
م  بخـش هـشت     صـفحه  9 اماليي و نگارشي فاحش از    به تعدادي از غلط هاي      ) ب

جـا اشـاره     صفحه شـيوه نامـه حاضـر اسـت ، در اين    91كه تنها بخش كوچكي از   
در ( »  جملـه پايـه   از پيرو اسمي بين جمله« ،  )44 در صفحه   (»  حافط« : كنيم مي

. پريـد ديوانـه از قفـس   : غلط « ،  ) 47در صفحه  ( » بر تراندرسل   « ،   )46 صفحه
در ( » . نفـر اسـت   ) ؟ (259/1معيـت ايـن آبـادي       ج« ،  ) 47در صـفحه  ( » ) غلط(

ما شـما بـراي شـنيدن شـرح حـال      از پسران من يكي در آمريكا ـ ا «  ) 49صفحه
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براي پيوستن  نام مؤلف يا نام كتـاب         « ،   ) 50در صفحه ( » .من نيامدهايد  هخانواد
 )  50در صفحه( »  يا از آن  وبه عبارتي منقول از

ه در بخش هشتم شيوه نامه نيامده اند ولي بـراي           نشانه ها و كاربردهايي ك     . 2
 ها نيازمنديم به آنآماده كردن كتاب هاي درسي

قبل از ورود به مباحث مربوط به اين بخش ، نظر خواننـدگان گرامـي را بـه ايـن                    
نكته جلب مي كنيم كه نشانه هايي كه در اين جا شواهدي از آنها را ذكر خواهيم                 

سيم پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي نيز به كار بـرده            كرد در كتاب بخوانيم و بنوي     
 . اند شده

 :كاربرد چند نقطه) 1
كتاب بخوانيم   در   3از صفحه » درك و دريافت    « عنوان  در اكثر تمرين هايي كه با       

ايـن گونـه      توانند پس از آخرين شـماره      ، دانش آموزان مي     آمده  پنجم ابتدايي  پايه
ذكر شده در كتاب ، دريافت جديدي را در مـتن           تمرين ها عالوه بر دريافت هاي       

 . كتاب بنويسند
 :روي خط كاربرد ستاره) 2 
 بـه بعـد در    8 از صـفحه  » انشاي هفته   « ا عنوان   در اكثر پانوشت هايي كه ب     ) الف 

 .  آمده است ، اين نشانه را مي بينيم ابتدايي كتاب بنويسيم پايه پنجم
از اين نشانه براي    پايه چهارم ابتدايي     كتاب بخوانيم    167 و   166در صفحات   ) ب

 .نمايش آغاز هر بند از هر بخش متن استفاده شده است 
  كاربرد ستاره ي باالي خط) 3

كتـاب بنويـسيم     به بعـد در      8از صفحه   » انشاي هفته   « در انتهاي عنوان هر     ) الف
 .   از اين نشانه استفاده شده استپايه پنجم ابتدايي 

 آمده انـد     سوم ابتدايي  كتاب بخوانيم پايه    كلماتي كه در متن     در باالي تمامي    ) ب
 .ها آمده است  نامه ي پايان كتاب درسي معني آنو در واژه
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 براي نمايش معني عنـوان       چهارم ابتدايي  كتاب بخوانيم پايه     79در صفحه ي    ) ج
 .بخشي از درس كه در پانوشت همان صفحه آمده اند 

   كاربردهاي سه ستاره) 4
 بـراي    پـنجم ابتـدايي    كتاب بخوانيم پايـه    128 و   40،  18،  5،  4 در صفحات    )الف

 و  57جدا كردن هر پاره از اشعار با قالب چهارپاره هـاي پيوسـته و در صـفحات                  
  براي همين منظور بـه كـار بـرده شـده             كتاب بخوانيم پايه ي چهارم ابتدايي      106
 .است
راي جدا كردن دو تك بيت از        ب  پنجم ابتدايي  كتاب بنويسيم پايه   99در صفحه ) ب

 . اين نشانه استفاده شده است 
 بـراي جـدا كـردن        پـنجم ابتـدايي    كتاب بخـوانيم پايـه     67 و   66در صفحات   ) ج

 بـراي جـدا     95و در صفحه    » دخترك كبريت فروش    «  داستان   هاي گسسته  بخش
كتاب بخـوانيم    از   11و نيز در صفحه   » سرود ملي   « رس   د كردن دو بخش گسسته   

 .   براي همين منظور به كار برده شده است چهارم ابتداييپايه 
   تو پركاربرد دايره) 5

 چهـارم   كتاب بخـوانيم پايـه     167 و   99،  88،  66،  ) دو بار    ( 56،  25در صفحات   
كتـاب   بـه بعـد در       15 ز تمرين هاي انشاي هفتـه از صـفحه         و در بعضي ا    ابتدايي

 .  از هر بند از هر بخش متن آمده است براي نمايش آغبنويسيم پايه چهارم ابتدايي
  كاربرد به اضافه) 6

 بـه بعـد در      3 از صـفحه  » واژه آمـوزي    « ا عنـوان    در اكثر تمرين هايي كه ب     ) الف
دو  ه براي نمايش تركيـب كـردن       آمده ، از به اضاف      پنجم ابتدايي  كتاب بخوانيم پايه  

از » كلمـه سـازي       «   واژه، واژك يا واج استفاده شده ؛ و در اكثر تمـرين هـاي               
ز بــراي نمــايش  ؛ و نيــ پــنجم ابتــداييويــسيم پايــه كتــاب بن بــه بعــد 5 صــفحه
 . به كار رفته است  پنجم ابتداييكتاب بنويسيم پايه 4المثل درصفحه ضرب
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كتـاب   به بعد در     4از صفحه » واژه آموزي   « ا عنوان   در اكثر تمرين هايي كه ب     ) ب
دو واژه ،    فه براي نمايش تركيب كردن    ، از به اضا    آمده   بخوانيم پايه چهارم ابتدايي   

 .واژك يا واج استفاده شده است 
  كاربرد مساوي) 7

  بـه بعـد در     13 از صـفحه  »  واژه آمـوزي  « ا عنوان   در اكثر تمرين هايي كه ب     ) الف
 مـساوي بـراي نمـايش تركيـب          آمده ، از نشانه     چهارم ابتدايي  كتاب بخوانيم پايه  

 .يا واج استفاده شده است كردن دو واژه ، واژك 
 بـه    پنجم ابتـدايي بنويسيم پايه كتاب   4 براي نمايش ضرب المثل در صفحه     ) ب

 . كار برده شده است
  )پيكان ( كاربرد فلش ) 8

 كتاب   به بعد در   3از صفحه » واژه آموزي   « در اكثر تمرين هايي كه با عنوان        ) الف
، ش براي نمايش تركيب كـردن دو واژه        آمده،از نشانه فل   بخوانيم پايه پنجم ابتدايي   

 .واژك يا واج استفاده شده است
كتـاب   به بعد در     4از صفحه » واژه آموزي   « عنوان  در اكثر تمرين هايي كه با       ) ب

،  دو واژه  ،از نشانه فلش براي نمايش تركيب كردن         آمده بخوانيم پايه چهارم ابتدايي   
 .واژك يا واج استفاده شده است

  طكاربرد زيرخ) 9
 كتـاب بخـوانيم پايـه      براي برجسته سازي بخش هايي از متن         16در صفحه ) الف

 . از اين نشانه استفاده شده استپنجم ابتدايي
 براي برجـسته سـازي كلمـات        كتاب بنويسيم پايه پنجم ابتدايي     89در صفحه ) ب

 .مترادف اين نشانه را به كار برده اند
  كاربرد خط بلند) 10

 بـراي درج و جـدا       چهارم ابتدايي  پايه كتاب بخوانيم  34  و 17،  15،  4در صفحات   
 .  كردن پانوشت اين صفحات از اين نشانه استفاده كرده اند 
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 نتيجه گيري 

 حاضـر و بـه دور از اظهـار          جه به مطالب ارائه شده در مقاله      در اين بخش و با تو     
نـگ  نظير استاد عبدالحـسين آذر    نظرهاي تند برخي از صاحب نظران فن ويرايش         

چنـد نوشـتار و     در مورد وضع ويرايش و آموزش آن در ايـران امـروز در كتـاب                
 تا ان شـاء     نكات زير بايد تأكيد داشت     بر اجرايي شدن   ،   گفتار در نشر و ويرايش    

 بتوانيم هر چه زودتر در جاده موفقيت براي گسترش بهينـه علـوم انـساني در                 اهللا
 بلند ايران بر داريم چرا كه ايران در          باسواد ايران گام هايي درخور نام      ميان جامعه 

علوم انساني بوده اسـت كـه بـا تـالش             يكي از كشورهاي پيشرو در عرصه      تاريخ،
 خود در آسـمان توليـد علـم         د بار ديگر به درخشش خيره كننده      امروز ما مي توان   

 .دست يابد
اگر بخواهيم سطح علوم انساني و به ويژه ويرايش فني را در وزارت آمـوزش               . 1
نيازمند تحقيقات و تأليفات عميق تر ، دقيـق          اول   اال ببريم، در مرحله      پرورش ب  و

 . منسجم تر و به روزتر هستيم كه البته دور از دسترس هم نيستند  تر و
در وزارت آموزش و پرورش نيازمند حمايـت ، تبيـين            ويرايش فني آشنايي با    .2

 :وه است  دو گرنزد آن تثبيت جايگاهو نيز ابعاد و عناصر ، 
 سازمان پژوهش و برنامـه آموزشـي وزارت         ويراستاران شوراي ويرايش  نخست ،   

  آن ــ  توصيه مي شود  آن به اين بزرگواران       دوباره  آموزش كه آموزش و پرورش ؛   
 ـ تا بـا    از آنچه امروز در اين وزارتخانه از آن تلقي مي شودتردر سطحي باال هم 

ان فـراهم آيـد كـه هـم         ابن امك »  آموزشي   ويرايش مواد  ه نامه شيو« ويرايش علميِ 
 كتاب خوان    آن سازمان جواب گوي نياز جامعه      توليد شده از سوي   مواد آموزشي   

ايران براي انتقال و فهم درست و سريع مفاهيم زباني امروز باشد و هم گامي هـر                 
 .چند كوچك در راه گسترش اين بخش از علوم انساني برداشته شود 
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ضمن خدمت براي كليه مستخدمين آمـوزش و پـرورش ، و            هاي   كه دوره دوم اين 
ه بنا به مقتضيات هر درس      هاي راهنمايي تحصيلي و متوسط     خصوصاً دبيران دوره  

خـش از    شـود تـا ايـن ب       ا حضور استادان فن ويرايش برگزار      تحصيلي و ب   و پايه   
ر با    مزبور با كيفيت بيشتري اجرا شده ، به آشنايي بيشت          علوم انساني در وزارتخانه   

ويرايش فني در ميان سطوح مختلف جامعه و كاربرد بهينه ي آن از سـوي اقـشار                 
 .  گوناگون جامعه باسواد كشور عزيزمان بينجامد

ضـرورت سـرعت و دقــت پـردازش اطالعـات در جهــان كنـوني كـه عــصر        . 3
بـه ايـن    ) 93-94:  1371 آذرنـگ، (ابل انكار است    اطالعات ناميده مي شود ، غير ق      

دارد تــا بپــذيريم كــه مــا بــيش از هــر زمــان ديگــر بــه   ا را بــر آن مــيبــاور، مــ
هاي روشن و دقيق در      هاي هماهنگ نياز داريم و لزوم تدوين سياست        ريزي برنامه

 آهـن و راه هـاي اصـلي         زمينه اطالع رساني براي ما مانند ضـرورت كـشيدن راه          
  ) 93 :همان( .»است

كرده اند كه سياست اطـالع رسـاني        متخصصان سياست اطالع رساني غالباً توافق       
ايـن مراحـل   . اساسي را پشت سر مي گذارد        ها از آغاز تا انجام ، سه مرحله       كشور

سـت ؛   تدوين و تـصويب سياسـت اطـالع رسـاني ؛ اجـراي سيا             : عبارت است از  
ــازخورد آن ــان. (ارزشــيابي و ب از طــرف ديگــر ، مشخــصات سياســت  ) 83 :هم

،  اطالع رساني دارند   اي جدي و تدوين شده    ي كه سياست ه   رساني كشورهاي  اطالع
 : عبارت است از

 ها  ـ روشن ديدن هدف ها و تعريف كردن و تعيين دقيق آن
 ـ توجه كردن به همه ي امكانات بالقوه و بالفعل در حد ممكن

  نيروهاي تخصصي قابل استفادهـ به كار گماردن همه
  و گو ـ بازكردن بحث و فراخ كردن ميدان اظهار نظر و گفت

 متخصصان نهادهاي   الن و نظران،انديشمندان و مسئو     صاحب ـ مشاركت دادن همه   
 ) 92 :همان.(اطالع رسان 
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، داراي تأثير بـسيار       سياست اطالع رساني عالوه بر گستردگي      از سوي ديگر،دامنه  
اطـالع    جب تغييـرات اساسـي در نظـام       است كه تغيير در اين نوع از سياست ، مو         

وضع «:  استاد آذرنگ  از اين رو ، بنا به گفته        ) 85 :همان( شد   رساني كشور خواهد  
اطالع رساني در ايران هر چه زودتر سر و سامان بگيرد ، به سود علـم و آمـوزش     

 )    94 :همان. (»  و به صالح ملك و ملت است و پژوهش ؛
اصالح و تغيير نظام اطالع رساني از منظر ويرايش فني بـه مخاطبـان و نمادهـاي                 

 : كند ماعي بسيار زيادي كه از متون نوشتاري بهره مي برند ، كمك شاياني مياجت
 تحصيل بـاز  جامعه ـ به هر دليلي ـ از ادامه  ـ دانش آموزاني كه به عنوان باسوادان 

 مي مانند ولي نيازمند نوشتن و بيان افكار و خواسته هاي شان هستند ؛
 مي شـوند و در آينـده        آموخته  انشد  ه از دانشگاه هاي ما     دانشجوياني كه هر سال    -

عهده دار مشاغل حرفه اي و تخصصي در سـطوح مختلـف جامعـه بـه ويـژه در                   
 وزارت آموزش و پرورش و نيز در وزارت آموزش عالي خواهند گرديد ؛

ـ كتاب ها و مجالتي كه در حيطه هـاي مختلفـي از جملـه علـوم انـساني چـاپ             
 مي شود ؛ همگي بر ضرورت بها دادن به          شوند و روزانه بر تعداد آن ها افزوده        مي

 . ويرايش ـ به ويژه ويرايش فني ـ تأكيد دارد 
« : سخن خود را با اين كالم از لينكلن شوستر به پايان مي بريم كه مي گويـد                   . 4

« ا پيروي نكنيد و هرگـز در انديـشه چـاپ كتـاب              از گرايش هاي متداول و مده     
رايش ها باشيد ، نـه       گ آفريننده  .وز نباشيد به تقليد از كتاب پرفروش ر     » ديگري  

 » .هادنباله رو آن
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 منابع
رات  سـازمان چـاپ و انتـشا   اطالعـات و ارتباطـات   .1371.آذرنگ ، عبدالحـسين   

  تهران .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
  تهران . نشر ققنوسچند نوشتار و گفتار در نشر و ويرايش.1381.

بـه سـوي نـشانه شناسـي        : ي تصويري تا مـتن      از نشانه ها   .1384.احمدي ، بابك  
  ؛ نشر مركز ، تهران ارتباط ديداري

 اداره كل   .كتاب معلم فارسي چهارم دبستان     .1383.امير ابراهيمي ، ترانه و ديگران     
 توزيع كتاب هاي درسي ، تهران چاپ و 

ــن روان ــا  انجم ــكي آمريك ــا  DSM-IV-TR .1381.پزش ــد رض ــه محم  ؛ ترجم
  تهران. سخنانتشارات. يكخواهن

 .)مجموعـه مقـاالت   (    پيرامون زبان و زبان شناسـي        .1371.باطني ، محمد رضا   
  تهران.انتشارات آگه

 ؛  »!... به چه سازي بنويـسيم؟    « گزارشي با عنوان     .1385تير17بندپي ، پروانه،شنبه  
  23670ره اطالعات ، شما روزنامه

ــصراهللا ــوادي ، ن ــشر  .1373. پورج ــاي ن ــه ه ــده مقال ــش برگزي ــاره ) 1( دان درب
  .1373دانشگاهي، تهران  انتشارات مركز نشر،ويرايش

مجلـه نامـه    » چرا زبان فارسـي را دوسـت دارم ؟        « .1384.حداد عادل ، غالمعلي     
  . 5 ـ 2، ص  فرهنگستان دوره هفتم ، شماره اول

 مقـاالتي  :كتـاب نوشـتن   ،» هنامه ي سرگشاده به ويراسـتاران آينـد       « رهبر ، كاظم ؛     
  176 – 171 صفحات....هاي درحوزه نوشتن  بارهدر 

 .احمـد كـسايي پـور       بـا ترجمـه   .1380 .موفق ترين ويراستار امريكا در قرن بيستم      
  تهران .انتشارات كتاب خورشيد

انتـشارات  )در دوره دبـستان  ( روش تدريس زبـان فارسـي    .1383.زندي ، بهمن  
 سمت تهران 
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 نـشريه    با استاد احمد سـميعي گيالنـي       گفتگو «.1384.، احمد   ) گيالني  (سميعي  
  .29 ـ 15 ص 1384 ، آذر ـ بهمن 5 و 4ران شماره پژوهشگ

 .  تهران انتشارات سمت  .نگارش و ويرايش.1380.
 تهـران . ترجمـه فرهـاد مـاهر      روان شناسـي شـناختي     .1380.ال. سولسو ، رابـرت   
 .انتشارات رشد
شارات  انتـ  تهـران .ايـران موانـع فرهنگـي توسـعه تحقيـق در           .1380.طايفي ، علي  
   .آزادانديشان

؛ ) 3(كتاب معلـم زبـان فارسـي         .1381. پرور ، احمد و اسماعيلي ، محسن       عزتي
 اب هاي درسي ايران ، تهران كت شركت چاپ و نشر

 . انتشارات سمت تهران.راهنماي ويرايش .1379. ، غالمحسينزاده غالمحسين
وزارت آمـــوزش و امـــه آموزشـــي گـــروه ويـــرايش ســـازمان پـــژوهش و برن

  ؛ نسخه چاپ نشده ، تهرانشيوه نامه ي ويرايش مواد آموزشي .1385.پرورش
 . تهران انتشارات آگاه.ي ؛ ترجمه محمد نبونشانه شناسي .1383.گيرو ، پير

ــساندر  ــا ، الك ــناخت  .1376.لوري ــان و ش ــب اهللا   ؛زب ــه حبي ــم زادهترجم  .   قاس
 .ستانانتشارات فرهنگ تهران

 . نقطـه گـذاري   :  شيوه نامه ويرايش جلـد پـنجم       .1381.مد رضا محمدي فر ، مح   
 ارشاد اسالمي ، تهران وزارت فرهنگ و

 .فرانكلين.  تهران. 1دايره المعارف فارسي ج  .1345.مصاحب ، غالمحسين
 . نشر قطرهتهران.زبان شناخت .1379.سيما وزيرنيا،
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 1پروين غفاري
 

 چكيده
اهـداف مشخـصي در جهـت توسـعه اجتمـاعي،        هر سـازماني داراي رسـالت و  

هـا،   چگونگي عملكرد كارگزاران اين سازمان   . اقتصادي ، فرهنگي و سياسي است       
ثـر گـذار درزنـدگي و       ويژه دانشگاههاي علوم پزشـكي يكـي از پديـده هـاي ا             هب

سالمت اقشار مختلف مردم از يك سو و رضايت مندي آنها از ارائه خدمات موثر              
يكي از معرف هـاي مهـم بـراي حركـت و پويـائي در يـك            . از سوي ديگر است   

سازمان سالم وجود جو سازماني مطلوب و حسن اعتماد واحد هاي پائين دسـتي              
                                                 

 آموختگان كارشناس ارزشيابي آموزش و مسئول دانش .1
 سپاس و قدرداني از همكاران طرح 

كارشناس خانم ژانت پيوندي ،      ويژه  ، به  مراتب سپاس و قدرداني خود را به حضور كليه همكاران طرح            
استخراج نتايج و تايپ از هيچ كمكي دريغ نورزيده  كه در گرد آوري اطالعات وگان  دانش آموختاداره

سـا و مـديران و كاركنـان واحـد هـاي            ؤ و همچنين از همكاري و مساعدت كليـه ر         مدار اند ، تقديم مي   
بـه اميـد موفقيـت    . گـردد   انشگاه كه همكاري الزم را مبذول داشته اند ،تشكر و قدرداني مـي  د آموزشي

 .تمامي آنها در كليه مراحل زندگيبراي 
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ازماني مطلـوب در سـازمان مـي        گير است و وجود يك جو سـ        هاي تصميم  به رده 
اني دخالـت  تواند به كاركنان كمك نمايد تا با خالقيت خود در تـصميمات سـازم           

 و قوانين تكراري و منظم بـه بـروز خالقيـت هـا يـشان                ها  كنند و فارغ از دستور    
تواند  جو سازماني خاصي را دارا  باشد كه اگـر همـساز      هر سازماني مي  . بپردازند

انتظارات كاركنان و مخاطبان خود نباشد مي تواند مشكل ساز          با اهداف و نقش و      
لذا با توجه به موارد فوق و اهميـت جـو            .و باعث عدم بهره و ري سازماني شود       

سازماني مناسب در سازمان و وجـود كاركنـان خـالق در پيـشبرد مـوثر اهـداف                  
ه سازمان در اين پژوهش بر آن شديم تا جو سازماني واحدهاي آموزشـي دانـشگا              

علوم پزشكي سمنان را مورد مطالعه قرار دهيم تـا مـديران دانـشگاه بـا شـناخت                  
بيشتر از جو سازماني موجود ، تا حد امكان به اصالح جو سازماني و يـا تقويـت                  

و  آن بپردازند و با امنيت و پشتيباني و تشويق كاركنان مستعد و خالق محيطي باز              
وفائي و خالقيـت كاركنـان فـراهم        براي رشد و  شك    ) جو سازماني مناسب    (آزاد  
 .سازند

 
 دانشگاه ، سمنان، جو سازمانيعلوم انساني، : كليديواژگان 
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 مقدمه 
اهـداف مشخـصي در جهـت توسـعه اجتمـاعي،       هـر سـازماني داراي رسـالت و   

هـا،   چگونگي عملكرد كارگزاران اين سازمان    . اقتصادي، فرهنگي و سياسي است      
ي يكـي از پديـده هـاي اثـر گـذار درزنـدگي و               ويژه دانشگاههاي علوم پزشـك     هب

ئه خدمات موثر  سالمت اقشار مختلف مردم از يك سو و رضايت مندي آنها از ارا            
و امروزه  كاركنان در هر سـازمان در  ) 1380آقاجائي،   حاجي(از سوي ديگر است     

هينه سهم عمده   تحول لحظه به لحظه سيستم اداري و استخدامي و ارائه خدمات ب           
يكي از معرف   ) . 1373 صافي،( كه مستلزم حركت و پويائي است        استارا  اي را د  

هاي مهم براي حركت و پويائي در يك سازمان سالم وجود جو سازماني مطلوب              
و حسن اعتماد واحد هاي پائين دستي به رده هاي تصميم گير است و وجود يك                

ا بـا خالقيـت     جو سازماني مطلوب در سازمان مي تواند به كاركنان كمك نمايد ت           
 و قوانين تكـراري و      ها  اني دخالت كنند و فارغ از دستور      خود در تصميمات سازم   

بنـابر ايـن شـناخت    ) . 1375 مقدم، قرائي(ند  منظم به بروز خالقيت ها يشان بپرداز      
، سـازماندهي     ادراكات و احساسات كاركنان در يك سازمان چه براي برنامه ريزي          

الزمه پويـايي سـازمان مـي        گوني و تغييرات مثبت كه    براي دگر و كار با آنها و چه       
اهميت دارد و بايد دانست كه جهت تغيير در رفتار سازماني كاركنان ، ايجاد              شود،

( پويــا و صــميمي بايــد فــراهم نمــود خــالق ، ) جــو مناســب (محيطــي ســالم 
زيرا رفتار سـازماني تـابعي از انتظـارات رسـمي ، نيازهـاي              ) 1382خواه،    حشمت
، بلكه نتيجه روابـط پويـاي ايـن عناصـر اسـت و                اهداف سازماني نيست   فردي و 

ه فــرد همچــون ، ر بــصنحــكاركنــان در يــك ســازمان مجموعــه اي از صــفات م
، ارزش ها ، نيازها و انگيزه ها را با خود به محل كار مي آورند و ايـن                   احساسات

كنـان  خصوصيات شخصي و جو سازماني حاكم بر سازمان در رفتار سـازماني كار            
گردد كه تجمـع     دخالت كرده و موجب ظهور يك نوع احساس هويت جمعي مي          

) 1380 ونـدك، (يزي براي محل كار تبديل مي كند        ساده افراد را به شخصيت متما     
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چون هويت و شخصيت و رفتار كاركنان در هر سازمان مي تواند به مرور تحـت                
د ، رضـايت شـغلي و       تاثير جو سازماني قرار گيرد و منتج به ماشـيني شـدن افـرا             

زيرا جو سازماني مجموعه مشخـصات       انزجار شغلي و يا خالق شدن آنها گردد ،        
افـراد  دروني است كه يك سازمان را از سازمان ديگر متمايز مي سازد و بر رفتـار                 

 ) شيركوند(اثر مي گذارد 
عنـوان يكـي از عوامـل        هها ، فرهنگ سازماني ب      در چند دهه اخير با رشد سازمان      

ثر در پيشرفت شناخته شده است ، فرهنگ سازماني كه پيوند نزديك با فرهنگ              ؤم
بخش گسترده اي از رفتار و بالندگي سازماني را مي پوشاند           . عمومي جامعه دارد    

كه سر چشمه اي براي حركت و پويايي يا مانعي در راه رشـد بـشمار مـي آيـد ،                     
ته خود قرار گيرنـد و از       ها و هنجارهاي فرهنگي در جاي شايس       هنگامي كه ارزش  

نيروي وحـدت بخـش و      توانندنه تنهـا   خوردار باشندمي قدرت و تحرك دروني بر    
 ، بلكه مـي تواننـد وسـيله اي كـار آمـد در بـسيج  نيروهـاي                    يگانه سازمان باشند  

بدين جهت  ).1375 مقدم،  قرائي( دستيابي به هدفهاي عمومي شوند     جهتسازمان در 
جو سازماني خاصي را دارا  باشد كه اگر همـساز             مي تواند    هر سازماني است كه   

با اهداف و نقش و انتظارات كاركنان و مخاطبان خود نباشد مي تواند مشكل ساز               
و باعث عدم بهره و ري  سازماني شود و از طرفي با شناسائي جو سازماني حتـي                  

 عوامـل متعـددي     .)1379 كرمي،(اعمال مديريت آن سازمان پي برد       ميتوان به نوع    
تـرين آنهـا      مي توانند در پيدايش جو سازماني نقش داشته باشند كـه مهـم             معموالً
 :ازندا عبارت

 ، ارتباطـات  ،هـا   رويـه  ،هـا   پاداش ، ساختار و قوانين   ،ش كاركنان ق ن ،اهداف سازمان 
فعاليت آنهـا     ، ديگر متعامل و درهم تنيده عمل كنند      چنانچه آنها با هم   ... مديريت و 

 بروز خالقيـت را در سـازمان فـراهم          هاي  زمينه   مي توان  نوع فرآيندي است كه   از  
ساخت ، زيرا وجود كاركنان خالق و نو آور در هر سازمان يكي از عوامل مهم و                 
موثر در تصميم گيري هاي سازماني اسـت و يكـي از شـرايط الزم جهـت بـروز                   
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 است   رات دست و پا گير سازماني     خالقيت، آزادي عمل كاركنان و فراغت از مقر       
 كساني هستند كه مي توانند نگاهي غير مرسـوم بـه            و افراد خالق معموالً   ) همان(

را در سـازمان چنـين       يئيانداخته و هر رويداد و يا  ش       اشيا و پديده هاي سازماني      
دهـد، ايـن افـراد بخـش عمـده اي از             ببينند كه  گويي براي نخستين بار روي مي        

خود نموده و مـسائل پيچيـده       وقت و انرژي خود را صرف توجه دقيق به اطراف           
 بسيار براي يـافتن راه حـل آن         مندي  هساده ترجيع مي دهند و با عالق      را به مسائل    

مي كوشند و اگر مديران قادر به ايجاد جو سازماني مناسـب و درك رابطـه آن بـا             
 جهـت بود به تكنيك هاي مناسب در       خالقيت كاركنان نباشند هرگز قادر نخواهد       

لـذا بـا    .  ) 1382 كماليـان، (ب اينگونه كاركنان دست يـا بنـد         سافزايش عملكرد منا  
توجه به موارد فوق و اهميت جو سازماني مناسب در سـازمان و وجـود كاركنـان        
خالق در پيشبرد موثر اهداف سازمان در اين پژوهش بر آن شديم تا جو سازماني               

ن دانـشگاه    تا مـديرا   كنيم  دانشگاه علوم پزشكي سمنان رامطالعه    مختلف  واحدهاي  
با شناخت بيشتر از جو سازماني موجود ، تا حد امكان به اصالح جو سـازماني و                 
يا تقويت آن بپردازند و با امنيت و پشتيباني و تشويق كاركنـان مـستعد و خـالق                  

بـراي رشـد و  شـكوفائي و خالقيـت           ) جو سازماني مناسـب     (محيطي بازو آزاد    
 .كاركنان فراهم سازند

 
                              ها مواد و روش

ـ     - اين پژوهش يك مطالعه پيمايشي از نوع توصيفي        ه بررسـي   تحليلي است كه ب
ارتباط بين جو سازماني و ميزان خالقيت كاركنـان واحـدهاي آموزشـي دانـشگاه               

كليـه كاركنـان رسـمي و پيمـاني         يت هدف   جمع. مي پردازد علوم پزشكي سمنان    
 -دانـشكده پزشـكي    (اه علوم پزشكي سمنان   شاغل در واحد هاي آموزشي دانشگ     

 -دانـشكده بهداشـت    -توانبخـشي  دانـشكده  -پرسـتاري و پيراپزشـكي     انشكدهد
حـوزه معاونـت     -وزه معاونت آموزشـي دانـشگاه       ح -)ع(بيمارستان اميرالمومنين 
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 ) )س(بيمارسـتان فاطميـه      -) امداد(بيمارستان شهيد معيري     -دانشجوئي دانشگاه 
ل مدرك تحصيلي فـوق ديـپلم و در طـول مـدت تحقيـق در                كه داراي حداق   بود

براي .هستند نفر   460 وده اند كه جمعا   واحد هاي خدمتي آموزشي مشغول به كار ب       
 نمونـه هـا     مند   نظام يري تصادفي ازجدول مورگان و به روش نمونه گ       نمونه تعيين

)  مرد 84 – زن   126(  نفر   210انتخاب شدند كه حجم نمونه مطلوب       در هر واحد  
 25 قـسمتي حـاوي       دو درايـن تحقيـق پرسـشنامه      ابزارمورداستفاده.آورد گرديد  بر

 سوال در خصوص جـو سـازماني       20 ، سوال   5مشخصات دموگرافيك   (سوال بود 
 5كـه در    ) 2(و سـام ديـپ      ) 1(از پرسشنامه استاندارد جو سازماني ساس من         كه

 رضايت از ، نقش    و توافق در   وضوح،شاخص ، وضوح وتوافق در اهداف سازمان      
 سـوال   4اثر بخشي ارتباطات كه  هر شاخص داراي         ،رضايت از رويه ها     ،  پاداشها

موافقم  ازكامالً ( 0-4هر سوال داراي امتيازي بين  . ، استفاده شد)تدوين شده بود
ـ  روا  بـراي تعيـين    و بـود   )  مخـالفم  ا كامالً ت از اعتبـار    )1382 خـواه،   حـشمت (ي  ئ

 ازروش آزمون مجدد استفاده      پرسشنامه .)1380،  وندك( پايائي   براي تعيين ومحتوا
پرسشنامه نهـايي طـرح     ،از نظر محتوا و شكل    ها يح سوال ح پس از تص    و نهايتاً  .شد

طور تصادفي انتخاب شده بودنـد بـصورت         هپرسشنامه در بين افرادي كه ب     .گرديد  
را در محـيط كـاري     آنحويل و از آنها تقاضـا شـد كـه شخـصاً      حضوري به آنها ت   

 و حداكثر تا پايان وقت اداري همانروز و يا حداكثر روز بعد آنرا در پاكت                تكميل
 تحويـل  ير خانه محـل خـدمتي خـود و يـا شخـصاً       گذاشته وآنرا تحويل واحد دب    

 وارد پرونـده رايانـه اي       ، پـس از تكميـل     اطالعات پرسـشنامه  . پرسشگران نمايند 
 و در مورد داده هـاي       شد پردازش   Spssشدند و داده ها با استفاده از نرم افزار          

هـاي كيفـي از محاسـبه        كمي از محاسبه ميانگين و انحراف معيار و در مـورد داده           
 براي تعيين جو سازماني واحـد هـاي مـورد           وفراواني مطلق و نسبي استفاده شد       

ــاري كـــا  ي اســـگوئر و ضـــريب همبـــستگي پـــژوهش از تـــست هـــاي آمـ
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نـي  تيو آزمـون مـن و       ) 1372- 1375 زاهـدي، (ت  دنويو تي اسـت   )شيركوند(اسپيرم
 .استفاده شد) 1379 كرمي،(
  

 نتايج 
 بيـشترين  اندكـه  شـده   مطالعـه ) مـرد    84 زن،   126( نفـر 210 معـاً ج تحقيق دراين

داراي مدرك تحصيلي ليـسانس  % ) 2/53(زن و % ) 60( واحدهاي مورد پژوهش   
زش آنها در واحـد آمـو     %) 6/26( سال و    10-14داراي سابقه كار بين     %) 2/43(و  

نتـايج حاصـل از     .)1جدول(اند   سمنان شاغل به كار بوده    ) ع(درماني اميرالمومنين   
 از جـو كلـي    % ) 46(واحد هاي مـورد پـژوهش       بيشترين  شان دادكه    ن اين مطالعه 

 رضايت دارند و با آن كامال موافق و موافق هستند و بيـشترين موافقـت و         سازمان
حيطـه اثـر بخـشي ارتباطـات      از  بـه ترتيـب     رضايت را در اجـزاء جـو سـازماني          

كه آقايـان نـسبت     ) 2 جدول ( داشتند،%)3/47(وضوح و توافق در نقش      ،) 7/56%(
و كارشناسان ارشد نسبت بـه      ) وضوح و توافق در نقش      (ها بجز درحيطه     به خانم 

هـاي   آزمون. ديگرسطوح تحصيلي ازجوكلي واجزاء آن رضايت بيشتري داشته اند        
بـين سـطوح    را  رابطـه معنـي داري      ن امـر اسـت و     هم مويد ايـ   آماري انجام شده    

 يعني رضـايت    جوو بعضي از اجزاي      ) P =009/0( جو كلي سازمان      و تحصيلي
 . نشان داد) P =006/0( اثر بخشي ارتباطات ،) P =000/0(از پاداش 

ــايج ديگــر ايــن پــژوهش  ــشكده  بودمچنــين حــاكي از آن هنت كــه كاركنــان دان
يشترين رضايت را دارند و بيـشترين رضـايت از          بخشي از جو كلي سازمان ب      توان

اجزاء جو در دانشكده بهداشت از وضوح و توافق در هدف و در فرآنيد اجرائـي                
و در دانشكده پزشكي بيـشتر از اثـر بخـشي ارتباطـات و در دانـشكده       ) رويه ها (

 خـدمات مـورد ارائـه و در         قبـال   پرستاري و پيراپزشكي بيشتر از اخذ پاداش در         
هـاي   آزمـون . اسـت   ر از وضوح و توافق در نقـش         اونت دانشجوئي بيشت  حوزه مع 

ومحـل   )P =020/0(آماري انجام شده رابطه معني داري را بين جو كلي سازمان            
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 جو كلي سـازمان    و    جنسيت اين در حالي است كه بين     . خدمتي كاركنان نشان داد   
مچنـين  هنتايج ديگـر ايـن پـژوهش        .وجود نداشت  اجزاء آن رابطه معني داري       و

خدمت و بيشتر ازجـو كلـي سـازمان و اجـزاء             سال سابقه 20نشان داد كه افراد با      
 رضـايت بيـشتري     ،تشكيل دهنده آن در حيطه وضوح و توافق در نقش و پاداش             

 . را نشان نداد آزمونهاي آماري انجام شده رابطه معني دارياما.را ابراز داشته اند
 

 گيري  نتيجه
هـاي   صشاخي قابل شناسائي و مقايسه هستند و يكي از          ها با شاخصه هاي    سازمان

 جو سازماني يا به عبارتي  ادراك و احساس افـراد            ،مهم كه مي توان از آن نام برد       
تـوان نحـوه عملكـرد       در قبال سازمان محل كار است و با اين شاخص حتـي مـي             

مديريت ها را مشخص و بر ميزان احساس مسئوليت و انجـام وظـايف و تحقـق                 
 اثـر گذاشـت     ، نيـز تـضمين مـي كنـد          ف سـازماني كـه سـالمت جامعـه را         اهدا

) روبـرت اسـترينجر     (و  ) لبتـوين   ( جـو سـازماني از نظـر      ). 1382 خواه،  حشمت(
ادراكاتي است كه فرد از نوع سازماني كه در آن كار مي كند دارد و احساس او به                  

اداش ، مالحظه   سازمان بر حسب ابعادي است مانند استقالل ،ساختار سازماني ، پ          
يا به عبارتي ديگر    ) 11 : 1386 دسلرگري،(كاريها ، صميميت و حمايت و صراحت        

جو سازماني را كيفيت دروني سازمان مي نامند به گونه اي كـه اعـضاي سـازمان                 
دانـشگاههاي علـوم    ). 3 : 1374 بنـد،   عالقـه (كننـد  اين كيفيت را تجربه و ادراك مي      

 فرآيند ارائـه خـدمات درمـاني و بهداشـتي و          پزشكي بدليل ماهيت و نقش آن در      
 به اين سـبب     ،آموزشي از ظرافت و پيچيدگي و دشواري خاصي برخوردار است           

آگاهي مديران در رده هاي گوناگون دانشگاه از جـو سـازماني و ميـزان خالقيـت      
كاركنان از اهميت خاصي برخوردار است و چون جو نمايانگر درك يا احـساسي              

نسبت به يك سازمان دارند و اين درك متاثر از عوامل متعـددي             است كه كاركنان    
 وضـوح   ،وضوح و توافق در هدف      (  در اين پژوهش فقط به پنج عامل آن          ، است
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هـا  و اثـر       رويـه  ،ايت از فرآيند اجرائي   ض ر ، رضايت از پاداش     ،و توافق در نقش   
يـين جـو    توجه شده است ونتايج حاصل از اين مطالعه يعني تع         ) بخشي ارتباطات 

هـاي مـورد     واحـد بيـشترين   سازماني در واحد هاي آموزشي دانشگاه نشان دادكه         
كه ايـن رضـايت      پژوهش از جو كلي سازمان رضايت دارند و با آن موافق هستند           

درآقايان بيش ازخانم ها  بوده ،اما رابطه معني داري بين جنس و جو كلي سازمان                
دهد كـه بجـز در مـوارد انـدك      ان مي تحقيقات مشابه نش بارهدراين  . مشاهده نشد 

 و حشمت خـواه در گـزارش        رابطه مهمي بين جو سازماني و جنسيت ديده نشده        
تحقيق خود بيان كرد كه خانمها بيش از آقايان با محيط سازماني سازگاري نـشان               

 اجـزاء آن     و جو كلـي سـازمان     و    جنسيت داده اند، اما اين در حالي است كه بين        
 پژوهـشي    در خانم رضـائي  و) 1382 ،  خواه  حشمت(وجود ندارد   رابطه معني داري    

رابطـه جـو سـازماني مـدارس و كيفيـت خالقيـت دبيـران               (ديگر تحـت عنـوان      
ازماني و جنـسيت را گـزارش نمـود         عدم وجود ارتبـاط بـين جـو سـ          ...)مدارس

 ممكن است در بسياري از موارد زنـان از قـدرت جـسمي از               لذا .)1382 رضايي،(
حيط و خالقيت هاي ذهني آنها       ليكن ادراك و تصور از م      ، ر باشند مردان ضعيف ت  

). 1377 آقاييفيـشاني، (هاي جنسيتي قرار گيـرد        نمي تواند تحت تاثير تفاوت     عمالً
 كارشناسان ارشد نسبت به ديگرسطوح تحصيلي       همچنين نتايج ديگر نشان داد كه     

 سطح تحـصيالت     وهر چه  اند واجزاء آن رضايت بيشتري داشته     سازمان   ازجوكلي
هم مويـد ايـن      و آزمونهاي آماري انجام شده       باالتر رفته رضايت بيشتر شده است     

 009/0( جو كلـي سـازمان        و بين سطوح تحصيلي  را  رابطه معني داري    امر است و  
=P (  تواند بر ميـزان     سطح تحصيالت مي  به عبارتي مي توان گفت كه       .  نشان داد

با افزايش سـطح تحـصيالت رضـايت و         رضايت از جوكلي سازمان موثر باشد و        
 چنين بنظر ميرسـد كـه افـراد هـر چـه سـطح                و  بيشتر گردد  سازمانيتوافق با جو  

دليل شناخت و درك بهتر محيط قدرت انطبـاق          هتحصيالت باالتري داشته باشند ب    
تواننـد   بيشتري را نسبت به پذيرش آن از خود نشان ميدهند و به همين نسبت مي              
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تهاي موجود نسبت به ديگر سطوح تحصيلي استفاده بيـشتري          از امكانات و موقعي   
  .نمايند و احساس رضايت بيشتري هم داشته باشند

مچنين حاكي از آنست كه كاركنان دانشكده توانبخـشي          ه ديگر نتايج اين پژوهش   
هاي آماري انجام شده رابطـه   آزمون. از جو كلي سازمان بيشترين رضايت را دارند  

ل خدمتي كاركنـان نـشان      و مح  )P =020/0(و كلي سازمان    معني داري را بين ج    
 بـاز   ،ثير شـايد ناشـي از ماهيـت شـغل و ميـزان مـسئوليت واگـذاري                  أاين ت . داد

خوردهاي مناسب و تنوع در كار كاركنان باشد كه قادر اسـت ميـزان رضـايت از                 
مچنـين نـشان داد كـه افـراد بـا           هنتايج ديگر ايـن پـژوهش        .جو را افزايش دهد     

خدمت و بيشتر ازجو كلي سازمان  رضايت بيشتري را ابراز داشـته              ال سابقه س20
شايد اين امر ناشي از وجود تجربه و قدرت باالتر و تصور آنهـا از محـيط                 كه  اند  

ـ ايزيرا قدرت تصور و ادراك با تمـرين رشـد مـــي             . كار باشد    د و بـر خـالف      ب
ـ   نيرومنـدتر ا   ،اعتقاد عمومي در افـراد مسن تـر          امـا ).13 :همـان (ان اسـت    ز جوان

 .  را نشان ندادآزمونهاي آماري انجام شده رابطه معني داري
عدم وضوح اهداف در سازمان ها،كاركنان را        ،امادر بعد وضوح و روشني هدف     

سرگردان خواهد نمود به نحوي كه نسبت به تغييرات محيط بدون يـك احـساس           
. دهنـد   باشد واكنش نـشان مـي      روشن و آن چه كه واقعاً به دنبال اين تغييرات مي          

ولي اگر هدف ها ي سازماني براي كاركنان واضح، روشن و بـدون ابهـام باشـد،                 
موجب تقويت انگيزه در كاركنان شده و يك منبع الهامي براي غلبـه بـر موانـع و                  
پيدا كردن بهترين راه حل ها براي مشكالت مي شود و باعث مي شود كـه افـراد                  

در اين تحقيق اين نتيجه دسـت يـافتيم    . الق روي آورند  به طرح ايده هاي نو و خ      
توافـق  كه بين جنس،مدرك تحصيلي، سابقه كارومحـل خـدمت بابعـد روشـني و             

 وكاركنان بدون توجه بـه جـنس در سـطوح مختلـف             نيستهدف رابطه معني دار   
تحصيلي و با سوابق متفاوت كاري نسبت به آگـاهي ازاهـداف دانـشگاه وموافـق                

روشني هدف براي كاركنان با توجه به واحدي        .  متفاوتي ندارند  بودن باآن نظرات  
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كاركنان دانشكده بهداشـت بـا بيـشترين درصـد وكاركنـان            ( كه درآن كارمي كنند   
تفاوت دارد، نتايج بـه دسـت آمـده         ) بيمارستان فاطميه ،با كمترين درصد رضايت     

ـ            شان مـي   ازآزمون هارابطه معني داري را بين واحدهاي سازماني وروشني هدف ن
 .دهد كه اين موضوع حائزاهميت بوده و بايد مورد توجه مديران قرار گيرد

 ،ميزان مسئوليت، اقدامات كاري، بازخورد مناسـب        در بعد روشني و توافق نقش     
تـر باشـند     و تنوع دركار كه جزء حيطه كاري محسوب مـي شـوند هرچـه وسـيع               

 يـك نـواختي و      موجب ابهام و استرس مي شوند و محدوديت زياد نيـز موجـب            
همچنـين ابهـام و تـضاد       . خستگي شده و منجر به عدم و بروز خالقيت مي شود          

نقش هم مي تواند روي كارايي اثر منفي داشته باشد ،وقتي كاركنان كـاري را كـه                 
انجام مي دهند وانتظاري كه ازآن ها مي رود را نمي شناسند يا كارهـاي خواسـته                 

 تنـاقض داشـته باشـد موجـب نارضـايتي           شده از آن ها با نقش شان در سـازمان         
 مـستمر فعاليـت   طـور  بـه مديران وظيفه دارند . شود وكاهش كارايي در سازمان مي    

كاركنان را زير نظر داشته و به عالئم ابهام نقش و عدم رضايت از نقـش كاركنـان       
تجزيه .توجه نموده در اولين فرصت اقدامات الزم را جهت رفع آن ها انجام دهند             

فته هاي پژوهش رابطه معنـي داري را بـين جـنس ،مـدرك تحـصيلي،                وتحليل يا 
 .سابقه كارو محل خدمت با بعد وضوح وتوافق نقش سازماني نشان نمي دهد

 در تحقيق خود بيان مي كند كه بين روحيه، كه نشان دهنـده رضـايت                  شير كوند 
نـي  يا عدم رضايت فرد از نقش خود در سازمان مي باشد با تحصيال ت رابطـه مع   

هر چه سطح تحصيال ت كارمندان باال ترباشد روحيه شان پـائين            .  دار وجود دارد  
اگركارمند جواني را با سطح تحصيال ت باال، در يك كارخسته كننـده در              . تراست

رده پائين قراردهيد، به اين ترتيب كليه شرايط يك كارمند ناراضي را فراهم كـرده               
 .ايد 

ـ   در رضايت از پاداش،    اداش مـؤثر مـي توانـد منجـر بـه افـزايش        يك سيـستم پ
سودهي و ارائه طرح هاي نو در جهت كاهش هزينه ها و افـزايش درآمـد، طـرح                  
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يك محصول جديد و حذف فعاليت هـاي غيرمـؤثرگردد، تنهـا از عهـده افـرادي                 
برمي آيد كه به درستي برانگيخته شده باشـند و يكـي از ابـزار هـاي مهـم ايجـاد                   

مشوق هاي  . سب باشد تواند سيستم پاداش دهي منا     ن مي تحرك وانگيزه در كاركنا   
بـا تـشويق    . مادي و معنوي در ترغيب افراد و ترويج خالقيت سهم بـسزايي دارد            

كاركنان خالق و دادن مزاياي مادي و معنوي به طرح هاي نو وابتكـارات جديـد،                
ـ             ا توفيق طرح هاي مربوطه را ممكن مي سازد و در افراد انگيزه ايجاد مـي شـود ت

نتــايج حاصــل از يافتــه هــا رابطــه معنــي داري را بــين نتــايج حاصــل از يافتــه هــا رابطــه معنــي داري را بــين .راه خــود را ادامــه دهنــد
. . جنس،سابقه كار و محل خـدمت بـا بعـد رضـايت از پـاداش نـشان نمـي دهـد                    جنس،سابقه كار و محل خـدمت بـا بعـد رضـايت از پـاداش نـشان نمـي دهـد                    

دست آمـده   دست آمـده     درارزيابي  بعد رضايت از پاداش كاركنان  با سابقه كارآن ها  نتايج به              درارزيابي  بعد رضايت از پاداش كاركنان  با سابقه كارآن ها  نتايج به              
ي نظري متفاوت  نسبت به      ي نظري متفاوت  نسبت به      نشان دهنده آن است كه كاركنان با توجه به سابقه كار          نشان دهنده آن است كه كاركنان با توجه به سابقه كار          

دريافتي هاي خود تحت عنوان پـاداش در سـازمان دارنـد و اكثريـت نـسبت بـه                   دريافتي هاي خود تحت عنوان پـاداش در سـازمان دارنـد و اكثريـت نـسبت بـه                   
دريافتي هاي خود از دانشگاه به عنوان پاداش نسبتاً راضي يا نظـري ندارنـد، امـا                 دريافتي هاي خود از دانشگاه به عنوان پاداش نسبتاً راضي يا نظـري ندارنـد، امـا                 

دسـت آمـده در ايـن پـژوهش         دسـت آمـده در ايـن پـژوهش           ههولي نتايج  ب   ولي نتايج  ب   . . رابطه بين دو متغير معني دار نيست      رابطه بين دو متغير معني دار نيست      
  ..درك تحصيلي و رضايت از پاداش نشان مي دهددرك تحصيلي و رضايت از پاداش نشان مي دهدرابطه معني داري را بين مرابطه معني داري را بين م

 مديران براي رسيدن به هدف هاي سازماني بايـد          رضايت ازفرايند اجرايي امور،   رضايت ازفرايند اجرايي امور،   
 و راه حل هـاي      ها  تا كاركنان آزادانه بتوانند نظر    جوي را در سازمان بوجود آورند       

خود را بازگو كرده ودر حل مسائل و مشكالت سازماني خود را سـهيم دانـسته و    
راه حل هاي جديد و نو ارائه نمايند و در تصميم گيري ها ارائه نظر كرده و پـس                   

زيرا بـا كـسب آگـاهي در        . از ارزيابي بهترين راه حل هاي ممكن را انتخاب كنند         
زمينه اجرايي و درك درسـت مـسائل و مـشكالت و موانـع بهتـر مـي تـوان بـه                      

  .رويارويي با آنها پرداخت
 پژوهش نشان مي دهد كه بين جنس، سابقه كارو محل           دست آمده در اين    هنتايج ب 

كاراز نظر رضايت و توافق بر روي فرايند اجرايي امور تفاوت معني داري وجـود               
ولي ميزان رضايت  كاركنـان در سـطوح مختلـف تحـصيلي ازروش هـاي                .ندارد  
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گيري وكارآمد بودن آن ها، افراد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشـد،             تصميم
هـا در دانـشگاه داراي       گيـري  ه كاركنان داراي مـدرك كـارداني از تـصميم         نسبت ب 

بيشتر كاركنان نسبت به رويـه هـا و عملكـرد موجـودو              باشند و  ترمي فق نظري موا 
  .تصميم گيري ها در محل كار خود بي تفاوت بوده يا نظري ندارند

ماني،  براي پيشرفت در يك سازمان بدون اعتماد سازي سـاز          اثر بخشي ارتباطات  اثر بخشي ارتباطات  
چه درسطح افقي و چه در سطح عمودي بـه عنـوان بـستر حركـت و تحـول در                    

ـ      . تفكرات، سازماني توان اجرا نخواهند يافت      جـاي انجـام     همديران سـازمان هـا ب
 كارشناسان قسمت هاي مختلف نيز قابل انجـام اسـت           دست  به  هاي روزمره كه   كار

كراسي خشك و غير كـاراي  بهتر است به برنامه ريزي راهبردي و نو بپردازند، برو     
بـه ماشـين امـضاء مبـدل        اداري در بخش عمده اي از سازمان ها مديران ارشد را            

ساي سازمان ها بايد بكوشند تا تالش بيشتر كـاري را بـه فرصـت               ؤر.كرده است   
عدم مشاركت و نظر سنجي اعـضاي سـازمان در برخـي            . يل كنند  كاري بيشتر تبد  

ـ        وآوري ونـوعي تـضاد در اعتقـاد سـازماني          تصميمات باعث بروز نا همـاهنگي ن
كاركنان و گرايش افراد نسبت به نوآوري و خالقيت با رفتار و روش مورد انتظار               

 .مديريت سازمان مي گردد
 كم كاري كاركنان كاهش يافته، نظم و انضباط ، عالقه به كار و              ها  در نظام پيشنهاد  

يافته، ميزان وفـاداري و     رضايت شغلي، ميزان بازدهي و مسئوليت پذيري افزايش         
احساس تعلق به شركت بيشتر شـده بـه همـان ميـزان خالقيـت افـراد شـكوفا و                    

در اين تحقيق روابط بين كاركنان و ارتباطات سازماني و نوع باز            .بارورتر مي شود  
خورد ها و غيره از نظراكثريت كاركنان بدون در نظرگرفتن جـنس و سـابقه كـار                 

كس نسبت بـه ارتباطـات جـاري در دانـشگاه            يچه.بسيارخوب ومطلوب مي باشد   
رتباطات عمودي وافقي بين كاركنان باتوجه به مسئوليتي كه          ا. كامالً مخالف نيست  

به عهده آن هـا مـي باشـد و ميـزان اثربخـشي آن دردانـشگاه باتوجـه بـه سـطح                       
تحصيالت گوياي آن است كه افرادداراي مدرك كارشناسي ارشد نسبت به روابط            
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درصـد افـراد نـسبت بـه ارتباطـات          9/3و فقـط    . ان راضي تر مي باشند    بين كاركن 
باتوجه به نتايج آزمون بـين كاركنـان درسـطوح          . جاري دردانشگاه ناراضي هستند   

و محـل  مختلف تحصيلي با بعد اثر بخشي ارتباطات و بين اثر بخـشي ارتباطـات       
 .استخدمت رابطه معني دار

ريت افـراد مـورد پـژوهش از جـو كلـي            طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه اكث        هب
محيط كاري خود و همچنين از بعضي از اجزاء و عناصر آن مثل وضوح و توافـق         

ق دارند و در ديگر اجـزاء       فدر نقش و اثر بخشي ارتباطات راضي هستند و نظرموا         
نظري مي تواند نشانه دلسردي و بي تفـاوتي           كه اين بي   هستندنظربي  جو اكثريت   

 و  نيـست د باشد كه زياد خوش آينـد         سازماني و محيط كار خو     آنها نسبت به جو   
مديران ارشد دانشگاه بايد به آن توجه كنند تا علل اين بـي تفـاوتي  شناسـائي و                   

لذا بايد مديران تالش كنند تا با اسـتفاده از نتـايج            . نسبت به رفع آن اقدام نمايند       
راهم سـازند كـه     اين پژوهش براي رسيدن به هدفهاي سازماني خود جـوي را فـ            

كاركنان آزادانه بتوانند نظرات و راه حل هاي خود را به راحتي بـازگو كننـد و در                  
 خود را سهيم بدانند و راه حل هاي جديد و نو            ،حل مسائل و مشكالت سازماني      
 .ها ارائه نظر نمايند ارائه نمايند و در تصميم گيري

 
                                                                                

 



                          بررسي جو سازماني از نظر دانشجويان علوم پزشكي سمنان

 

433

 منابع
 بررسـي   .1380.علـي ، رشـيدي پـور   .  مجتبـي    ، ملـك    ، سـعيد  ،حاجي آقـا جـاني    

انتشارات .رضايتمندي بيماران بستري و سرپائي از نحوه ارائه خدمات بيمارستاني           
 .1380 ،دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

 ،ي در آمـوزش و پـرورش        ارزشيابي كاركنان آموزشـ   «.1373زمستان. احمد ،صافي
 انتشارات معاونت تامين و تربيت      . تهران »فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش       

 .4 آموزش و پرورش، سال سوم، شمارهنيروي انسانــي وزارت
 .1375 سال ،قرائي مقدم، امان، مديريت آموزشي ،انتشارات امجد 

.  تهـران    »ي سـازماني  بر بيگـانگ   جو زماني و تاثير آن       «.1382.احالم،حشمت خواه 
 ، آموزش و پرورش  سـال دوم         19 انتشارات منطقه    ،  تهران ،فصلنامه نداي صادق    

 .1382 ، 15شماره 
http://www.al–shia.Com/html/fra/books 
Inajalat/٢٢/٠٧١٠٩.hTm 

و ،تئـوري ، تحقيـق        مـديريت آموزشـي    .1380. هوي و سيسل ج ميسكل     ،وندك  
 .تشارات دانشگاه اروميه ان.ترجمه مير محمد سيد عباس زاده.لعم

 شيركوند،  شهرام، روحيه و جو سازماني
 WWW. GOOGLE  SCACHE ، HMHORG  .Com.  

زاهدي ،شمس السا دات ، ايجاد گسترش نظامهاي اطالعاتي مديريت ، فـصلنامه              
 لغايـت   1372تان و پائيز    مديريت ، تهران انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي ،تابس       

1375. 
 نتيجــه يــك تحقيــق در مــورد تــصميم گيــري در .1379.كرمــي، اميــر هوشــنگ

 خوزستان  صنعتي استان،اي توليديه شركت



 شناسي علوم انساني در ايران آسيب 

 

434

 نگـرش بـر ديـدگاههاي     انگيزه ارزشي و جو سازماني   .1382. امين رضا  ،كماليان  
                                   مـــديريت  دانـــشگاه دهلـــي يران ايـــران پايـــان نامـــه مقطـــع دكتـــر مـــدي
com.scienceedu-india-iran.WWW   

     رينآ ، تهران  ترجمه داود مدني ،مباني مديريت  .1368.دسلرگري 
 » پيش نويس مقاله، جو سازماني و فرهنگ سازماني« ١٣٧٤ علي ،عالقه بند  

 رابطه ميان جـو سـازماني مـدارس و كيفيـت خالقيـت دبيـران                .1382. م ،رضائي
 ، پايان نامه كارشناسي ارشد مـديريت آمـوزش          ،مدارس مقطع شهرستان شاهرود     

 .مركز مديريت دولتي شهرستان شاهرود
تهـران  . و نـوآوري در انـسانها وسـازمان هـا           خالقيت .1377.آقايي فيشاني، تيمور  

 مهانتشارات تر
لسفي و ميـزان خالقيـت      بررسي رابطه بين ذهنيت ف    .1382.سادات   فخرال ،هاشمي  
پايان نامـه مقطـع كارشناسـي ارشـد علـوم            .اصفهان متوسطه شهر    دارسمديران م 
 .دانشگاه اصفهان .تربيتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          بررسي جو سازماني از نظر دانشجويان علوم پزشكي سمنان

 

435

 توزيع فراواني واحد هاي مورد پژوهش بر حسب مشخصات دموگرافيك 1جدول
83-1382 

 
 
 



 شناسي علوم انساني در ايران آسيب 

 

436

به  هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي سمنانجو سازماني واحد   2جدول 
 1383تفكيك اجزاي آن سال در

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 »تبيين رابطه آموزش عالي و فرهنگ « 
  دانشگاهتأثير مباني در ايفاي نقش فرهنگي

 
 1فضائلي احمد

 
 چكيده

 از جمله وظائف درخشاني است كـه تـاريخ             آموزش عالي  در  ايفاي نقش فرهنگي  
 در بر   ،امروزه اصطالح آموزش عالي   . آن با تاريخ علم و تحوالت آن عجين است          

گران اين صحنه از آغاز       و تحول  ،ي است كه پديد آورندگان علم     گيرنده همان نقش  
 .هاي مختلف جهان داشته اند تا به امروز در آفرينش و شكل دهي فرهنگ

 تعيـين   ، كه درسير پيدايش و تحوالت آن      ،در مفهوم كالسيك از دانشگاه امروزين     
ـ    خورد،  محدوده اي مشخص تر از آن وظيفه عام به چشم مي           اسـطه  و ه همچنـين ب

هـائي كـه از نگـاه        پيچيدگي ساختارهاي وسيع و عظيم اجتماعي اين حد و رسـم          
 در ظــاهر ، صــورت گرفتــههــا دانــشگاهسيــستمي بــراي تعيــين وظــائف اصــلي 

ليكن تأثير عميق و رسـمي     . هائي بر آن نگاه بي حصر ايجاد كرده است         محدوديت
و انفـرادي مـورد     و غير رسمي آموزش عالي و دانشگاه در كليه مسائل اجتمـاعي             

 .   ترديد نيست
                                                 

  حسين عليه السالم امام استاديار دانشگاه. 1



 شناسي علوم انساني در ايران آسيب  

 

438

 تنهـا از درون     ، از ميان وظائف گوناگون ظاهري و باطني دانشگاه        ،در اين مختصر  
  تحقيق و تعليم     يعني ،دو وظيفه كالن و بي منازعي كه براي دانشگاه متصور است          

 زيـرا ايـن     . مـي شـود     پرداختـه  فرهنـگ به نقش و تأثير گذاري آموزش عالي بر         
ن موضـوعاتي   يـي ايجاد دانـشگاه بـه جهـت تب       ش عام است كه     موضوع مورد پذير  

از آنجـا كـه      .اسـت   توليـدات آن   تعليم و   علمي تحقيق است كه حل آنها نيازمند    
 ، مقـدمتاً  اسـت   اصـلي  فـه ي دو وظ  ايـن ن بـا    ينقش دانشگاه در فرهنگ جامعه عج     

پـس از    .مـي نمايـد   گر ضروري   يكديفه ذاتي و ارتباط آنها با       ين دو وظ  يح ا يتوض
 ها  دانشگاه تأثيرخي و تحوالت    ير تار ي، به بررسي س    در اين مقاله   ن ارتباط، ين ا ييتب

 و  »فرهنـگ «ق دو مفهوم    يل عم يه و تحل  يبدون پرداختن به تجز   (در فرهنگ جامعه  
ي داخلـي  هـا  دانـشگاه وبـه تبـع آن در     ي قرون معاصـر، ها دانشگاه، در )»جامعه«

ـ .  پرداخته خواهد شد   كشور ن حـاكم بـر فرهنـگ       ياديـ اهـاي بن  ربنير متقابـل ز   يثأت
مسئله ز ي گذاشته شده است نها دانشگاهن سبب بر دوش يو وظائفي كه بد جامعه،

ن يبـا چنـ   . نظر قـرار گرفتـه اسـت   دل موضوع ميه و تحل يمهمي است كه در تجز    
 در فرهنـگ جامعـه      هـا   دانـشگاه  به فتح باب مقـدماتي نقـش         ،ن مقاله يري در ا  يس

بان و  ي همـواره پـشت     نـه تنهـا    راهـا   دانـشگاه ت، نقـش    ر تحوال يس .شود پرداخته مي 
ـ    دهـد،  يت كننده فرهنگ جامعه نشان م     يتقو ت علمـي در    يـ عنـوان مرجع   هبلكـه ب

البتـه   .رسـاند  يز براي آن بـه اثبـات مـ        يشتاز را ن  يجوامع گوناكون، نقش فعال و پ     
ي كشورهائي است كـه سـاخته و پرداختـه و           ها  دانشگاهن نقش مربوط به     ياثبات ا 

  جـوامعي  كه بالعكس    يدر حال  .هستندازهاي آن جوامع    يعي ن ير طب يخاسته از س  بر
 بـا كپـي بـرداري و انتقـال از          يـشان غالبـاً   ها  دانـشگاه ري  يـ  كه شكل گ   نظير ايران، 

ن لحاظ با معضالتي روبـرو هـستند        يرفته، از ا  يگر صورت پذ  يكشورهاو جوامع د  
 در اين كشورها، راه حل      .رددا آنها ق فرهنگي يشه در مباني، وفلسفه هاي عم     يكه ر 

اين معضل، براي بازگشت به ايفاي نقش حقيقي دانشگاه، جز از طريق توجـه بـه                
 .پذير نيست مباني  فرهنگ امكان

 .، فرهنگ، تحقيق، تعليم، غرب، دين، و انحراف دانشگاه: كليد واژه ها



 ...                                                   تبيين رابطه آموزش عالي و فرهنگ 

 

439

 مقدمه
 نـوع    اسـت كـه مـوارد آن متناسـب بـا           عجـين    بـا وظـائفي    زه كلمه دانـشگاه   امرو

ر عوامل سـاختاري    يها و مجموعه گروههاي علمي و سا       هشكده پژو ها و  دانشكده
، و مـستقيم  ين وظائف شامل موارد مـستقيم و غيـر       ا. ار متنوع است  يو محتوائي بس  

نقش و وظيفه فرهنگي دانشگاه چيست و چـه بايـد باشـد؟             . آشكار و پنهان است   
ه از طريـق واضـح تـرين    سـت كـ  ا براي دست يابي به پاسخ مناسب، يك راه ايـن      
 نـد وظـائف   چ آن اهدافي كه هـر    . وظائف دانشگاه به اين موضوع راهي پيدا شود       

ي تغيير كند بـه آن وظـائف تـسرّ        مان و مكان    زر  يي متناسب با تغ   گوناگون دانشگاه 
، دو  فـرض گـردد   طور عام به هر شكلي كـه دانـشگاه           ه ب در اين جهت،   .پيدا نكند 

 به قول تا آنجا كه .راستيدر آن مجموعه انكار ناپذفه اصلي  تحقيق، و تعليم يوظ
سر نخواهد  يمفهوم دانشگاه م   فه تصور ين دو وظ  ي ا با حذف  ،1وگنرمتفكراني چون   

 ).1976(بود
  

 قيفه دانشگاه در بعد تحقيوظ
 تحقيقات رابه سه نـوع      ، رايج   طور هب  در يك تقسيم بندي بر مبناي هدف،       معموالً

 و حجـازي،   بازرگـان،  سـرمد، (نـد   يم مـي نما   ياي تقس وتوسعه   كاربردي، ادي،يبن
 و »كمـي « دونـوع    آنهـا را بـه     ر داده ها،  يا براساس نوع گردآوري و تفس     يو  )1376

از  را  آندرهـر حـال     نـد و  ينما يم مـ  يتقـس )2،2001الن و شـوماخر   يمك م ( »فييك«
 و  اسـت   متخصص مورد نيـاز در جامعـه      روي  يت ديگر دانشگاه كه تربيت ن     يمورأم
 .نديمان يك مي عام تعليم و تربيت مي نامند تفكطور هب

هـاي فراوانـي بـر عهـده         تيز مسئول يت ن يترب م و يقابل ذكر است كه در بخش تعل      
 3زتـر ي به عنوان نمونه پ.مباحث گوناگوني وجود دارد نهين زمي و در ااست ه دانشگا

                                                 
١. Wegener 
٢. McMillan & Schumacher 
٣. Peters 
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 »هيآزادي خـوا  «كـي از آنهـا    ي كـه    را  تـي يم و ترب  يت تعل ي مسئول 9ش از   يب )1969(
ان اين دو نقش اساسـي دانـشگاه، يعنـي          يبراي ب . براي دانشگاه برمي شمارد   است  

،و انـد   كـرده   ارائـه   گوناگوني هاي  نحوه ارتباط آنها با يكديگر نظر     تعليم و تحقيق، و     
وقتـي كـه   ) 1994( 1 بارنـت مـثالً  محققان.است شده  متنوعي مطرحنظريمباحث 

 هـا   دانـشگاه درست است كه    :گويد كند،مي  را تفسير مي   ها  دانشگاهمسائل مربوط به    
دهند ولي خودشان از نبود يك       مي    نظريه   مرجع علمي براي امور مختلف     عنوان هب

  هـايي  يكـي از كمبـود  . ات رنـج مـي برنـد    يـ  جـامع در مـورد اهـداف و غا         نظريه
 مربوط به ارتباط دو     هايي  نظريهر   همين عدم تفاهم بر س     ،كنند  مي   مطرح محققين كه

  .است ها دانشگاهم در يق و تعليحوزه تحق
 

 در دانشگاهارتباط تحقيق و تعليم 
ن،از جمله مباحث  تحقيق، ارتباط آن با تعليم و در واقـع بـا دانـشگاه بـه                   يبنا بر ا  

عني چگونه مي توان مباحث تحقيـق       ي. متخصص است  تيم وترب يمفهوم مركز تعل  
رد نيـاز جامعـه را      مـو  هاي كه از يك طرف پژوهش     را در سمت و سوئي قرار داد      

م و  يعني تعلـ  ي ،دانشگاهديگر ذاتي مسئوليت   باد واز سوي ديگر، مرتبط      يمرتفع نما 
ي وجود دارد كه در جمع اين نتيجه را         ياينجاست كه اختالف نظر ها    .بشود تيترب

سوي مطلق تحقيقات مورد نياز كـاربردي جامعـه          مي دهد كه نبايد دانشگاه را به      
دانـشگاه از كاراصـلي    چون در اين صـورت  .حصر نمودسوق داد و به اين امر من

ق و آمـوزش  يـ  نگرش، هـر چنـد تحق  ،بنابراين). 1994 بارنت،(خود باز مي ماند 
 با دانشگاه معنـي دار  مرتبطنها آن دسته از تحقيقات ولي ت رند،يناپذ  انفكاك عالي

 امـد نجيدانشگاه ب تيم و تربيفه تعلينفع نقش و وظ هستند كه به توسعه علم و به
 مدتي در كـار  بلند هاي  پردازينظريهانديشه ها و در اين جهت،). 1976 ،2ومنين(

                                                 
١. Barnett 
٢. Newman  
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ك نگـاه بـه   يبا  ).1381 فضائلي،( دارد ادامهاست كه از زمان افالطون تا به امروز         
گذشته، در مي يابيم كه دانشمندان در اين موضوع ساكت نبـوده و درمـورد    تاريخ

ل موضوعات تحقيق وتعليم و همچنين نحـوه،        نقش آموزش عالي و تأثير آن درك      
ايـن كـار در     . اند ميزان، و حد وحدود آن، همواره كار عقالني وفلسفي انجام داده          

هـر چنـد     .واقع براي تعيين نقش و جايگاه آموزش عـالي صـورت گرفتـه اسـت              
بـه سـوي محافظـه كـاري         اًيـ  قو ها  دانشگاه آموزشي و از جمله      هاي   نظام شيگرا«

ولي نقش تفكر منتقدانه دانـشگاهي نـسبت بـه وضـع             ،)144: 1993 پاول( »است
از  ط بـر تمـام موضـوعات،      يحوي كـه محـ     ،بناستتر  گسترده ي  موضوع موجود،

 بعـد از جنـگ   ن نقـش دانـشگاه، مخـصوصاً   يـ فـاي ا يا. استجمله خود دانشگاه  
امـروزه  ). 1993 ،لپاو(ش داشته است    يطور برجسته اي افزا    هب) 1945(جهاني دوم 

ت يـ ق، به عنوان مرجـع عـالي ترب       يم و چه در نقش تحق     يگاه چه در نقش تعل    دانش
 ،1تـافلر (اسـت نـده مطـرح     يانداز جـامع بـراي آ      ن چشم ييو تع  روي متخصص، ين

شتر يـ  بهـا  دانـشگاه ستم در يـ از اوائل قرن ب دردوران اخير مخصوصاً آنچه ).1377
اساسي در  است كه موجب يك تغيير      پژوهش  شاهد هستيم، يك گرايش عمده به       

ر بنائي در آمـوزش     يرات ز يي به دليل تغ   درآغازرويداداين   .ده است ي گرد ها  دانشگاه
 آغاز، و   و پيروان او  )1931( 2وئييكرد روش حل مسئله د    يو پرورش بود كه با رو     

قــاتي در علــوم اجتمــاعي و علــوم انــساني در ياز تحقيــبــا حــضور كــاربردي و ن
گـر كـه   يثر اساسـي د ؤاز عوامـل مـ   ه،نـ ين زميـ در ا .ديـ ت گرديـ ، تقوهـا   دانشگاه

شتري برروند  ير ب يثأ،ت)پس از جنگ جهاني   (ستميمه دوم قرن ب   ياز اوائل ن  مخصوصاً
 » جامعـه  فرهنگ«فه مندي دانشگاه نسبت به      يحركت دانشگاه داشت،اصرار بر وظ    

كـي از چهـار     ي )1967( 3نـز يطوري كه افرادي مثل راب     هب.به مفهوم عام كلمه است    
ر دانـشگاه بـر     يثأتهرچنـد .شـمارند  اه راعملكرد فرهنگي بر مـي     عمل اصلي دانشگ  

                                                 
١. Toffller 
٢. Dewey 
٣. Robbins 
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شتر يـ  آغازي بر توجـه ب      تأكيدات نيان زمان در عمل جاري بود،     يفرهنگ قبل از ا   
 .گردد مين نقش اساسي دانشگاه محسوب يبر ا
     

  در دنياها دانشگاهشكل گيري 
الزم اسـت   ن مقالـه،    يـ گويي به سؤال تركيبـي مطـرح در ا         در پي رسيدن به پاسخ    

 بـا .  وميزان انتظار از آنها در داخل كشوربررسي گردد        ها  دانشگاهل  يچگونگي تشك 
،و  طـرف   يـك  شناخت ريشه اي از پيدايش ورشد اين مراكز علمـي در كـشور از             

از هـا   دانـشگاه و انتظار از    ) اعم از گذشته و حال    (ت فرهنگ كشور  ي به واقع  باتوجه
 بـه دسـت   دانشگاه در فرهنگ جامعه     م روشني از نقش     يتوان ترس  مي طرف ديگر، 

 يك نگاه بـين المللـي بـه         به نيازاي از اين مجموعه،    شهيدر جهت شناخت ر   .آورد
گيـري     لذا ابتدا بـه شـكل      .رسد نظر مي  هالزامي ب  دانشگاه، ويك نگاه خاص داخلي    

 . دانشگاه در دنيا مي پردازيم
ره تمـدن جهـان   عني گـاهوا ين، يخدماتي كه مشرق زم    ،ها  دانشگاهري  يدر شكل گ  

جـوي  و  و جـست   ت وافـر اسـت،    يت نوع بشر انجام داده است حائزاهم      يبراي ترب 
لـوه اي   جار غنـي،    ينه بـس  يشيبدون در نظر گرفتن آن پ      علم و آموزش عالي فعلي    

ل آنكه توسعه علوم و فنون در قرون        ي به دل  اما .كند  مي  اديجا ر عادالنه ينادرست و غ  
 كـه   )ه بسياري از مباني را مديون شرق است       هرچند ك (داردگري  ير خاستگاه د  ياخ

  جهـت تمركـز بـر      ،بهشـود   نام برده مي   نتحت عنوان كلي كشورهاي اروپائي از آ      
 .اسـت ده  يـ  چشم پوشي گرد    مشرقي مينجا از آن منبع عظ    ين مقاله، در ا   يموضوع ا 
ئي ،از آنجا كـه  اروپا كشورهاي  عنوان كليآموزش عالي در  خ علم ويمطالعه تار
 »تجدد ادبي هنري  «  و دوره  »فرهنگ قرون وسطائي  «نظر فرهنگي وارث    همگي از   

خ و سـنت    ي بـا فرهنـگ و تـار       وگرنـد   يكديادي بـا    يـ هستند داراي شـباهتهاي ز    
 ).1356خي،يمشا( دارند  افتراق فراواني قائييائي و آفريكشورهاي آس
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 لهبافاصـ  و اسـت )الديي م1200(سيپار ،دانشگاهها دانشگاه نيتر يميقدا، اروپ در
 در مفهوم تخصصي،. ج قرار دارنديوكامبر ناپل، سفورد،آ  يها دانشگاهكمي از آن 

و  احكــام مــذهبي، پزشــكي، حقــوق، علومي همچــون هنــر،هــا دانــشگاهدر ايــن 
ت يحيس مي نمودند و همگي تحت  فرهنگ عام و مسلط مس           يخداشناسي را تدر  

ري ييالدي تغيپانزدهم م نن تسلط تا قريا). 1356:65 ،1گال(افتندي زمان معنا مي آن
ج انتقـاد شـجاعانه، رفتـه رفتـه     يبعد،با ترو ن زمان بهيازا .نكردجاد ين فضا ايدر ا

ساو مراجـع  يهاي سنتي كل  با ارزش كه عمدتاًكردندمطرح  ده هائي راي اها دانشگاه
 .رسيدندمباني علمي آن زمان به تزاحم  تر با فرهنگ حاكم اجتماعي و از همه مهم

هـاي   كـالج . دي گرفتنـد  يـ هـا رنـگ وبـوي جد       ح مذهبي پروتستاني كالج   با اصال 
شه يـ  توانـسته بودنـد بـا داشـتن اند    1773 تـا  1540هـاي    ان در طول سـال    يسوعي

 رفتـه رفتـه     ،شه ورزي يولي با گسترش اند    .گيرندار  ي جامعه را در اخت    ،مهارمذهبي
ان يان پا يسوعي كار   جدهم باالخره به  يها به بازار آمدند و در قرن ه        ن كالج يرقباي ا 
، و  2 چـون روسـو     منتقـد  شمندانييو حضور اند  1789پس از انقالب    . ه شد ديبخش
سائي انجـام   يـ ي نظـام كل   هـا   دانـشگاه ده ها، انحـالل     ير جدي سمت و سوي ا     ييتغ

 ميامروز با آن رو برو هست    رنگ و بوي مقدماتي آنچه       ها  دانشگاههاو   و كالج .گرفت
ندي صـد سـال بعدسـرود بيـانگر حقيقـت ايـن             اسـكاتل  3آنچه  ديويدسون  .افتندي

 :تغييراست
هـيچ انديـشه، عمـل،      . است تا همه چيز در بوته آزمايش قرارگيرد         اينك زمان آن  «

» توان از آن تخطـي كـرد        اينك مي .سنت، مصرف و رسمي حرمتش واجب نيست      
)1897 :40 .(  

                                                 
١. Gaul 
٢. Rousseau 
٣. Davidson 
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آينـده از آن      آنچه برانديشه در اواخر قرن نوزده سايه افكند اين احساس بود كه             
 شـكل  در  نيـز ها دانشگاه شكل گيري  آغاز  ).1،1980كانل(علم و تفكر علمي است    

 مربـوط   Science عمـدتاً بـه بعـد از مطـرح شـدن علـم بـه مفهـو         آنكنـوني 
 قابل اندازه   از طرق  عبارت از شناخت موضوعات      يعلمروش  زماني  كه    .گردد مي

ر، موضوعاتي تحت عنوان علوم     عبارتي ديگ  ه ب .شدگيري و قابل مشاهده و معاينه       
 تكـرار پـذيري     يكـي :داشـتند خاصيت  در كه   نهادند و نام علم بر آنها       گرفتندقرار  

ــا ابزارمتناســب دومداشــته و بتــوان  آنهــا را آزمــايش مجــددكردو   بتــوان آنهــا  ب
 .)1951 ،كونانت (گيري نمود رااندازه

رامـي خواسـت و     علـم همـين     .بازار اساسي علم از اينجا آغاز شد و رونق گرفت         
رغم توسعه در حيطـه هـاي گونـاگون، بـا تنگنـاي ايجـاد شـده بـسياري از                      لذابه
هاي علمي نظير علوم انساني كه بدان معنا تكرار پذيري و اندازه گيري دقيق               رشته

 جـدا  )ن مفهـوم يبـد (هـاي سـال ازعنـوان علـم      در مورد آنها ميـسر نبـود سـال   
هايي كه در ابزارهاي انـدازه گيـري         نمنديبراساس توا  به مرور زمان،   البته.گرديدند

و  گوئي الزم را با ابزار آمار      توانستند پاسخ ،و  دست آمد  ه ب رشته ها ن  يابعضي از در  
بـه عنـوان     .ر كـرد  ييـ ن وضـع تغ   ايـ  كنندو  عرضه   به روش علمي   حساب احتماالت 

بسياري از نظريات راجع به مـديريت آمـوزش   :گويند كه  مي نمونه، هوي وميسكل  
را در زمـره       ناتواني اين رشته در فراهم آوردن دالئلي است كـه بتوانـد آن             مبني بر 

 و   درنظريـه  كـه  يهـائ  پـردازش با   ما امروز بعد از گذشت دهه ها      .  قرار دهد  »علم«
بنـاميم   صورت گرفته مـي تـوانيم مـديريت آموزشـي را بـه عنـوان علـم                   آزمون  

ر يـ ل ز يـ دل ه ب عمدتاً ليرات در قرون متمادي در آموزش عا      يين تغ يجادايا ).1998(
ر بناهـا   ين ز ينجا نمونه هائي از ا    يدر ا .ديبناهاي خاصي است كه بر آنها حاكم گرد       

 .ن مقاله است ارائه مي گردديكه مرتبط به مسئله ا
 

                                                 
١. Connell 
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 دانش و ارزشجدائي حيطه  
ن يـ  ارائه شد بال فاصـله ا      Scienceن مقدمه اي كه در مورد       يد بتوان از هم   ي شا

عالمـان  ست و ا  ست كه علم پاسخگوي آن    ا  يا انش مقوله د نمود كه    نكته را استنتاج  
كننـد، و آنهـا را        را كـشف مـي     دهند، قواعد آن    كنند شرح مي    فقط آنچه  رؤيت مي    

گذارند كـه    اين درك صحه مي   ه  و ب ). 1990بابي،  (دهند    صورت فرمول ارائه مي    هب
بايد در هر زمـان     ا  هرگز هيچ انديشه عالمانه اي پايان بخش نيست و اين انتظار ر           

بنـا بـر ايـن در       ). 1994ويلـوور،   (تر جايگزين آن گردد     قوي داشت كه يك نظريه   
 كـه از قـول      گونـه   همان. علم جائي براي موضوعات پايدار وجود نخواهد داشت       

ش واجـب  نيست كه حـرمت  يذكر شد در وادي علم هيچ چيز (1897)ديويدسون
دانشگاه . جدا گرديد  »ارزشمقوالت  «از  » مقوله علم «به اين ترتيب حساب     . باشد

هدف خـود را متمركـز بـر پيـشرفت     «وان سر سپرده علم به مفهوم فوق، نيز به عن 
: 1903،  1الكـر (» و توسعه منظم تخصص حرفـه اي نمـود         صنعتي، آموزش علمي،  

 را كه مهد تعيين چنين حـد و        ها  دانشگاه دخالت جدي    «همين دليل ظاهراً   هب) 178
به همين  زيرا  . د شاهد بود  يعلم بوده اند را در امور ارزشي نبا       مرز و تعريفي براي     

 مطرح گرديد و با همـين ديـد، غالـب           »ارزش« و   »دانش«اي، دو مقوله     دليل ريشه 
موضوعات اجتماعي كه ابتدا با يك منشأ سكوالريستي جزء موضـوعات ارزشـي             

ش خارج و   ط دان يبين ارزش و دانش،از مح     ن ديوار يواسطه هم  هب،شدند قلمداد مي 
 .  تعقيب كردتحت عنوان ديگري بايد ورود به آنها را با روش خاص

 
 تطورجدائي فوق الذكر

بلكه تا به اينجامنجر به گونه ادامه نيافت،    اما سير تحوالت جدائي اين دو حيطه،اين      
عقب زدن مدعي قديمي تعين ارزش در اروپا،يعني مسيحيت و جـايگزيني آن بـا               

بدين معنا كه چيزي بـا ارزش       . ميدان يعني خود علم گرديد    قهرمان تازه وارد اين     
                                                 
١. Lockyer  



 شناسي علوم انساني در ايران آسيب  

 

446

،و هر ارزشي كه مبنـاي علمـي نداشـته          )جنبه اثبات (قلمداد گرديد كه علمي باشد    
علـم  .نمايـد  قداست رافقط علم تعيـين مـي      ).جنبه نفي (تواند باشد  باشد ارزش نمي  

ي در ميان موضوعات مهـم ارزشـ      ).13: 1358سروش،  (زايد  ق را مي  است كه اخال  
) اديان الهي مخصوصاً(موضوعي كه منشأاصلي آن اديان      .از اخالق نام برد   مي توان   

را باطل و دانش    تالش جدي صورت گرفت  تا اين منشأ       بوده اند،ودر قرن گذشته     
دست آوردن تحزيه و تحليل دقيق نيازبـه         هاز آنجا كه براي ب    .را جايگزين آن نمايد   

است،در اينجا به حد اختـصار، ايـن   فهم صحيح تاريخ علم و بررسي تحوالت آن       
 .سابقه مرور مي گردد

در قرون وسطي، براي دانشگاه معيار اصلي ،توجه به علت غائي و سلسله مراتـب               
شـد،رويكرد بهـره     بدنبال معارضات عقالني فراواني كه با مسيحيت مي       .هستي بود 

اروپـائي در   ي  هـا   دانشگاهلذا باآغاز   .نمود  برداري از علوم عقلي اجتناب ناپذير مي      
دانـشمندان مـسيحي، از تلفيـق       .قرن سيزدهم،اين نهضت به عهده آنها نهـاده شـد         

هائي كـه مـسلمانان       مسيحي، وفلسفه ارسطوئي، بابهره برداري از نو آوري        هيئتال
بـدون ترديـد معمـار بـزرگ     . در اين باب انجام داده بودند به اين نياز پاسخ دادند    

). 1967برثيـر،  (ناميـد ) اكوينـوس دومينـيكن  (ني توان توماس اكوي   اين اقدام را مي   
سـسه آمـوزش    قرون وسطي دو جنبه داشتند، هـم مؤ       در تمام   )اروپائي (ها  دانشگاه

عالي بودند و هم تجمعـي صـنفي از اسـتادان، مدرسـان، و دانـشجويان راشـامل                  
، انواعي از تجمـع     ها  دانشگاهفلسفه زيربنائي اين    ). 196: 1379مجتهدي،  (شوند  مي
ي هـا  دانـشگاه البتـه  . مسيحيت و تعقل كالمي با اولويت ديانت مسيحي بود       تهيئال

ارباب كليسا در مقاطع     زير چتر نظارت كليسا بودندوعمالً     اروپائي دراين قرون در   
در بهـره گيـري بيـشتر از فلـسفه          هـا   دانـشگاه مختلف بـا توجـه بـه برونـدادهاي          

 ها  دانشگاه به اين    هاي تحقيق مستقل از مسيحيت اعالم محكوميت  نسبت         وروش
طور كلي همواره حمايت كليسا بر روي آنها محـرز بـوده             هرا نيز مي نمودندولي ب    

توان تـصور نمـود، ازجملـه مجتهـدي و        دالئل زيادي براي اين حمايت مي     . است
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راي دفـاع از ايمـان      معتقدندعلت اين حمايت اين بود كه كليسا ب        )1379( ديگران
رغم فـرق   يازمند تحصيل كرده هائي بود تا به     ن) مدر مقابل اسال  مخصوصاً(مسيحي  
عنداللزوم ايرادات وارده بـه ديانـت را از طريـق منطـق و عقـل، مرتفـع                   مختلف،
روز گسترش يافت و     هروز ب ها  دانشگاهبه هر دليل،بر اثر اين حمايت، تعداد        .نمايند

  دانـشگاه در قـرن     70 دانشگاه در انتهاي قـرن سـيزدهم، بـه حـدود             17از حدود   
 اين اتصال كليـسا و مركـزعلم      ). 1379مجتهدي و ديگران،    (پانزدهم افزايش يافت  

ديري نپائيد و از درون مواجه      )كه در پي خواهد آمد    (به دالئل زيربنائي    ) دانشگاه(
ست، رفته رفته بـه عقـب       ا   كه تاريخ گوياي آن    گونه  همانبا پديده هائي گرديد كه      

ـ      زدن كليسا، شكست كليسا،خارج شدن كليسا      جـاي آن    ه، و جايگزين شدن علم ب
 صراحت اين تغيير بنيادين در دانشگاه، با پا به عرصه نهادن افرادي نظيـر             . انجاميد

در اواخر قرن شانزدهم به بعد ظاهر گرديد كه هر چنـد            .. دكارت، گاليله،نيوتون و  
و يافته هـاي خـود، پايـه        همگي مسيحياني معتقد بودند، ولي با عرضه انديشه ها          

وحياني انديشه حاكم كليسا را كه قرنها همـه چيـز را در اختيارداشـت               ظاهراًهاي  
متزلزل، و تكيه بر توانائي عقل انساني و خودكفائي علم در پاسخ به همه چيـز را                 

در قرن نوزده، براثر بالندگي فـوق العـاده فيزيـك،           ). 1984جكي،(به دنبال آوردند  
هـاي   اگوسـت كنـت،و موفقيـت     ظهور داروينيسم، ابراز فلـسفه ضـد متـافيزيكي          

علم زدگي تا آن حد شد كـه انديـشه     العاده علم در صحنه عمل، باعث غلبه         خارق
علم قادر است هر شيء يا حادثه يا ساختار را بر حسب قوانين يا اجـزا توضـيح                  «

 .حاكم گردد) 20: 1380گلشني، (»ستدهد و نيازي به دخالت خداوند ني
ي روز به روز گسترش يافـت و بـا توجـه بـه              دايره تهديد نسبت به ديانت مسيح     

بـه عنـوان دشـمن      » ديـن «اتوان دين مسيحيت ،در مرحلـه بعـد،       مقابله ضعيف و ن   
از اين پس يك گام بلند ديگر نيز برداشـته          ).1995،  1كورنول( قلمداد گرديد  »عقل«

 بود كـه تـوان برپـا نمـودن كامـل بنيـاد              »معبد علم «و بناي   شد و آن تقديس علم      
                                                 
١. Cornwell  
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كـار بـه    ).1992جكـي،   (خالق، قوانين اجتماعي، و همه چيز را داشت         ها، ا  ارزش
جائي رسيد كه ابراز دين داري براي يك عالم مايه ذلت و خارج از قاعده وباعث                

متأسفانه هنوز هم اين موضـوع بـر جهـان علـم حـاكم       كسر شأن تلقي گرديد كه
 ).1380گلشني، ( باشد مي

         
 نتيجه جدائي دين و دانش 

تمام اين مراحل، اين دانشگاه است كه مهبط ظهور و بروز تطـورات بـراي بـه           در  
 حكومت نشاندن علم، نه فقط بجاي ماوراءالطبيعه و متافيزيك، بلكه بجـاي خـدا             

با م  انديشه نوين،     يعني اين دانشگاه است كه خاستگاه اصلي اين قافله عظي         . است
 تمام اركـان زنـدگي بـشريت        تمام بار فلسفي و زير بناهاي آنست كه توانست بر         

پنهـان و    اروپائيان به هر گوشـه جهـان،    سپس با پا گذاشتن گردد و اروپا حاكم
 . كامل آن را بر عهده گرفتند ترويج  آشكار، 

هاي خونين، و كـشتارهائي    رغم جدال  بهنكته مهم در اين سير تحوالت اينست كه         
اسيون در پايان قرون وسطي     هاي ننگيني همچون دادگاههاي انگيز     ن كه تحت عنوا  

صورت پذيرفت، و پس از اينكه رفته رفته خلع يد ارباب كليـسا از حكومـت بـر                  
و رفته رفتـه  . اروپا صورت گرفت، نوعي مصالحه بين اين دو مرجع برقرار گرديد       

همزيستي و همكاري قوي بـين ايـن دو مرجـع قـدرت سـابق و الحـق حاصـل                    
ده در كشف بهينـه اثـر دانـشگاه در فرهنـگ            از آنجا كه علت يابي اين پدي      .گرديد

 . شود باشد به اختصار به آن پرداخته مي جامعه كار گشا مي
     

 علل زير بنائي
يابي اين حادثه عظيم، به جز رفتن به اليه هاي زيرين انديشه و فلسفه                براي علت   

ي  مرجعـ در اين باره. نديشه چاره اي نيستحاكم بر ا 1زيربنائي و مفروضات پايه
                                                 
١. Basic assumptions 
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.  وجـود نـدارد    1تر، مقبول تر، و بالمنازع همانند متن كتاب مقدس         تر، عمومي  مهم
 مراجعـه بـه كتـاب     بـا . لذا با استدالل از اين كتاب به شناخت مسئله مي پـردازيم           

  كـه  شـود   ، ايـن نكتـه دريافـت مـي        )يعني تورات فعلي  ( از كتاب مقدس   2پيدايش
وي دانش منع نمود، متن كتـاب       ي خلقت، خداوند آدم را از رفتن بس       ابتدا ازهمان

 :ستا خطاب به آدم اين
تو آزادي كه از تمامي درختان اين باغ بخوري، اما تو هرگز نبايد از درخت علـم              «

كتـاب مقـدس،     (»خـواهي مـرد   « و بد بخوري،كه اگر خوردي تو حتمـا       به خوب   
     »).17و16صفر پيدايش، فصل دوم، آيه 

گونـه   از طريق همسر آدم ايـن       از چهره مار و     با استفاده   شيطان پس از اين مرحله،   
ـ «: او را فريب دادكه    دانـد    طـور قطـع شـما نخواهيـدمرد،براي اينكـه خـدا مـي              هب

شـد و شـما       بخوريد چشمان شـما بازخواهـد       )درخت علم (كه شما از اين     هنگامي
كتاب مقدس، صفر پيدايش، فـصل      ( »دانستن خوب و بد   شبيه خدا خواهيد شد،با     

، و تسليم شدن همسر آدم و آدم، و خـوردن            راهنمايي اين زبعد ا  ).5و4سوم، آيه   
 :آيد شيطان درست از آب در مي ست كه كالما از ميوه درخت ممنوعه،عجيب اين

كتاب مقدس، صفر پيدايش، فصل سوم،      (»پس چشمان هر دوي آنها بينا گرديد      س«
 . 2)7آيه

اني و تالش عالمانه براي     اولين نتيجه اين بينائي نيز آگاهي آدم و همسر او به عري           
 :فراهم آوردن پوشش مناسب است

ـ      و آنها دريافتند كه برهنه اند،لذا با چسباندن برگ        « يكـديگر    ههاي درخت انجيـر ب
 .3)7كتاب مقدس، صفر پيدايش، فصل سوم، ادامه آيه(».خود را پوشاندند

                                                 
منظور از كتاب مقدس در نزد مسيحيان همان مجموعه تورات و اناجيل اربعه و رسـاالت اسـت كـه                    . 1

 .ه شده استبراي همه فرق آنها پذيرفت) The word of God (»كالم خدا«تحت عنوان 
٢. Holy Bible:Old Testement:Genesis 
٣.  they realized they were naked;so they sewed fig leaves together and made 

coverings for  themselves. 
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ن واسطه عكس العمل آدم، به عـصيان او واقـف شـد و بـدون كمتـري                 هخدا بعد ب  
كه باعـث علـم آدم       )نهاراآو آيندگان   (اغماض، تمامي دست اندركاران اين اقدام       

كتـاب مقـدس، صـفر      (شده بودند را به شدت و براي تمام عمرشـان تنبيـه نمـود             
 ).19 تا 14پيدايش، فصل سوم، آيات 
، بلكـه   )به مفهوم مسيحي آن   (نتعارض بين دانش و دي    اين آيات به درستي بيانگر      

يـك   سـت، ي اصـلي ا    زيربنا  همان اين. لم و خداوندي خدا هستند    رض بين ع  تعا
آن در برخورد     جلوه هاي بارز   وكه رخ نمودها   واعتقادي   زيربناي اساسي فرهنگي  

مبارزات ودين، شكل گيري دوران تاريك علمي قرون وسطي،         شديد بين دانش و     
ريـشه  ،  بـا يـك تجزيـه وتحليـل       . در دوران رنسانس ظاهر مـي گـردد       علم ودين   

دانـشمنداني كـه    آن همـه  رأي دادگاههاي كليسائي و   و رخدادهاي مهم اين دوران   
اصلي أايـن همـان منـش      . نمـود  مـرتبط كشته شدند را به همين موضوع مي تـوان          

 تـا بـه امـروز تعارضـات         كهديانت پيش آمد      و زمتعارضي است كه بين سكوالري    
ين تـزاحم جـدي     از نتايح ايـن چنـ     .  دنبال مي شود    در اشكال مختلف   وقفه آن  بي

، با علـم و آگـاهي آدم   1اي بين خداي مورد اعتقاد ديانت مسيحي و يهودي      وريشه
                                                 

  منـدرج به مبانيراي مسيحيان عالم،اعتقاد  ببراي جلوگيري از هر گونه ابهام،جاي يادآوري است كه. 1

  اعتقـاد  يعنـي . جزء الينفك دين محسوب مي گـردد       عتيق مي نامند   آن را كتاب عهد    ،كهدر كتاب تورات  
 به عبارتي، .پذيرد  دراتصال بايكديگر صورت مي   )تورات(عهدعتيقو)انجيل(به كتاب عهد جديد    مسيحيان

كتاب ديني مسيحيان كه همه آنرا كالم خدا مـي داننـد شـامل هـر دو كتـاب مـشهور بـه عهدجديـد و                          
مـسيحيان كتـاب تـورات را       ). عتيق خالصه مي شـود      همان عهد  وكتاب يهوديان فقط به   (عهدعتيق است 

احيانـاً  (فقط نكته هاي خاصي از تورات به قول آنهابنابرعملكرد حـضرت عيـسي و    .هرگز نفي نكرده اند   
اين گونه مواردنيز زياد نيستند و شامل بعضي احكـام مثـل ختنـه كـردن                (نسخ شده است    ) آيات انجيل 

در تمام مـوارد وقتـي كـه حـضرت عيـسي را در انجيـل       ).Holy Scriptures:Rommans(باشد مي
  كسي بود كه بيشترين همـت      )ع(گويد كه حضرت عيسي    همه جا مي  ) در اناجيل اربعه  (تعريف مي كند    

رابراي اجراي احكام دين يهود به كار برد وهمه آنها را به نيكي انجام مي دادو از معتقـدين حقيقـي بـه                       
  .الفي وجود نداردتخا هيچ  موردب مذهبي آنها بود و در اينتمام آدا

 



 ...                                                   تبيين رابطه آموزش عالي و فرهنگ 

 

451

كنـد مقابلـه بـه مثـل         و احقاب او اينست كه در زماني كه علم دست و بال باز مي             
 :جمالتي نظير. گردد تا كينه ديرينه را عقده گشائي نمايد آغاز مي

ون، ديـن را    ر و وايـت و سيمپـس      درپيـ ...هاكسلي از كليساي علم صحبت كـرد و       «
 ؛)24: 1380گلشني، (»دشمن علم معرفي كردند

هنر،فلـسفه و   (از سه قدرتي كه ممكن است سرزمين علم را مورد تهديـد قـرار دهنـد                 «
 ؛)18: 1379فرويد، به نقل از گلشني،(»، دين به تنهائي جدي ترين دشمن است)دين

فرويد، به نقـل از گلـشني،       (»تصبي وسوسه انگيز عام انسانيت اس     دين بيماري ع  «
 ؛)17: 1379

دين فرياد مخلوق ضعيف است،قلب يك دنياي بي قلـب اسـت،همان طـور كـه                «
مـاركس، بـه نقـل از       (»آن افيـون مـردم اسـت      . ت بي روح اسـت    روح يك وضعي  

 ؛)12: 1379گلشني، 
دانيل دنـت، بـه     (» به بوته اساطيرجالب رانده است     ايده داروين ،كتاب تكوين را    «و

 .؛نمونه هائي از اين رو در روئي است)13: 1379از گلشني، نقل 
 در  اين جـدائي  . دانش و ارزش ديني از يكديگر جدا شدند        ،در اين زير بناي غربي    

دنبال داشته   هصحنه هاي تاريخي فجيعي را ب     ها و   طي قرون و اعصار جبهه گيري       
ه هـاي   همـين مرزبنـدي، فرهنـگ اجتمـاعي و زمينـ       برپـائي بـا    به عبارتي، . است

 پيامـداين مـسئله مـع االسـف        .يافت سمت و سوي ابزاري سوق       ايناجتماعي به   
ورود از آن پـس     دانشمندان مختلف دنيا    ، موجب شد تا     عامبصورت يك فرهنگ    

در موضوعات و مسائل ارزشي      به عبارتي،    .تابندبربه مباحث ارزشي را به سختي       
ا در حيطه تخصصي خود      ر ن و فرهنگ  وارد نمي شوندومقوالتي نظير مقوالت دي     

 در جهت پاسخگويي به اين مقوالت، آنها را از مسائلي مي            ندانسته، و مورد قبول   
 و هيچ دخـالتي را از جانـب   ندشو كه به مبحث فردي و شخصي مربوط مي دانند

 قابـل انـدازه گيـري و        موضـوعات  علم تنهـا   « كه ، با اين استدالل   تخصص و علم  
 هستند كه در جهت     نيالبته هنوز دانشمندا   .نيستندقائل   »گردد  شامل مي  اعقالني ر 
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هـاي مناسـب كـار خـود را          ودر صددند سـازمان   كنند  كوشش مي  جدائيرفع اين   
 . داشته باشند

 
  در فرهنگ اجتماعي1ش فردگراييقن

در طي اين دوران جدال و مخاصمه جدي بين دين و علم به دالئل مختلـف نيـاز                  
اجتمـاعي بايـد چـاره اي انديـشيده      - ياز بعد سياسـ .به يك تعديل احساس شد

شد تا از يك طرف جامعه وسيع معتقدين به ديانت و از طرفي جامعه قوي نـو      مي
ارآمـد  در اين ميان شـايد ك     .پديد و در حال رشد علمي را با يكديگر مصالحه دهد          

 مـستقلي بـود كـه       تنظيم دو حيطـه نـسبتاً      عالمان، دست  ترين راه حل ارائه شده به     
هرچند كه اين دو حيطـه      . حيطه فردي و حيطه اجتماعي ابراز گرديد      تحت عنوان   

طور غير مستقيم توانست مـرز       همنطبق كامل بر دو حيطه علم و دين نيست، ولي ب          
  .  بندي خاصي را اعمال نمايد

 غـرب    آشـكار   به عنوان يكي از ريشه هاي فرهنگي        امروزه نگرش فرد گرايانه كه   
 جـا    آنها  كه در حيات اجتماعي    استزير بناهائي   ترين   تلقي مي شوداز جمله مهم    

هر كسي يك بعد شخصي دارد كه اين بعـد           غرب   يعني در جامعه  .داده شده است  
  آن  مبتني بر انتخـاب    كهشخصي مسائل فرهنگي واعتقادي خود آن شخص است         

هـيچ دخـالتي بـه    البته اين حيطه .  فرد در اين حيطه آزاد است      و است   فرد دست  به
 نـدارد و نبايـد در مـسائل اجتمـاعي دخالـت قـانوني                اجتمـاعي  حيطه حكومـت  

،بلكه در قوانين اجتماعي جائي مناسب براي اين امور شخصي در نظر گرفتـه              كند
 ايـن اسـت كـه در         شخصي در واقع شاخص ترين حد ومرز مقوالت      . شده است 
به عبارتي ديگر،جايگاه اين مسائل شخصي       . اجتماعي حق دخالت ندارد    حكومت

جا قابل احترامند كه در حد اعتقادات شخصي و فـردي ملحـوظ شـوند و تـا      تا آن 
 اجتمـاعي   حيطه حكومت همين نحو دخالت در      هآنجا اهميت و جايگاه دارند كه ب      

                                                 
١.  Individualism 
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 اجتماعي نيزآن موضوعاتي هستند كه در محيط زنـدگي           پديده هاي  .نداشته باشند 
ايـن قـوانين و      ر،چه درمحيط كا   چه درمحيط علمي،   عمومي بايستي برقرار باشد،   
عنوان حاكم اصـلي     هاجتماعي است كه ب    نظام  از مراجع  ضوابط اجتماعي صادرشده  

شـايد اولـين      غرب، اوضاع   به هنگام ورود به محيط و       امروزه يعني .هستند  پذيرفته
طور مثال   هب . همين است   عنوان زير بنا با آن مواجه مي گردد        هچيزي كه يك فرد ب    

احتـرام متقابـل    و 1هـا  تركيب فرهنگا تحت عنوان محيط ها ر ترين محيط پيشرفته
ها درآن آزاد هستند و حق       محيطي كه همه فرهنگ   يعني   .شناسند   مي همه فرهنگها 

اين راه كـار    . 2ست كه چنين هستند   ا  حيات دارند و بعضي كشورها افتخارشان اين      
ـ                 راي تعادل قدرت بين كليسا و علـم راايجادنمودواسـتفاده ابـزاري دو طـرف را ب

هائي   امادر اينجا پرسش  . ممانعت از موفقيت مهاجمان قابل انتظار ديگر فراهم كرد        
ي  همه افراد آزادند كه هـر گونـه فرهنگـي را مـ             «آياواقعا: مثالً. جدي وجود دارد  

هـادر ايـن كـشورها آزاد هـستند،           همـه فرهنـگ    »خواهندانتخاب نمايند؟ آياواقعاً  
احترام و پذيرفته شده است؟ البته در عمل        ها براي آن جامعه قابل       وجميع فرهنگ 

خـود همـين دومجموعـه نمـودن         .منفي است نحو مقيد    هبها    سؤال  نوع پاسخ اين 
يك بيانگر  مسائل تحت عناوين فرد و اجتماع؛و مرز بندي ارائه شده في مابين آنها            

يك عقيـده مـؤثر زيربنـايي حـاكم، كـه معمـوالً بـه               . و عقيده خاص است    نظريه
 تئـوري در همـين   حـاكم،    تمام قواعـد   حالي كه دقت نمي شود در     خودش خيلي   

هـر  توان فهميد كه   ميهاي فراوان،  ل  از مثا  هائي  نمونهتنها به عنوان     .گردد ظاهر مي 
فرهنگي كه با اين مرزبندي فردواجتماع مخالف باشد ديگـر نمـي توانـد در ايـن                 

 نقـض   »سـت  فرهنگـي آزاد ا    هـر  «پس ادعـاي موضـوع    .محيط جايي داشته باشد   
 متخـذه از     اجتمـاعي  يااگر فرهنگي مدعي اجـراي ضـوابط و قـوانين         . خواهد شد 

مباني و اصول خود باشد و آن قوانين متفاوت با اين قوانين و ضوابط باشد امكان                
                                                 
١.  Multiculturalism        

 . به اينگونه حكومتي مشهورندNew-Zealand وAustralia كشورهائي نظير  .2
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در تمام امور حكومتي     آنچنان جامع باشد كه    يااگرفرهنگي.  داشت دحضور نخواه 
هـا بـا     لذا معنـاي آزادي فرهنـگ      .تامكان حضور نخواهد داش   حتماً  ،  مدعي باشد 

كه بايـستي در     ضابطه اين است  .  روبرو است  ها»مگر«هاو»اگر«زا فراواني مجموعه
گونـه   رهنگي در حيطه هايي باشد كـه هـيچ        فداخل اجتماع كاركرد امور ارزشي و       

سيستم حكومتي آن را تعيين     تعرضي با منافع ومسائل مختلف اجتماعي كه معموالً       
مـرز بنـدي     يعنـي جملـه و فـراز هـر اعتقـادي آزاد اسـت،             .باشد مي كند نداشته  

 قـوانين   بـا  بايـد    »اعتقـادي آزاد اسـت    هر«اينكه همين اعتقـاد      مشخصي داردو آن  
توسط همـان حاكمـان اجتمـاعي        نيز قوانين   شرائط اجرائي آن  جامعه تبيين شودو    

قيـق   براي شرائط اجرائي آن تعليم و تعلـم و تح          اينك. دردمي گ  مشخص   وتبيين  
، كه مراجع علمي و دانشگاهي مستقر در آن جوامـع عهـده دار آن مـي                 الزم است 

 .گردند
 

 نقش دانشگاه غربي در حمايت فرهنگ 
 برپائي اين عقيده همـواره فعـال        ي اين كشورها درجهت   ها  دانشگاهبه همين دليل    

 يـغ،  تبل ،نـد تبيـين   ن را بتوا  خـاص  نوع اعتقاد     فرهنگ اين  فعال براي اينكه  . اند بوده
همين دليل است كه در كليه موضوعات فرهنگـي          هب .و پشتيباني كنند  ،  سازي زمينه

بلكه با هدف تبيـين شـده و بـا دقـت              ساكت نيستند،  يشانها  دانشگاه،  اين جوامع 
جـدائي حيطـه دانـش و ارزش        بر عكس اينكه ازصورت ظاهر       .ند ا  لمشغوفراوان  

 رزشي كه حيطه شخصي هـستند     ااين برداشت مي شود كه نبايستي در اين مسائل          
ها براي دفاع از اين اعتقاد زيربنـايي         دخالت كرد، ولي حق دخالت براي حكومت      

زيـرا بايـستي حـد وحـدود را          ند،ا   فعال موضوعمحفوظ است و خود آنها در اين        
وقتي دركشور  طور مثال    هبهمين دليل    هب .وكار كنترل را انجام دهند     آنهاتعيين كنند 

 يكـي  سـت ت اگونـه تفكـرا    پيـدايش ايـن  هاي اساسـي   مهـد  ز يكـي ا   فرانسه كـه  
عني انتخاب پوشش و لباس را عاملي مي بيننـد كـه            ي ات، موضوع نشخصي تري از



 ...                                                   تبيين رابطه آموزش عالي و فرهنگ 

 

455

) پوشش حجاب خانم هـا  (دار شود  را عهده فرهنگي  ممكن است در جامعه نقشي      
ي نـه   مخـالفت   شـده و    قانوني و حقوقي   حق شخصي وارد مبارزه    نيبا تمام قوا با ا    

 .نمايند ميدانشگاهي  -متي، بلكه بيشتر از نوع علمي تنها حكو
 ... نظير حقوق، علوم اجتماعي، علوم سياسـي، و        رشته هاي مختلفي  دليل،  مين  ه  به
ايـن   تا با تعلـيم وتحقيقـات الزم و تربيـت مـؤثر،               برقرار است  ها  دانشگاه  اين در

يـن عـالوه بـرآن      ا. تدوين، تبيين، و ترويج نمايند     عالمانه  بتوانند فرهنگ حاكم را  
تربيـت فرهنـگ    و تعليم ويژه عهده دار طور ههاي خاص فرهنگي است كه ب رشته

 سـينما   تئـاتر،  ،موسـيقي نظير  هنـر؛ رشته هاي خاص طور مثال هب .حاكم هستند
بـراي پـشتيباني و صـيانت از همـين فرهنـگ حـاكم،              ..و سـازي  مجسمه نقاشي،
بتوانند مفاهيم مـورد     نه و هنرمندانه  ، عالما صورت وسيع  ه ب ند تا ا  دار مسئوليت  عهده

 خـاص خـود كـار       أ همـه اينهـا در منـش       .نظر آن فرهنگ خاص را گسترش دهند      
  خـاص خـود امـور فرهنگـي    وضـيعت  و در محيط و شوند  محسوب مي  فرهنگي

و  ،هـا خواسـته     مباني غني فرهنـگ سكوالريـستي،      ،درون  در كه آيند شمار مي  هب
 . رورش مي دهندانديشه هاي مورد نياز حكومت را پ

 تر از همه، فعاليت مستمر علمي در ريشه ها و مباني فرهنگي است  تا همـراه                 مهم
نظر سنجي هايي كه در جامعه براي تطبيق مـسائل مختلـف حكـومتي و سياسـي                 

هـاي عميـق      فلسفي نگـرش   صورت ميپذيرد، بتواند تبيين    زمانيشرائط  متناسب با 
 واقع، ادامه حيات انديشه حاكم را ميـسر         انجام دهند تا در   اجتماعي و فرهنگي را     

مسئوليت عمـده ايـن     ها  دانشگاهعالمان رشته هاي مختلف فلسفي، در اين        . سازند
 .  بر دوش دارند مهم را

ظاهر بـي طـرف و    هي بها دانشگاهاين  گردد كه    با توجه به اين عملكرد، روشن مي      
 در   مـسائل تعليمـي     به واقع عهده دار تبيين و تنظـيم مـسائل تحقيقـي و             »دانشي«

ـ  .هـستند  »ارزشي«حيطه   تـوان ايـن تـصوير كلـي را ارائـه داد             دين ترتيـب مـي    ب
 وتحقيقات خارج شده از دانـشگاه       ،دانشگاه آموختگان  ،دانشدانشگاهكه،مأموريت  
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 و تعريـف    و يـك مجموعـه انديـشه خـاص         همه در خدمت يك فرهنگ خاص،     
 در وادي ارزشـي و بـي        نهـا نـه ت  يعني علم    .دن مي كن  شده، جهت گيري و فعاليت    

 نقش دانـشگاه  : نتيجه اينكه  .نمايد  بلكه اساسي ترين نقش را ايفا مي       ،طرف نيست 
عهـده دار    در عـين     كـه  استاين   غرب،    در فرهنگ اجتماعي   يا هر سيستم علمي   

  تبيـين،  ، در عمـق عهـده دار      ن مسئوليت علمي به مفهوم و معنـاي خـاص آ          بودن
 در مـورد آن محققانـه و مـصرانه           و ت يـك فرهنـگ خـاص اسـ        ، وگسترش دفاع

 .مي نمايدسرمايه گذاري 
 

 بيان يك نكته حساس
پس از پايان جنگ بر سر قدرت  بين كليـسا و سكوالريـسم و در دسـت گـرفتن                 
قدرت توسط سكوالرها، شرائط تفاهم بين اين دو مرجع بزودي آغاز و همكاري             

 مـسيحي قبـل، درحـين، و        هاي  سيونرتاريخ اعزام مي  . گردد اين دو قدرت آغاز مي    
هاي استعمارگري اروپائي به جهت فراهم آوردن زمينه هاي مساعد           بعد از حركت  

هـاي   گويـا همـه جـدال     . براي موفقيت سلطه غرب دليل روشني بر اين مدعاست        
خونين بين اين دو مرجع تنها بر سر رياست و حكومت بود و چـون ايـن مـسئله                  

 .ئي نيز راه مسالمت طي كردندحل شد اكثر دعواهاي فلسفي و زيربنا
خواهد اما نكته اي كـه بـه ايـن مقالـه              بررسي اين مسئله مقاله مستقل مي      هر چند 

مختلـف  در سـطوح    است كه مختصراً بيان شود كه ميان آنچـه            شود اين  مربوط مي 
هـا، و فرضـيات زيربنـائي كـه در فرهنـگ             ارزشفرهنگ، يعني ظـواهر فرهنگـي،     

. در كتب مقدس هست راه تفاهم باز اسـت         يم و آنچه  مروزين غرب شاهدآن هست   ا
توان مجوز از ديـن بـه معنـاي مـسيحي آن دريافـت               به عبارتي براي همه آنها مي     

 . 1نمود
                                                 

نوشـته مرحـوم احمـد    The Choice به جهت مطالعه و آشنائي با اين موضوع مهم به كتـاب  . 1
 . مراجعه شودآفريقاي جنوبي, IPCIانتشارات , 1995،ديدات
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ست كه هم اكنون در      ا شاهد اين اتصال وهماهنگي در سطح آموزش عالي آن اين         
 و ي بخـش دولتـي،    ها  دانشگاهاكثر كشورهاي داراي فرهنگ اروپائي هم در درون         

 تمام شاخه هاي علوم فعـال       ي بخش خصوصي، ديانت مسيحي در     ها  دانشگاههم  
 4تعـداد    ا،يوني اسـترال  يـ ليم17 دانشگاه جـامع كـشور     38از به عنوان نمونه،  . است  

ن در اكثــر ي همچنــ.اســتك يــت كاتوليحينــي مــسيدانــشگاه متعلــق بــه نظــام د
كالجهـاي فعـال    ...و  كواري و ثاوث ولز، مك   ين دني،ير س يا نظ ياسترال  مطرح يها  دانشگاه

 ).374: 1،1993گاالگر(اندت مشغول ي به فعال»شالوم كالج«هودي تحت عنواني
 اجتمـاعي در    فرهنـگ   بـه عنـوان    آنچه  گونه نتيجه گرفت كه      توان اين   مي بنابراين

 در واقع امر نـه      داخل جامعه غرب و پيروان آنها در حال حاضر مشاهده مي شود           
  و دينـي  كه يك عارضه و يا امر منفي و از نظر ارزشي   يست ن  به عنوان اموري   تنها

  و عنوان يـك امـور طبيعـي       هبلكه اينها همه موضوعاتي هستند كه ب        باشد، ناهنجار
 شكل گرفته انـد   تلفيقاً  ،  تعارض با علم   بدون   و مسيحي،   به تعادل رسيده بامذهب   

عالمانه  نيز   ها  دانشگاهاساس اين هماهنگي،      بر.  ندارند  اساسي با يكديگر   و مشكلي 
در  خـود،    و اجرايـي  ،  فلـسفي با تـوان علمـي،       كه آن هستند    به و محققانه موظف  

هـاي تـوافقي،     اشـاعه آن فرهنـگ و ارزش      ودادن،  توسعه   نمودن،   جهت كاربردي 
 . تالش كنندهمه جانبه طور به
 

  نمايه اي از  سير تحوالت
له، مراحل ذيـل قابـل تـشخيص        با در نظر گرفتن سير مطالب ارائه شده دراين مقا         

 :است
 برپائي يك حكومت ديني كليسائي در اروپا از قرن چهارم ميالدي به بعد و در                .1

 نتيجه؛
 واسطه سردمداران اين مذهب؛ ه فراهم شدن تنگناهاي جدي براي گسترش علم ب

                                                 
١. Gallagher  
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ازقرن ششم بـه بعـد در همـسايگي، و          )اسالم( ظهورو اقتدار يك مذهب جديد     .2
هاي نگران كننده براي حكومت كليسائي در جوابگـوئي بـه شـبهات              ايجاد بحران 

 علمي ايجاد شده،و درنتيجه؛
 فراهم آوردن محيط علمي تحت كنتـرل كليـسا بـراي جلـوگيري از خـسارات و          

 ها؛ شكست
 قدرتمند شدن محيط علمي ايجاد شده و خارج شدن عنان آن از دست كليـسا                .3

پايان يافتن حكومـت كليـسا      م، و در نتيجه؛   و به مقابله برخاستن جدي كليسا و عل       
 و برقراري حكومت سكوالر در اروپا از قرن شانزدهم به بعد؛

 تبديل منازعات كليسا و علم، به منازعات بين ديانت مسيحي مورد نظر مردم و               .4
حكومت جديـد، و در نتيجـه؛ تعيـين دوحيطـه ارزش و دانـش وجـدا نمـودن و                    

 مرزبندي بين اين دو 
» فـردي « مرزبندي بين ديانت و حكومـت جديـد بـا قـراردادن دو حـد                 تعيين. 5
 و قراردادن دين در حيطه مسائل فردي؛»اجتماعي«و
 معامله نمودن ديانت مسيحي با علم و اتحاد ايـن دو بـراي منـافع مـشترك در                   .6

 جهان؛ 
 با توجه به توانمندي فوق العاده اروپا، و هدف قرار دادن سيطره بر همه جهان،                .7
 ه استفاده از تمام توان خود پرداختند و در اين راه؛ب

پايـان دوران خـدا   «و » دين افيـون ملتهـا اسـت   «هرجا كه الزم بود از سالح      . الف
استفاده نمودند؛ واين فراورده جدال بين علم و مسيحيت را با قياس غلط              »مداري

 . سرايت دادند) از جمله اسالم(و فريبكارانه به همه اديان 
كار گيـري كليـسا در گـسترش فرهنـگ غربـي بـه عنـوان زمينـه ورود در                     هب .ب

 ...كشورهاي مذهبي نظير ايران و
تـرين آنهـا    كارگيري كليه ابزار الزم براي تسلط خود بر جهان، ازجمله قـوي        هب .ج

 .ي هم فرهنگ خودشان بودها دانشگاهكه ايجاد محيطهاي آموزشي، و 
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ي غربـي، يكـي توليـد       هـا   دانـشگاه  ديگر   با توجه به مطالب فوق، از وظائف مهم       
شرائط مناسب براي تربيـت نيروهـاي انـساني ذوب شـده در فرهنـگ غـرب در                  

ي بومي با طرز تفكـر غربـي        ها  دانشگاهسراسر دنياي غير اروپائي، وديگري توليد       
  ).1نمودارشماره(هاي ديگر باشد بود كه مبلغ فرهنگ آنها در سرزمين

 
 ي ايرانها دانشگاهوضعيت 

نيازمنـد دريافـت    ، از يكـسو ي داخل كشورها دانشگاه تر وضعيت براي درك دقيق 
 ي تحليلـ  شـناخت  صحيح از مراحل تشكيل وسير تحوالت آنها، و از سوي ديگـر           

 .بر مبناي مقدمات ارائه شده در مباحث فوق خواهيم بود
ست، اولين جرقه هـاي تـشكيل دانـشگاه بـه مفهـوم             ا  گونه كه تاريخ گوياي آن     آن
ــه غــرب اســت  ا ــاز ب ــا احــساس ني ــان ب ــران همزم ــروزين آن در اي ــول . م ــه ق ب

شايد اولين كسي كه به پذيرش مستشاران متخصص نظـامي بـراي            )1341(فلسفي
برپائي آموزش عالي در ايران روي آورد ميرزا بزرگ قائم مقام وزير عباس ميـرزا               
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) جوي  كائنات    ( 
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) پزشكي( 

) امپراطور متعصب روم مســيحي( نين   ظهور ژوستي 

انكيزيسيون            محاكم  كليسا و دانشمندان مخالف كليسا و برپايي        دار مشاجرات دامنه 

مسيحي       روحانيون          تربيت     
آزاد شدن شكنجه و قتل دانشمندان     

) فئوداليسم           كليساي( ظهور اروپا   

1نمودار شماتيك شماره 

) نجوم    ( 
) رياضيات       ( 

) سقراط     ( 
) افالطون      ( 

) ارسطو     ( 
) اقليدس( 
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) بطلميوس       ( 

روند توسعه علم در مغرب زمين     _________
كليسا روند حكومت……………
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هان و نـاتواني    او براثر احساس خطر احتمالي ناشي از نبردهاي ناپلئون در ج          . بود
 . منابع تاريخي ترسيم شده استبا برداشت ازنمودار  ايران براي مقابله، به

از طرفـي   . اعزام اولين دانشجويان به فرانسه،انگلستان، وروسـيه مبـادرت ورزيـد          
ديگر، ورود مدارس اوليه به سبك جديد به ايران نيز توسط ميـشنرهاي مـسيحي               

در همين ايام، دارالفنـون نيـز كـه         ). 1370 دراني،(در گوشه وكنار كشور آغاز شد     
بـه نـام مدرسـه دارالفنـون و بـه سـال             (توان گفت اولين دانشگاه ايـران اسـت         مي

از درباريان منتخب بودنـد و بـه        دست تحصيل كردگاني كه عمدتاً      هب)هجري1267
و بـاالخره،  ). 1345محبـوبي،  (همين منظور به فرنگ اعزام شده بودند بر پا گرديد   

 و 1313 عنوان كامل دانشگاه به معناي معاصر آن مطرح است به سـال    آنچه تحت 
 كشورهاي اروپائي و آمريكا و به فرمان        آموختگان  دست دانش   به  انشگاه تهران بنام د 

 ). 1345محبوبي، (رضا شاه برپا گرديد
 همـه   باشـد كـه تقريبـاً       ي ديگـر مـي    هـا   دانـشگاه  اين پس ايران شاهد پيدايش       از

كردگـان   ردانندگان اصلي آن را افراد سرشناس حكومتي و تحصيل        گزاران، و گ   پايه
  قريب به اتقاق   يئ شكل گيري ابتدا   به همين دليل،  . دهند اروپا و امريكا تشكيل مي    

، بدون تـأثير اساسـي از نـوآوري و    1357 تا قبل از سال ي داخل كشور  ها  دانشگاه
 محتـواي تهيـه   و  ،   كپـي بـرداري از شـكل      تغيير متناسب با فرهنگ ايراني،تنها بـا        

 .گردد  آغاز مي غربي موجود در دنيا علميهاي نظام وها دانشگاه با تطبيقي
ي ايـران   هـا   دانـشگاه  زماني و مكاني تشكيل      نكته اساسي ديگر، توجه به وضيعت     

بـدون در نظـر گـرفتن عوامـل مختلـف  و فـراوان               . قبل از انقالب اسالمي است    
ي ايران وجود داشته است شايد نتـوان        اه  دانشگاهمحيطي كه در زمان شكل گيري       

از آنجـا كـه     . به استنتاج مطلوبي از وضعيت فعلي دانشگاه در ايران دسـت يافـت            
امكان بيان جامع آن عوامل در اين مختصر نيست، در اينجا تنها به ذكر پاره اي از                 

ترين عوامل محيطـي مـرتبط بـا         شايد شاخص . شود ترين آن عوامل بسنده مي     مهم
 : كه بايد به آنها توجه داشت عبارت باشند ازها دانشگاهأسيس موضوع ت
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 . فرهنگي حاكم بر ايران در دوران قاجاريه و پهلوي- فضاي سياسي-
 . حكومت هاي دست نشانده و مرعوب غرب-
 . سياسي نافذ و برنامه دار غرب براي ايران آينده- اراده فرهنگي-
 . هماهنگ با غربباً ترتيب دادن اعزامهاي علمي هدفمند و غال-
 .دست غرب به  انتخاب افراد مناسب براي پياده نمودن اهداف از پيش تعيين شده-
 تنظيم تربيت خاص و مناسب با اهداف برنامه ريزي شده، براي افراد شـاخص               -

 .اعزامي در محل اعزام
 . حضور مستشاران و هاديان مستقيم غربي در موارد لزوم در ايران-
 . ويژه حكومت پهلوي براي مقابله با فرهنگ اسالم سرمايه گذاري-
 ..... و-

حداقل هيچ تعامل مثبتـي بـا فرهنـگ    : ئي شد كه  ها  دانشگاهبرآيند چنين تعمداتي،    
ديني جامعه ايراني نداشته، مبلغي شيفته براي فرهنگ غـرب باشـد، يـا اينكـه در                 

 در حالـت   حالت فعال، مقابله گر و معارض بـا فرهنـگ ايـران اسـالمي باشـد، و                
نهائي، در صدد حذف فرهنگ ديني و جايگزيني فرهنگ غرب تحت عنوان تمدن             

تاريخ چند دهه اخير كشور بيانگر نمونـه هـا و مـصاديق             . بزرگ و مدرنيته بر آيد    
 .باشد فراوان از انواع اين عملكردها مي

ـ    معنـاي قـديمي    همحيط علمي دانشگاهي ايران بيانگر جدي جدائي دين و دانش ب
سيحيت و علم رخداده بـود      بين م  رديد ودر حالت منصفانه، عيناً آنچه     ائي آن گ  اروپ

داد و در نتيجه براي اسالم و علم نيز غيـر از آن                تعميم مي  »علم«و  » دين«را براي   
 . را قائل نمي گرديد

هـاي   يكي از تعارضات كه دانشگاه داخل كشور به آن رسيده اينكه تعـداد انـسان              
يي بـا   هـا   دانـشگاه ا فرهنگ غالب دينـي اسـالمي، بـه سـوي            آماده از يك جامعه ب    

 فرهنـگ و    را در قالب  دانشها براي كسب دانش رفته اندو اين         مذكور  خصوصيات
لذا به اين سادگي نيست كـه حتـي          .آموخته اند و آمده اند    ارزشهاي مورد نظر آنها   
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 در هايي كه در ايران هـستند در آن سـطح توافـق شـده موجـود        ترين آدم  عقيده بي
غرب بتوانند توجيهات فرهنگي الزم بين علم و ارزش را نـسبت بـه موضـوعات                

. مگر اينكـه كـامالً فرهنـگ خـود را كنـار گذارنـد              موردنظر غربيها هضم نمايند،   
 غرب زدگان خواستند تا رشـته هـائي كـه مـستقيماً سـمت وسـوي                 ابنابراين ابتد 

ي داخل  ها  دانشگاهربي در    فراهم شده غ    فرهنگي داشتند را براي  ترويج آن قالب       
كشور راه اندازي كنندو اين همان موضوعي بود كه در زمان رژيم پهلوي به تبليغ               

ليـل شـكل گرفتنـدو    دانشكده هاي هنرهاي زيبا به همـين د       . و ايجاد آن پرداختند   
 بودند و به دنبال آن بودند كه فرهنگ غرب را عادي سـازي  وضيعتداراي همين   

تـرين هـدف آنهـا       زيرا بزرگ ؛هاي فراوان انجام مي شد     عاليتدر اين زمينه ف    .كنند
پـشتوانه هـاي علمـي و دانـشگاهي          عرضـه زي اين قالب غربي بود تـا با       عادي سا 

 كه در غرب علم را بهترين وسـيله بـراي           گونه  همان را تضمين نمايند،   موفقيت آن 
 .  توجيه و تبيين مسائل يافته بودند

 نقاط دنيا موفق بوده اسـت و لـذا   بسياري ازدر   اين روشنكته قابل اهميت اينكه  
 بـه    و  اين تعارض پيدا شـد     فاما به داليل مختل    اينجا نيزمي توانست موفق باشد،    

 دو بحـث    فراينـد  و در طي اين      يافتجايي رسيد كه امكان ادامه كار را در ايران ن         
 :اساسي پيش آمد

كه تعارضـات جـدي    وارداتي موجب شد     هاي  نظامنمودن كامل از آن       تقليد -اول
و نهايتاًحذف  ، متوقف شدن  ، كند باعثبا فرهنگ داخلي موجود پيدا شودو بنوعي        

 .)مانند بعضي هنرها(بعضي از امور شد و از سرنوشت دانشگاه كنار گذاشته شد
و  ( ي وارداتي بـه ايـران مبـاني آنهـا نيـز وارد شـد      ها دانشگاههمراه اين  ه ب –دوم  

كه تا امـروز هـم نيـز ادامـه           نحويه  وب باز كرد ب   متأسفانه جاي خود را خيلي خ     
 آن ريشه زير بنايي كه در غرب از آن براي مرزبنـدي بـين دانـش و ارزش                  ).دارد

 دانشگاهي ايـران    نظامدر .استفاده مي شد و مي شود      )هاي ديني  مخصوصاً ارزش (
اني از آنجايي كه  مبـ     .ماندگار شد )و شايد گاهي هم آگاهانه    (طور ناخودآگاه    هنيز ب 
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ذا از همان ابتـدا علـم را    از همين مبنا مي توانست باشد،ل      علمي ديگر نيز برخاستة   
عنوان دومين زير  هو در تبليغ جدا كردند و اين بنا را كه ب  ارزشي در ظاهرنظاماز 

 ها  دانشگاه« معناي آن اين بودكه    . شكل دادند  ها  دانشگاهبناي اساسي بود در داخل      
اين موضـوع    ،»ها ندارند   دانش هستند وكاري به ارزش     تبيين كننده و شكل دهنده    

در كشور ما نه اينكه فقط در لفظ و در صراحت بيان،بلكه در جايگاه الگويي قرار                
 متعلـق بـه     كه ارائه شد،   گونه  همان،  اما اينكه اين مبنا در غرب از كجا آمد         .گرفت

جامعـه اي    را بـه     امـا مخاصـمه   . آن سـرزمين اسـت     در     ي و دين  يزير بناي فلسف  
دانـش و ارزش اصـالً بـا يكـديگر در            بر اساس فرهنگ حاكم بـر آن،         آوردند كه 

بدون توجه به   ( عيناً نسخه فوق را       اين در حالي است كه     .نبود و مزاحمت    تناقض
 و مـورد بهـره      اجـرا،  در جامعـه اسـالمي ايـران         مي خواستند كـه   ) ريشه هاي آن  
 بـه عنـوان يـك       ن دين و دانش را     بي بنديصورت كه مرز   بدين. ندهبرداري قرار د  

روشـنگري و   در  لـذا    . كردنـد  ارائـه  مبناي بنيادي غير قابل خدشه براي كل جهان       
 زاحم بـا يكـديگر    مـ قابل و   م اين دو مقوله را از يكديگر جدا و          هاي خود هدايت  

  دو مقوله  نمي شود اين  گونه القا و فهم شود كه         اين  تا بدين ترتيب  . معرفي كردند 
فرهنـگ زيـر    ست كه مبناي ورود به دانـش در         ا  اين در حالي   . كرد را به هم وصل   

 .اسـت تـرين ارزشها   و بلكـه از بـزرگ       يك مبناي ارزشي است    جامعه ايران،  بنائي
 .يعني ارزشي باالتر از دانش در بسياري زمينه هاي مكتبي اسالم پيدا نمي شود
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اب مقدس براي فهم زيربنـاي مـسائل فرهنگـي در غـرب             به همان دليل كه به كت     
بـراي  . نمـائيم   مراجعه شد، در فهم زير بناي فرهنگ در ايران به قرآن مراجعه مـي             

 :شود در بيان قرآن ارائه مي) ع(ورود به مقايسه، همان داستان حضرت آدم
خــواهم در زمــين جانــشيني  مــن مــي: وچــون پروردگــارت بــه فرشــتگان گفــت

وخدا همه نامها را به آدم بياموخت پس  از آن همـه             ). 30آيه،  بقره  سوره(....بيافرينم
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آنانرا به فرشتگان عرضه كرد و گفت اگر راست ميگوئيـد مـرا از نـام اينهـا خبـر                    
كنيم ما دانشي جز آنچـه تـو بـه مـا             گفتند تو را تنزيه مي    ). 31آيه،  بقره سوره(دهيد

گفـت اي آدم    ). 32آيـه،   بقـره  سـوره (آموخته اي نداريم كه داناي فرزانه تنها تـوئي        
فرشتگان را از نام ايشان آگاه كن و چون از نام آنها آگاهشان كرد  گفت مگـر بـه                    

دانم و آنچه را كه شـما آشـكار    شما نگفتم كه من نهفته هاي آسمان و زمين را مي         
، 1383طباطبـائي، (»)33آيـه،   بقـره سوره  («دانم  داشتيد مي   آنچه را پنهان مي   كرديد و   

 سـجده   ودر آن هنگام گفتيم براي آدم سجده كنيـد پـس همـه            «). 178-177 :1ج
بنـا بـه نظـر    ).  178: 1، ج1383،طباطبـائي (») 34آيـه،  بقره سوره(كردند بجز ابليس  

مرحوم طباطبائي علمي كه براي آدم دست داد، حقيقت علم به اسماء بود، كه فـرا                
د، و آدم اگـر مـستحق و    گرفتن آن براي آدم ممكن بود و براي مالئكه ممكن نبـو           

ــ   ــه خــاطر همــين عل ــق خالفــت خــدائي شــد، ب ــوده اســت  الي ــه اســماء ب م ب
 همين علم بود كه آدم مـسجود مالئـك شـد، بـه              به دليل ). 1، ج 1383طباطبائي،(

عبارتي اين علم برتر آدم بود كه مالئك را قانع نمود به فضل او بـر خودشـان بـا                    
قرآن بر عظمت علم و عالم و متعلم نـزد          آيات فراواني در    . سجده مهر تأييد بزنند   

در اينجـا  . پروردگار عالميان داللت دارند كه پردازش آن در اين مقاله ميسر نيست         
 :نمايد تنها به چند آيه اشاره مي

 بنا به قول حجتي، خداوند دانـش و معرفـت را از لحـاظ شـرافت و ارزش در                    .1
 12او در ترجمـه آيـه       ). 1359حجتـي، (اوج همه مراتب و مقامات قرار داده است       

خدائي كه هفت آسمان را آفريد و زمين را همـسان بـا آن              «: گويد  سوره طالق مي  
هدف اين اسـت كـه از   . خلق كرد تا فرمانش ميان اين دو پديده شگرف فرود آيد         

گيـر  علم و بصيرت برخوردار گرديد، بصيرتي كه شما را به قدرت و توانائي همه         
 ).33: 1359 (»اشدو گسترده خداوند رهنمون ب

بر تمام افراد بشر چنين منت گذارده كه در ميان همه پديده هاي هستي، وجود                .2
اي پيـامبر  ":آنان را با علم و دانش مشخص و ممتاز ساخته است آنجا كه ميفرمايد      
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بنام پروردگارت خواندن را آغاز كن،پروردگـاري كـه آفريننـده است،انـسان را از            
 پيامبر ، و پروردگار تو كرامتش نا محدود         اي  بخوانريد،  خون بسته و لخته شده آف     

بـا علـم و دانـش آشـنا و مـأنوس         جهت كه با خامه و قلـم ، بـشر را             است از آن  
ايـن سـخن بـر ايـن اسـاس          »  ).34-33: 1359حجتي،  ) (4-1،علق،قرآن(«ساخت

( «باشـد   ن حاالت ارج آفـرين انـسان مـي        تري استوار است كه علم و دانش شريف      
افـضل  « در طي ايـن آيـات در صـيغه و قالـب              كرامت الهي »). 35: 1359حجتي،  

فهمانـد كـه     يعني با تعبير االكرم بيان شده است و چنين تعبيري به ما مـي        »ضيلتف
 –عاليترين نوع كرامت پروردگار نسبت به انسان ، با واالترين مقـام و منزلـت او                 

دهد كـه نعمـت علـم        مي به ما هشدار     «ضمنا.... همطراز است  - علم و دانش   يعني
 ).  36: 1359حجتي، ( »ودانش نمايانگر واالترين كرامت الهي نسبت به بشر مي باشد

در جمع بندگان الهي،    «:فرمايد   سوره فاطر كه مي    25 آيه    به عنوان آخرين نمونه،    .3
و پرهيزگـاري در دل     فقط علما هستند كه ترس و بيم از خداوند و حـس تقـوي               

دهد   بير قرآني كه اهميت و ارزش علم، تعليم، وتعلم را نشان مي           تعا. »آنها راه دارد  
حيرت آورند و فراوان و در پي آن احاديث و روايات دريـائي از اعتبـار را بـراي                   
اين موضوع به همراه دارند كه در اينجا تنهااز بـاب نمونـه بـه دو حـديث نبـوي                    

 .    شود بسنده مي
 عـالم و دانـشمند بـر عابـد و پارسـا             فضيلت و برتري  «: فرمودند)ص(پيامبر اكرم 

ميزان هفتاد پايه و درجه است، درجاتي كـه ميـان هـر دو درجـه از درجـه آن،                     هب
فاصله دور و درازي وجود دارد كه اگر اسب راهواري بخواهد اين فاصله را طـي                

 ). 47: 1359حجتي، ( » طول مي انجامد هكند هفتاد سال ب
 شما هست كه دوست داشته باشـد بـه          آيا كسي از  «فرمودند؛  )ص(حضرت محمد 

 آزاد شده اند؟ پـس نگـاه كنيـد بـه             عذاب الهي  چهره كساني نگاه كند كه از آتش      
 ).12 :1، ج1365  كاشاني،(»  چهره دانشجو
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نات همگي حاكي از آنند كه در دين اسالم نسبت علم به دين  نـه تنهـا دو                   اين بيا 
وم غير مرتبط بـاهم نيـست، بلكـه         مفهوم متضاد، يا دو مفهوم متزاحم،و يا دو مفه        

علـم در دل دايـره    صورت عموم و خصوص مطلق است، يعني دايـره    هاش ب  رابطه
به تعبيري ديگر،عبارات اسالم در بـاره       . دين است، و يا علم در طول ديانت است        

 هـا   و بـاالترين ارزش    دانش خودش مساوي با بزرگترين       .علم همه ارزشي هستند   
ن فرهنـگ وجـود   ي فرضي هم ميان دانـش و ارزش در ايـ       ديوارها،بنابراين. است
طور شماتيك بيانگر همپائي علم و دين در ايـران بعـد از    هب 2نمودار شماره .ندارد

اسالم است كه نمونه اي از اين عدم تـزاحم بـين ديـن وعلـم را در اسـالم بيـان                      
  .نمايد مي
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 ريشه انحراف فرهنگي در آموزش عالي 
كـه در فرهنـگ      هاي مربوط بـه ايـن دو موضـوع،         مرزبنديه  ست ك ا  اين در حالي  

 دسـت  بـه  ريفي كـه سـاخته و پرداختـه شـده     با تعـا   ،غرب مجبور به جدايي بودند    
كه در حـل ايـن    كساني . به ايران آورده شدبودفيلسوفان رشد يافته با همين مباني      

 ارتبـاط   انسته بودند بين آن دو مقولـه      ومباحث در مغرب زمين درمانده بودند و نت       
 كـه خـط و مرزبنـدي بـين ديـن و             راه حل به آنجارسيدند    عنوانبه   و برقرار كنند 

در واقـع ورود بـسته      . دنـد ما هم آنها را كپـي كر       دانشگاهيان   .دانش ايجاد نمودند  
نمـودار شـماره    آموزش عالي بدون تجزيه و تحليل وشناخت اين سوابق سـنگين            

علم و ديـن در ايـران از آغـاز اسـالم  تـا      غييرات ن ت منحني هاي برداشتي مقايسه اي  -2
علـت آن بـود كـه ايـن         . تاريخ فلسفه دين و علم در غرب صـورت گرفـت           كنون

معاني براي جامعه ما به درستي شناخته شده نبود تا با تجزيه تحليـل و تطـابق بـا                   
اين درحالي است     . فرهنگ خودي كه از مبدأ با آن متفاوت بود كنترل گردد           مباني

 و آغاز دريافت و اتخاذكردن، بايستي اين  ريشه ها شناخته مي شـدند               كه از اصل  
چرا كه ايـن  ريـشه       . و آنجا كه مزاحمت با مباني فرهنگ داشتند حذف مي شدند          

 كــه ميــوه آن رابــراي جامعــه مــا خطرنــاك مــي بــودشخور مــسمومي هــا در آبــ
 ت خـود در حقيقـ دانش و ارزش  .اي اين مطلب درست نبود    جايگاه ريشه .ساخت

 و جامعـه علمـي مـا بـا ايـن            ها  دانشگاهبودند كه حد و حدود آنها را        ناز هم جدا    
  .                                                    ند برتابندمشكالت بخواه

دسـت او اسـت      هپس قسم به كسي كه نَفَس و جان من ب         : مي فرمايد ) ص(پيامبر  
لم خودش قدم از قدم بـر نمـي دارد مگـر    دانشجو از خانه خود به سمت خانه مع    

كنند و به هـر   اينكه در اين راه كه مي رود به هر قدم ثواب عبادت يكسال عطا مي       
كنند و زمين براي او استغفار مي كند و صبح            قدم براي او شهري در بهشت بنا مي       

و شام نمي كند مگر اينكه آمرزيده شده است و فرشتگان شهادت مـي دهنـد كـه                  
  .)46: 1359 حجتي،(ندا زادشدگان از آتشآنها آ
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ارزشي كه دين اسـالم در مـورد        استدالل از مباني اسالم ارائه شد،       با كه   گونه  همان
وجـود   دانـش و ارزش      جـدائي  فرض   لذا.  جاي ترديد ندارد   علم ارائه داده است   

ـ  ي مـا بـدون تحقيـق      ها  دانشگاهولي متأسفانه اين در     . ندارد صـورت مبناهـاي     ه، ب
وارد صحنه شـد  همراه بسته وارداتي بنام علم   صورت قوي    ه ب ته يا خواسته  ناخواس

 اين وضعيت   مهم اين است كه    . موجب تزاحم و تناقض و عقب ماندگي گرديد        و
حـذف نگرديـده    اين مغالطه زيـر بنـائي        اي صورت ريشه  هم اكنون ادامه دارد و ب     ه

حث مختلف اجتماعي   ي كشور مبا  ها  دانشگاه در   امروزهتاآنجاكه حتي وقتي    . است
ـ          دانشگاه را در   بايدنقش   ،ميشودارائه   طـور   هآن مجدداً تبيين كرد و به اين سـؤال ب

راستي  نقش دانشگاه در مسائل اجتماعي و اخـالق اجتمـاع          هجدي پاسخ داد كه ب    
 در مسائل مبتالبه سياسـي چيست؟درمـسائل       چيست؟در فرهنگ اجتماع چيست؟   
 و موضوعات مختلف پيش مي آيد چيست؟       ها خاص ورويكردهايي كه درخانواده   

 طور جامع  نقش دانشگاه در موضوعات ارزشي چيست؟ هب
 

 اصالح انحراف را از كجا آغاز كنيم ؟
  ريـشه اي و مبنـائي      دانـشگاه نقـش   :در اولين نگاه پاسـخ واضـح ايـن اسـت كـه            

ن ها تبيـي    و لذا ضروري است كه پاسخ       را فعاالنه ايفا نمايد،     نقش  اين بايستي.دارد
شوند و مراجع علمي، فني و تخصصي اين مـسائل را بـشكافند و راه حـل ارائـه                   
دهند و بر اساس نگاه ارزشي به دانش، آن دانش  مـورد نيـاز ايـن محـيط و ايـن                   

طور سازمان يافته به اين مـسئله پرداختـه          هحال ب به   تا   كه.(شرائط را فراهم نمايند   
 )نشده است

ئل فرهنگي كشور مطرح مي شـود واقعـاً بـه           پس اگر نقش دانشگاه،امروز در مسا     
 كــه  نقــش دانــشگاه در كــشورهائي .دليــل ايــن عقــب افتــادگي موجــود اســت 

 جامعـه خودشـان اسـت نقـش     فرهنـگ طور طبيعي برخاسته از      هيشان ب ها  دانشگاه 
 كه  گونه  همان عمده و اساسي را در مسائل اجتماعي وتقريباً همه امور اجتماعشان          
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امـا بـالعكس در كـشور مـا بـه علـت فقـدان چنـين                  .نماينـد   ايفا مي  استدالل شد 
هايي، كارهاي مؤثر عقب افتاد و در اين زمينـه دانـشگاه نتوانـست راه حلـي       زمينه

 از  هـا   دانـشگاه البته بعد از انقالب مهمترين مطلبي كـه بـراي            .مناسب فراهم آورد  
ـ         ) ره(جانب امام   بودكـه   اي صـورت ريـشه    همطرح شد ارتباط حوزه بـا دانـشگاه ب

 يك مجموعه واحد دانـش و ارزش        بهواقع دانشگاه و حوزه به كمك يكديگر         هبتا
 و  ارائـه بدهـد   گونه نباشدكه دانـش يـك چيـزي          و اين دست يابند   انفكاك ناپذير   

زيرا در اسـالم چنـين جـدائي        .مذهب بعنوان داير مدار ارزش چيزي ديگر بگويد       
 . ديگر اتصال داد باشد اينها رابه يكماصالً وجود ندارد كه الز

مـشوق اصـلي حركـت  علـم         . دانش زائيده اسالم است    ، و فرهنگ اسالم   نظامدر  
خواهي خود اسالم است كه اگرخـداي اسـالم و رهبـران و پيـشوايان آن دسـتور                 
نداده بودندو يا به خالف آن گفته شده بود در اين فرهنگ كسي بدنبال علم نمـي                 

رمورد علم به مادستور داده اند و گفته        صورت يك امرعبادي د    ه ب حالي كه در.رفت
ترين فعاليت بدون وقفه است كه از بـدو تولـد تـاروز مـرگ                اند كه علم ضروري   

،يعنـي كـسب علـم از          بـه دنبـال آن برونـد        مردان و زنان   و بايد همه  واجب است   
 . مسائل اصلي حيات طيبه مسلمانان است

اي در ارتباط علم و ايمـان       حاصل اينكه، يك نفاق و يك  شكاف ابتدائي و ريشه            
 ما را سـالهاي سـال تـا زمـان فهـم و               و تعليمي  عالمانه تحقيقي  در كشور حركت  

 مگـر اينكـه ايـن اتـصال بـين علـم و ديـن               .اصالح آن با مشكل روبرو مي كنـد       
 يك اتـصال ذاتـي وريـشه اي بـه          صورت هب كند،  كه دين اسالم بيان مي     گونه  همان

نقش دانشگاه درارتباط با فرهنـگ       ال تأمين شد،  وقتي اين اتص   .دهمديگر فهم شو  
آن وقـت نقـش دانـشگاه در ارتبـاط بـا سياسـت و                .جامعه هم معلوم مـي شـود      

شرفت حقيقـي در ايجاديـك نقـش        يـ پ .دگرد نيز در جامعه معلوم مي    ...حكومت و 
برخاسـته از ريـشه هـاي عميـق اسـالمي           ها  دانشگاهو روشن ودقيق     بسيار سازنده 

 مـشابه    ذاتـي   دين و علم مرزبندي    لذا تا ميان اين دو موضوع     . رخواهد بود و الغي   
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اصـرار و برگـشتن    . شود كار مؤثر متوقف خواهد بود     تصور محيط فرهنگي غرب  
روي اين موضوع به خاطر اين است كه واقعاً جاي كار اساسي باقي است تا يكي                

ل از مشكالت و انحرافات  ريشه اي در داخل جامعه دانـشگاهي موجـود مـا حـ                 
اگر اين ريشه خـوب شـناخته        براي هر كسي كه در هر جايي از علم است،          .شود

 جمـع آن   …مسيري را درحركـت ايجـاد مـي كندكـه انـشاءا            وخوب تبيين شود،  
جايي مي رسـاند كـه بتواننـد آن بـار اساسـي و مـسئوليت كـاري                   ه را ب  ها  دانشگاه

وقـت خيلـي از      آن . بخوبي انجام دهنـد     در آموزش ، تحقيق و تربيت      خودشان را 
در اتصال و ارتباط بـسياري از رشـته هـا و علـوم و                اين مباحثي كه مطرح است،    

 .كتابها و محتواها با مسائل اسالمي بالذات مرتفع خواهد شد
  مورد  و اخذبا چنين اتفاقي است كه مي توان بدون دغدغه محصوالت دانشگاه را           

بعنـوان مثـال    . ي جامعـه دانـست     نياز منطق   منطبق بر   آنها را  كرد و قرارداد  استفاده  
حكومت، حكومت داري در حال حاضر در سيستم غـرب يـك موضـوع علمـي                

سياست يك مطلب كامالً علمي اسـت و در تبيـين ظـاهراً هـيچ كـاري بـه                    .است
اين اعتباري كه دين را از سياست جدا كردند با يك هدايت             .مسائل ارزشي ندارد  

عين ديانت ما است     ما حكومت، ما است  سياست ما عين ديانت   : ديني كه مي گويد   
كامالً سمت  ،  )به ما امر به حكومت مي كند       ديانت،(از ديانت ما است    و برخواسته 

وسوي ديگري پيدا مي كند و كاربردي نمودن علم را مخصوصاً در حيطـه علـوم                
 .انساني در كشور ايران تضمين خواهد نمود

ي غربي در تحكيم و پشتيباني      ها  هدانشگابا يك مطالعه عاقالنه، همان نقشي را كه         
توان به عنوان انتطار حد اقلي بـراي          و توسعه فرهنگ خودشان ايفا كرده اند را مي        

البته با توجه به اتصال ذاتي علـم        . ي داخل كشور تصور و تصديق نمود      ها  دانشگاه
تـوان    و دين، در اسالم، مجموعه هاي متعهدتر، منسجم تر و اثربخش تري را مـي              

اري نمود كه باتعليم و تربيت دانشمنداني آگاه، وبا انجام تحقيقات بنيـادين             گز  پايه
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در اين فضاي اتصالي انتظار تحول آفريني نوين در دنياي علم و دانش و فرهنـگ                
 .را از آنها داشت

 
  نتيجه گيري

از آنجا كه مفهوم دانشگاه در بر گيرنده قطعي دو فعاليـت اصـلي تعلـيم وتحقيـق            
باشد، تعميم آن به كليه موضـوعات تعلـيم وتحقيـق پـذير الزم                 مي بمعناي تام آن  

ترين مسائل كه به تعليم وتحقيق محتاج است همانـا موضـوع             از جمله مهم  . ميايد
طور منطقي دانشگاه بايد مرجـع مـسئول در تعلـيم و تحقيـق               هلذا ب . فرهنگ است 

 طـور   بـه ، كـه    ها دانشگاهبا مراجعه به سير تاريخي شكل گيري        . فرهنگي نيز باشد  
 بـه دسـت   خاص در قرون اخير مهبط آن به مغرب زمين تعلق دارد، اين واقعيـت               
 ها  دانشگاهميايد كه نياز دين مسيحيت به دانش پشتيبان، باعث شكل گيري جديد             

 از  البته در سير تطورات دانشگاه، به دالئل زير بنائي منتج         . در قرن سيزدهم گرديد   
 دانشگاه به محل مقابله با ديانت حاكم مسيحي         كتب مقدس و مأموريت علم،عمالً    

تبديل گرديد و راه خود را از اوائل رنسانس به بعد بنحوي طي نمود كه دائر مدار             
ايـن  .  گرديـد »مـسيحيت «و علم در مقابل ديـن موجـود، يعنـي          علم بدون ديانت    

نـه، بـر اثـر اشـتراك        تخالف براي بهره برداريهاي گوناگون، بدون رسـيدگي عالما        
 .  رفته رفته به تمام اديان من جمله اسالم تعميم داده شد»دين«لفظي در كلمه 

 در غـرب، هيچگـاه از تعلـيم و تحقيـق            هـا   دانشگاهعليرغم اين تحوالت دروني،     
فرهنگ متبوع جوامع خود فارغ نبوده، بلكه با تمام توان در تبيين، تعليم، تحقيـق،               

 البته فرهنگي را خدمتگـذار بودنـد        .و توسعه و تعميم آن نقش محوري داشته اند        
كه در مباني خود جدائي دين و دانش را بصورت مفروض اصلي تصديق و تأييد               

 .نمايد مي
از طرفي ورود دانش جديد به كشور ايران، به علت عقـب مانـدگيهاي علمـي در                 

ايـن ورود   . يك مقطع طوالني تاريخي، بصورت يك سويه از غرب انجام گرفـت           
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بهمـراه ايـن ورود، غـرب    .  به ايـران شـد  ها دانشگاهري وارداتي  همراه با شكل گي   
ديني خود را نيـز بـصورت عميـق         -فرهنگ خاص برخاسته از  زيربناهاي فلسفي      

اين در حاليست كه هيچكدام از آن مبـاني در محـيط فرهنگـي ايـران                . وارد نمود 
 اسـت كـه     »ديـن «ترين تفاوت، در همان مشترك لفظـي        مهم. موضوعيت نداشتند 

.  يكـي پنداشـته اسـت      »اسـالم «و  » مـسيحيت «گاره رابطه و تعامـل علـم را بـا             نا
مسيحيت و عقبه آن يهوديت در مورد علم و ارتبـاط علـم و ديـن بـه بـن بـست                      

شوند، در حاليكـه     در آن اديان، علم و دين مقابل يكديگر معرفي مي         . رسيده است 
ارتي علـم در طـول   در اسالم، علم زير مجموعه بزرگ و مهم دين بوده، و بـه عبـ     

ي ايـران مـورد     هـا   دانشگاهاين تفاوت هرگز بصورت ريشه اي در        . دين قرار دارد  
به همـين   . تجزيه و تحليل و حذف ره آوردهاي غلط  فرهنگ غربي واقع نگرديد            

دليل براي تطبيق كامل موقعيت دانشگاه با نيـاز اصـيل فرهنـگ اجتمـاعي ايـران،                 
ن همان نكته حساسي است كه بـراي بـاز بينـي            اي. گر شد   دانشگاه نا كارآمد جلوه   

دانشگاه ميتوان در اتصال با حوزه بعنوان نماينده علم در دين اسالم مرتفع نمود و               
زمينه هاي نا همخواني اين مرجع بزرگ تعليم و تربيت  را به جهـت قيـام بـسيار        

 . مؤثرتر انتظار داشت
دانشگاه انتظار تطبيق و رفع    با توجه به آن ناخالصي وارداتي به همراه شكل گيري           

از آنجا كه مهمترين مقدمه درمان، شناخت و آگاهي به          . اين نياز حقيقي الزم ميايد    
. درد است بايد اين دردمندي ابتدا تصديق گردد تا به درمـان آن بتـوان قيـام كـرد                  

. سـازد   فهم دردمندي مرحله ايست كه زمينه سـاز دريافـت درمـان را فـراهم مـي                
نمنـدي درمـان و ملزومـات رفـع ايـن كمبـود در كـشور موجـود                  خوشبختانه توا 

 . باشد مي
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 آسيب شناسي علوم انساني
 

 1سيد مصطفي شريعت زاده
 

 چكيده 
مشغوليت ذهني مستمر انسان، در تمامي سطوح فكري و معيشتي، باموضوعات و            

، فلـسفه،   هاي مختلف علوم انـساني از قبيـل اقتـصاد           مسائل مورد بحث در شاخه    
نتـرل  بينـي و ك      شـناخت، پـيش    و تالش بـراي   » انسان«وتوجه خاص اين علوم به      

 او رفتار از طريق مشاهده و مطالعه در روش زندگي و بازتابهـاي عملـي و ذهنـي       
ـ              دسـت آمـده از      هپيچيدگي نظريه پردازي و نسبي بودن قابليـت تعمـيم قـوانين ب

، ناكارآمـدي نظـام     هـا      عوام زدگي برخي رشته    ،مطالعات موردي به شرايط مشابه    
 دانـش پژوهـي و انجـام امـور         مندي و افـزايش روحيـه      هايجاد عالق  آموزشي براي 

عدم رعايت سلسله مراتب ارائـه دروس       ،  آموزان  تحقيقاتي در دانشجويان و دانش    
، در مراحل پيش دانشگاهي و محـدوديت منـابع آموزشـي در مقـاطع دانـشگاهي               

هـا و طـرز تلقـي         اي خاص و محدود با ديـدگاه         عده دست  به  انسانيمصادره علوم   
 و  حوزه و دانشگاه در مواجهه به اين افـراد        مشخص و عدم هماهنگي و همكاري       

 كه صـرفاً در جهـت بررسـي و تـشريح            »قاديعلوم انت «تبديل اين علوم به نوعي      
                                                 

 Email: shariatzadehamir@yahoo.comدانشجوي كارشناسي علوم اجتماعي  . 1
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نظريات مطرح شده در جوامع غربي بوده و توجهي به بومي سازي و توليـد علـم              
 آسيب هايي است كه تـالش مـي شـود در ايـن              ه ازجمل شود  در داخل كشور نمي   

  .خته شودمقاله به آن پردا
 

 علوم انساني، آسيب شناسي، نظام آموزشي، ايران، دانشگاه:واژگان كليدي
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 مقدمه
طرح بحث پيرامون گذشته، حال و آينده علوم انساني، از جهاتي باعث اميـدواري              

كند كه در جامعه كنـوني      است و از سويي موجبات تاسف و حسرتي را فراهم مي          
 در ، نيازهاي گسترده و افقهاي پيش رو ـ غالبـاً  هاي تاريخي ما ـ با توجه به پيشينه 

گيـر اهـل     طور خاص گريبان   ه ب »علوم انساني «وزه   عام و در ح    طور  به »علم«زمينه  
 . علم شده است

جاي بسي تبريك و اميدواري است كه اين توجـه و بـذل عنايـت متوجـه علـوم                   
 از معـارف    شود تا تحجري را كه سالياني است اين حيطه          انساني شده و تالش مي    

جانب انصاف اين اسـت كـه در        ده است، از ساحت آن بزدايد؛     را محصور خود كر   
هاي اخير بيش از پيش ـ البته هنوز نـه در خـور و شايـسته ـ بـه ايـن علـوم          سال

 . ها را ناديده گرفت شود و نبايد اين تالش پرداخته شده و مي
ه اسـت معمـول و      اما تاسف از اين بابت كه ترك اولي در جامعـه مـا امـري شـد                

ست كه به امـوري پرداخـت شـود كـه در درجـه اول               ا  متداول و خالف عادت آن    
 ما  شك برخاسته از درك نيازهاي      اهميت و ضرورت قرار دارند و اين اضطرار بي        

اي اسـت       جامعه كنوني ايران جامعـه    .  علم تكنيك است   ويژه  ها،به  در تمامي عرصه  
 ر طبيعي و انساني كه شايد به جرئـت        شما  يهاي ب  پويا، مقتدر و سرشار از توانايي     

ليكن آنچـه باعـث رنجـش خـاطر         . نظير  بتوان گفت از اين نظر كشوري است بي       
 هميشه از يك معـضل بـزرگ رنـج          »ايراني«شود اين است كه       ظريف انديشان مي  

برده و البته شايد خود نيز به آن وقوف كامل داشـته باشـد، امـا بواسـطه عـدم                      مي
نع، يا اصوالً در صدد رفع آن برنيامده و يا اينكه به خطـا رفتـه                درك شرايط و موا   

 و فقـدان    »عـدم اعتمـاد بـه نفـس       «حال تاريخ ما بيانگر اينست كـه        در هر   . است
هاي فردي و جمعي،      ها، استعدادها و قابليت    شناخت كافي و واقع بينانه از توانايي      

ر را منحـرف    شـود كـه گـاه مـسير توسـعه و پيـشرفت كـشو                منجر به نتايجي مي   
خوشبختانه اين معضل تا حدود زيادي در زمينه علوم طبيعي، تجربـي و             . سازد  مي
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هاي بلند و موثري در مسير استقالل علمـي ايـران برداشـته              رياضي برطرف و گام   
رغم افزايش روز افـزون كمـي و         تأسفانه در حوزه علوم انساني،به    اما م . شده است 

قي چنداني صورت نگرفته تا شاخصي براي       آماري اين علوم، پيشرفت كيفي و عم      
 . ارزيابي ميزان گسترش آن در دست باشد

ـ  يـ با  نيازي به استدالل نيست كه علوم انساني مي        عنـوان شـالوده و اسـاس        هست ب
نگــاهي بــه ســير . هــاي زيــر بنــايي كــشور مــدنظر قــرار گيــرد سياســت گــذاري

   توسـعه، صـرفاً    هاي جوامع غربي گوياي اين واقعيت است كه در رونـد           پيشرفت
 بلكه تالش براي رسيدن     ي علوم تجربي كارساز نبوده ونيست؛     تكيه بر دستاوردها  

به سطح مطلوبي از انديشمندي در عرصه علوم انساني الزمه رشد جـامع و همـه                
هـاي دراز مـدت      هـاي كـالن اقتـصادي، سياسـتگذاري        برنامه ريـزي  . جانبه است 

 نيازمنـد اسـتفاده از صـاحب        همگـي  هاي تاريخي  فرهنگي و اجتماعي و بازنگري    
بده در علوم انساني است كه بيانگر نياز مبرم و اساسي در پرداختن عميـق  نظران ز 

. به اين علوم و گسترش سطح آموزشي آن در جوامع دانشگاهي و رسـانة اي دارد   
عدم بودجه بندي مناسب و نبود تسهيالت الزم براي پيـشبرد امـور تحقيقـات در                

كنـد كـه    منـدان و محققـان ايجـاد مـي     ه سرخوردگي را در عالقـ اين حوزه، نوعي 
شك اولين نهاد متضرر از اين منظر، خود حكومت و تـصميم گيـران خواهنـد                  بي
ـ   گير در ساير زمينـه  هاي چشم چه بسا كه با وجود پيشرفت     . بود دليـل نبـود    ههـا، ب

اعث هـدر   ريزي صحيح و اصولي و تقسيم ناعادالنه امكانات و تجهيزات، ب            برنامه
ها و منابع انساني شده و تنها نتيجـه آن سـردرگمي و اتـالف وقـت،            رفتن سرمايه 

 . هاي كمياب باشد هزينه و فرصت
هاي دلسوزانه وتحقيقات ارزشـمند پيـشينيان و معاصـران ايـن      البته نبايد از تالش 

بزرگاني چون شهيد مطهـري، دكتـر شـريعتي، مرحـوم           . علوم  به سادگي گذشت    
و متفكراني چـون دكتـر سـروش، دكتـر كـديور و امثـالهم همگـي                 ... بازرگان و   

هاي بلنـدي چـه در زمينـه بـومي سـازي و چـه در سـاحت نظريـه پـردازي                       گام
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اما صحبت از تداوم و استمرار ايـن مـسير          . اند كه نبايد ناديده گرفته شود       برداشته
شـك    بـي . صورت امري پيگير دنبال شود     هاست كه از انحصار فرد خارج شده و ب        

ن ديگري نيازمنـد بـه تـرويج فرهنـگ          جامعه كمابيش نوپاي ايران بيش از هر زما       
 كه جز با توسل به استعدادهاي بالقوه درونـي و ارج نهـادن بـه                است» توليد علم «

هاي فكري و عملي انديشمندان خود راهي براي برون رفـت از ايـن نيـاز                 فعاليت
 . ندارد

 آيد تا بتوان با  ديدي واقع گرايانه موانـع و     اميد است در اين مجال فرصتي فراهم      
 هايي  در جهت رفع آنها پيشنهاد    مشكالت پيش روي اين علوم را شناسايي كرده و          

بديهي است از هر منظري كه بـه ايـن علـوم نگريـسته شـود مباحـث و       . ارائه داد 
 . تواند مفيد فايده باشد هاي جديدي براي تعميق يافت خواهد شد كه مي سرفصل

 
  زوم آسيب شناسي علوم انسانيل

هـاي تـدريس و راهكارهـاي آمـوزش در علـوم             بازنگري در سطح بنـدي، روش     
 »انـسان «اين علوم از آنجا كه  . بررسي است انساني، از جهات مختلف قابل طرح و        

ت بايست از حساسيت، اهميـ      گيرند، مي   را به عنوان موضوع براي خود در نظر مي        
ــااليي برخــوردار باشــن  و »ارتباطــات جمعــي«، »كمــال«، »ســعادت«. دو دقــت ب

هـاي ذهنـي و عملـي انـسان در طـول              موضوعاتي از اين دست، مسائل و دغدغه      
. ه آنهـا داده نـشده اسـت     تاريخ بوده و هنوز پاسخي قابل اجماع و خدشه ناپذير ب          

 باعث شده تا انسان امروزي ضمن اشتغال به امور معيـشتي، خـود را               همين مسئله 
ها ببيند و درصدد يافتن پاسخي اقناع كننده به آنهـا            رض اين پرسش  همواره در مع  

با پيچيده شدن هر چه بيشتر جوامع و ارتباطات انـساني، عمـق و اهميـت                . برآيد
اين مسائل بيشتر شده و عطش يافتن راهي براي رسيدن به آرامش ناشي از پاسخ               

 و خوشـبختي،    ماهيـت سـعادت   . دهي به اين سواالت در انسان رو به تزايد است         
ابهاماتي است كـه ذهـن      ... نهايت ظرفيت وجودي انسان، چيستي روح و روان و          
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دهد و علوم انساني به عنوان روش علمي و منطقـي در برخـورد                آدمي را آزار مي   
 . بايست توان پاسخگويي به آنها را داشته باشد با اين مسائل مي

ير آب در يك دماي معـين و        شايد دانستن يا ندانستن علت سقوط اشياء دليل تبخ        
انجماد آن در دمايي ديگر و مسائلي از اين نوع، براي عامه مـردم تفـاوتي نداشـته        

اي هستند كه علم يا ج هل نسبت بـه آنهـا تـأثيري در                 ها از گونه    اين پديده . باشد
شـك   اما در جريان زندگي طبيعي و اجتمـاعي انـسان بـي     . رخداد طبيعيشان ندارد  

اين گونه حوادث   . تفاوت گذشت   توان از كنار آنها بي      د كه نمي  ده  حوادثي رخ مي  
اي براي خـود      را به گونه   كند تا علت آن     انسان را وادار به اتخاذ موضعي خاص مي       

شـمار ايـن رويـدادها، حتـي در         . قابل توجيه و براي ديگران قابـل توضـيح كنـد          
كري متكـي  كند كه فرد به نوعي سيستم علمي ـ ف  صورت اندك بودن، ايجاب مي

باشد تا بتواند با دارا بودن مباني ذهني، راهي براي فراروي از اين آشفتگي فكري               
البته تمام مردم درصدد پاسخ دهي قطعي و مستحكم به اين مسائل نيـستند،              . بيابد

اما اين امر مشكلي در خصوص پيدايش علمي براي حل ايـن معـضالت و ارائـه                 
 . كند  و خواص ايجاد نميطريقي مناسب با سطح درك و فهم عوام

ها، لزوم تسريع در پاسخ دهي مناسـب و اهميـت ذاتـي آنهـا،                 استمرار اين مشغله  
امكان سردرگمي، اقناعهاي مقطعي و درآميختن واقعيت بـا خرافـه و تحريـف را               

هاي   هاي مختلف فكري، مكاتب و فرقه       از همين نقطه است كه نحله     . دنبال دارد  هب
 .گيرد  شكل ميشناسي بعضا متضاد جهان

هـا را     علوم انساني وظيفه خطير بررسي و تحليـل علمـي ايـن مكاتـب و انديـشه                
رو  از اين . كند  هاي فردي و اجتماعي پديدآورندگان آنها دنبال مي        خارج از گرايش  

وم تحقيـق و گـره گـشايي        گونه بيان كرد كه فلسفه پيـدايش ايـن علـ           توان اين   مي
 »مـسائل انـساني   «هـا را تحـت عنـوان كلـي          تـوان آن     مـي   مسائلي است كـه    درباره
اگر علوم  : در اهميت و حساسيت اين علوم تنها كافي است بدانيم         . بندي كرد   طبقه
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د، وظيفـه   دهنـ    را ارائـه مـي     »زنده ماندن «هاي بهتر و بيشتر       طبيعي و تجربي روش   
 . عهده علوم انساني است ه ب»زندگي كردن«دشوار بهتر 

هايي هستند كه آنها را از سـاير علـوم متمـايز     ژگياين علوم داراي مختصات و وي     
هاي تخصصي جهت رسيدن به اهداف        كرده و در عين حال باعث ايجاد زيرشاخه       

  :شود خاص در متن آن مي
راي ا است؛ به عنوان موجودي عاقل، مختـار، د        »انسان«ـ موضوع مميزه اين علوم      

از اين  .  و رفتاري  هاي گوناگون حسي   زندگي اجتماعي به صور مختلف و گرايش      
رو اين علوم درصـدد سـاده سـازي و اليـه بـرداري از وجـوه مختلـف فـردي و             

 . بيني و كنترل رفتار او هستند اجتماعي شخصيت انسان و پيش
كننـد،    ـ از آنجا كه اين علوم توجه خود را معطوف به انسان و شخـصيت او مـي                 

در . تر از ساير علوم اسـت      فرضيه سازي و نظريه پردازي در آنها به مراتب پيچيده         
بسياري از علوم طبيعي و تجربي با دانست خواص ظـاهري و ذاتـي اشـياء و يـا                   

ـ  ها در آزمايشگاه، مي م بر پديده كشف قوانين حاك   وان بـه نظـام علـي و معلـولي     ت
دليل اينكـه در علـوم       هاما ب . مابين آنها دست يافت و قوانين الزم را استخراج نمود         

بينـي و كنتـرل    انساني با موجودي به نام انسان مواجهيم كه در بسياري موارد پيش         
رفتار در او حتي از دسترس خود او نيز خارج است، قطعيتي كه در علوم تجربـي                 

ضـمن اينكـه در     . نمايـد   وجود دارد در اين علوم تا حـدودي دسـت نيـافتني مـي             
 تمـدن يـا انقـالب، تـشخيص عوامـل دخيـل يـا               بررسي يك پديده انساني، نظير    

 . اي امري نسبي است حاشيه
با وجود موارد ذكر شده اهميت اين علوم همچنان به قـوت خـود بـاقي اسـت و                   

هاي قبـل   هنكته مهم تالش براي دستيابي به فرضي    . رود  شكي در علم بودن آن نمي     
ثري در اين زمينـه  هاي مؤ  مشابه است كه خوشبختانه گام   اثبات و تعميم به اوضاع    

 . برداشته شده است
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 آسيب شناسي علوم انساني
در بررسي هر پديده كه به صورت نظام مند در بستر تـاريخ جريـان دارد، آسـيب                  

طرفانـه انجـام شـود، امـري       بـي  صورت دقيق و كامالً    هشناسي و آفت زدايي اگر ب     
 بـه ايـن امـر    است ضروري و گاه حياتي تا آنجا كه شايد تداوم آن پديده مشروط   

از طرفي آفت زدايي سبب تصفيه و پيراستگي موضوع از الحاقات خـارجي             . شود
در خصوص علوم انساني نيز با توجه به حساسيت موضوع مـورد بحـث         . شود  مي

و دامنه شمول و نفوذ آن در ميان اقشار مختلف مردم، اين مهم بـيش از پـيش بـر          
در ايـن بخـش     . كند  نگيني مي نظران اين حوزه س    دوش دست اندركاران و صاحب    

 به اين علوم مشخص و راهكارهاي افزايش        »كم لطفي «داليل  سعي شده تا بعضي     
 .سطح كيفي آموزش آن در مقاطع مختلف ارائه شود

به اين  . اند   شده »عوام زدگي «هاي علوم انساني دچار آفت         رشته  متأسفانه برخي  .1
گي روزمره و معيشتي مـردم دچـار        علت درگير بودن با زند     هها ب   معنا كه اين رشته   

اند كه آنان را از رده علمي بودن خـارج كـرده و بـصورت                 هايي شده  شاخ و برگ  
ـ .  نادرست درآورده است   هاي بعضاً  اي از عقايد و ذهنيت      مجموعه عنـوان مثـال     هب

امروزه كمتر جمعي را ميتوان سراغ گرفـت كـه در           . توان علم اقتصاد را نام برد      مي
هاي اقتصادي به ظـاهر      ط با اين علم و نارضايتي ناشي از سياست        آن مباحث مرتب  

ـ     . نادرست دولتمردان مطرح نشود    دار و گـسترده      قـدري دامنـه    هاين مباحث گـاه ب
را  را نفـي و آن     هاي آن  برد و ارزش    شود كه اصل نظام حاكم را به زير سؤال مي           مي

ـ  مهلكـي بـراي علـم        هـاي   عوام زدگي خطر  . كند  لي تخطئه مي  به ك  : دنبـال دارد   هب
سطحي نگري و نگاه قشري به مسائل، وفـور شـايعه، دروغ، تحريـف و تهمـت،                 

هاي  هاي گروهي در تفسير مطالب، ايجاد نارضايتي       هاي فردي و گرايش    برداشت
كاذب و احساسي در عوام، همگي آفتهاي عوام زدگي است كه بايد كنترل و مهار               

 . شود
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هايي نظيـر سياسـت، اقتـصاد،         ني، شايد رشته  هاي مختلف علوم انسا     در ميان رشته  
 بـيش از سـايرين در معـرض    شناسي روانتاريخ، علوم اجتماعي و حتي ادبيات و        

 . اين تهديد قرار داشته باشند
توانـد پايگـاه مـستحكمي بـراي ايجـاد         نظام آموزشي ايران به هيچ عنوان نمـي        .2

 گـرايش بـه   بـراي   آموزانقي در ميان دانش انگيزه و عالقه به كار پژوهشي و تحقي       
هاي كتب درسي، روش تـدريس دبيـران، غلبـه           سرفصل. سوي علوم انساني باشد   

جنبه حفظي مطالب بر مطالب تحليلي و استداللي، همگي از نكاتي اسـت كـه در                
رعايت نكردن سلسله مراتب    . كاهش رغبت دانش آموزان به اين علوم مؤثر است        

 شده و سـردرگمي مخاطـب را مـضاعف          و گسستگي ارائه مطالب نيز مزيد علت      
ها عموما نـه از روي عالقـه،          از همين رو شاهديم كه گرايش به اين رشته        . كند  مي

بلكه صرفا در جهت شكـستن سـد كنكـور و ورود بـه دانـشگاه اسـت و همـين                     
مـسير منجـر بـه      شـود كـه ركـود و سـردي در ادامـه               انگيزگي اوليه باعث مـي      بي

اطالعاتي در  رغم داشتن مدرك آكادميـك، صـرفاً       شود كه به  آموختگاني    دانش                سيل
حد كتب درسي و جزوات آموزشي داشته و خارج از اين حوزه، توانايي تجزيه و               

بايـست    لزوم بازنگري مي.تر توليد علم را نداشته باشند    تحليل مسائل و از آن مهم     
قـه   هدفمند كردن كتب درسي، روش تـدريس دبيـران محتـرم، افـزايش عال              براي

. دانش آموزان به كار گروهي و پژوهش، نه صرفاً جهت كسب نمره، انجـام شـود               
به عنوان مثال در كتاب فلسفه سال سوم دبيرستان تحت عنوان آشنايي بـا فلـسفه                

شود كـه     اسالمي، مطالب پيچيده و عميق فلسفي به صورت كوتاه و گذرا ارائه مي            
االت مطرح شده در ذهن     ري از سؤ  كند، بلكه بسيا    ا مشكل مي  نه تنها فهم مطلب ر    

توان در سـاير كتـب درسـي          موارد مشابه را مي   . كند  پاسخ رها مي    آموز را بي    دانش
سمت نمره و صـرف گذرانـدن        هاين شيوه ارائه مطلب گرايش ب     . هم مشاهده كرد  

ها، اگر بر  حتي عالقه به اين رشته   . كند  واحد درسي را در دانش آموزان تقويت مي       
اي سـطحي اسـت و پـس از           ع تدريس و آموزش باشد، بعضا عالقـه       مبناي اين نو  
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مواجهه دانش آموز با عمق مطلب در دانشگاه ممكن است تبديل به سـردرگمي و      
 . تحير شود
محـدود  . هاي دانشگاهي نيز همين مشكل تا حدودي قابل مشاهده است           در محيط 

دن صـرف   بودن منابع آموزشي، پويا نبـودن روش تـدريس اسـاتيد و مـستمع بـو               
ها باعـث كـاهش بـازدهي         دانشجويان، مسائلي است كه كم و بيش در اين محيط         

 . شود آموزش عالي مي
از ايــن رو بــازنگري در منــابع آموزشــي و مــشاركت  دانــشجويان در برگــزاري 

هــايي بــراي افــزايش عالقــه  توانــد بــه عنــوان روش ســمينارهاي تخصــصي مــي
 . دانشجويان مفيد واقع شود

دست افرادي    به  ره شدن اين علوم   مصاد«ترين آفتهاي علوم انساني       زرگاز ب  يكي   .3
معه ما بـاب شـده بـسيار تاسـف ور و            آنچه چند سالي است در جا     .  است »خاص

ند تا خود را يگانه منبع و ماخـذ كليـه علـوم             ا  اي در تالش    عده.  است »وحشتناك«
 همفكران خود را    انساني قلمداد كنندو هر انديشه و صدايي خارج از دايره خود و           

تخطئه كرده و با ايجاد فضايي بسته و انحصاري راه را براي ابراز نظرات مخـالف                
اين گروه با كسب وجهه دينيو مذهبي براي خود سعي دارند سـخن خـود               . ببندند

 و كالم دين قرار دهند و با استفاده از حساسيت و عـصبيت              »كالم خدا « با   را برابر 
هـاي عـوام      ها و افكار متحجرانه خـود را بـا برچـسب            همردم در اين زمينه، انديش    

 . پسندانه وارد ذهن مردم كنند
 و شايد تنها پل ارتباطي ميان حوزه و دانـشگاه           »بهترين«در حالي كه علوم انساني      

هـا پـرورش      هاي علميه و چـه در دانـشگاه         باشد، و صاحبنظراني چه در حوزه       مي
اند، بر اين دو نهاد فرض است كه          رداشتهيافته و گامهاي مؤثري در پيشبرد علوم ب       

دوشا دوش يكديگر و به دور از تعصبات و لجاجتهاي بيهوده، نقاب از چهره اين               
بارها . دين فروشان بردارند و در كنار يكديگر كاروان علم و دين را به پيش ببرند              

ايـن  هاي    اي در يكي از شاخه      ايم كه اساتيدي از دانشگاه با طرح نظريه         شاهد بوده 
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علوم، از تاريخ و فلسفه گرفته تا جامعه شناسي و روان شناسي و ادبيات با چنـان                 
اند كه گويا تا پيش از اين         مخالفت و عكس العملي از سوي حوزويان مواجه شده        

از آنطرف، جامعه   !! اند و اكنون خالف آن ثابت شده است         كرده  ادعاي عصمت مي  
د كه گويي هيچ سنخيتي ميانشان نيـست        كنن  دانشگاهي چنان با حوزويان رفتار مي     

كنند كه گويا حوزويان نظرياتشان را از         و چنان به تحجر و انجماد محكومشان مي       
 !!دهند درون غار مي

بـسته لبـاس روحانيـت اسـت ونـه            نه اينست و نه آن و حـق نـه دل           حالي كه در  
داعيـه  . ورندآ  ند كه علم را به پرواز درمي      ا  اين هر دو با هم    . وابسته كسوت استادي  

وحدت حوزه ودانشگاه نيز نقطه آغازي جز اين ـ فهم متقابل و احترام به حقـوق   
 . تواند داشته باشد يكديگر ـ نمي

بـه ايـن    . انـد    تبديل شده  »علوم انتقادي «نساني در ايران، تا حد زيادي به         علوم ا  .4
نظـرات  معنا كه بيشتر منابع و نظريات مطرح در اين علوم ترجمـه و تفـسيري از                 

اين نكته شايد در كوتـاه مـدت و بـراي آشـنايي بـا               . مطرح شده در جوامع ديگر    
هاي مختلـف امـري پـسنديده         ها و نظرات بزرگان اين علوم در شاخه         افكار، زمينه 

شـود و     اما استمرار و دوام آن در درازمدت منجر به ايستايي و ركود آن مـي              . بشد
 و نظريه پردازي و بومي سـازي        »د علم تولي«گيرد همان     چه مورد غفلت قرار مي    آن

علوم است كه آفتي است بزرگ براي جامعه ما كه بيش از هر چيز نيازمند دروني                
هـاي نظريـه     رو تأسـيس كرسـي     از اين . سازي بومي است    ها و فرهنگ    كردن آموزه 

ان، برنامه ريزي بـراي كـاربردي كـردن نظريـات     نييهاي پيش پردازي، تعميق تالش 
اي درخـشان     سـاز آينـده     جه به نخبگان اين عرصه، ميتواند زمينـه       مطرح شده و تو   

هـاي علـوم تجربـي و         براي ايراني باشد كه اكنون توانـسته در بـسياري از شـاخه            
رياضي در ميان ساير جوامع حرفي براي گفتن داشته باشد و چـه نيكوسـت اگـر                 

 .  باشندها مايه سرافرازي و افتخار آن علوم انساني نيز پا به پاي اين شاخه
 



 شناسي علوم انساني در ايران آسيب  

 

490

  ارائه چند پيشنهاد
 مطلوب، ذكر چند پيـشنهاد      براي كم كردن فاصله بين وضيعت موجود و وضيعت        

گذاران، سـعي در عملـي    دانم كه اميدوارم با عنايت مسئوالن و سياست         را مفيد مي  
 : كردن آنها شود

عه هاي علوم انساني از قبيل جام       ـ برگزاري المپيادهاي علمي در زمينه برخي رشته       
 ... . شناسي، اقتصاد، روان شناسي و 

گذاري منسجم و اصولي و هدفمند در جهت تسهيل اعـزام دانـشجويان              ـ سياست 
هـاي آنـان در بـه         ممتاز به دانشگاههاي معتبر خارج از كشور و استفاده از آموخته          

 . روز كردن دانش داخلي و بومي كردن آن
رآمـدي و كـاربردي كـردن       ـ توسـعه مراكـز تحقيقـاتي و پژوهـشي بـا هـدف كا              

ــردن در      ــاظ ك ــت لح ــردان در جه ــه دولتم ــله ب ــايج حاص ــه نت ــات وارائ تحقيق
 . ريزيهاي كالن برنامه

هـا   گونه كنگـره   در پايان جا دارد از كليه مسئوليت، دست اندركاران و طراحان اين           
نويـسنده خـود بـه    . گيري نتايج آنرا به انتظار بنـشينيم        تشكر كرده واستمرار  و پي     

ـ ) علـوم اجتمـاعي   (هاي علوم انساني      ان دانشجوي يكي از شاخه    عنو خـوبي بـا     هب
كنـد تـا در حـد         تنگناها و موانع پيش روي اين علوم آشـنايي دارد و تـالش مـي              

اميـد اسـت بتـوانم سـهمي هـر چنـد         . بضاعت و توانايي خود بر آنها چيره شـود        
 . قالتوفي و من ااهللا. ش و آموزش آن ايفا كنمكوچك در گسترش دان
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