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 چکیده
تحقیق حاضر سعی دارد نقش علوم انسانی را در توسعه سیاسی جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی 

اصلی این گونه مطرح شده است که علوم انسانی چه تاثیر بر توسعه قرار دهد. در این راستا، سوال 

سیاسی جمهوری اسالمی ایران داشته است؟ در پاسخ مقدماتی این فرضیه مطرح شده است که وجود 

عوامل و متغیرهای منفی تاثیرگذار در بعد آموزشی، پژوهشی و ... باعث شده است تا علوم انسانی تاثیر 

روش تحقیق حاضر نیز مبتنی بر روش  اسی جمهوری اسالمی ایران نداشته باشد.چندانی در توسعه سی

مدی سازی، ناکارآسازی و بومیعواملی همچون خلط اسالمیبه طور کلی،  تحلیلی خواهد بود. –توصیفی 

شناسی مناسب علوم انسانی اسالمی، نقش کم رنگ پژوهش در علوم انسانی صادراتی غرب، فقدان روش

انسانی، محدودسازی روش تحقیق در علوم انسانی به روش تجربی، چالش های نهادی و مشکالت علوم 

آموزشی علوم انسانی باعث شده است تا نقش و تاثیر گذاری علوم انسانی بر روند توسعه سیاسی در 

 جمهوری اسالمی ایران با موانع و محدودیت های بسیاری مواجه شود.

 .توسعه سیاسی، آموزش، پژوهش، اسالمیعلوم انسانی، : کلمات کلیدی
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 دینادر محم

 یاسی، دانشگاه آزاد، ایالم، ایران.کارشناسی ارشد علوم س

 
 نام نویسنده مسئول:

  نادر محمدی

 نقش علوم انسانی در توسعه سیاسی جمهوری اسالمی ایران
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 مقدمه
شکل ترین مرسد مهمبرانگیز در محافل علمی گردیده است. به نظر میهای چالشامروزه وضعیت علوم انسانی در کشور ما یکی از بحث

اقتضائات آنچه بیش از همه جلب  اسالمی هماهنگ نیستند و در میان این نیازها و -این علوم آن است که با نیازها و اقتضائات جامعه ایرانی

ناختی شهای اسالم است. از طرفی اسالم یك دین اجتماعی است، یعنی با مبنای انسانها و ارزشکند ربط و نسبت این علوم با آموزهتوجه می

نامه دارد؛ و از طرف دیگر، های مختلف حیات اجتماعی وی نیز برکند، نه تنها برای حیات فردی انسان، بلکه برای عرصهخاصی که ارائه می

اند. اگر در عرصه علوم های زندگی انسانشناختی خود، مدعی ارائه برنامه برای تمامی عرصهعلوم انسانی جدید نیز بر اساس مبانی انسان

دید و های علوم جههایی است که حاصل تعامل معرفتی بین آموزانسانی، مقصود از علم دینی را دیدگاهی بدانیم که طرفدار گسترش اندیشه

 ترین نیاز در عرصه علوم انسانی را نیاز و ضرورت تولید علم دینی معرفی کرد.توان مهمباشد، آنگاه میهای اسالم میآموزه

 

 علوم انسانی و توسعه
 ز جنگ جهانیی یك موجود و تحقق حالت کامل و طبیعی آن است، اما بعد اهای بالقوههرچند توسعه به معنای بالفعل شدن ظرفیت

یافته، وصف وضعیتی شد که جهان سوم در مقابل کشورهای غربی نداشت؛ چیزی دوم به دنبال استعمارزدایی و ظهور کشورهای تازه استقالل

ن. ه سوی آیافت و حرکت بیافتگی با محوریت غرب معنا میتوسعهتوانند باشند یا باید باشند، معنا شد و ضرورت یافت. کمکه نیستند و می

ی سیاسی مارکس داللت داشت به فاصله با کشورهای غربی تغییر معنا داد. ادبیات فقیر و غنی و مفهوم توسعه که تا پیش از این ذیل اندیشه

 تغییر معنا یافت. -با فرض تکامل خطی -نزاع میان آنها، به توسعه و حرکت به سمت صورت کشورهای ثروتمند

ماندگی از سویی و مناقشات و مجادالت ایدئولوژیك میان ایاالت متحده و رهایی از وضعیت عقبی این کشورها و ضرورت توسعه

ی توسعه این کشورها منجر شد. از آن ی مطالعات توسعه دربارههای توسعه و همچنین حوزهشوروی از سوی دیگر، به ظهور الگوها و برنامه

ه، تطوراتی یافته که هم با تطور درك از توسعه همراه بوده است و هم با تغییر شرایط دوش وضع عملی توسعزمان تاکنون، مطالعات توسعه هم

یافته مانند میالدی از توسعه راهی بود که کشورهای توسعه 60و  50میالدی  60و  50ی اجتماعی. درك اولیه و عمومی در دهه -تاریخی

 فنی بود. -جدد و یك راه چندوجهی ناشی از پیشرفت اقتصادیی آن، تاند که مشخصهبریتانیا، ایاالت متحده و شوروی رفته

های اجتماعی، انفجار جمعیت، تضادهای قومی و پیروزی انقالب اسالمی توجهی جدید به توسعه ایجاد کرد به نحوی که چیستی بحران

ی ندیشهفزایش نابرابری اجتماعی سبب شد ایافتگی و مرتفع نشدن فقر و اسان، مهیا نشدن وضعیت توسعهتوسعه مورد پرسش قرار گرفت. بدین

وجه شد یافتگی بیاندیشد. بدین ترتیب از وجهی دیگر به توسعه تیافتگی، به چیستی و چرایی توسعهتوسعه بار دیگر فراتر از چگونگی توسعه

یافتگی معطوف است به دو هیت توسعهبه بعد نام برد. این توجه که به چیستی و ما 90ی توان از آن به عنوان توجهی فلسفی در دههکه می

 یافتگی التفات دارد و در نتیجه، تعریفیی انسانی که ورای چگونگی، به چیستی توسعه و ماهیت توسعهی توسعهگونه رخ گشود؛ اندیشه

را به  ماهیت و چرایی آن یافتگی وی پساتوسعه که آرمان توسعهدهد و در سوی دیگر، اندیشهیافتگی ارائه میغیراقتصادی از وضعیت توسعه

 (.138: 1392کشد. )مظفری نیا، چالش می

های اقتصادی توسعه، متذکر به این نکته است که توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی ی انسانی، با وجود اهمیت جنبهتوسعه

گیرد. های بومی را هم دربرمیها و سنتت ارزشهای سیاسی و بزرگداشاست و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی، آزادی

ی انسانی، نه تنها توجه به ابعاد فرهنگی بیشتر شد، بلکه آنها را مستقل از اقتصاد کرد. اکنون سخن از تعریف توسعه ی توسعهبا طرح اندیشه

 بر اساس شرایط بومی و پیشرفت مبتنی بر بوم هر کشور است.

 

 ماهیت علوم انسانی
 و گستردگیجامعیت  -1

های اساسی در نیل به ها و همچنین ناتوانی ما از دسترسی به همه آن اطالعات یکی از دشواریدر علوم انسانی حجم عظیم داده

گیرد که علوم انسانی برخالف علوم ریاضی و طبیعی حوزه بسیار پیچیده و متنوعی شود. این مشکل از آنجا نشأت میپردازی محسوب مینظریه

شود که اوالً آگاهی نسبت به تمامی آنها های مختلف تاریخی را شامل میهای نامعین، کم و بیش مبهم، متغیر و معطوف به دورهاز داده

ه آورد، این کباشد. این موضوع اهمیت سطح تحلیل را مجدداً به یاد میغیرممکن است و ثانیاً وجود آنها برای ساخت نظریه الزم و ضروری می

ا باید شروع کنیم و در انتخاب نخست خویش تا چه حد به درستی عمل نماییم و راه خویش را از بیراهه بشناسیم، نیازمند فکری بدانیم از کج

 (.122: 1388)سلیمانپور، شود.و منطقی ناشی از نظریه است که همواره جای خالی آن احساس می
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آوری به همراه دارد که هرگاه علمی سردرگمی و بالتکلیفی عذابجامعیت و گستردگی موجود در علوم انسانی برای محقق این حوزه 

ن بیهوده کراگیر نداشته باشد، همانند غریقی که در اقیانوس بیبست فکری و فضای نفسبرنامه مشخص و روشنی برای خروج از چنین بن

نما، خواهد بود. اهمیت موضوع زمانی آشکار نقشه و قطب انتها و بدونای در کویری بیزند تا راه نجاتی یابد و یا مانند گمشدهدست و پا می

های دور و در اعماق تاریخ گذشته های علمی )علوم انسانی( از گذشتهها و آموزهها و اندوختهشود که بدانیم حجم عظیمی از اطالعات، دادهمی

 دهد.ر قرار میتا به حال وجود دارد که چه بسا هر کدام به نوعی فهم ما از مسائل را تحت تأثی

 

 نسبیت و ناپایداری -2
اع نمود توان آنها را از علوم انسانی انتزهایی است که نمینسبی در برابر مطلق و ناپایدار یا متغیر در مقابل ثابت و بدون تغییر، ویژگی

ط به عنوان نمونه در علوم سیاسی و رواب و به عبارتی ماهیت قضایای علوم انسانی از نوع نسبی، متغیر، ذهنی و مرتبط با احساس افراد هستند.

المللی مفاهیمی چون قدرت، امنیت و یا موانع و همچنین در اقتصاد مفهوم ثروت و سرمایه، چیزهایی نیستند که بتوان به طور مطلق قائل بین

ی خود معطوف به حیات موجودات شود در تحلیل نهایبه تبیین و تعیین آنها شده، مفهوم قدرت که همواره دانش سیاسی با آن تعریف می

 (.123: 1388)سلیمانپور، باشد که هر کس از آن برخوردار است.است و حداقلی از توانایی می

راد شود و به نسبت احساس افاز سوی دیگر ناپایداری و تغییر در علوم انسانی به دلیل این که بسیاری از مفاهیم آن در ذهن ایجاد می

 باشد.کند لذا فاقد ثبات و یکدستی در برداشت و تبیین افراد مییهای متفاوتی پیدا مفهم

 

 فقدان عینیت علمی -3
شناختی، جذابیت خاصی ایجاد کرده گرایان و رفتارگرایان در مطالعات روشاین موضوع مشکلی است که به شکل جدال میان سنت

رهنگ های ارزشی و فبینی فلسفی و حتی گاه ناشی از برداشتاز جهانطوری که اطالع داریم در نگرش سنتی، علوم انسانی تابعی است. همان

ئولوژیك، های فلسفی و ایدبینیجوامع است. با این تعبیر، قوانین علوم انسانی فاقد ثبات و عمومیت هستند. بر همین اساس به مقتضای جهان

گذارد. بنابراین دار بر قوانین و نظریات علمی اثر میی جهتهای مکاتب و عناصر فرهنگگیریها و جهتها و بینشنظریات مختلف و ارزش

: 1369زاده، شود )سیفطرف باشد و در نتیجه علوم انسانی به معنای دقیق کلمه علم محسوب نمیتواند از نظر ذهنی بیعلوم انسانی نمی

32.) 

کرد  شناختی است، پس باید به رفتار انسانی بسندهشگرایی روترین رکن علم عینیبرخالف نگرش سنتی در رویکرد رفتارگرایانه، مهم

شناختی علوم طبیعی های مختلف بازشناخت. نکته مهم در این رهیافت این است که روشهای رفتاری را تحت تأثیر محركو قانونمندی

ه صورت عدد و رقم درآورد و تحلیل آماری های اجتماعی و انسانی را بتوان دادهشود لذا میتجربی در فهم علوم انسانی نیز به کار گرفته می

گاه قادر به تبیین درست و کامل آنها تواند در بعضی موضوعات علوم انسانی راهگشا باشد ولی هیچنمود. هرچند این روش کم و بیش می

 ارد با ایجاد رویکردی تلفیقیگیری رهیافت التقاطی از جمله فرار رفتارگرایی شده است که سعی دنخواهد بود، این خود عامل مهمی در شکل

 (.14: 1391)الویری، تری از فهم علوم انسانی ارائه دهد.انداز واقعیهای هر دو روش سنتی و رفتارگرایانه چشماز ویژگی

 

 مسأله زبان، مفاهیم و تعاریف -4
 توانیك برداشت کلی زبان را میزبان که باید نظریه را در قالب آن بیان نمود به واقع عینی ساختن معانی ذهن آدمی است. در 

ن ادستگاهی از عالیم تعریف کرد که منشأ آن در قابلیت ذاتی سازواره آدمی برای ابزار عالیم صوتی است که زندگی روزمره و ارتباط با همنوع

 .(32: 1375شود، لذا ذرك زبان برای درك واقعیت زندگی روزمره ضروری است )برگر، پذیر میاز طریق آن امکان

زبان اعم از گفتاری )نمادهای شفاهی و عالیم صوتی( و یا زبان نوشتاری و به عنوان ابزاری برای عینیت بخشیدن به معانی ذهن آدمی، 

شود، کما این که در علوم طبیعی نیز این مشکل یك فرآیند پیچیده و البته یك معضل در راه رسیدن به نظریه در علوم انسانی تلقی می

 باشد.با ابهام و راز و رمز نمی دارد لیکن به اندازه علوم انسانی و اجتماعی آمیختههمواره وجود 

 

 برنامه تحول در علوم انسانی
های موجود در این حوزه یعنی برای طراحی برنامه تحول در علوم انسانی مانند هر برنامه دیگری نیاز به مشاهده و بررسی رفتار مؤلفه

ی از انظر راهی بنماید و مجموعه درشود تا برای تحقق هدف موانسانی داریم؛ به عبارت دیگر این الگو طراحی میتهیه الگوی تحول در علوم 

ها را در اختیار نهد. پس کشف عوامل مؤثر در تحقق یك هدف و شناخت رابطه بین آها شرط ضروری برای تبیین یك الگوست دستورالعمل

http://www.johi.ir/


 130 -139ص جلد اول، ، 1398 تابستان، 18، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
ل باید یا رفتار پدیده موردنظر را بارها و بارها تحت نظر داشت تا بتوان الگوی رفتاری آن را استخراج (. برای کشف این عوام74: 1387)تقوی، 

ریزی کرد و یا این که در قالب یك فرضیه مبتنی بر مطالعات و تجارب اندوخته شده، الگوی های ایجاد تغییر در آن را برنامهکرد و سپس راه

دی آنها بنکنند که کشف و دستههای اثرگذار نقش ایفا میمشی تحول در علوم انسانی، مؤلفهر حوزه خطرفتاری آن پدیده را تعیین نمود. د

 کند.کمك شایانی به تهیه الگوی موردنظر می

 

 سازی علوم انسانیضرورت تدوین روش تحقیق کارآمد در بومی
توان تی بدیع و یکپارچه میسر نخواهد شد. چنین میشناخسازی علوم انسانی موجود بدون تدوین و بسط نوعی پارادایم روشبومی

های یافته و تماماً متناسب با غایتسامان« روش تحقیق»سازی علوم انسانی در یك جامعه خاص محتاج نوعی گفت که فرآیند تولید علم و بومی

 در نظر گرفته شده برای چنین اقدامی است.

در حوزه تولید علوم انسانی به هیچ روی به معنای نگرش جستارگرانه به منابع خاص نباید از نظر دور داشت که روش تحقیق پیشرفته 

گر تولید علوم انسانی توان مدعی شد که یك اندیشههای رایج در یك حوزه نیست. زمانی میهای مختلف نظریهو گرد آوردن خرمنی از خوشه

های یك حوزه خاص ار علمی و تسلط بر مبانی و مفاهیم معرفتی و نظریهبه کارافزار روش تحقیق پیشرفته مجهز است که او از چنان اقتد

ها ا فرضیهها یها با بایدها، با پرسشها و تفسیرهای بنیادین و مقایسه هستای از این فلسفهگیری از الیهعلمی برخوردار شده است که با بهره

اول و در سایه زیست عینی با واقعیات مرتبط با آن حوزه و موضوع، درصدد شود که با بازگشت روشمند به منابع دست هایی مواجه میو چالش

 (.101: 1391آید. )میرزایی، ای از حقایق و معارف برمیرسیدن به مجموعه

ها قهداها و مورزیدار برای هدایت اندیشهاز این منظر؛ روش تحقیق برای تولید علوم انسانی به معنای متابعت از قواعد روشمند و ضابطه

ه آید، مجموعسازی علوم انسانی میهای جدید است. بنابراین روش تحقیقی که به کار بومیدر راستای استخراج و تدوین خالقانه رهیافت

های خاص تولید کند )سلیمی ها و نظریهای از اندیشههای خاص مجموعهای است که در نظر دارد از یك سری معارف و دانستهقواعد خالقانه

 (.72: 1391ی، کوچ

های علوم انسانی که به هیچ عنوان از علمیت محض و اطالق موضوع و غایت همچون موضوعات، نتایج و رهیافتباید اشاره داشت که 

 ر یك جامعهتوان دبرخوردار نیستند، کلیت و روش تحقیق رایج در علوم انسانی نیز قابل اخذ و کاربست در جوامع دیگر نیست. برای مثال، نمی

ای که های تحقیق برآمده از علوم انسانی جامعهشناسی و حقوق را بر مبنای روشهایی مانند روانمعتقد به اخالق و معنویت دینی، دانش

ن هایی که از تبایترین عارضهداند، سامان داد. ضمن اینکه یکی از عینیموضوع اخالق و معنویت را اصوالً امری بیرون علمی و یا فراعلمی می

خیزد، گسست در های منطق علمی و روش تولید علم در آن جامعه برمیهای رایج کالمی و اعتقادی در یك جامعه و ارزشمغایرت ارزش و

وفاق و همبستگی نخبگان و به تبع، گسست در همبستگی ملی آن جامعه و در نهایت تبدیل شدن جامعه به عرصه تناقضات و تباینات 

 است. براندازتهدیدآمیز و وحدت

 

 رسالت علوم انسانی اسالمی
ی تاریخی خاص ی اخالق مسلمانان، چرایی عمل اخالقی مسلمانان با یك کشور خاص مسلمان در طول تاریخ یا در یك دورهفلسفه

های المی، تفاوتدهد. بدیهی است که بین چرایی برآمده از زندگی مسلمانان و چرایی برآمده از مبانی و معارف اسمثالً عصر حاضر را نشان می

 پذیر است.نای اخالق اسالمی، ضرورتی اجتنابفراوانی وجود دارد؛ اما در هر صورت برای دستیابی به علوم انسانی اسالمی، دستیابی به فلسفه

انشی دشود. البته ممکن است در این صورت، تصور شود ی اخالق و نیز نظام اخالق اسالمی، فرضیاتی ساخته میدر حقیقت از فلسفه

ی اخالق اسالمی آید؛ اما از آن جهت که اسالم مطابق فطرت و ذاتیات انسان است، فلسفهبه وجود می -های متعارفدر عرض دانش -اسالمی

اسالمی،  فها از عقالنیت کامل در این عرصه برخوردار باشند. بنابراین بر اساس مبانی و معاری اخالق انسانی برابر است؛ البته اگر انسانبا فلسفه

االصول غیرمسلمانان )از آن جهت که انسانند( ها فقط عقل را معیار قرار دهند، به حقیقت انسانی دست خواهند یافت. بنابراین علیاگر انسان

می و انسانی اند(، از سطوح متفاوتی از عقالنیت اسالاند که به عقالنیت باالتری دسترسی یافتههایینسبت به مسلمانان )از آن جهت که انسان

 (.36-37: 1391ی اخالقی اسالمی و انسانی برخوردارند.)حق شناس، برای نایل آمدن به فلسفه

 

 بینی اسالمی و تفکر غربی در علوم انسانینقش منازعه میان جهان
ه ود. به این معنا کشهای پارادایمی، انجام میگیری چارچوببه طور کلی فلسفه بر علم تأثیرگذار است و این تأثیر در قالب شکل

. فلسفه شودهای علمی متفاوت ختم میگیری پارادایمگیرد به شکلهای فلسفی مختلف انجام میتعاریفی که از واقعیت و هستی در دیدگاه
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ه است. ددر توسعه حوزه فلسفی، نه تنها بر تجارب غنی خود یعنی حوزه فلسفه، بلکه بر دستاوردهای علوم طبیعی و اجتماعی نیز تکیه کر

های مهم ذیل را دارد؛ اوالً در عمومیت و تفسیر دستاوردهای علمی متأخر انسانی، دوم در همبستگی دانش و ایجاد تصویری علمی فلسفه نقش

شناسی و منطق دانش علمی، چهارم در تحلیل مسائل اجتماعی/ اخالقی علم در رابطه با انسان، و عام از جهان، سوم در کمال و توسعه روش

: 1391ایمان و کالته ساداتی، شناختی و مفهومی منحصر به فرد دارد )اجتماع و طبیعت. به طور خالصه، فلسفه، یك ویژگی شناختی، روش

 بینی، نقششناختی و منطق روش، فلسفه و حوزه جهانبنابراین، در تمامی فرآیندهای علمی، چه در فلسفه علم و چه در مباحث روش (. 37

یر شناسی علم تأثهای پارادایمی است که در معرفتگیری چارچوبترین تأثیر فلسفه بر حوزه علم، شکلبه فردی دارد. مهمفعال و منحصر 

 بسزایی دارد.

های نظری و منابع تولید معرفت و یا تولیدات معرفتی حاصل از آنها در تاریخ توان گفت که عموماً، تمامی دیدگاهبر این اساس، می

شود و بیش از این نیست؛ یا معرفت دینی است و منبع الهی دارد و یا منبع غیردینی است که اصطالحاً سکوالر ته تقسیم میعلم، به دو دس

شناختی و ارزشی خاص خود را نیز به همراه های مستخرج از آنها مبانی هستیاندازهای پارادایمی یا نظریهشود. هر کدام از این چشمگفته می

شود و در علوم سکوالر یا الحادی بر عدم حضور هی، مفاهیم ارزشی مبتنی بر توحید و حضور فعال خداوند در هستی ابالغ میدارند. در علم ال

بینی و یا حضور غیرفعال خداوند در هستی و آفرینش تأکید دارند. مطالعه قرآن تکوین و تدوین، بر اساس دو مبنای فلسفی و دو نوع جهان

گونه که راه را برای شناخت فیض الهی و فعل خداوند در عالم طبیعت و غیر آن های الحادی و سکوالر همانسفهتوان شکل بگیرد. فلمی

رند، کتاب گیهای غیرالهی شکل میکنند. علوم قرآنی هنگامی که با فلسفهبندند، راه را بر استفاضه از آیات کتاب تدوین نیز مسدود میمی

نظر از هویت الهی دهند و در این حال قرآن نیز با صرفهای ملحدانه خود قرار میه طبیعت، در معرض تحلیلخداوند و وحی الهی را نظیر الش

 (.13: 1388گیرد )جوادی آملی، آن مورد بررسی قرار می

ین رد که بین اتوان معرفتی را تصور کلذا، ما با دو چارچوب فلسفی روبرو هستیم: الهی و سکوالر یا الحادی؛ و به لحاظ نظری، نمی 

دو حوزه معرفتی قرار داشته باشد. در دانش سکوالر، اداره کننده و تولید کننده علم و دانش، انسان است و منابع فعال کسب معرفت، در 

اعی مترین منبع معرفتی یعنی وحی، از حوزه فعالیت فکری و اجتانداز، مهممنابعی نهفته است که انسان بدان مجهز شده است. در این چشم

 گیرد.ای این جهانی دارد شکل میشود و نتیجتاً دانشی که تولید بشری است و خصیصهانسان کنار زده می

دهنده هر نظام پارادایمی است و از طرف دیگر با توجه به شناختی، جزء مبانی شکلشناختی و معرفتاز آنجا که چارچوب هستی

المی بینی استوان گفت که نوعی منازعه دائمی میان اندیشه غرب و جهانمعرفت علمی دارد، میهای پارادایمی بر حوزه علم و تأثیری که نظام

 گیری و توسعه معرفتگیرد. بدون توجه به این مباحثات و منازعات مبنایی، شکلوجود دارد. این منازعه در سطوح بنیادین فکری انجام می

 هن اساس در حوزه معرفت علمی در علوم انسانی در جهان اسالم و ایران، بایستی بعلمی در جهان اسالم سخت و حتی غیرممکن است. بر ای

 این منازعات بنیادین توجه شود.

 

 کاهش نقش علوم انسانی در توسعه سیاسی ایرانعوامل اصلی 
 سازیسازی و بومیخلط اسالمی -1

ست. سازی اسازی غیر از اسالمیشود؛ در حالی که ایرانیمیسازی تلقی سازی علوم انسانی مساوی اسالمیسازی یا ایرانیبومیگاهی 

حاصل از  یالبته اگر ایران اسالمی مدنظر باشد، یعنی تحقیق در علوم انسانی به سمتی باشد که اهداف ایران اسالمی را برآورده سازد، نتیجه

علوم انسانی در کشور ما به معنای توجه به فرهنگی ایرانی  سازیسازی صرف است. بومیآن قابل قبول است که در این صورت متفاوت از ایرانی

 رسد فرهنگ ایرانی وسازی به معنای توجه به فرهنگی اسالمی است. به نظر میو ملی در تحقیقات علوم انسانی است؛ در حالی که اسالمی

لهی در رفتار افراد جامعه و نهادهای اجتماعی های اخالقی، انسانی و املی تا رسیدن به فرهنگ اسالمی مطلوب که مستلزم حاکمیت ارزش

 (.64: 1390)ساجدی، .و این امر روند توسعه سیاسی را با دشواری مواجه می سازد ی زیادی دارداست، فاصله

رد؛ گیسازی تلقی واحدی ندارند و بر مبنای تلقی آنان، موافقت یا مخالفت و نیز، تعریف پروژه شکل مینظران ایرانی از بومیصاحب

 های نابجا لوث شدن، مخالفت کردنآید، کوشید. این برداشتسازی پیش میهای مقدری که هنگام سخن از بومیبنابراین، باید در دفع شبهه

نظران ، به دالیل گوناگون، اجماعی میان صاحبو تاثیر آن بر توسعه سیاسی سازی علوم انسانیو انحراف در عمل را در پی دارد. در باب بومی

رب، غوجود ندارد. یکی از این دالیل این است که این ادبیات باید در ایران تولید شود و مانند دیگر کاالهای غربی وارداتی نیست. اصوالً در 

دارد نرو، در باب آن تعریف جامع و مانعی وجود چنین معنایی وجود ندارد و بنا به ضرورت، اقتضائات فرهنگی، باید در ایران تولید شود؛ از این

 (.35: 1389االذهانی در تعریف آن بسیار حیاتی است.)برزگر، و رسیدن به توافق بین
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 ناکارآمدی علوم انسانی صادراتی غرب -2

در خصوص علوم انسانی صادراتی غرب، باید در نظر گرفت که در بسیاری از موارد این علوم بارها و بارها، ناکارآمدی خود را برای 

بینی آنان نادرست بوده است: مانند وقوع اند و پیشاند و در بسیاری موارد، در قبال رخدادها دچار غافلگیری شدهدادهجوامع شرقی نشان 

نظران علوم اجتماعی و انسانی غرب و حتی میالدی( که تقریباً صاحب 1971شمسی )برابر با سال  1357انقالب اسالمی ایران، در سال 

 (.71: 1390)میرزاپور ارمکی، زدگی قرار داد.را در انفعال و شگفت ای آنانهای حرفهاستراتژیست

های این علوم، در ایران، باید این نکته را نیز در کانون توجه قرار داد که این علوم نتوانسته است حقایق را بنابراین، در مواجهه با بسته

ر از سوی دیگر دان آنان، نتایج معکوسی داده است. تجویز شده صاحبنظرهای آنگونه که هست برای آنان نشان دهد. در برخی موارد نیز اقدام

های دهد که برای مواجهه با هستی مستمر در پدیدهشود. این واقعیت نشان میها و الگوهای متفاوتی یافت میعلوم انسانی، مولد غرب رهیافت

اید رو بگردد. از اینای علوم انسانی حتی در غرب نیز جایز تلقی نمیهعلوم انسانی، در غرب نیز اختالف نظر وجود دارد و مطلق ساختن داده

 کرد.های علوم انسانی غرب در ایران پرهیز از مطلق ساختن داده

 

 شناسی مناسب علوم انسانی اسالمیفقدان روش -3
انی ی آن با روش در علوم انسابطهشناسی تحقیق در علوم انسانی غربی و ریکی از محورهایی که به تحقیق نیاز دارد، روشن کردن روش

سازد. اگر در تعریف علوم انسانی غربی، رویکرد سازی را با مشکل مواجه میتوجهی به روش مناسب پژوهش، اسالمیاسالمی است. بی

در تعارض  ،شناسی تجربی است، با رویکرد اسالمی که عقلی، نقلی و شهودی استپوزیتیویستی اگوست کنتی را بپذیریم که نوعی انسان

ی های روش وحیانی با سایر روشالزم است که رابطه این امر نمی تواند برای توسعه سیاسی کشور چندان مثمرثمر واقع گردد. خواهد بود.

انی ی علوم انسی بیرونی و درونی و عقلی( روشن شود. پرسش دیگری که باید پاسخ داده شود این است که آیا تحقیق در همه)روش تجربه

ی اینها، آسیبی است شناختی واحد به همهسالمی بر اساس روش واحدی است یا نوع رشته و مسائل هر کدام اقتضایی خاص دارد؟ نگاه روشا

 (.21: 1391)الویری، کند.که تحقیق اسالمی را تهدید می

های سازد. بدین ترتیب، تبیین نکردن حد و مرز روشعدم تفکیك روشی میان مسائل هر رشته، ما را از رسیدن به هدف دور می 

ن منظور ماست. بدیتوسعه در کشور های فراروی سازی انواع علوم انسانی یکی از آسیبتجربی، عقلی، نقلی، شهودی و وحیانی در مسیر اسالمی

طبیعی و انسانی با نگاه اسالمی روشن شود. روش موجود در علوم طبیعی تجربی است؛ اما در علوم انسانی، هرمنوتیك نیز  باید مرز میان علوم

توجهی به میزان متفاوت نفش هرمنوتیك که فهم فهم یا روش فهم است، در علوم طبیعی و انسانی، آسیبی است که ای دارد. بیجایگاه ویژه

ی را از توان علوم انسانشناسی این علوم باید روشن شود که چگونه میکند. در مسیر اصالح روشسانی را تهدید میرویکرد اسالمی به علوم ان

 های معرفتی، فلسفی و فرهنگی آن را کشف کرد.های بینش پوزیتیویستی رها ساخت و بنیاننظریتنگ

 

 نقش کم رنگ پژوهش در علوم انسانی: -4

باشد. ابژه محوری های ماهوی این علوم نسبت به علوم تجربی، دارای مشکالت خاصی مییل ویژگیپژوهش در علوم انسانی، به دل

اد و مورد مطالعه در علوم انسانی، انسان و نهادهای اجتماعی است که مطالعه آن عالوه بر نیاز به اجازه در برخی موارد، به سادگی کار با مو

ها گشا نیستند؛ این چالش بنیادین نه تنهای صرفاً تجربی و کمی در این علوم راهارت دیگر روشجان و یا غیرانسان نیست، به عبموجودات بی

 نیز توانسته در برخی جوامع، علوم انسانی را در توسعه سیاسی بر علوم انسانی داشته است، بلکه از لحاظ و فرهنگی پژوهشی ،اثرات آموزشی

ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور و عدم توجه ی کند. در همین ارتباط مطالعه نقش دانشگاهاهمیت و حتی ناعلم معرفمقابل سایر علوم، کم

به علوم انسانی نمایشگر این حقیقت است، که نه تنها علوم انسانی جایگاه خاص خود را در زندگی فردی و جمعی از دست داده است، بلکه 

و تصور  (.171: 1391)عبدی، نیز به این علوم، یك نگرش منفی و دست دوم است الخصوص در مدیران و مسئوالن نگرش رایج در جامعه علی

گذرد و معموالً بر طبق همین نگاه نادرست است های دانشگاهی فنی و مهندسی میبر آن است که راه پیشرفت کشور از طریق توسعه رشته

 گزینند.ای ادامه تحصیل برمیا برهای فنی و مهندسی رآموزان قوی و مستعد نیز معموالً رشتهکه دانش

 

 محدودسازی روش تحقیق در علوم انسانی به روش تجربی -5
در  -چنان که امروزه روش غالب در کشور ما همین است -اگر روش تحقیق در علوم انسانی را به روش تجربی محدود سازیم

ی اخیر موجب شده است که پوزیتیویستی در غرب، در چند سدهشویم. حاکمیت رویکرد سازی این علوم با مشکالت جدی مواجه میاسالمی

ای معتبر هتنها روش معتبر در این عرصه، روش تجربی تلقی شود؛ در حالی که علوم انسانی به دلیل پیوند ویژه با انسان، باید از سایر روش

: 1390، )ساجدیسویه و غیرجامع خواهد بود.انی، نگاهی یكمعرفتی نیز بهره گیرد؛ در غیر این صورت، نگاه به انسان مورد تحقیق در علوم انس

http://www.johi.ir/


 130 -139ص جلد اول، ، 1398 تابستان، 18، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
د انشناسی، به روش تجربی محدود کردهشناسی و جامعهامروزه غالب دانشگاهیان روش تحقیق خود را در علوم انسانی، به ویژه در روان (.65

سو در دانشگاه و از سوی دیگر ش تحقیق که از یكدهند. این نگرش محدود در روو حوزویان به بعد تجربی این علوم توجه اندکی نشان می

 شود.سازی علوم انسانی میشود، آسیبی است که مانع نیل به اسالمیی علمیه مشاهده میدر حوزه

 

 چالش های نهادی: -6
دد؛ بر اساس گری آموزش عالی برمیگذار عرصهمشیهای نهادی است که به نهادهای خطهای علوم انسانی، چالشدسته دوم از چالش

پژوهشی است؛ شاهراه اصلی تولید این  -های علمیمشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارتقای درجه علمی اساتید منوط به مقالهخط

. در ر(فهای دوره دکتری است )دانایینامه دوره کارشناسی ارشد و رسالههای علوم انسانی، پایانها برای درصد باالیی از استادان رشتهمقاله

 -های دانشجویان خود و بدون هر گونه تالش و پژوهش جدی، به امتیازات مقاالت علمینامهتوانند از طریق پایانواقع استادان علوم انسانی می

، های دکتریپژوهشی دست یابند. همچنین از آنجا که معیارهایی برای ورود یك استاد به کالس درس دکتری وجود ندارد و سبك غالب دوره

(. هیچ استادی 5: 1388فر، داری به سبك کنفرانسی است )داناییدادن دو یا چند مقاله به دانشجو برای ترجمه و ارائه در کالس یا کالس

های علوم انسانی های علوم انسانی ندارد، از طرف دیگر در حوزه تأسیس و آموزش رشتهترین سطح دوره آموزشی رشتهابایی از ورود به عالی

های کارشناسی ارشد، از طریق توسل به کادر علمی اندازی دورههای سراسر کشور حتی بدون داشتن کادر علمی متناسب برای راهدانشگاه نیز،

 کنند.اندازی میهای کارشناسی ارشد راهها رشتهسایر دانشگاه

 

 مشکالت آموزشی علوم انسانی: -7
ی زمانی ما، با رشد ها زاییده فاصلهش این علوم توجه دارد: این دسته از چالشها به طور مشخص به آموزی سوم از این چالشدسته

رونیکی های الکتهای علوم انسانی در دنیا، به بزرگترین کتابخانهها و دانشکدهعلوم انسانی در جهان است؛ به عنوان مثال در حالی که دانشگاه

میالدی تحت  1969د، استادان و دانشجویان علوم انسانی مطلبی را که در سال کنندسترسی دارند و لحظه لحظه تولید دانش را پایش می

رغم (. همچنین علی8: 1388فر، پندارند )داناییسال اخیر در ایران مطرح شده، جدید می 5عنوان نظریه داده بنیاد مطرح شده است و در 

های درسی، عمدتاً با ا، متون اقتباس شده و ترجمه شده در کتابوجود امکان ارتباطات نزدیك، سهل و سریع با مجامع علمی دیگر کشوره

توان ادعا نیز کرد که در حوزه گردند. با این وجود میهای درس و مجامع دانشگاهی ما مطرح مییك تأخیر زمانی غیرقابل توجیه در کالس

ها و اهداف ملی وجود دارد. در نظام آموزشی و برنامه های رایجها و شیوهگیری ناهماهنگی میان کتابآموزش علوم انسانی در کشور جهت

 لوین از این ناکارامدی با عنوان بحران هویت در نظام آموزشی یاد کرده است

 

 نگری به جای اجتهادگراییسطحی -8

طلبد و صرف اضافه کردن برخی آیات و روایات های اجتهادی و تحلیل عمیق منابع استنباط را میسازی علوم انسانی، تالشاسالمی

های سطحی در این گیرد، چیزی جز گامسازی انجام میسازد. بخشی از کارهایی که امروزه به نام اسالمیبه منابع غربی، آنها را اسالمی نمی

ده است، آم« اخالق»شود. برای مثال، آنچه در منابع اسالمی در کتب روایی، تفسیری و آثار ارزشمند عالمان گذشته با عنوان یمسیر تلقی نم

 ،«االخالقفقه»اند. مرزها و ابواب شناختی و... است که به خوبی از هم تفکیك نشدهشناختی، جامعههای تربیتی، روانی آموزهدربردارنده

. روایات ی کافی بررسی نشده استشناسی، فقه، حقوق و...، به اندازهی اخالق با تربیت، روانو رابطه« االجتماعفقه»، «النفسفقه»، «التربیهفقه»

ها، اندك و غالباً ضعیف است. های اجتهادی در  این عرصهی اخالق به معنای عام، فراوان است و پژوهشناهمگون، متداخل یا متعارض درباره

سازی کافی نیست. آنچه مورد نیاز شود، در حد افزودن برخی روایات به منابع غربی است و این برای اسالمیاز کارهایی که انجام میبخشی 

 (.125: 1392)حسینی اقدم، نگری به اجتهادگرایی است.است، عبور از سطحی

ی کافی است، سنت، راهی طی نشده و بدون پیشینه ی آنها بر کتاب واز طرفی چون مواجهه با مسائل جدید علوم انسانی و عرضه 

های جدلی، ذوقی و شاعرانه در تبیین علوم انسانی اسالمی طلبد. ورود روشتر از تحقیق در مسائل تکراری و دارای پیشینه، میاجتهادی قوی

تهادی انع تحقیق اجتحلیل متون علمی، م گرایی درکند. همچنین قداستنیز آسیب دیگری است که اجتهادگرایی در این مسیر را تهدید می

آنها  های علوم انسانی و رد و اثباتسازی علوم انسانی باید با احتیاط انجام پذیرد و تطبیق سریع آیات و روایات بر آموزهاسالمیشود.  تلقی می

 به دقتی ویژه نیاز دارد.
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 المیتوجهی به میزان پیوند میان علوم انسانی اسالمی و تمدن اسبی -9

تمدن جوامع غربی ایفا کرده و حتی مرجع فکری تمدن غرب است و در  سیاسی یعلوم انسانی نقشی شگرف و بنیادین در توسعه

 های کالن و حیاتی جامعه است؛ درمقایسه با علوم تجربی، فنی مهندسی و پزشکی، جایگاهی برتر دارد؛ زیرا علوم انسانی منبع تدوین طرح

های خرد است. در های کالن برتر از طرحآیند و جایگاه طرحهای خرد به کار می، فنی مهندسی و پزشکی برای طرححالی که علوم تجربی

گیرد. در غرب، علوم انسانی، بر علوم تجربی حاکم است؛ اما در های کالن انجام میی طرحهای خرد به وسیلهدهی طرحواقع، مدیریت و جهت

 است. ای دیگرکشور ما وضع به گونه

در کشور ما غفلت از میزان پیوند آن با تمدن اسالمی است. در فرآیند توسعه سیاسی سازی علوم انسانی های اسالمییکی از آسیب

ای نبوده است که ابعاد تمدن اسالمی را آشکار کند، راه ما را به سوی این هدف هموار سازد ی در جامعه ما به گونهمنگارش علوم انسانی اسال

 م انسانی را بر علوم تجربی حاکم نماید.و علو

های اولیه ایم. بعد از انقالب، تالشهای خرد و کالن مقلد و وابسته به غرب بودهتا پیش از انقالب اسالمی، در تدوین و اجرای طرح

تمدن اسالمی بدون استقالل های خرد )علوم تجربی( آغاز شد؛ غافل از آن که استقالل واقعی و حرکت در جهت برای استقالل در بخش طرح

های ما همچنان جایگاه تدریس علوم انسانی غربی بوده و هست، های کالن )علوم انسانی اسالمی( ناممکن است. در حالی که دانشگاهدر طرح

 (.23-24: 1391)الویری، سازی آن برداشته شود.های الزم برای اسالمیبدون آن که گام

 ی اول ضرورتنکتهسازد: می در بحث توسعه سیاسی برای ما آشکاردو نکته را  اسالمی و تمدن اسالمیپیوند میان علوم انسانی 

شود و اگر هم تغییری حاصل ی به کارگیری علوم انسانی اسالمی حاصل نمیسازی این علوم است؛ چرا که تمدن اسالمی جز در سایهاسالمی

سازی علوم انسانی نشانی ویژه دارد و آن اینکه باید بتواند جامعه را به سمت تحقق اسالمی دوم آن کهد، زودگذر و ناپایدار خواهد بود. شو

ای نهایم تمدن اسالمی را به گوتمدن اسالمی سوق دهد، نه اینکه به تثبیت بیشتر تمدن غربی در کشور ما بیانجامد. همین که ما نتوانسته

 سازی علوم انسانی ما دچار ضعف و آسیب است.دهد که اسالمینسبتاً مطلوب محقق کنیم، نشان می

 

 در توسعه سیاسی علوم انسانی موجودنقش های موجود در برخورد با دیدگاه
 وجود دارد:در جمهوری اسالمی ایران  در توسعه سیاسی علوم انسانینقش به طور کلی سه دیدگاه در برخورد با 

 ی اینها دور ریخته شود و از صفر شروع کرد؛گوید باید همهداند و میو باطل میدیدگاه اول، دیدگاه انقالبی است که همه را کفر  -1

داند بر این مطلب تأکید دارد که باید از دیدگاه دوم، اصالحی و ترمیمی است. این دیدگاه ضمن اینکه حفظ مبانی را الزم می -2

ج است اما خطر بسیار بزرگی که در این راستا حوزه اندیشه را با تهدید ی وحیانی در این مسیر استفاده کرد. این دیدگاه در نظام ما رایداده

 های علوم انسانی رعایت گردد؛ها حفظ شود و نه آن الزامای که نه آن اصالتسازد، خطر التقاط است به گونهجدی مواجه می

ه های آن گرفته شود؛ بانی باید نقد و اشکالدیدگاه سوم که برگرفته از نظرات مقام معظم رهبری هم است، این است که علوم انس -3

ها، آداب و سنن و مسائل مربوط به انسان داشته باشد؛ عنوان مثال فلسفه باید نقد مبانی آن را انجام دهد و طرح کالنی برای باورها، ارزش

سازی بر مبنای نظام -5ی علمی؛ نظریه -4؛ قواعد عمومی -3منابع؛  -2. مبانی؛ 1ی مراحل البته با یك نگاه سیستمی که در این نگاه، همه

 (.71: 1391پذیر است.)میرزاپور ارمکی، های وحی امکانآن )اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی، اخالقی و...( با تأکید بر داده

 

 گیرینتیجه
م اولیه مطرح است تبیین فلسفه علو در مسیر تولید علوم انسانی و همچنین مواجهه با علوم انسانی موجود آنچه به عنوان گام اصلی و

گردد. در این راستا الزم است ضمن تبیین مبانی فلسفی علوم انسانی انسانی اسالمی است. این موضوع به صورت یك اولویت اساسی تلقی می

دی تبیین گردد. در ادامه و علت غایی و علت فاعلی علوم انسانی و حتی علم در معنای عام آن مورد بررسی قرار گیرد و طی فرآیندهای اجتها

های علوم انسانی از یك سو و همچنین مبانی فلسفه علوم انسانی باید های ارزیابی مفاهیم و نظریهمندی از شاخصبه دنبال این اقدام با بهره

های ت همسو با اندیشهای است از مفاهیم غیرمنطبق با نگرش دینی اسالمی و مفاهیم و نظریابه پاالیش علوم انسانی موجود که آمیخته

 اسالمی پرداخت.

ای که از دانشمندان پیشین به یادگار مانده است و سرشار از معارف ناب و در این راستا و به طور همزمان منابع تاریخی و اندیشه

 های مختلف علوم است طی فرآیندی در قالب ادبیات علمی تبیین و به روزرسانی گردد.توحیدی در حوزه

 بررسی و پاالیش بسته معرفتی علوم انسانی موجود نکات اساسی زیر باید مورد توجه قرار گیرد:در فرآیند 

 ها با تأکید بر منابع دینی؛الف( تبیین و تعریف ماهیم پایه نظریه
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 ب( بررسی میزان تأثیرپذیری نظریه از تعریف مفاهیم؛

 ج( تعیین مفاهیم پایه و اصلی نظریه؛

 تأثیرپذیری نظریه از مبانی فرهنگی و نگرشی حاکم؛د( بررسی میزان 

 گردد.های اصلی بعدی تلقی میهای تحصیلی جدید از گامهای حاصل به متون آموزشی و همچنین تأسیس رشتهتبادل داده

توجه قرار ها و بسط مفاهیم جدید گام مهم بعدی است که باید مورد گذاری در نظام آموزش عالی در راستای تقویت رشتهسیاست

های شود تا حوزهگیرد. مرحله بنیادی پس از تحقیقات، سیاستگذاری است؛ یعنی پس از غنای حوزه تحقیقاتی به مقوله سیاستگذاری تبدیل می

دد که گرهای دانشی، یعنی حوزه و دانشگاه است؛ ولی از بعد سیاستگذاری به دستگاه دولتی بازمیتحقیقاتی به عهده مراکز معرفتی و سازمان

اری ریزی به عهده دارند؛ یعنی تبدیل سیاستگذگانه مجریه، قضائیه و مقننه نقش برنامهرهبران ما نقش سیاستگذاری به عهده دارند و قوای سه

 هایهای اجرایی به عهده ادارهشود و تاکتیكهای مربوطه تعیین میبندی و استراتژی ملی اجرایی توسط وزارتخانههای بودجهبه شاخص

ها و گام اساسی بعدی در این راستا ایجاد نگرش انتقادی به نظریهشود. های شهرستانی اجرا میادارههای اجرایی توسط استانی و تکنیك

 مفاهیم موجود در علوم انسانی است.
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