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 مقدمه -1

 یرخانهدب هاییشهمااز سلسله « ایخامنه اهللیتآتحول در علوم انسانی از دیدگاه چیستی و چگونگی »همایش 

 و فکری یهاعرصه در رهبری معظم مقام هاییشینواند تبیین و بررسی دوساالنه هاییشهما» دائمی

دانشگاه شیراز با همکاری آن « نی و اجتماعیپژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسا»است که توسط  «اجتماعی

 .شودیمدر دانشگاه شیراز برگزار  1396آبان ماه  25تا  23مربوطه از  یهاسازمانو  مؤسساتدبیرخانه و سایر 

 در تحول حوزه در تحقیقات سال 40 دستاوردهای» بزرگ نمایشگاه ،همزمان با برگزاری همایشهمچنین 

 .شودمرکزی دانشگاه شیراز برگزار میدر کتابخانه  «انسانی علوم

 رئیس همایش: دکتر ابراهیم گشتاسبی راد، سرپرست دانشگاه شیراز

، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز و مسئول راه اندازی دبیر علمی: دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی

 دانشگاه شیراز« تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی»پژوهشکده 

، استادیار دانشگاه پیام نور شیراز و عضو شورای پژوهشکده ی: دکتر محسن جاجرمی زادهدبیر اجرای

 دانشگاه شیراز« تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی»
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 کمیته علمی همایش -2

 دانشگاه/موسسه رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه شاهد علوم سیاسی جهان بینفرزاد دکتر  1

2 
االسالم و المسلمین  حجت

 حسینیانمحمدجعفر 
 فرهنگستان علوم اسالمی روش های تحقیق

 دانشگاه الزهرا علوم اجتماعی جمیلی فاطمه خانم دکتر ۳

 فلسفه و معارف اسالمی دکترسید حسین حسینی ۴
پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

 دانشگاه اصفهان علوم اجتماعی دکتر علی ربانی ۵

 دانشگاه تبریز اقتصاد متفکر آزادمحمدعلی دکتر  ۶

 دانشگاه خوارزمی علوم اجتماعی باقریشهال خانم دکتر  ۷

 دانشگاه تهران علوم اجتماعی جمشیدی ها غالمرضادکتر  ۸

۹ 
حسین االسالم دکتر  تحج

 بستان
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جامعه شناسی

 دانشگاه باقرالعلوم تماعیفلسفه ی علوم اج دکتر حمید پارسانیا 1۰

 رمضانیحسین علی دکتر  11
 یکژمطالعات استرات

 )راهبردی(
 دانشگاه امام حسین)ع(

12 
االسالم و المسلمین  حجت

 ناهپدکتر عبدالحسین خسرو
 فلسفه

موسسه پژوهشی حکمت و 

 فلسفه ایران
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 اقتصاد رفیعی آتانیعطا اهلل دکتر  1۳
مرکز پژوهش های علوم انسانی 

 اسالمی صدرا

 دانشگاه شیراز روانشناسی بالینی تقوی درضاسیدمحم دکتر 1۴

 دانشگاه شیراز روانشناسی بالینی گودرزیمحمدعلی دکتر 1۵

 دانشگاه شیراز روانشناسی خرماییفرهاد  دکتر 1۶

 دانشگاه شیراز و پیام نور شیراز مدیریت دکتر محسن جاجرمی زاده 1۷

 دانشگاه شیراز فلسفه و معارف ساجدیعلی محمد دکتر  1۸

 دانشگاه شیراز فلسفه و معارف عباسیمحمدباقر دکتر 1۹

 دانشگاه شیراز تاریخ خاکرندشکراهلل دکتر  2۰

 دانشگاه شیراز اقتصاد شهنازیروح اله دکتر  21

 دانشگاه شیراز اقتصاد اسالملوییان کریم دکتر 22
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 همایش قاالتم -۳

 

 بررسی جایگاه قناعت در سبک زندگی قرآنی

 1اهیمیاعظم ابر

 چکیده

قرآن، بایدها و نبایدهای بسیاری برای زندگی دارد که رعایت آنها یکی از عوامل شکل دهنده سبک زندگی 

است. قرآن برای سبک زندگی، الگوی خاصی را مد نظر دارد. تعبیر قرآن برای چنین سبکی ))حیات طیبه(( 

مین در باب توضیح حیات طیبه ناظر به است که عمل صالح و ایمان دو شرط آن است. بیشتر روایات معصو

قناعت در زندگی است. از این روایات استفاده می شود که رضایت به قناعت و ایمان قلبی زمینه ساز زندگی 

پاکیزه است. قناعت هرگز به معنی نقصان، کمبود و عدم امکانات نیست بلکه تامین رفاه الزم جسمی و روحی 

استعداد انسانی است. این واژه صرفا در مسائل اقتصادی مطرح نیست بلکه  و تالش برای به ثمر رسیده تمام

داشتن چنین روحیه ای انسان را از ضعف ایمان و حرص زدن که عامل بسیاری از رنج های انسان در زندگی 

 است دور می کند.

 

 طیبه، مصداق : پیامدهای ایمان و عمل صالح، تحلیل مفهومی حیات طیبه، مراتب و ابعاد حیاتکلیدواژه

 حیات طیبه

 

 

 

 

                                                           

 yahoo.com68azamebrahimi@مربی گروه معارف اسالمی، دانشگاه سمنان،  -1 
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 بیان مسئله -1

یکی از صفاتی که تعیین کننده آرامش و سازگاری در زندگی اجتماعی است و فقدان آن، آرامش را از زندگی 

 می رباید، قناعت در افراد جامعه است.

 سبک زندگی را بر اساس اعتقادات، آرمانها و اهداف انسان تعیین می شود.

سوره نحل  97س قرآن دو مولفه نیاز دارد که همان ایمان و عمل صالح است که طبق آیه سبک زندگی بر اسا

رین تحیات طیبه در این آیه مناسب« من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیوه طیبه»می باشد: 

ت. )قمی، ه اسعبارت در اشاره سبک زندگی دینی است. در تفاسیر روایی حیات طیبه به قناعت تفسیر شد

د از مقصو»فرمایند: ( امیر المومنین)ع( در پاسخ سوال از تفسیر حیات طیبه در قرآن می390، ص1، ج1367

(قناعت از جمله فضایل اخالقی و رفتاری بسیار ارزشمندی است که 229)نهج البالغة ح « آن قناعت است

است؛ به گونه ای که سیره عملی و سبک  در فرهنگ و تعالیم اسالمی از اهمیت و منزلت واالیی برخوردار

 زندگی پیامبران الهی و ائمه معصومین و نیز اولیای الهی بر قناعت استوار است.

متاسفانه برخی در فهم دقیق و تلقی صواب از فرهنگ غنی و سازنده قناعت دچار نوعی خطا و کج اندیشی 

دن نعمت های الهی و دستاوردهای بشری شده و قناعت را به معنای کم مصرف کردن و یا حتی مصرف نکر

می دانند و به مفهوم جامع و بیان لطیف آموزه های گوناگون آن در شئون مختلف زندگی آحاد جامعه اسالمی 

خصوصا در گستره قناعت را صرفا در حوزه معیشت اقتصادی و درآمدی خود فرض می کنند و سایر ابعاد 

می شمارند. )؟؟آدرس( در حالی که آموزه های صحیح و صریح و دامنه زندگی را از شمول قناعت خارج 

اسالمی، گستره وسیع و نامحدودی از حیات مادی و معنوی بشر را مشمول راهبرد اساسی فرهنگ قناعت و 

خودبستگی دانسته و کارکردها و آثار بی نظیر کاربست دقیق و عمیق آن را ضامن سالمت و سعادت فردی و 

نان اعتبار نموده است. یکی از صفاتی که تضمین کننده آرامش و سازگاری در زندگی اجتماعی زندگی مسلما

اجتماعی است و فقدان آن آرامش را از زندگی می رباید قناعت در افراد جامعه است. این مقاله بر آن است 

 تا تحلیلی بر مفهوم قناعت و عواقب و پیامدهای آن در زندگی داشته باشد.
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 ندگیمفهوم سبک ز -2

سبک زندگی مجموعه ای نسبتا هماهنگ از همه رفتارها و فعالیتهای یک فرد معین در جریان زندگی روزمره 

است که مستلزم مجموعه ای از عادتها و جهت گیری ها و بنابراین برخورداری از نوعی وحدت است )کیانفر 

1388) 

است و اغلب برای توصیف نوع خانه و اسباب  امروزه این اصطالح کاربرد عامیانه فراوان و گسترده ای یافته

و اثاثیه بکار می رود اما مفهوم سبک زندگی کلیت بیشتری دارد و دامنه وسیعی از امور عینی و ذهنی را شامل 

می شود. به طور کلی، این مفهوم الگوهای روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف، مد و پوشش را در بر می گیرد 

و جهان بینی فردی و گروهی که عضو آن است را نیز باز می نمایاند )اوانس و  و حتی نگرش ها، ارزش ها

 (1992؛ بوکوک، 2007جکسون، 

بر این اساس، در بررسی سبک زندگی باید به عوامل مختلفی توجه کرد، اما آنچه با سبک زندگی پیوند عمیق 

بحث از سبک در زندگی در جامعه ای  و ناگسسته ای یافته، مصرف )در تمام ابعاد و جنبه ها( است. در واقع

موضوعیت دارد که مصرف انبوه و فرهنگ مصرف گرایی در آن وجود دارد؛ پدیده ای که در عصر کنونی 

 شاهد آن هستیم.

 

 مفهوم قناعت -2

( و یک مبنا برای شکل دادن به 858/ ص2، ج 1381قناعت به معنای امتفا به کفاف )محمدی ری شهری، 

( و به فرد احساس رضایت 57وحله اول یک خصلت درونی زاینده است )نهج البالغه، خ  زندگی است که در

(. برای همین فرد قانع، فرد شاکر است )دیلمی 128و  78: ص 1404از زندگی و آرامش می بخشد )مجلسی، 

 (.304/ ص1، ج 1412

 

 حیات طیبه -۳

به معنای تمام آن مورد بررسی قرار گیرد.  برای آشنایی با مفهوم حیات طیبه الزم است ابتدا مفهوم حیات

 دیدگاه های مختلف تفسیری در مورد حیات طیبه به صورت زیر است:
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روزی حالل و پاکیزه: برخی از مفسران حیات طیبه در آیه مورد نظر را عبارت از روزی حالل و پاکیزه  -1

: 1366، بروجردی، 593ص  /6: 1372طبرسی،  424/ص6، طوسی، 114/ ص 14، 1412دانسته اند )طبری 

 (64/ ص 4

قناعت و رضا به روزی و قسمت الهی: تفسیر حیات طیبه به قناعت و رضا نیز تفسیری است که بسیاری  -2

/ص 6( التبیان )طوسی، همان، 1: ص 1367بدان اشاره کرده اند این دیدگاه در تفسیر علی بن ابراهیم قمی )

 ( بیان شده است.593/ص 6(، مجمع البیان )طبرسی، همان، 424

فخر رازی نیز نیکو بودن این دیدگاه را با توضیح گزارش می کند. زندگی کسی در این دنیا پاکیزه نمی شود 

: ص 1420مگر زندگی فرد قانع قناعت پیشه و زندگی آدم حریص همیشه در سختی و رنج است )رازی 

 ی طیب است؛ زیرا زندگی چنین فردی همراه(. بیضاوی نیز در تفسیرش چنین استدالل می کند: این زندگ20

با گشایش مادی و آسانی است که رنجی در آن نیست و یا زندگی تنگدستانه و دشواری است، فرد با قناعت 

پیشگی و رضایت به قسمت و توقع اجر بیشتر در آخرت، آن را بی رنج می کند، در حالی که زندگی کافر بر 

که در رنج است و اگر در گشایش و آسانی باشد حرص و ترس از خالف آن است، زیرا اگر سخت باشد 

 (.2: ص 1418مرگ آسایش را از او می ستاند )بیضاوی 

روزی روز به روز: این دیدگاه، حیات طیبه را مانند دیدگاه های پیشین امری این جهانی می داند و آن به  -3

 (.368/ص 5؛ 1360؛ عاملی، 593/ص 6: 1372برخورداری رزق در هر روز تفسیر می شود )طبرسی 

توانگری و قناعت ورزی: این دیدگاه را به جهت جامعیت آن می توان به نحوی جمع دیدگاه های سابق  -4

 (5، ص 1336دانست )کاشانی 

زندگی مبتنی بر طاعت خدا: در این نظر تفسیری اگرچه حیات طیبه امری این جهانی دانسته شده است  -5

ر ابعاد معیشت مادی بلکه در بعد روحی جستجو می کند. این تفسیر از دیدگاه نخست اما صفات آن را نه د

 (5؛ ص 1377عام تر است؛ زیرا روزی حالل مصداقی از زندگی مبتنی بر طاعت است )جرجانی 

 ، عاملی همان(6؛ ص 1372حیات طیبه در قبر )طبرسی  -6

و ابن زید از حسن گزارش می کند و می گوید: بهشت: طبرسی این دیدگاه را از طریق فتاده و مجاهد  -7

 (6: ص 1372زندگی برای کسی طیب نمی شود مگر در بهشت )طبرسی 
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: 1360سعادت: عاملی در تفسیر خود، این سخن را به نقل از والبی از ابن عباس گزارش می کند )عاملی  -8

 (5ص 

 

 جایگاه قناعت در سبک زندگی -۴

مندی فرد در زندگی می شود، ابتدا در قلب پدید می آید سپس فرد را به شکر که در واقع سرمنشا رضایت 

انتخاب بهترین واکنش در قبال نعمت ها و داشته ها سوق می دهد. بهترین واکنش نیز در جای خود از 

استهالک نیرو و امکانات و تباه کردن داشته ها جلوگیری می کند. برای مثال فرد قانع از دارایی خود به هر 

دازه که هست خشنود است و خود را به عنوان پاسدار نعمت، موظف به حفاظت و مدیریت همان مقدار ان

(. این عبارت به 378/ ص 1374می داند. برای همین گفته شده قناعت دارایی فناناپذیر است )الحر العاملی 

د همواره می کوشد دو معناست: اول آن که احساس بی نیازی درونی در فرد همیشگی است. دوم آن که فر

دارایی عینی و بیرونی را هم پاس داشته و برای آن برنامه ریزی کند زیرا شکر یعنی گزیده ترین واکنش در 

قبال نعمت. از این رو که انسان قانع همواره در امور مادی به آنچه دارد می نگرد، به زمانی که در اختیارش 

پیش روی او هستند نظر دارد. می داند که با چه واقعیت  قرار گرفته فکر می کند، به فرزند و همسری که

هایی روبرو است و قدرت شناسایی نقاط ضعف و قوت را داشته، می تواند برای عینیت ها برنامه ریزی کند 

و از این حیث نگرشی فعاالنه دارد. برای فعالیتها همواره می توان پیش بینی حداکثری کرد و با اطمینانی نسبی 

نمود. این در حالی که است که فرد غیر قانع به طور دائم در آمال و آرزوها اندیشه می کند )نهج  پیش بینی

 (.34البالغه، خ 

 

 پیامدهای فقدان  قناعت در زندگی افراد -۵

آمال و آرزوها وجود ندارد و برای نداشته ها برنامه ریزی بسیار خیال پردازانه است. به همین دلیل فرد غیر 

( و خود را در این باره متهم نمی داند. سوژه 106: ص 1366ور دائم فرصت سوزی می کند )آمدی، قانع به ط

متهم در از دست دادن فرصت ها ))دیگری(( است. ))دیگری(( موهومی است که می تواند منشا نارضایتی 

نابردباری های  ها و ناسازگاری های خانوادگی و اجتماعی باشد. در مقیاس کالن، تداوم این نارضایتی ها

اجتماعی و ضعف مدارای مردمی و حتی تمردهای سیاسی بینجامد. از سوی دیگر جهان بینی کالن نگر فرد 

قانع، جهان بینی نعمت گرا است. جهان بینی نعمت گرا انسان شاکر می سازد نه انسان شاکی. اضطراب، 
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حسد می گذارند، میل به تنوع طلبی و  دیگربینی آزار دهنده ای که در اخالق نامش را چشم و هم چشمی یا

احساس نیاز، تحول دائمی در ابعاد زندگی زندگی مادی را ایجاد می کند و بلندپروازی ها که معموال به فرد 

( از نتایج روان شناختی جهان بینی غیر نعمت 245: ص 1385احساس شکست و ذلت می چشانند )طبرسی 

 ه هستی می نگرد.گرا است که فرد غیر قانع از آن روزن ب

در چنین بستری است که سرمایه داری می تواند شیوه زیست مردم را برپایه مصرف گرایی مریض گونه، 

پاساژگردی های سرسام آور و تغییر دکوراسیون های بی پایان قرار دهد. فرهنگ رقابتی زاییده این گونه 

زش دیگران می سنجند و هر کسی پیوسته وضعیتی است که در آن، انسان ها ارزش شان را در مقایسه با ار

 در تکاپوی آن است که از همسایگانش پیشی بگیرد.

به نظر تورشتاین ویبن، مصرف چشمگیر، تن آسایی چشمگیر و نمایش چشمگیر نمادهای بلندپایگی، وسایلی 

نیز  خودشان هستند که انسان ها با آن ها می کوشند تا در چشم همسایگان برتر جلوه کنند و در ضمن، برای

ارزش بیشتری قائل شوند. آداب و شیوه های زندگی اشراف منشانه با ضابطه تن آسایی و مصرف چشم گیر 

سازگاری دارند. مصرف چشم گیر کاالی گران قیمت وسیله آبرومندی برای نجیب زادگان تن آسایی است 

 (361: ص 1385)کوزر 

که ایجاد بنایی برای تمایزات تبعیض آمیز میان مردم است، از نظر ویلن، علت مصرف انواع کاالها نه معاش بل

تمایزاتی که برای ایجاد احساسات طراحی شده اند مالکیت چنین کاالهایی به صاحب آن ها شان و منزلتی 

عالی تر می دهد. مردم در هر طبقه اجتماعی دیگر برای تصمیم گیری در این مورد که چه کاالهایی را مصرف 

تار طبقه تن آسا در نوک قله نظام قشر بندی تقلید می کنند. او می گوید که تن آسایی یا استفاده می کنند از رف

غیر سازنده از وقت که شیوه ای قدیمی برای برقراری تمایز است تبعیض آمیز میان مردم بوده است. یعنی 

 برند. در دوران مدرن، مردم وقت خود را متظاهرانه تلف می کردند تا شان و منزلت اجتماعی شان را باال

مردم برای آن چه تمایزاتی ایجاد کنند متظاهرانه مصرف می کنند )یعنی به جای وقت، کاالها را تلف می 

کنند( خریدن کاالهای گران، هنگامی که احساس ارزان تر همان اهداف را تحقق می بخشند مثالی از تلف 

 (110: ص 1390کردن در حوزه کاالست )ریتزر 

ترتیب مالحظه می شود چگونه این رفتار به سرعت در طبقه متوسط شهری که بزرگترین طبقه در اکثر به این 

کشورهاست باز تولید می شود و ارتش فعالی با ارزش های پیدا و پنهان اخالق سوداگرا برای نظام سرمایه 
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معنای از میان رفتن نیروی داری، به صورت کامال آرام پدید می آید. در مقابل، تربیت انسان های قانع، به 

 انسانی کافی برای نظام اقتصادی است که بر پایه تولید انبوه، مصرف انبوه و سود انبوه تر استوار است.

کثرت گرایی و کثیر خواهی خواص نهفته در زیست مردم غیر قانع، تنها به ابزار و وسایل زندگی متوقف نمی 

ها سرایت می کند. روح انسان غیرقانع، روحی کثرت خواه است.  ماند؛ بلکه این شیوه به ساحت درونی انسان

به همین جهت، عرفان شخص در این راستا بیشترین آسیب را می بیند زیرا تکثرخواهی فرد خصلت ها درونی 

او شده است. ذات وجدانی فرد غیرقانع با این تکثرخواهی متالشی و پراکنده گرا شده و او با تمام آنچه که 

 این وحدت فرا می خواند کمترین انس را حفظ می کند. وی را به

در همین راستا آدمی به تلوزیون، اینترنت و هر آنچه او را به پنجره های تو در تو و قابی که هزاران تصویر 

و هزاران صوت پی در پی می آفریند، مایل تر می شود. چنان که برای این فرد سخت ترین فعالیتها، فعالیت 

محور خواهند بود. فعالیتی مانند نماز که محتاج بیشترین حضور و توجه به یک نقطه وجدانی های متمرکز 

است. سکوت متفکرانه، ذکر قلبی و همه اشکال تمرکز محور که اجزای مهم سبک زندگی دینی هستند این 

ا، جشن ها، است که به آرامی در این نوع از زیست انسانی، افراد از خلوت ها می گریزند و به خیابان ه

بازارها، دوستان و . . . روی می آورند و آنچه آن ها را به وحدت به ویژه وحدت در درون دعوت می کند 

 می گریزند.

احساس فقر و ناخشنودی شدید در زندگی، احساس فقر به مراتب از فقر آزاردهنده تر است چه آن که 

است. روایات اسالمی این فقر را فقر نفس و همواره حتی اگر وضعیت مالی شخصی بهتر شود با او همراه 

 بزرگترین بالی آدمی خوانده اند.

فقدان روش های تربیتی قناعت محور، اقتصاد خاصی برای خانواده های شهری رقم زده است. اقتصاد این 

خانواده ها، خود بسنده نیست و همواره تحت تاثیر سیاست های اقتصادی دولت ها، تحوالت پولی و چرخش 

 زار است.با

 

 تأثیر قناعت در سبک زندگی از نظر معصومان )ع( -۶

امام علی )ع( قناعت را بهره مندی از دنیا به اندازه کفایت و رفع نیازی می داند. ایشان در تفسیر ویژگی های 

 انسان قانع می فرماید:
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گردد در حالی که  کسی که به اندازه کفایت زندگی، از دنیا بردارد به آسایش دست یابد و آسوده خاطر

 (.704: ص 1384دنیاپرستی کلید دشواری و موکب رنج و گرفتاری است )دشتی 

امام علی )ع( مالک قناعت را مقدار و بهره مندی کم از دنیا نمی داند، بلکه بهره مندی به اندازه کفاف و رفع 

ه این به مرحله دنیاپرستی است ک نیاز را مالک قناعت بیان می فرماید و توجه به دنیا بیش از حد نیاز، رسیدن

 مرحله انسان را گرفتار می سازد.

قناعت مطرح شده نه در زمینه کار و فعالیت و نه در وادی علم و دانش بلکه در زمینه اقتصادی و مال و 

دارایی است و بسنده کردن به درآمد کم و راضی بودن به آن هرگز به معنی تالش و فراهم نکردن رفاه و 

یست بلکه دین اسالم توصیه های بسیار و تالش و کوشش دارد که به حق و در جهت مصالح و آسایش ن

 منافع انسانی باشد نه بر اساس خودمحوری و در راستای پرستش نفس.

نکته مهم در تعریف قناعت راضی بودن و خرسندی است که با این امر با ایمان به خداوند محقق می شود. 

پذیرش حق اول مرتبه رضاست و قبل از این که از آن اثری نیست و در مرتبه بعد  ایمان قلبی به خداوند و

 (.171: ص 1380طمانینه نفس حاصل می شود و مرتبه رضا کاملتر می گردد )امام خمینی 

در میان سبک های مختلف زندگی سبکی که آرامش دهنده واقعی را برای انسان به همراه آورد مورد پسند 

 واقع می شود.

 

 آرامش ثمرۀ اصلی قناعت در سبک زندگی -۷

دانشمندان علم روان شناسی درباره آرامش تعریفاتی ارائه کرده اند. آرامش روانی یعنی آرامش در واکنش 

 (39: ص 1384های رفتاری )بهشتی پور 

آرامش، حاصل هیجان های همخوان با هدف است که عموما مثبت هستند و در مقابل اضطراب، ریشه در 

( اکثر نظریه پردازان 460: ص 1388جان های ناهمخوان با هدف است که به طور کلی منفی اند )فرانکن هی

می گویند ریشه های اضطراب از جهت گیری آینده است که در آن افراد نسبت به آینده بیمناکند مانند از 

ان هراسی از تهدیدها و از دست دادن ثروت، کار، شغل و . . . به عبارتی آرامش زمانی حفظ می شود که انس

دست دادن ارزش هایی که به بودن فرد معنی می دهد نداشته باشد مانند آزادی خواهی، کمال طلبی، 
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دیگرخواهی و غیره. شواهد قابل مالحظه ای از رابطه مستقیم اضطراب و گرایش به دنیا در حکم منبع تهدید 

 وجود دارد. 

جه گرفت که فرد مضطرب دارای سوگیری در تغییر هستند. آنها مک نالی در پژوهش آزمایشگاهی خود نتی

تمایل دارند محرک های مبهم را تهدید کننده تفسیر کنند. اما افرادی که از آرامش روانی برخوردارند سوگیری 

 (4670در جهت مخالف جهت سوگیری افراد مضطرب داشته و دنیا را تهدیدکننده نمی دانند )همان ص 

( و نردبان تکامل 203، خ 1384جمله نهج البالغه امام علی )ع( دنیا را محل گذر )نهج البالغه منابع دینی از 

( تغییر کرده است و آن بخش از سخنان حضرت که در خدمت دنیا گفته شده است به 463)همان: حکمت 

( 223همان: خ ( و هشدار به فناپذیر بودن )191منظور هشدار به اصل دنیا پرهیز است فریبندگی )همان: خ 

 ( آمده است.2و بی اعتباری دنیا )همان: نامه 

ک مانی در نتیجه ای دیگر بیان می کند: افراد ناآرام و مضطرب اغلب درباره بدبختی های احتمالی نشخوار 

ذهنی دارند. افکار مزاحم و اخالل گری که در ذهن به وجود می آید ناخوشایندی و عدم رضایت از زندگی 

: 1388می آورد که همه عواملی هستند که موجب از بین رفتن آرامش روانی می گردد )فرانکن  را به دنبال

 (468-467ص 

در سبک زندگی علوی بین قناعت و آرامش رابطه ای مستقیم برقرار است. آرامش نیروی مثبت روحی و 

ال رضایت و روانی است که به خودی خود حاصل نمی شود بلکه توسط عوامل دیگر حاصل می شود. مث

 خرسندی ناشی از قناعت عاملی آرامش آفرین است.

انسان قانع در آرامش است زیرا نگران روزی فردای نیامده خود نیست و توجهش را به داشته هایش معطوف 

کرده است. برانگیخته شدن خوی قناعت محرکی است که شرایط ناهموار زندگی را برای انسان هموار می 

 سازد.

در قرآن آمده است در تفسیر امام علی )ع( همان زندگی همواری است که تنها با قناعت نصیب  حیات طیبه که

 (229انسان می شود )همان: خ 

انسانی که گرفتار حب دنیا و حرص است، قناعت می تواند آن را کنترل و نگرانی ها را با توکل و امید به 

 مدد الهی مبدل می کند و باعث ایجاد آرامش می شود.
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مام علی )ع( نقطه مقابل و مانع قناعت را رذیله اخالقی حرص دانسته و برای رسیدن به قناعت ریشه کنی ا

حرص را گام نخست شمرده است. به فرموده ایشان ))قناعت به دست نمی آید مگر اینکه حرص نابود شود(( 

ود. در این صورت (. حرص از طریق احساس محرومیت از چیزی ایجاد می ش66/ص5: 1384)تمیمی آمدی 

 فعالیتهای انسان برای بدست آوردن آن متمرکز خواهد شد.

انسان قانع توانسته است بر هیجان مخرب حرص فائق آید و زندگی آرام و آسوده ای سازد چرا که در این 

این صورت عقل و خرد، او را به نیازی واقعی سوق داده و نیاز فراتر از نیاز واقعی را مذموم می شمارد. به 

 دلیل انگیزه ای برای طمع ورزی در شخص ایجاد نمی گردد.

 

 نتیجه گیری -۸

سوره نحل به تشریح حیات طیبه و مصداق های آن در زندگی امروزی  97در این مقاله، با محوریت آیه 

 پرداخته شد. همچنین با کمک از روایات ائمه معصومین )ع( و نظرات اندیشمندان غربی، مفاهیم مهمی مانند

ایمان و عمل صالح و قناعت و نقش مفید آن در سبک زندگی بشر بررسی گردید. مطابق آنچه در این مقاله 

مورد مطالعه قرار گرفت، می توان نتیجه گرفت که با نگاه به اطرافمان و دیدن زندگی روزمره خود و دیگران، 

، زندگی بسیاری را پر از رنج کرده قناعت و ایمان را گم شده در افراد می یابیم. گویی حرص و ضعف ایمان

 است. انسان ها هر چه به آسایش و رفاه می اندیشند، از آرامش و اطمینان دور می شوند.

 

 

 منابع و ماخذ

 ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی قرآن کریم، .1

 ، قم. موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین1384. دشتی، محمد، نهج البالغه .2

 . قم. انتشارات دفتر تبلیغاتغررالحکم و دررالکلم. 1366حمد آمدی، عبدالواحدبن م .3

. قم. موسسه آل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. 1374البحرالعاملی، محمد بن حسن.  .4

 بیت االحیاء التراث

 حسن قدسی زاده. قم. نشر معارف جهاد با نفس. شرح و توضیحات.. 1387امام خمینی.  .5



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

19 

 

 . تهران. صدرا4. ج تفسیر جامع. 1366اهیم. بروجردی، سید محمد ابر .6

 ، تهران. اجتماعروح، روان، احساس، جسم، ایجاد تعادل و هارمونی. 1384بهشتی پور، محسن.  .7

. قم. دفتر تبلیغات اسالمی حوزه تصنیف غررالحکم و دررالکلم. 1366تمیمی آمدی، عبدالواحد.  .8

 علمیه قم

. مقدمه میرجالل و دررالکلم. شرح محمد خوانساریغررالحکم . 1384تمیمی آمدی، عبدالواحد.  .9

 الدین حسینی ))محدث((. تهران. دانشگاه تهران

تهران. دانشگاه  5. ج جالء االذهان و جالء االحزان. 1377جرجانی، ابوالمحاسن حسین بن حسن.  .10

 تهران

 . قم. شریف رضیارشاد القلوب. 1412دیلمی، محسن بن ابی الحسن،  .11

 . بیروت. دار احیاءالتراث العربی20. ج مفاتیح الغیبق.  1420محمدبن عمر. رازی، ابوعبداهلل  .12

. خلیل میرزایی . تهران. نظریه های جامعه شناسی مدرن. 1390رتیرز، جورج، گودمن، داگالس  .13

 جامعه شناسان

. قم دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین 1417. المیزان فی تفسیر القرانطباطبایی، محمدحسین.  .14

 زه علمیه قمحو

 . التحف االشرف. الحیدریهمشکات االنوار. 1385طبرسی، علی بن الحسن.  .15

 . تهران. ناصرخسرو6. ج مجمع البیان لعلوم القران. 1372طبرسی، فضل بن الحسن،  .16

 . بیروت. دارالمعرفه14. ج جامع البیان فی تفسیرالقرانق.  1412طبری، ابوجعفر محمدبن جریر،  .17

 . بیروت، دار احیاءالتراث العربی6، ج التبیان فی تفسیر قرآنبی تا. طوسی، محمدبن حسن.  .18

 . تهران. صدوق5. ج تفسیر عاملی. 1360عاملی، ابراهیم،  .19

 ، قم، دارالکتب. 1367قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی،  .20

. ترجمه حسن شمس اسفندآباد. غالمرضا محمودی. انگیزش و هیجان. 1388فرانکن، رابرت ای.  .21

 امامی پور. تهران. نشر نی. ج دوم سوزان

. تهران. کتابفروشی 5. تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین. ج 1336کاشانی، مالفتح اهلل،  .22

 محمدحسن علمی

. فرهنگ ارشاد. تهران. نشر نظریه های بنیادی جامعه شناختی. 1385کوزر، لوئیس، برنارد روزنبرگ.  .23

 نی

. ترجمه ناصر تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدیدتجدد و . 1388گیونز، آنتونی،  .24

 موفقیان. تهران. نی



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

20 

 

 . بیروت. موسسه الوفاءبحاراالنوار. 1404مجلسی، محمد باقر،  .25

 . قم. دارالحدیث االولیمیزان الحکمه. 1381محمدی ری شهری، محمد.  .26

 

 

 

 

  



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

21 

 

 علوم انسانی اسالمی نظریه در تالشی برای روش شناسی تولید

 2دمصطفی بخر

 چکیده

 بمنظور دست یابی به علوم انسانی اسالمی. هدف : هدف از پژوهش حاضر تالشی است برای طراحی روش تحقیق

 بعنوان منبع علم الهی)دانش قطعیت یافته(  ، حیتکیه بر و -2 است. نگرش مکتبی به اسالم  -1های:پیش فرضبا 

تهذیب نفس بعنوان زیر ساخت  -4مفاهیم وحی  فهم راه دستیابی به  ل معصوم)ع( یا قول صدق بعنوانقو -3

ارزیابی مالک  ی برایبعنوان ابزار :عقالنیت مهذب -5 روش شناختی و ابزار موثر در دستیابی به حقیقت علم 

که همگی در جای خود برای یک مسلمان  حس و تجربه بعنوان مالک عقالنیت عرفی  -6صحت یافته های علمی 

ساختار شناسی  -1ام،  . بر اساس پیش فرضهای فوق الذکر با طی پنج گاثبات استآشنا به معارف دینی قابل 

بر اساس استنباط  ،شناخت مفاهیم پایه آن حوزه علمی -2 غیر قابل تشکیک منبعقرآن بعنوان با مراجعه به  مفهوم

 -4رتبط استخراج نظام اصطالحات مستخرجه ی م -3از وحی بکمک قول صدق)معصوم و راسخون فی العلم(  

طی  نوان محصول ادراکات علمی. محصول حاصلهطراحی نظریه بع -5کشف منطقی ترین ربط نظام اصطالحات  

 تواند ما را در دستیابی به حقیقت علم دینی نزدیک گرداندمی این مراحل 

 کلید واژه: مفاهیم پایه، وحی، قول صدق، مفاهیم پایه ، نظام اصطالحات، علوم انسانی اسالمی

 

  

                                                           
 عضو پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی اسالمی -2
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)به فکر نظریه سازی باشید، الگو گرفتن بی قید و شرط از نظریه پردازهای غربی و شیوه ترجمه گرائی  قدمه :م

را غلط و خطر ناک بدانید. ما در زمینه علوم انسانی احتیاج داریم به نظریه سازی. بسیاری از حوادث دنیاحتی 

لوم انسانی است. در جامعه شناسی در در زمینه های اقتصادی و سیاسی محکوم نظرات صاحب نظران در ع

روانشناسی ، در فلسفه آنها هستند که شاخص ها را تعیین می کنند. در این زمینه ها باید نظریه پردازهای خودمان 

 "مقام معظم رهبریدر جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه شیراز 14/2/1387"را داشته باشیم و باید کار بکنیم( 

علماء و اندیشمندانِی که مزدور قدرت استکبار جهانی اند در  . زیادی با عصر فراعنه دارددنیای امروز شباهت 

با ابزاری بنام علم که در حقیقت همان ریسمانهای دست ساحران . اینان حقیقت همان ساحران دربار فراعنه اند

ست از به معجزه ی جاویدی ادرصدد بسط سلطه نظام استکبار جهانی شده اند، امروز بیشتر از آن عصر نی ،هستند

نچه را آ امروز بایستی علمیت شان را کنار زند. که بتواند سحر ساحران را افشا و پرده ی فریب و جهل و نیرنگ 

اند ، تا بتوکه بعنوان علم سکوالر بخصوص در حوزه ی علوم انسانی به جامعه عرضه گردیده مورد نقد قرار دهد

لی رغم قدرت پیچیده فراعنه امروز و حامیان توجیه گرشان، که یافته های خود بنمایاند. ع حقیقت را به طالبین

علم گرائی مدعیان  فریب کاری این را تحت عنوان علم، ارائه کرده اند، فطرت حقیقت جوی انسان خود همواره

حت الک صبکمک عقالنیت خود هر گونه کید و فریبی را افشا نموده و با در خواست مفطرت  .را فریاد می زند

در حقیقت این امر گویای عطش حقیقت جوئی عقالنی از مدعیان، آنان را به نقد و ابطال یافته هاشان وا می دارد. 

 علم در بین انسانهاست.  اگر چه ماهیت علم و علمیت داشته ها را باید با ادله عقلی به اثبات نشست.

در میدان عمل آنچنان  . این علمنام علم داده شده استامروزه به همه ی یافته ها و بافته های عرصه عقل و مکر 

د . دستاورهر شاهد عاقل و عالم ظاهر بینی را به شک وا می دارد کهمورد استفاده و سوء استفاده قرار می گیرد، 

. این امر در مدیریت حاکم لب نموده استقدرت تفکیک حق از باطل و صحیح از غلط از انسان سعلمی موجود 

کار کرد سازمانهای بین المللی که مدعی عملکرد علمی است، بیشتر خود را می نمایاند. گزارش  بر جهان و

سازمانهای حقوق بشری در باره ی کشورهای جهان سوم و مصوبات آن که متأثر از منافع قدرتهای جهانی و 

ت داری علم است اصلی جه خالف بیٌَ ٌِن حق و عدالت است، مشکل را دو چندان نموده است. در حقیقت مشکل

صیرت . لذا ضرورت باست که در منطق روش شناسی و تولید علم لیبرالیسم، جامعه را گرفتار این تناقضات کرده

 امروزه بیشتر از همیشه الزامی است.علمی در تشخیص و انتخاب روش صحیح 
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 داشته است. آن چه که وجود در تعریف حقیقت علم و راه های دستیابی به آن که از دیر باز یتعارضات فراوان

شتر به ، بیندیشمندان رشته ی فلسفه علم بودهموجب اختالف محققین، اندیشمندان و صاحب نظران بخصوص ا

گردد. این امر حقیقت جوئی را که در وجدان عمومی است  می روش های استنباط و ابزار مورد استفاده آن بر

و جوامع  "در افکار عمومیاعتبار علم "مقام   ،اندیشهعلی رغم همه ی تعارضات در حوزه ی  منکر نمی شود.

ویسد، ، می ندر بیان اعتبار علم در جامعه علم شناس معاصر انگلیسی آنچنان که چالمز .ثابت است انسانی همواره

حتی تا همین اواخر رشته ای هم چون علوم لبنیات، علوم خطابه و علوم کفن و دفن در اغلب دانشگاه های "

در حقیقت این امر گویای این حقیقت است که هر امر  3(2)چالمرز، ص "تعلیم داده می شدنوان علم بعآمریکا 

قت گویای اعتبار حقی این امر معمول و متعارفی برای عرضه به مردم در بسته ای بنام علم به آنها عرضه می شود.

سان چون معموأل انا ادله به اثبات رساند. علم در بین انسانهاست.  اگر چه ماهیت علم و علمیت داشته ها را باید ب

بالفطره در صدد است تا در تشخیص خود کمترین خطا ورود داشته و از عمیق ترین و مرتبط ترین منطق در 

 صحت ادراک بر خوردار باشد. 

اگر چه فطرت حقیقت جو و . در این عرصه است که به ابزار درست اندیشی بیشترین نیاز را احساس می کند

همواره عامل مزاحم برای کسانی که علم را ابزار فریب برای دستیابی به قدرت قرار داده اند  ،ان بیدار انسانهاوجد

بوده است. از آنجا که تفاوت عمده انسانهای فطرت گرا با دیگر موجودات، شبکه پیچیده عقائد و قدرت تصمیم 

 قوه عاقله ی انسان پیوند عمیق و ناگسستنی ن امر با. ایگیری و باور داشتهای موثر آن ها در زندگی شان می باشد

 دارد،

لذا می بایست بنیانی عقالنی و برخوردار از مالک صحت مناسب در عرصه ی تولید علم در اختیار داشت که 

 بتواند کمترین خطا را نیز بنمایاند.

ه ته از روش شناسی پر دیریناین مقاله در صدد است تا با نگاهی ملهم از وحی سبکی منطقی و اسالمی بر خاس 

محققان اسالمی پایه ریزی نماید، که بکمک آن بتوان به حقیقت علوم انسانی اسالمی نزدیک تر شد. در این رهگذر 

                                                           

 2ص .1374آلن، اف. چالمرز، چیستی علم، ترجمه ی دکتر سعید زیباکالم، شرکت انتشارات علمی فرهنگی،  -1
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ر مورد پذیرش قرا ئیمبنامفروضات بعنوان  که هر یک در جای خود قابل اثبات است، می بایست مفروضاتی

 سپس به طرح روش شناسی پیشنهادی پرداخت.  گردد،ستوار ا شود، تا بر اساس آن بنیان کار گرفته

از بین  سپس مراجعه می شود.موجود در منابع وحی  مرتبط مفاهیم ر ابتدائی ترین گام به ساختاردر این رهگذر د

. گزاره های موضوعی دسته بندی می گردد مجموعه ای از مفاهیم موجود، مفاهیم پایه را  سناسائی و در شکل

ی ماخت روابط حاکم بر نظام اصطالحات، . شناندرسمی نظام اصطالحات  ی از مفاهیم پایه محقق را بهمجموعه ا

 .نزدیک نموده و منتج به نظریه گرددتواند ما را به سازه ای از نظریه ی مرتبط با یک رشته علمی 

 .ی شودبمنظور فهم مفهوم نگرش مکتبی به تشریح شکل زیر پرداخته م  در این بخش از کفتمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 (زیر ساخت مبانیدیاگرام نگرش مکتبی به اسالم و علوم انسانی اسالمی)                              

 نگرش مکتبی) زیر ساخت مبانی مفروضات(

در زیر ساخت مبانی مفروضات، بنیان چهار گانه هستی شناسی ، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی 

آنها را بصورت یک  داشته ها جهت می دهد. در این جهت دهی ش متقابل هریک با هم، بهدر یک بسته با کن

 در اینهستی و انسان مطرح می نماید. مجموعه هماهنگ با نگرش )االنسان عالم اصغروا   والعالم انسان اکبروا( 

ا حرکت خود در که باست هستی همچون انسان دارای روحی  مکتبدر این  .را دارندخاص خود  نگاه تعریف

ارزش  هستی شناسی

 شناسی

معرفت 

 شناسی
 انسان شناسی

روان

شنا 

جامعه  تاریخ

 شناسی

فلسفه 

و 

 ادبیات

 اخالق حقوق تربیتی

مدیری

 ت

 اقتصاد
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می پردازد. انسان نیز بخشی زنده از هستی است که در یک نگاه کلی  کمال جویانه به طی مسیر خود اهلل جهت 

 نقش اندامی معین از پیکره ی هستی را برای عالم مخلوقات باید ایفا کند. لذا در این نگاه:

از او  تکلیف نموده وهستی و خویشتن را  انسان رسالت درک قوانین حاکم بر برای نظام معرفت شناسی اسالمی

آنچه که موجب عدم همراهی و آسیب زائی این نظام  می خواهد که خود را با هستی و رسالت آن همسو نماید.

شود. پس در یک کنش متقابل  همراه و هم جهت باشد ارزش تلقی می گردد ضد ارزش و آنچه در این رهگذر

هماهنگی وجود دارد.  این هماهنگی  ،در شکلی کمال جویانه ارزش و سان،هستی، ان ،معرفت بین هر چهار عنصر

منشأ ظهور قوانین و دانشهای حاکم بر عالم بوده و شناخت آن با مراجعه به کتاب تشریع)وحی( که آینه کتاب 

 تکوین است امکان پذیر خواهد بود.

ای علمی محقق جهت داده و از بازی در این پیش فرض چنانچه مورد عنایت قرار گیرد، می تواند به خواست ه 

 زمین سایر مکاتب و استفاده از ابزار آنان جلو گیری کند.

نگاه مکتبی به هستی با پذیرش مخلوق بودن عالم این حقیقت را بازگو می نماید که ذیحق ترین مُحِقِ به طرح 

مخلوق واگذار کند نوعی ظلم به قوانین حاکم بر خلقت، خالق اوست.  و اگر از این حق صرف نظر نماید و به 

اوست و خالق هستی از این امر مبراست. در نگاهی عقالنی توانائی ودرک صحیح از ارسال رسل و انزال کتب 

حقی است که با توجه به ظرفیت ادراکی انسان به او داده شده تا با تالش خود بتواند با مراجعه به منابع وحیانی 

 سرار عالم دست یابد و از قِبَل آن زندگی خویش را به بهترین وجه سامان دهد.به زوایای پنهان و رموزات و ا

درک این حقیقت که کتاب تکوین دارای قوانین و قواعدی است که خداوند باید آن را در کتاب تشریع به اشرف  

در عالم  شرمخلوقات)انسان( منعکس نماید امری عقالنی است. پس انزال کتب و ارسال رسل بزرگترین سرمایه ب

خلقت خواهد بود، که با استفاده از آن می تواند به فعالیت های ادراکی خود سرو سامان دهد.  غفلت از این 

سرمایه الهی و اکتفاء به ادراکات حسی و استنباطات عقلی به تنهائی موجب دستیابی به محدوده ای ضعیف از 

در این وجه از انجام پذیرد.  حیبا استفاده از راهنمائی ویافته ها می گردد. منطق بهره برداری از آن نیز باید 

کتاب وحی بعنوان بزرگترین دستمایه خلق برای بهره برداری از حس و عقل خواهد بود و به آن جهت می  ادراک

 "ی با نگرش مکتبی) کل نگر( چنین می فرماید     در رویکردبا بیان تفکر شهید صدر در این زمینه  .سعید بهمنی. دهد

آید، برای برداشت از نگری و جامع اجتهادی که رویکرد مرحوم صدر بود، تمام عناصر معرفتی که به کار استظهار از قرآن میکل
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خالصه آنچه که مرحوم صدر هدف  .شوند؛ اعم از فلسفه، علوم تجربی، حتی عرفان و ادراکات شهودیقرآن به خدمت گرفته می

 (1395)سعید بهمنی"مع اجتهادی منتج به نظریه بودنگری و جاگرفته بود، رویکرد کل

انسان در صدد دست یابی به ابزارهائی برای بر  اگر نگاهی به مفروضات پایه ای منبعث از نگرش مکتبی، با

 -1که عبارتند از:وحی باشد، ابزار و الزاماتی را می طلبد  فهم درست منبعث از خورداری از سرمایه های معنوی

نفس) مقدمات تزکیه و تهذیب  -3اطهار و راسخون در علم( قول صدق)قول و فعل ائمه  -2یع( وحی) کتاب تشر

 عقل عرفی )محسوسات و یافته های تجربی بشر( -5عقالنیت) مبنای بینش و مالک صحت(  -4روش شناسی( 

ی ت در معارف دینهریک از این مفروضا د.انزمینه بهروری در تولید علم را حد اکثری گردکه به کمک آن بتواند 

در جای خود توسط اندیشمندان مورد مداقه قرار گرفته و در جای خود باید مورد بحث و اثبات قرار گیرد. که 

این مقال جای آن نیست و اصل را بر تثبیت بودن می گذارند. ذیأل در حد معرفی هر یک، بحث مختصری عرضه 

 می گردد در حدی که منظور از آن را بنمایاند.

. 

 بزار پیش فرضهای مبنائی برای پایه ریزی روش شناختی پژوهشا

عقل

عرفی

عقالنیت

ستزکیه نف

قول صدق 
(تشریعکتاب)وحی معصومین و راسخون
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کتاب تشریع عالم(: از آنجا که در یک نگاه، وحی بعنوان منبعی جامع از پیش فرض اول: نگاه به وحی ) -الف

مجموعه قوانین و مقررات مورد نیاز بشر است، که شکلی تحریری از کتاب تکوین و نظام آفرینش الهی و منبعی 

 (109)کهف:  <قُلْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ ... >از حقایق موجود در هستی را در خود داردسرشار 

ابوحامد، محمدغزالی از جمله کسانی است که ودارای ظاهر و بواطنی است که برای اهل اندیشه قابل فهم است. 

را  ،آن کریم تأکید دارد و قائالن به انحصار معانی قرآن در ظواهر تفسیریبر وجود معانی باطنی متعدد برای قر

 !دهندداند که با این سخن، تنها از میزان درک ناقص خود خبر میفکرانی می کوته

شود، پس چنین شخصی تنها از حدّ خود پس بدان که هرکس گمان کند که معنای قرآن در همان ترجمه و تفسیر ظاهری محدود می"

است، هرچند در اینکه تمام خالیق را در حدّ خود پنداشته، به خطا رفته است، بلکه اخبار  تخبر داده است. البته در این زمینه مصیب

از سوی دیگر قرآن با واقعیتی 4"کند که در معانی قرآن، برای ارباب فهم، گشایشی نهفته استو آثار بر این مطلب داللت می

وال رطب ". ارف است که گویای اشراف بر همه مسائل عالم هستی و ماوراء را داراستجامع مبی ن ابعادی از مع

( بطوریکه آن را می توان زبان مکتوب قوانین)همه جانبه( حاکم بر هستی 59)انعام:  "و ال یابس اال فی کتاب مبین

 دانست، و برای آن بطون مختلف قائل شده اند

ریعی تواند ناظر به قرآن تکوینی، قرآن تشمن اشاره به اینکه احادیث هفت بطن، میض امام خمینیهمچنین براساس نگرش تشیع 

 :نویسدو قرآن انسانی باشد، در بیان هفت بطن معنایی قرآن تشریعی چنین می

اند، ع شدهوضو اما هفت ]مرتبه[ نسبت به آنچه از کتاب نازل شده، در میان دو جلد است. پس به اعتبار اینکه الفاظ برای معانی عامی 

ای از طوایف مختلف را دارد،اهل هر و کتاب الهی فروفرستاده شده از مقام احدیت به عالم لفظ و صوت،شایستگی هدایت هر طایفه

دوستی شهوات »فهمد. مثالً، اهل ظاهر از سخن خداوند که: فهمد که طایفه دیگر نمیای چیزی را میاز هر آیهطایفه از اهل سلوک، 

ای فهمند، اما اهل دل و اصحاب سلوک روحی، مرتبه( معنای ظاهری آن را می15)آل عمران: « م زینت داده شده است...برای مرد

ار انوگونه که نزد اهل روح و معارف غیبی، همانکنند؛ زیرا نزد ایشان حاالت نفسانی از مراتب دنیوی است، عالی از آن را درک می

یه شریف اند. پس آچنینهای دنیوی به حسابند، و نزد اهل سرّ و خفیّ و اخفی،تلوینات روحی نیز اینزینتقلبی و واردات قلبی،جزء 

 !5نسبت به هفت گروه، دارای هفت بطن است، پس به لطافت دریاب

 با مالحظه این نگاه هر کس به میزان مرتبت علمی و معنوی خویش می تواند از قرآن بهره داشته باشد.

راکات را تمامی شئون حیات فردی و اجتماعی انسان شامل می شود.  محقق علوم انسانی باید با حوزه ی این اد 

                                                           
 .تاین، بیروت، دار الکتاب العربی، بی، محمد، احیاء علوم الدغزالی4

 1391/10/2 (7۵-۴9، )ص1390، زمستان 2سال اول، شماره فصلنامه حکمت عرفانی،مظفر   حسین    -5
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استناد به روش مناسب و معقول از وحی و قول صدق که سخنان معصومین)سالم اهلل علیه(  و راسخون فی العلمند 

 بهره برده و به استنباط دانش نهفته در این منابع بپردازد. 

توان این حقیقت را دریافت که اگر با ابزاری مناسب به استنباط مسائل مبتالبه انسان در حوزه  از این مقدمه می

ی علوم انسانی پرداخته و در صدد بدست آورن پاسخ سئواالت حوزه های مختلف علوم انسانی باشیم با روشی 

محقیقین علم فقه با طراحی منطقی و معقول دست یابی به علوم انسانی مورد نیاز امری ممکن است. هم چنانکه 

نیاز های فردی و اجتماعی مسلمین بخش اعظمی از روش اصول استنباط توانسته اند در طول مدت غیبت به 

 پاسخ گویند.

با اندک تأمل در اصول استنباط ظرفیت هایی در این دانش مشاهده می شود که چنانچه مورد تأمل قرار گیرد 

دست یابی به حقایق جدید یاری دهد. اصول استنباط علمی است که محقیقین را در  علوم انسانی میتواند محقق

فقه در طول یک هزار وسیصد سال آن را به یک دانش ورزیده و قابل استفاده برای دریافت حقایق تبدیل نموده 

راحی و طاند. این دانش برای دسترسی به حقایق نهفته در منبع وحی و نکات قابل توجه و تأمل مورد نیاز فقها 

مورد استفاده قرار می گیرد. مراتب و مراحل مشترک بسیاری برای محقق علوم انسانی اسالمی در این دانش 

وجود دارد که چنانچه باز شناسی شود  می تواند مورد استفاده محققین علوم انسانی نیز قرار گیرد. پژوهشگر در 

هی که در قالب وحی در اختیار بشر نهاده است و خود با این راستا باید خداوند را بعنوان منبع علم ال یزال ال

تضمین جامعیت آن را پاسخ گوی به همه ی نیازهای بشری توصیف فرموده اند پذیرفته، خود را ملزم به فهم و 

به میزان درستی دریافت، می تواند از اعتماد و  ،از معرفی مبنائی، ادراکات وحیانی درک آن بداند. در این بخشِ

 بر خوردار باشد. علمیت

اگر چه فهم از وحی نیز خود دانش خاصی را می طلبد و محقق باید به آن ابزار مسلح گردد تا بتواند به بهره 

مشروط به آشنائی با دانش  آن، حداکثری نزدیک شود. از آنجا که وحی زبان خاص خود دارد و فهم درست

باید به در یافت دانش مورد نظر همت گمارده و سپس  لذا  محقق علوم انسانی در ابتدا .مخصوص این امر است

راوان های ف به کمک آن برای دستیابی به حقیقت علم وحیانی وارد شود. اگر چه در این عرصه نیز باید تالش

صورت پذیرد تا بتوان ابزار مورد نیاز را برای دستیابی به علوم انسانی ملهم از وحی تولید کرد. در حقیقت کسی 

بتواند  اآشنا باشد ت نیز علم تفسیر(این حوزه صه کار کند باید به لوازم کار )علوم قرآنی واهد در این عرکه می خو

 مفاهیم وحیانی را از درون قرآن استحصال نماید.
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ی کتابی این حقیقت که کتاب وح در این پیش فرض با فهم پیش فرض دوم قول صدق )تفسیر کتاب تشریع(: -ب

تا فهمیده شود و مورد شناسائی قرار گیرد این  فهم هر آیه آن به ابزار خاصی نیاز دارد، که طون متفاوتاست با ب

 ابزار عبارتند از:  

) بعنوان مبانی تکمیل و تفسیر مفاهیم منبعث از وحی( در این بخش از کار : احادیث و سنت قول وفعل امام -1

ش دانشده و طراحی  خاصی در این رابطهم وشد، که علمحقق باید با احادیث و منابع مورد استناد ائمه آشنا با

جنانچه محقق با آن دانشها آشنائی پیدا کند می تواند به نیاز خود در این  است. آسان کردهدر یافت آن را هائی 

این بخش از ابزار اگر درست  مورد استفاده قرار گیرد می تواند محقق را به مفاهیم مورد نظر حوزه پاسخ گوید. 

 ند از انزال کتاب نزدیک گرداند. چون معصوم مطمئن ترین منبع برای بیان نظر خالق است.خداو

: این وسیله بعنوان اصیل ترین ابزار برای دستیابی به نظر خالق در پژوهش )اجماع (نظر راسخون فی العلم -2

یابی به حد می گیرد. برای دستپذیرفته و با استفاده از آن برای دست یابی به حقیقت پیام وحی مورد استفاده قرار

اقل های لوازم این فصل باید از ابزاری که علمای روش شناسی اسالمی طراحی نموده اند و حد اقل آن علم 

اصول استنباط است و مباحث تکمیلی به حسب نیاز به ابزار، مورد استفاده قرارگیرد. مباحث دانش خاص مرتبط 

 حسب اقتضاء مورد بحث قرار گیرد. نیز باید همواره موردتوجه باشد که به

: فراهم نمودن مقدمات بهره وری بیشتر از وحی،  با توجه تقدم تزکیه بر و تهذیبپیش فرض سوم: تزکیه   -ج

ن تالش برای همچنی که بر تقدم تزکیه بر تعلیم تکیه دارد، "یزکیهم و یعلمهم الکتاب" اتتأمل در آیاست.  تعلیم

  از ضروریات دست یابی به حقایق علمی است. تعالی در پرتو مراعات تقوای الهیبرخورداری از عنایات باری

 "نور یقذفه اهلل فی القلب من یشاالعلم "و  0"ومن یتق اهلل یجعل له مخرجا"بمنظور بهره گیری از ثمرات آیه های، 

بعنوان یک ابزار  فراموش ننماید. خود سازی خود سازی در راستای تربیت های ملهم از وحی محقق می بایست

تواند پژوهشگر را در این عرصه یاری نماید. بطوری که همه ی عوارض  زمینه ساز جهت استفاده از این منبع می

دنیائی اعم از منفعت طلبی و قدرت طلبی و فزون خواهی های مادی را در خود پاک نموده و حرکت پژوهشی 

تالش برای باال بردن خلوص و للله انجام دان کار پژوهشی خود را به نیت جلب رضای الهی به انجام رساند. در 

بطوری که بتواند از الهامات الهی نیز بی بهره نماند همواره یک امکان در اختیار پژوهشگر خواهد بود. ابزار معرفتی 

ن عرصه یتزکیه و تهذیب از اموراتی بوده که در تربیت عالم و اندیشمند از دیر باز مورد عنایت و توجه بزرگان ا

منیه المرید)آداب المتعلمین( را برای نو آموزان عرصه  ،از گذشته های دور بوده است. اندیشمندان حوزه آموزش
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تعلیم و تربیت الزامی می دانستند.  این امر محقق را از هر گونه سوگیری بمنظور دستیابی به حقیقت یاری می 

  م می نماید.)بعنوان پاک ترین ابزار حقیقت یاب(دهد و زمینه را برای دست یابی به حقیقت بهتر فراه

 تزکیه نفس در حقیقت خالی کردن درون خود از امراض نفسانی مثل: کبر، بخل، حسد، ریا، جبن،جهل،سوءظن"

خداوند دل و درونی  .متأثّر می گرداندافکار و اندیشه و در نهایت عملکرد انسان را از خود  . تزکیهاست.... و 

شناخت و معرفتی که . ث نفسانی پاک گردد، تجلّی انوار خود دانسته و وعده هدایت داده استرا که از خبائ

محصول پاکی دل و درون باشد، از آن چنان استحکام منطقی بر خوردار می گردد، که ماندگاری و اصالت 

ه هوای نچه بکه برای دستیابی به حقیقت تالش می کنند، چنا حقیقت آن خدشه ناپذیر  است. همچنین کسانی

ارد اثرات منفی هوای نفس بر انسان اثر می گذ .قطعأ در دستیابی به حقیقت موفق نخواهند شد ،نفس آلوده باشند

نکته قابل تأمل این که تزکیه می تواند هم خالقیت هدایت شده را در  6."و این امر موجب گمراهی می گردد

 17 ،کهف 113 ،عنکبوت 69به آیات   هبا مراجعی نماید. انسان افزایش داده و هم همسوئی با وحی را حد اکثر

د که تزکیه بتوان چنان انفال و ده ها آیات دیگر به عمق تأثیر این ابزار می توان دست یافت. 29 )ص(،محمد

می تواند بسیاری از حقایق مکتوم در هستی را با ابزار)دل( شهودی در اختیار  ،انسان به مراتبی از عرفان برساند

قرار دهد. ادراکات شهودی برای مدرکان آن هم لذت بخش و هم استکمالی است. بدین معنی که در شکل او 

 بر قلب فرد می تابد و هم موجب کمال انسان می شود. هم الهامات الهی 

راه  و همچنین در این مرحله عقالنیت بعنوان ابزارتعیین مالک صحت یافته هافرض چهارم عقالنیت:  پیش -د

یافت  رعلمیت د . این ابزار می تواند بعنوان مالک صحت وی به حقیقت همواره مورد توجه قرار می گیرددستیاب

علمی بودن دست آوردهای پژوهشی را بنمایاند. استنباط عقلی با استفاده از مبانی  ها مورد استفاده قرار گرفته و

ه پایه نیز می تواند همواره مورد بهر روش شناختی هرمنوتیک و تفسیری جهت دستیابی و دسترسی به مفاهیم

 برداری قرار گیرد.

اندیشمندان اسالمی برای عقل در جایگاه های مختلف ارزش و اعتبار متفاوت قائل هستند، بطوریکه بعضی از 

، مصباح و در موارد دیگر، مفتاح شریعت می دانند. جائی دیگرمعیار و در علماء  در این رابطه عقل را در جائی 

جوادی ).ین دیدگاه، عقل درون هندسه معرفت دینی به عنوان یکی از ابزارهای معرفتی محسوب می شوددر ا
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( عقل عالوه بر کار کردهای فوق الذکر می تواند بعنوان یکی از مبانی استنباط حکم 207ـ  214: 1384آملی، 

ی ولی همه به نحو .متفاوتی داردمورد استناد قرار گیرد. در اصول استنباط مذاهب مختلف اسالمی عقل جایگاه 

و در مرتبه ای آن را در استنباط قواعد الهی مورد استفاده قرار می دهند. آنجا که ادراک عقلی بتواند زمینه یک 

حکم شرعی قرار گیرد، عقل نه تنها اجازه ورود دارد بلکه ملزم به ورود است و مورد تحسین قرار می گیرد. این 

ل استنباط در بخشهای مستقالت عقلی و استلزامات عقلی بطور خاص مورد بحث و فصل از بحث در کتب اصو

تالزم بین  -1مباحث مختلف مورد گفتگو است از جمله قواعد  ،در این حوزه موضوعی 7طرح قرار می گیرد.

د ولیقاعده کل ما حکم به العقل که در استنباط فقه کار بردهای مختلف دارد و در عرصه ی ت -2عقل و شرع   

 داشته باشد. ی نیز می تواند کار کردی موثرعلوم انسانی اسالم

عرفی  ابی به عقالنیتدستیبعنوان ابزار میدانی ی در این مبنا مشاهده و تجربه پیش فرض پنجم عقل عرفی:  -ه

و  گیرد.  در این حوزه بنای عقال و عرف و عادت هر یک جدا گانه مورد بحث قرار گرفتهمی توجه قرار  مورد

اهلل جوادی آملی موضوع را چنین مورد آیت  .است بنای عقال در مطالعات علمی و تجربی مورد دقت و توجه

چنان هم در علوم عرفی یقین برهانی و فلسفی کم و طمأنینه و اطمینان عقالئی فراوان است،"بحث قرار می دهد

ه بیعی و تجربی یقین ریاضی و فلسفی بکه همین وضعیت در عقل تجربی و علوم طبیعی وجود دارد . در علوم ط

زمانی که می گوئیم عقل در کنار نقل حجت شرعی است و منبع  .د ، اما طمأنینه فراهم استندرت بدست می آی

که ماحصل آنست  8"معرفت شناسی دین را تأمین می کند به مصادیق وسیع طمأنینه عرفی و عقالنی نیز نظر داریم.

 ای میدانی را نیز می توان در بخش عقل عرفی دسته بندی کرد.که اعتبار حاصل از پژوهش ه

: برای طرح نظریه در حوزه علوم انسانی اسالمی بایسته هائی را بعنوان طی مراحل پیشین طراحی نظریه فرایند

واند طی مراحل ذیل می ت جهت زمینه سازی برای دستیابی به نظریه باید منظور داشت. در نگاهی ابتدائی، مراعات

شناخت نظام اصطالحات     -3شناخت مفاهیم پایه    -2زیر ساخت مفهوم شناسی    -1مورد تأمل قرار گیرد. 

با تأمل بر موارد یاد شده مورد پردازش قرار می  طراحی نظریه که -5نظام اصطالحات   فهم روابط حاکم بر  -4
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بطور جامع و   جهتو  نسبت ، ربط، یت کیفدر مقوله های چهار گانه:   ستیبای گیرد. هر یک از موارد فوق

 جداگانه مورد بر رسی قرار گیرد.

 ) مقوله ها(  جهت -  ربط –کیفیت  –نسبت 

 اسالمی  علوم انسانینظریه در مراحل کار پژوهشی برای دستیابی به تولید 

 : اسالمی مراحل پیشنهادی برای تولید علوم انسانی

وم در مفه"ابتدا بایستی تعریف مفهوم را دانست.  ار شناسی مفهوم،در ساخت ساختار شناسی مفهوم: -1

اجزاء عقلی یک تصورمورد "یا  "تصویری است که از شیئ در ذهن حاصل می شود"کتابهای منطق  

در بحث ساختار 9"مراد از مفهوم معنائی است که در برابر منطوق قرار دارد.". اما گاهی "نظر است

 شناسائی و منطوق و مفهوم رادر منبع وحی ابتدا باید ساختار الفاظ را یه برای دست یابی به نظردر 

انواع  ترین از هم باز شناسی نمود. انواع مفهوم را نیز باید در دیدگاه های مختلف باز بینی کرد و کامل

 آن را مورد شناسایی و مطالعه قرار داد،

ه هر یک خود در اجزاء خاص قابل شناسائی در علم منطق مفهوم را به جزئی و کلی تقسیم می نمایند ک

.در علم اصول فقه اندیشمندان مجرب نظرات مختلفی در تقسیم بندی مفهوم عرضه نموده 10خواهد بود

 -3وصف و  -2شرط   -1اند. که در این راستا شناسائی ساختار شناسی مفهوم  با تقسیم بندی به 
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به موافق و مخالف ، شرط، وصف ، غایت ، حصر ،   ویا تقسیم بندی آن 11در نگاه آیتاهلل حیدریغایت 

مخالف   موافق و"با تقسیم بندی آیته اهلل سبحانی و یا تقسیم بندی  مفهوم به دو قسمت 12عدد، لقب،

قیاس بر ضمان نام گزاری کرده و در تقسیم بندی دوم  -2قیاس اولویت و -1که موافق را به دودسته 

عدد  -7لقب   -6وصف   -5حصر   -4مغیا    -3غایت     -2شرط   -1که مخالف است آن را به 

که بحث تفصیلی هریک با مراجعه به منابع معرفی  نگرش دکتر ابوالحسن محمدی13"تقسیم می نماید

 شده بهتر قابل تشخیص و فهم است. 

  رظبا شناخت ساختار مفهوم است که این دانش می تواند به محقق کمک کند که بتواند به منظور مورد ن

خداوند)وحی( از یک کلمه یا گزاره مورد استفاده دسترسی بهتر پیدا نماید. چه بسا یک کلمه نزد دو ناقل 

با دو منظور متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. مفهوم چنانچه در حوزه ی معنائی معین با جایگاه تحلیلی 

این  ردگزاره قابل فهم تبدیل شود. مورد نظر محقق مورد شناسائی و مالحظه قرار گیرد می تواند به یک 

در این صورت است که می تواند بعنوان  گردد،می حوزه آن علم مشخص  صورت است که کار بردش در

 علم مورد استفاده قرار گیرد. آن یک واژه یا مفهوم پایه)کلید واژه( پذیرفته شده و در حوزه ی 

موثر در حوزه علم مورد نظر داشته  رخورداری قابل وواژه یا گزاره بر گزیده باید از نظر معنائی توان ب 

قرار گیرد. معموأل این امر نزد متخصصین هر رشته علمی بهتر  مفاهیم بر گزیدهتا جزء مجموعه  شد،با

قابل فهم است. مفاهیم مرتبط با قرآن چون کالم خداوند تبارک و تعالی است از مراتب متفاوت به حسب 

و نزول آن ناظر به همین معنی است که علماء و اندیشمندان اسالمی در  ادراک محقق بر خوردار است

طون مختلف ادراکی به حسب ظرفیت فهمی افراد سخن گفته اند و می تواند مورد ب این باره از ابعاد و

 تأمل حداکثری باشد.

شی از فتوحات، با تأکید بر عربی در موارد متعدد از آثار خویش، به این مطلب اشاره کرده است. از جمله در بخابـن"

شمرد، بر انفتاح باب فهم، پس از انقطاع برمی صحت روایتی نبوی، که برای قرآن، چهار مرتبة ظاهر، باطن، حدّ و مطّلع

 :گویدوحی تأکید ورزیده، می

که اهل حدّند و اند، مردانی اند: مردانی که اهل ظاهرند، مردانی که صاحب باطنسپس بدان که مردان خدا بر چهار رتبه

اند؛ زیرا خداوند سبحان هنگامی که باب نبوت و رسالت را به روی آفریدگانش مسدود کرد، باب مردانی که اهل مطّلع

اهلل علیه ]وآله[ و سلم وحی صلی فهمی از جانب خویش را، نسبت به آنچه که آن را در کتاب عزیز خویش بر پیامبرش
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فت: گچنین میطالب، که خداوند از او راضی باد، ایننگاه داشته است. علی ابن ابی نموده، همچنان به روی ایشان مفتوح

اهلل علیه ]وآله[ و سلم وحی منقطع گشت و چیزی در دستان ما باقی نماند، مگر آنکه خداوند پس از رسول خدا صلی»

ه[ و وآل} اهلل علیهاز پیامبر خداصلیو اصحاب ما ـ اهل کشف ـ بر درستی این خبر « ای روزی کند.قرآن را به بندهفهم 

و برای هر کدام از این « ای نیست، مگر آنکه ظاهر، باطن و حدّ و مطلعی داردهیچ آیه»سلم اجماع دارند که فرمود: 

 14"مراتب، مردانی است

اگردر منبع وحی به ابزار هرمنوتیک و تفسیر توجه شود بهتر می توان به مفهوم مرتبط به موضوع 

ر دست یافت. نگاه مبتنی بر هرمنوتیک تالش برای دست یابی به فهم مورد نظر مولف مورد نظ

تن مورد و دانست که او مکه برای فهم بهتر متن، باید به نیت مؤلف پی برد در این راستا تأکید می نماید  دیلتای"است.

اگر ( در این مورد م1911 - 1833ویلهلم دیلتای )15".استنظر خود را به چه منظور و با چه هدفی آفریده

هدف دستیابی به منظور خداوند تبارک و تعالی از بکار گرفتن کلمه مورد نظر قابل ادراک باشد، ظرفیت 

ی ما بدور است اما با مراجعه به منقوالت ایشان ادراکی معادل پیامبر)ص( را می طلبد،که از توانائ

انسان به حسب ظرفیت خود  می تواند از کلمه مورد نظر بهره گیرد. در فهم مفهوم مورد نظر می 

بایست نزدیک ترین منبع به خداوند یعنی پیامبر و ائمه معصوم را بعنوان مرجع تبیین مفهوم دانست. 

 مچنین آشنا باشد. هانسانی باید با قرآن بعنوان منبع و مرجع، محقق در هر رشته تحصیلی علوم  پس یک

ورد نظر از رشته م . ضمنأ دربا ساختار کالم پیامبر و معصومین نیز بتواند ارتباط  مفهومی بر قرار کند

تا بتواند ساختار مفهوم مرتبط را باز شناسی نموده و در زمره مجموعه  باشد مهارت کافی برخوردار

ر بعنوان مفهوم پایه د مفید قرار دهد. در چنین وضعیتی است که می تواند از فهم حاصله و مفاهیم موثر

 جایگاه خود استفاده نماید. درنگاه شهید صدر

د این پرداز بای اسالم و قرآن، یک اصطالحاتی دارند که این اصطالحات، فارق و ممیّز بین اسالم و دیگر مکاتب است. نظریه "

 .کنندترین مفاهیم تأکید مین را درباره مسئله خودش پیدا کند. سپس بر شاملاصطالحات خاص قرآ

فاهیم توانیم دیگر مفاهیم را ذیل مترین مفهوم را پیدا کنیم، میبرخی مفاهیم، انتزاعی هستند که اگر از بین مفاهیم انتزاعی، اصلی

لط ترین مفهوم را که بر دیگر مفاهیم مسکند، اصلیی که دنبال میاپرداز باید تالش کند در مورد نظریهاصلی، سازمان بدهیم. نظریه

دیگر مقایسه کند؛ چون در  ها درباره آن مفهوم اصلی و مفاهیم ذیل آن را با همبعد از آن، تمام داده .است و هیمنه دارد، پیدا کند

                                                           
 (7۵-۴9، )ص1390، زمستان 2سال اول، شماره فصلنامه حکمت عرفانی،حسین مظفر  -14

 1390، نشر مرکز، تهران، بابک احمدیتر جمه  ساختار و تأویل متن، ویلهلم   دیلتای -15

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
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ک کنیم، هرچند یکرد. وقتی به معنا اشاره می توان با کلیدواژه حرکتتفسیر موضوعی، استقراء جزء جزء اینها الزم است و نمی 

تواند دال بر آن معنایی باشد که نظریه تواند باشد و هر گزاره قرآنی میاصطالح خاص قرآنی دارد، اما این معنا هرکجای قرآن می

ط کند و آورد، با همدیگر مرتبمی باید مدالیلی را که به دست پردازپرداز دنبالش است؛ بنابراین الزاماً در چارچوب لفظ نیست. نظریه

هایش ببرد. وقتی به مرحله ای رسید که توانست بگوید فالن سؤال را این بعد از کشف این ارتباط، آنها را ذیل هرکدام از سؤال

جا یل کبندی نظریه، این مدالدهند، تازه باید جانمایی کند؛ یعنی مشخص کند که در چیدمان و صورتمجموعه از مدالیل پاسخ می

 .16"داندشهید صدر جانمایی مدالیل را ایجاد وحدت می  .گیرندقرار می

با توجه به توضیح ارائه شده از طرف شهید صدر)ره( یک واژه از مجموعه واژه های موجود در نظام معرفتی  

ارا ت دقرآن می تواند بار معنائی مرتبط با موضوعی که محقق در صدد دریافت حقایق مربوط به آن حوزه اس

باشد. چنانچه این گروه واژه ها شناسائی و در جایگاه نظام مند خود قرار گیرند، می توانند محقق را به کلید واژه 

را فراهم نماید. مفاهیم خاص و مرتبطی که هر مکتب فکری  مفهوم پایهمرتبط نزدیک نموده و زمینه دست یابی به 

 درتولید علم در پی آنست. 

مفاهیمی را مورد استفاده قرار می دهد که قادر است پاسخ گوی نیاز  بطن آموزه های خود،معارف اسالمی در  

های اجتماعی و سئواالتی در حوزه های مختلف زیستی باشد. بعد از شناسائی ساختار مفهوم باید به تحلیل آن 

 پرداخت. 

ع ابهام و تیرگی است، همان گونه که هدف از تحلیل مفهوم باز شناسی مفاد آن با رف": در این مرحلهتحلیل مفهوم

منظور روش دکارت در رفع ابهام 17"در تصورات ما خطا نمی افتد، مگر در آنها که مبهم و تیره است"دکارت بیان می کند 

یعنی تالش برای تصور مفهوم به گونه ای که هر آنچه از آن  .و تیرگی، جستجو از وضوح و تمایز  مفهوم است

ت دهیم و هر آنچه از آن شئی نیست از آن سلب کنیم، در واقع با تحلیل مفهوم شناسی به ، به آن نسبشئی است

ی مفهوم ارجاع"این که  .در این زمینه ماهیت مفهوم مورد نظر است .باید پاسخ گفت "یعنی چه  "سوال کلیدی 

اشت. بعد از تحلیل مفهوم نیز نباید از نظر دور د 18"است یا توصیفی معقول اول است یا معقول ثانی فلسفی و ...

                                                           
( مدل مفهو می نظریه پردازی قرآن بنیان با تکیه بر آراء شهید سید محمد باقر صدر  فصلنامه علوم انسانی اسالمی 1395بهمنی سعید )- -11

 256-251-17-صدرا 

 47ص  1355-تهران پیام  -ترجمه محمد علی فروغی –دن عقل رنه   گفتاری در روش بکار بر–دکارت  -17

 254ص1387فرا مرز قراملکی احد   موسسه فرهنگی قدس واحد دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد  -18
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 ار بردیِ ک کیفیت، نسبت ، ربط و جهتباید مقوالت چهار گانه را در ارتباط با مفهوم باز شناسی نموده و از نظر 

 مفهوم نیز غافل نبود 

با شناخت ساختار مفاهیم  به مفهوم و واژه هائی بر می خوریم که در حوزه ی علم خاص بعنوان مفاهیم پایه:   -2

 معموأل مفهوم پایه با مبنای هستی شناسی و انسان شناسی منتج از یک مکتب باید همپایه تلقی می شود. مفهوم 

خیزد  از آن بر میمفهوم ظرفیت ادراکی یک مفهوم پایه با اهداف و انتظارات مکتب فکری که  خوانی داشته باشد.

اهیم . در معرفی مفنزدیک به خود روشن کندباید سنخیت داشته باشد.  ضمن این که مرز خود را با دیگر مفاهیم 

، مرز بندی با مفاهیم است هر مفهوم پایه دارای تعریف نظری و عملیاتی"پایه تقوی چنین مرز آن را مشخص می نماید:

مشابه، قابلیتها و ظرفیت های مشخص و مورد توافق متخصصین آن رشته است. در نهایت هر نظام واره فکری مفاهیم پایه مختص 

روش علمی و منطقی دستیابی به 19(1395) تقوی "ه خود دارد که متناسب با اهداف و مبانی فلسفی همان نظام واره استب

مفهوم پایه در رشته فقه و حقوق مبتنی بر نگرش وحیانی از دیر باز مورد نظر اندیشمندان و فقهای اسالمی بوده 

علم "که آن را  به اختصار علم اصول می نامند. .است که منجر به شکل گیری علمی بنام علم اصول استنباط شده

در واقع متخصصین علم فقه و حقوق با استفاده  20"اصول دانستن قواعدی است که برای استنباط حقوق اسالمی الزم است

از علم اصول استنباط، به کشف مفاهیم پایه در منابع وحیانی می پردازند. سپس به کمک این مفاهیم دانش فقه و 

 وق را پایه ریزی می نمایند.حق

برای دستیابی به مفاهیم پایه با محتوای وحیانی هم علم کالم اسالمی و فلسفه و هم از ظرفیت علم اصولی که فقها 

در اسنباط حکم، مورد استفاده قرار می دهند، می توان کمک گرفت. توجه به روش شناسی خاصی که برای دست 

یاز است از ضروریات است. علم اصول فقه که خود محصول بهره گیری از هدایت یابی به این حجم از علوم مورد ن

های معصومین و چندین قرن تالش فقها برای پاسخ گوئی به سئواالت جامعه شیعی در حوزه فردی و اجتماعی 

یت ظرف نشان می دهد، که برای تولید علوم انسانی اسالمی نیز می توان از این . این علمدر علم فقه بوده است

چنانکه علم اصول طی قرون متمادی این مسیر  استفاده نموده و به مرور دانش مورد نیاز را به تکامل رساند. هم

هاست به یک نظام روشمند و منطقی که دارای مالک صحت قابل اطمینان است تبدیل  را طی نموده است و قرن

می  ،م نیاز های ضروری روش شناسی پرداخته شوداگر با الهام ازعلم اصول و کنکاشی مجتهدانه به ترمیشده. 

                                                           
 1395تولید مفاهیم پایه گامی برای تحقق روانشناسی اسالمی پژوهشکده تحول   –تقوی محمد رضا  -19

 1383محمدی انوالحسن  انتشارات دانشگاه تهران   – مبانی استنباط حقوق اسالمی -20
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 ه اقتضائاتب تکمیل و ترمیم گشته و توان امید وار بود که به مرور مسیر پاسخ گوئی به نیاز های روش شناسانه

 د. و تکمیل گرد روش شناسانه راه مراجعه به منابع وحی اصالح

ا رشته علمی مورد نظر باز شناسی شده به مرور افزوده اگربه مجموعه واژه هائی که با مفهوم شناسی ارتباط آن را ب

شود و جایگاه آن کلید واژه)مفاهیم پایه( در علم مورد نظرتعیین گردد، زمینه تولید مفاهیم پایه مناسب تر فراهم 

می شود. درک این حقیقت می تواند ما را در حوزه موضوعی دانش افزائی یاری داده و به فهم حقایق تازه ای 

جامد. تالشی محققانه برای دستیابی به مفاهیم پایه در رشته های مختلف علمی اعم از روان شناسی و مدیریت بیان

و جامعه شناسی و علوم اجتماعی و تاریخ و ... با مراجعه به منابع وحی می تواند ما را به مدیریت و روانشناسی، 

 د. ه شناسی.... اسالمی نزدیک تر کنجامع

ف شده در منابع وحی دارای بار معنائی خاص خود بوده و در ارتباط با مفاهیم منبعث از نظام هر مفهوم پایه کش

معرفت وحیانی قابل فهم و تفسیر خواهد بود. اگر محقق در صدد تولید علم مبتنی بر این نظام واره  اصطالحاتِ

نائی توجه مفسرین بوده است، آشباشد می بایست برای ورود به حوزه موضوعی با علم تفسیر که از دیر باز مورد 

و احاطه پیدا کند و واژه شناسی مبتنی بر جهان بینی اسالمی را که غیب و معنویت در آن معنای خاص و دامنه 

 داری دارد ارتباط یابد.

از آنجا که مفاهیم پایه، زیر ساخت مبنائی تولید علم در هر مکتب محسوب می شود، مکاتب مختلف به حسب 

شناختی خود به تولید مفاهیم خاص برای انعکاس مطالب مرتبط با نگرش خویش در حوزه ی علمی مبانی هستی 

 مورد نظر می پردازند. 

اسالم بعنوان یک مکتب جهانی و نجات بخش نیز مفاهیم پایه خاص خود دارد که در منابع وحی از طرف خداوند 

تی شناسی و انسانشناسی اسالمی معنا پیدا می با توجه به هس علیم و حکیم ملحوظ گردیده است. این مفاهیم

نیاز است، و باید به زیر ساختهای معرفتی آن  کنند. برای فهم آن به روش شناسی متناسب با محتوای وحیانی

واقف بود. در این مدل ابتدا باید به کسب معرفت نسبت به مفروضات و مبانی معین این نظام واره آگاهی و معرفت 

ا ایمان پیدا کردن به حقایق این مفروضات در جهت دست یابی به مفهوم پایه در علوم مختلف سپس ب پیدا کرد،

واره ای مطرح می شود می تواند  در این رهگذر نظام اعتبار بخشی اسالمیت علم که بصورت دستگاه پرداخت.

ه در علم اسالمی روش دست یابی به حقیقت منطوق ک در جهت رسیدن به حقایق مکتوم هم محقق را یاری دهد.
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مورد نظر است با استمداد از حس و عقل و قلب امکان پذیر است. عقالنیت در این بنا بعنوان مالک صحت کار 

مورد مطالعه قرار می گیرد. برای شناسائی مفاهیم پایه در رشته های تحصیلی با گرایشهای علمی مختلف ابتدا می 

د نظر را شناسائی و سپس با اطمینان از مرتبط بودن با رشته مورد بایست، مفاهیم وحیانی قرآن در رشته های مور

نظر و کلیدی بودن واژه معین و منتخب در حوزه ی موضوعی، به شناسائی مفاهیم مر تبط آن رشته علمی مطمئن 

ر حله هم باید مقوالت چهادر این مر. بعد از آن به ادله های پیرامون حوزه ی کاربردی آن مفهوم پرداخت  .شد

موضوع مورد بحث مورد غفلت قرار نداده و زمینه را برای فهم کیفیت،نسبت، ربط، و جهت در ارتباط گانه را در 

 .با مفاهیم پایه  مورد بررسی قرار داد

پس از س حی و مبانی آن پیدا کرده،در این مرحله از کار، پژوهشگر باید بتواند با تالش خویش فهم متناسبی از و

مباحث راشناسائی و به درک صحیح آن با  ران آن مفاهیم مرتبط با حوزه موضوعی خویش،درون دریای بی ک

نیز باید روش دست یابی به قول معصوم را با توجه به روش شناسی  کنکاش در قول معصوم بپردازد. در این مرحله

 معمول در اصول استنباط مورد توجه قرار داد.

حیانی تأمل و تدبر نموده و با واژه ها و مفاهیم خاص آن اگر در متن آموزه های ونظام اصطالحات:  -3

آشنا ئی حاصل شود، با مجموعه واژه ها و گزاره هائی مواجه می شویم که فهم آن جز در نظام معرفتی 

وحی قابل ادراک نخواهد بود. این مجموعه واژه ها و گزاره ها که بنحوی با هم ارتباط منطقی دارند 

ک بسته قرار گیرند نظام اصطالحاتی را شامل می شوند که اگر در اختیار چنانچه شناسائی و در ی

متخصصین دانش مربوطه قرار گیرند، می توانند خواستگاه تولید یک نظریه علمی باشند.  مجموعه ای 

از مفاهیم پایه  مرتبط با هم می توانند  نظام اصطالحات همسو را در یک حوزه ی علمی مشخص پایه 

 گزاری کنند. 

حال اگر نظام اصطالحات را که خود دارای روابط منطقی هستند بنحوی نظم داده شوند که در این نظم بتوان 

ارتباط با دیگر علوم نیز باز خوانی کرد یک نظریه علمی در راستای رشته مورد نظر ظهور خواهد یافت. 

د موضوعی معین باشند، می توان مجموعه ای از نظرات که به نحوی در یک راستا قرار گرفته و منعکس کننده

منشأ تأسیس علم مورد نظر گردد. نکته قابل تأمل این که مجموعه مفاهیم تولیدی که بصورت نظام 
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شکل گیری نظریه ظهور یافته و چنانچه نظریه هائی در  دراصطالحات خود را نشان می دهند، می توانند 

 ایجاد نمایند. را رد نظریک راستا قرار گیرند و موید هم باشند رشته علمی مو

این کار باید بوسیله متخصص معتقد به نگرش مکتبی نسبت به اسالم انجام پذیرد. الزامات این کار ارتباط  

و تالش برای فهم مفاهیم منبعث از وحی را می طلبد. علم تولید شده با حوزه های  است مستمر با وحی

ند داشت. از این روش، یک نوع نظام وارگی مکمل موضوعی دیگر علوم بدست آمده ارتباط منطقی خواه

که مجموعه ی این علوم در کنار هم یک نظام علمی هماهنگ را در مجموعه  نیز استنباط می گردد، بطوری

در این صورت علم اقتصاد اسالمی با علم اخالق اسالمی و  علوم انسانی مورد نظر پایه ریزی می نمایند.

سی اسالمی و .... مکمل اند و تعارضی بین آنها مشاهده نخواهد شد. نه تنها علم تربیت اسالمی و روانشنا

تعارض ندارند که بدون هم نمی توان در میدان عمل هر یک را به اجرا گذاشت وانتظار نتیجه ی مطلوب 

 داشت.

ع وگی بر یک موضاز دیگر نکات قابل تأمل این که در نظام اصطالحات مجموعه ای از مفاهیم پایه که هم

این مرحله نیاز به قرار می گیرند. این محصوالت در  معین یعلم یک رشته در راستای واحد داللت دارند،

ده در نظریه پردازی مورد بهره برداری موضوعات مورد استفا ای از بتوانند بعنوان مجموعه پاالیش دارند تا

پذیرد که ذیأل مورد بحث قرار می برای دست یابی به نظریه روی آن کارهائی باید صورت  قرار گیرند. 

گیرد. در واقع نظام اصطالحات بدست آمده در این مرحله باید پاالیش شوند و روابط منطقی حاکم بر آنها 

 مورد شناسائی قرار گیرد. تا چنانچه در این مرحله قابل انطباق بود مورد پذیرش قرار گیرد. 

به مجموعه ای از  ل گیری نظام اصطالحاتبا شککشف روابط منطقی حاکم بر نظام اصطالحات:  -4

مطالب هم مرز در حوزه ی موضوعی معین دست یابی خواهد شد که دارای مشترکات مشخص است. 

 این مجموعه مطالب دارای ارتباطی کارکردی و هم سنخ هستند که از مشترکات بیشتری برخوردارند.

ظام اصطالحات بدست آمده تأملی انجام پذیرد چنانچه در این رابطه به ارتباط منطقی  مفاهیم پایه و ن

د اقداماتی که بای باید طی اقداماتی منطوق و منظم پاالیش شوند تا امکان طرح نظریه فراهم گردد.

 روی آن انجام پذیرد عبارتند از:
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جایگاه مطالب با مبانی معرفتی و هستی شناسی حاکم بر موضوع باید مورد باز خوانی قرار داده و -4/1

انچه سنخیت مطلوب آن قابل اثبات بود مورد بهره برداری قرار گیرد. در این مرحله نظام معرفتی مورد چن

نظر اسالم که در آن حس و عقل و قلب فعاالنه مورد توجه قرار گرفته و سپس همخوانی با هستی شناسی 

نباید مورد غفلت قرار اسالمی که عالم را مرکب از غیب و شهود می داند و مخلوق خالقی توانا و دانا 

گیرد. در واقع در نظام اصطالحات باید مخلوق بودن هستی مورد تصدیق قرار گرفته و غیب را که بخشی 

ود خ باید پیوستاری دنیا و آخرت را نیز در همچنین نظام اصطالحات از جهان خلقت است نیز نادیده نگیرد.

 یوستار اخروی آن بشناسد.اری زیست دنیا را در پباز تعریف نموده و در هدف گذ

با انسان شناس اسالمی که انسان را جسمانیت الحدوث و روحانیت  نظام اصطالحات حاصله باید  -4/2

با این حقیقت انسانی تعارض  محصول علمی در این مرحله نباید مورد انطباق قرار گیرد. البقا می شمرد

ید می بایست بتواند مراتب کمال جوئی و پیدا کند. چنانچه در این مرحله هم محصول علمی بدست آ

تا انطباق آن با واقعیت انسان شناسانه مورد تأ یید قرار گیرد. چنانچه  ،هدایت طلبی انسان را گواهی دهد

بق منطرا خوانی قابل قبولی مشاهده شود می توان نظام اصطالحات  در این بررسی در نظام اصطالحات هم

 بر واقع دید.

خوانی نظام اصطالحات با نظام ارزشی اسالم است که باید مورد  ارزیابی میزان هم مرحله بعدی، -4/3

در این مرحله ساختار اخالقی تعالیم حاکم بر نظام اصطالحات در میدان عمل مورد  .بررسی قرار داده شود

حله رمحرز گردد. در این م باید همسوئی نظام اصطالحات با مفروضات اخالقی .باز بینی قرار می گیرد

حسن فعلی و  اصطالحات می بایست با نظام ارزش اسالمی که در علم اخالق مطرح است و رکن آننظام 

 اعمال را تبیین می کند همسوئی کمال گرایانه مشاهده شود.حسن فاعلی 

 است موردجهت و نسبت  –کیفیت  -ربط :مورد نظر که عبارت از چهارگانه در مرحله بعد مقوله های

 رار می گیرد.تأمل و دقت ق

 در این مرحله به ارتباط منطقی اصطالحات باهم پرداخته و ربط مفاهیم پایه با هم و با مجموعهربط:  -4/4

مورد کنکاش قرار داد می شود. چنانچه این مفاهیم دارای ارتباط ارگانیک بودند می توان به  علوم اسالمی،

در نگاه دینی جهان آفرینش هم مانند انسان مخلوقی  . از آنجا کهعلمیت یافته ها اطمینان بیشتر پیدا کرد
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حی و زنده تلقی می گردد که از انتظام قابل توجهی که کمال گرایانه است تبعیت می نماید، و همه اجزاء 

ات بنا بر این نگاه اصطالح .ند بطوریکه بصورت یک پیکره مکمل و همسو دیده می شوندا آن بهم مرتبط

 . کشفرتباط ارگانیک و مکمل خواهند داشتاصطالحات موجود در عالم یک ا بدست آمده باید با بقیه

 این ارتباط گویای صحت یافته ها می تواند باشد. 

در این مرحله جهت تعاریف ارائه شده در اصطالحات را نباید نادیده گرفت. منظور از جهت  جهت:-4/5

باید سمت و سوی الهی  طالحات. نظام اصسمت و سوی حرکت تعریف شده در نظام اصطالحات است

داشته باشد. پس آن نظام اصطالحات باید وحدت گرائی را تقویت واز تکثر و تفرق پرهیز دهد. چون 

الزامات وحدت گرائی روح حاکم بر توحید بوده و در پرتو وحدت است که جهت کمال گرائی را تضمین 

که الی اهلل ی است  مورد باز شناسی قرار  می نماید. سایر وجوه آن یعنی جهت مفاهیم را با روح مکتب

می گیرد. در این مرحله کابردی موضوعات و هم سوئی با مبانی نظام مفروضات نیز مورد نظر است. 

چنانچه از این نظر هم جهت الهی داشت و به میزان الوهیت جهت اطمینان حاصل شد به بر رسی وجه دیگر 

 حات از ارکان کار سنجش باید دانست.می پردازند. سمت الهی داشتن نظام اصطال

جهت درک جایگاه هر یک از مفاهیم و نظام اصطالحات با هم  ،نسبت: در این مرحله به نسبت مبانی-4/6

سپس ارتباط آن  ،جداگانه مورد مطالعه قرار داده می شود.  اگر از همه ی جوانب مورد تأیید قرار گرفت

گرائی مفاهیم پایه موجود درنظام نسبت گویای میزان هم با وجه چهارم مورد بررسی قرار می گیرد.

اصطالحات بوده و می تواند میزان تقرب حاصله به مبدأ هستی را بنمایاند. هر چه نظام اصطالحات قادر 

تر باشد که این تقرب را تضمین کند دارای اصالت بیشتر بوده و امکان اعتماد به آن بیشتر خواهد بود. در 

عقالنیت حاکم بر موضوعات حاصله هم باید پرداخت و همچنین کار کرد آن در جامعه و نسبت  به میزان 

در نسبت زوایای متفاوتی را می تواندر نظر گرفت  عواقب اجرائی آن در عمل نیز نباید از نظر دور داشت.

 که حد و فاصله از آن جمله است.

. چنانچه کمیت های سی قرار می گیردکیفیت: در این مرحله وجه کم و کیف موضوع مورد بازشنا -4/7

خوش تغییر ننماید و از حرکت هدف گرایانه و خدا  کار بتواند کیفیت مورد نظر را دستجاری در جریان 

تواند بعنوان یک واقعیت قابل قبول مورد توجه قرار گیرد. نکته ای که همواره باید  محورانه نکاهد می
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نگرش استقراء گرایانه در محورهای کار بردی و سنجش کمی  مورد توجه باشد این است که جریان یافتن

موضوعات نباید کیفیت را تحت تأثیر قرار دهد. به این منظور که همواره کیفیت حرکت و کار مورد توجه 

 و تأمل قرار گیرد.

 ارتباط نظام اصطالحات با علوم انسانی اسالمی در رشته های دیگر تولید شده همواره باید بصورت -4/8

چنانچه واقعیت مکملی علوم در ارتباطات آن مشاهده  . مکمل مورد نظر بوده ومورد پردازش قرار گیرد

 شد به درک درستی طی مسیر می توان مطمئن بود. 

در یک بسته علمی  ک از وجوه هفت گانه مورد مطالعه،طراحی نظریه: در این مرحله ابتدا هر ی -5

مداقه   و فاهیم مورد نظر موضوع را مورد کنکاش و استنباطمرتبط باید دیده شود. سپس متناسب با م

از ب ادراک مرتبط با مجموعه تعالیم الهیرا بعنوان یک  وحیانینگاه  قرار داد.  همواره باید سعی شود

 ردر این کنش فعاالنه است که تفکر خالق می تواند نظری نو را شناسائی نموده و د .شناسی نمود

 .د دست یابدآن موضوع به حقایق جدی

جامعه علمی بعنوان یک  بعنوان بخشی از علم مورد نظر به ،پردازش یافته موضوعدر این مرحله است که 

. وقتی میزان کنش صاحب نظران آن رشته مورد پردازش قرار گرفت و رابطه آن با می شودعرضه  نظریه

و  هدتنباط اطمینان نسبی پیدا کرررسی شد. در این مرحله است که می توان به حقیقت اسنیز بدیگر علوم 

 بعنوان یک نظریه آماده ی عرضه نمود.  

 سمیمقایسه یافته ها با داده های علمی موجود در عرصه دانش لیبرال است که صاحب نظران با در این مرحله

دازند. ی پرمها و تشابه ها به تحلیل داده  مورد ارزیابی میدانی قرار داده و با ارائه تفاوتآن را و کمونیسم 

گیرد. در این مرحله ر کرد آن داده در جامعه اسالمی نیز در میدان عمل باید مورد بحث و بررسی قرار کا

آن نیز نباید از نظر دور داشت. موضوع دیگر قابل تأمل این که عیت موجود را با نیاز های اجتماعی واق

نه اجتماعی الزم و پیوست های فرهنگی و معموأل نباید انتظار داشت در پرتو اجرای یک نظریه بدون زمی

 ید این حقیقتاقتصادی و سیاسی و حقوقی و ... نتیجه مورد نظر را در میدان عمل مشاهده کرد. در واقع با

آموزش و  ،فرهنگ را پذیرفت که اقتصاد اسالمی در جامعه ای می تواند نتیجه دهد که اخالق، سیاست،

 .ر این صورت نمی توان در باره آن قضاوت کرددر آید در غیتربیت اسالمی به اجرا 
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بنا بر این در گام اول اطمینان از مبانی عقالنی اثبات پذیر می تواند برای صحت نظریه کفایت کند. اگر  

 . دچه در بسیاری از موارد کار کرد حد اقلی هم نتیجه مثبت خود را خواهد دا

د. به انجام می رساز طریق پذیرش پیش فرض هائی نتیجه:  کار دست یابی به یک نظریه در این مقاله 

پذیرش اسالم بعنوان یک نظام فکری جامع و پاسخ گو به تمام  -1این پیش فرض ها عبارت است از 

 این -2است.  به اسالم  بعنوان موضوع پذیرفته شده در آمده مومنکه برای یک مسلمان نیازهای بشر 

مانع که همه علوم مورد نیاز بشر را در خود دارد و نسخه  کتاب وحی بعنوان منبعی جامع وپیش فرض 

. سپس قول صدق بعنوان مبانی فهم درست از وحی -3مکتوب نظام آفرینش است مورد پذیرش قرار دارد. 

می بایست مورد پذیرش قرار گیرد. در دیگر مفروضات تزکیه نفس و خود سازی معنوی بعنوان ابزار 

ی در پژوهش مورد نظر می تواند باشد. در همین امتداد عقالنیت را بعنوان زمینه ساز پر هیز از سو گیر

ابزار صحیح تصدیق و مالک صحت مورد توجه و تأکید قرار می گیرد. در دیگر وجه از مفروضات ادراکات 

 حسی و عرفیات را بعنوان آخرین فرض مورد توجه قرار می دهند. 

ان ابزار دست یابی به حقیقت علم و پرهیز از سو گیری تزکیه و تهذیب نفس و خود سازی بعنو  - -4

منفعت طلبانه وانحرافی مورد نظر است که می تواند راه دست یابی به چشمه ی بارش عنایات الهی را 

 برای محقق باز نماید

عقالنیت بعنوان وجه تمایز انسان از سایر مخلوقات مورد نظر است. و این وجه از وجود انسان به او  -5

ک می نماید که در تشخیص حق از باطل و صحیح از غلط به خطا نرود و مالک صحت دریافت او کم

 باشد. در این میدان عقل را رسول باطنی و پیامبر رسول ظاهری است که هردو یک دیگر تأئید می نمایند. 

 ب می شود. تجربه که در قالب عقل عرفی تعریف شده و مبنا صحت نتیجه در میدان عمل محسو حس و-6   

: مجموعه مفروضات فوق پیش نیاز های دست یابی به حقایق منبعث از منابع وحی و روش دست یابی به نظریه

بر  .مورد نظر استقول صدق قرار می گیرد. حال بر مفروضات فوق  مبانی استقرار بنیان های روش شناسانه 

 ساختار -1ظیم را نیز به ترتیب تحت عنوان، می شود. فرآیند تنعرضه نظام مند روش  طرحاساس آن بنیان ها 

و در نهایت طرح  -5قوانین حاکم بر نظام اصطالحات   -4نظام اصطالحات  -3مفاهیم پایه  -2 –مفهوم  شناسی

 .واره ای بعنوان نظریه از آن استخراج و  جهت عرضه ارائه می گردد



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

 .1374د زیباکالم، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، آلن، اف. چالمرز، چیستی علم، ترجمه ی دکتر سعی -1

 2ص

 1390ساختار و تأویل متن، نشر مرکز، تهران،  ،بابک احمدی -2

 1392ریت اسالمی  نشر سلمان ی مدیمبانی اصول والگوها ،مصطفی ،بخرد -3

( مدل مفهو می نظریه پردازی قرآن بنیان با تکیه بر آراء شهید سید محمد باقر 1395سعید ) ،بهمنی -4

 256-251-17-فصلنامه علوم انسانی اسالمی صدرا  ،صدر

 1395تولید مفاهیم پایه گامی برای تحقق روانشناسی اسالمی پژوهشکده تحول   –تقوی محمد رضا  -5

دری سید علی نقی   اصول االستنباط فی اصول الفقه و تاریخه باسلوب حدیث   انتشارات نعیم حی - -6

 1051ص 1997دارالسیره بیروت 
 

 82 -78ص 1363خوانساری محمد  منطق صوری جلد اول و دوم انتشارات دانشگاه تهران  -7

د اول محمدی    سبحانی جعفر الموجز فی اصول الفقه ترجمه علی عدالت انتشارات نصایح قم جل -8

 1383ابوالحسن مبانی اصول استنباطحقوق اسالمی  انتشارات دانشگاه تهران 

 .تا، محمد، احیاء علوم الدین، بیروت، دار الکتاب العربی، بیغزالی -9

 1355-تهران پیام  -ترجمه محمد علی فروغی –دکارت رنه گفتار در روش بکار بردن عقل  -10

 47ص 

 (75-49، )ص1390، زمستان 2سال اول، شماره ت عرفانی،فصلنامه حکممظفر   حسین    -11

1391/10/2 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C


 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

45 

 

فرا مرز قراملکی احد   موسسه فرهنگی قدس واحد دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد  -12

 254ص1387

 1383مبانی استنباط حقوق اسالمی  انتشارات دانشگاه تهران   -محمدی  ابوالحسن -13

 

 

 

  



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

46 

 

 آمدی بر امکان اسالمی سازی علوم انسانیبه منزله در، عینیت درعلم نقد نظریه 

 21محمد جواد پیرمرادی

 چکیده: 

این نوشتار به منظور ایجاد زمینه   فکری برای اسالمی سازی علوم انسانی  به بررسی انتقادی یکی از 

مهم ترین موانع نظری آن یعنی نظریه عینیت در علم  با روش تحلیل منطقی اسناد پرداخته است.  هرچند 

دانش آموختگان علوم تجربی  تحت تاثیر اندیشه های پوزیتیویستی آنها را خالص و  کاشف از  غالب

حقیقت عینی می دانند، و نظام سرمایه داری نیز بر اساس اهداف دنیاگرایانه خویش با استفاده از سلطه 

ه تنها علوم قیق نرسانه ای و قدرت سیاسی بیطرفی علم را تبلیغ می کند، اما بر اساس یافته های این تح

انسانی بلکه علوم طبیعی نیز از عینیت برخوردار نیست و مبتنی بر مبانی فلسفی و اعتقادی و ارزشهایی 

است که عالمان  با انها زیست می کنند و شخصت و ذهنیت انها برآن اساس  شکل گرفته است و لذا 

نوعی ارزش است.  در نتیجه اگر  جهت دارانه است و حتی طرفداری از عینیت و بیطرفی علم نیز خود

چنین است همانطور که علوم تجربی  طبیعی و  انسانی  مبتنی بر ارزش های ماتریالیستی و الحادی در 

بعضی جوامع  ممکن و محقق شده است، می توان علومی بر مبنای جهان بینی اسالمی توحیدی نیز تولید 

و در خدمت حل مسائل جامعه اسالمی باشد نه  کرد که از اسیبهای علوم  تجربی موجود مبری باشد

 تخریب هویت اسالمی آن.  

 کلمات کلیدی:  عینیت، امکان اسالمی سازی، امام خامنه ای، علوم انسانی

                                                           
 mjpirmoradi@gmail.comو ایمیل: 09121073086: دانشیار دانشگاه جامع امام حسین)ع(. تلفن: 21 
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 بیان مساله: -1

اخیراست  هکشورمان  در ده انقالبی اسالمی سازی علم یکی از مسائل و دغدغده های جدی دانشمندان

در این زمینه  درفضای دانشگاهی کشور  امام خامنه ای )مدظله(معظم انقالب   که بدنبال فرمایشات رهبر

 رایج شده است.

امام انقالب اسالمی چندین بار در دیدارهای گوناگون مردم و صاحبنظران با ایشان به این مساله پرداخته 

 است.

هم به  -هشدار دادم مسموم ها و خطر این دانشهاى ذاتاًى علوم انسانى در دانشگاهاینکه بنده درباره »

اى که امروز رائج است، محتواهائى به خاطر همین است که این علوم انسانى -ها، هم به مسئوالندانشگاه

بینى دیگرى دارد که ماهیتاً معارض و مخالف با حرکت اسالمى و نظام اسالمى است؛ متکى بر جهان

 حوزه اساتید و فضال طالب، دیدار در منه ایامام خا )«است؛ حرف دیگرى دارد، هدف دیگرى دارد.

 (1389/07/29 قم علمیه

 به متکی ،نیست ما فلسفه به متکی نیست، ما به متعلق نیست، بومی کشور در کنونی انسانی علوم ".

کند) نمی حل را ما مسائل. نیست ما نیازهای به ناظر است، دیگری مسائل به ناظر اصال نیست، ما معارف

 ( 1389/ 06/ 14ها ای در دیدار اساتید دانشگاهامام حامنه 

 به اهنگ این.  است شده بنا اسالمی و قرآنی مبانی با متعارض مبانی و مبادی بر مان انسانی علوم ما "

 قرآن رد باید را انسانی علوم اساس و پایه و ریشه. است غلط انسانی علوم برای مبنا این و انسانی علوم
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  باشد رآنیق  باید مبنا لکن کرد استفاده هم ها غربی و دیگران های پیشرفت از انیدتو می آنوقت کند پیدا

 ( 1388/07/28کشور پژوهقرآن بانوان از جمعی دیدار در امام خامنه ای) .

 حیوان ایشمبن. است مادیگری مبنایش که است هایی فلسفه بر مبتنی انسانی علوم مباحث از بسیاری"

. است جهان و انسان به معنوی نگاه نداشتن. است خداوند قبال در انسان سئولیتم عدم و انسان انگاشتن

 انیمب به اعتقادی بی شکاکیت واقع در خودمان جوان به آن تعلیم و ها غربی مطالب عین ترجمه با ما

)امام خامنه ای در  .سازیم می منتقل ها جوان به درسی قالب در را خودمان های ارزش و اسالمی و الهی

 ( 1388/ 06/ 08  هادیدار اساتید دانشگاه

 انسانی ومعل جمله از و علوم همه شامل بلکه نیست تجربی پایه علوم منحصر به  فقط علم تولید مساله "

 اساس بر که اساسی مفاهیم و مواد. داریم نوآوری و تحقیق به احتیاج انسانی علوم زمینه در ما.... است

 ردک فرآوری و تولید و داد شکل را انسانی علوم های بخش سایر و تسیاس اقتصاد حقوق توان می آن

دارد.)امام خامنه ای در دیدار جمعى از  وجود اسالمی عمیق و عریق فرهنگ در کلمه حقیقی معنای به

 (1382/ 08/ 08استادان دانشگاههاى سراسر کشور

 مبانی با منطبق انسانی علوم دوینت بدنبال باید محققان و صاحبنظران و اساتید ":فرماید می آقا حضرت

 نگرش بر یمبتن انسانی علوم بقیه و مدیریت و فلسفه و اقتصادی و سیاسی علوم اگر چون. باشند اسالم

 به مومن و مسلمان راکه ای جامعه آرمانهای و ها خواسته تواند نمی طبعا باشد مادی ارزشهای و مادی

 ( 1389/ 06/ 01 نه ای در دیداربا دانشجویان دانشگاههاامام خام (سازد. برآورده است اسالمی معارف
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سخنان فوق نشان می دهد که از نگاه  امام المسلمین  علوم انسانی موجود به لحاظ مبانی  نادرست و به 

و علومی کارامد بر مبنای جهان بینی و  22لحاظ عملی ناکارامد است، به همین دلیل باید دگرگون شود

ی تولید شود. طبعا از نظر امام خامنه ای این کار شدنی است وگرنه چنین تقاضایی فلسفه  و معارف اسالم

 داساتی و نخبگان از بعضی هنوز ، این وجود از نخبگان و دانشمندان جامعه اسالمی معقول نبود. اما با

 .اند دانسته ممکن غیر را انسانی علوم سازی اسالمی و بوده مردد زمینه این در ها دانشگاه

عبیر یا به ت بومی غیر دانشهای سازی سخنان امام انقالبی ما تاثیر خودش را گذاشته و مساله اسالمی اما

درجامعه نخبگی دانشگاهی بویژه انقالبیون  23اسالمی دینی و فلسفی مبانی اساس بر علم تولید دقیق تر

 دو هب را جامعه خبگانن و گرفته باال آن امکان سر بر مناقشه و گرفته  خود به جدی صورت  دانشمند،

  کرده است. تقسیم اسالمی دانش امکان مخالفان و موافقان دسته

یکی از مسائل جدی و بنیادی در این حوزه امکان اسالمی سازی علم است. امکان یا عدم امکان بنا براین 

 یش فرضپ منطقا مبتنی  بر اینیعنی  تولید علم بر اساس جهان بینی الهی اسالمی  اسالمی سازی علوم 

زیرا ممکن است از این نظریه معروف که علم بواسطه توان افزایی است که  علم بی طرف است یا نه. 

بشر برای استخدام طبیعت و سلطه بر آن، سرعت بشر را افزایش می دهد اما جهت حرکت بشر را دین 

                                                           
ی لزوم تحول در علوم انسانی رایج بدلیل مبانی نادرست و ناکارامدی در حل مسائل جامعه اسالمی تنها نظر رهبر معظم انقالب اسالم 22  

نیست؛ بلکه در میان چهره های دانشگاهی  ایرانی می توان از خسرو باقری ،  رحیم پور ازغدی، مهدی گلشنی، علیرضا شجاعی زند، 

سیدحسین نصر، سعید زیباکالم، حسین کچویان و از شخصیت های حوزوی به آقایان جوادی آملی، مصباح یزدی، خسروپناه، پارسانیا و 

ایرانی می توان از محمد رنه گنون، فریتهوف شوان، کلیم صدیقی، ویلیام چیتیک، ابوالعال مودودی، محمد نقیب ازشخصیتهای مسلمان غیر 

العطاس، اسماعیل فاروقی یاد کرد. ارائه گزارشی  مختصراز دیدگاههای این حضرات و بسیاری اساتید دیگر که به تحول در علوم انسانی بر 

می تواند محتوای چند ین جلد کتاب  قطور بشود که   طلبد، می دیگری مجال نامشان ذکر  اور دارند ولیاساس مبانی فلسفی و دینی اسالمی ب

 امیدوارم نگارنده یا دیگر محققان فرصت انجام آن را در آینده پیدا کنند. 

ته ی و انسان شناختی اش برگرف. علم اسالمی از نظر نویسنده مقاله، علمی است که مبانی و پیشفرضهای معرفت شناختی و هستی شناخت 23 

ز ااز جهان بینی اسالمی باشد یا با جهان بینی اسالمی تعارض نداشته باشد یعنی مورد قبول این جهان بینی باشد. این تعریف را ازبا الهام 

ی در گروی آن است که بتوان دیدگاه خسرو باقری  در باب  امکان علم دینی اخذ کرده ام. نظر ایشان این است که امکان علوم  انسانی اسالم

( تعبیری شبیه بیان آقای باقری 250، 1387پاره هایی از اندیشه اسالمی را بعنوان پیش فرضهای متافیزیکی علوم انسانی لحاظ کرد)باقری،

گلشنی،  افیزیکی است)نیز در کتاب  ازعلم سکوالر تا علم دینی اقای گلشنی دیدم: منظور از علم دینی قراردادن کلیت قضیایا در یک متن مت

171،1388 ) 
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ی ذاتی شود که بی طرفاگر مسلم تعیین می کند نه علم، نتیجه گرفته شود که علم  ذاتا بی طرف است. 

و مبتنی بر مبانی  علم است اسالمی سازی غیرممکن می شود واگر ثابت شود که علم جهت دار است 

نا بدین مع  برای اسالمی سازی علم. خواهد بودمقدمه ای فلسفی و دینی و غیر دینی  عالم است آنگاه 

ا ته باشند دینداران نیز می توانند علمی بهمانطور که مخالفان دین می توانند علمی با مبانی ضد دینی داش

مبانی دینی داشته باشند. بر این اساس اگر ما بتوانیم علمی تولید کنیم که مبانی اش از قرآن کریم اخذ 

شود و یا مبتنی بر مبانی توحیدی باشد یا دست کم با مبانی توحیدی در تعارض نباشد آن علم اسالمی 

 خواهد بود. 

. بدیهی است که طرفین نزاع کار ین عنوان در ذهن این پژوهشگر ازینجاستشان نزول پیدایش ا

 دشواری در پیش دارند که دائر بین نفی و اثبات است. 

 طبیعی تجربی های دانش در که جدید عصر  های دانش در که جدید عصر آموختگان دانش غالب

 انگم اند نداشته علوم این به بیرون از نگاه فرصت و اند خوانده درس دانشگاهها و مدارس در انسانی و

. ستنی شکی هیچ آنها اتقان  و صحت در و و استقرا هستند  تجربه خالص محصول علوم این کنند می

 ممکن هک کنند نمی تصور است و بوده حقیقت کشف آنها در تحقیق و بحث از دانشمندان انگیزه تنها و

 ربهتج و حس از غیر وعاملی باشند خود محققان یاتذهن و ایدئولوژی و بینی جهان از متاثر علوم است

از این تیپ اهل علم تعجبی نیست، بلکه  شگفت آور دیدگاه بعضی از  .باشد دخیل آنها پیدایش در

اساتیدی است که در معارف درجه دوم و فلسفه علوم دستی دارند و در این زمینه اهل تالیف و ترجمه 

و عدم ضرورت اسالمی سازی علم  سخن می گویند وسخن گفتن  هستند و با وجود این، از عدم امکان

از اسالمی سازی و تالش در این زمینه را مانع  رشد علم  ودر واقع انحراف از شیوه علمی ارزیابی می 

 (64، ص1380کنند که بی طرفانه در پی کشف حقیقت است.)  ملکیان ،
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یدگاه های رایج در باب ماهیت علم تجربی  صاحب این قلم بر آن است که با گزارشی مقایسه ای از د

در میان فالسفه و دانشمندان معاصر نادرستی نظریه  عینیت یا بی طرفی علم تجربی را که  یکی از 

بزرگترین موانع فکری بر سر راه اسالمی سازی علم  به معنای مذکور در باالست، را در معرض دید 

لوم ع آیا براستی قرار دهد.  اکنون پرسش این است که   عالقه مندان به استقالل فکری جامعه اسالمی

تجربی موجود اعم از علوم طبیعی و علوم انسانی  آن چنانکه اثبات گرایان  معتقدند و  نظام سرمایه داری 

با  قدرت سیاسی و سیطره رسانه ای خود در سطح جهان آن را تبلیغ می کند، بی طرف هستند و تولید 

دینی اسالمی غیرممکن است؟   این پژوهش برای پاسخ به این پرسش ضمن تعریف   علم بر اساس مبانی 

واژه های علم، بی طرفی یا عینیت علم ، جهت داری علم، دیدگاه های موافقان و مخالفان برجسته  نظریه  

 عینیت علم را  به هدف زمینه سازی منطقی و فکری برای اسالمی سازی علم در جهان اسالم و در نتیجه

مقابله با تهدیدهای نرم  دشمنان اسالم  علیه ام القرای آن یعنی  جمهوری اسالمی ایران  بررسی ونقد 

نموده  است. چون محقق بر این اعتقاد است که  تعارض های بنیادین علوم انسانی موجود با مبانی 

جدی علیه انقالب انقالب اسالمی که امام فرزانه انقالب به آن تصریح داشتند، خود تهدیدی نرم و 

اسالمی است.زیرا ما اکنون با هزینه جامعه اسالمی جوانان این مرزوبوم را با همین علوم انسانی دارای 

مبانی ماتریالیستی  و مباین با جهان بینی اسالمی تربیت می کنیم. خوب طبیعی است که خروجی این 

 نخواهد بود.فارغ التحصیل این مدرسه  اگرنظام تعلیم و تربیت با این دروس انسان تراز انقالب اسالمی 

با انقالب اسالمی  معارضه نکند نسبت به ان بی تفاوت خواهد بود و این خطر بزرگی است. زیرا زمینه 

 را برای پذیرش سبک زندگی پیشنهادی دشمن فراهم خواهد کرد.

 علم چیست؟ 
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یعنی علمی  که به کمک  منظور از علم در این پژوهش علم تجربی به معنای امروزی آن است.

مجموعه ای از نظریه ها  برای حل مشکالت انسان با روش تجربی پدیده ها را مطالعه وتوصیف و قوانین 

بر پیش بینی رفتارها و کنترل آنها توانا می سازد.  بنا براین مطلق  حاکم بر آنها را کشف می کند و او را

( یا 9)زمر/« ل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمونه»علم منظور نیست. وقتی قرآن کریم می فرماید 

(مطلق علم یعنی هرگونه دانستنی را مدنظر دارد.وقتی می فرماید 76)یوسف/« فوق کل ذی علم علیم »

(به تخصص و کارشناسی و داشتن مهارت درهر کاری اشاره 36،)االسراء/"التقف مالیس لک به علم"

اطلبوا العلم ولو "وقتی در سخنان رسول اهلل)ص( می خوانیم  دارد که شامل همه امور می شود. اما

( در این مورد  اشاره به  مطلق علم نیست.بلکه به تخصص ها  180، 1،ج1983) المجلسی،  "بالصین

ومهارت ها وعلوم  خاصی اشاره دارد  که در چین وجود دارد ولی بدرد مومنین نیز می خورد و مومنین 

تای اهداف خودشان و رفع نیازهای خودشان از ان استفاده نمایند مانند علم طب می توانند از ان در راس

یا دانشهای فنی و تکنیکی. یکی از جاهایی که در بحثهای جاری خلط مباحث راهزن است خلط علم و 

مهارت است. در این تحقیق منظوراز علم غیر از مهارت است.  مهارت را از همه کس می توان آموخت 

 بتنی بر مبانیی است که ممکن است با مبانی ما ناسازگار باشد.اما علم م

  معناست؟ چه به علم داری جهت

که موضوع این تحقیق    است علم طرفی بی مقابل در دقیقا آن به معتقدان دیدگاه از علم داری جهت

 لومع حتی.ندارد وجود عالم ذهنیت و شخصیت به توجه بدون و نیست خالص علم که معنا بدین. است

 به را آنها هک ادمهاست نیازهای و مسائل که معنا بدین.است جهتدارانه پیشفرضهای بر مبتنی نیز طبیعی

 عنوان هب. کند می پیدا تفاوت انسانها نگرش و بینی جهان اساس بر نیازها و مسائل و میدارد وا جستجو

 که بود این نیاز وآن بود شرعی نیاز یک بر مبتنی اسالم جهان در آن گسترش و نجوم علم به توجه مثال
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 رایب کعبه جهت کردن پیدا. بخواند نماز( خدا خانه) کعبه به رو را اوقاتی روز شبانه در باید مسلمان

 .بود  محض مشاهده فراتراز دانشی و مهارت داشتن مستلزم داشتند قرار ها دست دور در که کسانی

 یرغ هم دیگری های استفاده ویا کنند می  ستفادها ازآن هم دیگران شد حاصل که وقتی دانش این خوب

 مرتون  به همین معنا به نقش غیر مستقیم پیوریتانهای .شود می ان از  علم پیدایش بر موثر اولیه نیاز ان از

قرن هفدهم  در پیشرفت علم تجربی پرداخته است که بخاطر ارزشهای دینی شان به مسائل تجربی 

یما مستق که نیست تجربی این  علم داری جهت از منظور براین بنا ( Merton, 1970,P.136میپرداختند.)

 را ما ارزشهای که نیست این منظور است؟ بد چه و  خوب چه بگوید ما به  مانندعلوم دینی و اخالقی

 بر طبعا و پذیرد می تاثیر ما های ارزش و بینی جهان از که معناست این به بلکه کند می مستقیما تعیین

 نور لمع که شود می گفته علم ماهیت در که وقتی.  گذارد می نیز تاثیر ما زندگی ارزشهای و بینی جهان

 خیصتش بهتر را راه باشد برخوردار علم این از که کسی است روشن  سلطان، العلم گویند می ویا است

 علم بدون که است برخوردار توانمندیی و قدرت از خویش قبول مورد ارزشهای از دفاع برای و دهد می

 علم ریپذی تاثیر یعنی. شود می جامعه یا فرد مطلوب ارزشهای گسترش به منجر امر این و. است آن فاقد

 نامحسوس اتقریب و مستقیم غیر و واسطه با دو هر آن بر گذاری تاثیر و فرد بینی جهان و ارزشها از تجربی

 .داد تشخیص را آن باید خبرگی و دقت با و و تدریجی است

 طبیعی علوم دینی و فلسفی جهت دار بودن علوم تجربی نوین را با کشف مبادی  برت دوین آرتورا

 و  متافیزیکی مبادی به اثر خویش که به فارسی نیز ترجمه شده است،  وی در .نشان داده است جدید

 تاکید و هختپردا دکارت و نیوتن و گیلبرت، کپرنیک، کپلر، گالیله، چون کسانی علمی نظریات الهیاتی

) .تاس داشته تاثیر آنها علمی مکاتب و برنظریات دانشمندان  دینی و فلسفی بینی جهان که دارد

Burtt,1925)  
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 منظور از بیطرفی یا عینیت علم چیست؟

گاهی  منظور از بی طرفی  علم این است که برای همه مردم با هر اعتقاد و آیین،  مومن و کافر، کاربرد   

ی دارد و گاهی منظور از بی طرفی  علم این است که  با همه آیین ها و اعتقادات سازگار و کارکرد یکسان

است. و گاهی منظور از بی طرفی علم این است که واقعیت را آنچنان که هست به ما نشان میدهد و به 

فته رمیل و اراده ما در کشف حقیقت وابسته نیست. در این تحقیق آنچه مورد بررسی و مقایسه قرار گ

  “درعلم عینیت”  عنوان با علم شناسان وجامعه مورخان و فالسفه میان در است معنای  اخیر است که 

 جودمو ذهن از مستقل و خود خودی به واقعیت  به عینت علم تجربی  از نظرمعتقدان .  است شده مطرح

 به.  کنیم می کرف اش باره در که است چیزی آن غیر ما افکار. شود می درک شکل همان به و است

 ارزش آن توصیف و  واقعیت مشاهده  گزارشگرهنگام  که است این طرفی بی از منظور دیگر عبارت

 هست چنانکه آن را واقعیت و نمیدهد و  ندهد دخالت را خود های ذهنیت و خود وجود بر حاکم های

 .نماید و نمی نماید توصیف و مشاهده

تفکیک   "باشد طرف بی باید علم "و "است طرف بی واقع در که  تاس آن علم " دوگزاره بین باید البته

 واقع رد علم که نیست این قصدشان گویند، می سخن علم طرفی بی از که کسانی از بسیاری چون کرد.

ت باشد، یعنی واقعیت را آنچنانکه هس عینی  تا باشد طرف بی باید علم گویند می بلکه است، طرف بی

 که ندک می اعالم لذا و اند دانسته طرفی بی محصول را که عینیت کنند می راموشف بعضا اما نشان دهد،

 . است طرف بی پس است عینی علم چون

سخن بر سر امکان یا عدم امکان مشاهده خالص است.آیا می توان واقعیت )طبیعی یا اجتماعی (را 

تاثیری در این مشاهده و آنچنانکه هست مشاهده  وتوصیف  کرد؟  و ذهنیت و شخصیت انسان ها هیچ 

توصیف ندارد؟ این سوال را می توان به دو سوال تجزیه کرد: آیا واقعیت را می توان بطور خالص مشاهده 
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کرد؟  بر فرض که بتوان  واقعیت را بطور خالص مشاهده کرد آیا می توان آن را آن چنانکه هست، 

 توصیف کرد؟

د که  علم عبارت است از مشاهده دقیق و دانشمند کسی بیشتر مردم  بطور کلیشه ای بر این باورن   

است که با واقعیت های  ناب سروکار دارد وبه معرفتی غیر قابل تردید دست می یابد. پوزیتیویستها که شاید 

 ( 1362/170چند نسل پیش تر غالب ترین  نظریه پردازان در این زمینه بودند چنین دیدگاهی داشتند. ) باربور/ 

وزیتیویستها شناخت علمی آن است که از آزمایش موفق بیرون آمده باشد. نظریه های علمی  با از نظر پ

روشی دقیق  از واقعیات عینی بر اساس  مشاهده وتجربه بدست می آید. در علم جایی برای عقاید شخصی 

ماد کرد، زیرا  و سلیقه ها و خیال پردازی وجود ندارد. علم امری عینی است. به شناخت علمی می توان اعت

به صورت عینی به اثبات رسیده است.     اساس شناخت علمی بر مشاهداتی استوار است که مشاهده گری 

 (60، 21،1377خالی الذهن بی پیشداوری انجام میدهد)چالمرز

 بیکن و بی طرفی  تجویزی علم ) عالم تجربی باید بی طرف باشد(

ما باید ذهن خود را از پیشداوریها خالی سازیم،  ت که این اس کسب معرفتبرای بیکن  تجویزی  روش 

تقل تعلیم وتربیت یا سنت احیانا به ما من، فلسفه  ،که دینیی از همه نظریه ها  ،از همه اندیشه های پیشینی

ذهن خود را از این پیش داوری ها و ناخالصی ها پاک کردیم آنگاه می توانیم اگر . ، خالی کنیمکرده است

زیرا این طبیعت نیست که ما را گمراه  ،زدیک شویم و طبیعت ما را به خطا نخواهد انداختبه طبیعت ن

اگر اذهان ما  بلکه این پیشداوریها و ناخالصیهای ذهن خودماست  که مارا گمراه می کند. ،می سازد

باز کنیم   ود راچشمان خ خالص باشد باید بتوانیم کتاب طبیعت را بدون تحریف آن قرائت کنیم: تنها باید

غییر یاد بدون تحریف یا ت ،تا بتوانیم اشیاء را با صبوری مشاهده نماییم و نتایج مشاهدات خود را با دقت
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، ترجمه ابراهیم  1392داشت کنیم انگاه ماهیت اشیائ مشاهده شده بر ما آشکار خواهد شد)کاپلستون،

 (419، ص3دادجو، ج

 مخالف وآن را قبل از مشاهده نظریه و نظریه پردازی بیکن طرفدار مشاهده خالص است و با هرگونه 

لذا از نظر بیکن اگر مشاهده خالص می خواهیم و می خواهیم طبیعت را  محرف طبیعت می شمارد.

انچنانکه هست مشاهده نماییم باید توصیه ایشان مبنی بر بی طرفی هنگام مشاهده را رعایت نماییم. از 

وصیه ممکن است؟ یعنی آیا فاعل شناسا می تواند بی طرفی توصیه بیکن می پرسیم ایا عمل به این ت

 بیکن را رعایت کند؟.آیا ذهن خالی و انسان بدون ذهنیت وجود دارد.این بحث را بعدا پی خواهیم گرفت.  

 پوزیتیویسم وافراط در عینیت گرایی ) بی طرفی ذاتی علم است( -2

 مشاهده گر علمی باید .با مشاهده آغاز می شودروش علم استقراء است.علم از منظر پوزیتیویستها  

اندام های حسی طبیعی و سالم داشته باشد و آنچه را حس می کند با صداقت ثبت نماید و از هرگونه 

در اوضاع ، تکرار پذیری تعداد زیاد  دارای سه ویژگی  اگر گزارش های مشاهدتی .  پیشداوری مبراباشد

می توان حکم آنها را تعمیم داد و یک قانون مشاهدتی  باشند،   و نداشتن مورد نقضو احوال مختلف 

مکرر و تعمیم حکم آنها به  کمک استقراء به قانون کلی می  بنابراین با مشاهده واقعیتهای .  کلی ساخت

:  با مشاهده اینکه در مکان ها و زمان المث.  رسیم  و با کمک یک استنتاج ساده به پیش گویی می رسیم

آب "یخ می زند به قانون کلی   دلف  در شرایط گوناگون آب خالص در صفر درجه سانتیگراهای  مخت

می رسیم و از اینجا با یک استنتاج به این پیش گویی می  "خالص در صفر درجه سانتیگراد یخ می زند

رسم که مثال آب رادیاتور ماشین من خالص است  و با گزارش اداره هواشناسی که درجه حرارت به 

این   م(.ضد یخ بریز فر می رسد پیش بینی می کنم که آب رادیاتورماشین من یخ خواهد زد  )پس بایدص
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ین  بنا برا. آزمایش  را هر کسی با هر اعتقاد و سلیقه ای می تواند انجام دهد و به همان نتیجه من برسد

عقیده  استنتاج  ساده نه از اعتبار قوانین علمی ناشی از استقراء  و پیش بینی  حاصل از آن  به کمک یک

شخص مشاهده گر پیروی می کندو نه از انتظارات و آرمان های وی.. و هر کس با هر عقیده و سلیقه 

،ترجمه 1389) دانالد گیلیس،ای می تواند آن راانجام دهد و به نتیجه واحدی برسد. بی طرفی یعنی همین. 

 (28-19حسن میانداری،سمت،صص

 نظریه عینیت درعلم شناسی پوزیتویستی  مبتنی بر اصول  زیر است:بر این اساس، ارکان  

 تاکید بر استقراء هم در مقام  گردآوری اطالعات و هم در صدور حکم -1

 داشت خواهیم بیشتری علم باشیم داشته بیشتری استقراء هرچه و است وانباشتنی کمی علم -2

رابر واقعیت و سعی در پیراستن ذهن را کشکولی خالی دانستن در ب و  تقدم مشاهده بر تئوری  -3

مشاهدات از جمیع مقدمات و مقارنات ذهنی و علم را بدین معنی عینی خواستن و به شکار فکت 

 . های خالص رفتن

د پذیر بودن تایی یا دست کماثبات پذیر بودن تجربی  در مکتب پوزیتیویسم،  معیار علمی بودن  -4

  است. تجربی 

ل غیر معرفتی و غیر منطقی در سیر علم تاثیری ندارد و رشد معرفت عقالنی است  و عوام  -5

دانشمندان مشغول کشف حقییقت بر اساس تجربه  و اندازه گیری دقیق و امتحان دقیق فرضیات 

علم ضابطه مشخصی دارد و کار علمی در   : هستند وکامال از تعصب و خرافات  بدور هستند

بسیاری از حوادثی که در تاریخ علم رخ  ؛محدوده مشخصی و با روش مشخصی  انجام می گیرد

 زیرا با ضابطه علمی بودن سازگار نیست. ؛داده است علمی نیست 
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 علم بیرونی للع به  کار بودندو گرا دلیل پوزیتیویستها:  علم درونی مفاهیم منطقی تحلیل بر تاکید  -6

فی و و مبانی فلس علل به نمایند، کشف را علمی آراء ومنطقی فکری دالیل خواستند می نداشتند

 متافیزیک از مبری را تجربی علم نداشتند به همین دلیل کار آن وعاطفی اقتصادی دینی واجتماعی

 شمردند.

پوزیتیویستها بر همین اساس هیچ فرقی  بین علوم طبیعی و علوم انسانی قائل نبودند ؛ چون از نظر آنها 

براین روش مطالعه طبیعت و انسان یکی است بنا . وآن هم  استقراست  است واحد یک روش دارای علم

: است ییک آنها مطالعه  روش و از لحاظ روش مطالعه و تحقیق فرقی نیست طبیعی و انسانی علوم بین ولذا 

 شیمی به را شناسی زیست و شناسی زیست به را روانشناسی و شناسی روان به را شناسی جامعه توان می لذا

 یعنی لمیع  پوزیتیویستها نظر از  ساخت.در یک کالم، تبدیل مکانیک به ار فیزیک و فیزیک به را شیمی و

 ستد  یا  اثبات با تجربه باید که است شده گردآوری استقرایی های گزاره از ای مجموعه علم و استقرایی

 .شوند تایید کم

 اکنون به نقدهایی که به  این اصول  در میان دانشمندان صورت گرفته است می پردازیم. 

 

 جامعه شناسان معرفت )نظریه عینیت مختص علوم طبیعی است نه علوم انسانی( -۳

با انکه در غرب اندیشه اثباتگرایانه با جامعه شناسی آغاز شده بود و اگوست کنت و دورکیم به عنوان 

ن رپدران جامعه شناسی از مروجان اولیه  پوزیتویسم نیزبودند.اما تحت تاثیر مناقشات گسترده ای که در ق

نوزدهم بویژه با ویلهلم دیلتای و تاکید وی برتمایز، اهمیت و استقالل علوم انسانی در برابر سلطه علوم طبیعی 

( جامعه شناسان بعدی به 132-117، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، ،صص1388رواج پیدا کرد)دیلتای،
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ادند . از نظر وبر پدیده های اجتماعی تدریج نگرش پوزیتیویستی در مطالعه انسان را مورد نقد جدی قرار د

را که در انها موضوع معرفت همان فاعل شناساست نمی توان مانند پدیده های طبیعی مطالعه کرد. وبر روش 

 1374، وبر ماکس)تفهمی را  به عنوان آلترناتیو روش پوزیتیویستی برای درک پدیده های انسانی پیشنهاد کرد. 

بین روش ها و مفاهیم علوم طبیعی و نیز  مانهایم اشتارک و   (.4ص.گراندی و منوچهری عباس ترجمه ،

مانهایم پدیده های جهان مادی   ند :روش ها و مفاهیم علوم اجتماعی و اندیشه های تاریخی  تمایز قائل شد

ق مشاهده یرا امور ثابت و غیر زمان مند  دانسته  ومعتقد است دانش معتبر در باره چنین پدیده هایی تنها از طر

در علوم طبیعی  معرفت علمی از  .تجربی  و با اتکا به داده های حسی و اندازه گیری دقیق حاصل می شود

-Manheim,1952,pp4) طریق انباشت تدریجی نتایج همواره معتبر در باب جهان مادی  تکامل می یابد.

16،1936.pp.168-9  بستکی های پژوهشگر و عالئق ولی عناصر فرهنگی و انسانی اینطور نیست بلکه دل

وی و ارزشهای او  و ارزشهای زمانه او همه در تحقیق و تحلیل او موثر است و محقق باید با نوعی همدلی 

نیزدر باب تفاوت علوم اجتماعی  و علوم اشتارک .   (Ibid,P.61) به درک پدیده مورد مطالعه اقدام نماید

و معادالت  ثابتطبیعت  ی می توانند به تناظر پایداری میان معتقد است چون دانشمندان علوم طبیعطبیعی 

 محصول عینیت دانش که مکان دستیابی  به اجماع نظری وجود دارددر علوم طبیعی ا لذا ، خود دست یابند

 . میان علوم طبیعی و اجتماعی تفاوتی بنیادین وجود دارد:وجود ندارد علوم انسانیدر  ولی این اجماع است

 ,Starkاجتماعی ساخته ما هستند ولی بود و نبود واقعیات طبیعی به اراده ومیل ما بستگی ندارد.) واقعیت های

W. 1958,  PP:165-167 ) 
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نزد اثباتگرایان  را به چالش کشیده است که تنها روش تحقیق  24"وحدت علم"این دیدگاه در واقع  نظریه 

 ه معرفت ها  خواه  طبیعی ویا انسانی بکار می گیرند.  معتبر را استقراء دانسته و این روش را برای کسب  هم

 

 دیدگاه فیلسوفان علم) ادعای عینیت در علم تجربی گزاف است( -۴

ا سایر ب از ویژگی هاعلم یک مشغله خیلی انسانی است و در بسیاری اما از دیدگاه فیلسوفان علم ،   

چنانکه  :مشترک است  ی انسان هستند،که تحت تاثیر شخصیت و اندیشه و جهان بین فعالیت های انسان

 ه ک و مبانیی دارند مبادی ریشه در  محققانی چون برت و دیلتای و دیگران نشان داده اند علوم تجربی

آنها بسته به آن مبادی است)دیلتای ،  حدوث  برای آنها حیاتبخش و مقوم هستند:  بقای آن علوم مانند 

است معرفت شناختی، جهان شناختی و یا دینی و کالمی . این مبادی ممکن ( 284-279پیشین، صص

که تنها معرفت  یقینی را ریاضی می داند معرفت شناسی خود را بیان می مانند گالیله یا کپلرکسی  باشند.

که امتداد را تنها وصف واقعی ماده می داند و سایر اوصاف را از آن بیرون می  مانند دکارت کسی  کند.

تقسیم میکند و فاعلیت را از اوصاف اصیل می داند و اوصاف  اصلی و فرعیرا به کند و اوصاف اجسام 

همچنین را به امر مدرک و امر مدرک را به مغز بر می گرداند خبر از جهان شناسی خود می دهد.  فرعی

کسانی که جهان را بسان یک ماشین تصور و انسان را نیزیکی از اجزائ این ماشین و یا است در باره 

                                                           
منظور از" نظریه وحدت علم" اشاره به دیدگاه اثبات گرایان است که از میان علوم گوناگون تنها علم تجربی را علم می دانند و علوم غیر  24  

برخاسته از این دیدگاه معرفت تجربی مانند علوم عقلی ، علوم دینی، علم اخالق و علم حقوق را از دایره علم خارج می کنند. این نظریه 

شناختی است که تنها روش معتبر کسب معرفت را روش تجربه حسی می دانند.اثبات گرایی قرائتی رادیکال از تجربه گرایی است.تجربه 

ا نادرست یگرایان در باره  گزاره های غیر تجربی داوری نمی کردند بلکه سکوت می کردند ولی اثباتگرایان گزاره های  غیر تجربی را 

دست کم بی معنا می شمردند.  بنا براین نظریه وحدت علم هرچند برخاسته ازنظریه وحدت روش علم است ولی با آن یکی نیست و با آن 

 متفاوت است.
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اعتقادی  و نظریه ساعت ساز الهوتی نیوتن نیز خبر از اندیشه کالمی  ینی کوچکتر تصور می کنند.ماش

 (10-12 ،ترجمه عبدالکریم سروش،  1369برت، وی می دهد)

فقط پذیرنده  ونقش انفعالی دارد در مغز نیست که تنها  ی محصور و زندانی موجود   قوه ادراک آدمی  

مفاهیم ضرورت، علیت، وحدت و جوهریت همه  .ون خود اثر گذار باشد است و نمی تواند بر پیرام

 یی تجربهیچ امر فهم  که بدون آنها علم هستند هر  های  گزارهو غیر تجربی  عقالنی  چفت و بست های

   (18-همانممکن نیست) 

ف البر خ حقیقت این است که صرف بر هم انباشتن  داده های مشاهده ای و فهرست کردن واقعیات 

بلکه افزایش مفاهیم تازه و بر ساخته های تعبیری و تجریدی  ،نظریه علمی نمی سازد نظر پوزیتیویستها

است که  بما قدرت دیدن ویافتن انگاره های منسجمی از رابطه فیما بین داده ها می بخشد. غالبا وارد 

ا می گشاید.اینگونه کردن فرض های جدید و مفاهیم تازه راه های جدیدی برای بازنمود پدیده ه

در  و طبیعت  آنها را در اصطالحات نظری یعنی نظریه ها برساخته های ذهنی هستند که هرگز مستقیما 

به همین جهت تبیینی که ارائه می  .بلکه خاصیتی متفاوت با داده ها دارند میان داده ها نمی توان یافت،

  (171-174 ،ترجمه خرمشاهی،ص1362،باربور کنند با آنچه از تلخیص داده ها برمی آید متفاوت است)

هیچ داده  و امر واقعی  بدون تعبیر و تفسیری وجود ندارد.حتی داده های حسی یا مدرکات حسی  اجزای 

جدا جدای معرفت نیستند.بلکه  یک انگاره واحد است که بدون تفسیر و تعبیر  نیست. تجارب ما نیز بر 

و کار علمی عبارت از گردآوری داده ها  و امور واقع نیست.  اساس عالئق خاصی تنظیم می شود. علم

آزمایش های ما در صورتی معنی دار است که متغیر خاصی را با اهداف خاصی  و در قالب طرح  هدفمند 

خاصی  انتخاب کنبم که خود برگرفته از پرسش ها و مسائل مفید شناخته شده  پیشین است. ما هنگام بیان 

را در قالبهای مفهومی ذهنی انتزاعی کلی می ریزیم . نحوه اندازه گیری های ما  و زبانی  مشاهدات خود آنها
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که اندازه گیری را با آن گزارش می کنیم  متاثر از نظریه های  و پیشفرض های پیشین است. هرگونه تحقیق 

   )) 25د ندارد.علمی مبتنی بر بسیاری پیشفرض های  مسلم است. بنا بر این  داده ی بدون نظریه  وجو

Hanson, , 1969, pp.182-183    

 اشیاء  به بیشتر آنها  .شود نمی یافت ها داده در که هستند انتزاعی مفاهیمی و ها فرضیه شامل  ها، نظریه

بطور مستقییم نمی توان آنها را مشاهده کرد. مشاهده و نظریه را نمی توان از هم   که نسبتهایی اشاره دارند  و

: مثال در فیزیک مفاهیمی همچون جرم و سرعت وفشار  قابل مشاهده نیستند بلکه سازه هایی  تفکیک کرد

ذهنی برای تفسیر و تعبیر مشاهداتند: نمادهایی برای تنظیم و ساماندهی تجربه اند. نظریه ها طرح های مفهومی  

ند ند و از مشاهده دور ترند.مان ترکیبی تعمیم یافته اند که مولد قوانین اند و از قوانین  کلی تر و ذهنی تر

نظریه کوانتوم  و نظریه تکامل. پوزیتیویستها نظریه ها  و مفاهیم ذهنی را در تحقق علم نادیده می گیرند.بعالوه 

م طبیعی و علوم  از نقش تخیل در پرورش نظریه غافل بودند و در نتیجه به یک تعارض غیر واقعی بین علو

 (Campbell, Norman,1921, pp: 97،102)  معنوی و انسانی می رسیدند.

دارد ولی حتی در این مورد هم کار دانشمند فراتر  کارایی زیادیقوانین تجربی ساده استقراء  برای نیل به

ل نظریه های جدید تخیل خالق از هرگونه استدالل یتلخیص داده هاست. در تشک  گردآوری و از صرف

،پیشین،ص 1362،. ) باربوری غالب استن نظریه ها استدالل قیاسدر آزمواما منطقی محض فراتر می رود. 

177)  

اما امروزه مفاهیم را همچون نمادهایی یا نشانه هایی می دانند که فقط به جنبه های معینی از پدیده ها 

 و می پردازد و وسیله نیل به اهداف معینی است.و غالب کسانی که امروز با علم سروکار دارند سهم ذهن

                                                           
25Nagel , Ernest,   1961, pp.81-82 :همچنین نک 
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ل نظریه های جدید قبول یرا در تشک و ابتکار انسان را در ابداع مفاهیم ونقش تخیل و خالقیت زبان

بلکه هر  مفهومی عبارت است از اصطالح یا  وجود ندارد،طبیعت  دردارند.مفاهیم به صورت حاضر و آماده 

  (Mulkay, 1979, pp:29-36قراردادی در دستگاه نمادسازی بشر) 

هیچ امر واقع تعبیر ناشده ای وجود ندارد. ؛  در حالی که یردگی نقش نظریه را نادیده می استقرا گرائ خالصه 

 بلکه همیشه مبتنی بر داده های جهان مشترک بین همگان است ؛محض نیستند یتداده های علم هرگز واقع

 (Nagel E and others, 1971,p.18) .لذا مرزی بین مشاهده و نظریه وجود ندارد؛ 

ارت ببلحاظ تئوریک افاده می کندععلم . آنچه است تفسیرهای عالمترکیبی از داده های تجربی و کارعلمی 

د جرم نمفاهیمی مان بیش نیستند:مفهوم اگر جداگانه لحاظ شوند جز یک است از قوانین و نظریه هایی که 

 تفسیر وای تعبیرذهنی برهایی  صرفا برچسب بلکه  را هرگز مستقیما نمی توان مشاهده کرد سرعت فشار 

  (Margenau,  1950,p.60)تجربه . ساماندهی ات  و نمادهایی هستند برای مشاهد

 نقد و بررسی استقراگرایی پوزیتیویسم 

مهم ترین اصلی که  عینیت علم بر آن بنا شد استقرا گرایی بود. اما براستی استقراگرایان چگونه حجیت آن را 

ای بررسی  حجیت استقراء  چگونگی و مکانیسم  استدالل استقرایی  برای اثبات می کنند؟. فیلسوفان علم  بر

رسیدن به نتیجه مورد توجه قرار می دهند . به هرحال در استدالل استقرایی دو روش برای نتیجه گیری وجود 

 دارد: روش منطقی و روش تجربه .

ایی ایا استدالل های استقر در استدالل منطقی معتبر اگر مقدمات درست باشد نتیجه قطعا درست است.

چنین اند؟ پاسخ منفی است: استدالل های استقرایی استدالل منطقی معتبر نیستند.  از درست بودن مقدمات 

استدالل استقرایی نمی توان لزوما به  درستی نتیجه  رسید. از گزاره تمام کالغ های مشاهده شده سیاهند 
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یاهند و اگر کسی این گزاره را نپذیرد تناقض الزم نمی آید. نمی توان لزوما نتیجه گرفت همه کالغ ها س

 پس علم به کمک منطق نمی تواند یقین آور بودن استقراء را اثبات نماید.

راهش این است که  خوب آیا با توسل به تجربه می توان اطمینان بخشی استقراء را اثبات کرد؟:  

قرایی کارامد هستند پس استدالل های استقرایی بگوییم:اکثرا مشاهده شده است که استدالل های است

همیشه کار آمدند. گیریم که استداللهای استقرایی بیشتر اوقات درستند به چه دلیل همیشه درستند.؟ برای 

اثبات درستی  استقراء در اکثراوقات از چه راهی جز استقرا استفاده می کنیم. اما این همان دور منطقی 

  حقانیت استقراء را با خود استقراء جستجو میکند!  است. یعنی استقراگرایان

هم مبهم است. اوال همیشه الزم نیست تعداد آزمایش ها زیاد باشد تا مردم یا  "تعدا زیاد"بعالوه واژه 

مشاهده گران به قانون کلی برسند.گاهی با یک بار آزمایش مشاهده گران حکم کلی میدهند. مثال حادثه 

  "تبمب اتمی مخرب  و ویرانگراس"در هیروشیما یکبار اتفاق افتاده ولی حکم کلی بمباران اتمی آمریکا 

بوجود آمده وتنفرعمومی از استفاده از آن را دامن زده است. یا مثال درنظر بگیرید بخواهیم برای اثبات 

 حکم کلی آتش سوزاننده دست است آن را چندین بار آزمایش نماییم.

نیزمشکل آفرین است. اینکه در چه اوضاع و احوالی الزم است آزمایش  ثالثا. اوضاع و احوال مختلف

به دیدگاه نظری ما بستگی  "صورت گیرد وچه اوضاع و احوالی آزمایش  بیهوده است و لزومی ندارد

دارد و این یعنی تقدم نظریه بر مشاهده که استقراگرایان از آن فرار می کنند. اصوال اگر این سوال را طرح 

ه چه اوضاع واحوالی الزم وچه اوضاع و احوالی بیهوده است می توان تا بی نهایت شرایط را نکنیم ک

 شمرد .در آن صورت کار بسیار دشوار و عمال غیرممکن می شود. 

 اگرمشاهده شد که تعدادی "ممکن است استقراگرایان برای فرار ازین انتقادات اصل استقراء را از شکل

ال مختلف دارای خاصیت ب بودند  همیشه آن الفها دارای خاصیت ب الف در تعدای اوضاع و احو
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اگرمشاهده شد که تعدادی الف در تعدادی اوضاع و احوال مختلف دارای خاصیت ب  "به شکل  "است

تغییر دهند؛ اما مشکل همچنان پا برجاست.  "بودند  احتماال همیشه آن الفها دارای خاصیت ب است

 راء از استقرا است. یعنی دورزیراهمان اخذ حقانیت استق

باز همچنان از تعداد محدودی موفقیت یک گزاره کلی می سازیم فقط یک مفهوم اضافه دارد و آن احتماال 

 است.

مشکل بزرگترآن است که  ما تعداد محدودی مشاهده داریم اما گزارش کلی ما باید بر تعداد نامحدودی 

نابراین احتمال درستی این تعمیم عبارت است از تقسیم مشاهده در بی نهایت شرایط پاسخگو باشد. ب

 تعداد مشاهدات بر کل شرایط) بی نهایت( و این یعنی صفر.

ممکن است از راه فرار دیگری از این انتقادات به استقراء فرار کنند. و آن این است ما از علم توقعی بیش 

پیش  نکه  با استفاده از قوانین کلی بتوانیم یکاز اینکه پیش بینی های جزئی را فراهم کند نداریم.مثال همی

بینی فردی انجام دهیم کافی است مثال با استقاده از قوانین حاکم بر منظومه شمسی پیش بینی کنیم که 

د درص"احتماال فرداصبح خورشید در ساعت معینی طلوع خواهد کرد.پاسخ این است که دوباره سوال 

است. زیرا این پیشگویی جزئی از آن قانون کلی پیروی می کند مطرح  "درستی این احتمال چقدر است

 و نسبت آن یک بر بی نهایت است.

پاسخ هیوم  در برابر استقراگرایی شکاکیت است:  علم بر استقراء بنا شده است و حقانیت استقراء را نه منطق 

ها  ه درستی قوانین و نظریهو نه تجربه اثبات نمی کنند.حقانیت علم را عقال نمی توان ثابت کرد. باور ب

، ترجمه حسین 1370برخاسته از یک عادت روانشناختی ناشی ازمشاهدات  مکرراست نه بیشتر. )کارل پوپر، 

 (42-39کمالی،صص
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علم با مشاهده آغاز نمی شود. زیرا ما بدون تئوری مشاهده نمی کنیم. بنابراین نظریه مقدم بر مشاهده 

ده مثل نظریه ها خطا پذیرند لذا نمی توانند پایه استواری برای نظریه ها است. گزاره های مبتنی بر مشاه

چ این یک تکه گ "و قوانین علمی باشند. دلیل این مدعا این است که بعنوان مثال اگر گزارش مشاهدتی

باشد، این ادعا مبتنی بر یک نظریه است ولذا می تواند قابل انکار باشد و گوینده باید تالش زیادی "است

این یک تکه "برای اثبات ادعایش انجام دهد و به همین راحتی که آن رامشاهده می کنیم  و می گویم 

نیست. همینکه بخواهد ادعایش را ثابت کند نیازمند نظریه  یا نظریه هایی می شود.)  "گچ است

 ( 57-56،ترجمه محمد مشایخی، 1377چالمرز،

ن  د اندازه سیاره ناهید ثابت است. اکنون می گویند ایپیش از اختراع تلسکوپ در عصر کپرنیک می گفتن

گزارش مشاهده ای باطل است. این مشاهده مبتنی بر این نظریه بود که چشم  غیر مسلح می تواند اندازه 

اجرام نورانی را تعیین کند. این نظریه امروز باطل شده است.و روشن شده است که مشاهده عادی نمی 

جرام آسمانی دور آگاه نماید. بر خالف پوزیتیویستها،  نظریه های علمی که برسازنده تواند مارا از اندازه ا

معرفت علمی هستند چیزی جز فرضیه ها افسانه ها یا اسطوره های برساخته ما نیستند. میان علم تجربی 

 کار انیانسو  طبیعی  علوم از  یک و اندیشه های فلسفی و متافیزیکی رابطه نزدیکی برقرار است. درهیچ

. میرسدن انجام به فرض پیش نوع هر از خالی ذهن با موضوع به نگاه یا و جزئی ازموارد استقراء مبنای بر

 هآمیخت هم در خطا با سراپا که سنتی های تعصب از یا ها اسطوره از را کار متفکران ها حوزه این همه در

-21، مترجم علی پایا، صص 1384)پوپر، روند می پیش به نقادی وسیله به آنها از و کنند می آغاز اند

19) 

علم یامعرفت از ادراکات حسی یا مشاهدات یا گردآوری داده ها یا امور واقع آغاز نمی شود. بلکه سرآغاز 

معرفت مساله ها  هستند.مسائل بدون معرفت و معرفت بدون مسائل بدست نمی آید. معرفت از کشمکش 
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این مسائل نه فقط بدون معرفت  که بدون جهل نیز پدید نمی آیند. میان علم و جهل آغاز می شود. بنا بر

بنابراین مشاهده سرآغاز علم نیست. البته اگر مشاهده مساله آفرین باشد می تواند سرآغاز علم باشد و 

-158 همان، پوپر،) مشاهده در صورتی مساله میآفریند که با انتظارات آگاهانه و ناآگاهانه ما همراه باشد

159)  

علم پرستان وطبیعت گرایان منحرف توصیه های از این قبیل دارند:با مشاهده  و اندازه گیری آغاز کنید. 

سپس بر مبنای استقراء تعمیم دهید و نظریه بسازید.این شیوه ما را به ارمان عینیت علمی می رساند. وقت 

مانطور که پوپر گوشزد کرد آن است که علوم اجتماعی روش علمی را از علوم طبیعی یاد بگیرد.اما ه

عینیت در علوم اجتماعی بسیار دیر یاب تر از علوم طبیعی است) برفرض محال که در علوم طبیعی دست 

یافتنی باشد که برت و کوایره بر این نظر مهر باطل زدند( چون بر اساس نظر مدعیان، علم عینی باید فارغ 

د، حال آنکه دانشمند علوم اجتماعی ندرتا می تواند از ارزش یعنی مستقل از هرگونه داوری ارزشی باش

خود را از نظام ارزشی حاکم بر طبقه اجتماعی اش رها کند به همین دلیل است که حتی به مرتبه نازلی 

از فارغ از ارزش بودن و عینیت نیز دست نمی یابد.   جامعه شناس) مردم شناس( ناظری مریخی و 

ی از احساس نیست. بعالوه هیچ دلیلی وجود ندارد که یک مریخی مستقل از نقش اجتماعی خود و عار

 ( 161-164ما را از خودمان عینی تر می نگرد) پوپر ، همان، 

این انتقاد از پوزیتیویستها مبتنی بر این پیشفرض است که علوم طبیعی استقرائی و عینی است و عینی تر 

عی از علوم اجتماعی خطاست. دانشمندعلوم طبیعی از علوم اجتماعی است. اما عینی تر دانستن علوم طبی

نیز همانطور که ازبرت نقل کردیم، به اندازه دیگران متعصب است  و ازآرای خویش یکجانبه ومتعصبانه 

جانبداری می کند. عینیت علمی برخاسته از عینیت دانشمند نیست بلکه فقط بر سنت نقدی مبتنی است 

قابل دانشمندان و تقسیم کار در میان آنها و همکاری و رقابت یعنی بیشتر محصول اجتماعی نقد مت
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آنهاست. پس عینیت علمی در گرو پاره ای شرایط اجتماعی و سیاسی است که نقد را ممکن می سازد.) 

 (166-167پوپر همان

ید فرقم می زند،  ولی در انتقاد از  اثبات گرایان م علم نوعی نسبیت را برای  نیز پوپر سخن هرچند این 

 هم اطالعات  گردآوری مقام در حتی تجربی طبیعی علم روش با را  انسانی علم روش است. کسانی که 

یویستی پوزیت را وارد اندیشه آشکار  تناقضی شمردند ، طبیعی علم از بخشی را انسانی علم دانسته و یکی

ی م گرا علت شناسی انسان رد اما ندارند بیرونی علل به کاری و گرایند دلیل سویی از چون. خود کردند

. است روفمع ارسطوئیان برابر در  ها پوزیتویست سوی از محسوس غیر تصورات نفی و طبایع نفی شوند.

 کتفاا او ظاهر به تنها و نداشتند او درون به کاری چون است؛ جان بی طبیعت از بخشی آدمی اساس این بر

 یگرد بیجان  شی هر رفتار همچون را او رفتار و بودند عتناا بی او عقاید و  ها وارزش او باطن به و میکردند

 مانند یانسان تجربی علم و کردن پاسخی و محرک تفسیر را آدمی زبان حتی و ساختن قانون برایش و دیدن

. بود درونبینی نهاآ گرایی منطق حالیکه در بود درون نفی و بینی بیرون این نتیجه کردن بنا تجربی طبیعی علم

 بود. بینی بیرون این محصول گرایی عمل و راییگ رفتار

اما بنا به نظر پوپر که خود زمانی در حلقه همین پوزیتیویستها بود ولی علیه آنها شورید، حذف تعلقات 

خارج علمی و جلوگیری ازآنها  همانطور که در قلمروعلم طبیعی ) مثال فیزیک( واقعا ناممکن است  از 

یز ناممکن است. آنچه شدنی و مهم و وجه ممیز خاص علم به شمار قلمرو پژوهش علوم اجتماعی ن

میآید حذف تعلقات خارج از علم نیست، بلکه تمایر نهادن میان این دو نوع تعلقات است: تعلقاتی که 

ربطی به جستجوی حقیقت)صدق( ندارند و تعلقات علمی محض نسبت به حقیقت) صدق(.به بیان دیگر  

محض در کارند وهم ارزش های خارج علمی. ومحال است بتوانیم فعالیت هم ارزش های داخل علمی 

علمی را از ارزیابی ها و کاربردهای خارج علمی جدا کنیم. اما با این حال یکی از وظایف نقد و مباحثه 
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علمی آن است که با خلط سطوح ارزشی مبارزه کند و به ویژه میان ارزیابی های خارج علمی وپرسش 

ت( تفکیک قائل شود.البته خلوص علم محض آرمانی به ظاهر دست نیافتنی است ) پوپر از صدق) حقیق

 (168همان 

حذف ارزش های خارج علمی از فعالیت های علمی عمال ناممکن است. این وضعیت شبیه وضعیت 

عینیت علم است: ما نمی توانیم بدون نفی هویت بشری دانشمند وی را از تعصبات وجانبداری هایش 

اییم.ما نمی توانیم بدون نفی موجودیت انسانی دانشمند و بدون نفی شان او به منزله یک دانشمند، بپیر

ارزش داوری های وی را سرکوب نماییم.انگیزه ها و حتی آرمان های علمی محض ما) از جمله آرمان 

کی تافیزیتحقیق بی طرفانه در باب حقیقت( عمیقا در ارزیابی های خارج علمی و تا حدی دینی  و م

ریشه دارند. از این رو دانشمند عینی یا فارغ از ارزش را دشوار میتوان دانشمندی ایدئال و آرمانی دانست. 

بدون شورو اشتیاق و بدون ایمان به هیچ چیز دست نمی یابیم، حتی درعرصه علم محض.اصطالح شور 

 نیت و رهایی از ارزش ها ) فارغو اشتیاق به حقیقت  و ایمان  یک استعاره صرف  نیست. بنا براین عی

از ارزش بودن در مقام عمل ( برای فرد دانشمند قابل حصول نیست و بلکه التزام به عینیت و رهایی از 

تعلقات خودش یک ارزش است. فارغ از ارزش بودن خود یک ارزش است ولذا اگر به نحو بی و قید 

چار تناقض شده ایم.اما باید توجه داشت که وشرط طالب رهایی از هرگونه تعلق ارزش باشیم ظاهرا د

این تناقض ظاهری در صورتی رفع می شود که طالب رهایی از هرگونه ارزش نباشیم. و به جای آن یکی 

از وظایف نقد علمی را این بدانیم که خلط ارزش ها را آشکار کند و ارزش های علمی محض) نظیر 

-169را از مسائل علمی جدا نماید.) پوپر ، همان،  مسائل مربوط به صدق، سادگی، مناسبت وغیره (

(  می توان گفت انسان آن اندازه که حیوانی ایدئولوژیک است حیوانی ناطق بشمار نمی رود) 168

(. بنا براین اگر  بی دینی دانشمند  در کار او تاثیر دارد دینداری اش هم تاثیر دارد. اما 179پوپر،همان،
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منطق خاص خودش را دارد. انبیاء الهی و فالسفه و عرفای ربانی در طول   ترجیح دینداری بر بی دینی

تاریخ بر این مساله استداللهای منطقی و شهودی و عینی ) استفاده از معجزات (نموده اند که در جای 

 خود باید به آن پرداخت؛ ولی در این نوشتار مسلم اخذ شده است.

 معرفت بانیم بر است مبتنی بشدت شناسی روش بر عالوه جدید و قدیم انسانی علوم تفاوت براستی •

 خواهد نجرم متفاوت نتایج به طبعا متفاوت شناخت روش. شناختی هستی و شناختی انسان  شناختی،

 برای اگر.رسید خواهی متفاوت محصوالت به گرا عقل یا باشی گرا تجربه شناسی معرفت در اگر. شد

 توجه اب مسائل جنس. رسید خواهی متفاوت خروجی دو به نباشی یا باشی قائل نقشی معرفت در هم دین

 نطورهمی و شد نخواهد حل تجربه با شود می حل عقل با که مسائلی.بود خواهد متفاوت شناخت روش به

 رفتهپیش حیوان یک داروین مانند را انسان اگر. شد نخواهد حل عقل با میشود حل تجربه با که مسائلی

 انشرو با متفاوت کامال کنی می داوری انسان رفتارهای به راجع ای گونه به خود روانشناسی در بدانی

 است الهی دین از برگرفته شناسی انسان بر مبتنی که شناسیی

 لومع و مبانی ارزشی آنها را نادیده بگیریم ، در  بدانیم جهت فاقد را طبیعی علوم تسامح با اگر پس

 انسان اساس بر را جامعه اداره مدل ما اسالمی انقالب. بدانیم هتج بی را انها توانیم نمی اصال انسانی

 گرا. داروینی شناسی انسان اساس بر را جامعه اداره مدل لیبرالیسم اما کند می طراحی اسالمی شناسی

لیل داشت. به همین د وجود تفاوتی جامعه اداره در مکتب دو این بین نباید بود جهت فاقد سیاسی علوم

 راههم باارزش تواندنمى علم سکوالرواثبات اینکه  علم  "ی معظم انقالب تاکید داردکهاست که رهبر

 همراه باارزش تواندمى علم نخیر، هاست؛انسان ذهن براى بزرگ فریب و بزرگ بسیار ىمغالطه یک باشد،

 فناورى و دانش با نه دارد، مشکل علم از ىسوءاستفاده با و فساد با حیوانیت، با اسالمى معنویت. باشد
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 رکتح معنویت جهت در پژوهش و دانش نتایج تواندمى و باشد علم با همراه معنویت تواندمى. تحقیق و

 (دانشگاهى جهاد کارشناسان و علمى هیئت دیدار در     50 -49، ص 1383) امام خامنه ای  ."کند

  :نتیجه گیری

ر عینیت) بی طرفی( یا عدم عینیت در علم است.مساله مساله  امکان یا عدم اسالمی سازی علم منطقا  مبتنی ب

عینیت درعلم تجربی از زمان بیکن آغاز شد و در پوزیتویسم منطقی در اوایل   قرن بیستم به اوج رسید و 

درمیان  جامعه شناسان معرفت  در باره عینیت اختالف جدی بوجود آمد و بین علوم طبیعی و اجتماعی در 

گرفت .اما فیلسوفان علم  در عینیت به مفهوم پوزیتیویستی آن حتی در علوم  باب عینیت تفکیک صورت

طبیعی بشدت تردید ایجاد کردند و سبب تعدیل در معنای عینیت درعلوم طبیعی با تلقی پوزیتویستی آن 

بنا براین اگر علوم تجربی طبیعی و انسانی بی طرف نیست  و علوم طبیعی و انسانی نیز خود نوعی  شدند.

هت داری است پس  علوم تجربی طبیعی و انسانی  مبتنی بر جهان بینی اسالمی و سازگار با اندیشه اسالمی  ج

بر این اساس وقتی علوم طبیعی که بیشتر در مظان بی طرفی هستند مبتنی بر مبانی جهت دار  نیزممکن است. 

ن یک موجود دارای جهان بینی  و باشند علوم انسانی که موضوع انها و فاعل شناسای آنها انسان به عنوا

ارزش، ذهنیت و جهت دار و دارای مالحظات است به طریق اولی  باید جهت دار باشد. پس اگر اسالم 

برترین دین و دین برتر است و می تواند مبنا و پایه انسان شناسی ویژه ای قرار گیرد که در فراورده های 

ندیشه اسالمی نیز برترین خواهدبود و لذا نه تنها ممکن بلکه اوبطور جدی تاثیر گذار است علوم مبتنی بر ا

ضروری است. چون جهان سکوالر ماشینی معاصر سرخورده از علوم کمیت گرای محرف انسان و جهان  

 بشدت در جستجوی چنین دانشهایی است که او را از اصل و هویت خویش دور نسازد.

 

                                                Critique of Objectivity in Science  
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                                     An Introduction to  Possibility of Humanities Islamization 
26Author: Mohammadjavd Pirmoradi 

Abstract: 

 Providing a theoretical context for humanities Islamization, Theory of 

Objectivity In science,   as  one of the most important obstacles of this aim,  has 

been surveyed by method “ logical analysis of data” . Although  most alumni of 

Sciences, under impact of Positivistic schools, consider them objective and 

representative of external facts,   and  also imperialistic System to get  its Secular 

purposes promotes it by   abuse of  media sovereignty   and political hegemony, 

According to findings of the research, however, neither Humanities are objective 

nor natural sciences: They are based upon philosophical, faithful and axiological 

foundations their  scholar live with and in, and their character and subjectivity 

was shaped by them; So they are not  neutral. Quotable   that  to believe in 

objectivity of science  itself is a value . As a result, if so,  as generation of 

experimental Sciences, natural or Humanities, based upon materialistic and 
atheistic values,  in certain societies has been possible, also it is possible to 

create  those sciences based upon Islamic monotheistic world view; So that they 

are safe of current sciences deficiencies  and are sufficient in resolving  Islamic 

society problems and don’t destroy its Islamic  Identity. 

 Keyword: Objectivity, possibility of Islamization, Humanities 
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تحلیل چیستی و چگونگی تحول علوم انسانی از دیدگاه مقام معظم رهبری با 

 استفاده از روش تحلیل مضمون

 

 2، مهسا زمردی انباجی 1روح اهلل توالیی

 تهران بهشتی، شهید دانشگاه حسابداری، و مدیریت دانشکده استادیار .1
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EMAIL: mahsa.zomorrodi@yahoo.com   /09197525487 تماس: شماره 

 چکیده
 خدمت در وسایل، و ابزار عنوان به نهایت در ،مهندسی و تجربی لومع محصوالت و دستاوردها تردید بی

 های عرصه در جامعه هادار گذار سیاست که است انسانی علوم این حقیقت، در و گیرد می قرار انسانی علوم

 انسانی لومع بدیل، بی جایگاه این وجود با. ستا ... و امنیتی تکنولوژی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، گوناگون

 منابع نای کشورهاست. ترین غنی جز منابع لحاظ از ما کشور نیست. ای پیشرفته انسانی علوم ایران در موجود

 به نسبت اه برتری این وجود با متاسفانه ولی است. انسانی منابع حتی و زمینی منابع زیرزمینی، منابع شامل

 نداریم. شروپی کشورهای سایر به نسبت یافتگی توسعه گوناگون های عرصه در مناسبی جایگاه هنوز سایرین

 رهبری ظممع مقام دیدگاه از انسانی علوم تحول چگونگی و چیستی تحلیل بررسی تحقیق این انجام از هدف

 ریرهب معظم مقام نگاه از ... و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، از اعم کشور کالن های گذاری سیاست در

 باشد. می مضمون تحلیل از استفاده با پژوهش این انجام روش و ستا کیفی پژوهش این های داده است.

 علوم حولت چیستی  انسانی، علوم نظری مبانی مانند مضامینی به توان می تحقیق این های یافته براساس

 قامم رهنمودهای در اصلی مضامین عنوان به انسانی علوم تحول چگونگی و انسانی علوم تحول چرایی انسانی،

 رسید. بریره معظم

 

 انسانی. علوم کالن، سطح تحول، گذاری، سیاست مدیریت،  :کلیدواژه
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 مقدمه

 جایبه اسالمی جمهوری نظام استقرار آن دنبالبه و 1357 بهمن در اسالمی انقالب پیروزی شکوهمند   

 نظام رد تحول هچراک آورد، وجود به اجتماعی گوناگون هایعرصه در را بنیادینی تحول و تغییر طاغوت، نظام

 ایگاهپ و ویژه جایگاه از «فرهنگ» مقوله راستا این در. یابدمی تحقق ساختارها و بنیادها در تحول طریق از

 ناموجه ریتصو آن، بر حاکم فرهنگ در تغییر بدون نظام در تغییر تصور که طوریبه بوده، برخوردار ممتازی

 که انقالب اسالمی ایران، صرفاً یک انقالب سیاسی نبود کهبسیاری از تحلیلگران بر این باورند لذا  . است

زرگ که از ب تنها در پی ایجاد تغییر در ساختار سیاسی حاکم بر جامعة ایران باشد، بلکه این انقالب اجتماعی

 ل میساحتی را دنبا عمق تاریخی و فرهنگی تفکر اسالمی شیعی برخاست، غایات و مقاصد فراگیر و چند

 ایران. ه ه، ایجاد دگرگونی بنیادی در نظم فرهنگی و فکری جامعکرد و از جمل

ب رقم مخاط سخن گفتن از تولید علوم انسانی اسالمی نباید تفسیر و تلقی ناصوابی از آن را در ذهن

باید یکی از اهداف و  می  معرفتی، در امتداد گفتمان انقالب اسالمی قرار دارد وه این پروژ،بزند. در واقع

تولید علوم ه انقالب فرهنگی در عرص هپس از به فرجام نرسیدن پروژ .ی ذاتی آن انگاشته شودها رسالت

، کننده و زیربنایی، بنا به دالیل مختلف تعیین هپیروزی انقالب، این مقوله اولی های انسانی اسالمی در سال

 علوم انسانی"به  های ایدئولوژیک نسبت حساسیت گرفت. از این رو، به تدریج کمتر مورد توجه قرار

های این علوم نیز در  لی در ایران، مضامین و درونمایهایافت و با گسترش کمی آموزش عش کاه "سکوالر

 تجدد وم هبسیاری از دانشجویان و اساتید و روشنفکران و مدیران رسوب کرد و به فربه شدن طبق ذهنیت

رهبری  های اخیر، مقام معظم اینکه در سال ایران منجر شد. این روند ادامه داشت تا هدگراندیش در جامع

دهای و تهدی انگشت تأکید نهادند و نسبت به مخاطرات "علوم انسانی اسالمی"دوباره بر ضرورت تولید 

 برخاسته از غرب "علوم انسانی سکوالریستی"های موجود در  ها و نظریه ناشی از پایه فکری و فرهنگی

 .متجدد، هشدار آشکار و عمومی دادند

علوم انسانی، مطالعه و پژوهش ابعاد گوناگون انسان، تبیین و تفسیر رفتار فردی و نهادهای اجتماعی و چگونه 

زیستن اوست. علوم انسانی به مطالعه رفتارها و افعال انسانی می پردازد و فعالیت های فردی و اجتماعی 

افته به ند و سپس با توصیف انسان تحقق یانسان را تبیین می کند.این علوم، انسان مطلوب را نیز معرفی می ک

 (.1392:9دنبال تغییرش به انسان مطلوب است )خسروپناه، 



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

77 

 

 و ودموج های انسان کوشد می انسانی، نبایدهای و بایدها و مطلوب انسان معرفی با نیز الهی و آسمانی دین      

 کمال و تسعاد به و برسد الهی قرب هب انسانیکه برساند. مطلوب انسان سطح به و دهد تغییر را یافته تحقق

 یابد. دست حقیقی

 نجات یبرا آسمانی ادیان کلی طور به دارد. اسالم مکتب در ریشه که است انسان نجات اسالمی، انقالب مهم پیام

  .دانند می خدا بندگی در را انسان انسانیت زیرا اند؛ آمده خدا غیر بندگی از انسان

 اسالمی، جمهوری بنیانگذار هوسیل به (ص)محمدی ناب اسالم احیای و المیاس حکومت گیری شکل با      

 دخو مترقی اصول و غنی منابع از استفاده با تواند می اسالم دین" که نظریه این (،رهی)خمین امام حضرت

 ز،امرو دینی غیر دنیای که حالی در شد؛ تقویت و مطرح "باشد انسان اجتماعی و فردی نیازهای تمام پاسخگوی

 علم به ایکج را انسان سرنوشت و بوده قائل انسانی، علوم ویژه به علم، برای تنها را شأنی چنین غرب، ویژه به

  .است سپرده

 زهامرو که بوده رو روبه اساسی های سؤال با خود اصلی موطن در ابتدا از رایج انسانی علوم دیگر، سوی از     

 خود سنتی های پرسش پاسخگویی  هنوز آنان هستند. نهاآ هب سخگوییپا و بررسی دار عهده علم، فیلسوفان نیز

 یگرد نظرگاهی از اند. شده رو روبه دینی ومعرفت فرهنگ سوی از دیگری بنیادین های پرسش با که نیاسوده

 منطق با تنها نه را آن کمال و حقانیت و دارد دین گرو در دل چون که است دیندار محقق این گفت، توان می

 یگرد و خود روشمند و مضبوط های دریافت طرفی، از و دریافته عمل هصحن در و درونی هتجرب با که نیعقال

 نتعیی و بنیادین سؤاالت از ای مجموعه با کرد، توان نمی انکار نیز انسان و جهان همچون حقایقی از را آدمیان

 سر به دائم تردید و ضطرابا در نیابد، آنها برای مستحکم و عمیق پاسخی تا که روست روبه کننده

 د.بر خواهد

  :است ذیل سؤال دو به پاسخ پی در حاضر پژوهش

 هچگون اسالمی انقالب از بعد ایران در انسانی علوم شدن اسالمی به مربوط های بحث گیری شکل روند -1

  است؟ بوده

 است؟ هبود نهچگو اسالمی انقالب از بعد اسالمی انسانی علوم هعرص متولی نهادهای اقدامات -2

 

 رد بازنگری منظور به ها دانشگاه ،(ره)خمینی امام حضرت دستور به بنا اسالمی، انقالب پیروزی از عدب      

 اسالمی و سازی بومی بر آغازی هنقط (ره)خمینی امام حضرت فرمان شد. تعطیل دانشگاهی دروس محتوای

 قامم نیز بعد های سال در و دانستند می غربی علومی را موجود انسانی علوم ایشان که چرا بود؛ دانشگاهها شدن

 در زیادی های تالش اسالمی، انسانی علوم متولی نهادهای .نهادند مسئله این بر تأکید انگشت رهبری معظم
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 دادند؛ انجام... و اساتید تربیت حوزه، این با مرتبط های کتاب انتشار جمله از انسانی، علوم شدن اسالمی هزمین

 .آورد بار به اسالمی انسانی تولیدعلوم هزمین در را بخشی رضایت نتایج نتوانست ها تالش این اما

 در دیانت تبلیغ برای که بوده کاری ترین جدی عمومی، دروس به اسالمی معارف عنوان با واحدهایی الحاق     

 باید خود جای رد که دارد وجود ظریفی نکات رابطه، همین در است. شده انجام دانشگاهی علمی نظام

 از هم و بود ناکارامد نقش، این درست ایفای برای زمان، آن دانشگاهی نیروها توان سو، یک از پرداخت. آنها به

 با که رحضو این دیگر، سوی از شد. دانشگاه وارد دانشگاه، محیط در نیروها این تأمین و تربیت با حوزه رو، این

 و طقیمن ای رابطه و مشخص تعریف و بگیرد قرار خود اصلی جایگاه در امر بدو در نتوانست شد، انجام اقتدار

 با .تاس کرده طی را خود مسیر فیزیکی حضور صورت به تنها نتیجه، در کند! پیدا دانشگاهی نظام در علمی

 بر مان انسانی علوم ما" اند: داده هشدار چنین خصوص این در پیش سال چند رهبری معظم مقام دیدگاه، همین

 دیگری ینیب جهان بر مبتنی غرب انسانی علوم است. شده بنا اسالمی و قرآنی مبانی با متعارض مبانی و ادیمب

 غلطی گاهن نگاه، این خوب، است. مادی نگاه بر مبتنی غالباً و است آفرینش عالم از دیگری فهم بر مبتنی است؛

 تحقیقی کرف گونه هیچ اینکه بدون ای، ترجمه رتصو به ما را انسانی علوم این است. غلطی مبنای مبنا، این است؛

 را اینها مختلف های بخش در و خودمان های دانشگاه تو آوریم می کند، پیدا راه آن در بدهیم اجازه را اسالمی

 مهم ایه بخش از یکی کرد. پیدا باید قرآن در را انسانی علوم اساس و پایه و ریشه که حالی در دهیم؛ می تعلیم

 را انیانس علوم مبانی و کرد توجه قرآن دقایق و نکات به گوناگون های زمینه در باید است. این نیقرآ پژوهش

 و متفکرین وقت آن شد، این اگر است. مهمی و اساسی بسیار کار یک این کرد. پیدا و کرد جستجو قرآن در

 کنند. بنا را رفیعی بناهای اساس نای بر و پایه این بر میتوانند انسانی مختلف علوم در صاحبنظران و پژوهندگان

 استفاده تندداش پیشرفت انسانی علوم در که کسانی و ها غربی دیگران، های پیشرفت از توانند می وقت آن البته

 27.".باشد قرآنی مبنای باید مبنا لکن بکنند، هم

 

 پیشینه تحول علوم انسانی در ایران:

 چگونه و یاجتماع نهادهای و فردی رفتار تفسیر و تبیین انسان، گونگونا ابعاد پژوهش و مطالعه انسانی، علوم    

 سانیان افعال و رفتارها مطالعه به بشناسد، را انسان های ساحت تمام است صدد در انسانی است.علوم زیستن

 (9 :1392 )خسروپناه، کند. می تبیین را انسان اجتماعی و فردی های فعالیت و پردازد می
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 ایه انسان یک به محتاج انسانی علوم" فرماید: می انسانی علوم استادان و دانشجویان ربارهد خمینی امام    

 انسانی ومعل در ندارد، است، توحید که زیربنایی آن به تعهد و ندارد اسالم قوانین به تعهد که انسانی دارد. متعهد

 (1378 و،هم )"نیست. پذیرش قابل این که انحراف اال بدهد انجام کاری تواند نمی

 و معیج رفتارهای که هستند علومی انسانی، علوم"اند: گفته انسانی علوم تعریف در نویسندگان از برخی    

 این در ریزد. می پذیر تجربه های نظم قالب در را انسان آگاهانه غیر و آگاهانه و ارادی غیر و ارادی و فردی

 روش،)س"اند. شده وارد همه کاوی روان و شناسی وانر سیاسی، تربیتی، علوم اقتصاد، شناسی، جامعه تعریف،

1388: 44) 

 نندهک مصرف انسانی علوم نه است نظر مورد مولد و تئوریک انسانی علوم اوال شود می روشن تعریف این با    

 الق،خا حقوق، مانند اعتباری های دانش و الهیات و فلسفه ثانیا آنها. مانن و مدیریت بانکداری، مانند ها، تئوری

 (.17 :1388 شوند)سروش، می خارج انسانی علوم از نیز ادبیات و زبان

 

 هدربار ونکاتی دستورها نممتض که کردند صادر مهم منشوری (ره)خمینی امام حضرت،1359 سال نوروز   

 همین نیادانشجو آید. پدید اساسی تحول باید ها دانشگاه در که بود این منشور آن های نکته از یکی بود. انقالب

 در آموزشی تحول ایجاد برای فرهنگی انقالب ستاد و تعطیل ها دانشگاه و کردند عملی را امام حضرت رهنمود

 المانع از استفاده و حوزه علمی ذخایر به ها دانشگاه دستیابی بر (ره) خمینی امام حضرت.شد تأسیس ها دانشگاه

 تالش ها اهدانشگ ریزان برنامه و کشور فرهنگی و علمی مسئوالن فرهنگی، انقالب ستاد ورزید. تام تأکید دینی

 آموزش و فرهنگ وزیر جستند. مدد آنها از و آوردند روی حوزه به ها، حوزه معهود علوم دستیابی برای و کردند

 برنامه و اساتید تربیت مورد در همکاری قول علمیه حوزة برادران" داشت: اظهار 1360  سال در وقت، عالی

 علمیه ةحوز تأیید از قبل ای هبرنام هیچ انسانی، علوم هرشت در یقیناً و اند داده را انسانی علوم شتةر های ریزی

  (1360کیهان،)."نخواهدشد گذاشته اجرا به

 تحصیلی سال خرداد، 15 در نهایت در و شد شروع فرهنگی انقالب برای دولت های فعالیت 1359 فروردین از   

 فرهنگی انقالب ستاد 1359  خرداد 23 در آمد. فراهم فرهنگی انقالب برای فرصتی و رسید پایان به ها دانشگاه

 برای ایستهش افراد گزینش و استاد تربیت را ستاد وظایف ایشان و شد تشکیل (ره)خمینی امام حضرت فرمان به

 ردمم خدمت در اآنه کار محصول که صورتی به ها دانشگاه آموزشی های برنامه تغییر و ها دانشگاه در تدریس

 داد نام تغییر "فرهنگی انقالب عالی شورای" به1363    سال در فرهنگی انقالب ستاد کردند. تعیین گیرد، قرار

 نظام بر اسالمی های ارزش اعمال بر تا داشت مأموریت فرهنگی انقالب ستاد .شد تر گسترده تشکیالتش و

 و مهندسی کشاورزی، انسانی، علوم گروه پنج به را دانشگاهی دروس ستاد، این کند. نظارت کشور آموزشی
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  .شد می اداره تخصصی گروه یک نظر زیر گروه هر که کرد تقسیم پایه علوم و پزشکی تکنولوژی،

 که ودندب معتقد فرهنگی انقالب مدافعان شد. انجام انسانی علوم هزمین در کار بیشترین فرهنگی، انقالب در    

 های عموضو آن، شدن اسالمی و پاکسازی برای و اند پذیرفته تأثیر غربی فرهنگ از انسانی علوم های رشته

 تبک تدوین و مطالعه سازمان" منظور، همین به شوند. اصالح باید رشته این تحقیق های روش و ابزارها درسی،

 دگرگونی ن،سازما این هدف شد. تأسیس 1363 سال اسفند در "سمت" اختصاری نام با "ها دانشگاه انسانی علوم

  سال ود.ش نوشته اسالمی دیدگاه هپای بر دانشگاهی های کتاب تا بود ها دانشگاه انسانی علوم درسهای در بنیادی

 ستاد" فرهنگی انقالب عالی شورای1376 سال در آن، از پیش شد. تأسیس "انسانی علوم تحول شورای"1388

 کرد یم تعریف را اسالمی دانشگاه اختصاصی و مومیع اصول که بود داده تشکیل را "ها دانشگاه شدن اسالمی

 یریز برنامه و متون فرهنگی، ریزی برنامه نظام دانشجو، استاد، هزمین در اجرایی و راهبردی های سیاست و

 معین ها اهدانشگ شدن اسالمی فرایند پیشبرد برای را آن مدیریت و پژوهشی و آموزشی ریزی برنامه نظام درسی،

  (32 :1391 یزدی، نزادهارکا.)ساخت می

 وصخص در فراوانی سمینارهای و مطرح اسالمی انسانی علوم موضوع فرهنگی، انقالب ستاد مباحث هادام در    

 وصیهت فرهنگی انقالب ستاد به (ره)امام حضرت نشد. اخذ مناسبی هنتیج البته که شد گذاشته موضوع این

 تکاپوهای و اه تالش نشد. بسته طرفی چندان البته که ببرند هپنا قم به انسانی علوم اصالح برای که فرمودند

 تیجهن قم در و نیافت انتظار حد در های پاسخ کشور، فرهنگی مسئوالن و عالی آموزش اندرکاران دست بسیار

 حوزه، علمای و مدرسان هجامع با متعدد جلسات و قم به بسیار آمدهای و رفت از پس نشد. حاصل مناسب ای

 حوزه لمایع با مختلف های رشته در انسانی علوم اساتید میان مشترکی مباحث و برگزار هایی تنشس سلسله

 سیروانشنا اسالمی، معارف عنوان با هایی کتاب ها، نشست و مشترک مباحث آن حاصل عنوان به که شد مطرح

 .نیافت اه دانشگاه در نیز یچندان اقبال البته که شد منتشر ... و اسالمی اقتصاد اسالمی، شناسی جامعه اسالمی،

 الزم کارایی از ما جامعه در دارد، و داشته ما جامعه در که خدماتی و ها خوبی رغم علی موجود انسانی علوم     

 به اظرن که را انسانی علوم مسائل از دسته آن که است این انسانی علوم شدن اسالمی از منظور نیست. برخوردار

 اسالمی جامعه یک که خود جامعه به ناظر را آنها مکانی و زمانی مسائل و کرده ذاخ نیست خاصی زمان و مکان

 (19 :1393 دهیم.)شریفی، تغییر است،

 دانشگاه، و حوزه وحدت بحث حتی و انسانی علوم کردن اسالمی بعدها و ها دانشگاه کردن اسالمی مفهوم     

 از پس های گرفتاری ،واقع در.شد ایجاد ای تازه های ابهام هم بسیار های بحث از پس و نبود روشن چندان

 حصیلت و مسلمان روشنفکران اکثر آورد. پدید را نوینی مسائل آن، از پس کشور هادار های کشمکش و پیروزی

 تاب و تب در دانشگاهی جدید نسل نیز و بودند همفکر و همراه حوزه با انقالب جریان در که جدید کردگان
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 بحرانزده کشور هادار و سیاست خم و پیچ در نیز مبارز روحانیان .شدند گرفتار یاسیس های رقابت و ها گروه

 به نگج و سیاسی های گرفتاری گیرودار در دانشگاهیان، با روحانی آگاهان مداوم تماس و ارتباط شدند. درگیر

 نسل اب نیز انقالب از پیش دوران در که ای خامنه ااهلل آیت حضرت انقالب، هفرزان رهبر شد. سپرده فراموشی

 مسجد جماعت امام عنوان به خویش جمهوری ریاست دوران در و انقالب از پس داشتند، الفت و تماس جدید

 این رب ایشان هم دادند. می پاسخ دانشجویان سؤاالت به و کردند حفظ حدودی تا را خود ارتباط تهران دانشگاه

 به هاینک فرصت من، همفکران بعضی و من به انقالب، از بعد های گرفتاری"که: اند کرده اشارت چنین نکته

 دانشجویان اب آنجا و اینجا بحثی هجلس یا سخنرانی یک گاهی اگر و نداده بپردازیم، ها دانشگاه باب فکری کارهای

 کارهایی و اه حرکت یک البته انقالب از قبل گذاشت. اساسی و اصیل کار یک حساب به توان نمی را این داشتیم،

طهراب در و کنیم می کار که بودیم کرده خوش را دلمان ما ولی دانم، نمی باشد داشته ارزش چقد حاال کردیم،می

 کارهای اًعمدت و است شده بسته ما برای ها فعالیت اینگونه انقالب از پس بودیم. دانشگاه و دانشجو با  

 28."است گرفته را کارها این جلوی سیاسی

 ت،اس علم تولید فرآیند از گذر معنای به انسانی علوم تولید » گوید: می باره این (در1389) رجایی حمید     

 کند، قشن ایفای بنیادین بطور ، دانش آن فراوری فرآیند در دینی اهداف و غایات منابع، بینی، جهان آنکه بشرط

 لمع مثالً رویند.می تریزیربنای هایداوری و هاارزش از خاصی برزمینه انسانی، علوم که است این مهم مسئلة

 روح و جامعه شناسیِ هستی و انسان خالق، جهان، تعریف مسؤول خود، بخودی شناسی،روان و شناسیجامعه

 ندهست خود موضوع علمیِ بررسی و تحلیل کار در دارند، که هدفی و موضوع جهت به علوم این نیست. انسان

 «بمانند خود اشکوبه در باید همواره و

 ،آن مبنای رب که ایست نظریه بنیادین های تئوری حوزه در غربی انسانی علوم و اسالمی انسانی علوم یکتفک     

 از غافل ود.ش بازتولید اسالمی انسانی علوم شکل به و شده تحول دچار زیربناها در باید فقط غربی انسانی علوم

 از که شود یم نگریسته یکپارچه سیستمی یا ظامن عنوان به سوم( )احتمال گرا نظام دیدگاه از انسانی علوم که آن

 داشت انتظار و داد تغییر زیربناها حیث از فقط را غربی انسانی علوم توان نمی و شده تشکیل روبناها تا زیربناها

 با را دنده رخچ یک توان نمی نیز، یکپارچه مکانیکی سیستم یک در بگیرد. شکل اسالمی انسانی علوم نظام که

 بی م،سیست که داشت انتظار و نمود تعویض است، متفاوت ابعاد و اندازه جنس، حیث از که یگرید دنده چرخ

 علوم مقوله به گرا نظام نگاه آن و شود می مطرح نیز سومی احتمال لذا دهد. ادامه خود کار به نقص و عیب

 (49 :1389 )میرباقری،است انسانی
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 گاهدانش و حوزه هرابط خصوص در را جدیدی شرایط گسست، این بر عالوه اسالمی انقالب پیروزی ،واقع در     

 ،مجالس آن در که انقالب پیروزی از پیش دانشگاهیان و حوزویان میان فکری و فرهنگی جلسات کرد. ایجاد

 در )ره(ماما نمایندگی نهاد ایجاد شد. بسنده قالبی و اداری های شکل به و رفت بین از میشد، طرح دینی مباحث

 و رسمی حضور موجب ها، دانشگاه مجدد بازگشایی از پس اسالمی، معارف دروس اندازی راه و ها هدانشگا

 در .یافت توسعه و شد افزون ها دانشگاه در روحانیون اداری و کمی حضور.شد ها دانشگاه در روحانیان اداری

 از دش موجب حوزوی، نهاد ای فرد یک به کردن بسنده و دانشگاه و حوزه ارتباط در برنامگی بی و ضعف ،واقع

 گر،دی سوی از .نشود گرفته مناسب هبهر شاید و باید که آنچنان ها، حوزه در استفاده قابل نیروهای مجموعه

 به دانشگاه، و حوزه وحدت روز عنوان به مفتح محمد دکتر ااهلل آیت شهادت سالگرد آذر، 27 روز پاسداشت

 آنها دستاورد که شد دانشگاهی و حوزوی مجامع و مینارهاس رواج و تشکیل موجب جاری، سنّت یک صورت

  .نبود چیزی تکراری، هایی قطعنامه صدور جز

  تکرارها و میشد مکرر نوین عبارات و اصطالحات با پیشین اقوال و یافت ادامه سنت این ساله همه     

 و نهاد دو وحدت که است آن قح.نهاد نمی فراپیش گامی و داد نمی نشان را هموار راهی اما گشت، می انبوه

 نهاد دو ره افراد اذهان در باور و اندیشه این باید است. نیازمند طرفین هعالمان کوشش به یکدیگر، با دو آن تعامل

 تاوردها،دس از سیاسی نه و اصولی وری بهره با جز نهاد، دو این از یک هر تقویت و تکمیل که شود ترویج علمی

 وری هرهب این اگر که است گفتنی نیست. امکانپذیر دیگری، از علمی نهاد دو این از امکد هر مزایای و تجربیات

 یاد چنین مطلب این از رهبری معظم مقام است. راهبردی و ناروا بزرگ، خطای باشد، کارانه سیاسی نگرشی با

 و بزند حدتو از دم هستند، وسیعی قشر یک که هایی جوان دل جلب برای روحانی، چنانچه اگر" میکنند:

 بزند، ها نای و فقیه والیت از دم بیفتد، جا درست هست، دینداری و دین که نظام این توی اینکه برای دانشگاهی

  29".ندارد ای فایده هیچ بگیرد، انجام جا این باشد قرار اگر بازی سیاست

 ویاپ ارتباط و عالمانه مشارکت سازنده، تعامل گرو در نهاد، دو این از کدام هر رسانی فایده و وری بهره پس     

 کاری ازشان اینها نه بشوید، جدا هم از اگر"که: (ره)خمینی امام حضرت فرمودند زیبا چه و است یکدیگر با

 (54 :1386،)سعادتمند".»شما نه میآید

 حولت مسئله طرح است. آورده ارمغان به اسالم جهان برای ارزشمندی دستاوردهای ایران، اسالمی انقالب     

 جوامع به ارزشمند و عظیم دستاورد این هنگامی دستاوردهاست. این از یکی آن، فرآیند تبیین و انسانی علوم

                                                           
 1369/09/28 - دانشجویان و طالب از جمعی دیدار در اناتبی 29
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 تر قدقی و بیشتر انسانی علوم چیستی و تحول فرآیند و چیستی درباره که است پذیر انتقال اسالمی

  (1392:47 اندیشید)خسروپناه،

 علوم در حولت است. دیگر صفت و حالت به صفتی و حالتی از شخص یا شی تبدیل و تغییر معنای به تحول      

 مسیر در علمی متون و مکاتب و ها نظریه ساختارها، مفاهیم، ها، روش بنیادها، و مبانی تبدیل معنای به انسانی

 معلوم بیان نای با کند. پیدا علمی حاکمیت که تغییری است. انسانی علوم سازی بومی و اسالمی و روشمند تکامل

 و گبفرهن سازی بومی و سازی نقلی پیرایشی، و تهذیبی ترمیمی، رویکرد انسانی، علوم تحول در شود می

 تحول از مقصود بلکه انسانی( علوم در تحول چیستی میرباقری، مهدی است؛)سید نبوده منظور محض کاربردی

 منابع و مبانی بر مبتنی و شمندانهرو انسانی، علوم های نظریه آن، در که است فرآیندی انسانی، علوم در

 گردند. تولید اسالمی جامعه های نیاز و شریعت مقاصد راستای در دینی( نقل و تجربه و اسالمی)عقل

  (47 :1392)خسروپناه،

 و فرآیندی و تدریجی صورت به باید نیست، پذیر امکان دفعی صورت به انسانی علوم در تحول مسئله که حال

 :1392 شود)خسروپناه، پیگیری ذیل ترتیب به ساحت سه در بلندمدت و مدت، میان ،مدت کوتاه صورت به

48:)  

 د.شو می تحول راهبردی مدیریت و ها سیاست فرآیند، تدوین و شناخت شامل که سازی بهینه اول: ساحت

 ت.اس اسالمی جامعه نیازهای راستای در پژوهش و آموزش شامل که انسانی علوم سازی بومی دوم: ساحت

 ناسیش روش و مبانی بر مبتنی انسانی علوم های نظریه تولید شامل انسانی علوم شدن اسالمی سوم: ساحت

 است. اسالمی

 وضعیت اییشناس انسانی، علوم شناسی آسیب و موجود وضعیت شناسایی با باید انسانی، علوم در تحول فرآیند

 جودمو وضعیت از حرکت، موانع و ها زمینه به جهتو با انسانی علوم تحول کالن و خرد های بایسته و مطلوب

 (48 :1392 )خسروپناه، بگیرد. صورت بلندمدت و مدت میان مدت، کوتاه برنامه با مطلوب وضعیت به

 

  تحقیق روش

(. برای کسب نتایج مفید و 2006)براون، کالرک،  دارد گیری چشم رشد اجتماعی علوم در کیفی تحقیقات     

ات کیفی، الزم است داده ها به صورت روشمند تحلیل شود. همچنین نیاز به درک بهتری با معنی در تحقیق

از تحلیل کیفی حاصل شود تا با اطمینان بتوان از آن به عنوان روشی قوی و مناسب استفاده کرد. این امر تنها 
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ا بهبود آن تسهیم و ب با ثبت نظام مندو تبیین روش های تحلیل امکان پذیر است. به گونه ای که فنون موجود،

 ها، ابزارهای جدید و بهتری، پردازش شود.

 شود، می فادهاست ای گسترده طور به که است مضمون تحلیل کیفی، تحقیقات در مناسب تحلیل فنون از یکی 

 ایه داده در موجود الگوهای شناخت برای خوبی به توان می مضمون تحلیل از است. شده معرفی ندرت به اما

 تحلیل در موالمع که هستند ابزارهایی از نیز مضامین شبکه تحلیل و مضامین قالب تحلیل کرد. تفادهاس کیفی

 شبکه دهد. می نشان مراتبی سلسله صورت به را مضامین از فهرستی مضامین، قالب روند. می کار به مضمون

  دهد. می نشان تارنما شبیه هایی نگاره در را مضامین میان ارتباط نیز مضامین

 کیفی ایه روش اکثر در تواند می که است فرآیندی بلکه نیست خاصی کیفی روش صرفا مضمون، تحلیل     

 برای: است روشی مضمون، تحلیل کلی، طور به برد. کار به

 متن دیدن -الف

 نامناسب ظاهرا اطالعات از مناسب درک و برداشت -ب

 کیفی اطالعات تحلیل -ج

 فرهنگ یا و سازمان موقعیت، گروه، مل،تعا شخص، مند نظام مشاهده -د

 (.1998 بویاتزیس، کمی) های داده به کیفی های داده تبدیل -ه

 اشت،د مضمون تحلیل سازی پیاده برای رهبری معظم مقام بیانات از شامل و جامع خالصه بتوان اینکه برای     

استفاده کردیم که کلیدواژه علوم انسانی را جستجو   www.khamenei.irنشانی به ایشان خود سایت از

 سال اخیر را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. 20کرده و بیانات ایشان دربراه علوم انسانی در 

 

 تحقیق: های یافته

 کند. می بالدن را خاصی فرآیندهای آنها، از یک هر که دارد وجود مضمون تحلیل برای مختلفی های روش    

 -آتراید و (،2006کالرک) و براون (،2010) هاروکس و کینگ پیشنهادی روش ترکیب با مقاله، این در

 به تحلیلگر که شود می شروع زمانی مضمون تحلیل فرآیند شود. می انجام مضمون تحلیل (2001استیرلینگ)

 محتوا زا گزارشی تهیه نیز فرآیند این پایان نقطه باشد. ها داده در موضوعات و معانی از الگوهایی شناخت دنبال

  (.2006کالرک و هاست)براون داده در مضامین و الگوها معانی و

 درک ایدب انسانی، علوم مورد در رهبری معظم مقام بیانات از برگرفته شده اشاره مضامین به پرداختن از قبل    

 درباره جالبی تهنک مبین که الگویی مثابه به آن از لباغا شناسی، روش ادبیات در باشیم. داشته "مضمون" از درستی

http://www.khamenei.ir/
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 مکاران،ه و جعفری است)عابدی شده یاد شود، می شناخته متعارف شعور از استفاده با و است تحقیق موضوع

1390.)  

 الگوی مفهوم و معنی حدی، تا و است تحقیق سواالت و ها داده درباره مهمی اطالعات مبین تم، یا مضمون    

 ها داده در که است الگویی مضمون، (.2006کالرک و دهد)براون می نشان را ها داده از ای مجموعه در دموجو

 می پدیده از هایی جنبه تفسیر به حداکثر و مشاهدات سازماندهی و توصیف به حداقل و شود می یافت

 (.1998 بویاتزیس، پردازد)

 و درک دهنده نشان پژوهشگر، نظر به که است متن در متمایزی و تکراری ویژگی مضمون، کلی، طور به    

 (.2010 هوروکس، و است)کینگ تحقیق سواالت با رابطه در خاصی تجربه

 تحلیل قلب عبارتی، به و است کیفی تحقیقات در کارها ترین حساس و ترین مهم از یکی مضمون شناخت    

 درباره محقق تجربه و تحقیق تسواال و ها گیری جهت محقق، های ارزش متعارف، شعور است. مضمون

 (.1390 همکاران، و جعفری گذارد)عابدی می تاثیر مضامین شناخت نحوه در موضوع،

 های ادهد مقدار که ندارد وجود این برای سریعی و روشن پاسخ است، کیفی تحلیل مضمون، تحلیل که آنجا از    

 به لزوما مضمون بنابراین، است. چقدر -کند آن اطالق یا مضمون وجود بر داللت که -نیاز مورد و مناسب

 می قتحقی سواالت درباره مهمی نکته به چقدر که دارد بستگی این به بلکه ندار؛ بستگی کمی معیارهای

 (.2006کالرک و پردازد)براون

 درباره مشخصی کامال قاعده که این رغم به (،2010هاروکس) و کینگ و (2006کالرک) و براون نظر طبق    

 هک کرد استفاده مناسبی راهنمای اصول از آن شناخت و تعریف جهت توان می اما ندارد وجود مضمون ختشنا

 از: عبارتند آنها از برخی

 پژوهشگر هک است آن مستلزم بلکه نیست، ها داده در جالبی نکته یافتن صرفا معنی به هرگز مضمون *شناخت

 و تحلیل را ها داده چگونه و کند نظر صرف چیزی چه از باشد؟ چیزی چه دنبال به ها داده در کند مشخص

 کند؟ تفسیر

 ظاهر اه داده متن در بار یک صرفا که را ای مسئله لذا است؛ تکرار مبین حدی تا و ضمنی طور به مضمون *واژه

 آورد. حساب به مضمون توان نمی شود، می

 جتنابا غیرقابل حدودی تا مضامین بین یهمپوشان که این وجود با باشد. متمایز یکدیگر از باید ها *مضمون

 درک توان نمی باشد، نداشته وجود مختلف مضامین میان ای شده تعریف و مشخص کامال مرز اگر اما است

 و مضامین 2 جدول و مستخرج اصلی های مضمون و بیانات 1 جدول نمود. تفسیرها و ها تحلیل از درستی

 دهد: می نشان را است شده استخراج رهبری معظم مقام بیانات از که را کدهایی
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 رهبری معظم مقام بیانات از مستخرج اصلی مضامین و بیانات .1 جدول

 اصلی مضمون منبع بیانات ردیف

1 

 به اعتقاد از است عبارت اساسی ارزشهای و اساسی مبانی آن از یکی

 از پرهیز اب البتّه محیط، با تعامل و تکامل، به تحوّل، به اعتقاد پیشرفت،

 تحوّل باشد. داشته وجود است ممکن راه این در که خطاهایی و انحرافها

 سیاست هم ما، انسانی علوم هم ما، شناسیجامعه هم ما، فقه هم تکامل؛ و

 دست به منتها بشود، بهتر روزروزبه باید ما گوناگون روشهای هم ما،

 و قتعمّ اهل انسانهای دست به وارد، های آدم دست به خبره، آدمهای

 دارند؛ را نو هایراه ایجاد اهلّیت که کسانی

 بیانات در مراسم بیست

و هفتمین سالگرد 

رحلت امام خمینی 

(، اهلل)رحمه

14/03/1395 

 لتحو نظری مبانی

 انسانی علوم

2 

 به اعتقاد از است عبارت اساسی ارزشهای و اساسی مبانی آن از یکی

 از پرهیز اب البتّه محیط، با عاملت و تکامل، به تحوّل، به اعتقاد پیشرفت،

 تحوّل باشد. داشته وجود است ممکن راه این در که خطاهایی و انحرافها

 سیاست هم ما، انسانی علوم هم ما، شناسیجامعه هم ما، فقه هم تکامل؛ و

 دست به منتها بشود، بهتر روزروزبه باید ما گوناگون روشهای هم ما،

 و تعمّق اهل انسانهای دست به وارد، های آدم دست به خبره، آدمهای

 دارند؛ را نو هایراه ایجاد اهلّیت که کسانی

 بیانات در مراسم بیست

و هفتمین سالگرد 

رحلت امام خمینی 

(، اهلل)رحمه

14/03/1395 

 لتحو نظری مبانی

 انسانی علوم

3 

 به اعتقاد از است عبارت اساسی ارزشهای و اساسی مبانی آن از یکی

 از پرهیز اب البتّه محیط، با تعامل و تکامل، به تحوّل، به اعتقاد پیشرفت،

 تحوّل باشد. داشته وجود است ممکن راه این در که خطاهایی و انحرافها

 سیاست هم ما، انسانی علوم هم ما، شناسیجامعه هم ما، فقه هم تکامل؛ و

 ستد به منتها بشود، بهتر روزروزبه باید ما گوناگون روشهای هم ما،

 و تعمّق اهل انسانهای دست به وارد، های آدم دست به خبره، آدمهای

 دارند؛ را نو هایراه ایجاد اهلّیت که کسانی

 بیانات در مراسم بیست

و هفتمین سالگرد 

رحلت امام خمینی 

(، اهلل)رحمه

14/03/1395 

 لتحو نظری مبانی

 انسانی علوم

4 

 به اعتقاد از است بارتع اساسی ارزشهای و اساسی مبانی آن از یکی

 از پرهیز اب البتّه محیط، با تعامل و تکامل، به تحوّل، به اعتقاد پیشرفت،

 تحوّل باشد. داشته وجود است ممکن راه این در که خطاهایی و انحرافها

 سیاست هم ما، انسانی علوم هم ما، شناسیجامعه هم ما، فقه هم تکامل؛ و

 بیانات در مراسم بیست

و هفتمین سالگرد 

رحلت امام خمینی 

 لتحو نظری مبانی

 انسانی علوم
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 دست به منتها بشود، بهتر روزوزبهر باید ما گوناگون روشهای هم ما،

 و تعمّق اهل انسانهای دست به وارد، های آدم دست به خبره، آدمهای

 دارند؛ را نو هایراه ایجاد اهلّیت که کسانی

(، اهلل)رحمه

14/03/1395 

5 

 جمله از فرهنگی انقالب عالی شورای کاری اولویت 7 نینهمچ ایشان

 عالف یمواجهه ها،آن سریع اجرای و قبلی مصوبات و تصمیمات پیگیری

 معارضان و اسالمی و انقالبی فرهنگ هواداران بندیجبهه با مبتکرانه و

 تحول و فناوری و علمی حرکت شتاب و پیشرفت جدی پیگیری آن، عنود

 انسانی علوم در تحول ویژهبه کشور علمی و آموزشی نظام در نوسازی و

 شورای اعضای مجموعه به را جدید حقوقی عضو 3 و کردند مشخص را

 .افزودند فرهنگی انقالب عالی

ی جدید حکم آغاز دوره

شورای عالی انقالب 

 26/07/1393، فرهنگی

 تحول چگونگی

 انسانی علوم

6 
 (یفناور و تحقیقات عالی، شآموز )نظام فناوری و علم کلی هایسیاست

 .پردازی نظریه و نوآوری توسعه و علم تولید -1-1

های کلی ابالغ سیاست

، "علم و فناوری"

29/06/1393 

 تحول چگونگی

 انسانی علوم

7 
 (یفناور و تحقیقات عالی، آموزش )نظام فناوری و علم کلی هایسیاست

 .بنیادی تحقیقات و پایه علوم توسعه -3-1

های کلی استابالغ سی

، "علم و فناوری"

29/06/1393 

 تحول چگونگی

 انسانی علوم

8 

 تحول فلسفىِ  و علمی مبنای که است این هم کار تریناساسی بنده نظر به

 ایستیب هک است اولی کار و اساسی کار این بشود؛ تدوین باید انسانی علوم

 بگیرد. انجام

بیانات در دیدار اعضای 

شورای عالی انقالب 

 19/09/1392، فرهنگی

 تحول چیستی

 انسانی علوم

9 

 ختاری که میکنم توصیه من هم باز است. تاریخ انسانی، علوم از یکی

 ظاهر رغمیعل غربیها ببینید تا بخوانید را استعمار یدوره تاریخ بخوانید.

 ان،بشرش حقوق هایداعیه و مرتب و منظم یزدهادکلن یاتوکشیده نونوارِ

 شند؛بکُ را آدمها فقط اینکه نه کردند. مقوله این در عظیمی وحشیگری چه

 و پیشرفت یعرصه از خودشان استعمارِ تحت ملتهای نگهداشتن دور در

 میخواهیم ما کردند. زیادی تالش هم هازمینه یهمه در پیشرفت امکان

 بومی شکل وانیمبت تا بگیریم یاد را انسانی علوم میگوئیم ما یفتد.ن اتفاق این

 این هک وقتی بله، کنیم. صادر دنیا به را این و کنیم تولید خودمان را آن

 یدام یمایه میشود، خارج ما مرزهای از که نفری یک هر آنگاه افتاد، اتفاق

بیانات در دیدار جمعی 

، از دانشجویان

19/05/1390 

 تحول چگونگی

 انسانی علوم

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1033
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1033
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1033


 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

88 

 

 اصلی مضمون منبع بیانات ردیف

 در ما رفح شیم.نبا مقلد علوم این در میگوئیم ما بنابراین ماست. اتکای و

 .است این انسانی علوم یزمینه

10 

 پیشرفت سرعت کاهش از جلوگیری آینده، و حال برای علمی نیازسنجی

 ،عالی آموزش در کیفیت به توجه ،علمی جامع ینقشه دقیق اجرای ،علمی

 اقتصاد در هادانشگاه آفرینینقش ،صنعت و دانشگاه ارتباط جدی پیگیری

 یرتبص بخشیعمق اسالمی، و ایمانی فرهنگ فضای گسترش ،مقاومتی

 و یانقالب ارزشی، اساتید و دانشجویان به دادن میدان و سیاسی، و دینی

 سالمیا نوین تمدن گیریشکل در هادانشگاه آفرینینقش لوازم از متدین،

 .است

ار رؤسای دید

 ها،ها، پژوهشگاهدانشگاه

های مراکز رشد و پارک

علم و فناوری با رهبر 

 20/08/1394، انقالب

 تحول چگونگی

 انسانی علوم

11 

، 1396به مناسبت آغاز سال  پیام نوروزی ای دراهلل خامنهحضرت آیت

ی اصلی را مشخص کردند که ی اقتصاد مقاومتی، دو نقطهجموعهاز م

 ها به سمت آن متمرکز شود: اول تولید؛ دوم اشتغالی فعالیتهمه

 متناسب با نیازهای فعلی و آینده بازار کار انسانی آموزش نیروی *

بیانات در دیدار کارگران 

و 

 04/02/1387،کارآفرینان

 تحول چگونگی

 انسانی علوم

12 

متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار  انسانی وزش نیرویآم

کار )فعلی و آتی( و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی 

کشور )آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی( و 

های اقتصادی جهت توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه

 .یت آنهااستفاده از ظرف

بیانات در دیدار کارگران 

، و کارآفرینان

04/02/1387 

 تحول چگونگی

 انسانی علوم

13 

ی کردگان ما، همین مسئلههای ایجاد اشتغال برای تحصیلیکی از راه

ارتباط صنعت و دانشگاه است. صنعت و دانشگاه باید ارتباط پیدا کنند؛ 

ی دانشگاه، هم برای هم برای صنعت خوب است، هم برای دانشگاه؛ برا

 مدیریّت دانشگاه خوب است، هم برای دانشجو؛

بیانات در دیدار رؤسای 

 ها،ها، پژوهشگاهدانشگاه

های مراکز رشد و پارک

، علم و فناوری

20/08/1394 

 تحول چگونگی

 انسانی علوم

14 

 و کارآمد و کامل استفاده» با حوزه این هایچالش راهبردی مدیریت

 با هاآسیب و تهدیدها مهار» نیز و «هاظرفیت و هافرصت همه از افزاهم

 و مهاجمان معارضات با هوشمندانه یمواجهه» و «معقول و حکیمانه نگاه

 و یکلید هایعرصه است. شورا این اصلی تکالیف جمله از «گرانستیزه

 فرهنگ پژوهش، و آموزش ،زندگی سبک ،علم تولید همچون اساسی

 بیانات در مراسم بیست

و هفتمین سالگرد 

رحلت امام خمینی 

(، اهلل)رحمه

14/03/1395 

 تحول چگونگی

 انسانی علوم
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 در آن ساماندهی که هستند مهمی هایحوزه ،فرهنگی مهندسی عمومی،

 .است شده سپرده فرهنگی انقالب عالی ایشور به اسالمی جمهوری

15 

 و کارآمد و کامل استفاده» با حوزه این هایچالش راهبردی مدیریت

 با هاآسیب و هاتهدید مهار» نیز و «هاظرفیت و هافرصت همه از افزاهم

 و مهاجمان معارضات با هوشمندانه یمواجهه» و «معقول و حکیمانه نگاه

 و یکلید هایعرصه است. شورا این اصلی تکالیف جمله از «گرانستیزه

 فرهنگ پژوهش، و آموزش ،زندگی سبک ،علم تولید همچون اساسی

 در آن ساماندهی که هستند مهمی هایحوزه ،فرهنگی مهندسی عمومی،

 .است شده سپرده فرهنگی انقالب عالی شورای به اسالمی جمهوری

 یانات در مراسم بیستب

و هفتمین سالگرد 

رحلت امام خمینی 

(، اهلل)رحمه

14/03/1395 

 تحول چگونگی

 انسانی علوم

16 

 و کارآمد و کامل استفاده» با حوزه این هایچالش راهبردی مدیریت

 با هاآسیب و تهدیدها مهار» نیز و «هاظرفیت و هافرصت همه از افزاهم

 و مهاجمان معارضات با هوشمندانه یمواجهه» و «معقول و حکیمانه نگاه

 و یکلید هایعرصه است. شورا این اصلی تکالیف جمله از «گرانستیزه

 فرهنگ پژوهش، و آموزش ،زندگی سبک ،علم تولید همچون اساسی

 در آن ساماندهی که هستند مهمی هایحوزه ،فرهنگی مهندسی عمومی،

 .است شده سپرده فرهنگی انقالب عالی شورای به اسالمی جمهوری

 بیانات در مراسم بیست

و هفتمین سالگرد 

حلت امام خمینی ر

(، اهلل)رحمه

14/03/1395 

 تحول چگونگی

 انسانی علوم

 

 رهبری معظم مقام بیانات از مستخرج کدهای و فرعی مضامین .2 جدول

 فرعی مضمون اصلی مضمون کدگذاری منبع ردیف

1 

مین و هفت بیانات در مراسم بیست

سالگرد رحلت امام خمینی 

 14/03/1395(، اهلل)رحمه

A01 
 علوم تحول نظری مبانی

 انسانی
 پیشرفت به اعتقاد

2 

مین و هفت بیانات در مراسم بیست

سالگرد رحلت امام خمینی 

 14/03/1395(، اهلل)رحمه

A01 
 علوم تحول نظری مبانی

 انسانی
 تحول به اعتقاد
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3 

مین و هفت بیانات در مراسم بیست

سالگرد رحلت امام خمینی 

 14/03/1395(، اهلل)رحمه

A01 
 علوم تحول نظری نیمبا

 انسانی
 تکامل به اعتقاد

4 

مین و هفت بیانات در مراسم بیست

سالگرد رحلت امام خمینی 

 14/03/1395(، اهلل)رحمه

A01 
 علوم تحول نظری مبانی

 انسانی
 طمحی با تعامل به اعتقاد

5 

ی جدید شورای حکم آغاز دوره

، عالی انقالب فرهنگی

26/07/1393 

A02 
 لومع تحول چگونگی

 انسانی
 آموزشی نظام در تحول

6 
علم و "های کلی ابالغ سیاست

 29/06/1393، "فناوری
A02 

 علوم تحول چگونگی

 انسانی

تولید علم و توسعه 

 نوآوری و نظریه پردازی

7 
علم و "های کلی ابالغ سیاست

 29/06/1393، "فناوری
A02 

 علوم تحول چگونگی

 انسانی

توسعه علوم پایه و 

 ادیتحقیقات بنی

8 

بیانات در دیدار اعضای شورای 

، عالی انقالب فرهنگی

19/09/1392 

A03 نیانسا علوم تحول چیستی 
تدوین مبنای علمی و 

 فلسفی علوم انسانی

9 
بیانات در دیدار جمعی از 

 19/05/1390، دانشجویان
A02 

 علوم تحول چگونگی

 انسانی

مقلد نبودن در علوم 

 انسانی

10 

ها، دیدار رؤسای دانشگاه

ها، مراکز رشد و پژوهشگاه

های علم و فناوری با رهبر پارک

 20/08/1394، انقالب

A02 
 علوم تحول چگونگی

 انسانی

سرمایه گذاری بر اساس 

 نیازسنجی علمی

11 
بیانات در دیدار کارگران و 

 04/02/1387،کارآفرینان
A02 

 علوم تحول چگونگی

 انسانی

 انسانی آموزش نیروی

ی ای فعلمتناسب با نیازه

 و آینده بازار کار

12 
بیانات در دیدار کارگران و 

 04/02/1387، کارآفرینان
A02 

 علوم تحول چگونگی

 انسانی
 ارتقاء توان کارآفرینی
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13 

بیانات در دیدار رؤسای 

ها، مراکز ها، پژوهشگاهدانشگاه

، های علم و فناوریرشد و پارک

20/08/1394 

A02 
 علوم تحول چگونگی

 انسانی

قراری نظام صحیح بر

 میان صنعت و دانشگاه

14 

مین و هفت بیانات در مراسم بیست

سالگرد رحلت امام خمینی 

 14/03/1395(، اهلل)رحمه

A02 
 علوم تحول چگونگی

 انسانی

استفاده کامل و کارآمد و 

ها افزا از همه فرصتهم

 هاو ظرفیت

15 

مین و هفت بیانات در مراسم بیست

خمینی سالگرد رحلت امام 

 14/03/1395(، اهلل)رحمه

A02 
 علوم تحول چگونگی

 انسانی

ها مهار تهدیدها و آسیب

 با نگاه حکیمانه و معقول

16 

مین و هفت بیانات در مراسم بیست

سالگرد رحلت امام خمینی 

 14/03/1395(، اهلل)رحمه

A02 
 علوم تحول چگونگی

 انسانی

هوشمندانه با  مواجهه

معارضات مهاجمان و 

 گرانیزهست

 

 

 

 مضامین: قالب الف(

 بار تیننخس که را- روش این است. مضامین قالب تحلیل مضمون، تحلیل در مناسب تحلیلی های روش از یکی

 ها ادهد متن از شده استخراج یا و نظری ادبیات در شده شناخته مضامین از فهرستی -کرد معرفی (1998) کینگ

 خامنه امام بیانات از مستخرج قالب از ای نمونه  1 نمودار  دهد. می اننش مراتبی سلسله و درختی صورت به را

 است. انسانی علوم تحول چگونگی و چیستی چرایی، درباره )ره( ای
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 انسانی علوم تحول چگونگی و چیستی چرایی، درباره ای خامنه امام بیانات از مستخرج مضامین قالب .1 نمودار

علوم انسانی

چیستی تحول علوم انسانی تدوین مبنای علمی و فلسفی علوم انسانی

چرایی تحول علوم انسانی

چگونگی تحول علوم انسانی

استفاده کامل و کارآمد و هم افزا از 
همه فرصت ها و ظرفیت ها

مهار تهدیدها و آسیب ها با نگاه 
حکیمانه و معقول

مواجهه ی هوشمندانه با معارضات 
مهاجمان و ستیزه گران

توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی

تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی

تحول در نظام آموزشی

مقلد نبودن در علوم انسانی

سرمایه گذاری بر اساس نیازسنجی علمی

نده آموزش نیروی انسانی متناسب با نیازهای فعلی و آی
بازار کار

ارتقاء توان کارآفرینی

برقراری نظام صحیح میان صنعت و دانشگاه

مبانی نظری تحول علوم انسانی

اعتقاد به پیشرفت

اعتقاد به تحول

اعتقاد به تکامل

اعتقاد به تعامل با محیط
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 مضامین: شبکه ب(

 داده توسعه را آن (،2001استیرلینگ) -آتراید که است مضمون تحلیل در مناسب روشی نیز مضامین هشبک     

 است. شنمای روش و دهنده سازمان اصل مثابه به تارنما شبیه ای نقشه کند، می عرضه مضامین شبکه آنچه است.

 هدهند سازمان امینمض متن(، کلیدی نکات و پایه)کدها مضامین مشخص، روندی اساس بر مضامین شبکه

 اصول دهدربرگیرن عالی فراگیر)مضامین مضامین و پایه( مضامین تلخیص و ترکیب از آمده دست به )مضامین

 و رسم تارنما، شبکه های نقشه صورت به مضامین این سپس کند. می مند نظام را  کل( مثابه به متن بر حاکم

 شود. می داده نشان آنها میان طرواب با همراه سطح سه این از یک هر برجسته مضامین

 کلش در انسانی علوم تحول الگوی برای رهبری معظم مقام بیانات از مستخرج مضامین شبکه از ای نمونه     

 ازمانس مضمون چهار دربرگیرنده که است فراگیری مضمون انسانی، علوم تحول شکل، این طبق است. آمده زیر

 است. چگونگی( چرایی، چیستی، نظری، )مبانی دهنده

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتقاد به 

با تعامل 

 محیط

اعتقاد به 

 تکامل

اعتقاد به 

 پیشرفت
اعتقاد به 

 تحول

چگونگی 

وم تحول عل

 انسانی

تحول چرایی 

 علوم انسانی

چیستی تحول 

 علوم انسانی

تحول علوم 

 انسانی

مبانی نظری 

تحول علوم 

 انسانی

مواجهه هوشمندانه با 

معارضات مهاجمان و 

 گران ستیزه 

مهار تهدیدها و 

آسیب ها با نگاه 

 و معقول حکیمانه

استفاده کامل و 

کارآمد و هم افزا 

از همه فرصت ها 

 و ظرفیت ها

توسعه علوم پایه 

و تحقیقات 

 بنیادی

تحول در نظام 

 آموزشی

تولید علم و 

توسعه نوآوری و 

 نظریه پردازی

سرمایه گذاری بر 

اساس نیازسنجی 

 علمی

مقلد نبودن در 

 علوم انسانی

آموزش نیروی 

انسانی مناسب با 

 نیاز بازار

ارتقا توان 

برقراری نظام  کارآفرینی

صحیح میان 

 صنعت و دانشگاه

تدوین مبنای 

علمی و فلسفی 

 علوم انسانی



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

94 

 

 

 انسانی علوم تحول چگونگی و چیستی چرایی، درباره ای خامنه امام بیانات از مستخرج مضامین شبکه  .2 نمودار

 

 نتیجه گیری:

 امعج نقشه دقیق اجرای ،علمی پیشرفت سرعت کاهش از جلوگیری آینده، و حال برای علمی نیازسنجی     

 در هااهدانشگ آفرینینقش ،صنعت و دانشگاه ارتباط جدی پیگیری عالی، آموزش در کیفیت به توجه ،علمی

 به دادن میدان و سیاسی، و دینی بصیرت بخشیعمق اسالمی، و ایمانی فرهنگ فضای گسترش ،مقاومتی اقتصاد

 اسالمی وینن تمدن گیریشکل در هادانشگاه آفرینینقش لوازم از ین،متد و انقالبی ارزشی، اساتید و دانشجویان

 .است

های اساسی عبارت است از اعتقاد به پیشرفت، اعتقاد به تحوّل، به  یکی از آن مبانی اساسی و ارزش    

 شتهها و خطاهایی که در این راه ممکن است وجود دا تکامل، و تعامل با محیط، البتّه با پرهیز از انحراف

های  شناسی ما، هم علوم انسانی ما، هم سیاست ما، هم روشباشد. تحوّل و تکامل؛ هم فقه ما، هم جامعه

 های وارد، به دست انسان های خبره، به دست آدم به دست آدم اماروز بهتر بشود، گوناگون ما باید روزبه

 .های نو را دارندهای اهل تعمّق و کسانی که اهلیّت ایجاد راه

و « هاها و ظرفیتافزا از همه فرصتاستفاده کامل و کارآمد و هم»های این حوزه با ریت راهبردی چالشمدی

هوشمندانه با معارضات مهاجمان و  مواجهه»و « ها با نگاه حکیمانه و معقولمهار تهدیدها و آسیب»نیز 

 است.برای تحول علوم انسانی از جمله تکالیف اصلی « گرانستیزه

 هدایت" ،"پایه علوم به دادن همیتا" ،"تحقیقاتی و علمی هایمحیط در نشاط و امیدواری روحیه ظحف"    

 "برنامه هب آن تبدیل و دانشگاهیان برای علمی جامع نقشه تبیین لزوم" ،"کشور نیازهای سمت به علمی مقاالت

 گرفت. نظر در سانیان علوم تحول برای ابزاری توان می را "اسالمی انسانی علوم بر تأکید" و

 :بر تأکید با جهان در فناوری و علمی مرجعیت کسب هدف با علمی مستمر جهاد

 پردازی نظریه و نوآوری توسعه و علم تولید -1-1

 .اسالم جهان فناوری و علمی قطب به ایران تبدیل و فناوری و علم در کشور جهانی جایگاه ارتقاء -2-1

 .بنیادی تحقیقات و پایه علوم توسعه -3-1

 جایگاه تقویت با: اسالمی انقالب مبانی و دینی معارف شناخت تعمیق بویژه انسانی علوم ارتقاء و تحول -4-1

 و آموزشی هایروش و هابرنامه متون، در بازنگری و اصالح انگیزه، با و مستعد افراد جذب علوم، این منزلت و

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=11084
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1052
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1052
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1685
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1932
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 .طمربو پژوهشی هایفعالیت و مراکز کیفی و کمی ارتقاء

 است هایی تفعالی جمله از ،ویژه ریزی برنامه و سیاستگذاری با پیشرفته هایفناوری و علوم به دستیابی -5-1

 برد. کار به انسانی علوم کردن متحول و تغییر برای کالن سطح در توان می که

 دارد یازن است، ضروری و الزم امر یک بسیار دالیل به که انسانی علوم در تحوّل است. مهم بسیار انسانی علوم    

 کارها، گزارش بینم می هست. امروز درون از جوشش خوشبختانه بیرون. از حمایتی و درون از جوششی به

 های انسان سوی از و فرزانگان سوی از هم آن هادانشگاه درون در درونی جوشش این که است این دهندهنشان

 مقدار همین شده، کار که مقداری همان .باشد داشته جودو باید هم بیرون از حمایت دارد؛ وجود دانشمند،

 و فترهاد در بشود. عملیّاتی و بشود اجرائی این است، شده کار است، شده تالش که مقداری هر بشود. عملیّاتی

 .بشود عملیّاتی بیاید نماند، هازونکن و ها کتاب
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Abstract: 
For sure, experimental science and engineering’s products are used as tools in 

human science and in fact, human science is policy making in different fields 

such as economic, policy, culture, technology, and security. Despite this position, 

human science is not developed in Iran.  

Our country is among the wealthiest countries by its resources. These 

resources include underground, ground and even human resources. But 
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unfortunately despite these prominences, we do not have appropriate situation in 

different fields to other developed countries. 

The purpose of this research is to survey requirements and present solutions 

to human science evolution in economic, politic, social, and cultural policy 

making in Ayatollah Khamenei’s sight. This research’s data is qualitative and the 

method is theme analysis. 

According to survey and analysis which is done on Ayatollah Khamenei’s 

speech, we find out themes like human science theoretical basics, what is human 

science evolution, why human science should evolve and how human science 

should evolve, as research’s findings. 
 

 

 

Key words: management, policy making, evolution, macro level, human 

science. 
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 آموزی زنان از دیدگاه آیت اهلل خامنه ایتحول در مسئولیت علم

 لیال ثمنی

 نگین قاری

 چکیده

امروزه تقریبا در تمام جوامع اعم از اسالمی و غیر اسالمی، حق آموزش برای زنان پذیرفته شده و به عنوان 

، کمتر زنان در قبال آموزششود. اما نسبت به مسئولیت یکی از اصلی ترین موارد حقوق بشر، مسلم فرض می

شود که در رابطه با بعضی مسائل مانند تخصص شود. در اسالم به نحو مؤکد توصیه میبحثی مشاهده می

های پزشکی خاص زنان، تا مرز ضرورتِ رجوع به مرد، به زنان متخصص مراجعه شود. با این وجود کمتر 

د خاص توجه داشته است. با مراجعه به نظریات، فقیهی به مسئولیت علم آموزی زنان، حداقل در این موار

ای به عنوان رهبر تنها حکومت اسالمی بر مبنای فقه امامیه، این نتیجه به بیانات و دیدگاه های آیت اهلل خامنه

کنند که خود زنان، وارد عرصه آید که ایشان به نحو جدی و مکرر به زنان تذکر داده و تقاضا میدست می

راستای علوم و معارف خاص زنان، خود به اجتهاد بپردازند. از طرف دیگر در مراجعه به  شده و حداقل در

عرف متشرعین و رصد تعامالت فقها و مراجع با آموزش زنان به خصوص در سطوح عالی و در علوم حوزوی 

اصر مشاهده و دینی، تمایزاتی در دیدگاه و عمل میان آیت اهلل خامنه ای و بعضی دیگر از فقها و مراجع مع

ای، سفارشات موکد و سنت عملی شود. با توجه به جایگاه و موقعیت فقهی و اجتماعی آیت اهلل خامنهمی

آید که ایشان از حق علم آموزی زنان فراتر رفته و به مسئولیت علم آموزی زنان ایشان، این نتیجه به دست می

نان در فراگیری علم و الزام به حضور در عرصه کند که مسئولیت زهای بیشتر روشن میاندیشند. بررسیمی

 های مهم علمی آنقدر در نظر ایشان مؤکد است که امکان تحول حکم علم آموزی زنان و استنباط وجوب

 آورد. عینی و کفایی علم آموزی را در بعضی موارد، بوجود می

                                                           
   :09126151356استاد دانشگاه الزهراء، شماره تماسeilasamani@yahoo.coml     

،09125964572شماره تماس: دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان  gharinegin@gmail.com 
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 واژگان کلیدی

 ای.آموزی، آیت اهلل خامنهزنان، مسئولیت علم 

 مقدمه

ا ههای جدید ناشی از توسعه و پدیده جهانی شدن، برخی فمنیستوزه خصوصا با ظهور مدرنیته و گفتمانامر

و مدافعان حقوق زنان، عوامل فرهنگی نظیر دین را عامل عقب ماندگی زنان مسلمان درحوزه علم و دانش 

شوند و در کنار مبارزه با دانند و به اسالم به عنوان عامل مهم ضعف علمی و فرهنگی زنان حمله ور می می

فقر مادی و فرهنگی زنان ، اسالم را به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در جهت توانمندسازی و ارتقاء جایگاه 

 زنان معرفی میکنند.

های فکری انحرافی نظیر سلفی و طالبان که به شدت داعیه اسالم واقعی را دارند، از طرفی برخی جریان 

های علمی، پایمال کنند که بسیاری از حقوق انسانی او از جمله امکان حضور در عرصهمی چنان زن را در بند

شود. اما آیا واقعا اسالم سبب مهجوریت زن مسلمان درحوزه علم و دانش بوده است؟ آیا در منابع اسالمی می

ایران، به نحو و از دیگاه فقها به طور عام و رهبران حکومت های اسالمی به خصوص حکومت امامیه در 

 آموزی زنان وجود دارد؟ چه دیدگاهی نسبت به حق و مسئولیت علم خاص،

در این زمینه دیدگاه حقیقی اسالم که بر گرفته از منابع اصیل شریعت اسالم باشد، در کنار دیدگاه رهبر تنها 

ی ر نظر داشت که در برختواند پاسخ را روشن نماید. البته باید دحکومت اسالمی بر مبنای مذهب امامیه، می

ها حمل بر ادوار تاریخ، برای حضور زنان مسلمان در اجتماع، محدودیتهایی وجود داشته است اما نباید آن

آموزی در اسالم، از ی حق و تکلیف زنان نسبت به علمآموزی زنان شود. اصل محدودهمخالفت اسالم با علم

ی هانونی ایران با توجه به نیاز به حضور زنان در عرصهآموزی زنان در جامعه کیک طرف و مسئولیت علم

تواند معرف تحول جدی در این عرصه مختلف و مطالبه رهبر دینی ایران از زنان مسلمان، از طرف دیگر، می

 هایآموزی؛ به تکلیف شرعی زنان به حضور در عرصهباشد؛ تا حدی که از منع حضور زنان در عرصه علم

 است.  لبدل، یا به نحو مقدمه واجب، رسیدهاعلمی، به نحو علی

آموزی زنان، مدتی است که مورد بحث در محافل علمی اسالمی قرار گرفته و امری اتفاقی اگرچه حق علم

است و بیشتر به جوانب بحث و تکالیف موجود برای احقاق این حق پرداخته می شود، اما بحث از مسئولیت 

اقع ای، مورد توجه وست که با فرمایشات و مطالبات مکرر آیت اهلل خامنهآموزی، بحثی ازنان نسبت به علم

شود. اما باید توجه داشت که بررسی این امر به روش شده است و لذا در این زمینه تحقیقی مشاهده نمی
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تواند حاکی از تحولی ارزشمند و قابل توجه در عرصه ای میاسنادی و با توجه به بیانات آیت اهلل خامنه

تکلیفِ علم آموزی زنان باشد، که به خوبی واقعیت و حقیقت جایگاه علمی زنان در جامعه اسالمی ایران را 

 دهد.به جهانیان نشان می

 آموزیعلممنظور از مسئولیت 

( 33:ص1387علم به معنای اعم، یعنی مطلق آگاهی و فهم که مترادف معنی لغوی فقه است )بستان و همکاران،

همان دانش و علمی است که در دنیای مدرن مطرح است که روش تحقیق آن را تجربی  و در معنای خاص

آموزی نیز یک نیاز بنیادین است و در چارچوب گفتمان حقوق ( علم227: ص 1390دانند. )حکمت نیا ،می

بشری قرار گرفته است. نقش اندیشه، دانش، معرفت و آگاهی، در پاسداری و حفاظت از کرامت انسانی، 

آموزی دعوت شده است، اما تحلیل و قشی یگانه و انکارناپذیر است. علیرغم اینکه در همه ادیان به علمن

  (155:ص1361تمجیدی که قرآن از علم و دانش نموده در هیچ کتاب آسمانی دیگر یافت نمی شود.)طباطبایی،

ق توانمندساز مطرح گردیده آموزی یا آموزش به عنوان یکی از حق های بشری و به عنوان یک ححق بر علم

بدین معنا که برخورداری از این حق، به فرد « هر فرد حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند گردد»است 

( اگرچه با ظهور مدرنیته و تجلی 9و  8: ص 1389ای، مند گردد. )انوشهدهد تا از سایر حق ها بهرهاجازه می

که انسان، موجودی است که فقط صاحب حق است و در مقابل  اومانیسم در جهان، این باور شکل گرفت

حقوق خود، تکلیفی ندارد. ولی در ادیان الهی به خصوص دین اسالم، انسان همان طور که دارای حق است، 

خداوند سبحان به سبب آن »فرمودند:  216مسئولیت هم در قبال آن دارد. امام علی )علیه السالم( در خطبه 

، حقی برای من بر شما قرارداد همان گونه که بر من برای شما حقی را قرارداد ... هیچ امشده که من زمامدار

ای بر عهده او گذارده شود و هیچ تکلیفی برای کسی در شود مگر آن که وظیفهحقی برای کسی منظور نمی

، کلیفی حقی باشد بدون ت. اگر برای کسشود جز آن که متقابالً حقی برای او مطرح خواهد شدنظر گرفته نمی

 .«او تنها خداوند متعال است

لذا در هر حقی هم نوعی تکلیف برای دیگری و حتی برای صاحب حق قرار داده شده است پس آنجا که  

سخن از حق آموزش است، مسئولیت در قبال برخورداری از این حق نیز برای فرد مطرح خواهد بود. این 

-یعنی عالوه بر مسئولیت اجتماع در لزوم بسترسازی برای استیفای حق علم مسئولیت دارای دو جنبه است:

 آموزی، مسئولیت دیگری نیز در این راستا و قائم به خود افراد، قابل شناسایی است. 
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آموزی، مبتنی بر دالیل متعدد و در عرصه های مختلفی قابل طرح است. لزوم مسئولیت فردی نسبت به علم

ناخت وظایف و حقوق و تکالیف در قبال خالق و شناخت جهان پیرامون از طرفی شناخت خالق، لزوم ش

نماید؛ از طرف دیگر لزوم پاسخگویی به نیازهای رو به رشد انسان ها در آموزی را ایجاد میمسئولیت علم

 یقبال خودشان، دیگران و جامعه و در نتیجه نیاز به شناخت بیش از پیش طبیعت، موانع و عوامل پیش رو

های ابلیتها، سالیق و قآموزی برای افراد بشر با تواناییزندگی بشری و دیگر مسائل، به وجود مسئولیت علم

 مختلف اشاره دارد. 

 نماید که گویی حکایت از مسئولیتای تحسین و توصیه میآموزی را به گونهدر آیات و روایات فراوانی علم

بگو آیا آنان که میدانند و آنان که نمی  مون والذین الیعلمونقل هل یستوی الذین یعلآموزی دارند: علم

خداوند درجه آنان را که  یرفع اهلل الذین امنوا منکم  والذین اوتوا العلم درجات( 9دانند برابرند؛ )زمر، 

د: ( پیامبر اکرم )ص( می فرماین11ایمان آورده اند و آنان که از علم بهره مند شدند باال می برد. )مجادله، 

کسب علم و دانش بر هر مسلمانی واجب « طلب العلم فریضه علی کل مسلم، اال ان اهلل یحب بغاه العلم»

العلم »( و نیز می فرمایند: 135، ص 1است زیرا خداوند اهل دانش را دوست دارد )کلینی، اصول کافی، ج 

است. )محمدی ری شهری،  ، دانش مایه زندگی و حیات اسالم و ستون دین«حیات االسالم و عماد الدین

 (3934، ص  8میزان الحکمه، ج 

 آموزی زنان در قرآنعلم

ونه به گ آموزی بر گروه و جنس دیگر برتری ندارد و انسانیتدر آیات قرآن هیچ گروه یا جنسی از نظر علم

ان یکه درباره تحصیل علم و دانش بی ای نوعی و فرای جنسیت به دانش طلبی دعوت شده است. تمام آیات

 ( 1379. )الهامی،عمومی است که شامل همه زن ها هم میشود« لذین امنواا یاایها»و « لذینا یاایها»شده همانند 

 هوالذی بعث فیدانسته شده و مختص مردان نگردیده است. « تعلیم»درآیات متعدد یکی از اهداف رسوالن 

)او کسی است که در میان  تاب والحکمهاالمیین رسوال منهم یتلوا علیهم ءایته و یزکیهم و یعلمهم الک

جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند 

( در آیه فوق، تزکیه و تعلیم هردو با صیغه مذکر آمده است 2و به آنان کتاب و حکمت می آموزد( )جمعه، 

ن قرار داد یعلمهم را هم می شود مخصوص مردان کرد، فقها می گویند اگر می شود یزکیهم را مخصوص مردا

برخی عمومات و کلیات از تخصیص ابا دارد ولحن و بیان به گونه ای است که قابل تخصیص نیست، مطلب 

( و اگر بگوییم که تعلیم تنها 160،161: ص1368، مطلبی است که از نظر عقل قابل تبعیض نیست )مطهری، 
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تصاص دارد الزم می آید که دردیگر موارد نیز زنان از کلیه احکام و فرائض معاف باشند )عظیم به مردان اخ

( با توجه 13)حجرات، « ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم» ( مثال در آیه شریفه 9: ص 1388زاده اردبیلی،خسروی،

ان ست اختصاص به مردتوان گفت آنچه در مورد تقوی ابه شکل ظاهری آیه که به صیغه مذکرآمده است، نمی

 (160: ص1368شود. )مطهری، دارد و شامل زنان نمی

 آموزی زنان در روایاتعلم

احادیث فراوانی از معصومین علیهم السالم در حوزه علم آموزی نقل شده است که در هیچ یک علم آموزی 

ایت ذکر شده در این ترین روبه گروه، طبقه و یا جنسیت خاصی از انسانها اختصاص داده نشده است. مهم

» اند: مورد حدیث متواتر و معروف حضرت رسول اکرم)ص( است که امامیه و اهل سنت آن را نقل کرده

که به « مسلم » ( در این حدیث نیز  کلمه 30،ص 1)اصول کافی ، ج « طلب العلم فریضه علی کل مسلم

صیل علم مختص مردان است اما صورت صیغه مذکر آمده است ممکن است این تصور را پیش آورد که تح

،ص 1)مجلسی دوم، ج« و مسلمه» هایی که از این حدیث در کتب شیعه هم هست کلمه در برخی از نقل

شود.  مسلم یعنی مسلمان، چه مرد باشد چه ( هم قید شده و نیز از این تعبیرات، اختصاص فهمیده نمی177

ر اطالق به عموم دارد و حتی اگر کلمه رجل به جای زن، در همه مواردی که شبیه این تعبیر هست همین طو

شد؛ زیرا همانطور که پیشتر ذکر شد، برخی عمومات و مسلم هم ذکر شده بود باز هم الغاء خصوصیت می

 (158-160:صص1368کلیات، از تخصیص ابا دارند. )مطهری، 

فرمایند: ی )علیه السالم( میعالوه بر احادیث مذکور، روایات زیادی با این مضمون وجود دارد. حضرت عل

 «ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم و العمل به و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال»

تر از طلب مال ای مردم بدانید که کمال دین، طلب علم و عمل به آن است و همانا طلب علم بر شما واجب

 (31، ص 1است. )کلینی، ج 

هیچ قید خاصی در رابطه با اختصاص علم آموزی به زنان یا مردان وجود ندارد. در روایتی در تمامی روایات 

ایما رجل کانت عنده » از قول رسول خدا )ص( نقل شده ، « ابی برده» دیگر که در صحیح بخاری از 

؛ هرمرد « انولیده)ای جاریه( فعلمها فاحسن تعلیمها و ادبها فاحسن تادیبها ، ثم اعتقها و تزوجها فله اجر

مسلمانی که کنیزی در اختیار داشته باشد و او را به خوبی آموزش دهد و ادب نماید ، سپس آزادش کند و با 

( به خوبی نشان داده می 1383او ازدواج نماید، از دو پاداش برخوردار خواهد بود )وافی، ترجمه بهزادیان ،
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نبود، اسالم حتی به علم آموزی کنیزان نیز اهمیت شود در عصری که علم آموزی زنان در جهان اصوال مطرح 

 داده است. 

فرب امراه افقه » .... حتی در برخی روایات، برتری علمی برخی از زنان بر مردان هم خاطر نشان شده است: 

چه بسا زنی که از مردی فقیه تر است. همچنین روایاتی در مورد دوران ظهور حضرت مهدی ...« من رجل

از منتهای قدرت علمی، توانایی و غلبه عقلی زنان سخن گفته و به مبرز بودن زنان در عرصه )عج( هست که 

فقاهت و دین شناسی در آن دوران شهادت می دهند، امام محمد باقر )ع( می فرماید: در زمان حضرت مهدی 

پیامبر )ص(  آورد، تا آنجا که زنان در خانه ها با کتاب خدا و سنت)عج( حکمت به قلوب مردم روی می

 (50:ص1380قضاوت می کنند. )مستقیمی ،

( 126-127، صص 14الزم به ذکر است که در مجموع روایات کتب حدیثی، دو روایت )وسائل الشیعه ، ج  

آمده که در آنها از آموزش کتابت و سوره یوسف به زنان، نهی شده است. این دو روایت اوال از حیث سند 

ا نهی ذکر شده در آنها جنبه ارشادی و اخالقی دارد ضمن آن که در هر دو روایت دارای اتقان نیستند و ثانی

( از 1379به آموزش سوره نور سفارش شده است که خود گواه تاکید بر آموزش به زنان است )الهامی،

زنان را در غرفه ها جای ندهید و سوادشان نیاموزید به آنان » حضرت رسول اکرم )ص( نقل شده که فرمود: 

( پس از نقل این 5البانی )سلسله االحادیث الضعیفه والموضوعه، ج «. نخ ریسی و سوره نور تعلیم دهید

کند مبنی بر اینکه ممکن است گفته شود که تعلیم کتابت به زنان به حدیث، اشکالی را نقل و آن را نقد می

د و چه بسیار مردان که بر اثر شود اما جواب آن است که این نگرانی اختصاص به زنان ندارفساد منجر می

سوادآموزی از نظر دینی و اخالقی آسیب دیدند حال آیا به این سبب می توان کتابت را بر مردان منع کرد؟ 

 ( 1387)اسالمی، 

 آموزی زنان در سنت پیامبر)ص(علم

ی مسجد گذارهای نخستین حکومت اسالمی و بنیانریزی شالودهبا استقرار دولت پیامبر)ص( در مدینه و پی

برای عبادت و تعلیم معارف اسالمی ، آموزش زنان نیز دچار تحولی شگرف شد. مساجد مراکز تعلیمات 

توانستند به آن رفت و آمد کنند و در مجالس علمی آن حضور یابند. حتی رسول عمومی بود و زنان هم می

تصاص داده بود، زنان نه تنها از خدا )ص( نیز بخشی از اوقات خود را به آموزش زنان در مسائل دینی اخ

حق تحصیل دانش برخوردار بودند بلکه این حق را هم داشتند که به تعلیم و نشر دانش در میان زنان و مردان 

 بپردازند.
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هنگام ظهور اسالم تنها هفده تن در مکه باسواد بودند از جمله یک زن قریشی به نام شفا دختر عبداهلل بن عبد 

دانست. این زن مسلمان شده بود و اهلیت مقارن با ظهور اسالم ، خواندن و نوشتن میشمس که در دوره ج

گوید همین زن ( می458-459ای بود. بالذری )بالذری، فتوح البلدان، صص از مهاجران اولیه و زن فاضله

شود که  یبود که به دستور پیامبر)ص( به حفصه، همسر پیامبر )ص( کتابت آموخت. از این جریان فهمیده م

پیامبر )ص( برای زنان خود معلم زن انتخاب کرده بود و پیکار با بی سوادی را از خانه خود آغاز کرده بود و 

این عمل پیامبر در آموزش زنان و دختران ، الگو شد و دیری نپایید که در مدینه افراد باسواد رو به فزونی 

در میان زنان و دختران کسانی پیدا شدند که خواندن  نهادند و آمار باسوادها به طور چشمگیری باال رفت و

 و نوشتن را فرا گرفتند.

دختر پیامبر اکرم )ص( و همسران او در زمان حیات و پس از رحلت ایشان، مرجع در مسائل دینی و فقهی 

و  دندکربودند و خانه هر یک از ایشان به منزله مدرسه هایی بود که طالبان دانش و حدیث در آن اجتماع می

شدند. به این ترتیب درروزگار پیامبر و به فراگیری احکام شریعت و انواع دانش و حکمت مشغول می

 ( 1379)الهامی،.صدراسالم، زن یکی از مصادر دانش و مورد تایید دین و پذیرش جامعه بود 

مادران، همسران و در سنت معصومین علیهم السالم موارد متعددی بر جایگاه واالی علمی زنان اشاره دارد. 

دختران امامان معصوم به تاسی از ائمه هدی )ع( در واالترین درجات بینش توحیدی به سر می بردند آنان با 

بی توجهی به ارزشهای باطل و دروغین از محضر ائمه )ع( علم و کمال آموختند و ملجا علمی و عملی 

علیها السالم دختر گرامی پیامبر اکرم )ص(،  مردمان روزگار خود شدند. برای نمونه نقل شده حضرت فاطمه

در منزل کالس درس داشت و زنان مسلمان برای آگاهی یافتن در مورد مسائل دین خدمت ایشان می شتافتند 

 و پاسخ سواالتشان را از ایشان می گرفتند.

ی ان مدر بعضی منابع حتی تلمذ صحابه خاص رسول خدا )ص( از ایشان گزارش شده است. چنان که سلم

« نور» خدمت حضرت زهرا علیها السالم رسیدم و خواهش کردم چیزی به من یاد دهد، ایشان دعای »گوید: 

را به من تعلیم داد من نیز آن دعا را به بیش از هزار نفر از اهالی مکه و مدینه آموزش دادم و منشا آثار و 

ان الم نیز سیره نویسان نوشته اند که ایشدرباره حضرت زینب کبری علیها الس«. برکات خوبی برای آنها شد

دادند. سکینه دختر گرامی امام حسین مجلسی خاص برای تفسیر قرآن داشتند که در آن به زنان آموزش می

)ع(، جلسات شعر و ادب داشت و شاعران نامی برای اصالح اشعار و کسب فیض از سراسر بالد به خدمتش 

 را می پرسیدند. می شتافتند و از پشت پرده سواالتشان
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حضرت فاطمه معصومه علیها السالم دخترامام موسی بن جعفر )ع( به علوم اسالمی و آل محمد )ص( آگاهی 

کرد. خدیجه دختر امام جواد )ع( در یک مباحثه علمی کالمی از ورای داشت و آن را برای دیگران نقل می

وه رجوع به ایشان در دوران غیبت، استداللهای حجاب با احمد بن ابراهیم درباره غیبت امام زمان)عج( و نح

منطقی ارائه داد و بدین وسیله به گروهی از شیعیان که بعد از غیبت دچار سرگردانی شده بودند اطمینان و 

 آرامش خاطر داد.

مادر امام حسن عسکری )ع( از دیگر زنانی بود که بعد از شهادت آن امام همام و « جده» سوسن، مشهور به 

غیبت صغری ، پاسخگوی سواالت و مشکالت شیعیان بودو یکی از ابواب و واسطه ها میان امت و امام آغاز 

 ( 97-99:صص1386غایب به شمار می آمد )رحمت آبادی،

شکی نیست که زن مسلمان به واسطه ظهور اسالم ، مقام و منزلتی بدست آورد که در قرون وسطی برای هیچ 

می  «مبادی التربیه االسالمیه» اهم نبوده است، لذا اسماء فهمی در کتاب خود یک از زنان یونانی و مسیحی فر

 نویسد:

در مقایسه زندگی زن در جامعه اسالمی با نحوه زندگی زن یونانی و مسیحی در قرون » 

وسطی به روشنی می توان دریافت که زن مسلمان در آن روزگار به چه پایگاه بلندی از رشد عقلی 

فعال در زندگی جامعه اسالمی دست یافته بود زیرا در بین دانشمندان یونانی چنان  و روحی و تاثیر

چه آرای اسپرطیین و افالطون را کنار بگذاریم، به رغم آن تمدن و پیشرفتی که در علوم و برنامه 

های اجتماعی داشتند نسبت به زن و حق برابری او در زندگی اجتماعی با مرد بخل ورزیده و این 

را به عنوان کاالیی برای کامجویی به شمار آورده اند. زن مسیحی نیز در جهل و بی خبری که طبقه 

بر اروپای قرون وسطایی سایه افکنده بود با مرد مسیحی شریک بود و اگر چند مورد زنانی را که 

سهم قابل مالحظه ای در تعلیم داشتند و در برخی از دانشگاه های جنوبی اروپا به کار تدریس 

پرداخته اند از بقیه جدا کنیم در دانشگاه های شمالی برای پذیرش زن هیچ گونه گذشتی روا نگردیده 

و محتمل است که دانشگاه های جنوبی اروپا تحت تاثیر آرا و رسوم اسالمی قرار گرفته باشد زیرا 

 «.که پیوند فرهنگی بین دنیای شرق و غرب درنقاط جنوبی اروپا شدت داشته است 

وین پیامبر)ص( در آموزش زنان و یکسان شمردن آنان با مردان، یک انقالب عظیم فرهنگی بود که روش ن

( رشد و بالندگی زنان ، پس از بعثت 1387جهان اسالم را فرا گرفت. )شبلی ، ترجمه محمدحسین ساکت،

ه پیش از آن رسول خدا )ص( و در پرتو آیین اسالم، جای تردیدی ندارد. ورود زنان را به عرصه هایی ک
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سابقه نداشت مثل تعلیم و تعلم را باید یکی از شواهد عینی این بالندگی قلمداد کرد. مصدر تعلیم و تعلم و 

(  ذکر اسامی و شرح حال 1387)مهریزی، .روی آوردن به دانش و معرفت  در آن عصر، قرآن و حدیث بود

رد نظر اسالم در مورد زنان است. لذا آمارهای زنان فقیه، محدثه و دانشمند مسلمان، گویای جایگاه علمی مو

ابن حجر عسقالنی و « االصابه»زن درکتاب  1552مختلفی برای زنان فرهیخته مسلمان ذکر شده است: تعداد 

ابن اثیر که همگی مصادر فقه، حدیث، تفسیر، « اسدالغابه » بیش از هزار زن صحابه رسول خدا در کتاب 

 ( 299: ص 1374ه ای از آن است. )مدنی بجستانی ،اند؛ نمونتاریخ وسیره بوده

 آموزی زنان هبوط جایگاه  زنان مسلمان در گذر تاریخ اسالم و منع علم

پس از رحلت پیامبر اکرم )ص( بسیاری از تعالیم و سنت های او به ویژه سیره وی در مورد زنان، دستخوش  

ریج از ادبیات و فرهنگ اسالمی فاصله گرفت و از تغییر شد و جامعه نوپدید اسالمی و ادبیات دینی به تد

روحیه دنیاگریزی بودا و مانوی ، عصبیت عربی، اساطیر تورات و اسرائیلیات تاثیر پذیرفت و جامعه زنان به 

 تدریج از کانون های فعالیت اجتماعی کنار گذاشته شدند.

گرفت، به نسبت رشد جمعیت فاصله می های اسالمها و سدهجامعه اسالمی به هر میزان که از نخستین دهه 

مسلمانان، از میزان مشارکت اجتماعی و فرهنگی زنان در آن جوامع کاسته شد. زنان مسلمان تا سده اخیر و 

تا عصر امام خمینی، نه در عرصه تولید اندیشه و دانش، و نه در قلمرو نویسندگی و تاریخ نگاری و روایتگری  

ز تحمیلی و ناخواسته و نی« استضعاف» ای که می توان گفت، به علت گونه اند. بهنقش درخشانی نداشته

 ( 1394نادیده گرفته شدن جایگاه انسانی زنان، از تاریخ علم و اندیشه غایب بوده اند. )عزیزی،

از عوامل هبوط جایگاه زن مسلمان، به اسالم و محدودیتهای ناشی از مسلمانی اشاره شده است؛ بعضی 

عضی مغرضانه به سراغ بیان شبهاتی علیه زن و نسبت دادن آن به اسالم کردند تا مانع هرگونه جاهالنه و ب

آموزی زنان فعالیت علمی و حضور اجتماعی زنان شوند. بر اساس برخی روایات که به ظاهر مخالف علم

در  ای عقلیآموزی زنان پرداختند. بیان ارتباط میان جنسیت و قواست، گروهی به طرح شبهات علیه علم

انسان و بررسی توانمندی زنان در درک و فهم علوم مختلف در مقایسه با مردان، برخی از موارد آن است. 

اینکه آیا زنان و مردان در تمامی حوزه های علمی، استعداد یکسانی دارند، آیا کارآیی مغز زن و مرد متفاوت 

های متفاوتی مواجه شد. ) عالمه ها و پاسخدگاهاست و سؤاالتی از این قبیل؛ در طول تاریخ اسالم با دی

 (، 292،293ص:1361جعفری، ؛203:ص1369نهج البالغه، جوادی آملی، 80طباطبایی، تفسیرالمیزان؛ خطبه 
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ل عدالتی علیه زنان که منجر به تشکیدر گذر تاریخ گسترش شبهات علیه زنان به صورت مشهود بوده و بی

 ای که هردهد. به گونهود، جامعه مسلمانان را نیز تحت تاثیر قرار میشگروه های مختلف مفمنیستی می

اندیشمندی به بیان حقوق زن پرداخته و سعی در ارائه راهکاری برای رفع بی عدالتی باشد. به عنوان نمونه 

ا بر نگوید تفاوتهای زن و مرد و حقوق و تکالیف مترتب بر آنها ، استثشود. غزالی میبه یک مورد اکتفا می

خلقت است و اال زن همه حقوق دینی و مدنی را داراست، او نیز مانند مرد دارای آزادی اندیشه است و حق 

گوید: حدیث منع زنان از یادگیری سواد ) که بنیادگرایان وهابی بر آن تاکید دارند( تعلیم و تعلم دارد. او می

جاهل و نادان باشند، تربیت و رشد امت  یک حدیث جعلی است زیرا اگر قرار است نصف امت، بی سواد،

 (1392چگونه خواهد بود؟ )حاتمی و بحرانی،

 بازگشت جایگاه علم آموزی زنان مسلمان پس از انقالب اسالمی

علیرغم جو غالب و فراگیر علیه زنان، انقالب امام خمینی )ره( و تشکیل حکومت اسالمی در ایران، آغاز 

اجتماعی و به تبع آن جایگاه علمی زنان مسلمان شد. امام خمینی )ره( بارها  تغییر دیدگاه ها به زن و جایگاه

آموزی زنان تاکید کرده و زنان و مردان را در برخورداری های خود بر حق آموزش و جواز علمدر سخنرانی

 اند. ایشان به مناسبت تاسیس حوزه علمیه جامعه الزهرا س می فرماید:از این حق ، مساوی دانسته

علوم مطلقا خصوصا علوم اسالمی ، اختصاص به قشری دون قشری ندارد و بانوان در »  

ایران ، در طول انقالب ثابت کرده اند که هم دوش مردان می توانند در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، 

 ( 26:ص1374)خمینی، .«خدمات ارزشمندی به اسالم نمایند و در تربیت و تعلیم پیشتاز باشند

 فرماید:به بانوان می 1363در اسفند  همچنین

در علم و تقوی کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است، تقوی مال » 

)خمینی، «. ی شماست ی ماست و همههمه است و کوشش برای رسیدن به علم و تقوی وظیفه همه

 (22/12/63خطاب به بانوان،

ای به تبیین بیشتر جایگاه واقعی زنان در اسالم پرداختند. سخنان متعدد و نهپس از امام خمینی، آیت اهلل خام

موکد ایشان به خصوص در باب علم آموزی زنان، رویکرد جدیدی را ارائه نمود. به نحوی که بعضی سخنان 

ایشان که  به صراحت بر الزام زنان به ورود به مجامع علمی اشاره دارد، موجب تعجب برخی روشنفکران 

د، دانستنداخل و خارج ایران شد. کسانی که تا آن زمان زنان را موجوداتی ناکارآمد و منحصر به داخل خانه می
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ند و بر کردبه  فکر و تحقیق در این زمینه واداشت. ایشان به صراحت به زورگویی مردان علیه زنان اشاره می

 یدند:ورزافزایش قدرت و زمینه سازی گسترش کارآمدی زنان اصرار می

چون زن به طور متوسط ، ازلحاظ ترکیب جسمانی به قوت مرد نیست ، موجب شده است » 

که این زورها گفته بشود، باید با معرفت و سواد از یک سو و قانون از سوی دیگر، جبران کرد؛ یعنی 

آن  انع ازباید ابزارهای اقتدار را دراختیار زن گذاشت. این ابزارها از طرفی معرفت و سواد است که م

می شود که زن مورد ستم قرار بگیرد؛ از طرف دیگر قانون است. اگر این دو مورد تامین شود خوب 

است. زنها را وادار کنید به درس خواندن، دخترها را به تحصیالت عالیه وادار کنید. وسیله ورود 

، به نظر من همه چیز دخترها در مراکز عالی را از طرق قانونی فراهم و تسهیل کنید، اگر اینها شد

 (30/4/1376)آیه اهلل خامنه ای ، دیدار زنان نماینده مجلس  .«انجام گرفته است

آموزی زنان و دختران بسنده نکرده و بلکه خانواده و جامعه را ای به توصیه های صریح بر علمآیت اهلل خامنه

موزی آی با ذکر دالیل و توجیهات لزوم علمکنند. عالوه بر آن به نحوآموزی زنان سفارش میبه رفع موانع علم

آموزی زنان را مقدمه ای برای شناخت جایگاه و ارزش زنان زنان، به ضرورت آن اشاره دارند. اینکه علم

گیرند و برای مقابله با زورگویی مردان به زنان و دانسته و معتقدند زنان اگر جاهل باشند مورد ظلم قرار می

 کنند:آموزی دعوت میزنان را به علمسوء استفاده از آنان، 

از نظر اسالم، میدان فعّالیت و تالش علمی و اقتصادی و سیاسی برای زنان، کامالً باز است. » 

اگر کسی با استناد به بینش اسالمی بخواهد زن را از کار علمی محروم کند، از تالش اقتصادی باز 

، به خالف حکم خدا عمل کرده است. زنان به نصیب سازددارد، یا از تالش سیاسی و اجتماعی بی

توانند در فعّالیتها شرکت کنند. آنها دهد، میقدری که توان جسمی و نیازها و ضرورتهایشان اجازه می

م نظر اسال...توانند، تالش اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کنند. شرع مقدّس، مانع نیستهر چه می

قتصادی، اجتماعی و سیاسی، نباید بر زن تحمیل و اجبار کرد؛ این است که در میدان فعّالیت علمی، ا

چنان که به سد کردن راه او هم نباید پرداخت. اگر خانمها میخواهند وارد فعّالیتهای اجتماعی و 

 .…سیاسی شوند، مانعی نیست. البته فعّالیت علمی، خیلی خوب است و بر سایر فعّالیتها ترجیح دارد

کنم که اجازه دهند دخترهایشان درس بخوانند. مبادا پدر و مادری، از ه میها توصیمن به خانواده

دختر را بگیرند تا تحصیالت عالیه نکند! نه؛ دین چنین  جلویروی تعصّبِ دینی، خیال کنند که باید 

گذارد. اگر پسر شما چیزی نگفته است. دین، برای تحصیل علم، میان دختر و پسر فرقی نمی

کند، بگذارید دختر شما هم به تحصیالت عالیه بپردازد. بگذارید دختران جوان یتحصیالت عالیه م
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ما درس بخوانند، علم بیاموزند، آگاهی پیدا کنند، به شأن خودشان واقف شوند و قدر خود را بدانند، 

. )آیه اهلل «پایه و اساس و پوچ استتا بفهمند که تبلیغات استکبار جهانی در خصوص زن، چقدر بی

 (28/06/1375منه ای در جمع زنان شهر ارومیه خا

ای دائما اشاره دارند که نصوص و سیره معصومین علیهم السالم که مبیّن حقیقت ناب اسالم آیت اهلل خامنه

است، بستری مناسب جهت تعالی علمی زنان ایجاد کرده است و نباید در این مسئله با تعصب جاهلیت 

مخالفتی با فعالیتهای علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان ندارد و برخورد کرد چراکه شرع هیچگونه 

 بلکه مشوق آنان است.

این روند روبه جلو و پیشرفت در باز نمودن عرصه اجتماعی برای حضور زنان در حد شعار نبود و ایشان در 

نمونه ایشان از اولین عمل نیز از جزء طالیه داران وارد نمودن زنان در عرصه های خطیر بودند. به عنوان 

مراجعی بودند که به زنان اجازه شرکت در درس عمومی خارج فقه خود را دادند. این اقدام مهم علیرغم اینکه 

سازی جهت شود، داللت بر زمینهگیری از طرف دیگر مراجع یا جامعه ایران نیز مواجه ممکن بود با جبهه

ترین سطوح دروس اشت. زنان با امکان شرکت در عالیتغییر جدی در جایگاه زنان در حکومت اسالمی د

 شدند.حوزوی و علمی، ضمن تکریم به تحصیالت عالیه تا حد اجتهاد تشویق می

 ای مبنی بر مسئولیت زنان در علم آموزیدیدگاه آیت اهلل خامنه 

ی، منجر به ایجاد اآموزی زنان، در قول و فعل آیت اهلل خامنهبروز تحولی جدی در رویکرد به جایگاه علم

آموزی و عالوه بر آن مسئولیت خاص زنان نسبت سواالت متعددی در این رابطه شد. مسئولیت عمومی علم

آموزی هر دو مورد سوال است. بنابراین پاسخ به دو پرسش مهم، حدود مسئولیت زنان در علم آموزی به علم

آموزی که در نص و روایات مطرح شده کند: پرسش اول این که اصوال گستره وجوب علم را روشن می

دارای چه دامنه و حدودی است و پرسش دوم این است که وضعیت زنان مسلمان در تحصیل علوم از باب 

ای بر مبنای فقه امامیه در گستره حدود آن چه خواهد بود؟ به بیان دیگر وظیفه یک زن مسلمان در جامعه

 چیست؟ ایحوزه آموزش و از دیدگاه آیت اهلل خامنه

طلب و تحصیل علم یکی از واجبات و طلب العلم فریضه علی کل مسلم، طبق حدیث رسول اکرم)ص( 

فرائض در ردیف سایر واجبات و فرائض است. تحصیل و طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، از صدر 

 ری هست در تفسیراند و اگر اختالف نظاسالم تا امروز همه فرق و علمای اسالمی این مطلب را قبول داشته

و توضیح معنی و مقصود این حدیث و در مقدار عموم و شمول آن است و اگر پیامبر اکرم )ص( علم را 
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فریضه خوانده است منحصرا مقصود، علوم دینی نیست بلکه هر علمی که نافع اسالم و مسلمین است و برای 

 (158: ص1368آنها الزم است باید آن را از علوم دینی شمرد. )مطهری،

 امام خمینی در مورد روایاتی که وجوب علم را بیان می کنند می فرماید: 

در این که مراد از این روایات وجوب تمامی علوم بر تمامی مردم نیست شک و شبهه ای » 

وجود ندارد بلکه منظور از آنها وجوب فی الجمله است احتمال دارد که منظور از روایات ، وجوب 

 (403ق :ص 1403)خمینی، «. شدعلم به اصول دین با

ترین نافع ترین وترین، شریفواجب ، توحید، معاد و نبوتکسب علم در سه مسأله اساسیلذا بزرگان معتقدند 

 ها کمک بیشتری بکند و انسانعلم هر چه به آن شود. سپس در شعاع اینعلمی است که برای انسان پیدا می

 کند. علوم دیگر نیز هر چه در این مسیرتر کند، اهمیت پیدا میشناستر و دینتر، پیغمبرشناسرا خداشناس

تواند ارزشی در حد ترین علوم هم میرسد که مادیواقع بشود، به نسبت ارزشمند هستند، و به جایی می

باشد؛ مثال جامعه اسالمی برای حفظ سیادت، عزت، و عظمت اسالم نیازمند علومی است که  وجوب داشته

 تواند تا حد وجوب پیش برودخود چندان ارزشی نداشته باشد، اما از این لحاظ مین است خودبهاگرچه ممک

 ؛ه للکافرین علی المومنین سبیالاللّ ولن یجعلدهد مؤمن در مقابل کافر ذلیل شودخداوند اجازه نمی مثال

ی واجب شد مقدماتش هم وقتی حفظ عزت اسالم (8، )منافقونوهلل العزه و لرسوله وللمومنین  (141نساء، )

توان گفت از آن جا که لذا می( 93-94مصباح یزدی، درس های اخالقی سال تحصیلی ) .واجب خواهد بود

حفظ استقالل، سالمت ، امنیت و دفاع از جامعه اسالمی واجب است دایره علومی که یک مسلمان مکلف به 

 ز علوم صرفا اسالمی قرار دارد.فراگیری و آموزش و تحقیق در مورد آنها می باشد باالتر ا

ها و دیدارهای مختلفی که با ای بر لزوم علم آموزی زنان و دختران در مناسبتاما تاکید بسیار آیه اهلل خامنه

اقشار گوناگون بانوان داشته اند به خوبی اهمیت علم آموزی برای زن مسلمان از دیدگاه ایشان را نشان می 

ن در این حوزه این باور را تایید می کند که در نگاه ایشان اهمیت علم آموزی دهد و گاهی تاکید زیاد ایشا

زنان فراتر از حدود کسب فضیلتی است که عالمه طباطبایی برای زن مطرح نموده است و به تکلیف نزدیک 

 و دنن را بیشتر کنشامعلومات و آگاهیهایکنند که تر است، ایشان مرتب و محترمانه به زنان توصیه می

 فرمایند:می
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س، ورود به مسائل مورد ابتالی روز و اهتمام به کارهای دینی، در مطالعه، دقّت، تحقیق، »    

 .«موظّف به انجام آنها بدانند کشورباید مثل مردان، خود را زنان جزو وظایف حتمی و مسلّمی است که امروز

 (28/06/1375)آیه اهلل خامنه ای، در جمع زنان شهر ارومیه 

این سخن که زن نیز در برابر خدا مانند مرد مسؤول باشد، به رسمیت شناختن آزادى زن در فکر جه اینکه نتی

و اراده است، اینکه زن باید توانایى هاى خویش را تقویت کند و نقاط ضعف خویش را برطرف کند تا بتواند 

که  کند، اینها چیزهایى هستند از انحراف خویش جلوگیرى کند و در برابر تهدیدات دنیاى بیرون ایستادگى

دانش به اندازه زیادى مى تواند در تحقق بخشیدن آنها براى انسان سهم داشته باشد، چه براى زن و چه براى 

 رد. )فضل اهلل، (م

 ایمصادیق الزامی علم آموزی زنان از دیدگاه آیت اهلل خامنه

د مانند تحقیق و تدبر در اصول اعتقادات و بعضی مصادیق علم آموزی زنان مورد اتفاق همه فقها بوده ان

یادگیری احکام شرعی مورد نیازکه تحصیل علم در این موارد وجوب عینی دارند لذا بر هر زن و مرد مسلمانی 

واجب است ، از طرفی آموزش و تحصیل علم برای زنان در برخی حوزه ها ، وجوب کفایی پیدا می کنند و 

ز وجوب عینی و کفایی در حوزه شریعت اسالم عالوه بر آن که مسئولیت آور الزامی بودن این مصادیق اعم ا

 است حقوق مالزم با خود را نیزهمراه می آوردکه به برخی از این  مصادیق الزامی اشاره می کنیم: 

 مسئولیت یادگیری علوم اعتقادی -1

کسب علم را برای حدیث متواتر و مشهور طلب العلم فریضه علی کل مسلم )و مسلمه( ، وجوب شرعی 

فراگیری برخی از علوم واجب عینی است مانند آگاهی و تحقیق در مورد اصول اثبات می کند.  زنان و مردان

ن و تا رسیدن به یقی –اعتقادی که تقلید در آنها راهی ندارد و انسان وظیفه دارد با آگاهی و تحقیق و تدبر 

شد وجوب عینی این دسته از علوم مورد اجماع همه به آنها برسد و همان طور که ذکر  -برطرف شدن شک

 فقهای امامیه است.

 مسئولیت یادگیری احکام و وظایف شرعی -2

وجوب عینی آموزش این دسته از علوم نیز مورد اتفاق فقهای امامیه است چنان که انسان موظف است اگر  

د، با آنها برخورد می کند، یاد بگیرخود به مقام اجتهاد نرسیده است مسائل تقلیدی در باب دین را که اغلب 

این مسائل شامل مواردی از علم فقه است که برحسب جنسیت و نوع شغل فرد ... ممکن است دامنه آن 

 متفاوت باشد.
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پس یک زن مسلمان وظیفه دارد علوم دینی که شرع بر او واجب کرده است را یاد بگیرد )وجوب عینی( از  

گر حقوق مالزم آن نیز هست یعنی زن حق دارد از آموزش این علوم طرف دیگر این تکلیف واجب نشان

برخوردار گردد و عواملی مثل عدم رضایت شوهر و پدر و ممانعت از خروج زن از منزل جهت کسب این 

نوع از علوم نباید نافی این حق باشند و لذا در سلسله علومی که فراگیری آنها برای زن وجوب عینی دارد، 

 (233:ص 1369دارد و اگر منع کند موافقتش الزم نیست. )جوادی آملی، مرد حق منع ن

مساله مهم این است که انجام این تکلیف شرعی حتما نیاز به پیش نیازهایی نظیر ایجاد امکانات آموزشی  

سوادآموزی عمومی برای تمام زنان مسلمان حتی در محروم ترین و دورافتاده ترین مناطق کشورهای اسالمی 

 30اهد داشت ، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که بر اساس اصول اسالم تدوین شده ، در اصل ، خو

بر رایگان بودن آموزش و پرورش، برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تحصیالت عالیه تا سر حد 

ی مساعد برای دولت را به ایجاد زمینه ها 21خودکفایی کشور، تاکید نموده ضمن آن که در بند اول اصل 

رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او با رعایت موازین اسالم ، ملزم نموده است، اما هنوز 

هم بسیاری از زنان مسلمان در جهان به دالیل گوناگون نظیر فقر، جنگ، تبعیض جنسیتی و رواج خرافات 

ح می شود، از حق آموزش محروم مانده و اسراییلیاتی که در حمایت از عزلت اجباری زنان به نام دین مطر

 اند. 

 مسئولیت یادگیری علوم پزشکی مخصوص و مربوط به زنان -۳

فقها اتفاق نظر دارند که مراجعه زن به پزشک مرد در صورتی که معاینه مستلزم لمس و نظر باشد حرام است 

می الزم است تعدادی از مگر در زمان ضرورت که از حکم اولیه حرمت استثنا می شود و لذا در جامعه اسال

 زنان علم پزشکی بیاموزند، آیه اهلل خامنه ای در این باب می فرمایند: 

درس میخواند، بایستی فقط در  زنان یبعضی از خانمها خیال میکردند که اگر زن در رشته» 

مها ی زایمان درس بخواند؛ درحالیکه اینطور نیست و خانومسأله زنان یی بیماریهای ویژهزمینه

بال را دن -مثل قلب و داخلی و اعصاب و...  -پزشکی  های تخصصیموظفند که انواع و اقسام رشته

انی مسأله این است که کس. کنند. این، فریضه است. امروز این تکلیف برای زنها، بیشتر از مردهاست

و  علم که میتوانند درس بخوانند، واجب است که درس بخوانند و تخصصها را پیدا کنند. کسب

برای مردها واجب است؛ اما برای زنها واجبتر  -ها ی رشتهمثل بقیه -پزشکی  یتخصص در رشته

ن ز پزشک درجامعه، ما زنان ی کار در میان خانمها کمتر است. به نسبت تعدادباشد؛ چون زمینهمی
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 ی ما باید پیشهشده است و جامعی حلبنابراین از نظر اسالم، این مسأله یک مسأله  .کمتر داریم

 (26/10/1368)آیه اهلل خامنه ای، دیدار جمعی از بانوان پزشک  « .برود

اگر در فراگیری علوم واجب، دیگران به حد کفایت نرسند فراگیری این نوع از علوم بر زن واجب عینی  

کند، مثال بگوید تواند شرط شود و باز هم مرد حق منع ندارد حتی در مواردی که مرد حق منع دارد زن میمی

دهم که این مقدار از وقتم را به فراگیری علوم اختصاص دهم و این در با این شرط کارهای منزل را انجام می

اختیار خود اوست چنان که در جریان ازدواج حضرت زینب سالم اهلل علیها با همسرش، در حین عقد، این 

 ( 233:ص 1369موضوع شرط شد. )جوادی آملی ، 

 یادگیری علوم جدید در رابطه با زنانمسئولیت  -۴

امروزه با پیشرفت علم و فناوری و تحول سریع فرهنگی در دنیا دامنه علوم مورد نیاز بانوان نسبت به قدیم 

بسیار گسترده تر شده است، اکنون زنان مسلمان، نیازمند فراگیری علوم و فنون گوناگون مرتبط با سالمت 

زندگی در ازدواج، همسرداری، فرزندپروری ، علم اخالق در خانواده،... جسم و روان  آموزش مهارت های 

اشند می ب-در سایه تعالیم اسالم و نه تقلید کورکورانه از علوم مدرن غربی-و به طور کلی حوزه زن و خانواده

وب و چه بسا آموزش و پژوهش بسیاری از این علوم و مهارت ها در جامعه زنان مسلمان بنا به ضرورت ، وج

 کفایی و گاه عینی می یابد.

هایی را مطالبه نمایند. مثال هم چنان است که زنان حق دارند زمینه های الزم و مناسب جهت چنین آموزش 

بسیاری از دختران مسلمان در هنگام ازدواج ، دانش حقوقی الزم در مورد حقوق و مسئولیتهای واجبی که با 

ید اگر زنان به این حقوق و تکالیف آگاهی داشته باشند از بروز عقد نکاح حاصل می شود را ندارند و شا

 بسیاری از مشکالت در روابط همسران جلوگیری شود.

همینطور عدم آگاهی زنان نسبت به استیفای حقوق خود در محاکم، شرایط دشواری را برای آنان و گاهی  

الت با آموزش های مناسب و حضور فعال کند که بسیاری از این مشکی ایشان ایجاد میفرزندان و خانواده

 زنان عالم و متخصص در عرصه فقه و حقوق و سایر عرصه های مورد نیاز ، قابل حل خواهد بود.

ای در نشست هایی که با زنان فرهیخته کشور داشته اند همواره ازاین  بانوان تجلیل کرده اند و آیه اهلل خامنه

لعات و پژوهش های خود به مسائل اساسی حوزه زنان نظیر زن و خانواده تاکید کرده اند که زنان باید در مطا

 اهمیت بیشتری بدهند: 
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یعنی  -ی چیزهای بسیار مهم دیگر، آموختن روشهای صحیح کارِ داخل خانه ز جملها» 

هستند که خیلی هم خوبند؛ دارای حلم  یزنان .است زنان به -برخورد با همسر و برخورد با فرزندان 

نند. داست نمیدر و گذشت و اخالق خوبند؛ اما روشهای برخورد با همسر یا با فرزندانشان را و صبر

روز پیشرفت کرده و به مراحل ی بشری روزبهاین روشها علمی است؛ چیزهایی است که با تجربه

 ههای خوبی دارند؛ باید روشهایی پیدا کنید که افرادی کخوبی رسیده است. کسانی هستند که تجربه

-آیه اهلل خامنه ای، دیدار اعضای شورای فرهنگی «. )میتوانند، خانمها را به این مسائل راهنمایی کنند

 (04/10/1370اجتماعی زنان، 

با  هکند کندرخواست میورز اندیشه زنان ازدر جلسات مخصوص متعدد با زنان متفکر مسلمان ایران،  ایشان

 :گویندون مسائل زن و خانواده بپردازید. ایشان صریح میمشارکت جدی به بحث، فکر و مطالعه پیرام

ی تکیه اب ی زنرا به طور جداگانه، به طور تخصصی، به شکل علمی،فصول مربوط به مسئله»   

نشستِ مربوط به این موضوع بررسی کنید؛ مطرح بشود، بحث بشود  دربی انقال به منابع اسالمی و فکر ناب

)آیت اهلل خامنه ای، دیدار با جمعی از بانوان نخبه «. گیری شودبالریزی و عمل دنهشاءاللَّه برای برنامو ان

01/03/1390 ) 

 مسئولیت یادگیری علوم مرتبط با سیاستگذاری در خصوص زنان -۵

حضور زنان در عرصه سیاستگذاری، اجرا و مدیریت در محدوده مسائل علمی و آموزشی زنان می تواند یک  

م یا ایها الذین امنوا الیحل لکزنان مسلمان و فرهیخته باشد ، قرآن کریم می فرماید : حق و مسئولیت برای 

ان ترثوا النساء کرها و التعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن اال ان یاتین بفاحشه مبینه و عاشروهن 

و عاشروهن » عبیر ت (19)نساء ،بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئا و یجعل اهلل فیه خیرا کثیرا 

در این آیه، اختصاصی به مسائل خانوادگی و داخل منزل ندارد بلکه در کل « بالمعروف و ان کرهتموهن 

جامعه هم جاری است، بدین معنی که اگر زن باید در مقابل شوهر خود تمکین کند در مقابل سایر مردان 

از مردان اطاعت کند، قرآن می گوید با زنان  جامعه مانند فردی از افراد جامعه است و چنین نیست که باید

معاشرت نیک داشته باشید و زن را چون مرد در مجامع خود راه دهید و اگر کراهت دارید که زنان مانند 

مردان سمتی داشته باشند و در جامعه و صحنه فرهنگ و تدریس حضور داشته باشند، این امر را تحمل کنید 

باشد و شما نمی دانید و همین حیات اجتماعی زن است که می تواند در مساله  شاید خیر فراوانی در این کار

 (217و243:ص1369فرهنگ و تربیت و جهاد و دفاع سهم موثری ایفا کند. )جوادی آملی ،
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در گذشته آموزش زنان مسلمان اهمیت چندانی نداشت اما با ایجاد یک حکومت اسالمی و ارتقای جایگاه 

تمایل آنان به استفاده از حقوق آموزشی خود ، زیاد شده است و منطقی است که  علمی و فرهنگی زنان،

بپذیریم اکنون حضور زنان در عرصه سیاستگذاری ها در حوزه آموزش ، ضرورت بسیاری دارد و سبب بروز 

دیدگاه جامع تری در مسائل آموزشی زنان خواهد شد، چه بسا ظرایف و نکاتی در این حوزه ممکن است از 

 هن مردان به دور باشد که با دقت نظر و نوع دید متفاوت زنان ، این دیدگاه ها کامل خواهد شد. ذ

شان باید به دست خود -در تمام ابعاد-لذا تاکید و اصرار ویژه آیه اهلل خامنه ای هم بر این است که مسائل زنان

 حل و فصل گردد. در موارد متعدد این نکته را بیان کرده اند: 

اصالح  یی پیشرفت فرهنگی و بروز استعدادها، ناحیهناحیه زمینه...این  در پیشرفتبرای »

هات ج از جهات حقوقی، ازی مسائل زنان زمینه در ی اعالم و تبیین نظر اسالمروابط خانوادگی، ناحیه

من . دیری شما انجام گوسیلهاین سه زمینه کاری انجام گیرد، باید به در اجتماعی و غیره اگر بخواهد

ید البته این تالش را همه با... . این سه زمینه کار کنید در شماخانم ها هستید که باید. حرفم این است

اری ک این زمینه تالش کنید؛ تالش فکری، تالش در دیگران از بکنند؛ لیکن شما خانمها باید بیش

حقیق کردن و تماس گرفتن و گفتن و ت از این زمینه پیشقدم باشند و کار کنند در خانمها باید... و

مسائل گوناگون اجتماعی و معضالت انجام گیرد، تا مجاهدتی در ی کارهایی که بایدحضور و بقیه

)آیت اهلل « یغ کنیددر اینکارها هیچ نباید شما از بشود که آن مجاهدت، آن نتایج را به دنبال بیاورد

 (18/07/1377ای، دیدار جمعی از بانوان اندیشمند خامنه

 فرمایند:ایشان در جای دیگری می

ی مهمّی است؛ بهترین کسانی هم که این مسئله را میتوانند دنبال کنند و حل ی زنان، مسئلهمسئله»  

قریحه کم نداریم؛ قلم و خوشفکر و بااستعداد و خوشکرده و خوشکنند خود خانمها هستند. و خانم تحصیل

کرده و فرزانه همه زن تحصیلوقت در تاریخ کشور ما اینهیچ..است.  امروز در کشور ما بحمداهلل خیلی زیاد

همه ی زن، اینهمه نویسندهو برجسته نداشتیم؛ نه در محیطهای حوزوی، نه در محیطهای دانشگاهی. این

های مختلف نداشتیم؛ خوشبختانه امروز به برکت نظام همه محقّق زن، پژوهشگر زن، در رشتهشاعر زن، این

کنید،  ورزیید انجام بدهند. شما هستید که میتوانید فکر کنید، اندیشهبا بانوان ی کار را خود...عمدهمی اسال

اجرائی ارائه بدهید. این، کار  مقام عمل راهکار رد مقام نظر و اندیشه حل کنید و در مطالعه کنید، معضالت را

 (30/01/93برگزیده کشور  )دیدار جمعی از بانوان«. کردرا بسیار آسان و نزدیک خواهد 



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

116 

 

 مسئولیت علم آموزی به جهت تدریس، تحقیق، اجتهاد و قضاوت پیرامون مسائل زنان -۶

تعلیم توسط زنان نیز می تواند واجب عینی و یا کفایی محسوب گردد استاد جوادی آملی در این باب می 

 فرماید: 

ه قی از مطالب اسالمی آگاهی یابند کاگر زنانی بتوانند به مقام شامخ فقاهت برسند و به نکات دقی» 

شود، چه این که مردان به آن توجه نکرده اند، در این مقام، تدریس و تعلیم بر زن واجب عینی می

اگر علومی را هم زن و هم مرد بدانند تعلیم و تدریس آن علوم بر زنان واجب کفایی است، خطبه 

سالم اهلل علیها( نقل شده مربوط به مساله فدکیه که در باب احتجاجات معصومین از حضرت زهرا )

 (223و222:ص 1369)جوادی آملی ، .«تعلیم است 

بدیهی است که در جامعه اسالمی باید زنان نخبه و فرهیخته، تحت حمایت های خاص مادی و  

معنوی قرار گیرند تا بتوانند درهر دو جایگاه استاد و دانش پژوه به تکلیف خود عمل نمایند ، سنت 

لی آیه اهلل خامنه ای در پذیرفتن طالب زن در دروس خارج فقه و حمایت های دلگرم کننده ای عم

که از طالب خانم دارند در میان فقهای هم عصر ایشان کم نظیر است و این درحالی است که در 

همه حوزه های علمیه حتی حوزه علمیه قم ، خانم ها درفراگیری دروس خارج فقه یا خارج اصول 

از دروس سطح پیشرفته حوزه هستند، با مشکالت زیادی مواجه هستند و کمتر توفیق دارند که  ..که

از وجود اساتید مجرب و آیات عظام بهره مند گردند زیرا تعداد بسیار کمی از مراجع معاصر اجازه 

می دهند خانم ها در این کالس های تخصصی شرکت کنند و حتی برخی مراجع معاصر، تحصیل 

 ا با استاد مرد را حرام می دانند.خانم ه

ظیر است و نکنند که این امر تقریبا بیای به لزوم مجتهد و فیلسوف شدن زنان نیز تصریح میآیت اهلل خامنه

 آموزی است: پذیری زنان در عرصه علمی اهمیت مسئولیتنشان دهنده

هزاران عالم، پژوهشگر، فقیه و  ی عظیم و مبارکی است.خیلی پدیده ...ی خواهران طلبه پدیده »...

ی خواهران تربیت شوند؛ این چه حرکت عظیمی خواهد بود. ببینید نگاه دنیای های علمیهفیلسوف در حوزه

ای ی زن و جنس زن چه نگاه بدی است، چه نگاه تحقیرآمیزی است، چه نگاه منحرفانهمادی نسبت به پدیده

ی مثل حضور دانشمندان فرزانه و فهمیده –های مختلف است. حضور دانشمندان اسالمی زن در عرصه

. گذارد؛ برای انقالب آبروستاثرات بسیار عظیمی را در دنیا می – دانشگاهی زن که متدین و متشرع هستند

خواندن بانوان، تنها مجتهدشدن یا فیلسوف شدن البته هدف نهائی درس. بانوان باید خوب درس بخوانند
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اش را داشته باشند، استعدادش را داشته باشند، وقتش را داشته باشند، ای عالقهممکن است عده - نیست

آشنائی با معارف اسالمی و قرآنی است که میتواند برای خود آنها و برای دیگران مورد استفاده  -ای هم نه عده

 (29/07/1389)آیه اهلل خامنه ای، دیدار طالب و فضال و اساتید حوزه علمیه قم  «.قرار بگیرد

 آموزی زنان در راستای سامان بخشی فعالیتهای علمی زنانمسئولیت علم -۷

سال هاست که زنان مسلمان و توانمند کشور در سطوح حوزه و دانشگاه ، پژوهشها و دستاوردهای علمی 

مهمی جهت حل مسائل زنان انجام داده اند اما هنوز معضالت بسیاری درخصوص مسائل زنان از نظر حقوقی، 

تماعی.... وجود دارد و البته یکی از دالیل مهم آن می تواند پراکندگی فعالیت های علمی زنان در حوزه اج

های مختلف و عدم یکدستی و ساماندهی این فعالیت ها باشد چنان چه آیه اهلل خامنه ای  ضمن اشاره به این 

 ن را نیز ارائه کرده اند:نقطه ضعف ، راهکار مناسب جهت استفاده بهینه از فعالیت های علمی زنا

ی زمینه در یکی از چیزهایی که ذهن بنده را مشغول میکند این است که این همه فعّالیّتهای گوناگونی که»

ی بگیرید تا مسائل اجتماعی، تا فقه از مسائل حقوقی و قانونی و – کشور وجود دارد دری زن زن و مسئله

ک بایستی ی -ی زن مطرح استزمینه در وضوعات مختلفی کهمسائل اجرایی، تا مسائل عاطفی، این همه م

این  در ی عمومی پیدا بکند...به اعتقاد من باید یک کار جامعیشکل سیستمی پیدا کند، بایستی یک هندسه

کنیم،  ی صحیح تصویررا به یک شکل سیستمىِ کامل، بایک هندسه زنان ی مسائلما همه. زمینه انجام بگیرد

که بنده به کار کوتاه -انداز بلندمدّت های قوی و چشمدرمرکز عالی و ثابت هم با کا یک ترسیم کنیم؛

ذیل این مرکز عالی و ثابت، نهادها  در به وجود بیاید؛ آنوقت –ی مهم هیچ اعتقادی ندارم این زمینه در مدّت،

اطّالعاتی  و یک بانک شوندو بنیادهای متناسبی برای بخشهای مختلف تشکیل بشود؛ ازکارهای هم مطّلع هم ب

ور این جلسه حض در هایی کهم مناسبی هم وجود داشته باشد، یعنی االن بسیاری از کارها هست که حتّی خان

خب اینهمه بحمداهلل ما زنِ . دارید ممکن است بعضی از بعضی از کارهای دیگرانتان اطّالعی نداشته باشند

 «.ی عظیم بایستی استفاده کردهای مختلف، از این مجموعههنگا بخشهای مختلف، با در فرزانه و نخبه داریم،

 (21/02/1392)آیه اهلل خامنه ای، دیدار جمعی از بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی 

آموزی زنان در راستای عینیت بخشی به جایگاه علمی زنان مسلمان شیعه در سطح مسئولیت علم -۸

 ملی و جهانی

ز سوی گروه های معاند با اسالم، خصوصا فرقه های به ظاهر مسلمان نظیر اکنون با تبلیغات بسیاری که ا

وهابیون طالبان و سلفیون صورت می گیرد تالش بسیاری می شود که از اسالم یک چهره خشن و ضد انسانی 
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و عقب مانده  خصوصا در مسائل زنان نشان داده شود لذا تردیدی نیست که فراگیری ، پژوهش و تعلیم 

اسالم را به جهانیان بهتر بشناساند و در جهت رفع مظلومیت اسالم، پاسخگویی به ابهامات و افتراها  علومی که

خصوصا در حوزه زنان باشد باید بدست زنان توانمند و عالم مسلمان انجام گیرد و انجام این مهم می تواند 

یل قوه و منرباطالخن تطعتمماس ام موالهداعو یک تکلیف برای زنان فرهیخته در کشورهای اسالمی باشد؛

. هر نیرویی درقدرت دارید، برای مقابله با آنها)دشمنان( ، آماده کنید و )نیز( اسب دوکمعترهبونبه عدواللهو

( در 60های ورزیده )برای میدان نبرد( تا ، به وسیله آن ، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید. )انفال ، 

دارد، نه تنها وسائل جنگی و سالح های مدرن هر عصری را شامل می این آیه شریفه، قوه معنای وسیعی 

شود، بلکه تمام نیروها و قدرت های مادی و معنوی را که موجب تقویت بنیه دفاعی و ترس و وحشت 

دشمن می شود را نیز شامل می شود. لذا شامل جنگ نرم و جنگ علمی و فرهنگی هم می شود 

 (41)توبه،  .با اموال و جان های خود در راه خدا جهاد کنیداهلل،  لکموانفسکم فی سبیلاوجاهدوابامو

 آیه اهلل خامنه ای بارها برجایگاه ویژه زنان دانشمند و مومن در کشور و در سطح جهانی تاکید ورزیده اند:

ی تبلیغی، ، یک موجود سرافراز و عزتمند است. هزاران وسیلهنایرا کشور در مسلمان زن امروز »

ترین بمباران خبری میکنند برای اینکه این واقعیت را واژگون جلوه بدهند؛ اما حقیقت این است امروز مؤمن

در  جوان ما زنان ی ما،تحصیلکرده زنان ما، زنان امروز. ی ما هستندتحصیلکرده زنان ما، زنان ترینو انقالبی

ی زمینه ما در زنان ترین آزمایشگاهها و مراکز علمىِ تجربی و انسانی حضور دارند و فعالند. فعالترینپیچیده

 هستند؛ دارای تحصیالت مؤمن و انقالبی ما زنان ی مدیریتهای اجتماعی،ی علمی، در زمینهسیاسی، در زمینه

زنان و بیداری »شرکت کنندگان اجالس جهانی ای، دیدار )آیه اهلل خامنه«. ی عمیقخوب، دارای اندیشه

 (21/04/1391« اسالمی

 و نیز می فرمایند:

ل ترین مسائاساسی از یکی -آن را نامید « بحران زن»به عنوان  باید دنیا در که امروز -ی زن مسئله» 

به دقتهائی، به  کاریهائی،اید به ریزهاین مورد، شما توانسته درای و هر کشوری است هر تمدنی، هر جامعه

ای قله جمهوری اسالمی به یک...ی این مسئله بیندیشید. بنابراین درباره های مهمی دست پیدا کنید وسرفصل

ا بیانات رهبری در دیدار ب) «.اندکشورهای عالم به آن دست نیافته از دست یافته است که ای بسا بسیاری

 (01/03/1390جمعی از بانوان نخبه 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1706
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آموزشی در سطوح عالی حوزه و دانشگاه ، تخصیص بودجه کافی و حمایت های الزم معنوی ایجاد امکانات 

و مالی از سوی دولت اسالمی و مراجع ذی صالح متولی در امر آموزش، فراهم کردن زمینه مناسب برای 

ای رتبادالت علمی و فرهنگی زنان مسلمان جهان، از جمله حقوقی است که مالزم با مسئولیت های مذکور ب

 زنان مسلمان، باید در نظر گرفته شوند.

( وابسته به 30شبکه زنان دانشمند جهان اسالم که تحت نظر سازمان علمی،فرهنگی و آموزشی )آیسسکو

تاسیس شد گام بلندی در جهت همکاریها و تبادالت علمی و فرهنگی  2010سازمان کنفرانس اسالمی در سال 

اهداف و تعالیم اسالم می باشد که می تواند چهره تابناک اسالم را  زنان فرهیخته مسلمان جهان در راستای

در تعالی و عزت بخشیدن به زنان نشان دهد و پرده از بسیاری از توطئه ها و جهالت ها که در جهت مخدوش 

 کردن اسالم در حوزه زنان به نام دین اعمال می گردد ، بردارد.

 بندی و نتیجه گیریجمع

م و قبل از آن زنان به عنوان موجوداتی پست تر از مردان از بسیاری حقوق انسانی خود مقارن با ظهور اسال

از جمله حق آموزش محروم بودند اما اسالم منزلتی فراتر از آنچه تا امروز در گفتمان های جدید حقوق زنان 

ب و باید با کس مطرح است به زنان بخشید. زن در اسالم درست مانند مرد، جانشین خدا بر روی زمین است

دانش، مراحل کمال و تعالی و قرب الهی را طی کند. اگر دنیای مدرن امروز، حق آموزش را حق انسانی هر 

سال پیش به تمام انسان  1400فرد می داند در حالی که زنان قرن ها از حق آموزش محروم بوده اند، اسالم 

آموزی بر هر زن مسلمان، رده است و گاهی علمها صرفنظر از جنس ، طبقه،  نژاد و... این حق را عطا ک

وجوب شرعی یافته است. در جهان بینی اسالم، جهالت و بی سوادی و محرومیت زنان از حق آموزش 

 معناست.بی

اما با وجود اینکه آموزش زنان و حتی تدریس علوم توسط آنان ، شیوه رایجی به ویژه در صدر اسالم و 

زی برای آمواست اما به تدریج و با فاصله گرفتن از سنت پیامبر )ص( ، علمحیات پیامبر اکرم )ص( بوده 

ز آموزی پرهیزنان کم رنگ شد تا جایی که هر گونه حضور اجتماعی زنان تقبیح شد و زنان از هر گونه علم

م محیا شدند. این وضع ادامه داشت تا اینکه انقالب اسالمی، زمینه را برای احیای جایگاه زن در اسالداده 

نمود. در این زمان بود که محققان و اندیشمندان ابراز داشتند که اخبار تاسف آوری که از عزلت اجباری زنان 

                                                           
30 -Islamic Educational Scientific and Cultural Organization 
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شود، ربطی به اسالم ندارد، بلکه محصول ها و محروم کردن دختران و زنان از حق آموزش شنیده میدر خانه

 است.  ناروایی است که از بدعت و انحراف در شریعت به وجود آمده

ها ، نظرات و بیانات آیه اهلل خامنه ای با سایر فقها و علمای اسالمی، خصوصا با نظر به _مقایسه دیدگاه

. آموزی زنان استمرجعیت و در راس حکومت اسالمی قرار داشتن ایشان، نشانگر تاکید ویژه ایشان بر علم

ری ، در سایه تعالیم اسالم و دوری یعنی زنان مسلمان باید ضمن حفظ و بزرگداشت جایگاه مادری وهمس

موزی آگاه آکند، به طور جدی نسبت به تکلیف خود به علمجستن از مدل غربی که مدرنیته از زن ترسیم می

شده و تمام تالش خود را در ایفای مسئولیت بکار بندند، وارد عرصه های مختلف علمی شوند و به خصوص 

 د بپردازند. در مورد مسائل خاص زنان، خود به اجتها

ای از زنان، در جهت تالش برای رشد و پیشرفت های مکرر آیت اهلل خامنهشود که مطالبهدر نتیجه مشاهده می

آموزی زنان شده است. لذا در علمی به نحو قولی و عملی، منشأ ایجاد تحولی جدی نسبت به مسئولیت علم

آموزی برای به موارد الزامی، وجوب علمآموزی به خصوص نسبت صورت قابلیت و ظرفیت زنان در علم

آموزی زنان وجود داشته باشد. )فضل اهلل، زنان ثابت شده و در این صورت نباید مانعی برای  علم

ق: ص  1410( به خصوص اگر فراگیری آن علم وجوب عینی داشته باشد. )موسوی خویی، 12:ص1374

289) 

ولی امر مسلمین در حمایت از زنان در این راستا، نظیر استقبال  سنت عملی آیه اهلل خامنه ای به عنوان رهبر و 

ایشان از حضور زنان طلبه در کالسهای درس پیشرفته حوزه مانند دروس خارج فقه در شرایطی که تعداد 

بسیار معدودی از علمای معاصر حاضر به پذیرش زنان در این جلسات هستند، تجلیل از زنان نخبه و فعال 

های دهد ایشان به حضور زنان مسلمان در میدانعلمی و موارد بسیاری که گذشت، نشان میدر عرصه های 

علمی نه فقط به عنوان یک حقِ شرعی و انسانی، که به عنوان یک تکلیف مهم در جهت اعتالی جایگاه زن 

 در ایران و جهان و حل مسائل و معضالت گوناگون زنان، می اندیشند. 

آموزی زنان به نحو خاص ایجاد شده ت به جایگاه زن به نحو عام و نسبت به علماین تحول عظیمی که نسب

است؛ حکم حضور زنان در مجامع علمی را از منع و حرمت به وجوب کفایی و بلکه عینی آن رسانده است. 

 یای رهبر حکومت اسالمامروزه به برکت انقالب اسالمی و حمایت های متعدد، جدی و عملی آیت اهلل خامنه

ایران سبب شده است حضور زنان مسلمان در عرصه های علمی به صورت جدی تری مورد توجه علما و 
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اندیشمندان اسالمی قرار گیرد و در نتیجه منجر به بیداری امت اسالمی و زنان مسلمان در ایران و جهان شده 

 رگذاری بپردازند.است تا مصمم تر از هر زمان دیگری در میدان های مختلف علمی به فعالیت و اث

آموزی دارند، شرعا واجب است که به ای بر زنانی که توان و ظرفیت علمبر مبنای دیدگاه آیت اهلل خامنه

یادگیری علوم ضروری که در هشت دسته بیان شد، بپردازند. نتیجه اینکه در صورت تزاحم با دیگر مسئولیتها، 

آموزی در عرصه های هشتگانه، یک امر جایز و علم قواعد تزاحم با ترجیح اهم بر مهم حاکم است. چون

غیرمهم نیست بلکه امری واجب و ضروری و مهم است که در برخی موارد در مقام اهم نیز واقع شده و در 

 تزاحم با دیگر مسئولیتها، به تناسب، اولویت و برتری پیدا کند.
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مدلسازی سیاستی تحول در علوم انسانی مبتنی بردیدگاه مقام معظم رهبری 

 ()مدظله العالی

 31علی جوادی

 32علی اسدی

 چکیده:

 نسانیا علوم گرانبهاست، ایسرمایه سیاسی نظام یک یا و سرزمین تمدن، یک برای آنچه حاضر عصر در

. تاس زوال به منتهی که ناآشناست بنایی همچون اسالمی-ایرانی هویت برای موجود انسانی علوم. است آن

 ضرورت .خواهدبود کشور جانبة همه پیشرفت با مصادف موجود منابع به توجه و انسانی علوم در تحول یقیناً

 و رهنگف علم، مفاهیم بر مروری با رهبری معظم مقام بیانات بررسی با تا داشته آن بر را نگارنده مساله این

 1396 تا 1368 سال از له معظم سخنان در... و حوزوی و دانشگاهی دروس سرفصل انسانی، علوم در تحول

 در. شود ائهار و شناسایی ایشان دیدگاه از انسانی علوم در تحول الگوی مبنایی، روش نظریه از گیریبهره با

 عظمم رهبری منظر از انسانی علوم در تحول سیاستی مدل که؛ دهیم پاسخ پرسش این به خواهیم می اصل

 پسس و کلیدی مفاهیم استخراج با و شده آغاز باز کدگذاری از فرایند این دارد؟ هاییویژگی و هامولفه چه

 مجموع در. انجامدمی سیاستی مدل به هایتن در و سیاستی هایگزاره طراحی به هامقوله و محوری مفاهیم

 بیشتر، بررسی با سپس. شده اند سازی مفهوم محوری مفهوم 145 قالب در و گردیده مشخص باز کد 430

 .اندگرفته ششگانه قرار هایمفاهیم محوری ذیل مقوله

 

 مبنایی: مدلسازی/ سیاستگذاری/ علوم انسانی/ تحول / مقام معظم رهبری/ نظریه کلمات کلیدی

 

 

                                                           
  31. استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم.

  32. کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه مازندران.
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 مقدمه و بیان مسئله

 هب یده پاسخ یبرا و نمایدیم تجربه را شیخو یتمدن و یرونیب تیموجود شه،یاند کی که یهنگام

 با را ادارة تمدن خود مختلف یهاحوزه است ریناگز ،کندیم علم قد مردمانش، و خود مختلف یازهاین

 ،هنر ،فرهنگعلم، . کند یساز یبوم راها آن صطالحاًا و دهد سامان نو از ،جدید یمعناده ةشبک از استفاده

 ،یاریبس یهاحوزه در ،یک تمدن جدید یعبارت بهاند. جمله نیا از... و اقتصاد، است،یس ،یاجتماع مسائل

 .اشدب هاة مظاهر ابزاری سایر تمدنکنند مصرف صرفاً تواندینم و بزند ینوآور و ابداع به دست دیبا الجرم

 آن، یهاآموزه و است و تمدن ساز محور تمدن یاشهیاندموجد  آن، از یعیش خوانش خصوصاً اسالم،

 پس ،یعیش اسالم ما، عصر در. است شده عیتشر ابعاد یتمام در بشر یزندگ به دنبخشی سامان یبرا یجملگ

 . تسا گرفته در پیش را خود یرونیب تیموجود از سابقه یب یا تجربه محاق، و تیمهجور قرن چهارده از

 ریگ عالمبه ظاهر  متجدد و تمدن قبال در او یساز تیریغ ،اما رانیا یاسالم انقالب یتیهو ارکان از یکی

 ران،یا یاسالم انقالب تیهو و است خود از یفیتعر ةارائ و برساخت شرط ر،یغ با مواجههالبته . استغربی 

 یبازخوان. ودشیم برساخته انسان، یزندگ یراب غرب یتمدن یالگو از رترب ییالگو ةارائ بر یمبن خود یادعا با

 نتقالا یبرا یسازوکار جادیا. بود نخواهد آسان چندان م،یخوریبرم آن اتیجزئ به که یهنگام ،یکل ةگزار نیا

-70: 1392نامداری، ).است تمدن هر لوازم ی ازکی معنا، به یده شکل یبرا یسازوکار بهتر، عبارت به ای امیپ

80) 

ابت بر سر هویت در عصر حاضر اما، آنچه برای یک تمدن، سرزمین و یا یک نظام سیاسی در نزاع و رق

شاخه و هارشته از ای مجموعه انسانی، سرمایه ای گرانبها محسوب می شود، علوم انسانی آن است. علوم

ن جدید در دورا ها،رشته این. است آن کلی معنای به «انسان» ها،آن محوری موضوع که هستند علمی های

 روان و شناسی زبان و ادبیات تا گرفته شناسی جامعه و اقتصاد و حقوق از شوند،می شامل را وسیعی گستره

 و ترینمصداقی تا و شده آغاز فلسفی و فکری مقدمات و مبانی ترینایریشه از این علوم، ....  و شناسی

 علوم سایر به را ما رهیافت تواندمی انسانی علوم اند.یافته امتداد بشر نیاز مورد های فنیدانش ترینکاربردی

 هب معنا یک به انسانی علوم کند. اهمیت مشخص آن ها به نسبت را ما موضع و بخصوص علوم تجربی و

 نیازهای و ما بودن انسان از بعد این چه هر. شود می مربوط انسان معنوی و روانی فکری، ذهنی، بعد اهمیت
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کند. در واقع این علوم انسانی هستند می پیدا بیشتری اهمیت انسانی علوم باشد نظر مورد بیشتر آن به مربوط

 بخشند.ای به سایر علوم تجربی، فنی و تمدن ساز معنا میکه به عنوان هستة زاینده

 توصیف رهبر انقالب از علوم انسانی و اهمیت آن در بخشی از بیانات ایشان بدین صورت است:

 کالبد یک مثل جامعه، یک در برتر تحرکات همة ها،دانش همة حقیقتاً. است نشدا روح انسانى علوم»

 داریم طرف کدام ما که کندمی مشخص دهد،می جهت انسانى علوم. است انسانى علوم آن، روح که است

 غلط هاىبینىجهان و غلط هاىپایه بر و شد منحرف انسانى علوم وقتى. چیست دنبال ما دانش رویم،می

 زامرو. رودمی پیش انحرافى گرایش یک سمت به جامعه تحرکات همة که شودمی این نتیجه شد، واراست

 اما ت؛اس تاریخى نظیربى پدیدة یک غرب دانش. نیست کوچکى چیز نیست؛ شوخى دارد، غرب که دانشى

 در ه،رفت کار به گیرىهبرد و دارىبرده راه در رفته، کار به استعمار راه در متمادى هاىسال طول در دانش این

 علوم»فرمایند: ایشان در جای دیگر می 33«رفته... کار به ملت ها ثروت باالکشیدن راه در رفته، کار به ظلم راه

 اکپ یا آلوده بنابراین دارند عهده بر را جامعه هدایت که است کشور نخبة هایمجموعه تنفسی هوای انسانی

 .34«است نندهک تعیین بسیار تنفسی هوای این بودن

ند گیری علوم انسانی در فرایها به عنوان سنگ بنایی برای شکلها و مفاهیم بنیادین آناز سویی نظریه

های معرفتی خاصی هستند که در نوع نگاه اندیشمندان آن حوزة فرهنگی و تکوین خود معلول زمینه

رسش ها ناظر به پبه تعبیر دیگر نظریهجغرافیایی؛ به هستی، انسان و خود مفهوم معرفت و...، ریشه دارند. 

بندند. لذا یک نظریه الزاما به مسائل جوامع دیگر نمی های بومی یک زیست بوم فرهنگی خاص صورت می

پردازد، در صورت تشابه مسائل نیز الزاما تحلیل و تفسیرها و راه حل ها یکسان نخواهند بود. نظریه ها حتی 

 جوامع مسائلی جدید و غیر بومی برای آن جوامع ایجاد کنند. توانند با ورود خود به دیگر می

رهبری به مناسبت های مختلف در بیانات خود به موضوع تحول در علوم انسانی پرداخته اند و حجم 

 ینا بیانات ایشان در این موضوع خود منبعی گرانقدر برای پژوهش در اختیار ما قرار داده است. لذا ضرورت

رهنگ، ف علم، مفاهیم بر مروری و با رهبری معظم مقام بیانات بررسی با تا داشته آن بر را نگارندگان مساله

                                                           
 13/7/1390علمی برگزیدگان و نخبگان از جمعی دیدار در اسالمی انقالب معظم رهبر بیانات33 

 1391/ 12/ 1جمعی از فعالین فرهنگی در تاریخ  ربیانات در دیدا 34 
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روش  از گیریبهره با 1396 تا 1368 سال از له معظم سخنان در انسانی و سایر مفاهیم مرتبط علوم در تحول

 .شود ارائه و شناسایی ایشان دیدگاه از انسانی علوم در تحول الگوی مبنایی، نظریه

 در انىانس علوم دربارة بنده اینکه»برای نمونه ایشان در بیان اهمیت تحول در علوم انسانی می فرمایند:  

 همین خاطر به -مسئوالن به هم ها،دانشگاه به هم -دادم هشدار مسموم ذاتاً دانش هاى این خطر و هادانشگاه

 ىاسالم حرکت با مخالف و معارض ماهیتاً که دارد محتواهائى است، رائج امروز که اىانسانى علوم این. است

 ها این وقتى. دارد دیگرى هدف دارد، دیگرى حرف است؛ دیگرى بینىجهان بر متکى است؛ اسالمى نظام و

 اقتصاد رأس در دانشگاه، رأس در آیندمى مدیران همین می شوند؛ تربیت آن ها اساس بر مدیران شد، رائج

  35«.گیرندمی قرار غیره و غیره امنیت، خارجى، لى،داخ سیاسى مسائل رأس در کشور،

ر اند، عالوه بها و پیشنهاداتی که به جامعه علمی داشتهرهبر معظم انقالب در بیانات، دیدارها، توصیه

اهمیت علوم انسانی و ضرورت تحول آن به بیان مسئله، چگونگی تحلیل وضع موجود و حتی برخی راهکارها 

است،  ادیگرىم مبنایش که هستند هائىفلسفه بر مبتنى انسانى، علوم مباحث از بسیارى» اند.نیز اشاره داشته

 معنوى اهنگ نداشتن است، متعال خداوند قبال در انسان مسئولیت عدم است، انسان انگاشتن حیوان مبنایش

 ما یناًع نوشتند، و گفتند هاغربى که را آنچه کنیم، ترجمه را انسانى علوم این خوب،. است جهان و انسان به

 و هىال مبانى به اعتقادىبى و تردید و شکاکیت واقع در بدهیم، تعلیم خودمان جوان به بیاوریم را همان

  36«.نیست مطلوبى خیلى چیز این کنیم؛ منتقل هاجوان به درسى هاىقالب در را خودمان هاىارزش و اسالمى

 

 وهشاهداف و پرسش های پژ

های مقام معظم رهبری )مدظله( با نظر به جایگاه علمی و سیاسی ایشان بدون شک یکی از بهترین دیدگاه

منابع برای بررسی شیوة سیاستگذاری تحول در علوم انسانی در جامعة امروزی ایران است. با این حال هنوز 

ی علم و تحول در علوم انسانی های عالمانه در موضوع سیاستگذارهای جدی در تدوین پژوهششاهد خالء

های ایشان به رشته تحریر درآمده نیز ها و مقاالتی که در خصوص دیدگاهاز منظر ایشان هستیم. عمده کتاب

لوم سازی عهایی که در باب بومیاند. لذا  این امر در کنار ضرورتبیشتر به گردآوری بیانات بسنده کرده

                                                           
 29/7/1389قم  علمیه حوزه اساتید و فضال طالب، دیدار در اسالمی انقالب معظم رهبر بیانات35 

 8/6/1388دانشگاه  اساتید با دیدار در بیانات36 
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گان با بررسی بیانات ایشان درصدد مدلسازی تحول علوم انسانی از منظر انسانی بیان شد، باعث شده تا نگارند

معظم له برآیند. به بیان دیگر مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که مدل سیاستی تحول در 

هایی ها و چه ویژگیعلوم انسانی از منظر مقام معظم رهبری )مدظله( چگونه صورت می بندد، چه مولفه

 دارد؟

 

 پیشینه پژوهش

طراحی الگوی جهاد علمی از دیدگاه مقام »ای با عنوان سید مسعود پورسعید و محمد شامحمدی در مقاله

اند تا با مرور مفاهیم علم، فرهنگ، جهاد علمی، فرهنگ جهادی و... تالش کرده« معظم رهبری)دامت برکاته(

یشان را شناسایی و ارائه کنند. در این الگو، برکت در بیانات مقام معظم رهبری الگوی جهاد علمی از دیدگاه ا

گذاری در حوزة اسالم، خودجوشی، جوان گرایی، فرهنگ کار علمی، توجه به منافع غیر شخصی، و سرمایه

است منتشر شده 1395علم از مفاهیم محوری در ساختار جهاد علمی معرفی می شود. این تحقیق که در سال 

  است.م گرفتهبا روش نظریة مبنایی انجا

طراحی مدل مفهومی نظام علمی جمهوری اسالمی ایران، »ای با عنوان خان محمدی و باقری در مقاله

ده بنیاد، گیری از نظریه دابا مطالعه بیانات رهبری معظم انقالب و با بهره« مبتنی بر اندیشة مقام معظم رهبری 

ند که؛ ااند. آن ها به این نتیجه رسیدهلمی طراحی کردهمدلی مفهومی مبتنی بر اندیشه معظم و له برای نظام ع

پویایی نظام علمی ناشی از پویایی اجزای آن است. اجزای نظام علمی در نگاه مقام معظم رهبری از طریق 

های مختلفی قابل توصیف و تبیین است. در یک مدل زنجیره ای این اجزاء شامل چشم انداز )چشم انداز مدل

های آن است و در مدل سیستمی ها، ارکان نظام، راهبردها و زیرساختمی(، هدف، سیاستکشور و نظام عل

که ورودی نظام علمی شامل های آن قابل بررسی است، به طوریها، پردازش و خروجیاز نگاه ورودی

های هریک های صنفی نظام علمی به همراه موجودیتها، محتوای آموزشی، سازمانمواردی همچون سیاست

های کالن همچون دانشگاه، حوزه، مدرسه، طلبه، دانشجو، و دانش آموز است. در قسمت نحوه تعامل سازمان

همچون شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش و دو وزارت آموزش عالی و بهداشت و 

ه علمیه را نشان شورای مدیریت حوزه را به همراه سازمان های صنفی هریک همچون مدرسه، دانشگاه و حوز

دهد. تعامالت این ها باید به سمت هدف و چشم انداز نظام که به ترتیب مرجعیت علمی و عزت علمی می

 (36:  1389است، حرکت نمایند.)خان محمدی و باقری : 

محمد ابراهیم سنجقی و همکاران نیز در مقاله ای با عنوان شناخت ابعاد و عوامل رهبری تحول آفرین بر 

، و با استفاده از روش نظریة مبنایی، به تجزیه و تحلیل 1393خنان امام خامنه ای، منتشر شده در سال اساس س
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دیدگاه های مقام معظم رهبری پرداخته و ابعاد و عوامل رهبری تحول آفرین از منظر ایشان را ارائه کرده اند. 

عامل الگوی مرسوم را تعالی داده و  نویسندگان در نهایت با توسعة مفهوم ابعاد رهبری تحول آفرین، هفت

 یک بعد و چهار عامل دیگر را نیز به آن افزودند.

در کتاب جهاد علمی و نقش تشکل های دانشجویی سعی در  1393امین مدنی و همکاران نیز در سال 

ار علمی کارائة الگویی از سیاستگذاری علمی از منظر مقام معظم رهبری داشته اند. نویسندگان معتقدند علم و 

امروز از دو منظر، نیاز جامعه ایرانی را تشکیل می دهد. اول ابزاری است برای حل مسائل و مشکالت کشور 

و موجب اقتدار آن و دوم با تولید علم، عاملی برای کسب جایگاه مرجعیت علمی کشور است. از دیدگاه این 

یرت دینی، سختکوشی، خودباوری و امید به نویسندگان مقام معظم رهبری الزامات تحقق این دو نیاز را بص

 آینده، روحیة انقالبی، آزاد اندیشی و نواندیشی و چشم داشت مادی نداشتن به علم می دانند.

علی آقاپور نگاشته شد نمونه  و ، که توسط امیر سیاهپوش«رهبری معظم مقام منظر در کتاب فرهنگ»

ریات مختلف پیرامون مفهوم فرهنگ و مطالعه بیانات دیگری است. در این کتاب نویسندگان با مطالعة نظ

 رایةا سو یک از که است تالشی حاصل اند نوعی مدلی مفهومی را خلق نمایند. این کتاب رهبری توانسته

 وجهة را فرهنگ حوزة پردازاننظریه و نظرانصاحب اعتناء قابل و مطرح نظری مباحث برخی شامل اثری

 راهبردی هایدیدگاه و فکری منظومة از موزون تصویری ارایة در سعی دیگر ویس از و داده قرار خود همّت

 برای را آن مباحث گستردگی و عمق حساسیّت، اهمّیت، مجموع در تا دارد حوزه این در انقالب معظّم رهبر

 مباحث همه که است اثری تنها ( این کتاب5:  1391)سیاهپوش و آقاپور : .سازد روشن کتاب مخاطبین

 بر یجامع نسبتاً نظری چارچوب شده سعی بار اولین برای و است داده پوشش را رهبری نظر مورد هنگیفر

 .شود تلفیق رهبری نظر مورد چارچوب با و تدوین علمی نظریات پایه

از « در سایه سار والیت»مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در موضوع دانشگاه در چند جلد با عنوان 

 موضوعات پیرامون 86 تا 68 سال از رهبری سخنان است. این مجموعهه چاپ رسیدهسوی نشر معارف ب

ندی بدر این مجموعه بیانات رهبری معظم با تفکیکی ساده دسته .گیرددربر می را دانشگاهیان و دانشگاه

  هایی از این دست باشد.تواند منبع مناسبی  برای این پژوهش و پژوهشاست و میشده

اند و آنچه ها و در کلیات پژوهش میان آنچه پژوهشگران دیگر انجام دادهه و تحلیل دادهدر روش تجزی

ها از نظریه مبنایی هایی وجود دارد. چرا که در برخی از این پژوهشاست، شباهتدر این مطالعه رقم خورده

رخی ت. مضافا اینکه در بها نیز بیانات مقام معظم رهبری اساستفاده شده و منبع اصلی هرکدام از این پژوهش

است. این درحالی است که مدلسازی مطالعة حاضر معطوف به شدهها به خلق مدل مفهومی پرداختهپژوهش

 است.موضوع تحول در علوم انسانی صورت بسته
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 روش تحقیق

 و از نوع نظریة مبنایی محسوب کیفی روش های ردیف در روش به کار گرفته شده در تدوین این مقاله

 یظرف ایجاد به دیگر از سوی و سازینظریه در آن قابلیت به یک سو شناسی ازروش این اهمیت. شودیم

تولید  برای وصیف،ت از باالتر سطحی دستیابی به مبنایی، نظریه تمایل. است مربوط کیفی هایداده تحلیل برای

 طبقه بندی ها و مفاهیم کدها، راجاستخ مبنایی، نظریه اصلی ( شالوده70: 1391یا کشف نظریه است.)ایمان، 

 در البته که است نظریه پردازی استقرایی روش یک واقع در روش ( این56:  1384 می باشد.)بامدادصوفی،

 برخالف هک استاین نظریه بودن استقرایی از منظور. استبرده بهره نیز روش قیاسی از تحقیق فرآیند خالل

 هارضیهف آزمون به پدیده بررسی فرآیند در و شده تعیین پیش از اهفرضیه در آن که سنتی هایروش دیگر

 ررسیب فرآیند در بلکه شوند،نمی لحاظ نظریه آغاز در پیشین هایگزاره نظریه مبنایی در شود،می مبادرت

 ظریهن در نظر مورد نظریه و هافرضیه رو این از شوندمی پدیدار و گرفته آن شکل به مربوط مفاهیم پدیده

 این در. شوندمی حاصل هاداده تحلیل و گردآوری از حاصل واقعیات از پدیده و بررسی خالل در بناییم

 در که شده ینتعی پیش از و بیرونی ایفرضیه یا نظریه تصدیق جهت نه به پدیده یک بررسی فرآیند شرایط

 و یردگمی صورت یدهپد آن در موجود ارتباطات از حاصل نظریات جدید و فرضیات به دستیابی راستای

 .یابدمی توسعه

 آن رو نمایانگ آید دست به ایپدیده مطالعه از استقرایی طور به که آنچه از است عبارت مبنایی نظریه

 نظمم گردآوری از طریق آزمایشی طور به و نمود، کامل کرد، کشف باید را آن دیگر عبارت به. است پدیده

 ش ازدر این رو تحقیق. نمود است، اثباتگرفته نشأت پدیده آن از که هاییداده تحلیل و تجزیه و اطالعات

 و شودمی شروع مطالعاتی حوزه یک از بلکه تحقیق برسانند، اثبات به را آن بعد شود ونمی شروع نظریه یک

:  1385دهد.)استراس و کوربین،  نشان را خود است بدان مربوط و متناسب که آنچه تا شودمی داده فرصت

22-23) 

 مزمانه و اندهم وابسته به هاداده تحلیل و تجزیه و دادننظم آوری،جمع فرآیند نظریةمبنایی، تحقیق در

 تحقیق با موضوع مرتبط هایداده آوریجمع قصد که مرحله همان از لذا (42: 1387)ایمان،  .شوندمی انجام

 بنایی،م روش نظریه در هاداده تحلیل و تجزیه. کنیممی آغاز نیز را هاداده تحلیل و تجزیه فرآیند ایم،داشته را

 ( ساختار56: 1388 صوفی، )بامداد. شودمی دنبال کدگذاری روش با که آیدمی حساب به مرحله تریناصلی

 مقوالتی و مفاهیم به آن تبدیل و بررسی مورد پدیده از موجود اطالعات و واژگان کدگذاری مبنایی نظریه کلی

 تا ودشمی تالش مبنایی نظریه در واقع در. شودمی استخراج نظریة کلی و مدل هاآن باط میانارت از که است
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 پدیده آن با طمرتب اینظریه و الگو ارائه به آنها میان ارتباط ترسیم و پدیده یک پنهان و کشف مفاهیم نهفته از

 کنار در جدیدی شکل به نهایتا و شده سازیمفهوم و تجزیه داده ها کدگذاری، فرآیند طی در .شود اقدام

 مفاهیم تفکیک کدگذاری، اصلی هدف مبنایی، نظریه در (329: 1387شوند. )فیلک، می قرار داده یکدیگر

 تحلیل قالب در عمدتاً و شده آوریجمع تدریج به که است ایکننده گمراه و زائد انبوه اطالعات از اصلی

 مختلف ایهمصاحبه طی تحقیق موضوع به توجه با پژوهشگران کدگذاری، در. بندی هستنددسته قابل محتوا

 ذخیره کد عنوان به و نموده استخراج را مرتبط اهمیت و با جمالت و واژگان ارائه شده، مطالب میان از

ست اشده تشکیل کدگذاری نوع سه از تحلیل و تجزیه مبنایی، نظریه در (57: 1388نمایند )بامدادصوفی، می

: 1385 کوربین، و انتخابی )استراس کدگذاری ج( و محوری ب( کدگذاری باز الف( کدگذاری: زا که عبارتند

58 ) 

 چه و افتندنمی اتفاق جداگانه مراحلی در صرفاً کدگذاری نوع سه این ای است که اهمیت ای حائزنکته

 در اهکدگذاری از یکی است ممکن آنکه یا شود استفاده هاآن از رفت و برگشتی یا همزمان صورت بسا به

 پدیده بررسی در محقق نیاز به بستگی مسئله این. شوند تلفیق یکدیگر با یا نشده واقع مورد استفاده تحقیق

 کدگذاری لیلتح فرآیند پایانی، مراحل به شدن نزدیک با و آغاز باز کدگذاری با تفسیر این حال، فرآیند با. دارد

 کشف رایب کدها میان ارتباط پویای جستجوی و کدها انتزاع آیندفر همین در. شودمی بیشتر مطرح گزینشی

 بررسی رد قیاسی رویکرد کننده القا که است بررسی مورد پدیده دائمی مقایسه همان عملکرد نظریه، تولید و

 هاست.پدیده و هاداده میان برگشتی و رفت فرآیند شامل نوعی و باشدمی پدیده

وان ترسیم تاز فرآیند کلی روش نظریه مبنایی با رویکرد سازه انگاری می ترین مدلی کهبه طور کلی ساده

شود الگوی روش نظریه مبنایی به این صورت نیست که باشد. مجدداً تأکید می( می1کرد به شکل شمارة )

فرآیند تحقیق به صورت ترتیبی طی شود بلکه این روش همراه با شرایطی از بررسی تلفیقی مطالعه همزمان 

 شود.رفت و برگشتی تکمیل می و



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

132 

 

 

 ای از فرایند کلی روش نظریة مبناییمدل ساده –( 1شکل شمارة )

 

ند. زیرا کشناسی در زمرة مطالعات اکتشافی است و از راهبرد داده بنیاد پیروی میاین تحقیق از نظر روش

صوصیات یک موضوع که همان در این مطالعه، محقق بدنبال ارائه توصیف عینی، واقعی و منظم پیرامون خ

بدین صورت که مجموعه باشد. مدل سیاستی تحول در علوم انسانی از منظر مقام معظم رهبری است، می

به شکل باز کدگذاری شده و جداول مفصلی برای آن  1396تا سال  1368بیانات رهبر انقالب از سال 

ید آو وسیعی پیرامون موضوع به دست می اختصاص داده شده است. در این شیوه کدگذاری، اطالعات متنوع

و با  تربندی بهتری قرار داد. در این مرحله با بررسی دقیقها را در دستهتوان آنکه با کدگذاری محوری می

توان مدل سیاستی تحول در علوم انسانی از منظر رهبر معظم گیری از منطق استقرایی و منطق قیاسی میبهره

 را ترسیم کرد. 

 

 های پژوهش یافته

ها دیدهپ بندیمقوله و نامگذاری به مشخص صورت به که است تحلیل و تجزیه از کدگذاری باز، بخشی

 به دست برای شوند،می خرد مجزا بخش های به هاداده آن، درضمنِ. پردازدمی هاداده دقیق بررسی راه از

 مطرح آنند، از حاکی که هاپدیده درباره سؤاالتی و شوند،می بررسی دقت با هاتفاوت و هامشابهت آوردن

را  راه و شودمی بررسی یا رودمی سؤال زیر یا دیگران و محقق خود هایپیش فرض ترتیب، بدین. گردندمی

 را هاپدیده و هاداده تا دارد قصد باز کدگذاری (62: 1385 کوربین، و گشاید. )استراسمی کردن کشف برای

 باز ( کدگذاری330: 1388 شوند. )فلیک،می مجزا هم از هاداده ابتدا منظور این هب. درآورد مفاهیم قالب در

داده ها نمونه گیری
وننظری و تحلیل مت

کدگذاری باز

ولیهتشکیل مفاهیم ا

کدگذاری محوری

تشکیل مفاهیم 
محوری

یکدگذاری انتخاب

تشکیل مقوله ها

نظریه/ارائۀ الگو



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

133 

 

 ادشانابع و خصوصیات برحسب و شوند،می شناسایی مفاهیم آن در که است روندی مبنایی نظریه روش در

 (74:  1385 کوربین، و یابند. )استراسمی گسترش

مورد بررسی  1396تا سال  1368قشار مختلف از سال برای کدگذاری باز، بیانات مقام معظم رهبری با ا

سخنرانی کلیدی و مهم انجام شد. نمونه ای از جدول کدگذاری  100قرار گرفت. کدگذاری باز از میان، حدودا 

 نمایید.است. نمونه ای از فرایند کدگذاری باز را در جدول شمارة یک مشاهده میشدهباز در زیر نشان داده

 

 نمونه کدگذاری باز-جدول شمارة یک

ف
ردی

 

 مفاهیم ابتدایی کدها

 از جوششی به دارد نیاز است، ضروری و الزم امر یک بسیار دالیل به که انسانی علوم در تحوّل 16ن.پ. 1

 جوشش این هادانشگاه خود در هم فرهنگی انقالب عالی شورای در هم. بیرون از حمایتی و درون

 حمایت، این مصادیق از یکی که باشد داشته وجود باید هم بیرون از حمایت دارد؛ وجود درونی

 (1394/ تیر/ 13.)است تحوّل شورای مصوّبات از وزارت و دانشگاه تبعیّت

 یرغ مبناى است، مادّى مبناى است، غیرالهى مبناى غربى، انسانى علوم مبناى که است این حرف 42ن.ت. 2

 (1393/ تیر/ 11.)نیست سازگار دینى مبانى با ت،نیس سازگار اسالمى مبانى با این است؛ توحیدى

 نسانیا علوم معرفتی هایپایه اصالح بدون تلویزیون و سینما در تحول و انسانی علوم در اصالح 17ن.ج. ۳

 لمایع و علمیه هایحوزه با موثر ارتباط گرو در نیز هاپایه این اصالح و نیست امکانپذیر غربی

 (1391/ اسفند/ 1.)است دین

 نیانیب کار یک پرورش، و آموزش تحول بگیرد؛ انجام باید که است الزم کار یک اداری نظام تحول 28ن.چ. ۴

/ 1.)است اساسی کار یک تحقیق، و آموزش مراکز در و هادانشگاه در انسانی علوم جایگاه است؛

 (1390/ فروردین

 مراکز و هادانشگاه اول، یدرجه رد تحقیق و علم یعرصه: دارد وجود گوناگونی هایعرصه 29ن.ح. ۵

 وردم کشور برای که بخشهائی یهمه در انسانی علوم تجربی، علوم ها،زمینه یهمه در تحقیقاتی

 شمشانچ مقابل در را دورتری مراحل بدهند؛ افزایش علم و تحقیق در را همتشان بایستی است، نیاز

 (1389/ فروردین/ 1.)ندکن تر متراکم باید را کار بدهند؛ قرار نظرشان مد و

 کریم قرآن در را انسانی علوم مبانی و کرد توجه قرآن دقائق و نکات به گوناگون هایزمینه در باید 18ن.خ. ۶

 (.1388/ شهریور/ 8)است مهمی و اساسی بسیار کار یک این. کرد پیدا و کرد جستجو



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

134 

 

 و ونمت در بازنگری و اصالح انگیزه، با و مستعد افراد جذب علوم، این منزلت و جایگاه تقویت 22ن.د. ۷

 ترویج و پژوهشی فعالیتهای و مراکز کیفی و کمی ارتقاء آموزشی، هایروش و هابرنامه

 (1387/ دی/ 21.)آزاداندیشی و نقد پردازی،نظریه

 است.« نکته»ن: نشان دهنده نکات کلیدی و مخفف کلمه 

 1368تا  1396لف از الف، ب، پ، ت، ث، ...، ن: بیانگر سال های مخت

است که  6بیانگر نکته کلیدی شماره «  6ن.ب.» ، ... : بیانگر شماره نکته کلیدی است؛ برای مثال 3، 2، 1

در دیدار با اقشار علمی یا مسئولین مسئولین استخراج گردیده  1395در بیانات مقام معظم رهبری در سال 

 است.

 از یاپیچیده جریان. است مفهوم محوری یک به یم ابتداییمفاه دادن ارتباط کدگذاری محوری اما، روند

 طرح ا وهمقایسه راه از باز، کدگذاری همانند. است مختلف مراحل متضمن که است قیاسی و تفکر استقرایی

 رفبه ط و است متمرکز بیشتر هاشیوه این از استفاده محوری کدگذاری در اما،. گیردمی صورت هاپرسش

ست. اشده سوگیری الگویی پارادایم یا مدل یک راستای در یکدیگر به مقوالت دادن ربط و روابط کشف

 آمده در بدست مقوله های ابتدا تا می کنیم تالش محوری کدگذاری در ما (116:  1385 کوربین، و )استراس

 انطباق ما قیقمبنای تح با و بوده بیشتری اهمیت دارای که را مقوالتی از دسته آن و پاالیش را باز کدگذاری

 ظرن در مقوالت محوری عنوان به مرحله این در را مقوالت این کنیم، جدا را کندمی پیدا بیشتری ارتباط و

 که قوالتیم سایر تا این بار کوشیدیم و بازگشتیم موجود هایداده و تحقیق میدان به دوباره سپس. گرفتیم

 ما تالش محوری مرحله کدگذاری در واقع در. نیمک پیدا را شوندمی تعریف مدنظرمان محوری مقوله حول

 یمحور مقوالت با را هاداده در میدان موجود هایپدیده سایر ارتباط محوری مقوالت احصاء با تا براین است

  آوریم. دست به مدنظر

در این پژوهش، بعد از اینکه مفاهیم ابتدایی در کدگذاری باز مشخص گردیدند، نوبت به کد گذاری 

مفهوم  145ی رسید و در این مرحله مقوالت فرعی و اصلی ذیل مفاهیم محوری قرار گرفتند و از میان محور

مقولة اصلی استخراج شد. جدول زیر نشانگر کدهای  6محوری و در ادامه و در مرحلة کدگذاری انتخابی 

د مدلی نجر به تولیمحوری و مقوالت اصلی است، روابط بین این مقوالت و نکات کلیدی در سطحی باالتر م

پردازیم. مقوالت اصلی و فرعی و برخی مفاهیم سیاستی برای تحول در علوم انسانی شد که در ادامه به آن می

 محوری و کدهای باز مربوطه را در جدول شمارة دو مشاهده می کنید.

 نمونه فرایند کدگذاری محوری -جدول شماره دو
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مقوالت 

 (۶اصلی)

مقوالت 

 فرعی

 (۴۳۰کدها) (1۴۵ری)مفاهیم محو

ارزش های 

 بنیادین

)ارزشگذار

 ی(

تفکر ارزشی/ جهت داری/ ارزش و تقدس  عمومی

ذاتی/ ارزش های دین اسالم/ کرامت/ نافع 

بودن/ جهد/ ..... /عمل صالح/ کارایی/ عزت و 

 اقتدارآفرینی/...

/ 3/ ن.الف.2/ ن.الف.1ن.الف.

/ 23/ ن.ب.9/ ن.ب.2/ ن.ب.1ن.ب.

 /...50/ ن.ب.49ب./ ن.48.../ ن.ب.

ابتکار/ صدق/ تعهد/ امید/ اتقان/ ویژگی انقالبی/  اختصاصی

بصیرت/ صبر/ ثبات/ .../ شخصیت و هویت 

 ملی/ غیرت ملی/...

/ 8/ن.ت.7/ن.ت.6/ن.ت.4ن.ت.

/ 25/ ن.ث.12/ ن.ث.28ن.ت.

/ 30/.../ ن.ث.3/ن.ف.29ن.ث.

 / ...3ن.ج.

مدل مفهومی 

 علم

علوم و 

های دانش

 نظری

 کردن علوم انسانی/ ارجحیت فکر/ تکیهبومی 

ها/ تهها به سایر رشنافع/ تعمیم پیشرفت علم بر

 آفرینی/افزاری/  خط شکنی در علمجنبش نرم

ا زشکنی/ ..../ درونبستبن و نو فکر و نو راه

بودن علم/ توجه به علوم غیردینی در کنار علوم 

 دینی/...

/ 11/ ن.چ.10/ ن.چ.9/ ن.چ.27ن.ث.

/ ..../ 22/ ن.چ.14/ ن.چ.13ن.چ.

 /...4/ ن.س.4ن.ژ.

علوم و 

های دانش

 عملی

سیاستگذاری 

 تحول

 و قوانین

 مقررات

 عملیاتی /اسالم و انقالب معیارهای مطابق

/ کشور سرزمینی علمیِ آمایش سند سازی

 اب متناسب دانشگاهی جهاد پنجم برنامه تدوین

 دانش هایشرکت تاسیس و مقاومتی اقتصاد

 نظام جادای/ بنیان دانش اقتصاد به تشویق/ انبنی

-مهبرنا فرهنگی و فکری فعالیت/ نوآوری ملی

 /انسانی علوم کردن بومی/ عمیق و هدفمند مند،

 و افزاریسخت امکانات و زمینه آوردن فراهم

 .../ نخبگان نیاز مورد افزارینرم

/ 2.ج.ن/ 10.ت.ن/ 14.پ.ن/ 4.پ.ن

/ 19.ح.ن/ 11.چ.ن/ 4.چ.ن/ 15.ج.ن

... 
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 نظام خرده

 و مسائل

 هااولویت

/ هادانشگاه در سیاسی کار انجام ضرورت

 از حمایت لزوم/ دانشجویی سازیگفتمان

 راهبرد/ نخبگان فرار/ انقالبی هایتشکل

 شدن همراه/ نخبگان سرخوردگی از جلوگیری

 و معنوی واالی هایآرمان با علمی حرکت

 و مؤمن جوانان از مضاعف حمایت/ انقالبی

/ هنخب بانوان برای الزم شرایط ایجاد/ انقالبی

/ استغناء روحیه/ ورزش و تهذیب تحصیل،

 سیاسی... تحلیل، دانش وآگاهی فهم، محیط

/ 28.ب.ن/ 26.ب.ن/ 16.ب.ن

 /42.ب.ن/ 41.ب.ن/ 38.ب.ن

/ 9.پ.ن/ 51.ب.ن/ 47.ب.ن

 .../ 1.ت.ن/ 10.پ.ن

 نظام خرده

 تامین

 بودجه)مالی

 (ریزی

 شپژوه مالی منابع ریزیبرنامه/ معلمان معیشت

 و سردرگمی مشکل حل/ درست استفاده برای

 مقاطع التحصیالنفارغ مالی مشکالت

 /علم در گذاریسرمایه/ تکمیلی تحصیالت

 تتحقیقا برای معنوی و مادی منابع کردن فراهم

 تخصیص در فرهنگی کار به الویت/ علمی

 /بودجه

/ 8.ژ.ن/ 14.ر.ن/ 12.پ.ن/ 1.پ.ن

 /9.ن.ن/ 5.ط.ن

 اداره تحول

 )مدیریت(

شناسی موقعیت شناسی/ راهبرد نظام وظیفه هاماموریت

علمی/ حمایت و اعتنا به جوانان در پژوهش/ 

ضرورت بازنگری/ ضرورت انجام کار سیاسی 

های در دانشگاه ها/ لزوم حمایت از تشکل

انقالبی/ مدیریت جهادی/ نهضت علمی/ روحیه 

ان دانشگاهی/ همکاری، همفکری فداکارانه مدیر

 و همدلی در جهت اهداف انقالب

/ 13/  ن.ب.11/ ن.ب.1ن.ب.

/ 17/ن.ب.16/ ن.ب.15ن.ب.

 7/ ن.چ.17/ ن.ت.13/ ن.ت.11ن.ت.

 

هویتمندی، انقالبی بودن/ ضرورت ارتباط  تصمیم گیری

مسئولین و دانشگاه/ ضرورت ترسیم چشم 

 فضاعم نخبگان/ حمایت جایگاه به انداز/ توجه

 معنوی های حل انقالبی/ راه و مؤمن جوانان از

کشور/ اهمیت دشمن خارجی/ نقشه  مشکالت

جامع علمی کشور/ توجه به اساتید در تصمیم 

 سازی

/ 34/ ن.ب.6/ ن.ب.5/ ن.ب.4ن.ب.

/ 15/ ن.ت.49/ ن.ب.46ن.ب.

 /12/ ن.ج.19ن.ت.

 و شاخص های نظام ارزیابی و نظارت/کشف اجرا

 دانش های شرکت به هنخبگان/ توج جذب

 مدیران/ ایجاد گزینش های بنیان/ شاخص

/ 38/ ن.ب.37/ ن.ب.30ن.ب.

/ 12/ ن.پ.47/ ن.ب.42ن.ب.

 /41/ ن.ت.13ن.پ.
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 نخبه/ برنامه ریزی برای بانوان برای الزم شرایط

رشد و صرف بوجه پژوهش/ تبدیل نقشه جامع 

علمی کشور به گفتمان/ زنجیر کامل و شبکه 

 عظیم تولید علم

ارزیابی 

 تحول

ارزیابی 

 هاسیاست

تجارب  بر مبتنی دفاعی علوم هویت حفظ

 و نخبگان بر تکیه ضرورت/ ایمان تقویت

 الگوی ایمبن بر پیشرفت/ نخبه عناصر شناسایی

 زیمرک هسته علمی پیشرفت ...//اسالمی ایرانی

 در روز مسائل از آگاهی/  واقعی پیشرفت

 علمی مرجعیت /هادانشگاه

 ...// 10.ب.ن/ 8.ب.ن/ 3.ب.ن

 /9.ت.ن/ 5.ت.ن/ 3.ت.ن

ارزیابی 

 عملکرد

اخالقی/  علمی/ انضباط شتاب نشدن کند

 در اندیشی آزاد های کرسی برپایی ضرورت

 روند حفظ علمی/ حرکت ها/ حفظ دانشگاه

/ ها آرمان سوی به .../ حرکت/علمی پیشرفت

 /المللی بین مسائل به نسبت حساسیت

/ 34.ت.ن/ 30.ت.ن/ 29.ت.ن

/ 10.ح.ن .../ 36.ت.ن/ 35.ت.ن

 /28.ح.ن

 دهنده نشان و ملت بیدار وجدان نمایشگر تحلیل آماری

 /.../علمی پیشرفت/  جامعه عمومی های گرایش

 معیار تقوا اسالم و انقالب معیارهای مطابق

 تولید و علم چرخه ارزیابی / تحلیل صحیح

 ثروت

 /8.ن.ن/ 3.ل.ن .../ 3.د.ن/ 13.خ.ن

تشویق نظام 

 و تنبیه

حمایت / پژوهش در جوانان به اعتنا و حمایت 

 نگاه ویژه به معیشت/  بنیان دانش های شرکت از

معلمان/ اثرگذاری استاد/ روحیه احساس 

تکلیف/ ازدواج دانشجویی/ کرسی های آزاد 

اندیشی/ تقویت انگیزه دانشگاهیان/ رقابت در 

 نوآوری علمی/ ایجاد فضای نقد/ ...

/ 1ن.پ. /38.ب.ن/ 13ن.ب.

/ 27/ ن.ت.25/ ن.ت.21ن.ت.

/ 5/ ن.ج.11/ ن.ث.9/ن.ث.31ن.ت.

... 

 

 انتخابی، کدگذاری در. کنندمی فرضیات یا توسعه قضایا و مدلسازی به اقدام کدگذاری انتخابی در محققان

 ینا در .شوندمی توصیف آنها ارتباط می شوند و عرضه مدل یک قالب در یکدیگر، با ارتباط در هامقوله

 و حکایتی اظهارات صورت تواند بهمی نظریه مثال، برای. شودمی ارائه مختلف اشکال به نظریه، مرحله،

 (81-82:  1391بیان شود. )ایمان،  فرضیات یا قضایا از ایمجموعه قالب در یا نمودار، صورت به داستانی،
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 و تمقوال بررسی از کنند تامی تالش انمحقق مرحله این در. است کدگذاری بخش ترینانتزاعی مرحله این

 و منظم ساختار است،نموده بندیدسته را آنها و استیافته دست بدان خود هاییادداشت در که مفاهیمی

 پدیده وردم در اصلی داستان خط توضیح و مبنایی نظریه یک ارائه آن نتیجه که آورند بدست را مدون الگویی

 راماج از اجمالی ارائه تصویری فرمول بندی این از هدف داشت که توجه ااینج در باید. است بررسی مورد

 فراتر یفیتوص از سطح لذا تحلیل. شود بیان کوتاه و مختصر هایعبارت با باید دلیل همین به و است بوده

 محققان داستان اصلی خط تشریح روند در (337: 1388 کند. )فلیک،می تشریح را داستانی خط و رودمی

 تمقوال اشراف به با و کرده را بررسی محوری کدگذاری و باز کدگذاری مرحله در آمده بدست هایداده داابت

 الح در عین و مختصر شرحی با آن از پس. کنند را مطرح داستان اصلی جوهره کنندمی سعی شده استخراج

 در. ندارتباط ده اصلی مقوله به را مقوالت دیگر و گرفته پیش در را داستان سیر خط اصلی، مقوله از جامع

 درک، صورتی قابل به را بررسی مورد پدیده هایویژگی که هستیم مواجه مبنایی نظریه یک با ما مرحله این

 ودارنم و یک مدل یا و هم به مرتبط جمله چند شامل تواندمی نظریه بیان. استنموده بیان موجز و معنی دار

 تلفیقی زا و یکپارچگی مقوالت بین هادادن ارتباط به بخشیدن نظم رایب اینکه اهمیت حائز نکته. باشد مدون

 در هاکردن قایسهم و فرضیه ارائه سؤال، پرسش بین مرتباً  آن در که گیریم،می بهره قیاسی و استقرایی تفکر از

 (132: 1385 کوربین، و )استراس.هستیم حرکت

 

 گیری و روایتگری مدلنتیجه

وان مدلی تی نکات کلیدی و دستیابی به مقوالت اولیه و سپس مقوالت اصلی، میدر این مطالعه با بررس

خطی برای تحول در علوم انسانی ترسیم کرده، ارتباطات و جایگاه مقوالت اصلی را، از طریق یک نمودار 

 (،بنیادین)ارزشگذاری هایارزش و معانی مفهومی خطی به تصویر کشید. مدل مفهومی خطی متشکل از؛ نظام

 ائلمس ،(مقررات و قوانین)حقوقی  نظام خرده مولفه؛ سه )با سیاستگذاری علم )مدل مفهومی علم(، نظام نهاد

نجی س اولویت مسائل، و هاماموریت اداره )با سه مولفه؛ (، نظام(بودجه ریزی)مالی تامین بحث ها واولویت و

ای هها، ارزیابی عملکردها و تحلیل دادهابی سیاستهای ارزیاجرا(، نظام ارزیابی با مولفه گیری و نظامو تصمیم

تنبیه. در این مدل اصل بر تحول در علوم انسانی است و حرکت از مبانی  و تشویق آماری و در نهایت نظام

شود، چرا که علوم انسانی حاکم)غربی( مبنای غیرالهی دارد و شالوده آن مادی های بنیادین آغاز میو ارزش

های بنیادین به منظور تحول در علوم انسانی رهنگ ایرانی ناهمسنخ است. استخراج ارزشو با زیست بوم ف
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-عظممهای بنیادین باید با مدل مفهومی علم از منظر مقامباشد. نظام معانی و ارزشسنگ بنای این مسیر می

ظام قولة بعدی نرهبری به عنوان منابع اصلی و پایه های استوار این مدل سیاستی در نظر گرفته شوند. م

توان سیاستگذاری کرد و نظامی برای اداره، سیاستگذاری است، با توجه به مفاهیم محوری بررسی شده، می

ای های الزم براجرا و ارزیابی را پیش بینی کرد. گام بعدی نظام اداره است که در این مرحله سیاستگذاری

ود. شت و این نظام با نظام تشویق و تنبیه تکمیل میاسشدهاداره و مدیریت فرایند تحول علوم انسانی دیده

البته تمامی این مراحل باید در نظام ارزیابی دائماً مورد آزمون و ارزیابی قرار گیرند، عمدتاً سنجه ها و 

ها و متناسب با مدل مفهومی علم استخراج شوند. در شمایی کلی مدل معیارهای ارزیابی باید از نظام ارزش

 است.شدهنسانی از منظر مقام معظم رهبری در شکل شماره دو نمایش دادهتحول علوم ا

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی علم

 

 علوم نظری/ علوم عملی

ارزش های بنیادین 

 )ارزشگذاری(

 

 اختصاصی / عمومی

 سیاستگذاری تحول

 قوانین و مقررات / مسائل و اولویت ها / تامین مالی و بودجه بندی

 اداره تحول )مدیریت(

 

 گیری ها          /        اجرا ماموریت ها     /      تصمیم

 ارزیابی تحول

 

 تحلیل آماری/       ارزیابی عملکرد /       ارزیابی سیاست ها
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 مدل سیاستی تحول در علوم انسانی از منظر مقام معظم رهبری –( 2شکل شمارة )

 بحث و نتیجه گیری

« عنام»ملل دنیا، آنچه که به ایجاد در پایان آنچه مسلم است این ماجراست که در نزاع بر سر هویت میان 

« حقیقت»تواند به عنوان پرداخته در علوم انسانی هر زیست بوم نهفته است و در واقع هر آنچه که یک ملت می

نیست،  است. البته تمام اختالف برسر مبانیبه آن تکیه کند در مبانی علوم انسانی به عنوان اصل پذیرفته شده

ه، عمل و آموزش علوم انسانی نیز اختالفات فراوانی میان نگاه اسالمی با نگاه در نوع نگرش، روش، نتیج

رهبری مستتر بود نگارندگان را مجاب کرده معظمهایی که در بیان مقامموجود وجود دارد. به همین دلیل آموزه

. همانطور که بپردازندتا با روش نظریه مبنایی به ارائه مدلی سیاستی برای تحول در علوم انسانی که ارائه شد، 

شود و طی در شکل شماره دو مشاهده کردید، تحول در علوم انسانی از معانی و ارزش های بنیادین آغاز می

تی، گردد. این مدل سیاسمسیر روشنی به نظام تشویق و تنبیه در عرصة عمل و تحقق این تحول منتهی می

ای هیاستی و عملیاتی مشخصی هستند. گزارههای سهای سیاستی است که حاوی گزارهخود موجد بسته

ه هایی که برخی بسیاستی ذیل مقوله های مدل از درجه بندی و اهمیت های متفاوتی نیز برخوردارند. گزاره

قوانین و مقررات تبدیل شده و یا اینکه این قابلیت را دارا می باشند، برخی راهبردهای کالن را گوشزد کرده 

ند. این کنامات اجرایی حتی تا سطوح مدیریت میانی در آموزش عالی را نیز بیان میو برخی سیاست ها و اقد

 بینید.گزاره ها را در جدول شماره سه می

 

 

 ویق و تنبیهنظام تش
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 گزاره های سیاستی ذیل مدل تحول علوم انسانی از منظر مقام معظم رهبری -جدول شماره سه

 گزاره های سیاستی مقوله های اصلی ردیف

 هایارزش 1

ادین بنی

 )ارزشگذاری(

 ها شکل گیرد؛ ایمان،وفا،مسئولیتتربیت باید مبتنی بر این ویژگی- عمومی

نفس،ابتکار،راستگویی،شجاعت،حیا،مصلحت اندیشی و عشق  به پذیری،اعتماد

 به کشور.

 باشد.ها جایگاهی تکریم شدهباید جایگاه معلم در نظام ارزش-

 باشد.اساتید وجود داشتهاعتقاد به مبانی دینی باید در معلمان و -

بصیرت، عملگرایی، تعهد،احساس مسئولیت،مجاهدت در راه خدا و شجاعت -

 هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.از ارزش

گری،پاکدامنی، هایی همچون؛ تدین، انقالبیدانشجو باید به ارزش-

 امیدواری،آرمانگرایی، شجاعت، فداکاری و عزتمندی مزین باشد.

 بنای علوم انسانی باید الهی باشد.م-

های جهانی توام با تفکر جهادی، روحیه جهادی به همراه استقالل از قدرت-

ای باید مورد توجه قرار خودباوری علمی، اخالق و عمل و همچنین نگاه جبهه

 گیرند.

 هویت علوم با توجه به تجارب باید حفظ شود.-

رد، بدین شکل؛ ایرانی ترسیم چشم انداز ایران باید انجام پذی-

مقتدر،عزتمند،برخوردار از عدالت،دارای حکومتی مردمی،پاک، جهادگر، 

 دلسوز و پرهیزگار و....

 پیشرفت باید بر مبنای الگوی ایرانی اسالمی صورت پذیرد.-
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 حساسیت نسبت به مسائل بین المللی باید وجود داشته باشد.- اختصاصی

 ذیرد.زنده کردن دین در دانشگاه ها باید صورت پ-

 انحصار علمی باید بشکند.-

مبانی معرفتی باید افزایش پیدا کند و بدنه دانشجویی با اساتید ارزشی ارتباط -

 بیشتری باید داشته باشند.

 علم باید در خدمت عدالت باشد.-

 چرخه تولید علم و تولید ثروت باید ایجاد شود.-

 از الگوهای غربی باید پرهیز شود.-

 دانش و علم باید نهادینه شود.فرهنگ سنجش معنوی -

 های علمیه باید به وجود بیاید.ها و حوزهتعاون و همکاری دانشگاه-

 افزاری باید جدی گرفته شود.جنبش نرم-

 چشم انداز صدور علم باید ترسیم گردد.-

 کشور باید به استقالل علمی برسد.-

 علم همراه با ایمان باید باشد و....-
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فهومی مدل م 2

 علم

-علوم و دانش

 های نظری

 اولویت باید با پیشرفت علمی باشد.

 ریزی شود.دار باید پایهعلوم انسانی ریشه-

 اسالمی پیش رفت.-باید با نگرش احیای علوم انسانی ایرانی

 علوم انسانی باید بومی شود.-

 فکر قبل از علم مورد نیاز است و باید مورد ارحجیت قرار گیرد.-

 یر ایستادگی، تولید علم باید اولویت قرار گیرد.در مس-

 با تکیه بر علم نافع باید منظومه کامل علمی تشکیل شود.-

 پیشرفت به سایر رشته ها باید تعمیم پیدا کند.-

های معنوی و الهی حرکت و پیشرفت علمی باید به عنوان ارزش گیریجهت-

 نهاد علم مورد توجه قرار گیرد.

 خلی باید برای ساخت کشور مورد استفاده قرار گیرد.علم و فناوری دا-

 گذاری شود.باید بر علوم انسانی و علوم پایه سرمایه-

 تالش علمی باید مولد باشد و مرزهای علمی را بشکند.-

 باید در علم آفرینی خط شکنی کرد.-

 شکنی کنیم.بستدر مسیر تولید علم باید بن-

 علم باید درون زا باشد.-

 ر علوم دینی باید به علوم غیر دینی نیز توجه کرد و...در کنا-

-علوم و دانش

 های عملی

سیاستگذاری  3

 تحول

 و قوانین

 مقررات

 جذب برای هاصالحیت بررسی بویژه دانشگاه فرهنگیان در فرآیندها همه-

 و سالم باید علمی هیأت اعضای و اساتید انتخاب و دروس محتوای معلمان،

 باشد. انقالب و اسالم رهایمعیا با مطابق

 و آموزش نظام بنیادین تحول سند راه نقشه تهیه و اجرایی ستاد شکیل-

 و جمعیتی هایسیاست بر مبتنی درسی هایبرنامه رویکرد پرورش، اصالح

 مقاومتی باید انجام پذیرد. اقتصاد

 سازی شود.کشور باید عملیاتی سرزمینی علمیِ سند آمایش-

 تاسیس و مقاومتی اقتصاد با باید متناسب دانشگاهی جهاد جمپن برنامه تدوین-

 بنیان صورت پذیرد. دانش هایشرکت
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در نگارش مقررات باید مجاری تشویق به اقتصاد دانش بنیان در نظر گرفته -

 شود.

 نظام ملی نوآوری باید ایجاد شود.-

الش تباید در قوانین و مقررات « منظومه کامل علمی»برای تقویت و تولید -

 شود.

 مند، هدفمند و عمیق باید انجام پذیرد.فعالیت فکری و فرهنگی برنامه-

نخبگان  نیاز مورد افزارینرم و افزاریسخت امکانات و زمینه آوردن فراهم-

 شود.باید در تدوین قوانین و مقررات جدی گرفته

 التحصوم به اندیشه و فکر تبدیل زنجیروار چرخه تسهیل قانونی برای ایجاد-

 تجاری صورت گیرد.

 دانشگاه باید انجام پذیرد. هر در گاهپژوهش یک حداقل تشکیل-

 طراحی نقشه جامع علمی کشور باید انجام پذیرد.-

 یی تشکیل گردند.دانشجو یها پژوهشگاه-

در قوانین و مقررات ترتیبی اتخاذ شود تا اساتید در فرایند تصمیم سازی -

 مشارکت داشته باشند.

 ورودی و خروجی دانشگاه ها انجام پذیرد. ارزیابی-

سازوکاری قانونی جهت استفاده از نخبگان علمی در دستگاه مدیریتی تبیین -

 شود و....

 و مسائل نظام

 هااولویت

 ها ضرورت دارد.انجام کار سیاسی در دانشگاه-

 سازی دانشجویی باید انجام پذیرد.گفتمان-

 ایت قرار گیرند.تشکل های انقالبی باید مورد حم

 روش اقناع باید مبتنی بر قانع کردن دل ها باشد.-

 ها نظام سیاستگذاری باشد.جلوگیری از فرار نخبگان باید از اولویت-

 راهبردهایی برای جلوگیری از سرخوردگی نخبگان باید به وجود آیند.-

 انقالبی باید تقویت و معنوی واالی هایآرمان با علمی حرکت شدن همراه-

 شود.

انقالبی باید در انتخاب افراد  تعهد و الهی و دینی هایآرمان به جدی اهتمام-

 مورد توجه قرار گیرد.

 انقالبی باید در دستور کار قرارگیرد. و مؤمن جوانان از مضاعف حمایت-
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 نخبه باید در اولویت قرار گیرد. بانوان برای رفع نیازهای الزم شرایط ایجاد-

 جاعش ورز،اندیشه امیدوار، تدین، انقالبی، مصمم،هوشیار،م» جوانانی تربیت-

 نرم باید تقویت شود. جنگ افسران عنوان به «فداکار و

 ایشعاره عمق و ژرفا روشنگریِ و تبیین برای هوشمندانه و سنجیده اقدام»-

 میعل تدوین» و «آینده برای کادرسازی» ،«سطحی اقدامات از پرهیز» و «انقالب

باید از  «گذشته سال 38 طول در انقالب انگیزشگفت و اکممتر هایتجربه

 های نظام سیاستگذاری باشد.اولویت

 ورزش باید تسهیل شود. و تهذیب دستیابی به تحصیل،-

 روحیه استغناء باید تقویت گردد.-

محیط فهم سیاسی، تحلیل سیاسی، دانش سیاسی و آگاهی سیاسی باید ایجاد -

 گردد.

 متدین ضروریست. و انقالبی نیروهای بر شپرور و آموزش تکیه-

 در روند سیاستگذاری استقالل از قدرتهای جهانی یک اصل باید باشد.-

 تکیه بر ارزش های انسانی در روند سیاستگذاری باید مورد توجه قرار گیرد.-

 سیاستگذاری باید متناسب با حرکت جهادی باشد.-

 تقویت روحیه ما می توانیم باید لحاظ شود.-

 تقویت روحیه فداکارانه مدیران دانشگاهی.-

 مقاالت باید متناسب با نیازهای داخلی انجام پذیرند.-

 انسانی باید انجام گیرد. علوم در بنیادین تحول-

 تقویت روحیه احساس تکلیف در روند سیاستگذاری باید لحاظ شود.-

 مراهه و قوی منطق با دانشگاهی، هایمحیط در گفتمانی ایجاد فضای رقابت-

 مخالف باید صورت پذیرد. تحمل با

 زنجیره علمی باید شکل گیرد.-

 آن باید مورد توجه باشد. حقیقی مفهوم و نخبگی اصل-

 تقویت بنیه علمی کشور باید در اولویت قرار گیرد.-

 حرکت پرشتاب علمی باید تداوم داشته باشد.-

ر د مد نظر قرادر نظر داشتن دشمنان خارجی در پروسه پیشرفت علمی بای-

 گیرد.

 اقتدار باید درونزا باشد.-
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 پیشرفت علمی در خدمت نیازهای کشور باشد.-

 مرجعیت علمی باید مد نظر قرار گیرد.-

 پیشرفت باید بر مبنای الگوی ایرانی اسالمی باشد.-

 ایجاد فضای بحث در محیط دانشگاه ضروری است.-

 داری اسالمی باید درفضای بحث و گفتگو پیرامون مسائل روز نظیر بی-

 ها به وجود آید.دانشگاه

 علمی باید استمرار یابد. زای درون و پرشتاب پیشرفت-

 دانشجویان. میان در سیاسی صدر زمینه سازی برای ایجاد شرح لزوم-

 حضور مسئولین در دانشگاه ها ضروری است.-

ه اشتای دهای دانشجویی باید نگاه جبههدر مواجهه با ضد انقالب، تشکل-

 باشند.

 مصرف باید شکل بگیرد. تا علمی ایده چرخه-

 تربیت اساتید همچون چمران باید مورد توجه قرار گیرد.-

 و شجوییدان بدنه ارتباط معرفتی دانشجویان به واسطه مبانی ارتقای تقویت-

 ارزشی. استادان

 زمینه سازی برای بازگشت نخبگان به کشور باید صورت پذیرد.-

 برای کشف و پرورش استعدادهای درخشان باید تعبیه شود.ساز و کاری -

 برای کیفیت ذهنی و زندگی دانشجویان باید تدبیر کرد.-

 دانشگاه ها باید حاکم باشد. علمی های رشته به متوازن نگاه-

 کشور باید ترسیم گردد. در علمی رشد فرآیند-

 فضای امید در دانشگاه ها باید به وجود بیاید. و...-

 تامین امنظ

بودجه )مالی

 (ریزی

 معیشت معلمان باید اولویت اول باشد.-

 برنامه ریزی منابع مالی پژوهش برای استفاده درست از آن باید انجام گیرد.-

حل مشکل سردرگمی و مشکالت مالی فارغ التحصیالن مقاطع تحصیالت -

 تکمیلی باید مورد اولویت باشد.

 جه قرار گیرد.سرمایه گذاری در علم باید مورد تو-

 منابع مادی و معنوی برای تحقیقات علمی باید فراهم آید.-

 الویت به کار فرهنگی در تخصیص بودجه باید رعایت شود و...-
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 حمایت و اعتنا به جوانان در پژوهش باید تقویت شود.- هاماموریت اداره نظام 5

 سرعت رشد علمی باید باال رود.-

 گاه ها امری ضروری است.بازنگری در فضای سیاسی دانش-

 ها باید کار سیاسی انجام گیرد.در دانشگاه-

 برای ایجاد نهضت علمی باید مدیریت جهادی داشت.-

 نهضت علمی نباید متوقف شود.-

 مدیران دانشگاه ها باید روحیه جهادی داشته باشند.-

در جهت اهداف انقالب همکاری، همفکری و همدلی باید مورد توجه قرار -

 . و...گیرد

 ارتباط مسئولین و دانشگاه باید ضروری در نظر گرفته شود.- تصمیم گیری

ترسیم چشم انداز برای مدیریت آینده کشور به دست دانشجویان باید انجام -

 گیرد.

 نخبگان باید مورد توجه قرار گیرد. جایگاه-

 جوانان مومن و انقالبی باید حمایت مضاعف شوند.-

 رای حل مسائل کشور باید مورد توجه قرار گیرند.های معنوی براه حل-

 در تصمیم سازی های کشور باید از اساتید دعوت به مشارکت کرد.-

 ترسیم نقشه جامع علمی کشور باید اولویت اول باشد. و...-

 نباید به افراد اتهام غیر انقالبی زد.- اجرا

 ساز و کاری برای جذب و کشف نخبگان باید به وجود آید.-

 تسهیالتی برای شرکت های دانش بنیان باید در نظر گرفته شود.-

 تعهد و الهی و دینی آرمان های به جدی در گزینش مدیران باید اهتمام-

 انقالبی مورد توجه قرار گیرد.

 فضا برای بانوان نخبه باید مهیا شود.-

 برنامه ریزی برای رشد و صرف بوجه پژوهش باید اجرایی شود.-

 علمی کشور باید به گفتمان تبدیل شود.نقشه جامع -

 زنجیر کامل و شبکه عظیم تولید علم باید شکل گیرد و...-

ارزیابی  ارزیابی تحول 5

 هاسیاست

بی ایمان باید مبنای ارزیا تقویت تجارب بر مبتنی دفاعی علوم هویت حفظ-

 ها باشد.سیاست
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 ست.ری ضروری انخبه در روند تحول ام عناصر شناسایی و نخبگان بر تکیه-

 اسالمی باید صورت گیرد. ایرانی الگوی مبنای بر پیشرفت-

 واقعی باید مد نظر قرار گیرد. پیشرفت مرکزی هسته علمی پیشرفت-

 دانشگاهیان باید از مسائل روز آگاه باشند.-

 علمی باید مبنایی برای ارزیابی سیاست های تحول باشد.  مرجعیت-

 باشد و... تحلیل باید صحیح معیار تقوا-

ارزیابی 

 عملکرد

 علمی نباید کند شود. شتاب-

 اخالقی باید مبنایی برای ارزیابی باشد. انضباط-

 ها امری ضروری است.دانشگاه در اندیشی آزاد هایکرسی برپایی-

 علمی از ضروریات روند تحول است. حرکت حفظ-

 علمی باید حفظ شود. پیشرفت روند-

 ها باشد.آرمان سوی به حرکت علمی باید-

-المللی باید در میان دانشگاهیان وجود داشته بین مسائل به نسبت حساسیت-

 باشد. و...

 ثروت باید مدام صورت گیرد. تولید و علم ارزیابی چرخه- تحلیل آماری

 باید به پیش رفت. اسالم و انقالب معیارهای مطابق-

 هایگرایش هندهد نشان و ملت بیدار وجدان رشد علمی باید نمایشگر-

 جامعه باشد. و... عمومی

 حمایت و اعتنا به جوانان در پژوهش باید صورت پذیرد.- نظام تشویق و تنبیه 6

 های انقالبی باید حمایت شود.از تشکل-

 از شرکت های دانش بنیان باید حمایت شود.-

 فضای رقابت، امید و تکریم باید به وجود بیاید.-

 گری باید تبلیغ شود. روحیه پرنشاط و مطالبه-

 جریان علمی کشور باید به سمت کاربردی شدن حرکت کند.-

 نظارت و ارزیابی دائمی باید صورت پذیرد.-

نخبگان  نیاز مورد افزارینرم و افزاریسخت امکانات و زمینه آوردنفراهم-

 باید انجام پذیرد.

 گیرد. د انجامانگیزه بای و میل افزایش برای تحقیقی و علمی مراکز به کمک-
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 توجه به مسائل مادی دانشجویان و اساتید ضروری است.-

 مدیریت کیفیت ذهنی و زندگی دانشجو و استاد باید مد نظر قرارگیرد و..-
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 ،مقام نمایندگی نهاد قم، ،دانشجویی هایتشکل نقش و علمی جهاد ،(1393) همکاران و امین مدنی 

 .معارف نشر ها،انشگاهد در رهبری معظم

 سایت وب Leader.ir ، 1396-1368 ،(العالی مدظله) رهبری معظم مقام بیانات. 

 



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

151 

 

 

References: 
 

 Bamdad soufi, Jahanyar; Shahbaz moradi, Saeid & Salimi, Majid. (1384), 

Content analysis using fundamental theory, operational and novel 

approach in qualitative research method, Industrial Management 

Quarterly, nomb 8. 

 Dejkam, Ali. (1388), Sayeh sare Velayat: Charter of the demands of 

Supreme Leader of the University and academics, Publisher: The 

institution of the Supreme Leader's Representation at the Universities, 

education, First Edition. 

 Ejtehadi, Mostafa. (1377), An Analysis of the Capabilities and 

Shortcomings of the Higher Education System in the Islamic Republic 

of Iran. Journal of Research and Planning in Higher Education. 

 Flake, Eve. (1388), Income on qualitative research, ed by Hadi jalili, Neji 

Publishing, Second Edition. 

 Esmaeili, Maryam; Salsali, Mahvash & Cheraqi, Mohamadali. (1392), 

Quality in grounded theory studies, Qualitative research in health 

sciences. Year 2, nomb 3. 

 Iman, mohamad taghi; mohamadian, manije. (1387), Methodology of  

Fundamental Theory. Scientific-Research quarterly of humanities 

methodology. Year14,nomb 56. 

 Iman, mohamad taghi. (1391), Methodology of qualitative research, 

Qom, Publications of the Institute of Higher Education and University. 

 Khamenei, Seyed Ali. (1390), Hadise velayat, Compact Disc: A set of 

guidelines form the Supreme Leader of the Islamic Revolution, Tehran: 

Islamic Revolutionary Research and Cultural Institute. 

 Khan mohamadi, Hadi; Baghery, Mesbaholhoda. (1389), Designing the 

Conceptual Model of the Islamic Republic of Iran Scientific System, 

Based on the idea of the Supreme Leader. Strategic Management 

Thought, nomb 5. 



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

152 

 

 Madani, Amin & Partners. (1393), Scientific Jihad and the role of student 

associations, Qom, the representative institution of the Supreme Leader in 

the universities, Maaref Publishing. 

 Poursaeid, Seyed Masoud; Shahmohamadi, Mohamad. (1395), Designing 

a pattern of scientific jihad from the point of view of the Supreme 

Leader, Journal of Islamic Management Research, year 24, nimb 1. 

 Sanjaghi, Mohamadebrahim; Farahi, ali & Zeinolabedini, Majid. (1393), 

Understanding the dimensions and factors of transformational 

leadership based on the words of Imam Khamenei, Islamic 

Management Quarterly, year 22, nomb 1. 

 Siahpoush, Amir; Aghapour, Ali. (1391), Culture in the perspective of the 

Supreme Leader, City Publishing Institute, Center for Social and Cultural 

Studies of Sadra. 

 Strauss, Anselm; Corbin, Gulbot. (1385), Principles of Qualitative 

Research Methodology: Basic Theory, Procedures, and Practices. ed 

by Biok Mohamadi. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. 

 Website: Leader.ir,  Statement by the Supreme Leader, 1368-1396. 

 

  



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

153 

 

“Modeling a policy of transformation in the humanities based 

on the Supreme Leader's perspective” 

 

Nowadays, what is a precious capital for a civilization, land or a political system 

is its humanities. The existing humanities for the Iranian-Islamic identity is like 

an unfinished building that is leading to demolition. Certainly, the evolution of 

the humanities and the attention to the available resources will coincide to the 

comprehensive progress. The need for this is induce the author using the 

Grounded Theory to identify the pattern of transformation in humanities from 

Supreme Leader point of view with review and study his statements, a review of 

the concepts; Science, , culture and evolution in humanities, in academic course 

and the Seminary categories and… in his  speech from 1368-1396. Originally, we 

would like to answer this question that What are the characteristics of the policy 

model of humanities development in the perspective of the Supreme Leader. This 

process started with open coding, by extracting key concepts then the axial 

concepts and reaching the categories; Leads to design a policy propositions and 

eventually a policy model. Overall 430 open source has been determined which 

ultimately were conceptualized in 145 concepts. Then check out more categories 

that are under 6 main categories.  

 

Keywords: Modeling / Policy making / Humanities / Evolution/ Supreme 

Leader/ 
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تان فرهنگس ینیعلم د یهبر اساس نظر ایران، در علم تولید سازمان تعریف باز

 قم یعلوم اسالم

 37جهانبخش عباس

 38زادهالعراقینشیخ حسن

 :یدهچک

تصرف  ییتوانا یجادعبارتند از: ا ینیعلم د یاتخصوص ینمهمتر ی،فرهنگستان علوم اسالم یدگاهاساس د بر

و  عقل ی،وح»تحوالت عالم، حضور توأمان  یزمنبودن مکان یو جبر تایکاسالم در عالم،  یانجر یکردبا رو

. ینیصحت علم د یاربه عنوان مع «یتالئم و کارآمد یت،حج»و قرار گرفتن یعلم یاتنظر ییدر برپا« تجربه

 یهبرپا یعلم یات. ساختار نظرشودیم یعلم یاتدر علم باعث تحول در ساختار نظر یاتخصوص ینا ییبرپا

از موضوع و معادالت و  یحاک یمدل مفهوم ی،آن در نظام ارزش یگاهکمال موضوع و جا»شامل  هیدگاد ینا

 یرضرو یزعلم را ن یددر سازمان تول یبه علم، بازنگر ینگاه ین. چنیباشدم« تصرف در موضوع یابزارها

ب انقال یعال یعلم مانند شورا یاستگذاریفرهنگستانها، مراکز س یه،علم یهاحوزه یگاهساخته و سهم و جا

 یزیو برنامه ر یریتنظام اجرا مانند سازمان مد کارشناسی مراکز و هادانشگاه یقاتی،مؤسسات تحق ی،فرهنگ

فوق تحت  یمتقوم سازمانها یتتنها با تعامل و فعال ینیبه علم د یابیاساس دست ینند. بر اکیم یفرا باز تعر

 هاییژگیرو و یش. در مقاله پباشدیم یسرم یندیو فرا یانو در ارتباط خاص سازم یکدیگرسازگار با  یروشها

 .است قرار گرفته یقآن مورد تحق یندو فرا یارتباطات سازمان ینا یاصل

 ارتباط حوزه و دانشگاه یقاتی،تحق یهاسازمان ینی،سازمان مولد علم د ینی،: علم دکلیدواژگان

 

  

                                                           
 )برگرفته از رساله دکترای نگارنده( پژوهشگر دوره دکتری دانشگاه هنر اصفهان37

 گر گروه منطق و روش شناسی فرهنگستان علوم اسالمی قمپژوهش38 
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 مسأله انیب و مقدمه -1

« لمعتولید سازمان » یلهمشخص به وس یا« مساله»حل  یکه برا ییمردن داناامروزه علم، نه به صرف ارزش ش

 یفرآور یااطالعات و  یداست که به تول یاجتماع یعلم، نهادهاتولید . منظور از سازمان رودیم یشبه پ

 قاتی،یقدر قالب مسائل تح یازهان ینپردازند. ایم (جامعه یازهایبه منظور رفع ن)دانش موجود  یاناطالعات از م

علم شامل عناصر و  ید. سازمان تولگردندیم یجاددر خود سازمان ا یاسازمان عرضه و  ینتوسط جامعه به ا

. باشدیدر جامعه م یقتحق یو متکفل اصل رساندیم یاری یقآنها است که جامعه را در انجام تحق یانم یروابط

 یهانگاهب ی،تجار ی،صنعت یعلم به نهادها یدتول یو تخصص یعال هایخهاز شا یاریامروزه بسبه عنوان نمونه 

توان جزء یمنظر م ین( و آنها را از ا20: 1993، 39منتقل شده )بوِررو یاجتماع یهاسازمان یو برخ یاقتصاد

 بعلم محسو یدعنصر در سازمان تول ینها مهمترعلم در نظر گرفت، اما هنوز دانشگاه یدعناصر سازمان تول

 (8: 2010 ،40یکوی)اشت شوندیم

ی برای حل نظام وجود دارد. هر سازمان علم یقیساختار سازمان علم و نظام مسائل جامعه ارتباط وث میان

پردازی دارد. کالن مسائل هر جامعه ای کارآ نیست و هماهنگی بین این دو، خود نیاز به پژوهش و نظریه

 41است. یو تحقق تمدن اسالم یماسال یبه سبک زندگ یابیدست ی،اسالم یجمهور ییغا مساله و هدف

 است که منطقا متفاوت از یمتناسب یارائه دستگاه علم ی،کالنی و هدف اجتماع ینبه چن یابیدست الزمه

 این اهداف به رسیدن اوالً. چرا که است برگزیده را دیگری مقصد و آرمان که است ایجامعه یعلم یاتنظر

 میعل دستگاه بدون که است اجتماعی مختلف موضوعات از پیچیده و هماهنگ توصیف نیازمند چنینی،

 و هامانتابع آر نظام، در بندیاولویت و است نظام دارای علمی دستگاه هر ثانیاً و نیست؛ انجام قابل متناسب

 علمی دستگاه نیازمند متفاوت، مقصد و آرمان دارای جامعه دلیل همین به و گیردمی شکل جامعه مقصد

تگاه دو دس ینا یاو  شودمیبه مسائل متفاوت محدود  یدو دستگاه علم ینتفاوت ا ما آیاا. باشدمی متفاوت

 یتارهاساخ یانم روابط یادارند؟ آ یزن یمتفاوت« سازمان علم»و « فلسفه علم» ،«یروش شناس»، «روش»به  یازن

 علم ظریاتن نوپایی دلیل به باشد؟میعلم  تولید سازوکارعلوم و  بندیطبقهعلم متأثر از مفهوم علم،  یدتول

                                                           
39 Borrero 

40 Stichwe 

 یاست، مرحله یمکشور اسال یلبعد تشک یاست، مرحله یدولت اسالم یلبعد تشک یمرحله یم،داد یلتشک یبعد نظام اسالم یم،داشت یانقالب اسالم یکما 41 

  ی،عظم رهبر. )مقام مکنیم یجادرا ا یدولت اسالم یدبا یم؛قرار دار یو کشور اسالم یدولت اسالم یمرحلهاست. ما امروز در  یاسالم المللینتمدن ب یلبعد تشک

 (( بیانات در دیدار مسئوالن نظام1383/ 08/ 06)
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 ین. در اتاس نشده ارائه علم یدتول سازمان در یازمورد ن تغییراتاز  یکامل تصویر یاتنظر ینا اغلب در دینی،

رآیند ارتباط و تبیین ف علم یداز تول یاجتماع یفتوص یلدل به یفرهنگستان علوم اسالم ینیعلم د یهنظر یانم

 ینمحقق اریعلم در اخت یدسازمان تول یفبازتعر یبرا یناصر مناسب، عساحات مختلف معرفت در تولید علم

 یررسب مورد یهنظر ینعلم در کشور بر اساس ا یدساختار تول ینوشته نحوه بازطراح یندر ا لذا. دهدمیقرار 

 قرار خواهد گرفت. 

غییرات سازمان یه علم بر تبرای این منظور ابتدا رابطه نظریه علم و سازمان تولید علم و نحوه تاثیر تغییرات نظر

گردد. سپس به بررسی سازمان تولید علم در ایران پرداخته و مشکالت این سازمان علم به اختصار بررسی می

را در برآورده ساختن نیاز کنونی جامعه ایران بیان خواهد شد. در ادامه نظریه علم دینی فرهنگستان علوم 

 یدولت سازمان آید،میبه دست  یهنظر ینکه از ا یاتیخصوص اساس اسالمی قم معرفی شده و در نهایت بر

 .گرددیم یشنهادو اصالحات الزم پ بازتعریف ،علم

 روش تحقیق و نحوه گردآوری اطالعات -2

، اطالعات مربوط به تاریخچه و وضعیت موجود سازمان تولید علم بررسی «اسنادی»در این تحقیق با روش 

تان علوم اسالمی، مرحوم سید منیرالدین حسینی الهاشمی عمده مباحث شده است. از آنجا که موسس فرهنگس

، برای معرفی نظریه علم دینی ایشان 42اندخود را به صورت شفاهی و در قالب جلسات پژوهشی ارائه کرده

 ها با استفاده ازعالوه بر استفاده از منابع مکتوب، در مواردی به این جلسات ارجاع داده شده است. این داده

اند. چهارچوب فلسفی و منطقی چه در نقد وضع موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته« استدالل منطقی»

باشد. چرا که این دستگاه، هم در سطح علوم و چه در ارائه نظریه پیشنهادی، نظریه علم دینی فرهنگستان می

ریزی و اجرا( هم در سطح روشی کاربردی )در سه حیطه علوم حوزوی، علوم دانشگاهی و کارشناسی برنامه 

)باز در سه حیطه روش تفقه، روش معادله و روش برنامه( و هم در سطح فلسفه ومنطق )فلسفه اصول فقه، 

فلسفه علم و منطق برنامه ریزی( سعی در ارائه یک منظومه منسجم و هماهنگ و به دور از التقاط نموده است 

تواند از مبانی خود به این مبنا و چهارچوب نظری دارد نمی پردازی که سعی در انتسابو هر گونه نظریه

 فلسفی، منطقی و روشی متغایر و یا متضاد استفاده کند.

                                                           
ان به نشانی ل فرهنگستفایل صوتی مربوط به این جلسات در دفتر فرهنگستان موجود بوده که بسیاری از آنها پیاده سازی شده و در پرتا 6000حدود  42 

www.isaq.ir  .سطوح مختلف دسترسی به آنها برای کاربران تعریف شده است 

http://www.isaq.ir/
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  علم هینظر و علم دیتول سازمان رابطه -۳

 ها،انسان املش علم تولید عنصربرد. سازمان تولید علم برای انجام تحقیق از عناصر و روابطی میان آنها بهره می

ود تا شمی گرفته کار به علم تولید سازمان در که است چیزی آنهر  و علم، اطالعات یددر تول شانیمناصب ا

 یاقتصاد و یفرهنگ یاسی،متأثر از ارتباطات س این عناصر و روابط آنها،. منجر به ایجاد و اتمام تحقیق گردد

 قتصادیا پیشرفت مثال عنوان به .یدآیم یددر سازمان علم جامعه پد ییراتیتغ یک،هر  ییربا تغ و بودهجامعه 

 برای مکانی معنی به هادانشگاه یساز علل مهم در تأس یکی یانه،و دوازدهم در غرب قرون م یازدهم هایسده

مسأله را می توان به عنوان عامل اصلی شکل دهنده  همین و( 537: 1376،)لوکاساست بوده تدرس و تدریس

الم الحکمه در جهان اس یتب یسدستور تأس یا. و معرفی نمود غرب در معل تولید سازمان و یا دگرگون کننده

مقابله با  سیاسی هدفبه  یگرد یکشورها یبه منظور ترجمه آثار علم یدر زمان حکومت خاندان عباس

 در جدید عنصری عنوان به گرترجمه هایسازمان 43السالم صورت گرفت. یهمعل یتاهل ب علمی مرجعیت

 نیز لمع تولیدسازمان  ییرتغ البتهدر جهان اسالم را متأثر ساخت.  یعلم حرکت ،آن زمان علم تولید ساختار

 کیعلم از ارتباطات جامعه  یدسازمان تول تأثیرپذیری لزوماً و کندیم یجادا ییراتیتغ جامعه، ارتباطات در

و به  ینگبا ارتباطات فره علم یدرابطه عناصر و روابط سازمان تول یمقاله به دنبال بررس ین. اما انیستطرفه 

و  یاقتصاد سیاسی، ارتباطات یرگذاریبه نحوه تأث ینبنابرا و بودهعلم  یهصورت مشخص ارتباط آنها با نظر

 . تپرداخ نخواهدعلم  یدتول سازمان بر( باشدمی یعلم یه)که خارج از نظر یاز ارتباطات فرهنگ هاییبخش

 هیوابسته به نظر کند،یم یجادا آنها میان که روابطی در هم و دخو عناصر تعریف در علم، هم تولید سازمان 

 هاییو به چه گزاره «چیست»که علم  کندیم یانب یعلم یهنظر (2: 1997، 44)بارنت حاکم بر خود است. یعلم

و  آیدیم یدپد «چگونه» علم که کندمی یانعلم، ب یدباالتر عالوه بر تول ی. در سطحکرد علم اتصاف توانمی

 لم،ع تولید فرآیند و علم تعریف بر عالوه خود کمال حالت در علمی نظریه یک. یستچ یدشتول یندرآف

 . نمایدمی یانب یزن را یکدیگربر  شانتاثیرات چگونگی وعلوم  یانروابط م

                                                           
سلمانان ن ماتگاههای ستمگر بنی امیه و بنی عباس که به ناحق، مسند حکومت اسالمی را اشغال کرده بودند به شدت، احساس نیاز به پایگاهی مردمی در میدس43 

م دار وحی الهی بودند، دستگاههای حاککردند، و در حالی که اهل بیت پیامبر صلوات اهلل علیهم اجمعین یعنی همان اولیای به حق مردم، معدن علم و خزانهمی

ه خویش آوری صاحب نظران، به دستگاعای جز تهدید و تطمیع در اختیار نداشتند. از این رو کوشیدند تا با تشویق دانشمندان و جمبرای جلب افراد، وسیله

 (1383:29)مصباح یزدی،  رونقی بخشند و با استفاده از علوم یونانیان و رومیان و ایرانیان در برابر پیشوایان اهل بیت علیهم السالم دکانی بگشایند.

44  Barnett 
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 متصف «علمی» عنوان به بتوانند تا باشند دارا باید اطالعاتی هایگزارهکه  هاییویژگی و علم چیستی بیان

 اجزائی از منظم ایمجموعه سازمان، هر. نمایدمی یینعلم را تب یدسازمان تول یینها یدر واقع خروج گردند؛

 یانوابط معناصر و ر یلدل یناست. به هم «محصولی»به  یابیبه دنبال دست وشکل گرفته  «هدفی»با  که است

 نابراینب. یندصول و هدف مدنظر را محقق نمامح بتوانند که کنندمی پیدا چینش ایبه گونه یآنها در هر سازمان

 در هاآن میان روابط و عناصر از سطوحی رودمی انتظار آن، توصیف هایشاخصه و علم تعریف در تغییر با

 .نماید تغییر علم، تولید سازمان

 اریذتأثیرگ این اما گذارد،می تأثیر علم تولید سازمان در آن هایشاخص و علم تعریف در تغییر چند هر

در  ییریغت ینچن یرات. ممکن است تأثاست محدود و ابتدایی بسیار نشود، وارد علم تولید فرآیند در چنانچه

 اضافه( ندینما ینم علم تولید فرآیند به ورود و کرده بسنده علم هایدر شاخص ییرعلم)که تنها به تغ یفتعر

د علم باش یدتول سازماندر  یانشانروابط م در همان عناصر و یخرد و محدود فرآیندهایی شدن کم یا و شدن

 دگاهیدی در مثال عنوان. به نمایند کنترل است، شده اضافه که هاییشاخص حیث از را نهایی نتیجهفقط  و

 را آن زا حاصل نتایجو  داندیم یاله ینو مطالعه کتاب تکو یزتجو مستقل، صورت به را طبیعت مشاهده که

اقع و ینعلم و د یانکه تضاد م یو بجز در مواقع کندمی تعریف نماواقع هیال تشریع کتاب مطالعه مانند

 تولید سازمان رد زیادی تأثیر کند،می تأیید علمی نتایج از الهی تحلیل کردن ضمیمه با را نتایج باقی شود،یم

-طابقتمعلم،  لیدتوسازمان  یدر انتها یتنها با اضافه کردن ساختار توانمی و گذاردموجود در کشور نمی علم

ساختار  یریبه تغ یازیانجام داد و ن راشده  یدمحصوالت تول یبرا یاله یلتحل یجادو ا یند باآن  خروجی یابی

 علم نباشد.  یدتول

 آن نتوانه ک یبه نحو باشد عمیق بسیارشده ،  یجادعلم ا یفکه در تعر ییراتیتغ است ممکن مقابل نقطه در

 ذارگ ریزیبرنامهو  یندصورت چنانچه نتوان فرا ینا در. کرد تعریف موجود علم تولید سازمان ساختار در را

علم  یدتول یندبه فرا یورود تواننمیعمل  درنمود؛  یفاز سازمان علم موجود به سازمان علم مطلوب تعر

 رائه فلسفهرغم ا یاست که عل ییگراسنت یانمثال جر ین. نمونه بارز اگذارد تولید سازمان بر تاثیریداشته و 

 و علمی تنظریا خلق به و گذارده علم تولید سازمان بر تاثیری نتوانسته عمل در علم، از متفاوتی تعریف و

  :نویسد می گراییسنت نقیصه این نقد در لگنهاوزن. گردد منجر متفاوتی اجتماعی جهان

 وانتمیچگونه  ی،امروز متجدد یطاست که در شرا ینماند ایپاسخ میب یانگراسنت یکه از سو پرسشی»

 یانه پاب یسم،هندوئ یجهان هایاندیشه یهمشکل، بر پا یناصول مورد نظر را به کاربست؟ گنون در پاسخ به ا

اودان که با حکمت ج یکه نخبگان خاص کندمی یشنهادفاصله پ ینو در ا دوزدمیچشم  یتهعصر مدرن یافتن
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 کوماراسوامیار مطالعه آث یهبر پا ینکه کو یشنهادیت بپردازند. پسن یماندهباق یراثآشنا هستند، به حفاظت از م

 هندویی هایبرهمنبه کارکرد  یهشب یکارکرد توانندمی ینخبگان فکر ایناست که  ینا کندمیو گنون ارائه 

. ردازنددوباره سنت بپ ریزیپایهعصر مدرن به  آمدن پایان به از پس و باشند داشته( کاهنان طبقه عنوان)به 

 نصیب تیسرنوش چنین که نکند خدا و رسدمیو نامحتمل به نظر  یدبع کنندمی یمترس گرایانسنتکه  یطرح

 (16: 1386!« )گردد انسان

 و تعریف و یمبان به صرفا اگر نیز دینی علم نظریات سایر و نداشته گرایانسنتبه  اختصاصی نقیصه، این

در  ییرتغ چنانچه اما یند؛علم اعمال نما سازمان ساختاربر  یعمل یریتاث توانندبپردازند، نمی علم کارکردهای

علم  دیعلم گردد، عمق تصرف در سازمان تول یدتول ینددر فرآ ییرآن منجر به تغ هایعلم و شاخص یفتعر

به ثمر  یبرا تحقیقاتی هاییتچه فعال -1: سازدمیرا مشخص  یرعلم موارد ز یدتول یند. فرایابدمی افزایش

 این یزمان نسبت -3 دارند را هافعالیت این ارزیابی و انجام صالحیت افرادیچه -2است  یازن یقتحق نیدرس

 توازی و توالی و تحقیقاتی هایفعالیت تأخر و تقدم که معنا این به. است چگونه تحقیقاتی هایفعالیت

 تغییر آن رب نظارت شیوه آن بعت به و تحقیقات انجام سیر تغییر، از نوع این در. گرددمی مشخص هافعالیت

 . مایدن تغییر علم تولید سازمان در موجود عناصر میان حداقل، روابط که شودمیمسأله سبب  ینو هم کندمی

 شود،می لمع تولید فرآیند و مکانیزم در تغییر به منجر و گیردمی صورت علم تعریف در که تغییراتی چند هر

( آنها میان روابط منظر از چه و آن در رفته کار به عناصر منظر از)چه  علم تولید سازمان در تغییراتی باعث

الن عناصر ک هایمنزلتکالن و  یمعرفت نگردد، روندها یبندطبقه ییرمنجر به تغ ییراتتغ یناما اگر ا شود؛می

( سازمان باشد یعلم )هر چند در تمام یدو روابط خرد سازمان تول هارویه ییرو تنها به تغ دهدنمی ییررا تغ

 در تغییر هب منجر)که  معرفت بندیطبقهدر  ییرعدم تغ یلگفت که به دل توانمیحالت  ین. در اگرددمی یمنته

علم اقدام شده است و تحول  یدسازمان تول سازیبهینه به تنها(، شودمیمختلف  هایمعرفت ارزش و منزلت

 نخواهد داد.  یسازمان رو یندر ا یشگرف

 یترباال و اصالت و ارزش است یگرد هایمعرفتحاکم بر  یکه چه معرفت کندمی بیان معرفت بندیطبقه

 ینر چنگردند. د یلتحل یلمعرفت اص ینبر محور ا یدمعارف با یهبق یجهمعارف دارد. در نت یگرنسبت به د

 شوندمی یلحلت ایهگونبه  یاو  شوندیدانسته م یحصح یرغ یاباشند،  یلکه مخالف معرفت اص یاطالعات یحالت

ر اساس آن، علم ب یدتول یزممکان ییرمعرفت و تغ بندیطبقهدر  ییربا تغ .هماهنگ باشند یلکه با معرفت اص

هستند  لیاص هایمعرفتکه متکفل  ینیحالت محقق ین. در اشودمی یدچار دگرگون یقاتیروابط تحق یتمام

. ندرا تعیین می ک یگرصحت علوم د یارآنها مع یقاتقتح یجو نتا گیرندمیعلم قرار  یددر رأس سازمان تول
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 با متناسب رالم ع یدتول مکانیزمدهد و  ییرمعرفت را تغ بندیطبقهکه  ایگونه بهعلم  تعریفدر  تغییر ینبنابرا

مانند  صیاشخا وقتیعنوان نمونه  بهعلم خواهد گذاشت.  یددر سازمان تول یشگرف یراتتأث نماید، تبیین آن

و دورانت،  680: 1373کنند)راسل، می یعصر خود(علم را به قدرت تصرف معن یعنوان سخنگو )به یکنب

 مکانیزم در یمکانت مهم یاستقرا دارا ینیت،تصرف به تجربه و ع ییتوانا یوابستگ یلدل به، (126: 1387

 ساختار تغییر ینابنابر .یابدمی یبرتر ینینسبت به معرفت د یمعرفت حس یحالت ین. در چنشودمیعلم  یدتول

آن زمان به  هایدانشگاه و یافته تنزل علم تولید در کلیسا جایگاه تدریج به تغییر یافته و غرب در علم تولید

ید علم و تغییر تبیین از مکانیزم تول .گرفتندعلم قرار  یدمستقل شده و در رأس ساختار تول یسااز کل یجتدر

 وم تجربی، منزلت باالتری نسبت به علوم عقلی و دینی یافته وتجربی شدن آن، سبب گردید که به تدریج عل

لم عناصر جدیدی وارد سازمان تولید ع و در نتیجه معیار صحت علم به تدریج به وقوع تجربی منحصر گردید

گردد. به عنوان مثال با توجه به ماهیتی تجربی و آزمایشی که برای علم تعریف شده بود آزمایشگاه و انستیتوها 

  45(42-46: 1993پای محکمی در سازمان تولید علم یافتند. )بوررو،  جای

این در حالی است که در قرون وسطی به دلیل برتری معرفت دینی بر معارف دیگر، به وضوح کلیسا و 

سردمداران آن حاکم بر ساختار تولید علم بودند. در واقع سرپرستی جوامع که در جهان سنتی بر عهده نهادهای 

دچار تحولی بنیادین شد. و مفاهیم دینی به سبب تجربی نبودن،  (و با غلبه اومانیسم)د در دنیای مدرن دینی بو

به تدریج از دایره علم خارج شدند؛ به عبارت دیگر از عناصر اطالعاتی سازمان تولید علم بیرون رفتند. حتی 

ها که در غرب و در کنار کلیسا به گاهتوان ادعا کرد کلیسا از سازمان تولید علم کنار گذاشته شد. دانشمی

شدند و همچون نهالی بودند که در زمین مذهب ترین نهادهای کالن اجتماعی محسوب میدارعنوان ریشه

( در دوران معاصر با تکیه برعقل خود بنیاد سکوالر و تمرکز بر پژوهش و 31: 1973اند)میناگ، روئیده بوده

؛ 304-303: 1996، 46دنیای مدرن شدند )ویتروک« محوری»بدیل به نهاد تولید علم )و نه صرفا تعلیم(، ت

بنابراین مشاهده  (iاند. )همان: جامعه مدرن نامیده« خانه قدرت»تا جائیکه دانشگاه را  (14: 1968بالت، روث

ن تولید ابندی معرفت و ایجاد فرآیند تحقیق بر اساس آن، تغییرات اساسی در سازمشود که با تغییر در طبقهمی

  علم ایجاد خواهد شد.

                                                           
   (46: 1933)بوررو،  فته که در عین حال از یک استقالل نسبی برخوردارند.ها در نظر گرها و دپارتمانانستیتوها را می توان امتداد پژوهشی دانشکده .45 

46 Wittrock 
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ده و تأثیرات بندی کرتوان تغییرات نظریه علم را در سه دسته طبقهبا توجه به توضیحاتی که ارائه گشت می

 آن بر سازمان تولید علم را به صورت زیر نمایش داد:

 علم تولید سازمان با علم نظریه در تغییر نسبت

 :منجر می شود به علم یفدر تعر ییرتغ 1
از  یخرد و محدود در بخش ییراتتغ

 علم یدسازمان تول

2 
 ندیعلم و فرآ یفدر تعر ییرتغ

 آن یدتول
 منجر می شود به:

عناصر و ارتباطات آنها در  یساز ینهبه

 علم یدسازمان تول

3 
 ندیعلم، فرآ یفدر تعر ییرتغ

 تمعرف یآن و طبقه بند یدتول
 منجر می شود به:

 دیازمان تولدر عناصر س یاساس ییراتتغ

 آنها یانعلم و روابط م

 

 بررسی سازمان تولید علم موجود در ایران -4
بنا به هدف مقاله )بازتعریف سازمان تولید علم در ایران متناسب با نیازهای کنونی جامعه( در این بخش ابتدا 

 برآورده سازیای کوتاه شده و مشکالت این ساختار برای به سابقه و وضعیت سازمان علم در ایران اشاره

های جامعه کنونی ایران، بررسی خواهد شد. اولین نهاد آموزش در ایران نیز همچون سایر اهداف و نیازمندی

های مرفه و اندک مرفه های تاریخی، نهاد خانواده بود. به مرور نهادهای آموزشی تخصصی ویژه گروهتمدن

 ها قرابتلبدی و هم محتوای آموزشی، با آتشکدهها، هم از نظر فاصله کاجامعه تاسیس شد. این آموزشگاه

رسد نهادهای علمی آن دوران بیشتر نهادهای انتقال علم )و دین ( به نظر می10: 1385همایون، داشتند.)تکمیل

 و اخالق( بودند تا نهادهای تولید علم؛ هر چند اطالعات تاریخی در این باره اندک است و مشخص نیست

چه میزان  اند، تابه دنبال نیازهای مختلف زیستی، اجتماعی و نظامی شکل گرفته های گوناگونی کهتخصص

اند. در عصر شدههنرستان( کشف یا اختراع می-ها )هنرکدههای خصوصی و تا چه حد در ترازکدهدر کارگاه

های یونانی ههای غیر خودی )=مسیحیت و فلسفساسانیان، نهادهای علمی در پیوند با دیانت و تقابل با اندیشه

های متعددی پدید آمد که وظیفه و هندی( پویایی بیشتری یافت. در سطوح عمومی و ابتدایی در آموزشگاه

دانی، دانش و هنر)فن،صنعت( را در کنار تربیت دینی و اخالقی بر عهده داشتند. )تکمیل آموزی، زبانخط

سایر نهادهای اجتماعی( با تبعیض و  ( هر چند نهاد علم در آن دوران )همچون20-13: 1385همایون، 

ه همین ب»عدالتی ناشی از نظام طبقاتی مواجه بود، این وضعیت با ظهور و ورود اسالم کامال تغییر کرد: بی
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جهت، اسالم نیز نظیر مسیحیت راهنما و هادى فرهنگ بوده است. ولى تفاوت در این بود که مسیحیت ایران 

که فتوح متکى بر آیین زرتشت همراه بوده است، ولى همین طبقاتى نظامبا همان ساختار دولتى پیچیده و 

گردد، حمایت از ساختار طبقاتى منسوخ نیز رسد و نظام شاهى ایران ساقط مىمسلمین در ایران به انجام مى

ران ( به این ترتیب، مساجد به عنوان محور نهادهای علمی و آموزشی ای35: 1375بارتولد، «)پذیردپایان مى

ایفای نقش نمودند. عالوه بر تعلیم قرآن، به مرور تعلیم صرف و نحو و ادبیات عربی نیز وارد این شکل 

ابتدایی تعلیم و تربیت شده و هسته مؤسسات علمی گسترده بعدی شکل گرفت. از قرن دوم هجری، نهاد 

ان داشتند؛ مان تحصیل رایگشکل گرفت و بر خالف نظام تبعیض آمیز ساسانی، مستمندان و یتی« خانهمکتب»

( مکتب، مرکز تعلیم و تربیت دینی و 27: 1385کردند. )تکمیل همایون، اما برخی از آنان در مکتب کار می

 های مخصوص مراحل پیشرفتهتر از آن مرحله ابتدایی برای رسیدن به سازمانادبی در جهان اسالم بود، و مهم

علوم فراهم بود. به غیر از مکتب، تا قرن چهارم سازمان اصلی دانش، که در آنها وسایل تحصیل و تکمیل 

 که در آن به تدریس و تحقیق علوم مختلف دینی و فلسفی پرداخته« مجلس»تعلیم و تربیت، محلی بود به نام 

را در قاهره ساخت که به تدریس ریاضیات و « دارالعلم»خلیفه فاطمی مصر،  395شد. سپس در سال می

های علم شیعی در سایر شهرها شد. در نیمه دوم قرن داشته و الگویی برای سایر سازمان طبیعیات اختصاص

های غربی در دوران میانه )که می توان آنها را معادل دانشگاه« مدارس»های تعلیمات عالی یعنی پنجم، سازمان

ر ی دیگر از عناصدانست.(، به اوج کمال خود رسیدند و در شرق و غرب بالد اسالمی گسترش یافتند. یک

بودند که هم رصد عملی و هم تعلیم علم نجوم و علوم وابسته به « هارصدخانه»سازمان علم در آن دوران، 

ای از آن را بر عهده داشتند. دارالشفاءها نیز به عنوان سازمان علمی اهمیت داشتند؛ چرا که بخش عمده

 (102-51: 1384نصر، شد. )ها داده میتعلیمات پزشکی بالینی در بیمارستان

های علمیه(، تا دوران قاجار به حیات خود ادامه ها و مدارس)حوزهخانههای علمی به ویژه مکتباین سازمان

 دادند. در این زمان دو واقعه، مقدمات تغییر بنیادین سازمان علم در ایران را فراهم نمود:

 السلطنه دومین پادشاه قاجار آغاز شد اعزام دانشجو به خارج که توسط عباس میرزا ولیعهد و نایب -1

های مسیونری در پایتخت و چند شهر دیگر که در سیمای اجتماعی و فرهنگی و حتی ایجاد مدرسه -2

ه ها در ارومیها از این نوع توسط آمریکاییترین مدرسههایی پدید آورد. مهمسیاسی جامعه دگرگونی

 ه در تبریز و ارومیه و سلماس تأسیس شد. های فرانسقمری( و توسط الزاریست 1254و  1252)

سازمان »ای پدید آمد که به تدریج بدین ترتیب دو نظام آموزشی متفاوت در تقابل هم قرار گرفتند و زمینه

 (52: 1385جنبه دولتی بیابد. )تکمیل همایون، « علم در ایران
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شمسی(  1313دوره رضاخان )برخی نقطه شروع این سازمان علم متفاوت را تاسیس دانشگاه تهران در 

« مدرسه سیاسی»شمسی( و یا تاسیس  1230توسط امیرکبیر )سال « دارالفنون»دانند و برخی به تاسیس می

شمسی(  1307)سال « دارالمعلمین عالی»شمسی( یا  1279مظفری )« مدرسه فالحت»شمسی( یا  1278)سال 

 ( 75: 1373نیرومنش، ؛ 13: 1393؛ زائری، 126: 1375اشاره می کنند. )کسائی، 

 بروز تعارض نهادی بین سازمان تولید علم و متن جامعه:

دولتی شدن سازمان علم و تعریف هدفی متفاوت برای آن از سوی دولت، دو عامل مهمی بود که به بروز 

ن وتعارض نهادی بین سازمان تولید علم و متن جامعه منجر گردید: بین انگیزه تاسیس و نقش سازمانی دارالفن

اگر »و دانشگاه تفاوتی عمده وجود دارد که بایستی در تحلیل سازمان کنونی علم در ایران به آن توجه نمود: 

ایده دارالفنون عنایت به صورت تحصیل قدرت مدرن )یعنی عنایتی به فن به طور عام و به فن آفند و پدافند 

را  «صورت زندگی دیگری»رارفته و کلیت یا همان امر نظامی به صورت خاص( داشت، ایده دانشگاه تهران ف

( طبیعی بود که این 169: 1395)خلیلی، « مطلوب خود قلمداد کرد و به آموختن و آموزش آن پرداخت

ای سنتی قرار گیرد که به صورت ای از زندگی مطلوب مدرن، هم در تضاد با متن جامعهصورت ترجمه

های علم متناسب با این دو جامعه در تقابل با هم قرار مطلوب دیگری از زندگی خو کرده بود و هم سازمان

ای شد که ریشه و قدمتی بیش های سنتیهای علم مدرن بر سازمانگیرند. دخالت دولت موجب تفوق سازمان

های علمیه( تنها نهادی بودند که اگر چه با فراز و نشب از چندین سده داشتند. در این میان مدارس )حوزه

ایجاد نهادهای آموزشی به ظاهر دینی، توجه خاص به »نستند استقالل نسبی خود را حفظ کنند. بسیار، اما توا

و دادن امتیازهای گوناگون به آن و پذیرش فارغ التحصیالن آن در مشاغل « علوم معقول و منقول»دانشکده 

، به آرامی، ب حوزههای مستقیم اصحاهای حکومتی بود که فزون بر کارشکنیفرهنگی و قضایی، یکی از شیوه

( چنین رویکردی از سوی پهلوی دوم 86: 1385تکمیل همایون، «)داد.دولتی کردن آموزش دینی را رواج می

نه پس از انقالب که در سالهای آغازین « دانشگاه اسالمی»مطرح شد تا جائیکه علی رغم تصور عموم ایده 

)زائری،  47فت امام راحل قرار گرفت.شمسی توسط حکومت پهلوی مطرح شده و مورد مخال 1340دهه 

1393 :20-23 ) 

                                                           
 یزهسر ن که بر یقرآن»آن به  یهاشاره کرده و ضمن تشب« یمالاس دانشگاه»یس تأس یبه طرح دولت برا طالب قم، در جمِع علما و 1343 ینفرورد 26در  یشانا47 

این  شما اگر براى اسالم دلسوز هستید، خوب : »پرسندمی بر علماست و یطرهم درصدد سالنام اس و به« حربه قرآن »که حکومت با  کنندیم ، تأکید«کردند

درست «  یدانشگاه اسالم»شما  یمگذار یما م مگراسالم را شکست داد؟ ی،شود با دانشگاه اسالم یمگر م...کنید؟دانشگاه ما، اوناها، آنجاست؛ چرا خرابش مى
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با پیروزی انقالب اسالمی و تغییر صورت مطلوب زندگی و طلب ظهور عالَمی جدید که روح غالب مطالبات 

مردمی بود، این بار تصرف در سازمان و محتوای علم در قالب طرح انقالب فرهنگی پیگیری شد. تالش برای 

معاصر باعث شده در مقایسه با کشورهای دیگر، به طور نسبی تعداد بسیار زیادی  اصالح نهاد علم در دوران

 گیری کنند. شورای عالی انقالباز مراکز، مستقیم یا غیر مستقیم درباره علم ایران و سرنوشت آن تصمیم

ژه فرهنگی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )به وی

های ریزی و مراکز و مدارس وابسته به حوزهدر بخش نشریات و جوایز کتاب سال( سازمان مدیریت و برنامه

( اما فقدان نظریه منسجم علم دینی که بتواند طراحی 77الف: 1390های علوم. )رفیع پور، علمیه و فرهنگستان

ن تفسیرهای فردی افراد واگذار شده و جریا سازمان علم مناسبی را متکفل شود، باعث گردید کار به تاویلها و

هاست شورای عالی انقالب ( روندی که سال120: 1382انقالب فرهنگی به کندی پیش رود. )روشن نهاد، 

فرهنگی به دنبال اصالح است و به عقیده نگارندگان بدون یک نظریه جامع علم دینی، گذر زمان نخواهد 

زمان تولید علم یافته را جبران نمود.  چرا که این خال از تفاوت توانست خالئی که جامعه در جایگاه سا

ماهوی پدیده دانشگاه )آن چنانکه اکنون موجود است( با نهاد تولید علم مطلوب )آنچنان که تمدن اسالمی 

، ای کهن )ایرانی، هندیمی طلبد( ناشی می شود. هر چند دانشگاه به عنوان یک سازمان تولید علم دارای ریشه

( اما کارکرد و ماهیتی اساسا متفاوت 8: 1993؛ بورِرو، 1: 2016صری، یونانی یا چینی( دانسته شده)بارنت، م

 12( به عنوان مثال دو دانشگاه قدیمی انگلستان یعنی کمبریج و آکسفورد که از قرون i: 2011یافتند)بارنت، 

با نیازهای جامعه مدرن ناسازگار احساس  ای که داشتند«رهبانی»میالدی فعال بودند، به دلیل روحیه  13و 

: 48،2004ای اروپایی است،)روئگدر سطح جهانی، ایده« دانشگاه»( بنابراین ایده معاصر 1: 2003شدند. )هال، 

( که برای رسیدن به صورتی خاص از زندگی و مدیریت تغییرات اجتماعی کارآمدی 17: 1993بورِرو،  ؛163

ها و ( و البته با این ماموریت کالن در تعامل و نیز چالش با سایر سازمان2004و همکاران،  49داشته)برنان

: 2016های جهانی و تغییرات عظیم تکنولوژیکی است. )بارنت، ها، جنبشنهادهای اجتماعی به ویژه حکومت

                                                           
وزارت  توانند که اسالم و مسلمین و علماى اسالم را تحتکنیم آنکه وارد بشود در آن دانشگاه؛ بین ملت از بین خواهد رفت. مگر اینها مىیق مىما تفس ید؟کن

 (296-303)صحیفه امام، جلد اول: فرهنگ قرار بدهند؟ 

48 Rüegg 

49 Brennan 
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حل ( ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای 124: 1959، 51؛ یاسپرسx: 2000، 50؛ هافمن و سامرز69

پردازی است. اگر صورت مطلوب دیگری از زندگی طلب شده و ایده بومی دیگری ها نیازمند نظریهاین چالش

تر و ها گستردهتوان انتظار داشت که این چالشهای علمیه( میاز سازمان تولید علم وجود داشته باشد)حوزه

 تری باشند. نیازمند بحث نظری عمیق

وجود  گذارییافته میان حوزه، دانشگاه و نهادهای سیاستکشور، ارتباطی سازماناکنون در سازمان تولید علم 

باطی میان های ارتکند و تمام فعالیتیافته برقرار نمیندارد. مسائل علمی حوزه و دانشگاه با هم نسبتی سازمان

ه به سازمان گیرد. در این حالت محققی از حوزه و یا دانشگاحوزه و دانشگاه به صورت فردی صورت می

کند با فراست و هوشیاری خود مسأله علمی خود را در هر دو حوزه، مشترک کند. دیگر رفته و سعی می

اند و به همین دلیل تفاهم میان این دو سازمان های تحقیق این دو سازمان علمی تناسب نیافتههمچنین روش

دانند که از معارف توانند و نمینمی علمی با خلل روبرو شده است. به این معنی که محققین دانشگاهی

استنباطی در کدام گام از فرآیند تحقیقاتی خود استفاده نمایند. به عنوان مثال معارف استنباطی را مورد آزمون 

کنند که گزاره صحیحی نیست. در حالی که باید به عنوان هدف و غایت دهند و بعضاً ادعا میتجربی قرار می

و برای تحقق آن تالش نمایند. منابع تحقیقاتی این دو سازمان علمی نیز با هم نسبتی مورد دقت قرار گرفته 

فته با یابرقرار نکرده است و لذا اکنون گسلی میان حوزه و دانشگاه قابل مشاهده است که به صورت سازمان

 ور بر اساستوان برداشت کرد که ساختار کنونی سازمان علم کششوند. به همین دلیل میهم هماهنگ نمی

های معرفتی وحی، شهود، عقل و تجربه شکل گرفته است و هر سازمانی متکفل حوزه معرفتی استقالل حوزه

خاصی شده است و تعارضات علمی این دو سازمان توسط نهادهای کارشناسی اجرایی به نفع یکی از این دو 

 گردد.تفسیر می

فته میان یاهیت حوزه و دانشگاه و تعریف ارتباطی سازماننیاز انقالب در تحقق تمدن اسالمی، بهینه سازی ما

رود بر اساس آن علم دینی پدید آمده و بر مبنای ناپذیر نموده است. ارتباطی که انتظار میاین دو نهاد را گریز

تأسیس شده  1359علم دینی تمدن اسالمی را محقق نماید. فرهنگستان علوم اسالمی با همین هدف، در سال 

سعی بر آن داشته است که با برطرف کردن این نقیصه و ایجاد ارتباط منطقی میان حوزه، دانشگاه و است و 

های علمی را برطرف نماید. کارشناسی نظام اجرا، مشکل تعارضات احتمالی در تولیدات علمی این سازمان

                                                           
50 Hoffman & Summers 

51 Jaspers 
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بندی قهد مکانیزم تحول در طبطرف شدن این نقیصه، به تولید نظریه علمی اقدام نموده و با پیشنهااما برای بر

حوزه، دانشگاه »های معرفتی، نسبت معرفت و نظریه علم، کوشیده است تا بتواند با تبیین منطقیِ ارتباط حوزه

را منطقاً توضیح داده، سرعت رسیدن به تمدن اسالمی را افزایش دهد و با افزایش دقت و « و نظام اجرا

های اجتماعی را کنترل کرده و کاهش دهد. در ادامه به توضیح هنجاریها و ناتأثیرات محصوالت علمی، هزینه

اجمالی نظریه علم دینی فرهنگستان علوم اسالمی قم ذکر شده و بر اساس آن سازمان تولید علم در ایران را 

 گردد.بازتعریف می

  علوم اسالمی قم فرهنگستان ینید علم هینظر حیتوض -5

 نگستانفره دینی علم نظریه توانمی رای نظریه علم در بخش سوم مقاله،با توجه به سطح بندی ارائه شده ب

 بندی، طبقهآن یدتول یندعلم و فرآ یفتعر در تغییر بر عالوهنمود که  یمعرف اینظریه عنوان به را اسالمی علوم

ر د است که قواعد هماهنگ تصرف یعلم»دینی  علم نظریه، این پایه برمتحول کرده است.  یزمعرفت را ن

 یلهبه وس تاانسان قرار دهد  یاردر اخت ی،زندگ یطکردن مح تریجامعه و موضوعات درونش را به منظور اسالم

 ( 1396 العراقین،شیخ و رضوی).شود یجادا یاسالم یتقواعد هماهنگ، مدن ینعمل به ا

 دیدگاه ینا در علم نبود نماید. نخستین تغییر، تصرفیعلم ارائه می تعریف درعمده  تغییر چند این نظریه

 باشد که قدرت تصرف ایگونه به باید دهد،می ما به را پدیده شناخت امکان که ابزاری معنای به علم. است

 هر رف،تص ابزار به علم تعریف. آن فراهم نماید کردن تراسالمی منظور به راتحوالتش  یریتمد و یدهدر پد

 مفهوم وروددر  یفتعر ینا یزتما اما، است شده اشاره آن به جدید غرب در که است تعریفی مشابه چند

 و تمایالت یدگاهد ین. بر اساس ااستعلم به ابزار  یفبا تعر زمانهم ،و حاق معرفت علم در داریجهت

را به  ینیعلم د توانیم یلدل ین( و به هم134: 1391یرباقری،)مدارد حضور علم بطن در محقق هایگرایش

فارغ از  تواننمی پدیده، در تغییر ابزار به علم با تعریفکه  چرا. نمود تعریف محیط، کردن تراسالمی ابزار

 جدید بغر در اومانیستی هایگرایش که همانگونه ین. بنابراکرد ترسیم را آن تحوالت پدیده، ییرتغ «جهت»

ه نهفته و سود انگاران سودجویانه استیالجویانه، تفسیر نوعی غربی علم بطن که در شودمی باعث

 رد تالش و اله حضرت بیشتر از تعبد به گرایش به توجه با نیز دینی علم در(50: 1383)زرشناس،شود

 جادیو ذاکرانه نسبت به شارع مقدس ا خاضعانه تفسیر دینی، علمدر بطن  انسان، زیست کردن تراسالمی

 .شدخواهد 
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 ازوکارس یک اساس بر علمی مدل تبیین است، شده ایجاد های علمیتحلیل بنای زیر درکه  یگرید تغییر

دار است و متناسب با گرایش الهی و الحادی باشد. به عبارت دیگر علم، جهتمی پدیده از بیرون به وابسته

 شکل به ار عالم که جدید غرببه خالف این دیدگاه . تواند سیر متفاوتی برای تحول پدیده ترسیم نمایدمی

 د؛کنمی رشد و تغییر حرکت، ثابتی، قوانین تحت که (19: 1386کاپلستون، کرده) تصویر ماندگارخود نظامی

 هایسازوکار تحوالت پدیده( 19: 1380)آرثر برت،بیند؛می عمل در مستقل موجودی را طبیعت که ایگونه به

ه از دباشد به این معنی است که پدی یکتا هاپدیده تحوالت سازوکار اگر. کندنمی فرض جبری و یکتا را عالم

 تبارک خداوند حتیکس ) یچه حالت موجود خود حتماً به حالت بعدی کامالً مشخص حرکت خواهد کرد و

 دست» رآنق تعبیر به ی،فرض ینقبول چن با ید.نما یجادا یدهتحول پد یبرا یگرید یرس تواندی( نمتعالی و

 ماده، ر،یگعبارت د به .ه استشده و عالم به صورت یک نظام خود ماندگار، تصویر گردید فرض «بسته الهی

 فرض ماده یو حرکت ذات است خود تغییرات و تحول در غیر از یاگر مخلوق خداوند باشد، مستغن یحت

  .استشده

واهد ها مطرح خها وابسته به غیر خود فرض شود، ناچار فرض یکتا نبودن تحول پدیدهاما اگر حرکت پدیده

دل علمی سازوکار تحول پدیده را وابسته به بیرون از پدیده تحلیل شد و زمانی این امر محقق می شود که م

 اجزاء تبیین هب)که  علمی مدل قالب در پدیده تحوالت سازوکار تبیین اینکه به توجه نماید. به عبارت دیگر با

 که یمسیر در را موضوع تغییرات کنترل و هدایت بینی،پیش امکان( پردازدمی موضوع متغیرهای روابط و

 یرس انیکند که بیم ایجاب ها،کند؛ توجه به ذاتی نبودن حرکت و تحول پدیدهمی فراهم محقق است، مدنظر

 راهمف پدیده یبرا مختلفتحوالت  یمترس امکانکه  یردچنان صورت گ یعلم یهاتوسط مدل پدیده، تحول

 یدهپد خود به حرکت، سیر انتخاب اگرباشد. چرا که  یدهخارج از پد یتابع امر سیر، هر در حرکت و گردد

 نییکه تع یامر ین. همچنرخ خواهد داد بیرونش از پدیده تحوالتشدن  یبازهم مشکل مستغن گردد، باز

را  یرس یکتنها  یجهنت درباشد که  یتبدل ال مشخص امر یک تواندنمی باشدیم یدهحرکت پد یرکننده س

 ان،ک کماشده  یانشود و مشکالت بیانتخاب م ریس یکصورت در عمل تنها  ینچرا که در ا ید؛انتخاب نما

از( سبه ادبیات فرهنگستان علوم اسالمی، اختیار)به عنوان امر غیر معین، متبدل و کیفیتبرقرار خواهد بود. 

( و به همین دلیل نظریات علمی 1379حاکم بر قوانین و سازوکار تحوالت پدیده است)حسینی الهاشمی، 

 یهدر نظر یمدل علم ینبنابرا د سازوکارهای متفاوت برای تحول پدیده امکان دارد.باشند و ایجادار میجهت

 .را بیان کند پدیده تحول سیر کنندهتعیین باید عوامل ،فرهنگستان
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. باشدیم علم و معیار صحت علم تولید منابع در تغییرکرده است،  یجادارائه شده ا یفکه تعر یگرید تغییر

 پدیدهت تحوال یرو س گرددیم یفتعر پدیدهکردن  تریاسالم یهماهنگ تصرف برا قواعد بهدینی  علم وقتی

 یمنابع معرفت زءج یعتمشاهده طب و یدهرفتار پد یده،به تصرف در پد یازن یلدل بهاوالً  شود،نمی فرض یکتا نیز

عقل باشد  ینابع معرفتاز م یکیکه  کندمی ایجاب قواعد هماهنگی قید ثانیاً. گیردمی قرار علمی مدل تولید در

 وجود یزبر اساس قواعد ناهماهنگ ن یدهکه امکان تحول پد چرا. یدنمامی را تامین  یقواعد علم یکه هماهنگ

  .اشدب کرده برقرار دینی منابع با مقننی نسبتکه  کرد دینی اتصاف علم به توانمی وقتیثالثاً . دارد

 اینکه به توجه با. دآیدر معیار صحت علم نیز پدید می ییرتغ از بهبه دلیل تغییر منابع شناختی در تولید علم، نی

ممکن  یدهتحول پد برایمختلف  یرهایمس اوالًو  یستن یکتا یدهسازوکار تحوالت پد فرهنگستان، دیدگاه در

 هاینظریه کارآمدی بنابراین باشد، پدیده خود از خارج به وابسته هاپدیده تحول تحقق مسیر یاًباشد و ثانیم

 ییدأت توانیم زمانی که چرا. گیرد قرار علم صحت معیار تنهایی به تواندنمی آنها تجربی تأیید و علمی

 یرصحت علم دانست که س یاررا تنها مالک و مع بینی نظریه در رفتار پدیده(ی)به معنای مشاهده پیشتجرب

 یهنظر یمدختم گردد. البته کارآ یدهفرض شود و منبع شناخت به رفتار پد یکتابه صورت  یدهپد یکتحوالت 

ترل کن یالزم برا ییکارا اییهاست. چرا که اگر نظر دینیصحت علم  یارهایآن قطعاً از مع یتجرب ییدو تأ

 دینیان علم عنو تحتارائه گشت، حتماً دینی که از علم  یفیتحوالت موضوع را نداشته باشد، با توجه به تعر

 دینی، صحت علم یارعلم، مع یددر تول یحضور منابع مختلف شناخت یله دلب ینقرار نخواهد گرفت. بنابرا

 اینظریه( 88: 1385میرباقری، . )شودمی نیز نظری تالئم و دینی حجیت شامل تجربی، تأیید و کاراییعالوه بر 

د. کرده باش یینتحول موضوع را تب یرس ینی،د یارهایکه بر اساس مع گیردیقرار م دینیدر محدوده علم 

که  کندیم یجابا ی،علم یهو روابط نظر یممفاه یدتول یبرا ینیارتباط با منابع د یضرورت برقرار ینبنابرا

ا که اند. چرشده یدو روابط تول یممفاه ینباشد که ا یریمس یتاوالً حج دینیصحت علم  یارهایاز مع یکی

 را )متناسب با نوع ارتباط یعلم یهدر نظرو روابط موجود  یممند و متعبدانه مفاهاگر نتوان به صورت قاعده

 انیاز م یاًرا داشت. ثان یهنظر بودن اسالمی یادعا توانینم نمود، یتو احراز حج ردهمنتسب ک ینآنها( به د

ل به عنوان مدل تحو توانیتمام شده است را م ینکه انتساب آن به د یریس یده،مختلف تحول پد یرهایس

 رهایسی در هاپدیده تحول امکان که باشد شده خلق ایگونه به عالَم اگر مچنینه. کرد معرفی پدیده اسالمی

 سیرهای رد را پدیده تحوالت توصیف امکان بتواند باید علمی نظریه بنابراین داشته باشد؛ وجود مختلف

 رابرخورد هماهنگی نظری و تالئم از آن علمی مدل که است از این میان سیری صحیح نماید، بیان مختلف

 اینظریه باشند، نداشته هم با تمایزی هیچ تجربی تأیید و کارایی منظر از نظریه دو که صورتی در بنابراین. باشد
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 ولی باشد داشته کارایی اینظریه اگر همچنین. باشدمی برتر نظریه دارد، بیشتری هماهنگی نظری و تالئم که

 تا یستن یکتا موضوع تحول سیر اوالً که چرا. باشد ای اسالمی نظریه تواندنمی نباشد، برخوردار تالئم از

 به منتسب را نظریه تجربی تأیید و آمده دست به کارایی تواننمی ثانیاً و داشت بتوان را نظریه صحت ادعای

 .است قطع نظریه، هماهنگی و تالئم عدم دلیل به دین با نظریه مفاهیم ارتباط و اتصال سیر زیرا. کرد دین

یز از بندی متفاوتی نوم اسالمی بر اساس تغییری که در تعریف علم انجام داده است، طبقهفرهنگستان عل

کند. از منظر این دیدگاه اوالً منابع شناختی در تولید علم از هم استقالل نداشته و در ترکیب معرفت ارائه می

 یبه معن کندمی برقرار دینی بعمنا با علم که نسبتیشوند. به عنوان مثال با هم باعث ایجاد علم و آگاهی می

 سازیهماهنگ برای تعقل-2 و یدهمشاهده رفتار پد-1 یمدل علم یدتول یچرا که برا یست؛نعلم کردن  ینقل

رای در این حالت ب. یافت دستارائه شده  تعریفبه  ینیبا منابع د تواننمی تنهاو  الزامی است یقواعد علم

 توان یکی را به نفعجربه به صورت توأمان مورد نیاز است و نمیتولید علم، هر سه ساحت وحی، عقل و ت

 دیگری کنار گذاشت یا از یکی از منابع شناختی به صورت مستقل برای ایجاد شناخت استفاده نمود.

بر  دهیو با توجه به امکان تحول پد استخود  موضوعکردن  تریاسالم ،دینی علم غایت ینکهبا توجه به ا ثانیاً

تکون  ردتجربه  ، شهود وبه عقل نسبترا  یاصل یرسهم تأث ینیحتماً منابع د ی،اله یرغ یهایشاساس گرا

ستگاه دبر مبنای ( لذا .شد خواهد اشاره آن به علمی نظریه ساختار تبیین در )کهخواهند کرد  یفاا یمدل علم

عارف وحیانی شکل ، نظام معرفتی)نظام عقالنیت( جامعه با محوریت مفکری فرهنگستان علوم اسالمی

توان یک رابطه را نباید به صورت موازی با یکدیگر در نظر گرفت و حتی نمیاین معارف متفاوت گیرد؛ می

طولی بین این معارف در نظر گرفته و معارف وحیانی را در یک ارتباط طولی به عنوان مبنا در اختیار سایر 

د و همانند سه بعد طول و عرض و ارتفاع قابل تفکیک بُعد همدیگر هستنمعارف، معارف قرار داد، بلکه این 

عارف ثیر اصلی در نظام معرفت، متعلق به مأرابطه متقابل برقرار است و سهم تابعاد، باشند. بین این از هم نمی

ماید، معارف نوحیانی است و نباید همانند آنچه نظریه هرمنوتیک یا قبض و بسط تئوریک شریعت پیشنهاد می

بندی منتزع از هم و مستقل از بندی معرفت اوالً یک طبقهدر این حالت طبقهحی حاکم گردند. بشری بر و

شود وحی، شهود، عقل و تجربه هر یک به صورت مستقل، انسان را به یکدیگر نیست)مانند اینکه گفته می

ر از منابع شناختی دیگبندی قرار دارد و تابع وحی است که رسانند.( و ثانیاً وحی در رأس این طبقهواقع می

 (1385میرباقری، )گردد. برای ایجاد علم و شناخت استفاده می

ساختار  ست،ا کرده یجادابندی معرفت و طبقهعلم  یفکه در تعر ییراتیتغ یهپا بر یعلوم اسالم فرهنگستان

 امکان دیم باعل تعریفی که ارائه گشتبه  بنا. کندمی ارائه جدید، تعریفمتناسب با  یدیجد علمی نظریه
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 خود موجود عوض از چگونه نظر مورد پدیده که کند توصیف باشد و بتواند داشته را پدیده تحوالت بینیپیش

 یعلم نظریهر ساختا یف،توص ینا با. دارد تریمطلوب و تربهینه حالت ما تصور در که یابدمی انتقال وضعی به

 :است زیر قسمت سه شامل

  ارزشی: نظام در آن جایگاه و پدیده کمال از تعریف: الف

حاصل  اد،د ارتقا باید سمت کدام به را پدیده اینکه از تصوری مد نظر نباشد، شیء بهینه و مطلوب حالت تا

مال و ک تعریفو  یدهاز پد یآرمان یرارائه تصو نظریه، یک هایقسمت مهمترین از یکی بنابراین. نمی شود

قسمت از  این واقع در الف( 1378)حسینی الهاشمی، .کندمی صورت پدیده برای انسان که است یدهنقص پد

 یمعن در نظر انسان به یدهپد یارزش یگاهجا تبیین. دهدمی نشان را انسان نظر در پدیده ارزشی جایگاه یه،نظر

شدن  یالحاد یا یدر اسالم ایکننده تعیین نقش قسمت این لذا واست  یهانسان در نظر خواستو  یلحضور م

 نییعمل کرده و از منابع د ینتابع د تواندمی یدهکمال و نقص پد تبییندر  انسانکه  یمعن یندارد. به اعلم 

که  یزیچهر بنابراین  قرار دهد. یدهکمال و نقص پد یینخود را اصل در تب یلخواست و م یاو  یداستفاده نما

 که امینظ در را پدیده یت، منزلتاست که در نها یکننده وضع یینگردد، در واقع تب یینقسمت تب یندر ا

د و به عبارت دیگر تعیین اینکه تحول پدیده باید در چه سیری اتفاق بیفت .کشدمی تصویربه  کندمی بنا انسان

ی الهاشمی، گردد )حسینجهت گیری اختیار انسان در تحول آن به چه سمتی باشد، توسط این قسمت تبیین می

1379.) 

 دیده:پ از حاکی مفهومی مدل: ب

همان طور که گذشت مرحله اول کار علمی تعریف کمال و مطلوبیت پدیده، و مرحله آخر آن تصرف و تغییر 

عینی در پدیده است. اگر تصرف و تغییر عینی بسیط بوده و به عبارتی فعالیتی واحد و غیر قابل تجزیه باشد 

له داشته باشد؛ آنگاه این دو مرحو همچنین پدیده تحت تصرف فقط یک بعد و یک جنبه کمال و مطلوبیت 

های مورد نیاز برای فعالیت-1ای واسط به دنبال هم انجام گردند؛ اما از آنجا که توانند بدون نیاز به حلقهمی

های جهان واقعی نه یک بعد، که دارای ابعاد پدیده -2ها متکثر و متنوع است و تصرف و تغییر عینی در پدیده

ها در یک بستر اجتماعی و فرهنگی انسان برای تغییر و تصرف در پدیده -3باشد و میبه هم تنیده و پیچیده 

کند، در نتیجه بین این دو مرحله یک های متعدد و متکثر دیگری اعمال اراده میو در تعامل و ترابط با اراده



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

171 

 

، 54اد گوناگون پدیدهو تأثرات ابع 53هاو اعمال اراده 52هامرحله واسط باید وجود داشته باشد تا همه تصرف

نماید. را تامین می« انسجام»و « هماهنگی»در قالب مدل و نظامی انجام گردد که اطمینان نسبی از وجود 

های تصرفی و تکثر تغییرات ابعاد پدیده در قالب مدل مفهومی پدیده تامین هماهنگی و انسجام تکثر فعالیت

ای خاص حکایت ست که از تغییرات پدیده به شیوهگردد. مدل مفهومی یک موجود نظری)شیء ذهنی( امی

د از شود؛ بنابراین بایپدیده به سمت وضع مطلوب استفاده می« تغییرات»کند. این مدل برای مدیریت می

یده ای داشته باشند که امکان مدیریت تحوالت پدمفاهیمی استفاده کند که توانایی حکایت از پدیده را به گونه

باشند؛  به هم داشته یوابستگ که کنداستفاده  عینیتاز  یتحکا یبرا یمیزم است از مفاهالفراهم گردد. لذا 

 با (1372بینی باشد. )حسینی الهاشمی، تغییرات سایر مفاهیم نیز قابل پیش یک،هر  ییرکه با تغ ایبه گونه

 پدیده در عینی ابطرو و اجزا از که است آنها میان روابطی و مفاهیم شامل علمی مدل هر اینکه به توجه

گر باشند و تغییرات مفاهیم نسبتی با دیاز هم  مستقلکه  شود استفاده مفاهیمی از چنانچه کنند،می حکایت

توان فقط میو  هنداشت یگرد یمبر مفاه یریتأث یبه صورت نظر مفهوم هر مفاهیم نداشته باشد، آنگاه تغییرات

 هم به فاهیمم وابستگی خصیصه اما. یرات سایر مفاهیم پی بردبر تغی مفهوم ییر هراثر تغ به با سعی و خطا،

داشته  را دیدهپ تغییرات بینیپیش توانایی شود،می تولید مفاهیم این از استفاده با که مدلی که شودمی سبب

 .باشد

 های استقرایی و مشاهده پدیده بابرای ساخت مفاهیم مورد نیاز در مدل مفهومی باید ترکیبی از فعالیت

های قیاسی و نظری )با توجه به کمال پدیده( استفاده گردد. به دلیل نیاز به تصرف و کنترل تحول فعالیت

پدیده، فعالیت استقرایی برای ساخت مفاهیم گریزناپذیر است. همچنین به دلیل ضرورت هماهنگی و احراز 

ا یاسی و نظری خاص تحلیل کرد، تتالئم مدل مفهومی، باید نتایج استقرای به دست آمده را در فرآیندهای ق

                                                           
ی گام به گام توسط یک فاعل واحد هم باشد منطقی است اگر آن فاعل واحد به دنبال نظام و مدلی باشد که به او اطمینان نسبی اگر تصرفات دارای فعالیتها52 

نه اینکه با آن  بدهد: آنچه به عنوان مثال در گام چهارم انجام می دهد آنچه را که قبال در گام اول یا دوم انجام داده تقویت کرده و با آن هماهنگ است

 اهماهنگ یا متضاد باشد.ن

د که به آنها ناگر تصرفات در بستری اجتماعی و توسط فاعلهای متعددی انجام می پذیرد، منطقی است اگر آن فاعلها به دنبال نظام و مدل و برنامه ای باش 53 

 اطمینان نسبی بدهد اقداماتش هماهنگ با هم بوده و به تحقق هدف مشترک منجر می شود.

حت تصرف، ذو ابعاد باشد، منطقی است اگر فاعل متصرف بخواهد کمال مد نظر او در همه ابعاد پدیده محقق گردد نه اینکه ارتقای یک بعد اگر پدیده ت54 

 مثال اقتصاد به قیمت ویرانی یک بعد دیگر مثال فرهنگ محقق شود.
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های استقرایی با توجه به کمال تعریف شده برای پدیده بوده و مفاهیم مدل ایجاد گردد. البته انجام فعالیت

 گردد. های قیاسی نیز به وسیله کمال پدیده تعیین میضمانت صحت فرآیند فعالیت

دکارتی و مفهوم تابع، توانست چنین فرصتی  های ریاضی، جدول مختصاتدر تمدن غرب نیز استفاده از مدل

را برای ربط بین مفاهیم در علوم مهندسی دوران مدرن ایجاد نماید؛ ربطی که به عنوان مثال در قالب مدل 

نشان داده شده است. این نوع ارتباط است که قدرت کنترل و هماهنگی تصرفات عینی را به  F=m.aفیزیکی 

، و بدون آن نه پرواز هواپیمایی مقدور بود و نه قدرت محاسبه ایستایی بنایی علوم کاربردی مدرن اعطا کرده

و نه قدرت هدایت امواج الکترومغناطیس و سایر تصرفات علوم مدرن. اما این علوم علی رغم نمایش ارتباط 

ر در یمفهومی عرضی بین اجزا و ابعاد یک پدیده و نیروهای موثر بر آن و ارتباط بین فرایند تصرف و تغی

پدیده، از نمایش ارتباط عمودی بین نحوه تغییر پدیده در نسبت با کمالی که برای آن تعریف شده، چشم 

تان، اند. در حالیکه در نظریه فرهنگسپوشی کرده و با تعریف کمال پدیده به درون خود، این ارتباط را قطع کرده

واقع  کند. در، در مدل مفهومی حضور پیدا میشود از طریق مفاهیم وابستهکمالی که برای پدیده تعریف می

گردد. به یآید تبیین مرابطه مفاهیم وابسته در مدل مفهومی بر اساس توصیفی که از کمال پدیده به دست می

عنوان مثال اگر جامعه دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باشد، در جامعه ای که کمالش، تلذذ بیشتر از 

ت، حتماً بعد اقتصادی حاکم بر ابعاد دیگر خواهد شد. در حالی که در جامعه اسالمی که دنیا تعریف شده اس

 ها و ایمان جامعه( حاکمکند، حتماً سیاست )به معنی گرایشتقرب به حضرت اله، کمال جامعه را تبیین می

( یر دست نامرئی بازارها و مفاهیم درونی اقتصاد )نظبر ابعاد دیگر جامعه خواهد بود. نه اینکه خود مکانیزم

 بتوانند کمال درونی اقتصاد و جایگاه آن در نظام شامل را تعیین نمایند.

حکایت گری مدل از وضع موجود و مطلوب پدیده، به معنای حل تمامی مسائل و معادالت نیست بلکه مدل 

( نظام تحقیقات را به 70: 1394مفهومی نه با پاسخ به مسائل مستحدثه که با احداث مسائل جدید )میرباقری، 

کند که ظرفیت نظام تحقیقات بر هدایت پدیده به سمت کمالی که برایش تعریف شده، نحوی ساماندهی می

 احداث نظام مسائل است. آن، کمالبه سمت  یدهتحول پد متمرکز گردد. در واقع خروجی این مدل، برای

  .ب( 1378)حسینی الهاشمی، 

 پدیده:ر تصرف د یو ابزارها معادالت: ج

. یردپذیانجام م یهنظر از قسمت یندر ا ،بر اساس آن یدهتحول در پد یجادو ااحداثی به نظام مسائل  پاسخ

شوند، آثاری از پدیده هستند که حضور باالشاعه مفاهیم وابسته که در ساخت مدل مفهومی به کار گرفته می
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ثل وزن یا گرمای یک جسم که مختص به یک بخش پدیده هستند. )م« ابعاد»در همه پدیده دارند و به تعبیری 

ی پدیده نام برد که قابل مشاهده و انتزاع «اجزا»توان از پدیده می« ابعاد»در مقابل  خاص از آن جسم نیست.(

از کل بوده و حضور باالشاعه در کل پدیده ندارند، به عنوان مثال برخالف طول که بعد هر بناست ستون یکی 

دیده را پ« بینی، هدایت و کنترلپیش»شد. با اینکه استفاده از ابعاد در مدل مفهومی امکان از اجزای آن می با

گذارد، اما به دلیل حضور باالشاعه داشتن در کل پدیده، امکان مشاهده مستقیم آنها وجود در اختیار ما می

از  . نظام مسائل با استفادهشوندپدیده برای رفع این مشکل، استفاده می« اجزا»ندارد. نظام مسائل و تعیین 

آید تا بتوان با مشاهده تغییرات آنها، تغییرات ایجاد شده در تعیین اجزای قابل مشاهده پدیده به دست می

پدیده را تبیین کرد. اما تغییرات مشاهده شده در اجزای پدیده، به تنهایی قادر به توضیح تغییرات پدیده 

که اجزای پدیده حاکی از کیفیات ثابت و مشخصی در پدیده هستند پ( چرا 1378نیستند.)حسینی الهاشمی، 

و به عنوان مفاهیم مستقل مورد مالحظه قرار می گیرند که اشکال توصیف تغییرات پدیده توسط آنها در 

شود، تنها قسمت قبل بیان گردید. بنابراین در ارتباط مشخصی که میان تغییرات موضوعات و ابعاد تبیین می

شود به نحوه تغییر ابعاد پدیده دست یافت و با تغییر ابعاد ز تغییراتی که در اجزای پدیده ایجاد میتوان امی

 گیری تغییرات پدیده به سمت کمال خود است یا خیر. توان تعیین کرد که جهتمیپدیده است که 

 نحوه وابستگی تغییرات پدیده، مدل مفهومی و تغییرات اجزای پدیده، به یکدیگر

 

 

 

گردد، هر چند باید از در انتخاب اجزای پدیده و ایجاد ارتباط میان آنها که منجر به ساخت نظام مسائل می

مشاهده پدیده کمک گرفت و کار استقرایی کرد، اما این مشاهده و استقراء بر مبنای توصیفی که از کمال 

تغییرات اجزای 
قابل مشاهده اما 

لانتزاعی و مستق

تغییرات ابعاد 
غیر قابل مشاهده

اما مرتبط

تغییر مطلوبیتهای 
پدیده

 از: حکایت می کند از: حکایت می کند
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گردد و انتخاب اجزایی از پدیده هومی بنا میشود. ارتباط میان اجزا بر پایه مدل مفپدیده ارائه شده انجام می

 یرد. گنماید انجام میتواند حاکی از ابعاد پدیده باشد، به کمک منبعی که کمال پدیده را تبیین میکه می

به دست آوردن چگونگی تغییرات اجزای پدیده به نحوی که منجر به بهینه کردن پدیده شود، نیاز به ابزارهایی 

 از:دارد که عبارتند 

الف: ابزارهایی که ارتکازات اجتماعی )به عنوان بستر شکل گیری پدیده و نیز بستر پاسخ به مسائل( را به 

نوان نماید. از این ابزارها با عصورت سیر تحوالت گذشته پدیده بر اساس نظام مسائل ایجاد شده تبیین می

 شود. ای نیز نام برده میروش تحقیق کتابخانه

نوان دهند و به عپردازی برای پاسخ به مسائل در قالب فرضیه را در اختیار قرار میه تئوریب: ابزارهایی ک

 روش تحقیق نظری اسم گذاری شده اند.

دازی پرنماید تا از عملکرد آن در مرحله تئوریج: ابزارهایی که نحوه آزمون فرضیه ایجاد شده را تبیین می

 م دارند.اطمینان حاصل شود و روش تحقیق میدانی نا

به کمک این ابزار، نحوه پاسخ به نظام مسائل و تغییرات موضوعات بر اساس مدل مفهومی به دست آمده و 

توان به این طریق در پدیده تصرف نموده و با مشاهده تغییرات پدیده بر اساس مدل مفهومی، رسیدن به می

 های الزم برای پاسخها و گمانهکه اوالً ایده کمال پدیده را کنترل نمود. مالحظه منابع دینی به عنوان منابعی

گردد، عامل مهمی در اسالمی سازی مینماید و ثانیاً با هدف تحقق آنها در جامعه، فرضیهبه مسائل را ایجاد می

گستان توان ساختار نظریه علم فرهنباشد. با توجه به توضیحاتی که داده شد میشدن پاسخ ها در این قسمت می

 می را به صورت زیر ترسیم نمود:علوم اسال

 

م عل یهساختار نظر

فرهنگستان علوم 

 یاسالم

 تبیین کمال پدیده بر پایه وحی -1

 ایجاد مدل مفهومی برای رسیدن به کمال پدیده -2

 یمدل مفهوم یخروج یهبر پا یدهتصرف در پد یاستفاده از ابزارها -3

 

گردد که در بخش بعدی با تفصیل لم ارائه میبر این اساس، مبنای جدیدی برای طراحی فرآیند تولید ع

 بیشتری به آن اشاره خواهد شد.
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 و اثر آن بر سازمان علم در ایران علم دیتول فرآیند جدید توصیف -۶

ت و ساختار بندی معرفنظریه علم دینی فرهنگستان علوم اسالمی به دلیل تغییراتی که در تعریف علم، طبقه

یف شود. برای توصر به تغییرات بنیادی در سازمان تولید علم کشور مینظریه علمی ایجاد کرده است، منج

نحوه تأثیرگذاری نظریه علم دینی فرهنگستان بر بازتعریف سازمان علم، ابتدا تغییراتی که در فرآیند تولید علم 

قرار  ه بههای مختلف علمی معین گردد. تغییرات ایجاد شدگردد تا روابط میان سازمانشود، ذکر میایجاد می

 زیر است:

واقع مدل  در .است تبیین به اجمال حرکت نظریه علمیِ ارائه شده، یک ساختار اساس بر تحقیق الف: فرآیند

گردد، به منظور تحقق توصیف کمالی است که برای پدیده در قسمت مفهومی که برای تحول پدیده ایجاد می

گیری انسان در توصیف کمال پدیده تعیین نحوه جهتالف( 1378شود.)حسینی الهاشمی، اول نظریه تبیین می

عنی به کمک یابد. یباشد که توسط مدل مفهومی تفصیل بیشتری میتحول پدیده است و لذا مفهوم مجملی می

شود که چه ابعادی در پدیده وجود دارد و چه مسائلی را باید پاسخ داد که منجر به تغییر این مدل بیان می

یده شده و به آن کمال دست یافت. قسمت ابزارهای تصرف نیز تفصیل قسمت مدل مفهومی سهم تأثیر ابعاد پد

ب( دقیقاً 1378شود و با پاسخ سازی برای نظام مسائل حاصل از مدل مفهومی)حسینی الهاشمی، قلمداد می

لخواه دشود که چه تغییراتی را باید در موضوعات و اجزای پدیده ایجاد کرد که منجر به تغییر مشخص می

در ابعاد پدیده گردد. بنابراین تحقیق را می توان به یک فرآیند مخروطی تشبیه نمود که به مرور دانش تولیدی 

 آورد.رسد تا جایی که امکان تصرف در پدیده را فراهم میاز اجمال به تفصیل می
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تحقیق مخروطی فرآیند تصویر

 

گیری محقق و تعیین اجمالی یک پدیده ، پس از جهتب: باید دقت داشت که ساختار نظریه علمی ارائه شده

از پدیده توجه  هاییکند که محقق یا یک مؤسسه تحقیقاتی باید به چه مؤلفهبرای تحقیق است و تنها بیان می

ر تبینی، هدایت و کنترل تحوالت پدیده به سمت اسالمیدهد توانایی پیشنماید تا نظریه علمی که ارائه می

های محقق و تعیین اجمالی یک پدیده برای گیری و گرایشباشد. بنابراین قسمت جهتشدن را داشته 

ها و فرآیند تحقیق وجود دارد( نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع فرآیند انجام تحقیق تحقیق)که در گام

هی به م تحقیق باید منتای با هم دارند و فرآیند انجاغیر از ساختار نظریه علمی است؛ هر چند ارتباط گسترده

ایجاد نظریه علمی با همان ساختاری باشد که توضیح داده شد. با توجه به توصیفاتی که صورت گرفت 

 توان به صورت زیر بیان نمود:های تحقیق در یک پدیده از دیدگاه فرهنگستان را میگام

 شرح گامهای تحقیق ردیف

 جهت یک( یانتخاب )اجمال گام اول

 جهت در آن یانجر یبرا یدهپد یکانتخاب  یاداع احتمال اب گام دوم

 یند یتبا محور یمورد بررس یدهکمال پد یینتب گام سوم

 در مدل توسعه مفاهیم پایه برای جریان مطلوبیتها گام چهارم

 از وضع مطلوب یساخت مدل وصف گام پنجم

 یقام مسائل تحقنظ یریوضع مطلوب با وضع موجود و شکل گ یاجمال  یسهمقا گام ششم
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 یو نظر یکتابخانه ا یقاتشروع تحق گام هفتم

 ( تحقیقاجرا و آزمون احکام )معادالت گام هشتم

 بازخورد گیری و اصالح )بازگشت به مراحل قبل( گام نهم

شود، تولید هر علمی وابسته به حضور های معرفتی مستقل از هم تعریف نمیج: وقتی رابطه میان حوزه

هد دعرفتی با سهم تأثیر متفاوت در ساختار نظریه است. ساختار نظریه علم فرهنگستان نشان میهای محوزه

های حوزه وابسته به این« توصیف کمال پدیده، تولید مدل مفهومی و ابزارهای تصرف عینی»که تمامی سه الیه 

ی و های قیاسی، فعالیتمعرفتی است. در این ساختار در تمامی سه الیه نظریه علم، شامل استنباط از وح

عقالنی و استقرا و مشاهده پدیده می باشد )البته با تفاوت هایی در سه الیه( به همان صورتی که در تبیین 

های علمی حوزه که متکفل ایجاد معارف استنباطی از وحی ساختار نظریه علمی بیان گشت(. بنابراین سازمان

-ازمانباشد و سهای علمی برای تبیین تحول پدیده میارائه مدلهای علمی دانشگاه که متفکل هستند، سازمان

های علمی در جامعه متناسب با مقدورات و موانع است، در سازی مدلهای علمی نظام اجرا که متکفل پیاده

ها و اهداف و محصوالت هر کدام در هر سه الیه باید حضور داشته باشند؛ هر چند نحوه حضور این سازمان

 طلبد.تفاوت است و بنا به تفاوت در هر الیه، ساختار علمی متفاوتی را میهر الیه م

 نتیجه گیری: باز تعریف سازمان تولید علم در ایران
با توجه به توصیفاتی که از فرآیند تولید علم بر پایه نظریه علم دینی فرهنگستان علوم اسالمی ارائه گشت، 

زیر باز تعریف نموده و با نمودار مراحل و فرایند تحقیق  توان به صورتسازمان تولید علم کشور را می

 ترکیب نمود:
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شود موضوعات مرتبط هر سازمان علمی در مقابل آن قرار گرفته است. در این همانگونه که مشاهده می

های علمی حوزوی که متکفل فقه سرپرستی هستند، موظف ها، سازمانساختار، در الیه تبیین کمال پدیده

گیری تحوالت هر پدیده را در قالب کمال پدیده تبیین نمایند. ثانیاً به دلیل نیاز به ند که اوالً جهتباشمی

تی)که در بندی موضوعات تحقیقاگیری و کمال طبقهتر شدن، باید جهتسرپرستی تحقیقات به سمت اسالمی

ند تا انتخاب موضوع تحقیق و های مورد تحقیق اسم برده شده است( را معین نمایاین متن با عنوان پدیده

 بندی متناسب برای تحقق تمدن اسالمی باشد.پدیده مورد مطالعه توسط محقق، دارای یک نظام و اولویت

 های تحقیق،سازی و ایجاد نظام موضوعات تحقیقاتی، روشهای رهبری علمی در واقع وظیفه هماهنگسازمان

ز حوزوی، دانشگاهی و کارشناسی نظام اجرا( را به عهده های علمی )اعم امنابع تحقیقاتی تمامی سازمان

یی هاشود و نیازمندیهای فقه سرپرستی اعالم میهایی که از سازمانگیریها از طریق جهتدارند. این سازمان

تحقیقاتی « ها و منابعموضوعات، روش»کنند، اقدام به ایجاد نظام های رهبری اجرایی بیان میکه سازمان

پردازند. با اینکه دهی تحقیقات در کشور میها با استفاده از محصوالت خود به جهتاین سازمانکند. می

چنینی را به عهده ندارند، اما با اکنون شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی وظایف این

یت ولید علم در کشور را مدیرتوجه به نوع مأموریت ایشان، الزم است که تا این سطح ارتقا یافته و جریان ت

 نمایند. 

های نیازهای جامعه را دارند. های جامعه و ارائه اولویتهای رهبری اجرایی وظیفه ارائه نیازمندیسازمان

های اصلی جامعه را برای تحقق تمدن اسالمی اندازها و کالن راهبردهای الزم برای تحول پدیدههمچنین چشم



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

179 

 

های ارائه شده توسط گیریبایست بر اساس جهتها میباشد. این سازمانمیهایی به عهده چنین سازمان

انداز تحول و راهبردها و های رهبری علمی، چشمهای تولید فقه سرپرستی و مصوبات سازمانسازمان

ه ک های باالدستی خود برسانند. نوع وظایفیها را تبیین کرده و به تأیید سازمانهای کالن تحول پدیدهسیاست

برای این قسمت از ساختار علمی تبیین گشت با وظایفی که برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تبیین شده 

های توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالحاتی که امکان ارتباط با سازماناست، اشتراکاتی دارد و می

 55برد. کند، به عنوان گزینه مناسب برای انجام این مأموریت نامفوق را ایجاد می

های حوزی که در زمینه های علمی مورد نیاز است. سازماندر الیه تنظیم مدل مفهومی نیز سه دسته از سازمان

کنند، بر اساس این نظریه، متکفل تبیین نسبت مفاهیم و سهم تأثیر ایشان در تحول هر فقه نظامات فعالیت می

ه در ها متکفل هستند کست( هستند. اندیشکدهپدیده به سمت کمالش )که در الیه باالدستی تعریف شده ا

های حوزوی فقه نظامات و بر اساس محصوالت الیه باالدستی به ایجاد مدل مفهومی کالن ارتباط با سازمان

برای بیان تحوالت هر پدیده اقدام نمایند. به عنوان مثال مدل مفهومی کالن نظام محیط مصنوع، هم مکانیزم 

ماید. نترین و باالترین سطح ارائه میکند و هم نظام مسائل را در اجمالییان میتحوالت محیط مصنوع را ب

های پژوهشی و زیرساخت نظری برای کلیه تحقیقات پایین دست در نظام مسائل در این سطح، اولویت

ریزی شهری و روستایی، مدیریت شهری، طراحی شهری، های مختلفی نظیر آمایش سرزمین و برنامهرشته

های کالن اجرایی نیز موظف هستند که نمایند. سازمانی منظر، معماری و طراحی داخلی را فراهم میطراح

 های تدوین برنامه اجرایی کشور قرارتناسبات تحقق معادالت دینی به دست آمده را مبنای تنظیم سیاست

های کالن اجرایی دارد، ها که وظایفی شبیه به وظایف تعریف شده برای سازماندهند. از جمله این سازمان

 باشد که باید برای تحقق این امر ارتقا یابد.ریزی میسازمان مدیریت و برنامه

ها و کارشناسان کنند و دانشگاهمؤسسات فقهی که در موضوعات مشخص معارف استنباطی را تولید می

تیجه تحقیقات باالتر بپردازند تا نهای اجرایی نیز باید در تعامل با یکدیگر به تبیین نحوه تحقق محصوالت الیه

طریق  های باالتر قطعاً ازایشان منجر به تولید معادالت اجرایی اسالمی گردد. البته نوع تعامل این الیه با الیه

از  باشد که پایه کارآمدی هر یکهای باالدستی میای با سازمانساختار متمرکز نیست و نیازمند تعامل شبکه

 ی و نه بر پایه عزل و نصب سازمانی، امور ساختار علمی کشور به جریان درآید.های تحقیقاتسازمان

                                                           
تعیین کنیم. ولی این وظایف را می توان به مجمع تشخیص محول نمود البته منظور این نیست که فعالیت های دیگری که مجمع تشخیص انجام می دهد را 55 

 تا ساختار علمی کشور با انسجام حرکت نماید.
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 های فرهنگ مدیریت جهادی در قرآنویژگی

 محمد جعفر حسینیان

 دانش آموختة حوزه علمیه قم. و عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی قم            
 

 چکیده:

امروز مدیریت از مهمترین عوامل تأثیرگذار در حیات، رشد و بالندگی و یا 

همواره به دنبال به های مدیریت نیز شود مدلمرگ سازمانها محسوب می

 و« ابزار»، «منابع انسانی»در ایجاد هماهنگی بین « وریبهره»حداکثر رساندن 

باشند. آنچه که مدیریت جهادی را از غیر جهادی متمایز می« امکانات جامعه»

، «جهت گیری»سازد؛ فرهنگ مدیریت جهادی است که با سه مولفه می

شود و سمت و ی مشخص میدر مدیریت جهاد« مجاهده»و « موضعگیری»

 «ارتقاء اخالق و تکامل انتظارات سازمان»سوی مدیریت را در ابتدا به جانب 

اء ارتق»و پس از آن به « ارتقاء افکار و تکامل ارتباطات در سازمان»و سپس 

 سازد. متوجه می« تجارب و تکامل اقتدار سازمان

 ده از منابع دینی وهای فرهنگ مدیریت با مولفه های ذکر شاستحصال ویژگی

های بیان شده از جانب مقام معظم رهبری ما را در حجیت و اتقان همچنین ایده

مطالب فوق الذکر یاری می رساند. در این مقاله سعی بر این است تا با 

استقرائی هر چند ناقص به سیاق و مراد شارع مقدس نزدیک شده و برداشتی 

یریت جهادی ارائه کنیم. دستیابی به مبتنی بر فرهنگ و باورهای دینی از مد

فرهنگ مدیریت جهادی، دستیابی به شاخص های محیط ساز مدیریت است و 

در این محیط باید ساختارهائی نوین تعبیه شود تا بتواند هم سو با جهت گیری 

های مدیریتی موجود را با فرهنگ حاکم بر محیط در ابتدا ناسازگاری مدل

های جدی مدیریتی و بیان و سپس به بررسی چالشفرهنگ جهادی برمال سازد 

 خألها در این عرصه بپردازد.
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 فرهنگ، مدیریت جهادی، قرآن، مدلهای مدیریتی، منابع دینی ها:کلید واژه
 

 

امروزه مدیریت از مهمترین عوامل تأثیرگذار در حیات و رشد و بالندگی و یا مرگ سازمانها محسوب 

پردازد و جامعه را از وضع موجود به هماهنگ سازی اضالع وجودی جامعه میشود. مدیر با مدیریت خود می

عالیت های فکند. مدیران در یک جامعه همواره در تکاپوی دستیابی به ایجاد زمینهبه شرائط جدید راهبری می

رین بهره بیشتدر بکارگیری نیرو و انرژی موجود در آن جامعه اند و به میزانی که بتوانند از حداقل امکانات به 

وری در سازمان دست یابند و چگونه به بسیج نیروهای انسانی همت گمارند که کمترین آسیب، به اعضاء 

 اند.سازمان و جامعه وارد آید، در این امر خطیر به موفقیت واالئی دست یافته

غییراتی ه تعلم مدیریت نیز همچون سایر علوم انسانی در بستر فرهنگی خاصی متولد شده است و چنانچ

های تخصصی علومی که در این محیط نشو و نما پیدا کرده در فرهنگ یک جامعه ایجاد شود؛ بتدریج در مدل

و « راتتغیی»، «پیدایش»اند؛ نیز تغییراتی پیدا خواهد شد. لذا فرض شکل گیری یک علم به دور از محیط 

. زیرا هر علم، به خصوص علوم انسانی آن علم فرضی انتزاعی و به دور از واقعیات محیطی است« تکامل»

ها سوگیری و و معنایابی خود را در دل یک شود و این حدسهای اولیه متولد میمتکی بر گمانه و حدس

برند. فرهنگ در یک جامعه به منزله جوّ حاکم و اتمسفری است که به آن فرهنگ آغاز کرده و به پایان می

 در آن مهد و رَحم علمی پا به عرصه وجود گذاشته و رشد کند.بخشد تا گمانه و حدس علمی، محیط می

ترین علومی است که اگر در فرهنگ ناب دینی شکل گرفته باشد با این وصف، علم مهمترین و ارزشمند

تواند منشأ تحوالت های خود را در آن فرهنگ به دست آورده باشد؛ میو اصول و مبانی و حتی تکنیک

 های اجتماعی در جامعه اسالمی باشد.اهبریها و راساسی در هدایت

های اجتماعی ناشی از ناهمگونی مدلهای ناتوانی کارگزاران نظام اسالمی از بدو انقالب تا کنون در مدیریت

ی هاباشد. این ناهمگونی ریشه در تفاوت ارزشهای اسالمی جامعه میمدیریتی وارداتی با ساختار و ارزش

های ناب اسالمی هی دارد تا آنجا که طیف کارشناسی متعهد به انقالب و ارزشمدیریت مادی و مدیریت ال

اگر نخواهند در الگوهای مدیریتی طرحی نو بیفکنند و برپایه منابع ناب دینی مدل مدیریتی خود را استخراج 

و سوء ها ها ظهور و بروز بیشتر پیدا کرده و روز به روز بر مفاسد اجتماعی، اختالسکنند، ناهماهنگی

های علمی مدیریت برخاسته از ها افزوده خواهد شد؛ زیرا دو گانه محیط ارزشی جامعه دینی و مدلمدیریت

فرهنگ لیبر الیسم همواره در تضاد و کشاکش خواهند بود تا باالخره یکی از آن دو غلبه پیدا کرده و دیگری 

 را در هاضمه خود هضم نماید. 
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شود باید دانست که قطعاً مدیریت جهادی غیر از مدیریت علمی وقتی صحبت از مدیریت جهادی می

ها و قوانین مطرح شده در دانش مدیریت پایه ریزی شده است. تأثیر دوگانه امروزه بوده که بر اساس فرمول

 زند.فرهنگ اسالمی و فرهنگ لیبرالیستی دو مهد تولد و پرورش را برای الگوهای مدیریتی رقم می

آید و مبنای آن بر نظام ارزشی اسالمی استوار تنها از دل یک فرهنگ اسالمی بوجود می مدیریت جهادی نه

 های ارزشی است، لذا کسانی که اسالمیاست که اصول و مفاهیم و زیرساخت علمی آن نیز متأثر از مبنا و پایه

نند و کوصیف میشدن علم مدیریت و یا بطور کلی علوم را صرفاً به اسالمی شدن مبدأ و مقصد آن علم ت

دانند؛ راه به های ارزشی تهی میحد وسط آن علم یعنی نسبت بین مبدأ و مقصد )روش( را از جهت گیری

های علمی مدیریت به تدریج در مبادی و مقاصد ارزشی آن نفوذ کرده و جائی نخواهند برد؛ زیرا روش

 های مدیریتی را از ارزش جدا خواهند نمود.مدل

ادی: فرهنگ واژه ای است که از مردم شناختی اخذ شده است و مجموعه ای است فرهنگ مدیریت جه

پیچیده که شامل اخالقیات و اعتقادات و رفتار و قوانین و سنن و تمامی عادات و ضوابطی است که فرد به 

به مثابه این فرهنگ  iگیرد و در برابر آن جامعه وظائف و تعهداتی را بر عهده دارد.عنوان عضو جامعه فرا می

ها که همه محصوالت اجتماعی ها و دانشتواند در تمامی گرایش ها، بینشکند که مییک اتمسفر عمل می

رهنگ به توان از فاست تأثیر گذاشته و مبتنی بر آن سیر حرکت و تکامل جامعه را رقم بزند. در یک کلمه می

گیرد؛ عی است و بر پایه کنش و رفتار صورت مینام برد؛ یعنی آنچه که پذیرفته شده اجتما« ارتکازات»عنوان 

های اخالقی است و در جامعه به صورت سبک زندگی مورد قبول در واقع هر رفتار اجتماعی که حامل ارزش

 گیرد.قرار می

های اجتماعی است که جامعه برای آن حاضر است ها و مجاهدتفرهنگ در هر جامعه اولین الیه تالش

های اجتماعی مطرح است. مواضع اجتماعی نیز ین قبل از مجاهده مسئله موضع گیریفداکاری کند، بنابرا

های اولین عامل تأثیرگذار در آن مسئله اراده« فرهنگ»ناشی از جهت گیریهای اجتماعی است. بنابراین در 

 اجتماعی است.

یائی نظام اجتماعی های اجتماعی است که مسیر حرکت و رشد و پوفرهنگ هر جامعه ای مرهون نظام اراده

ها است. زند. بنابراین هر جامعه ای دارای فرهنگی است و هر فرهنگ نیز متأثر از کیفیت پیوند ارادهرا رقم می

توانند در صورت ناهمخوانی روحیاتشان با فرهنگ یک جامعه از آن لذا هیچ جبری در کار نیست. انسانها می

 نه که مایلند بازسازی کنند.جامعه مهاجرت کنند و جایگاه خود را آن گو

ل های اجتماعی شکحال در صورتی که پذیرش فرهنگ، امری اختیار بوده و خود فرهنگ نیز از پیوند اراده

گرفته باشد، آن گاه هر فرهنگ به اقتضای جهت گیری خود، روش هائی را برای تولید معادالت و مدلهای 

ها و ها و جهت گیریر واقع سازگار و مناسب با هدفعلمی و ابزارهای اجتماعی ارائه خواهد داد که د

 های حاکم بر جامعه باشد. ارزش
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 توان از فرهنگ دینی به دست آورد؟مدل مدیریت جهادی را چگونه می

تواند منظور از این فرهنگ  دینی چیست؟ و چگونه اصولی ساخته و پرداخته فرهنگ جهادی است که می

 د؟مدل مدیریت جهادی را ارائه کن

در پاسخ به سئوال فوق باید گفت ورود به منابع دینی همراه با دستیابی به شرایط محیطی، ما را به ادبیات 

دین در توصیف فرهنگ جهاد و شهادت و شهید پروری سوق خواهد داد. در مجموعه منابع اصیل، ما تنها به 

ع عدیل بعضی موارد ذکر شده در این دو منبکتاب خدا و نهج البالغه بسنده خواهیم کرد. تا بتوانیم با جرح و ت

دینی به مکتب مدیریت جهادی دسترسی پیدا کنیم. در این زمینه ابتدا آیاتی از قرآن مجید را در مورد جهاد 

 دهیم.مورد بررسی قرار می

جَهد و جُهد یعنی طاقت، نیرو، مشقت و سختی و ... جَهد » گوید است راغب می« جهد»جهاد از ریشه 

 ii«تح حرف )ج( یعنی مشقت و سختی با ضَم حرف )ج( یعنی کوشش گسترده و وسیع به اندازه طاقتبا ف

همچنین واژه )جَهَدَ( به معنای طلب کردن است به نحوی که به مطلوب برسد و صیغه اجتهد به معنای 

 iiiبذل وسع و طاقت در طلب است به نحوی که به ایصال و مطلوب منجر بشود.

است که در آیاتی متعدد به آن بر « قتال»ه مخصوص به درگیری و جنگ در میدان واژه در قرآن کریم واژ

  ii«.وَ قاتِلُوا الْمُشْرِکینَ کَافَّةً کَما یُقاتِلُونَکُمْ کَافَّةً »خوریم؛ می

  i«. وَمَنْ یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا »

 إِنَّ  الشَّیطانِ ولِیاءَأَ فَقاتِلوا الطّاغوتِ سَبیلِ فی یُقاتِلونَ کَفَروا وَالَّذینَالَّذینَ آمَنوا یُقاتِلونَ فی سَبیلِ اللَّهِ  »و یا 

  ii«.ضَعیفًا کانَ الشَّیطانِ کَیدَ

منجر خواهد  ردر تمامی آیات فوق منظور درگیری فیزیکی است که به کشته شدن )شهید( و یا کشتن کفا

 شد.

تر و شاملتر و بلکه عمیق تر بپردازیم و آن بذل نهایت جد اما در بررسی کلمه جهاد بایستی به معنائی عام

های دینی و اسالمی است که قتال در میدان جنگ و جهد و تالش و مجاهده برای تحقق و حاکمیت ارزش

 را نیز تحت پوشش خود دارد.

  iii«.الْمَصِیرُ وَبِئْسَ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ یَا أَیُّهَبه عنوان مثال: 

شود از این آیه یک درگیری همه جانبه پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( با کفار و منافقین استفاده می

های درگیری اعم از نرم و سخت، فردی و اجتماعی لکه تمامی شیوهکه نه تنها در قتال و برخورد فیزیکی؛ ب

 شود. و درونی و بیرونی، اخالقی، اعتقادی و رفتاری را شامل می

ها را فراهم تواند زمینه ای برای تحقق آرمانها و ارزشدر کلمه جهاد نیز هر کوشش و تالشی را که می

زی در مسیر حرکت به سمت قرب به خدا الزمه حرکت سادهد، حتی جهادی که برای خالصکند؛ پوشش می

شود های درونی شیاطین انسی و جنی روبرو میها و نیرنگانسان و جامعه است و آنجائی که انسان با وسوسه
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ها به توسعه ظرفیت خود بپردازد و با این توسعه ظرفیت تمامی و باید با مجاهده و مقابله با تمامی وسوسه

های درونی را تبدیل به فرصت کرده و فرصت را به قدرت تبدیل نماید. نظیر این آیه عفموانع بیرونی و ض

 سَمّاکُمُ  هُوَ إِبراهیمَ أَبیکُم مِلَّةَ حَرَجٍ مِن الدّینِ فِی عَلَیکُم جَعَلَ وَما اجتَباکُم هُوَوَجاهِدوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ  »

  iiii«.النّاسِ  عَلَى شُهَداءَ وَتَکونوا عَلَیکُم شَهیدًا الرَّسولُ لَِیکونَ هذا وَفی قَبلُ مِن المُسلِمینَ

آیه شریفه می فرماید و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا کنید. شاید منظور از ادا کردن حق 

های عینی و تحققی را پوشش جهاد در این آیه شریفه رعایت تمامی ابعاد جهاد است که نه تنها آمادگی

ها را نیز دارد که عمده ترین مالک در مسئله جهاد است و خالص هد، بلکه توجه به حضور حاالت و نیّتدمی

 تواند تأثیر محوری در کیفیت عملکرد جهادگر و عملیات جهادی او داشته باشد.سازی نیّت می

 های جهاد گرانـ ویژگی

 د:فرمایدازد. مانند آیه شریفه که میپربسیاری از آیات شریفه جهاد به بیان ویژگیهای جهادگران می

 ii«.اللَّهِ رَحْمَتَ یَرْجُونَ ئِکَإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولَ »

بدرستی که کسانی که ایمان آوردند و کسانی که در راه خدا مهاجرت و جهاد کرده اند به رحمت خداوند 

 فرمایدند و خداوند آمرزنده و مهربان است. در این آیه ویژگیهائی را ذکر میامید دار

ا حرکت جهادی ر« جهت»؛ اولین ویژگی و مهمترین آن جهاد فی سبیل اهلل است که «فی سبیل اهلل»ـ  1

ها از ارزش ها و فعالیتدهد و اگر این وصف جهتی را از جهاد و جهادگر حذف کنیم سایر تالشنشان می

تواند یک فعل ساده را به فعل جهادی و پر قیمت تبدیل هی خواهد شد. آنچه که ارزش آفرین است و میت

کند؛ همین ویژگی اول است. این خصوصیت به گونه ای است که به نحو اشاعه در تمامی افعال انسان جهادگر 

و با انجام هر فعل جدید آن یابد و همه را به مثابه میدان جاذبه ای تحت نفوذ خود خواهد گرفت حضور می

 ویژگی در درجه باالتری به اخالص جدید خواهد رسید.

؛ معیّت و همراهی دو خصوصیت هجرت و جهاد نیز از مسائلی است که «همراهی مهاجرت و جهاد»ـ  2

شود. ویژگی هجرت مقدمه ای برای جهاد عنوان شده است. معموالً در بررسی مسئله جهاد مغفول واقع می

و رهائی از خود و شرایط و محیط اگر صورت نگیرد، آمادگی و تهیّأ برای ورود به جهاد عنوان  هجرت

تواند سدّ راه جهادگران فی سبیل نخواهد شد. ویژگی هجرت نیز از تمامی موضوعات و موانعی است که می

ه زمینه امیدواری بتواند اهلل باشد، مهاجرت از شرایط فعلی حاکم و پیوستن به محیط جهادی نوین که می

شاید بتوان گفت یکی از مصادیق رحمت خداوند و تحقق اهداف مدیریت جهادی را به دنبال داشته باشد. 

هجرت در مسئله مدیریت جهادی، هجرت از الگوها و مدلهای وارداتی و لیبرالیستی مدیریت است که 

ا و مدلهای نوین مدیریت دینی هتا از آن الگوها هجرتی صورت نپذیرد، جهادگر علمی ما به میدان

 راهبری نخواهد شد.
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 i«وْلَئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَةَ اهلل وَاهللُ غَفُورٌ رَحِیمٌ »؛ «جریان رحمت الهی مرهون همراهی هجرت و جهاد»ـ  3

امید به رحمت الهی در این آیه شریفه از ویژگی هایی است که تالش گران جهادی باید بدان توجه داشته 

مید به رحمت به معنای ورود به میدان جاذبه ای است که در مسیر رحمت و هدایت به دنبال هجرت باشند. ا

آید و این همان راهی است که با توکل و تقوا برای مومن باز خواهد شد و خداوند مسیر و جهاد به وجود می

محاسبه با عقل محاسبه ها و موانع را فراهم خواهد کرد و از غیر آن طریق معمول و قابل خروج از سختی

 وَمَنمِن حَیثُ ال یَحتَسِبُ  وَیَرزُقهُ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجعَل لَهُ مَخرَجًا »گر، خداوند متعال راه را باز خواهد نمود. 

 ii.«قَدرًا  شَیءٍ لِکُلِّ اللَّهُ جَعَلَ قَد أَمرِهِ بالِغُ اللَّهَ إِنَّ  حَسبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى یَتَوَکَّل

مِنْ  اتَّخِذُویَجاهَدُوا مِنْکُمْ وَ لَْم  نَیاللَّهُ الَّذِ عْلَمِیَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَکُوا وَ َلمَّا اَ»؛ «راز نشدن با نظام کفرهم»ـ  4

  iii«. جَةًیوَلِ نَیدُونِ اللَّهِ وَ ال رَسُولِهِ وَ لَا الْمُؤْمِنِ

کنند و گذارند، بی آنکه خدا کسانی از شما را که جهاد میآیا پنداشته اید که شما را به حال خود وا می

 گزینند، معلوم کند و ...جز خدا و پیامبرش و مومنین را به هم رازی نمی

های مدیریت جهادی در فرهنگ قرآن عدم گرایش مومنین جهادگر به غیر خدا و رسول و امام از ویژگی

ای والئی است که رویگردانی از آن ه یک نظام و جاذبهاست؛ فرهنگ مدیریت جهادی به مثاب iiiiعلیه السالم

 به معنای گرایش به فرهنگ دیگری غیر از فرهنگ دینی است.

از خصوصیات مهم در فرهنگ قرآنی در مدیریت جهادی، ویژگی رازداری و دیگران )غیر هم سو( را 

ند که حافظ اسرار جامعه تواند به گونه ای جهادی عمل کمحرم اسرار ندانستن است. یک مدیر وقتی می

مومنین بوده و بتواند با مدیریت جهادی عقالنیت اعضاء سازمان خود را به سمت اهداف سازمان هم جهت 

کرده و بیشترین کارآمدی را در جهت تحقیق این اهداف اعمال کند. به طور مثال، هر چند که موضوع کار 

ژه در یک شرکت اقتصادی در یک مدیریت جهادی سازمان، مسائل اقتصادی باشد، حفظ امنیت اطالعات وی

واند تگیرد که میامری ضروری است، زیرا در غیر این صورت شرایط بازار تحت تأثیر رانت هائی قرار می

های یک مدیر جهادی مخالفت از نشر و شیوع بنیان اقتصادی جامعه را زیر و رو کند. بنابراین از ویژگی

 است. اطالعات درونی شرکت و سازمان

تأکید « جهاد»و « صبر»در آیات متعددی قرآن کریم به همراهی دو ویژگی «: همراهی صبر و جهاد»ـ  5

 iii«. رٌ رَحیمٌثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذینَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُو»دارد 

ا که دیدند مهاجرت کردند و به جهاد رفتند )و بر این هبرای کسانی که پس از آن رنج سپس پروردگار تو

 جهاد( صبر کردند آمرزنده و مهربان است.

های کلیدی و تأثیرگذار در مسئله مدیریت است. تحمل کار در فرهنگ مدیریت جهادی، واژه صبر از واژه

ی و ... چنانچه با صبر توأم نباشد؛ نتیجه ای جز جهادی در هر موضوعی اعم از اجتماعی، سازمانی، فرد
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طلبد تا بتواند در محیطی که شکست و انفعال را بدنبال نخواهد داشت. مدیریت جهادی صبر جهادی را می

 آورد به امر مدیریت جهادی بپردازد.بر اثر تحمل هوشمندانه فراهم می

 تواند مواضع یک مدیر جهادی رااست که میهای فعال صبر فعال و تأثیرگذار، بستر ایجاد موضع گیری

های سازمانی و جدا های مدیریت روشن و مبرهن کند. توجه به فعل مدیر در هدایتدر تمامی ابعاد و زمینه

نشدن آن از مسئله تأثیر تدریجی در هماهنگ سازی افعال در یک سازمان، صبر را در طراز نوینی همچون 

 ه جهاد سازمانی، صبر سازمانی را الزم دارد.کند؛ تا آنجا کسازمان مطرح می

ـ وسیله بودن منابع مالی و انسانی در جهاد: در بسیاری از آیات شریفه قرآن جهاد با اموال و انفس را  6

سِهِمْ فی إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا َو جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُ »نماید. ای برای جهاد معرفی میبه عنوان وسیله

آنان که ایمان آوردند و مهاجرت کردند و با مال و جان خویش  ii«.سَبیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ

نمایند، در راه خدا جهاد کردند ... و همچنین آیات مشابهی که مال و جهن را به عنوان موضع جهاد مطرح می

( و یک مدیر جهادی در مدیریت خود باید 15(، )حجرات 88(، )توبه 81(، )توبه 44(، )توبه 41مانند )توبه 

از هر کوششی فرو گذار نکند و بایستی تمامی امکانات مالی و جانی خود را در راه تحقق اهداف ارزشی 

 سازمان جهادی فدا کند.

 د، بلکه بهمانیک مدیریت جهادی هیچ گاه برای پیش برد اهداف سازمان، منتظر بودجه و امکانات نمی

د البته نه دههای مورد نظر تالش بی وقفه انجام میبرای دست یافتن به مطلوبیت« آتش به اختیار»گونه ای 

به آن معنا که هیچ نظم و انضباطی را بر نتابد، بلکه این روحیه ویژه که در فرهنگ تالش و شهادت رشد و 

ا بتواند در پناه آن به آرمانهای دینی و اجتماعی خود، نمو پیدا کرده، خواهان تناسبات و انضباطی نوین است، ت

 جامعه عمل بپوشاند.

های این نوع مدیریت است که یک مدیر را از چنبره نظام بوروکراسی سرعت دستیابی به هدف از ویژگی

دار اسازمان و« رفتار»و « افکار»، «حاالت»رها کرده و در مهد فرهنگ دینی به زیباترین فرم به هماهنگ سازی 

 نماید.

وقتی صحبت از فرهنگ مدیریت جهادی است در واقع صحبت از یک نحوه مبارزه «: برخورد با موانع»

همه جانبه برای تحقق آرمانها است و در هر شرائطی اگر مبارزه برای یک سازمان با مدیریت جهادی به اتمام 

 شود.برسد در آن روز مرگ آن سازمان یا فرد و یا جامعه آغاز می

یک مدیر جهادی همواره با مبارزه خود، دائماً در مقابله با آفات اجتماعی و موانع در مسیر رشد است؛ 

های د. ریشهکننکما اینکه گیاهان نیز با آفات گوناگونی روبرو هستند و برای زنده ماندن خود با آنها پیکار می

حرکتند و هر گاه با موانع سختی مانند یک درختان برای بدست آوردن آب و آذوقه دائماً در اعماق زمین در 

کنند که آن را بشکافند و پیش بروند و اگر قدرت شکستن آن را نداشته قطعه سنگ روبرو شوند، سعی می

دهند. انواع جانداران برای زنده ماندن خود با موانع حیات پیکار باشند، آن را دور زده و به راه خود ادامه می



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

189 

 

کنند؛ به همین گونه یک سازمان با ن برای ادامه حیات خود مهاجرت را آغاز میکنند و بعضی پرندگامی

مدیریت جهادی برای ادامه حیات اجتماعی خود دائماً باید با عوامل از بین برنده خود در محیط اجتماعی 

ود را خ هایمبارزه کند و با مبارزه دائمی با شرایط محیطی و یا شرایط اجتماعی و یا جهانی بتدریج پایه

تر نماید و این استحکام بخشی روزی به ثمر خواهد نشست و در پرتو درخشندگی آن، مظلومان مستحکم

داری، بر آنان حاکم شده و مدیریت جهان را با رویکردی عدالت تحت فشار مدیریتهای یک سویه سرمایه

تُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْ »جویانه به دست خواهند گرفت 

و این  اندیشدمدیریت جهادی با نگاه آرمانی خود به پیروزی مستضعفین عالم بر پهنه زمین می iii«.الْوارِثینَ

در  یاندیشه بزرگ قطعاً با مدلهای مدیریتی تک سویه سرمایه محور قابل جمع نیست. بنیان مدیریت جهاد

 دیگر گرائی و فدا کردن خود برای دیگران است نه فدا کردن دیگران برای خود. 

 های خداوندـ انتظار تحقق اهداف و وعده

« ظارانت»های اساسی که جهاد گران باید به آن خصوصیت مجهز باشند، مسئله در مکتب جهادی از ویژگی

مل نگرش یک جهادگر در عرصه مدیریت هم به آینده است. واژه انتظار واژه ای کامالً ارزشی بوده که از ع

های مختلف هم از قول کفار و و هم به عرصه عملکرد حکایت دارد. واژه انتظار واژه ای است که در عبارت

 ۗ  یَ بَعْضُ آیَاتِ رَبِّکَ هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَهُمُ الْمَلَائِکَةُ أَوْ یَأْتِیَ رَبُّکَ أَوْ یَأْتِ »هم مومنین مطرح شده است. 

 انْتَظِرُوا قُلِ ۗ   خَیْرًا إِیمَانِهَا فِی کَسَبَتْ أَوْ  قَبْلُ مِنْ آمَنَتْ تَکُنْ لَمْ إِیمَانُهَا نَفْسًا یَنْفَعُ لَا رَبِّکَ آیَاتِ بَعْضُ یَأْتِی یَوْمَ

ود های خدا ظاهر شیا نشانه ای از نشانه کفار انتظار داشتند که فرشتگان نزدشان بیایند و iiii«. تَظِرُونَمُنْ إِنَّا

فرماید( شما چشم انتظار باشید و ما نیز منتظر خواهیم ... )در چنین شرایطی قرآن خطاب به کفار چنین می

ماند واژه انتظار گویای یک آینده ای است که جبهه کفر و ایمان به دنبال تسخیر آن هستند. بطور قطع کسی 

داشته باشد هدایت و کنترل آن در اختیار اوست. و مکتب جهادی به « پیش بینی» که بتواند نسبت به آینده

سلط بر آینده آینده برخودار است. ت« پیش بینی، هدایت و کنترل»لحاظ متصل بودن به فلسفه تاریخ از توانائی 

ادگران رای جهبه معنای تسخیر زمان است و یک جهادگر در مدیریت جهادی خود باید بتواند آینده روشنی را ب

به تصویر بکشد تا از پرتو این تصویرسازی شفاف و منطقی سیر حرکت آینده را در کنترل خود داشته باشد. 

 کند احاطه به فضای آینده ای استآنچه که یک مدیر جهادگر را موفق به غلبه بر مدیریت شیطانی و مادی می

 کنند و مرعوب حاکمیتش پای خود را مشاهده میکه هنوز نیامده است. صاحبان نگرش خرد و آنانکه فقط پی

دانند و هرگز حاضر به باور اضمحالل و از بین رفتن آن پر زرق و برق تمدن غرب اند و آن را پایدار می

نیستند. لذا باور به پیروزی را امری محال یا نزدیک به محال دانسته و بر باور مداران پیروزی حق در آینده 

 رند.بای نزدیک سخره می

گیری نمود. وعده در کالم خداوند پی« وعد»توان با کلمه نگری الهی برای جامعه مومنین را میواژه آینده

هائی را که خداوند به مومنین فرموده، وعده آینده ای روشن و مطمئن است که در صورت رعایت شرایط 
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ؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ الْمُ »ها تحقق خواهد یافت. توسط مومنین این وعده

خداوند  iiiii«.الْعَظِیمُ  الْفَوْزُ هُوَ  لِکَ ۗ  ذَ ۗ   أَکْبَرُ اللَّهِ ِمنَ وَرِضْوَانٌ ۗ  خَالِدِینَ فِیهَا وَمَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ 

عده داده است که جویها در آن جاری است و بهشتیان همواره به مردان مومن و زنان مومنه بهشت هائی را و

در آنجایند و نیز خانه هائی نیکو در بهشت جاوید )در انتظار اینهاست( ولی خشنودی خداوند از همه برتر 

 است که پیروزی بزرگ خشنودی خداوند است.

مْ أَرَاکُ مَا دِبَعْ مِنْ وَعَصَیْتُمْ الْأَمْرِ فِی وَتَنَازَعْتُمْ فَشِلْتُمْ إِذَا حَتَّى وَلَقَدْ صَدَقَکُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ »

 فَضْلٍ  وذُ اللَّهُوَ  عَنْکُمْ عَفَا وَلَقَدْ لِیَبْتَلِیَکُمْ عَنْهُمْ  صَرَفَکُمْ ثُمَّ الْآخِرَةَ یُرِیدُ مَنْ وَمِنْکُمْ الدُّنْیَا یُرِیدُ مَنْ مِنْکُمْ مَا تُحِبُّونَ 

 کشتید ...خدا به وعده ای که با شما نهاده بود وفا کرد آنگاه که با اذن او دشمن را می iii«.الْمُؤْمِنِینَ عَلَى

کند: ... و کسانی را که ایمان آورده و یا آ یه شریفه ذیل که صادق ترین وعده را وعده خداوند معرفی می

آوریم که در آن نهرها روان است و در آنجا جاویدانند، ئی در میاند و کارهای نیک انجام داده اند به بهشت ها

 iiوعده بر حق وعدة خداوند است و چه کسی از خداوند راستگوتر است.

 ـ نصرت الهی 

های نهائی خداوند به مومنین است که توجه به نعمات آخرتی های ذکر شده در قرآن معموالً وعدهوعده

های دن به نعمات بهشت و رضوان و رضایت اوست. در این دنیا نیز وعدهو فرجام نهائی انسان است که رسی

های کلیدی و نقطه اتّکاء مومنین در مقابله الهی در واژه نصرت بکار گرفته شده است. این واژه از جمله واژه

رآن ق با ابتالئات فردی و اجتماعی و همچنین ایجاد شرایط درگیری با مدیریت استکبار یا جهان موجود است.

نَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذی »دارد. به صورت صریح و روشن نصرت الهی را نسبت رسوالن و مومنین بیان می

 iii«. آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهادُ

وزی در زندگانی دنیا )به پیر دهیماند یاری میبه یقین ما فرستادگان خود و کسانی را که به آنها ایمان آورده

د خیزندر جنگها و به الهامات خیر( و در روزی که گواهان )اعمال از انبیاء و معصومان و فرشتگان( به پا می

 )روز قیامت به یاری در اجرای پاداش و کیفر(. 

الم در  کلمهداللتهای آیه شریفه فوق بسیار محکم و متقن است. اِّن خود داللت بر تأکید دارد و همچنین 

)لننصر( نیز تأکید دوم است. این دو تأکید، داللت دارد که مومن در هر چه که شک کند، در نصرت الهی نباید 

هیچ شک و تریدی در خود احساس کند، که به طور قطع و حتم این نصرت تحقق خواهد یافت. در جای 

جلو هر گونه شک و تریدی گرفته شود.  شود تاجای قرآن کریم، مسئله نصرت الهی به عنوان نمونه ذکر می

به عنوان مثال نصرت حضرت نوح علیه السالم، حضرت ابراهیم علیه السالم، حضرت لوط علیه السالم، 

حضرت یوسف علیه السالم، حضرت شعیب علیه السالم، حضرت صالح علیه السالم، حضرت هود علیه 

الم، حضرت عیسی علیه السالم و حضرت رسول السالم، حضرت یونس علیه السالم، حضرت موسی علیه الس

 iiiiاکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم.
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 وَیُثَبِّتَ کُمْقُلُوبِوَلِیَرْبِطَ عَلَى  »البته مصادیق نصرت الهی گاه با ایجاد الفت و انس در قلوب مومنین است. 

نین است. زیرا این هماهنگی و که این الفت از نصرتهای محوری خدای متعال نسبت به موم iiiii«الْأَقْدَامَ  بِهِ

 وحدت انگیزه، منشأ پیدایش قدرت و نیروی عظیم اجتماعی در پیشبرد اهداف مدیریت جهادی است. 

ـ مدیریت  1های یک مدیریت جهادی موفق همراه بر سه محور استوار است و آن عبارت است از؛ پایه

ـ مدیریت در رفتار  3های حاکم بر سازمان دیشهـ مدیریت در افکار و ان 2های سازمانی در حاالت و انگیزه

ها محور ارتباط بین اجزاء و نیروهای سازمان است. برترین و سازمان در یک سازمان انسانی که اراده

ها و حاالت، احساسات و خلقیات دشوارترین فعالیت یک مدیر در سازمان وقتی است که بتواند انگیزه

ا در باطن به وحدت و هم جهتی و هم سوئی برساند تا قدرت و ظرفیت انسانهائی که به ظاهر مختلفند ر

 ها نقطه عطف هر سازمان استسازمان با این هم گرائی بتواند به باالترین حد خود برسد. مدیریت در انگیزه

ای هها و مدلتوانند به هم گرائی الزم برسند، چون شاخصهای مادی قطعاً نمیکه مدیران با گرایش و انگیزه

ل شود و این تواند متکفّها قابلیت ایجاد پیوستگی درونی و ارتباط بین قلوب را ذاتاً نمیتحریک مادیِ انگیزه

کار تنها در فرآیند یک مدیریت جهادی امکان پذیر است. مدیریتی که اتکاء به نصرت الهی دارد و قلوب 

ک ها  و رفتارها در ی. همچنین افکار و اندیشهمنابع انسانی یک سازمان جهادی با اراده الهی قابل پیوند است

 سازمان نیز همین گونه است. 

 افتد؛ یعنی مدیران جهادیدر بعضی موارد نصرت الهی از طریق استجابت دعا اتفاق می«: استجابت دعا»

اعی تمتوانند محیط انسانی و یا اجدر یک جامعه یا سازمان با ایجاد شرایط خاص مجاهده و اخالص و ایثار می

ویژه ای را در جامعه بوجود بیاورند که نتیجه ایجاد این جاذبه محیطی، رسیدن به میوه جهاد و از خودگذشتگی 

یعنی استجابت دعا است. دستیابی به منزلت ارزشمند جز در سایه مدیریت جهادی امکان پذیر نیست، لذا 

در  تواندت دعا به مثابه ذخیره ای الهی میاند. استجابهای غیر جهادی از این گوهر کمیاب بی بهرهمدیریت

های سکوالریستی و سرمایه ساالر به کمک مدیریت ابتالئات سخت و بحرانهای ناشی از عملکرد مدیریت

 های صعب عبور داده و سالم به مقصد برساند.جهادی بشتابد و سازمان یا جامعه ایمانی را از آن گردنه

دربارة دعای حضرت نوح علیه السالم و حضرت یونس علیه السالم و  قرآن کریم در سوره مبارکه انبیاء

فرماید: همین که خدا را ندا کردند دعایشان حضرت زکریا علیه السالم و حضرت ایوب علیه السالم چنین می

الصَّالِحاتِ وَ وَ یَسْتَجیبُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا  »و  26به اجابت رسید، فاستجبنا ... و یا در سوره شوری آیه 

یعنی خداوند دعای کسانی را که اهل ایمانند و عمل صالح « یَزیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ الْکافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ 

 فرماید.دهند، مستجاب میانجام می

 ـ برهان ابزار مدیریت فکر در مدیریت جهادی
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و تأثیرگذار برخوردار است، نحوه مدیریت فکر از دیگر محورهای مدیریت در سازمان که از جایگاه رفیع 

ها در یک مجموعه، عامل تأثیرگذاری در ایجاد وحدت اجتماعی و همکاری سازمانی می است. افکار انسان

های مدیریتی ایفای نقش ها هر چند که به عنوان متغیر اصلی در تحرکات مجموعهباشد. هم گرائی انگیزه

یک مجموعه نتواند با استدالل و برهان، معارف آن مجموعه را در یک نظام  کند، اما در صورتی که مدیرمی

ها ها را به صورت برهانی و قاعده مند برای اعضاء یک سازمان طرح کند، هم گرائی انگیزهارائه کرده و داللت

ات چندان دوامی نخواهد داشت و بزودی تفکر غیر هم سو در یک مجموعه جهادی نفوذ کرده و مدل محاسب

و سنجش آن مجموعه مدیریتی را تصاحب خواهد کرد. نفوذ دشمن در این سطح، نفوذ در روش محاسبه 

است که با ارائه یک منطق غلط و نادرست نحوه تجزیه  تحلیل موضوعات سیاسی، فرهنگی و یا اقتصادی را 

 کنند.گونه فکر کنند که دشمنان فکر میدهند تا آنجا که اینان همانتغییر می

است که به « برهان»و « بیّنات»های الهی برای جامعه، جاذبه ر جاذبه مدیریت جهادی یکی از نصرتد

لَقَد أَرسَلنا  »رسند. وسیله آن افکار انسانها در یک سازمان و یا جامعه الهی مدیریت شده و به وحدت می

یقیناً ما رسوالن خود را با دالئلی  iiii...«. ومَ النّاسُ بِالقِسطِرُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَق

روشن )اعم از منطق و معجزات( فرستادیم و با آنها کتاب )آسمانی( و وسیله سنجش )معانی و شناسائی حق 

 از باطل و وزن اشیاء خارجی( فرستادیم تا مردم در زندگی دنیا به قسط و عدل برخیزند.

 دورـ تبدیل موانع به مق

در یک سازمان یا جامعه به طور قطع موانعی از ناحیه دشمنان در مسیر رشد این جامعه قرار داده شده 

است؛ یک مدیر موفق کسی است که بتواند بیشترین توانائی را در تبدیل موانع به مقدورات جامعه خود داشته 

یرد تا بتوانند با جذب حداکثری، گهای گسترده علمی در این رابطه در جوامع غربی صورت میباشد. تالش

های درونی را به قوت و موانع بیرونی را به مقدورات سازمان خود تبدیل کنند. اما اینکار به دلیل دور ضعف

باشد. در مدیریت جهادی با توجه به مفاهیم پایه بودن از مدل مدیریت جهادی بسیار پرهزینه و کم بازده می

تواند این مشکل را حل نموده و به انجام برساند، زیرا از مصادیق نصرت ساختاری، مدیریت به راحتی می

ها و خدعه هائی که دشمنان بر سر راه رشد و توسعه اسالم الهی در شرایط مختلف همین مسئله است و حیله

 iii.« یْدِ الْکافِرینَلِکُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ کَ »شود. دهند که به زیباترین وجه از مسیر راه برداشته میقرار می

خداوند همواره سست کننده نیرنگ کافران است و چه بسیار مکرها و نیرنگ بازیها و سحرهائی که به وسیله 

کت تر در مسیر حرتر و چالشیهائی دقیقشود و مکرها و نیرنگاستقامت مومنین از سر راه آنها برداشته می

 iiii«.نَالماکِری خَیرُ وَاللَّهُوَمَکَروا وَمَکَرَ اللَّهُ  »توان از آیه لب را میشود و این مطاجتماعی و رزمی کفار تعبیه می

 استنباط نمود.



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

193 

 

همه افتخار یک مدیریت کارا و موثر در این است که بتواند به خوبی نسبت به شرایط «: برندهعوامل پیش»

ند و سپس بر اساس اطالعات های دشمنان را شناسائی کها و قوتداشته و ضعف« پیش بینی»آینده، قدرت 

سیر حرکت « کنترل»یک مجموعه و سازمان را بر عهده گرفته و در نهایت با ابزار « هدایت»به دست آمده، 

 مجموعه و سازمان را بهینه کرده و تحت اشراف خود قرار دهد.

« کنترل»و « هدایت» ،«پیش بینی»بهترین ابزاری که مدیران علمی در اختیار دارند تا بر اساس آن بتوانند به 

مجموعه یا سازمان بپردازند، اطالعات و زمینه هائی است که از مطالعه وضعیت درون و بیرون سازمان و یا 

جامعه خود در اختیار دارند که بسیار شکننده و آسیب پذیر است زیرا همواره کسانی در صددند تا بتوانند از 

ست یابی به عوامل پیش برنده و محرکهای آن، خللی در سیستم طریق نفوذ در نظام مدیریتی آن سازمان و با د

مدیریتی ایجاد کنند. در حالی که در مدیریت جهادی به لحاظ اینکه آن مجموعه توانسته است بر اساس اصول 

نوینی استوار گردد و با تکیه بر آن اصول جهادی به نصرت و یاری اوامر الهی بپردازد؛ خداوند متعال نیز به 

آنان پرداخته و از طریق امدادهای غیبی خود محکم ترین عوامل پیش برنده را در یک سازمان جهادی نصرت 

 نماید.تعبیه می

 فرماید:همراه است آنجا که می« نزول فرشتگان»این امدادهای غیبی گاه با 

گفتی آیا شما آنگاه که به مومنان می iiiii«.کَةِ مُنْزَلِینَأَلَنْ یَکْفِیَکُمْ أَنْ یُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِ »

 را بس نیست که پروردگارتان شما را با سه هزار فرشته فرو فرستاده شده از آسمان یاری دهد؟

اوست که کافران اهل کتاب را  iiiiii«.قَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ »، «ایجاد رعب در دل دشمن»و گاه با 

رای نخستین بار اخراج و تبعید دسته جمعی از خانه هایشان )از جزیره العرب( بیرون راند. )یهود بنی نضیر( ب

کردند که حصارها و دژهایشان آنان را از اراده کردید که آنان بیرون روند و آنها هم گمان میشما گمان نمی

نها در رسید و در دلهایشان کردند بر آخداوند جلوگیری خواهد نمود. پس اراده خداوند از آنجا که گمان نمی

 کردند.های خود را به دست خویش و به دست مومنان خراب میرعب افکند، به گونه ای که خانه

 ـ گسترش مرزهای اجتماعی و سازمانی

های علمی همواره در تالش هستند تا بتوانند مرزهای خود را توسعه داده و قلمرو نفوذ خود را مدیریت

گی در مدیریت جهادی به نحوه کامل امکان پذیر بوده و با حرکت مدیران و اعضاء گسترش بخشند. این ویژ

سازمان بر اساس قواعد فرهنگ جهادی به سادگی قابل تحصیل است. از آنجا که موضوع مدیریت جهادی 

شود و همین دلیل ارجحیت انسان مدیریت منابع انسانی است و به تبع آن مدیریت منابع مادی مطرح می

شود که این نوع مدیریت از پویایی و رشد قابل توجهی به ماده در مدل مدیریت جهادی سبب می نسبت

برخوردار باشد، لذا گسترش مرزهای یک سازمان و یا یک جامعه نیز در این دیدگاه به گسترش پیروان آن 

که با سرعت غیر های انسانی است شود، زیرا قلمرو در این رویکرد، قلمرو ارادهمکتب و دین توصیف می
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ها و قابل وصفی در حال فراگیری است. فرهنگ حاکم بر مدیریت جهادی همواره به دنبال ایجاد زمینه

بسترهای فرهنگی است تا انسانها بتوانند با آزادی کامل به دین گرایش یابند و در سایه دین، توسعه مدیریت 

 انسانی و در نهایت توسعه منابع مادی امکان پذیر شود.

ز آثار و برکات نصرت الهی در جامعه و یا سازمان، گسترش از طریق گسترش فکر و فرهنگ جهادی و ا

پیروان آن مکتب خواهد بود که اینکار را خداوند به بهانه نصرت خودش )نصرت امام( آن را به مومنین هدیه 

 iiii«.المُشرِکونَ کَرِهَ وَلَو کُلِّهِ الدّینِ عَلَى ظهِرَهُلِیُ الحَقِّ وَدینِ ۗ  هَُو الَّذی أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى »خواهد فرمود. 

 اوست که فرستاده خود را با )وسائل( هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه )ادیان دیگر( پیروز گرداند.

 «پیش نویس مدل»ـ 

ه را در اذبچنانکه مالحظه گردید فرهنگ، بیانگر فضای حاکم و اتمسفر محیط بر جامعه است که میدان ج

های کلیدی فرهنگ مدیریت جهادی ذکر کند. در این مقاله سعی شده است ویژگیفضای مدیریت معین می

شود؛ دامنه این بحث هم در قرآن و هم در منابع اصیل دینی و شیعه مانند نهج البالغه موال امیرالمومنین علیه 

ررسی نیست و خود یک پروژه مستقل را شود که در این مجال محدود فرصت بالسالم به وفور بیان می

 طلبد که یک تیم تحقیقاتی با روش کتابخانه ای روی آن کار کنند.می

محور  3گردد در این مدل اجماالً پیش نویس اولیه ماتریسی در مورد فرهنگ مدیریت جهادی پیشنهاد می

، «سازمان»، در سه سطح «تاررف»و « افکار»، «اخالق»عامل  3در « مجاهده»و « موضع گیری»، «جهت گیری»

به صورت وصفی قابل مالحظه است که به صورت کلی چارچوبی منطقی برای تحقیقات « اعضاء»و « مدیران»

کند. البته نا گفته نماند موضوعاتی را که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت بیان کتابخانه ای فراهم می

ل های وصفیِ مدرسی شده است و این موضوعات در قالبباشد که به صورت موضوعی برنمونه کوچکی می

 پیشنهادی قابل جانمائی است.

 ـ پیش نویس مدل وصفی پیشنهادی فرهنگ مدیریت جهادی

 محورها

سطوح      

عوامل
 

 مجاهده موضع گیری جهت گیری

 رفتار افکار اخالق رفتار افکار اخالق رفتار افکار اخالق

 سازمان

جهت 

گیری 

 اخالق

 انسازم

جهت 

گیری 

افکار 

 سازمان

جهت 

گیری 

رفتار 

 سازمان

موضع 

گیری 

 اخالق

 سازمان

موضع 

گیری 

افکار 

 سازمان

موضع 

گیری 

رفتار 

 سازمان

مجاهده 

 اخالق

 سازمان

مجاهده 

افکار 

 سازمان

مجاهده 

رفتار 

 سازمان
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 مدیران

جهت 

گیری 

 اخالق

 مدیران

جهت 

گیری 

افکار 

 مدیران

جهت 

گیری 

رفتار 

 مدیران

موضع 

یری گ

 اخالق

 مدیران

موضع 

گیری 

افکار 

 مدیران

موضع 

گیری 

رفتار 

 مدیران

مجاهده 

 اخالق

 مدیران

مجاهده 

افکار 

 مدیران

مجاهده 

رفتار 

 مدیران

 اعضاء

جهت 

گیری 

 اخالق

 اعضاء

جهت 

گیری 

افکار 

 اعضاء

جهت 

گیری 

رفتار 

 اعضاء

موضع 

گیری 

 اخالق

 اعضاء

موضع 

گیری 

افکار 

 اعضاء

موضع 

گیری 

رفتار 

 اءاعض

مجاهده 

 اخالق

 اعضاء

مجاهده 

افکار 

 اعضاء

مجاهده 

رفتار 

 اعضاء

 

 توضیح بیشتر پیرامون مدل وصفی پیشنهادی فرهنگ مدیریت جهادی و نحوه کار کردن آن

اساساً مدل از آن جهت ضرورت می یابد که محقق ملزم به مالحظه تمامی ابعاد و اضالع موضوع مورد بررسی 

کل به هم پیوسته است تا بتواند تمامی ارتباطات ممکن را با هم مورد مطالعه به صورت مجموعه ای و یک 

 قرار دهد و احیاناً هرگونه تغییر و تصرفی در یک ضلع موضوع آثارش را در سایر اضالع و ابعاد مالحظه کند.

اخت، ن پردیک جنبه به بررسی آ از آنجایی که هر موضوعی ذوابعاد است و نمی تواند از یک زاویه یا صرفاً

لذا مدل های کل گرا و مجموعه نگر، منطقی ترین مدلها و نمونه های بررسی و مطالعه و تحقیق پیرامون 

ود به و ور« نئوکالسیک»و « کالسیک»موضوعات و اشیاء می باشد. بعد از عبور مکاتب مدیریتی از عرصه 

و  نطقی در مطالعه وضعیت های پیچیدهبه عنوان یک نظریه پایه م« نظریه سیستم ها»مکاتب مدرن مدیریتی، 

رویکردهای چند وجهی در مدیریت ظهور یافت و همواره اندیشمندان به دنبال توسعه و کشف روابط پنهان 

و آشکار این نظریه برآمدند و توانستند تئوری سیستمها را تکامل بخشند؛ به عنوان نمونه لحاظ کردن اقتضائات 

ت، دستیابی به چالش های جدّی این تئوری و برطرف کردن آن در ارائه موقعیت و شرایط محیط در تصمیما

تز مدیریت ارگانیک و انعطاف پذیر نسبت به شرایط و محیط و یا برقراری نسبت بین روابط محیطی و درونی 

 سازمان با لحاظ جنبه های انسانی و عاطفی سازمان و ... همه بیانگر رشد و توسعه مدلهای مدیریتی است.

ارائه شده، مدلی کامالً تأسیسی است که از باالترین سطح که سطح اوصاف مطالعه موضع است، تا  مدل

 27مصادیق این اوصاف که عبارت از عناوین و موضوعات هستند را به هم مرتبط نموده و در یک کل جامع 

 وصفی آن را قابل مالحظه و مطالعه می داند.

 نحوه ارتباط بین واژگان این جدول

 «محورها»گانه ماتریسی است که اوصاف ذکر شده در آن از باالترین سطح آن که جدول یک جدول سهاین 

 می باشد.« سطوح»و پس از آن « عوامل»هستند و سپس 
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نگ مدیریت فره»بیان سه متغیر اصلی موضوع است که به تناسب با موضوع انتخابی یعنی « محورها»منظور از 

 می باشد.« مجاهده«و « موضعگیری»، «جهت گیری»سه وصف « جهادی

واژه فرهنگ در رویکرد این مقاله یک واژه صرفاً نظری و انتزاعی نیست که در پارادایم ذهن گرائی و ایده 

یک امر کامالً عینی و متأثر از فعالیت ها و فعل و انفعاالت اجتماعی « فرهنگ»آلیستی مالحظه شود، بلکه 

بوجود می آید. تأثیر کنش های اجتماعی، یک نحوه ارتکازی را در جامعه  جامعه« افراد»و « خواص»، «رهبران»

پدید می آورد که به آن فرهنگ گفته می شود و شامل همة گرایش ها و همه بینش ها و همه دانش هائی 

 است که در آن جامعه مورد پذیرش قرار گرفته شده است.

 معنای گرایش و نقش آن در فرهنگ

اینکه گرایش های اجتماعی باالترین سهم تأثیر را در شکل گیری فرهنگ دارد و پس از  در این مقاله به دلیل

آن بینش ها و سپس دانش ها به ترتیب دارای مراتبی از سهم تأثیر هستند، مدل وصفی پیشنهادی را صرفاً به 

 ایم.بررسی متغیرهای گرایش در فرهنگ جامعه اختصاص داده

اجتماعی که منشأ حرکت و رشد و توسعه هر جامعه ای است. هر گونه گرایش یعنی میل، کشش و جاذبه 

تحول اگر بخواهد در جامعه بوجود آید، تحت تأثیر میل و جاذبه های عمومی آن جامعه است که البته در 

 هماهنگی این جاذبه های عمومی خواص آن جامعه نیز نقش اساسی را ایفا می کنند.

 ه عنوان متغیرهای گرایشگیری و مجاهده بگیری، موضعجهت

برای مطالعه گرایش نیز باید بتوانیم متغیرهای آن را مورد بررسی قرار دهیم. طبیعی است که هر گونه تغییر و 

، و "متغیر اصلی"به عنوان  "تغییر در جهت گیری"سرعت بخشی و ایجاد تحول در جاذبه های اجتماعی، از 

هد نشأت خوا "متغیر تبعی"به عنوان  "مجاهده"و از  "فرعی متغیر"به عنوان  "تغییر در موضع گیری"از 

 گرفت.

 گیریمعنای جهت

بنا بر مبانی فلسفی و اعتقادی ما، انسان ها دارای اختیار هستند و دنیا محل آزمایش و عبور برای رسیدن به 

نجام نیز به امعاد است. سیر حرکت انسان مبتنی بر اعتقادات مذهبی از منشأ آفرینش شروع شده و به او 

این صیرورت که با ضرورت وجود اختیار توأم شده است، شرایط « انا هلل و انا الیه راجعون» خواهد رسید. 

زندگی و عبور از مرحله دنیا را با ابتالئات و حوادث مختلف پیوند داده است تا جوهره اصلی اختیار و اراده 

فا شود. از آنجا که جامعه نیز به عنوان وحدت ترکیبی انسان در این میدان مبارزه ارزیابی و به خوبی شکو

افراد، دارای اراده است باید دارای جهت گیری باشد؛ یعنی ارادة وحدت بخش اجتماعی در ابتدا جهتی را 

حاکم بر فعل جامعه می کند و جهت جامعه نیز، نشانگر سمت و سوی تمایالت آن جامعه است که نقش 

 شد آن جامعه ایفا می کند و به منزله نیّت درونی برای فعل فردی است.اصلی را در هدایت حرکت و ر
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گوییم جامعه وقتی به صالح و رشد و شکوفائی می رسد که بستر بندگی و پرستش خداوند بوده و حال می

ساختارهای آن متأثر از احکام ارزشی، احکام توصیفی و احکام تکلیفی دین باشد. با این توضیح مدیران 

نها در بستر فرهنگ عبادت و بندگی جامعه است که پرورش می یابند و اولین مرحله پرورش توجه جهادی ت

 به وصف جهت گیری است.

 معنای موضع گیری

د ها باید بتواننگیریگیری مرحله بعد از جهت گیری است؛ یعنی مدیران جهادی بعد از اصالح جهتموضع

های ارائه شده بپردازند. مواضع جامعه نیز گیریسب با جهتبا مدیریت صحیح به اصطالح مواضع جامعه متنا

از باالترین مواضع اعتقادی تا مواضع سیاسی و یا اقتصادی و تا سبک زندگی و نحوه عملکرد عینی را شامل 

 خواهد شد.

 معنای مجاهده

ه، مدیریت گیری جامعمجاهده مرحله سوم از متغیرهای گرایش در فرهنگ جامعه است. بعد از اصالح موضع

جهادی باید بتواند با مدیریت صحیح، جامعه را به سمت اقدام و مجاهده و تالش اجتماعی در راستای مواضع 

 اخذ شده هدایت کند.

مجاهده و تالش اوالً باید به صورت اجتماعی صورت گیرد و ثانیاً به معنی تالش نسبت به تحقق تمامی 

حقیقت تالش نسبت به تغییر وضعیت کنونی و حرکت به سمت مواضع اجتماعی در مرحله قبل می باشد. در 

گیری صورت گرفته است. به عنوان مثال تالش و مجاهده در جهت باشد که بر اساس جهتوضعیت بهینه می

از بین رفتن مظاهر شرک و بت پرستی، نفوذ جریان دنیاگرائی و فرهنگ ابتذال و مقابله با رواج تفکر لیبرالیسم 

 فرهنگی

میزان مجاهده در برخورد اجتماعی با تفکر دنیاپرستی و فرهنگ وارداتی و اقتصاد وابسته به واردات،  امروز

باالترین شاخص در میزان اسالم خواهی و دین گرائی جامعه در عرصه سیاست و فرهنگ و اقتصاد است. در 

 غلط ارزیابی رغمعلی "جامعه در مجاهده شاخص رشد" به وضعیت کنونی، رهبر معظم انقالب با توجه

کنند، در معرفی شرایط و می تلقی شده تمام و رفته بین از را انقالب هایشاخص که وابسته غربگرایان

گرائی و انقالبی بودن را کامالً روشن وضعیت دینداری در جامعه با رویکردی کامالً جهاد گرایانه، افق دین

مان وقوع شرایط هیجانی انقالب نیز عمیق تر و بیشتر دانسته و گرایش به دین را در بین جوانان حتی از ز

دانند. از همین زاویه است که امثال شهید حججی ها در زمان طوفان های سهمگین شهوات سازمان یافته می

و دنیاپرستی مدرن تحت لوای تکنولوژی فراگیر با سربلندی تمام حاضر هستند در برابر تهاجم سنگین و همه 

 ه مقابله پرداخته و شهادتشان تحول عظیمی را در جامعه رقم بزند.جانبه دنیای کفر ب

 بررسی عوامل مشترک سه محور جهت گیری، موضع گیری و مجاهده
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 اخالق:

که اقتصاد محور  -های مدیریت در نظام سرمایه داری مدل ارائه شده در مدیریت جهادی دقیقاً در مقابل مدل 

گیری خود را بر محوریت قرار داشته و جهت  –ود مادی قرار می دهند گیری خود را بر ازدیاد سبوده و جهت

سازد. از این رو در این مدل پیشنهادی، اخالق و ارتقاء خصوصیات اخالقی سازمان، مدیران و اعضاء استوار می

گیری و مجاهده است. بر این اساس، اخالق باالترین شاخص و عامل در هر سه محور جهت گیری، موضع

می باشد ضرب می شود  "سازمان، مدیران و اعضاء"که شامل سه سطح  "سطوح"و در  "عوامل"ا در محوره

و هر یک از خانه های جدول پیشنهادی را پر می کند. ویژگی اخالق در سه محور ذکر شده قابل مالحظه 

ی ریت جهاداست و در هر کدام نیز به عنوان باالترین و اصلی ترین ویژگی ها و خصوصیات محورهای مدی

 می باشد.

  افکار:

است. در مدیریت جهادی بعد از تأثیرگذاری و هدایت  "افکار"عامل مشترک دوم در مدل پیشنهادی موضوع 

مسئله هدایت افکار از اهمیت بسزائی برخوردار است. ایجاد گفتمان  "اعضاء"و  "مدیران"، "سازمان"اخالقی 

عمده مدیریت جهادی است. جریان گفتمان سازی در سازمان  هم سو در سازمان، مدیران و اعضاء از وظائف

می تواند به رشد و شکوفائی خالقیت و توسعه حس مشارکت بیفزاید، به گونه ای که همان سازمان را به 

منزله خانه خود تلقی کنند و با مشارکت حداکثری در توسعه و پیوند اعضاء و مدیران افزوده، حضور فراگیر 

 اعمال کنند. "تصمیم گیری"و  "تصمیم سازی" خود را در مراحل

  رفتار:

سازی رفتار سازمانی و یا رفتار مدیران است. هماهنگ "رفتار"عامل مشترک سوم در مدل پیشنهادی موضوع 

و اعضاء به طور معمول در مدیریت های سود محور از مسائل بغرنج و تنش آفرین سازمانها است. البته نظریه 

مال شاخص های تشویقی مادی سعی در کنترل رفتار سازمان را دارند، اما تشکیالت و های مدیریت با اع

سازمان با محوریت شاخص های مادی به خودی خود ناتوان از هماهنگی رفتار مدیران و اعضاء در سازمان 

 است.

 ضرب اوصاف در جدول ماتریسی پیشنهادی فرهنگ مدیریت جهادی

ر عوامل و عوامل در سطوح قابل ضرب هستند، که از حاصل این ضرب، در جدول ماتریسی مزبور محورها د

ای، فرهنگ مدیریت جهادی را مورد مطالعه و دقت آید که هر کدام از زاویهواژة  سه قیدی به دست می 27

بُعد  برای بررسی و مطالعه این موضوع   27قرار می دهد و در نهایت، کل جدول می تواند یک مدل شامل از 

 باشد.

 ترجمه اجمالی اوصاف سه قیدی فرهنگ مدیریت جهادی با توجه به آیات کریمه قرآن 
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در ابتدای مقاله ارائه شده آیات متعددی را از قرآن شریف مورد توجه قرار دادیم. آیات مورد نظر از زوایای 

د ی توانمختلف به فرهنگ مدیریت جهادی اشاره نموده است که این آیات با توجه به مدل وصفی فوق م

 های سه قیدی را معنا نموده و به گونه ای جامع و شامل طبقه بندی کند.واژه

البته هر چند که در این مقاله مختصر به دلیل محدودیت زمانی به ذکر چند آیه اکتفا کرده ایم، اما مدل فوق 

ورت هماهنگ و این ظرفیت را دارد که بتواند آیات و روایات مرتبط با فرهنگ مدیریت جهادی را به ص

 مرتبط ارائه کرده و شاخص های عینی آن را ارائه نماید.

 جانمائی شاخص های برداشت شده از آیات کریمه قرآن بر اساس مدل ارائه شده

در جدول زیر شاخص های برداشت شده از آیات قرآن در خصوص فرهنگ مدیریت جهادی را به تناسب 

 ل به صورت جدول ماتریس تقدیم می گردد.عناوین وصفی جانمائی نموده ایم که در ذی
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 محورها

سطوح      

عوامل
 

 مجاهده موضع گیری جهت گیری

 رفتار افکار اخالق رفتار افکار اخالق رفتار افکار اخالق

 سازمان
ارتباط با 
خدا در 

 سازمان

پیوند 
صبر، 

جهاد و 
مهاجرت 

در 
 سازمان

انتظار 
تحقق 

نصرت 
الهی در 

 سازمان

همراز 
ا نشدن ب

نظام کفر 
در 

 سازمان

ایجاد 
گفتمان 
منطقی 

در 
 سازمان

وسیله بودن 
منابع مالی 
و انسانی در 
پیشبرد و 

توسعه 
 سازمان

پیش 
بینی، 

هدایت و 
کنترل در 

 سازمان

تبدیل 
موانع به 
مقدور در 

 سازمان

گسترش 
و توسعه 
مرزها در 

 سازمان

 مدیران
ارتباط با 
خدا در 

 مدیران

پیوند 
صبر، 

جهاد و 
ت مهاجر

 در مدیران

انتظار 
تحقق 

نصرت 
الهی در 

 مدیران

همراز 
نشدن با 
نظام کفر 
 در مدیران

ایجاد 
گفتمان 
منطقی 

در 
 مدیران

وسیله بودن 
منابع مالی 
و انسانی در 
پیشبرد و 

توسعه 
 مدیران

پیش 
بینی، 

هدایت و 
کنترل در 

 مدیران

تبدیل 
موانع به 
مقدور در 

 مدیران

گسترش 
و توسعه 
مرزها در 

 مدیران

 اعضاء
ارتباط با 
خدا در 

 اعضاء

پیوند 
صبر، 

جهاد و 
مهاجرت 
 در اعضاء

انتظار 
تحقق 

نصرت 
الهی در 

 اعضاء

همراز 
نشدن با 
نظام کفر 
 در اعضاء

ایجاد 
گفتمان 
منطقی 

در 
 اعضاء

وسیله بودن 
منابع مالی 
و انسانی در 
پیشبرد و 

توسعه 
 اعضاء

پیش 
بینی، 

هدایت و 
کنترل در 

 اعضاء

تبدیل 
به موانع 

مقدور در 
 اعضاء

گسترش 
و توسعه 
مرزها در 

 اعضاء

 

  

 پی نوشتها:
 .18، زمینة فرهنگ شناسی، تهران: عطار. ص 1379ـ روح االمینی، محمود،   

 .101ق(، المفردات فی غریب القرآن، قم: خدمات چاپی، ص  1404ـ راغب اصفهانی، حسین بن محمد )  

 .2/149القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  ( التحقیق فی کلمات1371ـ مصطفوی، حسن  

 .36ـ توبه، آیه   

 .74ـ نساء، آیه   

 .76ـ نساء، آیه   

 .9ـ التحریم، آیه   

 .78ـ حج، آیه   

 .218ـ بقره، آیه   

 .219ـ بقره ، آیه   

 .3و  2ـ طالق، آیه   

 .16ـ توبه، آیه   

شده است که گفت: به ابومحمد، امام حسن عسکری علیه السالم نامه نوشتم و از ایشان درباره ولیجه پرسیدم در این ـ از سفیان بن محمد ضبعی نقل   

و با خودگفتم ولی در نامه ننوشتم به نظر شما مومنان در اینجا چه « و لم یتخذوا من دون اهلل و ال رسوله و ال المومنین ولیجه»فرموده خدای عزوجل: 
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س پاسخ آن مسئله چنین به من رسید؛ ولیجه کسی که جز ولی امر انتخاب شود و با خود گفته ای که مومنان در اینجا چه کسانی هستند؟ کسانی هستند؟ پ

 (.9، ج 343، ص 1کند. )کافی، ج دهند و خداوند امان اینان را امضاء میآنان ائمه علیهم السالم هستند که با ضمانت الهی امان می

 .110یه ـ سوره نحل، آ  

 .72ـ انفال، آیه   

 .5ـ قصص، آیه   

 .30و سجده  122، هود 20، یونس، 158ـ همچنین ر.ک اعراف   

 .72ـ توبه، آیه   

 .152ـ آل عمران، آیه   

... )نساء،  اقِیلً  اللَّهِ  مِنَ أَصَْدقُ َومَنْ  ۗ  ِه حًَقّا اللَّ وَعْدَ ۗ  دِینَ ِفیهَا َأبًَدا وَاَلّذِینَ آَمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِلحَاتِ َسُندْخِلُُهمْ َجنَّاتٍ َتجْرِی مِنْ تَْحتِهَا الْأَْنهَارُ خَالِـ ...   

122) 

 .51ـ غافر، آیه   

(، 134)صافات، آیه  ذْ نََجّیْنَاهُ َوأَهَْلهُ أَجَْمعِینَ(، 69)انبیاء، آیه رَاهِیمَإِبْقُْلنَا یَا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عََلى (، 73)یونس، آیه اْلفُلْکِ یَومَنْ مََعهُ فِ نَاهُیْ فَنَجَّـ   

یَْنا شَُعیًْبا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ (، 56الْمُحْسِِنینَ)یوسف، آیه  َأجْرَ نُضِیعُ وَلَا نَشَاءُ مَنْ بَِرحْمَِتنَا نُِصیبُ  یَشَاءُ حَْیثُ مِْنهَا َیتَبَوَّأُ الْأَرْضِ فِی لِیُوُسفَ مَکََّنّا ِلکَوَکَذَ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نََجّیْنَا صَالِحًا وَاَلّذِینَ آَمنُوا َمعَهُ بِرَحَْمٍة (، 94)هود، آیه وَاَلّذِینَ آمَنُوا َمعَهُ بِرَحَْمةٍ مَِنّا وََأخَذَتِ الَّذِینَ ظَلَمُوا الَصّیْحَةُ َفأَْصبَحُوا فِی دِیَارِهِمْ جَاثِمِینَ

 َناهُیفَاسْتََجبْنَا َلهُ وَنَجَّ (، 52الدَّارِ)غافر، آیه  سُوءُ َولَهُمْ اللَّْعنَةُ وََلهُمُیَوْمَ لَا یَْنفَعُ الَظّالِمِینَ َمعْذِرَتُُهمْ (، 66)هود، آیهاْلعَزِیزُ اْلقَوِیُّ هُوَ رََبّکَ إِنَّخِزْیِ یَوِْمئِذٍ مِنَّا َومِنْ 

 إِنِّیإِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى (، 67)شعرا، آیه  وَ مَنْ مَعَهُ أَجَْمعِینَ وَ أَْنجَیْنا مُوسى(، 88، یونس را از غم نجات دادیم.)انبیاء، آیهنَینِ الْمُؤْمِ  یمِنَ الْغَمِّ وَکََذلِکَ نُنجِ

 فِیهِ کُْنتُمْ فِیمَا بَْینَکُمْ فَأَحْکُمُ مَرِْجعُُکمْ إِلَیَّ ثُمَّ الْقِیَاَمةِ یَوْمِقَ الَِّذینَ کَفَرُوا إِلَى یکَ وَرَافُِعکَ إِلَیَّ وَمَُطهِّرُکَ مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا وَجَاِعلُ الَّذِینَ اتََّبعُوکَ فَوْمُتَوَفِّ 

 (123)آل عمران، آیه  تَشْکُرُونَ  لََعلَّکُمْ الَلّهَ فَاتَّقُواةٌ  وَلََقدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ بَِبدْرٍ وَأَنُْتمْ أَذِلَّ (، 1)فتح، آیه  إَِنّا فَتَْحنَا َلکَ فَْتحًا مُِّبینًا(، 55)آل عمران  تَخْتَلِفُونَ

 .11ـ انفال، آیه   

 .25ـ حدید، آیه   

 .18ـ انفال، آیه   

 .54ـ آل عمران، آیه   

 .124ـ آل عمران، آیه   

 .2ـ حشر، آیه   

 .33ـ توبه، آیه   
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)ازمنظرمقام  علوم انسانیدر تحول  آسیب شناسی گفتمان علمی حوزه و دانشگاه

 معظم رهبری(

 محمد رضا خاکی قراملکی

 چکیده:

تحول در علوم انسانی بدون داشتن یک نقشه راه علمی و مهندسی فرهنگ 

آن جامعه ممکن نمیگردد. تحقق آن نیز، بدون شناسائی مقدورات وموانع نرم 

شود.  افزاری و سخت افزاری گفتمان های علمی حوزه و دانشگاه ممکن نمی

ـ 1در حقیقت این غیریت ها و موانع را میتوان، در سه سطح طبقه بندی کرد. 

علوم و مفاهیم سنتی و مدرن که با نیازها و اهداف تکاملی و تمدنی جامعه 

ـ ساختارها و نهادهای آموزشی و 2انقالبی و اسالمی موجود سنخیت ندارد. 

گوها و مدلهای اجرائی ـ محصوالت علمی و ال۳علمی و اجرائی سنتی و مدرن 

و تکنولوژی مدرن. اینک آسیب ها در این سه سطح مانع تفاهم علمی میان دو 

گفتمان حوزه و دانشگاه درموضوع تحول علوم گشته و تا زمانی که ظرفیت و 

توان علمی این دو نهاد علیه همدیگر عمل کند، ظرفیت مثبت و موازنه مثبت 

لوم انسانی میسر نخواهد شد و در نتیجه آن دو خنثی گشته و امکان تحول درع

 ش،تال حاضر نمیتوانند گره های کارشناسی نظام اسالمی را حل کنند. پژوهش

 مورد رهبری، معظم اندیشه مقام منظر از را آسیب های تحول در علوم میکند

 .دهد قرار بررسی

 

، مهندسی اجتماعی، تمدن واژه های کلیدی: گفتمان علمی، حوزه، دانشگاه، علوم مدرن، علوم انسانی

 سازی

                                                           
 دانششششششششششششش آموختششششششششششششه مرکششششششششششششز تخصصششششششششششششی علششششششششششششم کششششششششششششالم، عضششششششششششششوهیئت علمششششششششششششی فرهنگسششششششششششششنان علششششششششششششوم اسششششششششششششالمی. آدرس . 

mrkhkai54@gmail. comالکترونیکی: 09192524009همراه:  
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 ـ مقدمه1

امروزه از جمله موضوعاتی که درگفتمان علمی حوزه ودانشگاه رایج است، مسأله تولید علم دینی و 

یا نهضت تولید نرم افزار اسالمی می باشد، که شخصیتها و نهادهای مختلف علمی هر یک از منظری به 

ز آنچه انجام شده با وضعیت مطلوب و مورد انتظار ما تفاوت این مقوله پرداخته اند. با این وجود، هنو

های تمدنى و ارزشی افزارى و تولید علم دینی و حل مسائل و چالش فاحش دارد، لذا تحقق جنبش نرم

 باشد، کار سختى وحیانى میهاى علمى از بطن آموزههاکه منوط به تولید علم دینى و استخراج نظریه

ه همین جهت برای خروج از این وضعیت انفعالی و قرار گرفتن درشرایط فعّال، و طاقت فرسایی است. ب

فعالی رن دانشگاهی )یعنى تغییرتلقى و وضعیت اندد را نسبت به علوم موبایستی ما طرز تلقى و وضعیت خ

و پذیرش بدون نقد علم مدرن( و دین و شبکه معرفت های دینی؛ یعنی علوم حوزوی)تلقى و وضعیت 

گرایانه و التقاطى( تغییردهیم و ذهنیت خود را نسبت به معرفت علمی و معرفت دینی نگاه واپس داقلى وح

مجدداً مورد بازبینى قرار دهیم و بدانیم آنچه که غرب را بر ما مسلط کرده، از یک سو علوم و معادالت 

رهنگها مدنها و فکاربردی است که با ظهورش در تکنولوژی پیچیده، به سلطه و تصرّف قهرآمیز دیگر ت

منجرگشته است و از سوی دیگر عدم هماوردی و انفعال معرفت دینی حوزه در قبال آن می باشد. بالطّبع، 

ما نیز برای فائق آمدن براین فضای سلطه و استیالء گفتمان تجدد، و وضعیت تجدد زدگی، بایستی نرم 

ول و عادالنه درسطح معادالت و مناسبات افزار و سخت افزار الزم را درجهت ایجاد تعادل و موازنه معق

تمدنی و جهانی و درنتیجه تحقق جامعه آرمانی دینی، تولید وعرضه کنیم. به همین جهت این مقاله نیز به 

کند در این فضای موجود، مسأله دنبال حرکت وجنبشی که در دهه های اخیرآغاز شده است، تالش می

گفتمان علمی حوزه و دانشگاه، از منظر اندیشه های مقام معظم آسیب شناسی تحول علوم انسانی را در دو 

رهبری دنبال کند. در حقیقت تحقق تحول در علوم انسانی در عصرحاضر در جامعه اسالمی ایران، با دو 

مانع و آسیب جدی ازسوی دو نهاد علمی و فرهنگی که یکی داعیه فرهنگ تخصصی و علوم مدرن، و 

میراث سنتی را دارد مواجه شده است. از این رو شناخت آسیب ها و موانع  دیگری داعیه فرهنگ دینی و

گفتمانی موجود در هر دو نهاد، و شناخت موانع و غیریت تئوریکی و علمی آن دو، امری است که بایستی 

وان تصورت بگیرد و تبعاً با شناخت این غیریّت هویت علمی علوم غرب و هویت علمی علوم سنتی، می

آوری غربی و ظرفیت معرفت دینی موجود را نسبت به رآمدی و سقف پاسخگویی علوم و فنمیزان کا

نیازهای فرهنگی و ارزشی خود شناخت و در نتیجه به فکر چاره اندیشی برای حل بحرانهای تمدنی و 

فرهنگی خود بود و در این بستر و زمینه است که مسأله تحول علوم انسانی جایگاه واقعی خود را می 
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ابد. چرا که در منظومه فکری مقام معظم رهبری تحول در علوم انسانی، روح حاکم بر تحول همه علوم ی

 (1۳/۰۷/1۳۹۰)حسینی خامنه ای، و جهتگیری فرهنگ جامعه است.

رسد، بخشی از تالشها در جا انداختن ضرورت انقالب فرهنگی و تحول علوم انسانی، در به نظرمی

وف به نقد و آسیب هایی است که نسبت به فرهنگ تخصصی دانشگاه ها و نگاه مقام معظم رهبری، معط

حوزه ها و ساختارهای آموزشی و پژوهشی آنها ارائه شده است. بی شک عبور از دانش و علوم سکوالر 

غربی و نیز تکامل ظرفیت شبکه معرفت دینی، مالزم باتشکیک و شکستن جزمیت های حاکم برگفتمان 

د علمی مذکور میباشد، چرا که بسیاری ازمفاهیم حقوقی، اجتماعی و سیاسی در علمی حاکم در دو نها

 کیکتش یاندکشکل و قالب غربی اش، در نظر بعضی مثل وحی مُنزَل است و اجازه نمی دهند درباره اش 

( البته درارتباط با موضوع آسیب شناسی گفتمان علمی  حوزه و .۹/12/1۳۷۹ . )حسینی خامنه ای،کرد

، منابع محدودی میتوان یافت. کمتر پژوهشی دیده شده است که مساله تحول در علوم انسانی را دانشگاه

از منظرآسیب های گفتمانی مورد تحلیل قرار دهد.از این رو از پییشینه ای قابل توجهی برخوردار 

رهبری  تنیست.روش به کار گرفته در این تحقیق یک روش توصیفی و تحلیلی است که با استناد به بیانا

تالش میکند،از متن داده های گفتاری مقام معظم رهبری ،تحلیلی آسیب شناختی، درتحول علوم انسانی 

 ارائه کند. 

ـ ضرورت و بایستگی آسیب شناسی تحول درعلوم انسانی2  

قبل از پرداختن به هرگونه بحث، بایستی ضرورت و اهمیت مسأله فوق برای ما روشن و آشکارشده 

بیش از هرچیزی سؤال و پرسشی که ذهن درگیر و فعّال افراد یک جامعه را به خود مشغول باشد؛ طبعاً 

کند، پرسش از ضرورت و چرائی چنین جریانی است؛ چرا که بعد از گذشت چند دهه از انقالب می

شود؛ اساساً چه خأل ها و نیازهای اسالمی اینک، سخن از اسالمی سازی علوم و تولید علم دینی زده می

درجامعه امروز محسوس بوده که رهبری نظام،نخبگان علمی  جامعه را برای حل آن به نظریه پردازی 

 سوق داده است؟

ور ى امهاو کاستى هاعفض نآنجا که ناظر بر آشکار کرد زاى، ا شناسى درهر موضوع و مسئله سیبآ

باشد، ضرورتى است که ید میبراى ایجاد تغییرات و اصالحات و نیز ایجاد کارآمدی هاى جد هاو پدیده

ارند. فشگیرند. و بر آن پاى میى اجتماعى و سیاسى و فرهنگى آن را جدّى میهاعقالء در مواجهه با پدیده

 ى یک نهاد یاهاو کاستى هاشود، بزرگ نمایى ضعفشناسى برخالف آنچه تصور می باز این رو آسی

هور ى نوظهانهاد یا مجموعه در مواجهه با پدیده یى است که یکهامجموعه نیست، بلکه شناسائى آسیب
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را  ىا گیرى خود فرایند پیچیده یى که در شکلهافتمانگیا  هاشناسى جریان گیرد. اگر آسیببه خود می

ردد امرى الزم گ هاکنند تا بتواند منجر به تغییر و اصالح و بلکه تحول بنیادى در رویکرد گفتمانطى می

اى با تمام شکوه و عظمت خود نبایستى از آن  ورتى است که هیچ نهاد و حوزهباشد، این امر ضرمی

 مشناسى حاکى از تصلّب داشتن بر ساختار موجود و افتادن در دا رواقع گریزان بودن از آسیبدبگریزد. 

 تابد. ساختارگرایى است که هیچ تکامل و تحولی را در خود باز نمی

ین امر،خود آسیب و ضعفى است که مانع رشد و تکامل یک نهاد و ر واقع چنین امتناع و گریزى از اد

ه از بُعد اجتماعى داراى گستره و نفوذ قابل کیى هامجموعه میگردد، به خصوص آن نهادها و مجموعه

ى اجتماعى از تأثیر گذارى در سطح باالیى برخوردارند. از همین هاباشند و بر رفتارها و کنشتوجهى می

رورت و نیازى است ضگذر یک آسیب شناسی علمى، هاصالح و ترمیم و تکامل، از ر رو نیازمندى به

تابان اجتماعى و فرهنگى و ظهور مسائل و نیازهاى جدید اجتماعى شاجتماعى که با وجود تغییر و تحوالت 

، هایبگردد. بر همین اساس نوع آسو تأثیر گذارى آن بر ساختار یک مجموعه، باعث تأکید بیش از بیش می

 و هامنوط به این است که نوع پدیده هاو ضعف هاجدى بودن و نبودن آنها، بلکه اساسى بودن آسیب

گردد، از چه میزان عمق و دامنه نفوذ برخوردار است و نیز این یى که یک نهاد با آن مواجهه میهاجریان

و دینى به چالش فرا ى نوظهور چه موضوعات و مسائلى را در یک نهاد علمى و اجتماعى هاپدیده

 خواند. می

است  ىى جدید، شاخصهاو عمق و دامنه درگیرى یک مجموعه دینى و علمى با پدیده هاوع چالشن

کند که آیا آن را جدى و اساسى بگیریم یا از کنار آن به آسانى بگذریم؟ ، بیان میهاکه در مواجهه با آسیب

بنیادى و اساسى است، نیازمند این است که  هاو ضعف هاالبته روشن است تشخیص اینکه آیا این آسیب

دهیم و آن را در یک نگرش عه قرار میلاى مورد مطا ى پیشین و کلیشههاوظهور را با قالبنى هادیدهپآیا 

ى بسیط پیشین که نهادهاى دینى و اجتماعى در تجربه تاریخى با آن برخورد هاساده انگارانه به پدیده

ى منشأ سازهیم و از پیچیدگى و نو بودن آن غفلت ورزیم، یا خیر؟ در واقع این نوع سادهاند، تقلیل دکرده

ک نهاد گردد که یمچنین باعث این میهپرده برداریم.  هاگردد که ما نتوانیم از ماهیت پیچیده پدیدهاین می

 رنوشت ساز تلقىرسد، مهم و ساهر جدى و اساسى به نظر نمیظیى که در هاینى و علمى نتواند آسیبد

اه، شناسى گفتمان علمی حوزه و دانشگ شناسى، ضرورت بحث آسیب کند. حال با این نگاه نسبت آسیب

شود. به این ترتیب آسیب شناسی درآمدی است برضرورت و بایستگی تحول در علوم روشن و آشکار می

که در  -های گوناگون مؤمن آنچه مهم است برای مجموعه»فرمایند:انسانی. چنانچه مقام معظم رهبری می
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این است که مراقبت کنند،  -ی قشرها، بدون هیچگونه اختالفی حضور دارند همه جای کشور، در همه

های دشمن در آسیب زدن و آفت وارد کردن توفیق پیدا کند؛ این مهم شناسی کنند، نگذارند نقشهآسیب

های راه برای پیشرفت؛ کار دوم، بینی، پیشی حرکتهای موفق، دو کار الزم است: یک کاراست. در همه

ینی است؛ بها و شناخت آسیبها، برای اینکه ضعفها برطرف شود. این هم پیشزداییی نقصها و آفتمالحظه

حسینی خامنه «)بینی راه پیشرفت، جزو واجبات و فرائض هر حرکت است. این هم مثل پیش

 (۰۴/۰۹/1۳۸۸ای،

ن حوزه ودانشگاه درتحول علوم انسانیـ آسیب ها وغیریت های گفتما3  

بی شک رشد و تعالی هر تمدن و انقالبی بدون داشتن یک نقشه راه و مهندسی فرهنگ آن جامعه  

گردد. بالطّبع طراحی و مهندسی فرهنگ و نقشه راه از یک سو معطوف به شناسائی مقدورات ممکن نمی

ط به شناخت موانع و آسیب های نرم افزاری و باشد و از سوی دیگر منوو توانایی های آن جامعه می

سخت افزاری است که در درون یک تمدن و جامعه وجود دارد. این موانع نیز در واقع یا غیریت های 

درون پارادایمی)تمدن اسالمی( است یا غیریتهای برون پارادایمی)تمدن غربی( است که یا به سفارش و 

حو هجومی و استعماری، هژمونی خود را اعمال کرده است. البته اخذ و اقتباس پدید آمده است و یا به ن

ها نیز در سه سطح قابل طرح است. الف ـ علوم مدرن دانشگاه و دانش های سنتی آسیب ها و غیریت

حوزه ب ـ ساختارها و نهادهای آموزشی و علمی و اجرائی مدرن و سنتی حوزه ج ـ آثار و نتایج و 

 دلهای اجرائی و تکنولوژی مدرن وسنتی محصوالت علمی و الگوها و م

چنانچه روشن است، بخشی از این ها به غیریت های سخت افزاری مربوط است و بخشی دیگر به 

غیریت های نرم افراری و هرگونه تحول در علوم انسانی و تحقق مهندسی فرهنگ، اگربخواهد به تولید 

امه ریزی، این آسیب ها و غیریت ها را برطرف علم و اسالمی سازی علوم نائل شود، بایستی با یک برن

کند. در واقع ایجاد بستر و فضائی که بتواند طبقه خواص جامعه یعنی اندیشمندان و علماء و روشنفکران 

و نیز عموم جامعه را بر این غیریتها آگاه کند و نقش غیریتها را در ایجاد بحران ها و چالش های فرهنگی 

روشن کند، امری الزم و ضروری است، تا از طریق آن، بتوان به عدم کفایت و اخالقی و معنوی جامعه 

ظرفیت موجود شبکه دانش اسالمی و معیوب بودن دانش سکوالر پی برد و در نتیجه به ضرورت تاسیس 

علوم و مفاهیم و الگوهای بومی و اسالمی رسید. از این رو تا زمانی که عموم و خواص جامعه بر کارآمدی 

ظرفیت و ساختارها و محصوالت علمی خود تاکید دارد، امکان ندارد تکاپوی الزم برای تحول  و درستی

رسد، در علوم انسانی و رفع خأل های انقالب اسالمی و تمدن سازی را انجام دهند. از همین رو به نظرمی
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و دانشگاه و تبیین این غیریت های درون و برون پارادایمی که در تاروپود فرهنگ علمی جامعه حوزه 

فرهنگ عمومی جامعه رسوخ کرده از منظر شخصیت هایی که در راس هرم جامعه قرار دارند و درحکم 

دیده بانی که جهتگیری کالن و سطح توسعه علمی و فرهنگی جامعه را رصد میکنند و از چشم انداز 

تحول  اساسی در ایجادوسیعتری بحرانها و چالشهای تحقق مدنیت اسالمی را رصد میکنند، تاثیر و نقش 

 علوم انسانی خواهد داشت. 

 ـ چالش سنت و تجدد درگفتمان دانشگاه به عنوان آسیب کالن در تحول علوم انسانی1ـ۳

در حقیقت چالش های جامعه دینی امروز به میزان و عمق مناسبات فرهنگ دینی و سنت علمی با 

ریخ از تطورات و تحوالت یکسانی برخودار فرهنگ مدرنیته بستگی دارد. این مناسبات نیز در طول تا

نبوده است؛ در برخی از ادوار تاریخی، مواجهه جامعه با مدرنیته، درالیه های عمیق نبوده، بلکه با الیه 

سطحی و رویین مثل تکنولوژی بوده است، اما این روند با توسعه مدرنیته و ورود همه جانبه و اخذ و 

نیت علمی مدرن، به یک هژمونی مسلط بر جامعه علمی، تبدیل گشت. اقتباس و تقلید از فرهنگ و عقال

البته در این میان جریان روشنفکری سکوالر و وابسته به غرب و شرق، درتوسعه این خط ممتد وابستگی 

لمداران یک عدّه ع»و ایجاد درگیری و چالش تاثیر اساسی داشته است. در واقع جریان روشنفکری سکوالر 

ود، یعنی ها. خبینها و خودکمبیناند؛ خودکوچکنگ غرب و فریفتگان به زرق و برق غربیتبعیّت از فره

ه کی خود. تاریخ خود را زیر پا له کردند، برای اینملت خود، فرهنگ خود، میراث علمی خود، گذشته

گ ه آن فرهنبتوانند خودشان را به فرهنگ وارداتی غرب و با همان مفاهیم و با همان اصطالحات و خطّی ک

 (1۴/۷/1۳۷۹)حسینی خامنه ای،« داد، آشنا و نزدیک کنند..و آن تمدّن ارائه می

با مشاهده ابعاد و سطوح عمیق از درگیری و جدال بین دین و مدرنیته، تبعاً شاهد درگیری عمیق و 

، به دپنهان بین فرهنگ تخصصی مدرن در دانشگاه ها، با فرهنگ تخصصی سنتی حوزه ها نیز خواهیم بو

گونه ای که درگیری و چالش غیرملموس این دو، آثار سوء خود را درقالب دو قطبی شدن فرهنگ عمومی 

جامعه به دو طیف دیندار و سکوالر را موجب شده است؛ یعنی عقالنیت تخصصی جامعه، با فرهنگ 

تماعی و سازی عمومی و اجتماعی، از طریق پیچیدن دو نسخه و مدل درسبک زندگی فردی و حیات اج

ساختار منصوب به آن به شکاف اجتماعی و فرهنگی دامن زده است. از این رو از منظر رهبری نظام، 

 (12/۸/1۳۸۰امروز موج مدرنیته به دنبال خود ابتذال فرهنگی را دامن زده است. )حسینی خامنه ای، 
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 ـ بازگشت بحران های فرهنگ اجتماعی به آسیب های علوم و فرهنگ مدرن 1ـ1ـ۳

توان به این نکته دست یافت که آسیب های فرهنگ دینی و اجتماعی عموم ا توجه به بیان فوق میب

جامعه با فرهنگ تخصصی جامعه رابطه تنگاتنگی دارد؛ یعنی فرهنگ اجتماعی، تابع عقالنیت علمی و 

کت رگذاری حکند. به عبارت دیگر،نظام کارشناسی و علمی جامعه متصدی ریلتخصصی جامعه عمل می

 کند وآن نیزباشد و فرهنگ اجتماعی عمومی، تابع مهندسی فرهنگ عمل میو مهندسی فرهنگ جامعه می

ه کند. حال اگر علوم و عقالنیت تخصصی کترین سطح بواسطه علوم و کارشناسی تحقق پیدا میدر عالی

معرفتی منظّم و در مهندسی فرهنگ به کارگرفته شود، در یک شبکه هماهنگ، بر محور دین از هندسه 

منسجمی برخودار باشد، بی شک مهندسی اجتماعی و فرهنگ عموم، با موانع و آسیب های اساسی و 

کالن مواجه نخواهد شد؛ درنتیجه نظام اجتماعی نیز از یک هویت برخودار خواهد بود. امادرصورتی که 

ل تحول و تکامل اجتماعی درمهندسی فرهنگ، شبکه علوم بر یک محور واحد هماهنگ نباشد و الگو و مد

از دو نوع عقالنیت علوم سکوالر و عقالنیت و معرفت دینی تبعیت کند، شبکه علمی جامعه دچار تشتت 

شده و جامعه در مناسبات زیست و معیشت اجتماعی، الگو و سبک زندگی سکوالر را به دلیل کارآمدی 

داد. هرچند جامعه به دلیل دغدغه مذهبی، و به روز بودن، آنرا بر فرهنگ و الگوی سنتی ترجیح خواهند 

در مناسبات ایمانی و اعتقادی از فرهنگ و معرفت دینی ارتزاق میکند، اما الگو و مدل زندگی و حیات 

اجتماعی جامعه ایمانی،مبتالء ومضطر به ساختارهای پرورشی و آموزشی مدرن میباشد، فضای تنفسی 

که تخطی از آن مشکل میشود و درنتیجه، به تدریج فرهنگ جامعه را در یک وضعیت سکوالر قرار داده، 

ایمانی جامعه نیز به تحلیل رفته و تضعیف میشود. براین اساس به نظرمیرسد درتحلیل آسیب شناختی 

جامعه موجود، رهبری نظام، در روند هشدارها، به آسیب های اجتماعی و فرهنگی، به عمق و حساس 

به گونه ای که وی مسأله آسیب های مدرنیته را به تدریج، درقالب  بودن مسأله توجه نشان داده است،

تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، مهندسی فرهنگ، تحول در علوم انسانی، تولید علم، 

که  کندالگوی پیشرفت و عدالت، سبک زندگی و دیگر موارد مورد توجه قرار داده است و تصریح می

هجمه سازمان یافته و برنامه ریزی شده است؛ یعنی آسیب های فرهنگ عمومی هجمه فرهنگی غرب یک 

-جامعه از سیستم اجتماعی مدرنیته، صرفا به سوء کاربردهای افراد در بهره وری از امکانات جدید برنمی

  (۹/12/1۳۷۹گردد. )حسینی خامنه ای،

 عی اشاره می کنیم که در پیحال براساس تحلیل فوق در این قسمت به آن دسته از آسیب های اجتما

ورود علوم و عقالنیت سکوالر و فرهنگ و الگوها و نظام های اجتماعی غربی، فرهنگ اجتماعی را به 

غرب زدگی مضاعف دچارکرده و جامعه مذکور را در چالش سنت و تجدد با بحران اجتماعی در هویت 
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ا و موانعی که در فرهنگ عمومی ما رسوب اخالقی، عقالنی، رفتاری مواجه کرده است. طبعاً این غیریت ه

تواند به بزرگترین مانع در حرکت انقالبی و تکاملی جامعه دینی ما تبدیل گردد، چرا که جامعه کرده، می

در این وضعیت به دلیل عدم توجه به اساس و ریشه آسیب ها به شکل طلبکارنه، صرفاً عملکرد سوء 

رهنگ دینی را عامل این بحران تلقی خواهد کرد و در نتیجه آن متصدیان را و در نهایت خود انقالب و ف

مطالبه جدی که در فرهنگ عمومی برای حل ریشه ای مسأله باید باشد وجود نخواهد داشت. درچنین 

وضعیتی نمیتوان تحول و انقالب فرهنگی را دنبال کرد. برخی از این موانعی که رهبری معظم انقالب 

 و د اشاره و توجه جدی قرار دادند محورهای زیر می باشد. الف:غربزدگینسبت به فرهنگ عمومی مور

فرهنگی  به گونه که هویت خود در غربی شدن ترسیم میکند.  بیگانگی ازخود و ارزشی هویت سلب

سال اخیر روند ورود و اخذ و اقتباس علوم از دنیای  1۵۰گرائی، یعنی در  ترجمه و تقلید و ب:شیفتگی

 ذج:اخ رفه بوده بدون هیچ گونه نقد و ارزیابی جدی تلقی به قبول شده است.غرب به شکل یک ط

زندگی، یعنی در فرهنگی عمومی به دلیل پیاده شدن  سبک در تاثیرآن و غربی توسعه منسوخ الگوهای

مدل های اقتصادی سرمایه داری و الگوی توسعه غربی، سبک زندگی جامعه عوض شده و معیشت مادی 

فاخر و اسراف در مصرف تغییر یافته به نحوی که رهبری اصالح الگوی مصرف در جامعه عمومی برمدار ت

مورد توجه قرار میدهند. از این رو تقلید از غرب براى کشورهایى اسالمی، جز ضرر و فاجعه به بار 

 نیاورده؛ حتّى آن کشورهایى که بظاهر به صنعتى که دارای اختراعات و ثروتمند هم هستند، چون مقلد

آنها بوده است.  ى فرهنگفرهنگ غرب بودند، چنین فرهنگی به عنوان یک فرهنگ مهاجم، نابودکننده

ها وارد شدند، فرهنگهاى بومى را نابود کردند، بنیانهاى اساسىِ اجتماعى را از بین اساسا هرجا غربی

یر دادند. ییر دادند، خط آنها را تغیبردند؛ تا آنجایى که توانستند، تاریخ ملتها را تغییردادند، زبان آنها را تغ

فرهنگ غربى صرفاً امکانات و تکنولوژی های تحقق آسایش زندگى و ایجاد سرعت و سهولت در تامین 

نیازها نیست؛ چرا که این سخت افزارها در ظواهر فرهنگ غربى است، که تعیین کننده نیست حقیقت 

ست ازسبک زندگى مادىِ شهوت آلودِ گناه آلودِ فرهنگ مدرن نیست بلکه ؛ باطن فرهنگ غربى، عبارت ا

هویت زدا و ضد معنویت و دشمن معنویت. به این ترتیب شرط رسیدن به تمدن اسالمىِ نوین در درجه 

 (12/2/1۳۸۰اول پرهیز از تقلید فرهنگ غربى است. )حسینی خامنه ای،

های بومی و جغرافیایی و فرهنگی  از این رو از منظر مقام معظم رهبری، الگوی توسعه هرجامعه به زمینه

آن جامعه مشروط شده است. هرمدل توسعه ای نمی تواند اهداف و منافع ملی و تمدنی ما را محقق کند. 

دنبال چه نوع  ماجاری  غیراقتصادی های اقتصادی ودر بحثاز این رو بر این باور تاکید دارند که 

اسالمی، به  جمهوری مدل توسعه در است؟ بی شکی مدل ژاپن و مدل چینیآیا منظوریی هستیم؟ توسعه
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یک مدل کامال بومی و مختص ، مردم اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادات و ایمان این

چرا نه از بانک جهانی، نه از صندوق بین المللی پول، کرد؛  به خود ملت ایران است؛ ازهیچ جا نباید تقلید

  (2۷/۳/1۳۸۳)حسینی خامنه ای،دارد. ئاتیاقتضامعه هرجا که مختصات فرهنگی و بومی

 ـ مواجهه گفتمان دانشگاه با سیستم اجتماعی مدرنیته و آسیب ها2ـ1ـ۳

پس از بیان آسیب های فرهنگ علمی و تخصصی در فرهنگ عمومی،حال روش می شود که نوع 

شکل گرفته،  هاو یا گفتمانمواجهه و برخورد با پدیده های مدرن و تصویرى که از آن در ذهن افراد 

کند و یک بستر ذهنى و معرفتى براى زمینه یک داورى و ارزش گذارى نسبت به یک مسئله را فراهم می

کند وبلکه چگونگى رویکرد و رهیافت افراد را تعیین و تحول یک گفتمان درست می هاتحلیل منطق پدیده

ى هانگاشتهادرحین مواجهه، از یک پیش  هاز گفتمانزند. از این رو هر یک ابه گفتمان دیگر را رقم می

درنیته را از منظر خاص و با ذهنیت جهت دار، مرنتیجه، پدیده دبرخوردارند و  هاذهنى درشناسایى پدیده

فتمان علمی دانشگاه، به گتوان مدعی شد که رویکرد غالب مورد شناسایى قرار داده اند. از این رو می

و مدرن بودن، که غالباً درمواجهه با جریان تجدد، بر اخذ و اقتباس بدون شرط  عنوان نماد علم گرایی

علوم غربی، تاکید دارد، نشان می دهد که عمال مدرنیته علمی را به تمامه پذیرفته اند، به گونه ای که ما 

ین اکمتر شاهد نقد و بررسی و نقض مسأله ای، روشی و پاردایم فلسفی علوم مدرن هستیم. هرچند در 

توان یافت که توانسته اند، برخی از مسأله ها و گزاره های علمی غربی را مورد میان اندیشمندانی می

دچار نوعی شیفتگى و نوعی  تردید و تشکیک جدی قراردهند. اینان در واقع در روش برخورد و مواجهه

دادی یه استعماری و استببه مدرنیته علمی شده اند، هرچند این را به معنای موافقت وتایید ال دلبستگى

غرب نباید تلقی کرد. چنین تلقی درحقیقت ریشه در این نگاه دارد که از یک سو بر این باورند که علوم 

آورد بشری، قابل تقسیم به غربی و شرقی و دینی و غیر دینی نمی باشد و تجربی مدرن به عنوان یک ره

ستند که این دو به لحاظ موضوعی و روشی و غایت، از سوی دیگر در مناسبات دین و علم بر این باور ه

متمایز از هم بوده و با همدیگر تعارضی ندارند. از این رو این گفتمان علمی دانشگاه، به عنوان پایگاه و 

پشتوانه نظام کارشناسی دولت ها، درنظام سازی و تصمیم سازی و تصمیم گیری، موجب شده است که 

برخی از دولت مردان بعد از انقالب، همان مدل های توسعه مدرن غربی  مسیرتوسعه و پیشرفت،درگفتمان

ابزار کامال غربی در برابر غرب بایستند. با همراهی گفتمان علمی با تلقی شود، تا بتوانند به زعم خود 

 خواه و ناپذیر دستاوردهایش، امری اجتناب و مدرنیته های سیاسی حاکم، عمال گفتمان جهانی وگفتمان

شود، به نحوی که در برخی از اظهار نظرهای سیاسی دولتمردان، دانسته می بشریت همه میراث هناخوا
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 ود وشتصور می ملل تمامی برای حتمی سرنوشت و محتوم رویۀ یک مدرنیته زمانی و تاریخی تفوق

 گردد. تلقی می ایران جامعه توسعه و مسیر پیشرفت تنها مدرنیزاسیون

 ش های مبانی نظری علوم مدرن ـ آسیب ها و چال1ـ2ـ1ـ3

حال اگر تفکر حاکم  برگفتمان علمی دانشگاه، که در مواجهه با تجدد و علوم مدرن، دارای رویکرد 

باشد، را مورد آسیب شناسی قرار دهیم، شاهد خواهیم بود که در این انفعالی در برابر مدرنیته غربی می

و مطالعه کافی و جدی قرار نگرفته است، درصورتی که تلقی، اساساً مبانی نظری علوم مدرن مورد توجه 

توان در برابر انگاره های علمی مدرن بی تفاوت نشست و براین تلقی با اطالع و فهم این مبانی دیگرنمی

ها علوم انسانى در دانشگاه»دار نیستند؛ چرا که به فرموده رهبر معظم انقالب اصرار کرد که علوم جهت

های ذاتاً مسموم هشدار ها و خطر این دانشدانشگاه ى علوم انسانى درینکه بنده دربارها. ذاتاً مسموم است

اى که امروز رایج است، به خاطر همین است. این علوم انسانى -ها، هم به مسئوالن هم به دانشگاه -دادم 

بینى ى بر جهانمحتواهایى دارد که ماهیتاً معارض و مخالف با حرکت اسالمى و نظام اسالمى است؛ متک

ها تربیت ها رایج شد، مدیران بر اساس آندیگرى است؛ حرف دیگرى دارد، هدف دیگرى دارد. وقتى این

آیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسایل سیاسى داخلى، شوند؛ همین مدیران مىمی

(از این رو اگر مبانی مادی 2۹/۰۷/1۳۸۹حسینی خامنه ای ،.«)گیرندخارجى، امنیت، غیره و غیره قرار می

و سکوالریستی علوم مدرن، را هم از جهت هستی شناختی و هم از جهت معرفت شناختی و انسان 

ت؛ بینى دیگرى اسعلوم انسانى غرب مبتنى بر جهانشناختی مورد تامل جدی قرار دهیم، خواهیم دید که 

)حسینی خامنه  مبتنى بر نگاه مادى است.مبتنى بر فهم دیگرى از عالم آفرینش است و غالباً 

 (2۸/۷/1۳۸۸ای،

منابع و  باشد کهبه اعتقاد بسیاری از اندیشمندان دینی، علوم مدرن بر معرفت شناسی مادی استوار می

ابزارهای معرفتی مورد توصیه دین را در توصیف وتبیین عالم مورد توجه قرار نداده اند. بر اساس این 

لومی که تولید شده اند فقط بخشی از واقعیت عالم را دیده اند نه همه ابعاد آن معرفت شناسی مادی، ع

را، باالطّبع چنین معرفت شناسی فاقد عمق الزم بوده و به بحران منجر خواهد شد. در حالی که علوم 

زیکى عد فییکى را از بزى خود از انسان و هستى، بُعد متافیهادینی، معارفی هستند که در توصیف و تبیین

دهند. کنند، بلکه در نگرش کل گرایانه، هستى را با تمام ساحتش مورد مطالعه قرار میآن جدا و متمایز نمی

گردند. به همین سبب، علوم سنتى، علوم قدسى هستند که منشأ چالشهاى اجتماعى و زیستى و معنوى نمی

کند که با علم، این عالم را مورد یمند به عالم هستی تالش مدر واقع علوم دینی با توجه و نگرش نظام
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تصرف قرار دهد، اما این تصرف به دلیل هماهنگی با قواعد کل نظام هستی، بحرانها و چالش های زیست 

 (1۵/11/1۳۷۰ محیطی و اخالقی و غیره را در برنخواهد داشت.)حسینی خامنه ای،

اوت های متفنسان جدید با مؤلفهاساساً  ظهور و توسعه تجدد، پیش و بیش از هر چیزی معلول ظهور ا

از انسان سنتی است، طبعاً پدیدار شدن علوم و ساختارهای اجتماعی و تکنولوژی مدرن، به تبع ظهور 

های ارزشی و معیارهای اخالقی انسان مدرن ها و شاخصانسان جدید، معنا ومفهوم پیدا میکند و خصلت

ق های فوفات انسان مدرن نیز به واسطه پدیدههای فوق رسوخ کرده است. خصلت و صبه درون پدیده

شد. بادر همه پهنای هستی تسرّی یافته، لذا جامعه مدرن، امتداد انسان مدرن در مقیاس بزرگ و کالن می

از همین رو ساخت جامعه مدرن و بافت جدید آن، انسانی است و به ظهور انسان مدرن متکی است. براین 

رب مدرن گسست عمیق میان انسان مدرن وسنتی، پدیدار شده است. توان مدعی شد که در غاساس می

های انسانی است. در واقع انسان مدرن بر خالف اصول های تجدد نیز بحرانها و چالشعمیق ترین بحران

ها و اخالق جدید و غیردینی را ایجاد و تحقق بخشید و به یک انسان مادی و و فطرت انسان، خصلت

 سکوالر مبدّل شد. 

 هائی هستند که مبنایش مادیگری است. مبنایش حیوانبسیاری از مباحث علوم انسانی، مبتنی بر فلسفه»

انگاشتن انسان است، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان 

نوشتند، عیناً ما همان را بیاوریم  ها گفتند واست. خوب، این علوم انسانی را ترجمه کنیم، آنچه را که غربی

های اعتقادی به مبانی الهی و اسالمی و ارزشبه جوان خودمان تعلیم بدهیم، در واقع شکاکیت و تردید و بی

هائی ی چیزها منتقل کنیم؛ این چیز خیلی مطلوبی نیست. این از جملههای درسی به جوانخودمان را در قالب

های دولتی مثل وزارت علوم، هم در شورای عالی ار بگیرد؛ هم درمجموعهاست که بایستی مورد توجه قر

ها و بیرون گیری که در اینجا وجود دارد؛ اعم از خود دانشگاهانقالب فرهنگی، هم در هر مرکز تصمیم

 (۸/۶/1۳۸۸)حسینی خامنه ای،« ی بسیار مهمی است.ها. به هر حال نکتهدانشگاه

 علوم و فرهنگ تخصصی مدرن  ـ آسیب ها و چالشهای2ـ2ـ1ـ3

با توجه به تصویری که از مبانی نظری علوم مدرن ارائه شد، مبانی مادی در ساخت و نظام درونی 

علوم و معادالت کاربردی رسوخ کرده و متناسب با سطح تاثیرپذیری علوم از مبانی و انگیزه ها و اراده 

تشکیکی از سکوالریستی مواجه کرده است. های حاکم برمبانی،علوم و تکنولوی بشری را با درجات 

آسیب های جدی این علوم به دلیل مبانی فوق از این قرار است.علوم مدرن از یک سو با  فقدان وخأل 

جهت توحیدی و الهی مواجه هست واز سوی دیگر از یک غایت اخالقی الزم برخوردار نیست.از این رو 
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ت در تفکرمدرن غایت اندیشی به معنی دخالت و حضور دچار بحران معنا و معنویت گشته است.در حقیق

فکر شود، لذا تفکر غایت مدارانه با تیک نیروی بیرونی و ماورایی در تفکر علمی یک امر سترون تلقی می

توان سکوالریزه شدن ساحت علوم مدرن را که در آن ماشین انگارانه قابل جمع نیست. به این ترتیب می

باشد را، نتیجه حذف هدفمندی و طوف به زندگی دنیوی و مادی میجهت و سمت و سوی علم مع

غایتمندی از دستگاه ادراکی دانست. مقام معظم رهبری برفقدان اخالق و ارزشهای انسانی و اسارت انسان 

واستیم خاز غرب هم نمی»کنند:کنند و بر این باور تصریح میتوسط علوم و تکنولوژهای بشری اشاره می

الگو بگیریم؛ چون غرب چیزهایی داشت، اما به قیمت نداشتن چیزهای مهمتری. در غرب، تیم توانسو نمی

علم بود، اما اخالق نبود؛ ثروت بود، اما عدالت نبود؛ تکنولوژی پیشرفته بود، اما همراه با تخریب طبیعت 

درن فاقد بار صرف نظر از خأل اخالقی، علوم م (2۳/2/1۳۷۹)حسینی خامنه ای ،«. و اسارت انسان بود

معنوی و قدسی می باشند. همانطوری که مقام معظم رهبری نیز تاکید دارند که اساس مدرنیته برپایه ستیز 

 . با معنویت و طرد معنویت بنا شده، علوم جدید را عامل انحراف وسلب معنویت تلقی میکنند

 ـ آسیب شناسی و نقد ساختارها و نهادهای اجتماعی مدرن۳ـ2ـ1ـ۳

 آسیب شناسی و نقد ساختارها و نهادهای مدیریتی و اقتصادی مدرن الف ـ  

زا بودن علوم مدرن که به اعتقاد بعضی از اندیشمندان این پس از روشن شدن ماهیت بحرانی و آسیب

گردد، صرفاً ناشی از کاربردهای سوء آن نیست، در این مجال چالشها به ساختار درونی خود علوم باز می

ختارهای بحران ساز، که عمال به عنوان آسیب و مانعیت اساسی در تحول مهندسی فرهنگ به بعضی از سا

باشد، می پردازیم. در بخشی از و اجتماعی است و در نتیجه مانع پیاده شدن اهداف انقالب اسالمی می

دل م توان از بحرانهای ناشی از بکارگیری الگوی مدیریت سخن گفت که با الگو برداری ازساختارها می

برنامه و اداره غربی، شاهد چالشهای مدیریتی و اداری در نظام سازی و تصمیم سازی هستیم، در این 

سازمان برنامه و بودجه در گذشته اساساً با تفکر آمریکایی و با هدف »راستا مقام معظم رهبری می فرمایند:

اسب با واقعیات خود را دارد و بر استفاده از الگوهای غربی به وجود آمد، اما ایران اسالمی الگوی متن

 ،های خود با روحیه کپی کردن نظریات غرب مبارزه کندریزیهمین اساس، این سازمان باید در برنامه

، از فرهنگ و اهداف استعماری جدا نیست و به نظر کندچون آنچه را که غرب در زمینه توسعه بیان می

قان تواند دلیلی بر اتدربرخی نشریات علمی غرب نمی از انتشار یک فکر و نظریه غربرسد که هدف می

حسینی )«. ریزی خود باید به این مسأله توجه کندو صحت آن باشد و لذا سازمان برنامه و بودجه در برنامه

 (2۵/2/1۳۷۵خامنه ای،
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 امروزه ساختارهای مالی و بانکی ربوی و نظام سرمایه داری، و الگوی های توسعه مدرن، جامعه را به

سبک زندگی مادی سوق داده، فاصله طبقاتی را در جوامع دامن زده است و نتوانسته عدالت اجتماعی را 

محقق کند. از این رو مورد نقد جدی اندیشمندان توسعه و اقتصاد قرارگرفته است. دراین ارتباط مقام 

 هایدرآمدن تئوریغلط از آب  معظم رهبری نیز تاکید دارند که شرایط و حوادث زندگی منطقه،گویای

و  های ناقصی اقتصاد، تئوریی سیاست، در زمینههای غربی در زمینهپردازیی تئوریغربی است. همه

ی کند که برویم به درون خودمان مراجعه کنیم و فکر اسالمخاصیتی است؛ ما را بیشتر تشویق میعقیم و بی

 (1۳۹۵/ ۶/2. )حسینی خامنه ای،/ی اسالمی را پیدا کنیمو اندیشه

 ب ـ آسیب شناسی ساختارها و نهادهای علمی و فرهنگی مدرن 

از جمله نهادهایی که در دامن زدن و ترویج فرهنگ مدرن نقش محوری ایفاء کرده، دانشگاههای مدرن 

وارداتی می باشد. در واقع بسیاری از معضالت فرهنگی و علمی موجود به نوع علوم دانشگاهی و نظام 

ی حاکم بر آن بازمی گردد، چرا که با غربی شدن متون و علوم و ساختار های آموزشی و ساختار آموزش

و پژوهشی و تنزل جایگاه دین و ارزش در این ساختار ها، عمالً چنین نظام و ساختارهای علمی نمی 

تواند در تراز آرمان های انقالب و تمدنی اسالمی حرکت کند. اساساً در طول تاسیس این نهادها و 

گیری غیر اسالمی پیدا کرده است و از این رو باید دانشگاه ها را اسالمی ختارهای دانشگاهی جهتسا

روشن است که دانشگاه ما از اول بی دین متولد شده است. ها زنده کرد. باید دین را دردانشگاه»کرد. 

اه بی ردند که دانشگدانشگاه به سبک کنونی، از ابتدا جدای از دین متولد شده؛ یعنی به نحوی طراحی ک

دین زاییده بشود. البته این که فالن مؤسس دانشگاه یک آدم متدینی بوده یا نبوده، اصالً ربطی به بحث ما 

ندارد، بنای دانشگاه از ابتدا یک بنای غیردینی، بلکه ضد دینی بوده، مثل روشنفکری که در کشور ما از 

د. گون بشود و ما نباید بگذاریم دوباره وضع سابق باز گردابتدا بی دین متولد شده است. این بنا باید دگر

بعد از انقالب برای انقالب فرهنگی به معنای برگرداندن محیط دانشگاه از ماند. البته دشمن هم بیکار نمی

تعدادی از اساتید، مشکوری شده است.  گیری غیر اسالمی به جهت گیری اسالمی تالش واقعاًجهت

واقعاً کارهایی کردند که جزو ذخایر جاودانی آنها پیش خدا و پیش این ملت  دانشجویان و مسؤولین

)حسینی خامنه «. است، همه این کارها مشکور است. لیکن کار هنوز نیمه تمام است، کامل نیست

  (2۵/۹/1۳۷۰ای،
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 ـ خالصه و نتیجه گیری: سکوالریستی و ایدئولوژیک بودن علوم مدرن 4ـ2ـ1ـ3

رد توان نتیجه گیری کلی کیی که از علوم مدرن و ساختارهای آن گفته شد حال میبا توجه به بحرانها

که علوم غربی اساساً فاقد جهت دینی و بُعد ارزشی هستند و دارای هویت سکوالریستی می باشند و 

دیگر توصیه و اخذ آنها بدون مالحظه نیازها و شرایط بومی و اقلیمی معنای روشنی ندارد. عالوه بر آن 

اکید بر غیر ایدئولوژیک بودن آنها معنای محصّلی ندارد. در این رابطه مقام معظم رهبری نیز بر ذات ت

سکوالریستی علوم غربی تصریح کرده و بر این باور است که اساسا علوم فارغ از ایدئولوژی امکان تحقق 

مچون با طرح مباحثی ه بیغر نمایفیلسوف ازچند روشنفکران در مقاالت خود، به نقل ندارد. البته برخی

الی که در ح کرد و اداره شودنمی ایدئولوژی با را بر این نکته تاکید میکنند که جامعه «زداییایدئولوژی»

 یک بودن دارا کند و بدون حرکت نمیتواند ایدئولوژی دارد، بدون سازیتمدن یداعیه که ملتی اساساً هر

 هب ایدئولوژی موجود را با مادی تمدن. کند سازیتمدن تواندنمی مکتب یک و ایدئولوژی یک و فکر

اند. به این ترتیب شبکه علوم مدرن فارغ از یک ایدئولوژی و مکتب نمیتواند قابل طرح باشد. آورده وجود

 (1/۴/1۳۷۳( )همان،2۳/۰۷/1۳۹1)حسینی خامنه ای،

 

 علوم انسانیـ چالش های سنت و تجدد درگفتمان حوزه به عنوان آسیب کالن درتحول 2ـ۳

همانطوری که گفته شد، گفتمان غالب دانشگاه، در مواجهه با مدرنیته علمی، به نوعی انفعال و شیفتگی 

و عدم جسارت الزم در انتقاد از علوم مدرن دچارشده و حال الزم است چگونگی مواجهه گفتمان سنتی 

ین گفتمان را در زمینه مورد بحث، حوزه را با تجدد و علوم مدرن مورد اشاره قرار داده تا آسیب های ا

مالحظه کرده و غیریت های آن را در تحول علوم انسانی و تولید علوم و تمدن سازی مورد توجه قرار 

داد. هرچند جریان های فکری حوزوی در این مواجهه از یک گفتمان واحد برخوردار نبوده، برخی در 

 نه برخودار هستند. این مواجهه از موضعگیری دقیق و هوشمندانه و فعاال

 ـ مواجهه گفتمان علمی حوزه با نظام مدرنیته و آسیب های آن 1ـ2ـ۳

ند، کرسدگفتمان غالب در جریان های فکری حوزوی، حکایت از غلبه گفتمان سنتگرایی میبه نظرمی

ود دکه دچار یک نوع ساختارگرایی شده و بستر و زمینه هرگونه تحول و تکامل را درشبکه علمی خود مس

کرده و در نتیجه مانع تحول و تولید محتوای علمی و تکامل روش ها و تاسیس فلسفه های جدید، درجهت 

در  هایى است کهفتمان سنتى، یکى از جریانگتحقق اهداف و آرمان های اجتماعی و تمدنی گشته است. 

دى جد موج تجدد را برخورد با مسئله تجدد و غرب، تحول و دگرگونى اجتماعى و فرهنگى ناشى از ورو
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کند و موضع و نسبتش به غرب دریک وضعیت انفعالى قرار دارد. از این رو این جریان و اساسى تلقى نمی

 داند و تحول ومیراث و ذخایر معرفتى و علمى گذشتگان براى اداره جامعه اسالمى را کافى و وافى می

 هب اى ایجاد یک نگرش نو و بدیع نسبتدگرگونى اساسی را در ساختارها و علوم و روشهای علمی، بر

 ى پیرامون خود پذیرا نیست. هامسائل و چالش

ز این رو نگرش گفتمان سنتگرایى حوزه، درک و فهم و تحلیل جدیدی از تحوالت اجتماعى و ا

 کند و جامعه را بهفرهنگى و مسئله پیچیده شدن شرایط و روابط اجتماعى و فرهنگى جامعه ارائه نمی

و پوشش احکام فقهى و  ىى گذشته حوزه آن را مورد سرپرستهال بسیط خود که در دورههمان شک

دهد. همین عدم توجه به پیچیدگى جامعه و تحوالت داد، مورد توجه قرار میاجتماعى خود قرار می

ى هااساسى در آن، یک نگرش ساده انگارانه را درجامعه اسالمى در برخورد با مدرنیته و در نسبت با پدیده

نوظهور بوجود آوده است. بر همین اساس این نوع گفتمان )سنتگرا(، غرب و مدرنیته غربی را به عنوان 

یک مسئله جدى خود تلقى نمیکند وبا آن برخورد سلبى و طردى دارد. این جریان البته از آن جا که ایده 

ش از حد بر ساختارها و های آن معطوف کرده، با تصلب بیخود را برحفظ و حراست از دین و آموزه

ى گذشته، باعث گرفتاری این گفتمان به جمود و تحجّرگشته است. درهر حال نگرش فوق با هااندیشه

ى ناشى از برخورد جامعه با مدرنیته، بیش از آن هاو پدیده هاتوجه به نگرش جمود و متحجرانه به مقوله

ت گرایى افتاده اس اى در دام واپس د، به گونهیش براى دگرگونى و تحوّل و نوآورى بردارپکه گامى به 

ی معطوف نهحیاگرایااانه و بى فکرى و اصالح طلهاو همین واپسگرایى این گفتمان سنتى است که با جریان

گردند. به نوآورى و تجدید نظرطلبى مخالفت کرده و مانع هرگونه تغییر و تحولی در نظام علمی حوزه می

های متعدد پاسخگویی و هماوردی جریان علمی حوزه را به ها و در دورهاز این رو رهبری نظام بار

نیازهای جدید معاصر و ضرروت ارتقاء گفتمان علمی آن در تراز انقالب و مهندسی اجتماعی و تمدن 

سازی را مورد توجه قرار داده است؛ یعنی تحول و رویکرد تکامل گرایی در شبکه و هندسه معرفت دینی 

مل در فلسفه علوم و روش شناسی علوم و مسائل جدید در سه حوزه کالن الهیات و اخالق که مستلزم تکا

و فقه، مورد توجه رهبری درجهت ارتقاء و کارآمدکردن گفتمان علمی حوزه میباشد.)حسینی خامنه 

 (1۹/۰۷/1۳۸۹ای،

  ـ آسیب های گفتمان حوزه در مواجهه با تجدد و علوم مدرن1ـ1ـ2ـ3

بی که این گفتمان در مواجهه با پدیده های مدرن به آن مبتالء شد است، نوع روش شاید مهمترین آسی

سیب و آگیرد. چنین مند به کار میو منطقی است که در تحلیل موضوعات و پدیده های پپیچیده و نظام
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ماعی مند به پدیده اجتضعفى، که یک امری مشترک و عمومى است، معلول فقدان نگرش سیستمى و نظام

عاً با این منطق، کند. تبنیته است؛ یعنی با منطق تجزیه نگر و نگرش انتزاعی، با نظام مدرنیته برخورد میمدر

پدیده های مدرن به خوب و بد، تحلیل و تجزیه گشته و به سهولت، حکم و افتاء به اخذ و یا طرد آن 

تمدن و مدرنیته « رگىدستگاه وا»تواند وشن است که طرز نگرش و ذهنیت فوق، نمیرشود. صادر می

غرب را به خوبى مالحظه نمایدو به دنبال همین فقدان نگرش سیستمی، علوم مدرن و تکنولوژی های آن 

ى بشرى میراث بشرى است و محصول و هادار تلقی نمیشود، چرا که با نگاه انتزاعی، علوم و یافتهجهت

ک یایى خاص ندارد. دراین گفتمان به یفگذشتگان بوده و اختصاص به حوزه و جغرا نتیجه تکامل فکرى

باشد تفسیر میشود، بدون اینکه به ماهیت معنا علوم مدرن در ذیل مفهوم علمی که مورد توصیه دین می

سکوالریستی آن اذعان داشته باشند. به این ترتیب چالش و نزاعی بین علم و دین و یا تکنولوژی و دین 

ول علوم معنایی داشته باشد. در نهایت این آسیب روش شناختی وجود موضوعیتی ندارد تا علم دینی و تح

درتحلیل، به آسیب توصیفی در سایر موضوعات مبتال به جدید؛ یعنی ساده سازی موضوعات پیچیده 

 اى تجربه شده است منجر میشود. با ونهگى ساده بسیط اجتماعى که درگذشته به هااجتماعی، به پدیده

ایى، در عمل به نوعى سطحى زدگى و فهم غیرتخصصی و غیر روشمند در این ساده سازى و تقلیل گر

ى هاترین الیه معرفت و شناخت یک تمدن سلطه طلب و پیچیده که در سوداى سلطه و نفوذ در عمیق

 باشد، دچار میگردد. وجودى جامعه و انسان می

ت و تجدد واند نسبت میان سنتالبته این میزان از سطحیت و نگرش تقلیل گرایانه در گفتمان فوق، نمی

را در یک فضاى منطقى و عقالئى تحلیل کند و نمی تواند ایستار و موضعى اخذ کندکه از تشتت فکرى 

دن فوق، با مواجه ش و ذهنى در حل منطقى میان آن دو رهایى یابد. با توجه به آنچه گفته شد، درگفتمان

 ى پیچیدگى یک پدیده جدیدسخاصى براى بازشنابا انبوهى از موضوعات ومسائل جدید، مدل و الگوى 

و تشخیص روابط بیرونى و درونى آن و نسبت خود با آن ارائه نمی شود؛ درنتیجه موضوعات ومسائل را 

شود، بلکه با مفاهیم و موضوعات مشابه داخلى به با همان بار معنایى و ارزشى گفتمان تجدد تحلیل نمی

د و امضاء موضوعات و پدیده های مدرن، درذیل مفاهیم و ی به تأیشود و عمالاى تطبیق داده می گونه

زنند و شاید بتوان این امر را یکی از ظهورات ادبیات دینی روی آورده و رنگ و صبغه دینی به آن می

سکوالریسم پنهانی که به گفته معظم رهبری، حوزه های علمیه را تهدید میکند، تلقی کرد. چنانکه ایشان 

یکی از حدود و ثغور این کار، مواجههتصریح میکند که  ایجاد تمدن اسالمىِ نوینمسئولیت در راستای 

دچار که مراقب باشیم » با تمدن غرب است، به صورتی که تقلید از آن انجام نگیرد.صحیح و معقول ی 

دچار سکوالریسمِ پنهان هم نشویم. گاهی اوقات  وی نشویم، دچار تحجر نشویم گری و ظاهرگرایسطحی

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2244
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2244
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در ظاهر، تبلیغات، تبلیغات دینی است؛ حرف، حرف دینی است؛ شعار، شعار دینی است؛ اما در باطن، 

ها و در ریزیسکوالریسم است؛ جدایی دین از زندگی است؛ آنچه که بر زبان جاری میشود، در برنامه

آید، از آنچه لتی ندارد. ادعا میکنیم، حرف میزنیم، شعار میدهیم؛ اما وقتی پای عمل به میان میعمل دخا

 ( 2۳/۰۷/1۳۹1)حسینی خامنه ای،«. که شعار دادیم، خبری نیست

رسد چنین آفتی و آسیبی، ناشی از این مسأله است که  این گفتمان، فهم موضوعات پیچیده به نظر می

داند؛ این در حالی است نظام را بر عهده کارشناسی میداند، بلکه آندش نمیو جدید را بر عهده خو

داری آنها را تواند جهتکارشناسی که در منطق تحلیل موضوعات جدید، سکوالریستی بوده و نمی

ى ه غربى وقتدکر مالحظه کند؛ طبیعى است یک کارشناس سکوالر غربى یا یک کارشناس تحصیل

اسى کند، بر اساس نظام کارشنسپرده شود، تحلیل و توصیفى که از آن ارائه میشناسایى موضوع به وى 

گردد اعث میب اى برخوردار است. همین امر خاصى خواهد بود و از نظام ارزشى و فرهنگى ویژه

لیلی کند. با توجه به تح قاى دایره احکام اجتهادى را )معناى اعم آن( ضی شناسى سکوالر، به گونه موضوع

رت گرفت، اساساً آسیب روش شناختی؛ یعنی فقدان نگرش سیستمی در تحلیل موضوعات پیچیده که صو

و آسیب های نگرشی و توصیفی که دنبال داشت، مانع و غیریت اساسی در رویکرد گفتمان حوزه به تحول 

 در علوم انسانی و اسالمی سازی علوم می باشد. درحالی که در کالم رهبری به کرّار و صراحت از

 آید. سکوالریستی و استعماری بودن الگوهای کارشناسی غربی و علوم مدرن سخن به میان می

 ـ آسیب های گفتمان حوزه در مواجهه با شبکه معرفت دینی موجود 2ـ1ـ2ـ3 

همانگونه که گفتمان حوزه در مواجهه با وجه و هویت سلبی خود یعنی تجدد، دچار آسیب های 

با وجه و هویت ایجابی خود نیز دچار آسیب هایی است که مانع تفکر و  باشد، در مواجههاساسی می

باشد. از این رو بخشی از آسیب های رویکرد مثبت به مسأله تولید علم دینی و تکامل علوم اسالمی می

گفتمان فوق در هویت ایجابی، ناظر بر مبانی روش شناختی، در توصیف و تحلیل موضوعات و پدیده ها 

ربوط به مبانی شبکه معرفت دینی می باشد. مهمترین آسیب روشی این گفتمان، حاکمیت و بخشی نیزم

نگاه انتزاعی و تجریدی، در فهم و توصیف موضوعات خود و نسبت به اضالع و ابعاد معرفتی خود 

باشد. این نگاه انتزاعی از یک سو دغدغه جدی در توسعه حضور شبکه معرفتی خود درمتن جامعه و می

وکارآمد کردن آن را ندارد و از سوی دیگر در فهم موضوعات تخصصی خود،نیز روابط و تناسبات عینیت 

کند، بلکه با ندیدن ویا انقطاع نسبت ابعاد درونی و بیرونی موضوع را در یک روند تکاملی مالحظه نمی



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

220 

 

ع و بُعد غییرات یک ضلکند و هم روابط و تاثیر وتاثّر ترا بریده از روند تکاملی تحلیل می موضوع، هم آن

 دهد.از معرفت دینی را در دیگری مورد توجه قرار نمی

از این رو چنین روش و منطق انتزاعی با تجزیه و تحلیل ذهنی، فاقد نگاه عینی و کارکردی به منظومه  

ندسه هرا در فقدان نگاه و منظرتحول و تکامل گرایی در باشد و تبعاً تاثیر آنفکری دین و معرفت دینی می

توان مالحظه کرد. حال به دنبال چنین آسیب جدی روشی، آسیب های معرفت دینی و منطق فهم آن می

م رگفتمان سنتى، فهم و درک حاکدتوان شاهد بود،درحقیقت دیگر این گفتمان را در مبانی نظری خود می

ته و درکى که از گذش اى که فهم بر دین، یک فهم و دریافت سنتى از دین و معرفت دینى است، به گونه

گیرد و و از میراث علمى به جاى مانده از دوره قبلی، را در فهم و درک امروزى از دین ومعرفت بکارمی

تناسب مفتمان مزبور درحقیقت دین را گتابد. هیچ تحول و تکاملی را در فهم دینی و منطق فهم دینی برنمی

کند و پاسخگوی انتظارات و نیازهایى که جامعه هانى دین فهم نمیجو هماهنگ با رسالت اجتماعى و 

ه خود را لى کاکند نیست. گفتمان سنتى عمالً درحپیچیده امروز از دین و شبکه معرفت دینی مطالبه می

داند، اما لوازم منطقی حضور دین را در بستر اجتماعى و حوزه ، ملتزم به دین میهابیش از دیگرگفتمان

ور دهد. درواقع گفتمان مذکچیده و سازمان یافته امروز مورد توجه قرار نمیعینیت و در مصاف با کفر پی

با تکیه بر ظرفیت هندسه معرفت دینی موجود و گذشته خود براین باور است که میتواند به مصاف و 

درگیری و پاسخ گویی به مسأله ها و چالش های جدید حقوقی و فقهی، کالمی، تفسیری، فلسفی و.... 

 اصل اینکهحکند، درحالی که مسأله های جدید با نیازها و ظرفیت گذشته هم خوانی ندارد. ورود پیدا 

ومتى و کاى است که نه تنها نیازها و انتظارات ح تصویر گفتمان سنتى از دین و معرفت دینى به گونه

رک دعاصر در دوره انقالب اسالمى پاسخگو نیست، بلکه این ظرفیت فهم و ماجتماعى دین را در عصر 

کند.مقام معظم رهبری در این رابطه تصریح دارند که  ىتواند حقیقت و رسالت دین را عملاز دین، نمی

 هایجریان یدرهمه پردازینظریه و سیاسی پردازیاست، نظریه علمیه هایپشتیبانی حوزه به مستظهر نظام

 رد بایستی دینی متخصص .است دین علمای یعهده به اسالمی نظام در کشور یک و ملت یک یاداره

 فراوان ائلمس و تربیتی مسائل باب صلح، در و جنگ مسائل باب مدیریت، در باب اقتصادی، در نظام باب

 نظامی، هیچ هیچ. پرخواهدکرد را آنها غیردینی، جای هایواال  نظریه ارائه کنند، را اسالمی نظریه دیگر

 نآ در که میشود؛ همچنان جایگزین آیددیگری، می منظا کند؛ یک مدیریت تواندنمی درخأل  ایمجموعه

 (2۹/۰۷/1۳۸۹)حسینی خامنه ای ، .افتاد اتفاق داشت، این وجود و شد محسوس خألها این که مواردی
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اً گردد که که اساسرسد دلیل عدم حضور اجتماعی و تمدنی این گفتمان، به این امر بازمیبه نظر می 

فت دینی موجود، فرد است، نه جامعه؛ یعنی ظرفیت فقهی وکالمی مقیاس و خطاب اصلی، درشبکه معر

و اخالقی موجود، واحد مطالعه اش، جامعه درمفهوم حقیقی و استقاللی اش نبوده است؛ این سخن به این 

معنا نیست که شبکه معرفت دینی، روابط ومناسبات فقهی و اخالقی و اعتقادی فرد را در ارتباط با نظام 

و استنباط نکرده است، بلکه سخن در خود مهندسی جامعه به عنوان یک واحد حقیقی و  اجتماعی ترسیم

فی قرار باشد و موضوع تحلیل و توصیمستقلی  می باشد، به گونه ای که از یک ساختارترکیبی برخوردار 

 گیرد و نظام ارزشی وتوصیفی و تکلیفی آن از متن دین به شکل روشمند استنباط شود. روشن است که

چنین تصویری از ظرفیت علمی موجود که آنرا برابر با متن دین تلقی کند، این گفتمان را به آسیب جدی 

کند. چنین مطلق گرایی در شبکه معرفت دینی مالزم با جمود و تحجر بوده، مانع مطلق گرایی دچار می

ز ه و روشمند را خروج اهرگونه تکامل و تحول در فهم دینی و منطق آن گشته و بلکه نگاه تکامل گرایان

دین تلقی خواهد کرد. با توجه به چنین آسیب های فوق،مقام معظم رهبری جهت تحول و تکامل علمی 

حوزه، سطوح و مراحل تکامل حوزه درتفقه دینی و شبکه معرفت دینی را مخصوصا اخالق، کالم و فقه 

 (1۴/۰۳/1۳۷۶حسینی خامنه ای،دهند.)را در سه سطح حفظ، ترمیم و بالندگی مورد تاکید قرار می

 الف: انقالب اسالمی و ضرورت حضور تفقه دینی درمقیاس نظام سازی و تمدن سازی 

درحقیقت از منظر رهبری، دین و نظام تفقه دینی در دوره های گذشته، در مقیاس نظام سازی و تمدن 

ورد نیاز و اضطرار و سازی حضور حداکثری نداشته است، چرا که چنین مطالبات اجتماعی و تمدنی م

ابتالء حوزه ها درگذشته نبوده و درنتیجه موضوع اجتهاد نیز قرار نگرفته است. اما اینک با ظهور انقالب 

اسالمی، ضرورت توجه به تفقه دینی، در نظام سازی و مهندسی اجتماعی و خروج از وضعیت موجود 

اقدام به یک حرکت انقالبی کنند. به همین  انفعالی و دفاعی، محسوس شده و باید حوزه ها در این زمینه

جهت ایشان ظرفیت موجود در تفقه و شبکه دانش دینی را کافی برای این منظور نمی دانند و فقه موجود 

را با توجه به تکیه داشتن به ظرفیت پیشین، یک فقه فردی میدانند، نه یک فقه اجتماعی و حکومتی، بلکه 

و  را در فلسفه و اخالقکنند و آنفقاهت را نیز منحصردر فقظ فقه نمی اساساً تکامل و توسعه اجتهاد و

خواسته شیعه حکومت نداشته است. فقه شیعه نمی»سایر دانش های بین رشته ای حوزه گسترش میدهند. 

است جامعه سیاسی را اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده است که جهاد بخواهد آن حکومت را اداره 

کامش را از کتاب و سنّت استنباط نماید. لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود؛ کند و اح

های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد، یا حدّاکثر دایره
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، ورانی که خود در تبعید بودمربوط به خانواده و امثال آن کاربُرد داشت.....امام بزرگوار، فقه شیعه را از د

خواهد نظام زندگی ملتها را اداره کند و باید به سمتِ فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که می

پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملتها باشد، کشاند. این، یعنی نقطه مقابل آن آفتی که گفتیم تحجّر 

از انسانها و ملتها را اداره کند، بایستی بتواند  خواهد یک ملت یا مجموعه عظیمیاست. . . آن فقهی که می

های تواند در زمینهشرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد و نمی

 حسینی خامنه«)پاسخ بگذارد. ای را بیسیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه مسائلِ زندگی مردم، نقطه

 (1۴/۰۳/1۳۷۶ای،

 تکامل کالم و فلسفه موجود و حضور در سیستم سازی اجتماعیب : ضرروت 

طور که گفته شد اینک در عصر جدید، مبانی کالمی و فلسفی مادی با حضور در شبکه وسیع همان

علوم سکوالر، برخالف گذشته درمتن زندگی حضور داشته و توانسته، مبانی فلسفی الگوی کالن توسعه 

نظام سازی و ساختن سیستم اجتماعی حضور پررنگ داشته باشد و به تبع مادی مدرنیته را رقم بزند و در

آن، جوامع دینی در مواجهه با غرب، برای رشد جامعه خود با اخذ الگو ها و مدل های توسعه و پیشرفت 

غربی، ناخواسته با مبانی کالمی سکوالر و فلسفه مادی درگیر می شوند. الهیات و کالم، به عنوان دانشی 

ه و اساس شبکه معرفت دینی است، به دلیل آسیب های روشی و عدم تفکرتکاملی، نتوانسته در که پای

مقایسه با حجم انبوهی از الهیات و تفکرات کالمی مدرن و سکوالر هماوردی داشته باشد؛ یعنی ظرفیت 

رای ب کالمی موجود در برابر سیل و انبوهی از شبهات و هجمه کالمی پاسخگونیست، که این در حقیقت

 . فاجعه استجامعه علمی حوزه یک 

منسوخ است؛ در حالی که امروز بیشترین تهاجم از سمت مباحث کالمی « کالم»های ما، در حوزه»

گفت، فوراً جوابش حاضر طور که مطرح کردم، ما در گذشته عقب نبودیم و هر کس چیزی می هماناست. 

انید دمیی علمیه از آنها مطلع نیست. هشود که حوزح میقدر مباحث کالمی در دنیا مطربود؛ ولی امروز آن

د و نویسنمسأله دین شناسی و فلسفۀ دین چقدر مورد بحث است و چه کسانی دارند می، امروز در دنیا

 (1۶/۹/1۳۷۴)حسینی خامنه ای، «بر نداریم؟ این عیب بزرگی است. کنند و ما خگویند و تحقیق میمی

آسیب به نحو دیگری جاری است به این معنا که، فلسفه موجود به دلیل در حوزه فلسفی نیز همین 

اینکه در این مصاف سنگین فلسفی؛ یعنی کاربردی و عینی شدن فلسفه، حضور خود را تعریف نکرده و 

هنوز از میدان ذهنیات انتزاعی، عبور نکرده و به متن برنامه ریزی و نظام سازی قدم ننهاده، در نتیجه 

نداشته و مورد هجوم قرارگرفته است. ازاین رو یکی از اضالع تکامل هندسه تفقه دینی در  قدرت رقابت
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گیرد و در متن اجتماع امتداد پیدا حوزه ها با تکامل درعقالنیت فلسفی و کاربردی کردن آن صورت می

 برای یغرب یها فلسفه. ندارد اجتماعی و سیاسی امتداد ذهنیت، این که است آن ما فلسفه نقص» کند. می

 یستممیدهند؛ س ارائه اجتماعی سیستم کنند؛ یعنیمی معین تکلیف بیش و مردم، کم زندگی مسائل همه

. است تهنیاف امتداد و مانده باقی مجرد ذهنیات درزمینه کلی به ما فلسفه میسازند؛ اما معین هم را سیاسی

 اندیشه کی و فلسفی مبنای توحید، یک خود لمثا برای. است شدنی امر این. کرد تامین را امتداد این باید

 لسفیف فروض و تصورات در فقط االاهلل الاله. دارد سیاسی امتداد ویک اجتماعی امتداد یک است، لیکن

 عینم نیز را مردم تکلیف و محکوم و حاکم تکلیف جامعه در ماند، بلکه نمی زندانی و منحصر عقلی و

 (2۹/1۰/1۳۸2)حسینی خامنه ای،  «. سازد می

 ج : تکامل فقه از مقیاس فردی به فقه حکومتی و امکان مهندسی تمدن نوین اسالمی 

ند، از کبا توجه به آنچه در تکامل کالم و فلسفه گفته شد، کالم، حدود و ثغور تکامل فقه را تعیین می

وجه به این ت شود. بااین رو میدان حضور فقه به قلمرو حضور دین بستگی دارد که توسط کالم تبیین می

شود و در نتیجه فقه موجود به دلیل عدم ضرورت های ارتباط، آسیب های کالمی حوزه در فقه سرریز می

رد، کگردد و اگر چه چنین فقه حداقلی برای آن دوره شاید کفایت میعصری درحد فقه فردی محصور می

ت محور در قلمرو وسیع زندگی اما در دوره ای که نظام کارشناسی سکوالر و مرجع های تخصصی عقالنی

کنند، نمیتوان چنین منطقه الفراغی را برای تفقّه فردی و اجتماعی، احکام و نظام باید و نباید ها را ارائه می

دینی فرض کرد و حکم برای عدم ضرورت حضور فقه را صادر کرد. از این رو فقه و فقاهت باید 

 ظو هم از لحا تر از آنچه که هستعمیقاظ عمق است، ها پیشرفت کند. این پیشرفت، هم از لحدرحوزه

؛از این رونباید به بعضی از ابواب ـ آن هم ابواب دارای اهمیت فردی، نه سعه و فراگیری مسائل زندگی

سطح فقاهت  یاهمیت اجتماعی ـ اکتفا نکنیم؛ ما باید به فقه وسعت بدهیم؛ یعنی فقه ما باید از لحاظ سعه

امروز خیلی از مسائل هست که از لحاظ فقهی برای ما سائل زندگی را شامل بشود. پیشرفت کند و همۀ م

برعهده ، ردن مباحث علمی به سمت نیازهاکدار( جهت۳1/۶/1۳۷۰روشن نیست.)حسینی خامنه ای، 

بعضی نیازهای امروز جامعه، از ابواب رفع شبهه نیست.  ، دفاع ونیازها یهمه ، از این روهاستحوزه

گرفته تا باب قضا، حدود و قصاص، مسائل اقتصادی و مالی که اینها نقاط مجهولی دارد که باید معامالت 

ون چتوسط فضالی روشن بین و آگاه به زمان تبیین شود. فقه ما، بسیار قوی و غنی است؛ اما فقهای قدیم 

نی خامنه )حسیاند.، در نتیجه حوزه وسیعی از زندگی مردم را تجربه نکردهاندحاکمیت نداشته

 (1۹/۶/1۳۸۰ای،
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 چکیده

 گوناگون زوایای از طبیعی، علوم از متفاوت که است علوم از یا شاخه انسانی علوم

 فنی و تجربی همه علوم زیربنای نوعی، به و کند می تأمل انسانی روابط و انسان یرامونپ

 و طبیعی علوم در .شود می تلقی بشری معنوی و مادی نیازهای مقدمه فهم و است

 و ختاری در حتی اگر دیگر، های انسان تجربه از و بشری دستاورد از توان می تجربی،

 ها، فرض یشپ و مبانی انسانی، علوم در کرد. استفاده باشند، هم دیگری مکتب و تمدن

 نادیده علوم، این هویت و ماهیت در توان نمی را انسانی زیست حتی و ها آرمان و عالیق

  هدر نتیج.تمدن حاضر محصول پیشرفت ورشد علوم ریاضی و تجربی است. گرفت

 نمی دانند.  تجربیهمتای علوم  دانسته وبی ارزش را وم انسانی عل

و  ارتباط بین علوم تجربی"این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی است که: 

ا توصیفی است و ابز -؟ روش تحقیق این پژوهش تحلیلی"علوم انسانی چگونه است

ج یت های اینترنتی می باشد. نتایگرد آوری اطالعات اسنادی کتابخانه ای و استفاده از سا

 پژوهش حاکی از اثر پذیری این دو علم از یکدیگر است.

  علوم انسانی، علوم تجربی، علوم اسالمی.واژگان کلیدی: علم،  

  

 مقدمه  

 مهجده قرن اواخر از. افتاد اتفاق نوزدهم سده اوایل در طبیعی، علوم از انسانی علوم جدایی داستان

 روشنگری، هضتن پیروان دار دامنه تبلیغات و تجربی علوم پیشرفت با بیستم، قرن نیمه تا زدهمنو قرن اوایل و

 ها دانش الگوی هدف، و روش در هم و موضوع در هم تجربی، علوم تجربی جدا شد. علوم از انسانی علوم

 تگرف قرار ومعل این ژوهشپ و تحقیق موضوع نحوی به بشر، عملی و روحی رفتارهای تمام و آمد شمار به

  .[1غرب شد] در انسانی علوم بحران منشأ خود این و

mailto:shivarajaei@yahoo.com
mailto:mandanarajaee@gmail.com
mailto:zrasarajaee@yahoo.com
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علوم انسانی بنیاد توسعه در هر کشوری است و بدون محوریت دست آوردهای علوم انسانی و 

مطالعات جامع انسانی، توسعه اجتماعی و فرهنگی به نتیجه نخواهد رسید. سوابق تاریخی ملل مختلف نشان 

اریخ ت .ا کنون بدون محوریت دستاورد های علوم انسانی به توسعه نرسیده استمی دهد که هیچ کشوری ت

 کشور در  علوم انسانی مهار تمدن ایران اسالمی نشان داده است که هر گاه دانشمندان سرآمد

 .ایران به اوج درخشش و تمدن رسیده است سازی ها را در دست داشتند، تصمیم

و برای  گرداندهای نظام اجتماع مدرن را میاین است که چرخیکی از کارکردهای مهم علوم انسانی 

به چند رکن دارد. یکی از ارکان آن، تکنیک و صنعت مدرن است که آن را علوم طبیعی و  این امر نیاز

 عهده دارند و گذاران بهریزان اقتصادی و سیاستعهده دارد. بخشی را برنامه دستاوردهای تکنیک مدرن به

توان دید. اجتماع مدرن بوروکراسی مدرن می های اجتماع مدرن را در حوزهعنی گردش چرخبخش دیگر، ی

بدون بوروکراسی و تکنوکراسی معنا ندارد و چرخ تکنوکراسی و بوروکراسی مدرن، بدون علوم انسانی 

 .تواند بچرخدنمی

 شود: ارائه مناسب پاسخ پرسش به این شودمی تالش مقاله این در

  ن علوم تجربی و علوم انسانی چگونه است؟ارتباط بی

 پیشینه و ادبیات تحقیق

تحقیق و پژوهش در باره علوم انسانی و علوم تجربی وجوه اشتراک و افتراق آن ها سال هاست که 

 مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این قسمت به تعدادی از این پژوهش ها اشاره می شود. 

ان پیش بینی در علم سیاست؛ مقایسه علوم دقیقه و علوم انسانی، محورهای برزگردر مقاله ای با عنو

 وجوه اشتراک و به ویژه وجوه تمایز پیش بینی در چهره علوم دقیقه و علوم انسانی را ترسیم و نشان 

می دهد که به رغم آن که آینده نگری پیوسته در طول تاریخ همزاد بشریت بوده است. موضوع پیش بینی را 

توان در همه زمان ها و مکان ها و تمدن ها در اشکال ارادت و اخالص به پیشگویان و یا اقبال مردم به می 

 کتب و آثار آنان دید، اما این موضوع در عصر جدید بعد از رنسانس دستخوش تحول گردیده است و 

(. البته حدث استهم چنان که علوم انسانی تجربی، پدیده ای مستحدث است)پیش بینی های علمی نیز مست

موضوع پیشگویی های فالسفه غربی و اندیشمندان علوم انسانی نسبت به آینده های دوردست تر، جایگاه 

خود را حفظ کرده است زیرا این کار دیگر از توان علم خارج و در حیطه دانش است و خاصیت این بخش 

 .[2]نیز در منشأ غیرمذهبی و مکاشفه ای بودن آن است

بررسی تحوالت علم و تعامل آن با عرصه های انسانی در دوره ( در پژوهشی ضمن 1389)گلشنی

 ده که برای بشر ایجاد کر آثار منفی و آسیب های فراوانیمثبت و ویژگی ها و فرصت های ،پس از رنسانس
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که د موجب ش این مسائل که گاهی به صورت بحران انسانی نیز بروز کرده است،را بیان می کند. به نظر او 

وده ها تغییر نگرش نسبت به علم ب متفکران به دنبال راه حلی برای این موضوع باشند که از جمله این راه حل

 .[3]اند های اخیر،علم دینی را پیشنهاد کرده متفکران مسلمان در دهه در پاسخ به این نیاز، است

را افزایش داد. ضمن ارزیابی ( در مقاله ای با عنوان چگونه می توان کارایی علوم انسانی 1395پایا)

این علوم و بیان دیدگاه های صاحبنظران مختلف، به ارائه شیوه هایی برای بهبود بخشی به قابلیت های علوم 

 [.4انسانی پرداخته است]

 روش تحقیق

 توصیفی می باشد و ابزار گردآوری اطالعات اسنادی و  -روش پژوهش دراین مقاله از نوع تحلیلی

 و استفاده از سایت های اینترنتی است.کتابخانه ای 

 .شودمی پرداخته  واقعی و منظم خصوصیات موضوع  ،توصیف عینی به این نوع پژوهشدر 

منظور  روش بهاین  در .نمایندد تا نتایج عینی از موقعیت را بیان ندر این تحقیق سعی می کن انپژوهشگر

 سناد و مدارک یه روش کتابخانه ای و از طریق ا به جمع آوری اطالعات پاسخگویی به سؤاالت 

 سایت های اینترنتی پرداخته و سپس داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. 

 تعریف علم 

 و علم تعریف های متفاوت دارد. دانشمندان، تجربى انسانى و علوم گوناگون هاىحوزه در علم

 [:5کنند]ىم تعریف به روش های زیر را آن هاىویژگى

 .دانش یافته سازمان آورىجمع یا مطالعه از است عبارت علم .1

 بررسى و تنظیم کمیتى هاىقانون معموالً  و بندىرده و مشاهده هاپدیده آن در که مطالعات از اىرشته .2

 مورد در مدارک و اسناد و هاداده تحلیل و تجزیه و ریاضى هاىاستدالل کاربرد آن الزمه که شودمى

 است. طبیعى هاىدهپدی

 و ستا یافته گسترش هاآگاهى این آن با که هائىروش شامل یقینی، هاىآگاهى از اىیافتهانتظام آرایش .3

 .دهدمى قرار آزمایش مورد را آن ها درستى که هایىشیوه

 .است اثبات و بررسى نوعى قابل شود،مى گفته آن در هر چه که دارد را ویژگى این معموالً علم .4

 .دکر بندىرده و تغییر را آن توانمى چنینهم است، تجسم قابل و بندىضابطه قابل آزمودنی، معل .5

 ها.این بررسى از آمده به دست هاىآگاهى و تجربى هاىپدیده دار و عینىنظام بررسى از: عبارت علم .6
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 تهیاف رشد اریخت طى در که باشدمى هاآگاهى از دستگاهى معرف و اجتماعى شعور از است شکلى علم .7

 .است شده تردقیق و بررسى پیوسته جامعه علمى هاىتجربه با و

 باشد: زیر هاىویژگى داراى که است هاییآگاهى و هادانستنى آن گونه علم پس

 باشد. مشاهده قابل .1

 باشد. آزمایش و تجربى بررسى قابل .2

 باشد داشته بندىرده و تقسیم قابلیت .3

 شد.با مندىقانون و نظام داراى .4

 .باشد داشته تعمیم قابلیت .5

 آمدن علم  پدید چگونگی

 خاصى هاىمرحله در و تاریخ طى در بشریت عمومى شناخت از و است اجتماعى محصول یک علم

 و الىتع توسعه موجب خویش تکامل و پیدایش با و گیردمى سرچشمه فرهنگی اش و اقتصادى تکامل از

 دارد. ىپ در را روزافزون تکامل و جامعه بیش تر تکامل آن دنبال هب و گرددمى انسانى جوامع بیش تر تکامل

 عهجام نیازهاى به توجهبى خاصی، احوال و اوضاع در است ممکن علمى نظریه حتى یا فرضیه یک

 و ضاعاو پیدایش مستلزم آن تکامل ادامه و اثبات ولى پدیدآمده دانشمندى هوشمندى و نبوغ اثر بر تنها و

 یا فکش کارآئى اقتصادی، نیاز وجود رغمبه است ممکن گاه البته باشد اقتصادى نیازهاى و مناسب احوال

 در ولى باشد گرفته قرار توجه مورد مدتى براى عمومى افکار و کهنه هاىاندیشه مقاومت اثر بر اختراعى

 شدر و گرفته قرار انىانس جوامع توجه مورد نهایتاً و شده آن به نهادن گردن از ناگزیر جامعه سرانجام هرحال

  [.5است] یافته تکامل و

 رشد علم  چگونگی

 ودهب عمومى افکار و علمى جوامع پذیرش میزان و جامعه شرایط به وابسته علم تکامل و پیشرفت

 درگیر را خود علمى نیروهاى تنها نه نباشد خود علمى قشر واقعى نیازهاى پاسخگوى جامعه اگر که چرا

 جامعه نیازهاى با علم بودن سوهم. بود خواهد مواجه مغزها فرار پدیده با بلکه ودهنم جانبى هاىفعالیت

 نظر از بلکه نشده علم شکوفایى و رشد موجب تنها نه آن پدیدآورندگان و علم از جامعه هاىحمایت وابسته

 افزایش را کشور ملى ثروت و گشته خارجى و داخلى هاىگذارىسرمایه جلب موجب نیز اقتصادى

 .[5دهد]مى
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  تفاوت مهم علوم سنتی و علوم مدرن

و چه در حوزه سیاست و  تجربیو ریاضی و سایر علوم نظری و  یعلوم سنتی چه در حوزه طبیع

داد و دغدغه تغییر طبیعت و انسان در مرحله دوم قرار اقتصاد و سایر علوم انسانی، اصالت را به شناخت می

 رن، تغییر طبیعت و انسان است و شناخت در خدمت تغییر قرار دارد.گرفت؛ اما دغدغه اصلی علوم مدمی

افزاری ته شود و علوم نرمخبر این اساس بشر تالش مضاعفی کرد تا علوم تکنولوژیک و مهندسی سا

ی نیز به نظری شناسشیمی و زیست ،فیزیک ،برای تغییر طبیعت و انسان تولید گردد. علوم پایه، مانند ریاضی

 پس علوم مدرن را نباید فقط کشف طبیعت دانست.  .تقسیم شدو کاربردی 

خواهد علومی را کشف و علومی را انسان معاصر با توجه به نیازهایش و بر مبنای تغییراتش، می

خواهد علوم کاربردی بسازد تا با است تا طبیعت را کشف کند و هم می دتولید کند. علوم پایه هم در صد

فزاری اهای سختم فناوری و تکنولوژیکی برسد و در نهایت به صنعت و ساختهکمک آن ها به ساختن علو

 دست یابد و با کمک آن ها طبیعت و انسان جدید را در راستای اهداف از پیش تعیین شده، تغییر دهد. 

تر برای دنیای انسانی  و دنیوی انسان و کسب لذت بیش ملکوتیاهداف علوم مدرن، رفع نیازهای 

  .شودانسان در مبانی فلسفی این دسته از علوم، تنها به ساحت مادی و دنیوی خالصه میاست، زیرا 

شناسی شناسی علوم مدرن بر انسان شناسی آن و انسانشناسی آن و هستیمعرفت شناسی علوم مدرن بر هستی

 شناسی آن مقدم است. علوم مدرن بر غایت و ارزش

اسی و شنمعرفت ،شناسیانسان ،شناسیست؛ زیرا هستیملکوتی ا اهداف علوم سنتی، رفع نیازهای

نگر و مبتنی بر عوالم ملکوتی است. پس همه علوم سنتی و مدرن، مبتنی بر شناسی آن، جامعارزش

 شناسی معینی است. شناسی و روشغایت ،شناسیارزش ،شناسیانسان، شناسیهستی

ن های انسان معاصر اوت دارند. بسیاری از بحرشناسی در دو جهان سنتی و مدرن با هم تفاعالم و آدم

 ژیتکنولو و صنعت زاییده ظاهر، صورت به …مانند: بحران محیط زیست و بحران هویت، بحران معنویت و

 . [6گردد]می باز مدرن انسان فلسفی مبانی و شناسیجهان به شوم پدیده این واقع در ولی است، مدرن

 معنای فلسفه علوم انسانی

که   Social Scienceبه کار برده می شود و گاهی هم معادل Humanism م انسانی معادلگاهی علو

  .علوم اجتماعی استSocial Science  علم است و ،Science به معنای علوم اجتماعی است

یعنی علوم انسانی همان علومی هستند که موضوع کرد، اطالق را فارابی به علوم عملی، علوم انسانی 

علومی هستند که انسان فقط می تواند  راده و آگاهی انسان موجود می شود، در مقابل، علوم نظری،آن ها با ا
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مثالً مهندس کشاورزی، گیاهان و درختان را می شناسد و سعی می کند در آن ها  .آن ها را بشناسد موضوع

 وم ابزاری طور که فیزیکدان نیز این کار را انجام می دهد. این علوم را عل تصرف کند، همان

 البته این پیش گیری و  پیش بینی و پیش گیری حوادث واقعی و عینی است. می نامند؛ زیرا رهاوردش

تند درباره علوم داش پیش بینی در حوزه علوم طبیعی و علوم نظری، با تقسیم بندی هایی که حکمای ما هم

و  الم تغییر نیستند راه ندارد. ریاضیاتراه دارد، اما این پیش بینی و پیش گیری در الهیات و ریاضیات که ع

 .[7]علوم نظری هستند ومتافیزیک نیز جز

  علوم انسانی از دریچه تاریخ

ی نظرات متفاوتتمایز آن ها از علوم تجربی  استقالل علوم انسانی و نادر مورد زمر دانشمندان معاص

 ارائه داده اند. 

برخی دانشمندان هستند.  هم زمان ک هم دوره وفیزی به نظر دیلتای، علوم انسانی با ریاضیات و

عقیده دارند تا اوایل قرن نوزدهم، کلمه علم هنوز داللت و معنای مخصوص و محدود امروز خود را نداشته 

اوایل قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم، با  ای نداشت. از اواخر قرن هجدهم وبرتری ویژه امتیاز و است و

 هیوم  لیغات دامنه دار پیروان نهضت روشنگری چون کانت وتب پیشرفت علوم طبیعی و

 علوم انسانی از علوم طبیعی جدا شد. علوم تجربی هم در موضوع و هم در روش و هدف، الگوی ممتاز و

 دانش ها به شمار آمد. 

اما اگر سؤال درمورد آغاز تشکیل حوزه مستقل تحقیقاتی با روش خاص باشد، باید گفت که این 

 قرن هفدهم به بعد شروع شد. دو رویداد در پدید آمدن این حوزه مؤثربود :  حوزه در

 قایل ایزیتم انسانی علوم و طبیعی علوم بین که شد آغاز گالیله زمان ازپیشرفت شگرف علوم طبیعی  .1

 شد؛

 رت آن را گسترش داد.دکا که است روح و بدن گانگی دو نظریه .2

 .بود هفدهم سده پایانی هایدهه در مستقل حوزه یک صورت به انسانی علوم پیدایش آغاز حال هر به

 انیانس علوم مسئله قرن این در. پیوست وقوع به نوزدهم سده اوایل در طبیعی علوم از علوم این جدایی اما

م از دیگر تر به تمایز این علو ل علوم انسانی بود و کماستقال به مربوط عمدتاً بحث. شد مطرح تازه تعابیر با

 شد.پرداخته میعلوم 
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علم پرستی دیدگاهی معرفت شناختی  زمان با جدایی علوم از یکدیگر، پدیده علم پرستی ظاهرشد. هم

 ت وجود شناختی انجامید که یک گذاردیاست با ادعای انحصار معرفت در علم تجربی. این دیدگاه به ما

 [. 8]رفتشناختی و عاطفی به شمار میمنطقی نبود، بلکه گذار روان

رفتار اجتماعی و سیاسی انحصارگرانه و  هایشیوه یکی از علل مهم پیدایش پدیده علم پرستی،

فناورانه، مجذوبیت و مفتون شدن نیست به علوم طبیعی  هایچنین پیشرفت تجاوزگرانه قرون وسطی بود. هم

 رن،ق این پایان در اما. ترشد کمرنگ انسانی علوم جایگاه بیستم، موضوع قرن چهارم دهه از را مضاعف کرد.

  بازیافتند. را اعتبارخود و کردند توجهی قابل و پیشرفت رشد علوم این

  انسانی علوم ماهیت

علوم انسانی، مطالعه و پژوهش ابعاد گوناگون انسان، تبیین و تفسیر رفتار فردی و نهادهای اجتماعی 

های زندگی خود، دارای ساحتو چگونگی زیستن اوست. انسان، موجودی است که در ساختار وجودی و 

م انسانی در صدد است علو. است …متنوعی نظیر زیستی ـ جسمانی، روانی ـ روحانی، فردی ـ اجتماعی و

دازد و پرهای انسانی را بشناسد و معرفی کند. علوم انسانی به مطالعه رفتارها و افعال انسانی میهمه ساحت

کند. علوم انسانی به تبعیت از علم مدرن، مأموریت فسیر میفعالیت فردی و اجتماعی انسان را تبیین و ت

نسان کند و سپس با توصیف انام تغییر انسان نیز دارد. این علوم، انسان مطلوب را نیز معرفی میه دیگری ب

 تحقق یافته، به دنبال تغییرش، به سوی انسان مطلوب خواهد بود. 

دهد علوم انسانی رفتاری و اجتماعی تحقق یافته، ن میتاریخ علوم انسانی در دوران جدید و معاصر نشا

های تجربی و غیرتجربی و مبانی فلسفی و مکتبی گیری از روشمندی است که با بهرههای نظاممجموعه گزاره

  .پرداخته است ،به تبیین یا تفسیر رفتارهای فردی و اجتماعی انسان تحقق یافته

 :دارد وجود شیوه سه ی،ماهیت علوم انسان شناخت و تعریف برای

 ؛ای موضوعمبن بر تعریف .1

 ؛تعریف بر مبنای روش .2

 تعریف بر پایه هدف. .3

اندرکاران این حوزه در تعریف آن و توجه به این نکته اهمیت دارد که دستانسانی، برای شناخت علوم 

 نظر یکسانی ندارند.  توجیه تعریفشان، 

 : ای موضوعمبن بر تعریف .1
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این باور است که این علوم در  بر ،کندوم انسانی را بر پایه موضوع تعریف میاز جمله دیدگاهی که عل

 ...و اند. اما آیا دیگر علوم مانند پزشکی، زیست شناسی، بیو شیمیپی شناخت انسان هستند و مربوط به انسان

لوم انسانی ییم عدرباره انسان و مربوط به او نیستند؟ اگر مفهوم تکامل را به این تعریف اضافه کنیم و بگو

ک شود که مگر علوم دیگر مانند ریاضیات و فیزیبرای تکامل انسان هستند، بار دیگر سؤال پیشین تکرار می

 تواند چنین ویژگی داشته باشد.و یا هر علم دیگری نمی

 بنابراین، برای جلوگیری از تداخل علوم انسانی با علوم دیگر باید انسان را مقید کنیم. علوم انسانی

 در این صورت شود.هستند که انسان در آن ها از لحاظ حیات درونی و روابط او با دیگران، بررسی میعلومی

 لبتها شناسی، متافیزیک، جامعه شناسی و تاریخ خواهد بود.زیبایی اخالق، مانند منطق، شامل انواع دیگر فلسفه

  همه که آن جا از اما .تنیس یکسان بقیه با تاریخ و شناسیروان مانند علوم برخی روش

کنند، همه آن ها جزو علوم انسانی به ستقیم در باره وجدان انسان بحث میم غیر یا مستقیم طور به آن ها

 .[9]شوددر حقیقت در این دیدگاه، علوم انسانی بر اساس روش تعریف می. روندشمار می

 : تعریف بر مبنای روش .2

 توان از می ،وجه به روش تحقیق، تعریف کرده استاز جمله کسانی که علوم انسانی را با ت

وی که احتماالً در دوره معاصر، اولین کسی است که سعی کرده این علوم را به  استوارت میل نام برد. جان

یل در م شیوه منظم تعریف کند، عقیده دارد که روش این علوم، تجربی آزمایشی نیست، بلکه استنتاجی است.

ین گردد. پس استقرا نخستبه استقرا برمی های علمیگوید: در حقیقت همه استداللتوضیح نظریه خود می

  شوند.استدالل دیگر، یعنی آزمایش واستنتاج از آن زاییده می استدالل است که دو

علوم  کنند.هستند که به واسطه استقراهای قبلی، قضایای جدیدی را استنباط می علوم استنتاجی علومی

روش نتیجه گیری این علوم انتزاعی نیست، بلکه  زء علوم انسانی هستند، این گونه هستند.رفتاری که ج

 قوانین علتی که آن معلول را به وجود آورده است، ، یعنی هر معلولی ازاستنتاج انضمامی است.انضمامی

  شود.استنباط می

که  شناسیاما روان ی و اقتصاد.اند از: علم سیاست، اخالق، جامعه شناسعلوم انسانی اصلی، عبارت پس

 آید. روش آزمایشی و تجربی دارد، جزء این علوم به شمار نمی

چرا که انسان از نظر این علم  کند،بر آن تأکید می زند ومیل در تعریف علوم انسانی اقتصاد را مثال می

  [.10]صرف کردن ثروت اشتغال دارد موجودی است که تنها به کسب و

دانند. در این صورت شامل میل، برخی از دانشمندان، روش علوم انسانی را تجربی میاما بر خالف 

 های اعتباری از نظر ایندانش شود.علوم تربیتی می شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسی وروان
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 آن تجربی فلسفه زیرا نه روش ادبیات و اخالق، زبان، مانند حقوق، دانشمندان، از این علوم خارج هستند.

دانشمندان طرفدار این دیدگاه، علوم انسانی را انسان شناسی  دهد.نه قدرت پیش بینی به انسان می است و

دانند نه انسان شناسی به معنای عام. در این علوم رفتارهای جمعی وفردی، ارادی وغیر ارادی، تجربی می

 [. 11]یرندگهای تجربه پذیر جای میناآگاهانه در قالب نظم آگاهانه و

 نظاره گر است، در حالی که در شود در علوم طبیعی، دانشمند تماشاچی وبر این پایه است که گفته می

دردی توأم است. یک فیزیکدان وقتی سنگی را در میدان جاذبه زمین  علوم انسانی بازیگر، یعنی فهمیدن با هم

 گوید سنگ در میدان جاذبه زمین، بلکه میکه چه بر سر سنگ آمده است نیست کند، به فکر اینمالحظه می

خواهد گر است و میتواند خط فاصل بین این دانش ها باشد، زیرا فلسفه نظارهاین رفتار را دارد. اما این نمی

 یاز ون راز هستی اشیا را بشناسد، ولی جزء علوم طبیعی نیست. از سوی دیگر در عرفان، معرفت با راز و

 [. 11]نی بازیگری، اما عرفان جزء علوم انسانی نیستدلدادگی همراه است، یع

  :تعریف بر پایه هدف .3

ویلهلم دیلتای، نظریه پرداز مسلم سده نوزدهم و اوایل سده بیستم علوم انسانی را برمبنای هدف بررسی 

 زا یکی تاریخ دیدگاه، این در .دارد نام این رویکرد اصالت تاریخی داند.کند، و آن ها را علم تاریخی میمی

دارد که موضوع این علوم وقوف به واقعیت تاریخی به اعتبار  عقیده وی. است واقع امر بودن مفهوم شرایط

 نستن این حقیقت که در شکل یافتن فرد معین، چهاغایات رشد فرد معین ود فرد مشخص و تعیین قواعد و

 مالزماتی نقش فعال دارند. 

ظام تجلی زندگی با ن مند تصور کمال آن،جدایی ناپذیر است.از نظر دیلتای، هستی از یک احساس ارزش

 در روش علوم طبیعی تمایزدارد. اما از که تجربی است، ها همراه است. روش این علوم در عین اینارزش

دانشمند از طریق تجزیه  درک کند. علوم انسانی دانشمند باید هر مطلبی را با دریافت تاریخی خاص آن،

های انسانی را توصیف مناسبات متقابل پدیده و گردآوری اطالعات و استفاده از آمار، های تاریخیپدیده

 قابل بررسی است. با وسایل متداول علمی نتایج این علوم نیز کند.می

 اصالت تاریخی به دو معناست: 

 ؛ نسبیت پدیده ها در زمان گذشته و شناخت آن .1

 در حال انجام دادن آن هستیم.  حضور در هر عمل انسانی و از جمله عملی که ما .2

 [. 10]یابنداین علوم به این دلیل تاریخی هستند که با رشد و عمل انسانی گسترش می
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 جربیت روش که اقتصاد، و سیاسی علوم شناسی، از جامعه عبارتند: و انسانی روحی علوم دیدگاه، این در

  .دارند

 دگاه دیگری که روشدی. هستند علوم این جزء عرش و زیبایی شناخت و اخالق مانند نیز اعتباری علوم

ما ا یعنی روش تجربی و تاریخی، داند، در عین پذیرفتن دو روش پیشین،علوم انسانی را پدیده شناسی می

 کند. سیطره آن ها را محکوم می

 شناخت واقعیت کافی نیست، گرا، روش خاص علوم انسانی روش ماهوی است.ه به نظر هوسرل پدید

های تجربی حاصل های پدیدهعلم ماهوی از راه شهود ذات و مقوم ناخت ذات یا ماهیت مهم تر است.بلکه ش

اگر  علت یا روح امور جزئی است. این علم پایدار و تغییر ناپذیر است. شود. منظور هوسرل از ذات،می

 یراین صورت هر چیزیماهیت هنر از پیش معلوم نشده باشد، تحقیق تجربی درباره هنر محال خواهد بود.درغ

های روانی را به طور روشن بدانیم،این قوانین مانند قوانین فیزیک توان هنر نامید. هرگاه ما قوانین رویدادرا می

 [.10]ابدی خواهد بود، حتی اگر هیچ رویدادی وجود نداشته باشد

وش این علوم را به دیدگاهی که ر روی هم رفته در مورد مصداق علوم انسانی، دو دیدگاه وجود دارد:

داند و به این کند و دیگری دیدگاهی است که تجربه را تنها روش این علوم میروش تجربی محدود نمی

 شوند.علت است که فلسفه و علوم اعتباری از آن ها خارج می

  و انسانی تجربیم به وتقسیم بندی عل

ر علمى را انسان باید به دست آورد، زیرا به هر حال ه ،برخى عقیده دارند که همه علوم انسانى اند

 پس ره آورد دست بشر است. بنابراین انسانى است. اما از این نظر که بگذریم در یک تقسیم بندى کلى 

حوى با که به ن هستند،دانش هایى  ،علوم انسانى. مى توان علوم را به دو دسته انسانى و طبیعى تقسیم کرد

ئون و جنبه اى از جنبه ها و بعدى از ابعاد حیات فردى یا اجتماعى انسان نى از شأانسان سر و کار دارد. با ش

 .ها جنبه اى از جنبه هاى طبیعت است که موضوع آن هستند، دانش هایىی، سر و کار دارد و علوم طبیع

 بنابراین، علوم انسانى شامل رشته هاى روانشناسى، جامعه شناسى، فلسفه، الهیات، تاریخ، اقتصاد، مدیریت،

 .ا خواهد بوده اخالق، علوم تربیتى، تربیت بدنى، جغرافیاى انسانى، ادبیات، حقوق، علوم سیاسى و امثال این

 دانش هایى از قبیل: فیزیک، شیمى، زیست شناسى،  .ستاالهیات یکى از علوم انسانى 

  یعىها را در شمار علوم طب نجوم و رشته هاى فنى و مهندسى و امثال آن ،زمین شناسى، معدن

  [.12می باشند]

 آن پیشینه و انسانی علوم مفهوم به نگاهی
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 .است تعریف و تحدید قابل منظر چند از انسانی علوم مفهومی قلمرو

، صورت این در که داند می تجربی علوم روش همانند را این علوم که است روشی مناظر، این از یکی

  و شود می تربیتی علوم و ناسیش امعهج سیاسی، علوم شناسی، روان شامل انسانی علوم

 روش زیرا  شوند، می خارج علوم این دایره از انتزاعی علوم سایر و فلسفه اخالق، حقوق، نظیر دانش هایی

 به شناسی انسان نه تجربی، شناسی انسان مثابه به را انسانی علوم دیدگاه، این طرفداران. نیست تجربی ها آن

 جتماعیا  علوم از بخشی اساساً. دارد فرهنگی و تمدنی ماهیت ضرورتاً سانیان علوم. کنند می تلقی عام معنای

 گرا اثبات مطلقاً و شمول جهان 56وزیتیویستیپ علوم رگهج در را تماعیجا و انسانی علوم دیگر غرب، امروز

 گیریرکا به تنها مختلف، انسان، ابعاد شناخت برای و انسانی علوم در که داشت هجتو باید دانند. لذا نمی

 یعیطب علوم با انسانی جهت علوم این از و نیست کافی آماری مطالب حتی و آزمایشگاهی و تجربی روش

 عناصر ی،انسان علوم در است، ولی مابعدالطبیعه و فلسفی مبانی دارای هم طبیعی علوم چند است. هر متفاوت

 است. یعیعلوم، طب از بیش تر مراتب به دهد می شکل را علوم این که تجربی غیر

سده  ایانیپ های دهه به و دارد طوالنی ای سابقه انسانی، علوم به نگرش نوع این غرب، جهان در

 و یتجرب علوم یشرفتپ با بیستم، قرن نیمه تا نوزدهم قرن اوایل و هجدهم قرن اواخر از. گردد برمی هفدهم

 در مه تجربی، علوم و شد جدا یتجرب علوم از انسانی علوم روشنگری، نهضت پیروان دار دامنه تبلیغات

 نحوی به بشر، عملی و روحی رفتارهای تمام و آمد شمار به ها دانش الگوی هدف، و روش در هم و موضوع

  .شد غرب در انسانی علوم بحران منشأ خود این و گرفت قرار علوم این ژوهشپ و تحقیق موضوع

 به لتبدی و آمد وجود به انسانی علوم در تحول به نوینی رویکرد اسالمی، انقالب از بعد ایران در اما

 اقداماتی هرچند. است بوده متفکران از بسیاری ذهنی دغدغه گذشته، سال 37 طول در که شد موضوعی

 وجهت مرکز در بحث این مستمر طور به باید آن، ضرورت و موضوع اهمیت دلیل به اما است، گرفته صورت

 .برسد کامل غنای به تا باشد

 مانند میعلو شامل که دانند می گسترده بسیار را انسانی علوم معنای متفکران از برخی دیگر، منظر از

  اشد.می ب سیاست و تاریخ شناسی، زبان شناسی، قوم جغرافیا، شناسی، انسان شناسی، امعهج اقتصاد،

 که یهوجت این با است؛ شده تلقی تماعیجا علوم معادل انسانی علوم گاهی که است این منظر سومین

 خصوصیات همه تماعی بهجا پدیده های زیرا ندارد، ودجو انسانی علوم و تماعیجا علوم میان ماهوی تمایز

تماعی جا معینی جهت از انسانی علوم همه مقابل، در و اند وابسته فیزیولوژیک روانی فرآیندهای حتی انسانی،
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 شناسی، روان از مرکب علمی ای هسته ملشا معموالً انسانی علوم غرب، های دانشگاه از برخی در. است

 .[13افزایند] می آن به را تاریخ و شناسی زبان گاهی و شود می شناسی انسان و شناسی امعهج

 علم نافع و هویت ساز     

 به نافع و غیر نافع قسمت می گردد. دیگر دانش در یک تقسیم 

 بِعلمٍ  فَعُینْتَ ال و ینفَعُ ال علمٍ فی خَیرَ ال» در سخنان نورانی امیر کالم، علی بن ابی طالب)ع( آمده است:

شد، خیری نیست و از دانشی که شایسته دانستن نیست، نفعی با نداشته سودی که علمی در ؛«57تعلّمُه یحِقُّ ال

 .برده نمی شود

 علم نافع، دانشی هویت ساز است و علم غیر نافع، دانش هویت برانداز. علمی که برای ساختن 

شیمیایی و کشتار جمعی و فتنه و آشوب باشد، هویت برانداز است. دانش هویت برانداز، نه عامل  سالح های

و دعاهای  در تعقیبات. صعود است و نه سزاوار فراگیری. علم غیر نافع، تعلیم و تعلم آن نیز شایسته نیست

 .58«اعوذُ بِکَ من علمٍ ال ینفعْ » از علم غیر سودمند به خدا پناه بریم: نماز

تر از دانش هویت برانداز بهره مند است؛ علومی که در حاشیه سیاست های نظامی  دنیای امروز بیش

برای تسلط بر جهان شکل می گیرند و در فکر ساختن سالح های کشتار جمعی هستند، دانش های هویت 

ثمر و منفعت است علم اگر به مرحله عمل نرسد و در حد کلیات بماند، نظیر عالم بی عمل، بی  .ساز نیستند

 . [14]و هویت بخش نیست

ال تجعلوا علمکم جهالً، و یقینکم شکّا. إذا علمتُمْ فَاعْمَلوا و إذا تَیقّنتُمْ »امیر مؤمنان علی )ع( فرمود: 

؛ علم خود را جهل و یقین خویش را شک قرار ندهید، هرگاه دانستید عمل کنید و هرگاه یقین 59«فَأقدِمُوا

 .کردید اقدام ورزید

  علوم تجربی و فلسفه های دنیایی

علوم طبیعی و تجربی، تا زمانی که در حاشیه نگاه سکوالر و دنیایی یا جهان بینی الحادی و مادی 

 .محروم از معرفت عقالنی و وحیانی سازمان یابند، هویت ساز نمی توانند باشند

                                                           
 31 نامه ،البالغه نهج57 

 69، ص 5مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز عصر؛ مستدرک، ج58 

 266نهج البالغه، حکمت 59 
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 برتر، از آن فلسفه مضافی دانش های تجربی دنیای امروز بر محور حس و تجربه استوارند، و دانش

به تحلیل پیرامون علم می پردازند و برتر از آن جهان بینی دنیایی یا « فلسفه علوم تجربی»است که با عنوان 

الحادی است که بر فلسفه علم و بر علم سایه افکنده است. وقتی که علم به حس و تجربه محدود شود، از 

  .چه به حس در نیاید باز می ماند معرفت آن

به تو)ای  (؛60جَهرَة اهللَ نَرَی حَتّی لَکَ نُؤمِنَ )لَناین نگاه در سطح مسائل متافیزیکی با عباراتی چون

 .سدر موسی( ایمان نمی آوریم تا خداوند را آشکارا ببینیم( در نهایت به شرک و الحاد می

یستند و درگیر ن علم تجربی، فلسفه علم تجربی و فلسفه های دنیایی و الحادی، گرچه با یکدیگر

مزاحم هم، هم آوا نیز نیستند، زیرا این دانسته ها مشتمل بر کثرتی هستند که به وحدت باز نمی گردد. تا 

 کثرت به وحدت باز نگردد، خود فاقد هویت است و چیزی که فاقد هویت است، عامل هویت دیگری 

 .نمی تواند باشد

ی یا دنیوی، اگر بدون درگیری هم باشند، هر دانش های حسی و تجربی در حاشیه فلسفه های ماد

یک کار خود را انجام می دهد. آن ها در محدوده کثرت محض می توانند بی نزاع استمرار یابند؛ و لکن نمی 

نیز می توان یاد کرد، « دانش های ابزاری»توانند هم آوا، هماهنگ و همدل شوند. این دانش ها که از آن ها به 

 که ای جامعه (؛61مَریج اَمرٍ فی فَهُم)به تعبیر لطیف قرآن در هرج و مرج می باشند: نسبت به وحدت جمعی 

 و حس ماورای و اوست علم معیار تجربه و حس که ای جامعه. است «مریج» ای جامعه نرسد، وحدت به

 یامروز نیز به سو جامعه در علوم و است مستغرق مرج و هرج در و محض کثرت در کند، می نفی را تجربه

 .چنین مسیری حرکت کرده اند

امروزه در جامعه نیز دانش ها بریده بریده و اِرباً اِرباً شده اند و حبل المتین و ریسمان محکمی را که 

 .بیش از این در فرهنگ و تاریخ اسالمی، میان علوم مختلف بوده از هم گسیخته شده است

  رایج هستند، گاه در یک کتاب واحد گردها هنوز در حوزه های علمی  علوم اسالمی که برخی از آن

اما  .آمده اند؛ مانند شرح منظومه حکیم سبزواری که مشتمل بر منطقیات، طبیعیات، الهیات و اخالقیات است

ها علم واحدی هستند، بلکه چهار فن و  جمع این چهار بخش در یک کتاب، بدین معنا نیست که همه آن

 .صحافی شده اند چهار رشته علمی هستند که در یک جلد
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شفای بوعلی کتابی واحد در چند جلد است و افزون بر فنون یاد شده ریاضیات را نیز در بردارد. در 

یک کتاب واحد آن ها را به  جلدهایاثنای این کتاب اخالقیات نیز هست؛ ولی وجود این فنون مختلف در 

  .که هماهنگ اند صورت علمی واحد در نمی آورد، بلکه آن ها علوم گوناگونی هستند

هماهنگی علوم به منبع و مبدأ علمی آن ها باز می گردد. علوم دارای کثرت هستند و کثرت شان به 

 وحدت ارجاع پیدا می کند و آن وحدت به کثرت آن ها هویت می بخشد و علوم هنگامی که وحدت 

 [.14]خشندبمی یابند عالم و جامعه بهره مند از علم را نیز وحدت و هویت می 

 تفاوت علوم تجربی و علوم انسانی

برای تفاوت ماهوی قائل شدن بین علوم انسانی و علم طبیعی سه مبنا وجود دارد. یک مبنا در دفاع 

ترین نکته اش این بود که  از تفاوت ماهوی علوم انسانی و علم طبیعی، دیدگاه مکتب تفهمی است و مهم

ه ک ر اعتباریات شکل می گیرد و لذا مسائل انسانی پیش از آنجامعه انسانی حاوی اعتباریات است و مبتنی ب

تحت رابطه علی واقع باشند که در علوم طبیعی روابط علی بین پدیده ها مورد بررسی قرارمی گیرد تحت 

اریات که نیازمند تبیین علی باشند، نیازمند فهم اعتب روابط اعتباری قرار می گیرند و لذا علوم انسانی بیش از آن

 باشند و لذا ماهیت کار در این دو علم متفاوت می شود. می

مطلب دیگری که ممکن است به عنوان مبنایی برای تفاوت ماهوی علوم طبیعی و علوم انسانی مطرح 

 شود، این است که سنخ قضایا در علوم طبیعی سنخ توصیفی است، اما علوم انسانی عالوه بر 

زی فراوانی نیز هستند و لذا پژوهش در این عرصه به شدت با گزاره های توصیفی حاوی گزاره های تجوی

 ارزش ها گره می خورد و ماهیت این علوم را متفاوت می کند.

سومین مبنا برای تفاوت گذاشتن بین این دو عرصه،تمسک به مساله اختیار در وجود آدمی است، در 

ر مورد انسان اما د ثیر جبر علی عمل می کنند،علوم طبیعی با اشیایی سروکار داریم که اختیار ندارند و تحت تا

چنین تصور می شود که چون موجودی مختار است،تحت نظم و ضابطه علی قرار نمی گیرد و رفتارهایش 

 [.15]قابل پیش بینی و ضابطه مندی علمی نیست

 تقابل دانش های سکوالر و دینی

ستند و که هویت ساز نی دی، با آنعلوم تجربی، فلسفه علوم تجربی، و هستی شناسی و فلسفه الحا

آرمان و جهت واحدی را به اقتضای ذات خود روشن نکرده و به دنبال نمی آورند، با یکدیگر درگیر نیز 

ها و «ایسم» نیستند. این دسته از علوم که اینک در متن فرهنگ و تمدن غرب بسط و توسعه یافته و در قالب

ر بلکه د، که مکتب و هویت واحدی را در پی نمی آورند د، با آنهای گوناگون بروز و ظهور می یابن«ایست»
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چنان که در دو جنگ جهانی گذشت، در خدمت جنگ ها و خونریزی های  خدمت هواهای پراکنده، آن

 کنند. می اتخاذ یکسانی موضع الهیات و دینی علوم قبال د، دربزرگ تاریخی قرار می گیرن

پیرامون هویت دانش می پردازد و هستی شناسی سکوالر  دانش تجربی و فلسفه علمی که به کاوش

و دنیوی که در قالب فلسفه های ماتریالیستی یا تفسیرهای شکاکانه نسبت به عالم و آدم رخ می نماید، همواره 

 دانش از تهدس دو این میان و هستند درگیر دارد، وحیانی دینی هویت که هیاتیبا دین، علوم دینی و فلسفه و ال

 .ورد وجود نداردخ و زد و نزاع جز یچیز ها

 از دامن دانش های تجربی که در حاشیه فلسفه های دنیایی و الحادی شکل می گیرند، همواره 

 که در  درباره دین شکل می گیرند که حقایق دینی را افیون و افسانه دانسته؛ یا آن تئوری هایی

نند که با کارکردهای دنیوی در خدمت اغراض تصورات و پندارهای مفیدی می دا خوش بینانه ترین حالت،

 د.مادی به وجود آمده یا زایل می شون

جامعه ای که بر اساس علم تجربی، فلسفه، علم مربوط به آن و در چارچوب فلسفه ای الحادی و 

 ات،یهاما نمی تواند فارغ از ستیز و درگیری با ال .شکاک شکل می گیرد، می تواند با خود درگیری نداشته باشد

 ی تجربی باشد که در حاشیه فلسفه الهی در ذیل پوشش وحی آسمانی سازمان ها دانش و دین

  [.13]می یابند

 علوم و دانش های جزئی

تجربه پیشین فرهنگ اسالمی ما راه گشای حرکت امروز ماست. رجوع به این تجربه جهت حرکت 

گذشته علمی از طریق وحدت مبانی و  آینده، ارتجاع نیست بلکه بازگشت به اصل است. وحدت علوم در

 د.مبادی تأمین می ش

منطق، طبیعی، ریاضی و اخالق، چهار رشته از علوم جزئی هستند و علوم جزئی دارای موضوع، 

محمول و مبادی اند. مبادی، مبانی و منابع اصلی علوم، جزء مسائل آن ها نیستند و مبادی و مبانی هر دانش 

ه می کند و علوم جزئی درباره اصل هستی و مسائلی که به حقیقت هستی و همه را علم برتر تأمین و تغذی

 .گردد، بحث نمی کنند عالم باز می

و ر منطق، ابزار سنجش است و شرایط ماده و نیز شرایط صورت استدالل را بیان می کند، از این

، بلکه مباحث مربوط به که منطق صوری نامیده می شود، هم منطق ماده و هم منطق صورت است منطق با آن

منطق با تبیین شرایط مواد و صور، به ساختن ترازو  .ماده در منطق ما افزون بر مباحث مربوط بر صورت است

چنین درباره هیچ یک از  جهت تفکر می پردازد. منطق هرگز درباره آغاز و انجام جهان بحث نمی کند و هم
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 این علم، روش اندیشه و بحث را بازگو  موضوعات ویژه جهانی خارج به کاوش نمی پردازد.

 .می کند

علوم طبیعی و فلسفه علم نیز نمی توانند درباره آغاز و انجام عالم و مانند آن بحث کنند. علوم طبیعی 

می  درباره زمین، دریا، کرات، صحرا، موجودات آسمانی و زیر زمین و دریا، کهکشان ها و میکروب ها بحث

 این دانش  .ه چیستی دانش تجربی و مانند آن به کاوش می پردازدکنند و فلسفه علم دربار

 درباره خود شک از حتی یا گوید، سخن هستی انجام و آغازنمی تواند درباره غیر این موجودات یا درباره 

 و نیست؛ علم این به مربوط آن درباره شک و مسئله این درباره محمول و موضوع طرح زیرا دهد، خبر آن

ه از مباحث را دارد که از تفکر عقلی و روش فلسفی بهره مند باشد و فلسفه گون این به ورود وانت کسی تنها

الهی از این قدرت برخوردار است. این دانش از مسائل کلی هستی بحث و مبادی دیگر علوم را نیز تأمین می 

 [.14]کند

  هماهنگی علوم اسالمی

ی مبادی ئعلوم جزد. آمدند، هماهنگ با یکدیگرنعلومی که در دامن فرهنگ و تمدن اسالمی پدید 

ی را تأمین می کند. فلسفه از آغاز و انجام و ئخود را از فلسفه الهی می گیرند و فلسفه الهی، مبادی علوم جز

مبدأ و معاد انسان و جهان و از حساب و کتاب هستی خبر می دهد و علت فاعلی و غایی موجودات را تعیین 

رو این دسته از علوم، افزون بر مطالعه افقی  از این دو علت نیز بهره می برند، از این یئعلوم جز می کند و

 دیعمو و افقی سیر که آورند می پدید را هایی دانش و پردازند می نیز آن هااشیاء، به مطالعه عمودی درباره 

 .کنند می دنبال هماهنگ ای گونه به را اشیاء

گیری از فلسفه الهی، به سیر افقی در اشیا بسنده می کند و  م تجربی و دانش طبیعی، بی بهرهوعل

 .اما دانش طبیعی در دنیای اسالم به دو بعد طول و عرض اشیاء می پردازد .الشه دانش نصیب آن می شود

 دخو و فیزیک با همه گستردگی علوم تجربیچه در دنیای امروز رواج دارد، دانش عرضی است.  آن

می پردازند که مثالً فالن حادثه یا بهمان موجود در دو سال یا دو میلیارد سال پیش به مسائلی از این قبیل 

چنین بود یا اکنون چنین است و پیش بینی می شود که در آینده دور یا نزدیک چنان شود؛ و لکن به فاعل و 

 .غایت فعل نظر ندارند که چه کسی و برای چه غایتی آن را ایجاد کرده است
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یاد  اشیا« علت فاعلی»ه علوم جزئی و از جمله در علوم طبیعی از خداوند سبحان به در نگاه دینی ب

 (؛ بگو62القَهّـار الوحِدُ هُوَ  و شیءٍ کُلِّ خـلِقُ : )اهللُها نیز معرفی می گردد؛ مانند می شود و غایت آفرینش آن

 است. قهار واحد او و است هستی خالق خداوند

 م)لَعَلَّکُت آفرینش و کار خداوند یاد شده است؛ با عباراتی نظیر در بسیاری از آیات قرآن از غای

 (؛68یتَذَکَّرون )لَعَلَّهُم (؛67یتَّقون )لَعَلَّهُم (؛66تَهتَدون )لَعَلَّکُم (؛65تَشکُرون )لَعَلَّکُم؛ (64تَتَفَکَّرون لَعَلَّکُم) ؛(63تَعقِلون

 (.71یرجِعون لَّهُم)لَعَ (؛70یفقَهون )لَعَلَّهُم (؛69یتَضَرَّعون )لَعَلَّهُم

چنین  ی، توان پرواز طولی را می دهند و فلسفه الهی و همئدو بال آغاز و انجام، به دانش های جز

 [.14]آموزه های نقلی قرآنی و روایایی در تحت پوشش وحی الهی، این دو بال را به این علوم عطا می کنند

  ابعاد طولی و عرضی علوم در قرآن کریم

بر معرفی فاعل و غایت اشیا، به مطالعه در این دو بعد تشویق و ترغیب، بلکه نتایج  قرآن کریم، افزون

این بررسی را نیز بیان می کند و این اعالم، اعجاز قرآن و گویای قدرت شگفت آورنده آن است. قرآن کریم 

  و دهد می خبر آن نتیجه بلکه از کند، می را تشویق آن تنها نه طبیعت، عرضی مطالعهدرباره 

 حَی یءٍش کُلَّ الماءِ مِنَ جَعَلنا و هُماتا رَتقًا فَفَتَقنـکانَ االَرضَ  و السَّمـاواتِ اَنَّ کَفَروا الَّذینَ  یرَ  لَم )اَوَ: فرماید می

                                                           
 16سوره رعد، آیه62 
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آن  ما و بودند پیوسته هم به دو هر زمین و ها آسمان که بینند نمی ورزیدند کفر که کسانی آیا یؤمِنون(؛ اَفَال

 آورند؟ نمی ایمان آیا پس آوردیم، پدید آب از را ای زنده چیز هر و ساختیم داج هم از را ها

در این آیه به بررسی آسمان و زمین فرا می خواند تا ببینند چگونه کرات با هم بودند و سپس جدا 

تق رها اول  شدند و این، ادعای زمان و زمین آفرین است؛ یعنی اگر شما خود ارزیابی کنید، می یابید که آن

 .جا خواهید رسید چه در مطالعه نظام قابلی پیش روید، تا بدان چنان .و بسته بودند

بررسی عرضی طبیعت و علل مادی در حوزه کار فیزیک است و دعوت قرآن در مطالعه عرضی، 

غاز آخطاب به این علم است؛ و لکن فراخوان قرآن به این مقدار پایان نمی پذیرد و به فراتر از آن و به نظاره 

 آفرینش و نگاه به آفریننده آن و نظر به انجام و مشاهده بازگرداننده موجودات فرا می خواند و 

 چگونه خداوند که اید ندیده آیا (؛72یسیر اهللِ عَلَی ذلِکَ اِنَّ  یعیدُهُ ثُمَّ الخَلقَ  اهللُ یبدِءُ کَیفَ  یرَوا )اَوَلَممی فرماید: 

یعنی اگر در است!  آسان خداوند بر آن که درستی به! گرداند؟ می زبا را آن سپس و آغازد می را آفرینش

ز ها و زمین را می بینید، آغاز آفرینش و آفریننده او را نی روید، نه تنها رتق و فتق آسمانپیش بتر  شبیدانش 

علی امی یابید. مشکل کافران این است که از سیر علمی باز ماندند و به شناخت آغاز قابلی و مادی و اول ف

 .آن نایل نیامدند

در آیات بسیاری از چگونگی آفرینش ستارگان یا موجودات سخن به میان آمده است. این آیات 

الگوی نظری و معرفتی دانش های اسالمی را در دو جهت عرضی و طولی آشکار می سازند. اگر این آیات 

 آیات و روایات مربوط به د. آوررا عالمان بررسی کنند، مهارت و دانش های فراوانی را به دنبال می 

پدیده های طبیعی و مانند آن نیز اگر مورد نظر و تدقیق علوم مربوط به خود واقع شوند، دانش های متناسب 

 [.14]به خود را پدید می آورند

  هویت اسالمی علم

علمی که هویت بخش است، خودش بی هویت نیست و هویت علم به سطح محسوس و تمایالت 

 محدودی که سرچشمه تفرقه و کثرت هستند باز نمی گردد، و بلکه به اصول و مبادی آن بازگشت نفسانی و 

گاه که از مسیر عقل و شهود و به برکت نقل در زیر پوشش وحی قرار می گیرند، زمینه  می کند و اصول آن

 .تکوین دانش های علوم تجربی را پدید می آورند

 اصول الهی و آسمانی انجام می گردد، به تفسیر آیات و  مطالعه طبیعت، هنگامی که با اتکا به

و فیزیک، اسالمی خواهند بود. اگر اصول و  علوم تجربینشانه های الهی بدل می گردد و در این صورت، 

                                                           
 19 آیه عنکبوت،سوره 72 
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 حق ردازد،پ می نیز عقل آثار به که وحی، و عقل ، یعنیمبادی الهی به گواهی و داوری پیامبر درونی و بیرونی

 و اگر اصول الحادی و دنیوی که براساس تخیالت، تصورات و توهمات افراد پدید  هستند صادق و

 .ند، علم جز دینی و اسالمی نمی تواند باشدهستمی آیند، در گرداب شک و تردید باطل و تباه 

 عهمطال است خداوند مخلوق اگر زمینفیزیک، شیمی یا طب به اسالمی و غیر اسالمی قسمت نمی شوند. 

 چه میان آن دوست چه زمین و آسمان و آن . چناننیست تکوین کتاب مطالعه جز فیزیک لمع و طبیعت

 آن طوطخ مگر. است مشغول الهی آیات تفسیر به قرآن، تفسیر ، همانندها مخلوقات الهی هستند، عالم به آن

 و است آن معانی شناخت برای نیز طبیعت خطوط به نگاه! شناخت توان می آن درون معانی لحاظ بدون را

ایی خود به انکار ابعاد ملکوتی می پردازد یا در ورای شکاکیت راه وصول به دنی و سکوالر نگاه با که کسی

 !؟[14]حقیقت را بسته می پندارد چگونه می تواند به قرائت آن بپردازد

 آن ها  تمایز درعین علوم همگرایی و اتحاد

نیازی به اثبات و دلیل و برهان ندارند. اما با  تبدیهیا و است بدیهی انسانی علوم استقالل و وجود

 د دو ذات و دو ماهیتتواننمی دانششود که تمایز علوم، حقیقی و واقعی نیست. نگاه دقیق و ژرف معلوم می

تمام دانش ها در دانش بودن، یکسان هستند. همه دانش ها یک واقعیت را مطالعه  متناقض داشته باشد.

ز اهای گوناگون تحلیل های گوناگون. مثالً فوران کوه آتشفشان ممکن است تجزیه وکنند، اما از زاویهمی

ه دنبال داشته ب نظایر آن شناسی، جامعه شناسی، قوم نگاری و: ژئوفیزیکی، شیمیائی، زیست شناسی، روانقبیل

را نظمیم وقیق بیش د کم و های مخصوص به خود را دارد که دیدگاه ویژه وپیش فرض علمی البته هر باشد.

 ها بعضی علوم بر علوم دیگر شود که در اثر آنهایی را موجب میاین ویژ گی چالش دهد.نشان می

عنی روش ی انسانی است. یکی از وجوه این تعارض معرفت شناختی، تقابل میان علوم طبیعی و شوند.برترمی

 [.10]ها یکسان نیست تحقیق همه آن شناخت و

 د و آنشمارعلوم طبیعی با علوم انسانی را اساسی می تضاد، دیدگاهی هست که برابر این دیدگاه در

 علوم بود، رویکرد این و طرفداران بنیانگذران از که  دهد. ویکوها را مانند دو رقیب رو در روی هم قرار می

 [.10د]کرمی تقسیم شناسی جامعه یا جامعه تاریخی تجربی، و علوم  سانی را به فلسفه وفقه اللغهان

 و آلمانی وبر ماکس. را آن ها تقابل و نه دارد قبول را علوم نه اتحاد رو، میانه رویکرد سوم رویکرد

شمردن  . از نظر این گروه کیفی وکمیهستند رویکرد این طرفداران از انگلیسی، وود کالینک جورج روبرت

 .رود وهم کیفیتکار می م کمیت بهطبیعی، سخن دقیق نیست؛ زیرا در هر دوی این علوم ه علوم انسانی و

ه شود و نه در علوم انسانی هماز سوی دیگر نه در علوم طبیعی همیشه همه چیز به گونه کامالً دقیق اثبات می

  [. 10]چرا بردار است چیز چون و
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در تصور غلط این « دو فرهنگ»به هر حال به عقیده اسنو، علت اصلی جدا پنداشتن علوم، وجود 

، ادیبان بودن علوم انسانی. پیروان فرهنگ علمی« ذهنی»بودن علوم طبیعی و « عینی»ت. یعنی تصور علوم اس

کنند. دانشمندان علوم انسانی نیز به و پیروان فرهنگ هنر و ادب را به در غلتیدن در دامان ذهنیات متهم می

 وجود یینهآ کنند، کهمی متهم افتهب جدا و  گروه دیگر را به تحمیل و جعل یک عینیت غیر انسانی نوبه خود،

  [. 16کند]می مکدر را انسانی اصیل

م تجربی تنها احساس و مشاهده نیست، بلکه سامان دادن و نظم بخشیدن و مدلل ساختن نیز وعل

ت کند. این عنصر شهود و نبوغ و ابتکار و خالقیها را ارزیابی میهست. تجربه مولد نظریه نیست، بلکه نظریه

وهشگر زیرا که پژ انجامد نه تجربه مستقیم. داده ها مستقل از مشاهده گر نیست،به کشف نظریه می است که

گذارد. مفاهیم به صورت آماده و گیری تأثیر میاندازهبه عنوان عامل تجربه یا آزمایش، در جریان مشاهده و

  [.16]شودلفیق و تدوین میدست دانشمند، ترسد، بلکه بهساخته و پرداخته از طبیعت به دست ما نمی

شوند. بنابراین، هم در علوم طبیعی و هم در علوم انسانی، داده ها از همکنشی عین و ذهن حاصل می

توان در هیچ پژوهشی، پژوهشگر تنها با عینیت خارجی مستقل از شخص خودش سروکار ندارد. البته نمی

تر، به علوم اجتماعی و علوم انسانی نزدیک م وشوی منکر این حقیقت شد که هر چه از علوم طبیعی دورتر

 در نتیجه حصر دو وجهی تر و قطعی تر خواهد بود. اثر درگیر شدن شخص دانشمند بر روند پژوهش بیش

 ها ستاگزیستانیالی که دیگر سوی از «ذهنی» علم یک سوو یک از ناانسانی کامالً «عینی»  مطلق بین یک علم

  [. 16نیست] قبول قابل نند،کمی ادعا ها یست پوزیتیو و

 علوم انسانی  اعتبار و ارزش

 درباره ارزش و اعتبار علوم انسانی دو دیدگاه وجود دارد: 

 ؛دیدگاه منفی .1

 دیدگاه مثبت.  .2

. کنندمی طرفداری  طبیعت اصالت یا پیروان اصالت علمیاز  ،منفی: در این دیدگاه علوم انسانیدیدگاه  (1

 وجهیت بی موجب آمد، و پدید طبیعی علوم گسترش با که استنسجمیم و منطقی معرفت علم، اصالت

 های این رویکرد عبارتند از:ترین ویژگیا دادن به علوم انسانی شد. مهمبه کم و

رود که الگوی خود را از علم به شمار می یعلوم طبیعی الگوی همه علوم است و علوم انسانی در صورت (أ

 علوم طبیعی بگیرد. 
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پایه نیست و چندان ارزشی ندارد. ازاین رو  به جهت نقص و کمبود ها با علوم طبیعی همعلوم انسانی  (ب

   [.10]آیدفلسفه علم نیست و گرایش به آن نوعی تفکر واپس مانده به شمار می

 کنند که آنان شیوه تحقیقای شیفته خود میاندازهدانشمندان علوم طبیعی، اصحاب علوم انسانی را به 

پذیرند. این تقلید مانع رشد علوم انسانی گشت. پیشنهاد پیروان این دیدگاه این است که تنها تقلید خود را نمی

ش آموزش و پرور هایی عرضه کنند که در سیاست،اندیشه ها واز روش آن ها کافی نیست، بلکه باید نظریه

رتبه تفهم بیرون از اشیا( به مو اقتصاد سود مند باشد. یعنی از مرتبه تبیین صرف)برقرارکردن روابط ثابت 

 ها(.برسند)نفوذ و رسوخ در باطن مناسبات درونی پدیده

ریشه بحران جهان معاصر عدم توفیق علوم انسانی است که بیش  ،منفی به نظر برخی از طرفداران دیدگاه

ه معنای وم باندازه برای وحدت بخشیدن به علم از علوم طبیعی تقلید کرده است. در صورتی که وحدت عل از

 .[10]وحدت تصویر عالم نیست، بلکه وحدت نظام علوم است

 دهند و برای علوم انسانی استقاللپیروان این دیدگاه اصالت طبیعت را مورد نقد قرار می :دیدگاه مثبت (2

 پایه با علوم طبیعی قائل هستند.  و ارزش هم

ل شود، زیرا نه تنها دنبانتهی میه وضعی خالف عقل مب سرانجام طبیعت اصالت: نویسدمیگوسدورف 

خواهد جانشین آن ها شود. های انسانی میحکومت بر علوم انسانی است، بلکه با تعیین معیارهای فعالیت

در اصل یک نظریه فلسفی است، نه معتقدان اصالت علمی از این حقیقت غافل هستند که هر نظریه علمی

لی که نظریه، کلی وکل نگر است که ویژه نگرش فلسفی به به معنی خاص. علم جزئی نگر است در حاعلمی

لکه برداری از امر واقع نیست، ب علم عکس است. بنابراین، علوم طبیعی نیاز مبرم به علوم انسانی دارند. ناجه

  بازسازی آن به صورت مفهوم کلی است.

 دو جهت دارد: دانش علمی

 ؛کلی استمربوط به تبیین طبیعی است که به دنبال قوانین  (1

 .کندجهت تاریخی که امر جزئی را بررسی می (2

 [. 10]توان گفت یکی از این دو روش برتر استنمی

تجربی تحول آفرین ودگرگون ساز چهره زندگی بشر است، اما جهت  درست است که علوم طبیعی و

 [.10]بستر علوم طبیعی است بنیاد و دادن وحمایت آن ها به عهده علوم انسانی است که بن و

 اعتبار هر علم به نتایج آن بستگی دارد. علوم انسانی الگوی کلی وجود ندارد. نیز در علوم طبیعی ور د

 وهشپژ خود، ذات در علم که حالی در. ندارد واقعیت کهعلمی یعنی هستند، کامل علم دنبال ناآگاهانه بعضی
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ی موهوم مثالی، تصور . تصور علم کامل وکنندم تغییر میئهایی که به طور دااس فرضیهاس بر است، نامحدود

عینی از در وضع م پرداختیم. البته هر علمینمیعلم کامل خبرداشتیم دیگر به تحقیق علمی از است چون اگر

  زمان نیوتن. تحقیق، کامل است مثل فیزیک زمان ما و

ا ناقص که از نظر آن ه اینمیل در عین اصالت طبیعی بودن، علوم انسانی را با  استوارت مانند برخی البته

این دیدگاه، علوم طبیعی را از نظر موضوع،  که در آینده دقیق و کامل خواهند شد. داست، علوم واقعی دانستن

داند. از این رو نباید حاکم باشند. دیلتای نمی روش ودرجه اتقان نتایج و قطعیت آن ها، برتر از علوم انسانی

 . دیلتای اصالت تاریخی، علوم انسانی را قایم به ذات و مستقل و بالغ و هماست نیز از جمله این دانشمندان

که خود علم اثر انسانی است. موضوع این علوم بیرون از انسان  آورد. به دلیل اینتراز علوم طبیعی به شمار می

 [. 10]نیست. انسان خود خالق علم است

 داند، زیرا نتایج در هر دو معرفتیعی را برتر نمیکند و علوم طبکاسیرر نیز از این دیدگاه طرفداری می

هایزنبرگ در فیزیک و اصل ابطال پذیری پوپر، امروزه  تخمینی و احتمالی است با توجه به اصل عدم قطعیت

  به عنوان قوانین قطعی و تغییر ناپذیرمورد توجه نیستند. های علمی نتایج معرفت

 که  استمی ه اعتبار مفاهیی بد. به عقیده او ارزش حقایق علمدانهایک نیز علوم طبیعی را برتر نمی

از  کندو این حکم در مورد هر دو دسته علوم صادق است. علوم انسانی نیز سعی می کنند،آن ها را اثبات می

هایی برقرار کند. دو نظم روش شناسی و هستی شناسی وجود دارد. علوم چه ظاهر صرف فراتر رود و نظام

تواند ادعا کند که تمام پدیده ها را مشاهده نمیبرند. هیچ علمییا طبیعی هر دو نظم را به کار میانسانی و 

 [. 10]کنندکند. تمام علوم گزینشی عمل میمی

م اند، و مانند پایان قرن نوزده، امروزه علوم انسانی اعتبار خود را باز یافتهمعتقدند بعضی صاحب نظران

 اند. که رشد و گسترش قابل مالحظه ای یافتهمورد سرزنش نیست. زیرا 

به  ند که این علومهست لئبرخی دانشمندان مانند کروچه به این شرط برای علوم انسانی ارج و اعتبار قا

 هنجار ها و معیارهای ریاضی تن بدهند. 

یات را به ریاضتوان همه چیز عا که میدخیزد، یعنی علیه این ااما ویکو علیه جریان ریاضیات جهانی برمی

به عنوان علم کامل تبدیل کرد و علوم دیگر باید از آن سر مشق بگیرند. ریاضیات ارزش دارد اما علم نمونه 

ن هر های ریاضی نیست، بلکه شرط شناختنیست. اعتبار علوم انسانی از نظر ویکو به دلیل به کار بردن روش

این مخصوص علم خاص نیست  ین واقعیت باشد وچیزی این است که آن را طوری ابداع کنیم که حقیقت ع

همه علوم باید این گونه باشند. بنابراین، علوم ریاضی برتری درونی و ذاتی ندارند تا همه علوم و معارف 

 [.10]از جمله فلسفه را به شیوه هندسی و آماری تبیین کنیم بشری
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  انسانی علوم در موضوع ثبات عدم

ن ها نه مانند هم ا. انساست آن موضوع ثبات عدم انسانی، علوم ارزش و اعتبار در تردید دالیل از یکی

راده دارد و ا جا که آدمی ند. از آنهست هستند و نه حالت ثابتی دارند، بلکه پیوسته در معرض تغییر و تحول

های او را در قالب خاصی ریخت و به صورت قانون شود رفتار و ویژگیکارهای او اختیاری است نمی

شود به اما با وجود اختیار انسان نمی آورد. در حالی که کشف روابط ثابت بین پدیده ها وظیفه علم است،در

 این و تاس حاکمقوانین علمی  درروابط ثابت ابعاد مختلف وجود انسان، دسترسی پیدا کرد. جبر و ضرورت 

ان هرگز به صورت مجموعه انس از ماعلمی  هایداده و ها یافته بنابراین،. ندارد سازگاریآدمی اراده آزادی با

آیند. البته علم در معنای خاص آن، مخصوص علوم طبیعی و ریاضی ای که بتوان نام علم برآن ها نهاد در نمی

 است.

ن ها بنیادی و گوهری نیست، بلکه انسآن ها وجوه ادر پاسخ به این ایرادها باید گفت که اختالف انس

شود. از سوی دیگر خود این حکم ها می هنر و فکر مشترک آن جب درک زبان،اشتراک زیادی دارند که مو

 است و پس از تجربه به دست آمده است. پس علوم انسانی ثبات نسبی دارند. که انسآن ها ثابت نیستند، علمی

و را ر اتواند قانون ناپذیری رفتااختیار انسان تابع قانون علیت است. پیچیدگی انسان نیز نمی هم چنین

ی کند. آزادی و پیچیدگناتمام بودن معرفت او را به خودش ثابت و آشکار می توجیه کند، بلکه ناتوانی و

جاست که باید به نقش  کند. اینبرد، بلکه تنوع آن را زیاد میانسان، موضوع علوم انسانی را از بین نمی

 های فراوانی را بررسیاید جوامع وتمدنتاریخی انسان اهمیت دهیم. برای پی بردن به علت رفتار انسان، ب

 .خورد مثالً زمین شناسیکرد. این تنوع در علوم نیز به چشم می

ایراد دیگری که به اعتبار علوم انسانی وارد شده است، عامل بودن اصحاب این علوم است، در حالی که 

. در گیر شدن شخص عالم در کنندمدرک باید ناظر باشد نه عامل. این ایراد را پوزیتیویست ها مطرح می

افتد و هم درعلوم انسانی. از سوی دیگر عدم اتقان و احتمالی فرایند پژوهش هم در علوم طبیعی اتفاق می

 به هنوز برگهایزن قطعیت عدم نیز اصل بودن نتایج، مخصوص علوم انسانی تنها نیست، بلکه در علوم طبیعی

  [.16و  11است] باقی خود قوت

 خود شناسی منحصر بهنیازمند روش علوم انسانی

دهد علوم انسانی رفتاری و اجتماعی تحقق تاریخ علوم انسانی در دوران جدید و معاصر نشان می

های تجربی و غیرتجربی و مبانی فلسفی گیری از روشمندی است که با بهرههای نظامیافته، مجموعه گزاره

ار روش اجتماعی انسان تحقق یافته پرداخته است. بنابراین انحص و مکتبی به تبیین یا تفسیر رفتارهای فردی و
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گفته  شناسی علوم انسانیدر علوم انسانی به روش تجربی ناتمام بوده، باید روش ترکیبی که در بحث روش

 شود، به علوم انسانی نسبت داد. می

نقلی با  ی، عقلی وشناسی علوم انسانی رفتاری و اجتماعی تحقق یافته، ترکیبی از روش تجربروش

گفتمانی و مانند آن است و این گونه نیست که برخی  ،هرمنوتیکی ،پدیدارشناسی ،رویکردهای کارکردگرایی

یده تجربه محض باشد، البته در فلسفه علم محرز شده یزا تجربیاند که علوم انسانی همانند علوم گمان کرده

 . [17]است که علوم طبیعی هم زائیده روش تجربی محض نیست

 کاربردی نبودن علوم انسانی در ایران 

ای از کاربرد و چه تجربه ، اما تا کنونگذرداز عمر علوم انسانی در ایران می سالهشتاد یا نود حدود 

ده استفاده کریی ایم؟ و جامعه ایران از علوم انسانی برای چه منظورهاکارکرد علوم انسانی و اجتماعی داشته

 چیستی و چرایی کاربردی دربارهبه پرسش  برای پاسخ از آن داشته است؟قعی و عملی های واکارکردچه و 

 توجه کرد.وری و سودمند بودن این علم به فلسفه وجودی بهره مندی، بهره بایدسازی علوم انسانی 

فت. شکل گر« ارزیابی تأثیر کاربرد تحقیقات در جهان»ای تحت عنوان به بعد ایده 1990هایاز سال

روزه هاست. امن ایده در واقع یک روش استاندارد برای سنجش میزان علوم انسانی در سطح ملی بین کشورای

ها این پروژه را به صورت ساالنه اجرا ایالت متحده آمریکا، انگلیس، ترکیه، مالزی و بسیاری دیگر از کشور

 ماعی را ارزیابی کنند. مندی و سودمندی علوم انسانی و اجتکنند تا میزان کارآمدی، بهرهمی

در بحث ناکارآمدی علوم انسانی در ایران، صورت نگرفته و ما تا به حال در ایران چنین تحقیقی ا

 .وجود ندارد هیچ استنادی به هیچ تحقیق علمی

های های ساختاری پویایی و پایایی جامعه معاصر است. دانشعلوم انسانی رکن اصلی و یکی از مؤلفه

ای از بودن و زیستن هستند که جامعه ما این را پذیرفته بلکه شیوه،  اعی صرفاً مفاهیم نیستنداجتم -انسانی

اجتماعی در واقع شکلی از اخالق است و تمرین در این علوم، نوعی تمرین اخالقی  -است. علوم انسانی

 د؛دیگر، این ماهیت را دارود. علوم انسانی بیش از علوم راست. کنش علمی، ماهیتاً کنشی اخالقی به شمار می

ا ر جامعه ما انسانی آموختگان این علوم سطحی از فرهیختگی را هم دارند. علومو به همین خاطر است دانش

 اجتماعی است.  -و این مدرنیسم، محصول علوم انسانی به یک جامعه معتدل و مدرن تبدیل کرده است

تخیل جامعه را  علم، گفتمان عمومی جامعه ومنظور از بحث کارکرد علوم انسانی این است که این 

وگوی جمعی است. علوم انسانی در واقع علومی هستند که افراد به شیوه هد. این همان گفتدشکل می

ها و موجودیت تاریخی گذشته، کنندو درباره زندگی اجتماعی، منافع، ارزشداوطلبانه حول آن سازمان پیدا می

 .کنندحال و آینده خودشان بحث می
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درصد مردم با سواد 5 شمسی در ایران تنها 1300اگر به گذشته نگاهی بیندازیم خواهیم دید در سال

اجتماعی است. کارکرد  -یدرصد جامعه با سواد هستند و این دستاورد علوم انسان90بودند؛ ولی امروز بیش از 

 .ق در جامعه استاجتماعی، ایجاد و پرورش افراد باسواد و خال -و کاربرد علوم انسانی

علوم انسانی، علم مطالعه رفتار و افکار انسان است و با اشیاء و طبیعت سرو کار ندارد؛ حتی علومی 

اجتماعی مدیریت شوند. در حقیقت علوم  -که با اشیاء و طبیعت هم سرو کار دارند باید توسط علوم انسانی

خواهند در جامعه ایفای نقش و پزشکان وقتی میانسانی، طراح و معمار جامعه و انسان است؛ حتی مهندسان 

 کنند، باید با زبان علوم انسانی حرف بزنند. 

 اربردیک است. برای تجربیم وم اشیاء و علوم انسانی متفاوت از علوشیوه تولید پول و ثروت در عل

 که معطوف به امرن ها پاسخ بدهیم؛ نیازهایی اسازی این علم، باید به سمت نیازهای اجتماعی برویم و بد

و برای شکل دادن به نظم اجتماعی، کند انسانی هستند.جامعه یک رابطه کارکردی با علوم انسانی برقرارمی

 م پی برده است؛ ولی هنوزوثروت و قدرت در حال استفاده از این علوم است. جامعه به کاربرد این عل تولید

  .ایماجتماعی نرسیده -های علوم انسانیکارکرد به

هد و این علم الزمه زندگی پیچیده معاصر ماست. دهای جامعه را شکل میعلوم انسانی کل ساختار

صورت یک ضرورت چون بهشود؛ ها به مردم آموزش داده میاجتماعی توسط رسانه -امروزه علوم انسانی

 -ا ناکارآمدی علوم انسانیکارآمدی ینباید  ها و مقاالتها، کتاباجتماعی درآمده است. براساس نظریه

اجتماعی را قضاوت کنیم؛ بلکه مالک و معیار ما برای ارزیابی این علم، کاربرد آن برای زندگی اجتماعی 

است. باید علوم انسانی اجتماعی را مورد نقد و انتقاد قرار دهیم؛ چون علوم انسانی است که علم، جامعه و 

ر از ت ها هستند که علوم انسانی را در هشتاد سال گذشته بیشنقددر حقیقت  .کندحتی خودش را هم نقد می

 اند. سایر علوم به پیشرفت رسانده

ی را پذیری، آزادی، آگاهی و تولید معنشناسی، مسئولیتزیستی، زیباییدوستی و همعلوم انسانی نوع

 .پروراندمی در جامعه 

فع این علوم رهدف یا پزشکی.  تجربیل علوم دانش ما دانش انسان است نه اشیاء مث در علوم انسانی

پذیری و آگاهی و احساس را خواهد مسئولیتم میومشکل نیست بلکه علوم دفع مشکل است. این عل

کنند، کارآفرین هستند. علوم انسانی، گسترش دهد. این علوم خودشان ماهیتاً از طریق تعاملی که ایجاد می

 [.17د]دهنده دار نقش پیوند علوم فرهنگ هستند و فرهنگ و توسعه

 گیرینتیجه

و تحقیقاتی حضور فعال وحیاتی دارد. نادیده گرفتن این  علمی هایحوزه تمام در انسانی علوم حوزه  
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درک روابط ثابت میان  است.قوانین علمی ها وی پیدا نکردن نظریهیحضور به معنای شکل واقعی و نها

رود، اما تنظیم و به سامان رساندن این روابط به شکل یک قانون میبه شمار می های طبیعی، کار علپدیده

الزم است که های مختلف علمیاندرکاران حوزهدست بنابراین، شود.علوم انسانی مربوط میحوزه  بهکلی 

اعتبار واقعی این علوم بردارند تا از این طریق ساختارهای فرهنگی،  هایی در جهت آشکار کردن ارزش وگام

 تر به خود بگیرد.اقتصادی شکل منطقی و واقعی ، سیاسی ویعلم

 که است موجود مطالبى( ع)معصومین روایات و مجید قرآن در انسانى، علوم مسایل درخصوص

 نسان،ا اجتماعى و فردى حیات عرصه در و شود استخراج بعضی دیگر باید و شده استخراج بعضی از آن ها

 مدهآ این است و براى آمده انسان پرورش براى زیرا دین. شود پیاده و تبیین دینى دستورهاى و راهکارها

 بنمایاند.  او به را الهى خالفت به رسیدن راه که است

 علوم عنوان تحت و شود نمى محسوب انسانى کلمه، خاص معنى به که علومى خصوص در اما

 به صراحت، آن ها مسایل از ارىبسی مورد در روایات و قرآن در است ممکن شود مى یاد آن ها از طبیعى

 است ربش دسترسى در که است طبیعت عالم علوم، این موضوع زیرا. نشود مشاهده و نخورد چشم به مطلبى

 دهنده تشکیل که آن مختلف ابعاد در طبیعت عالم بر حاکم قوانین کشف به خود، که است مسئول بشر و

 یک در مگر ارد،ند سازى انسان در نقشى مستقیماً قبیل این زا مسایلى البته و بپردازد است، طبیعى علوم انواع

آن  نیز صورت این در که. شود نظر آن به توحید منظر از که است زمانى آن و شد خواهد اشاره که صورت

  محتواى آن چه ولى شده واقع بحث مورد دینى متون است، در منظر چنین به مربوط که چه

 تحت ن چهآ این بنابر. بیابد و بکاود باید که است بشر خود به مربوط دده مى تشکیل را طبیعى هاى دانش

  ایدب... شناسى جامعه اقتصاد، شناسى، روان سیاست، اخالق،: قبیل از شود مى نامیده انسانى علوم عنوان

 متون و دین حوزه در است انسان موضوعش مستقیماً این ها که آن جا از خواست، دینى متون از را آن ها

 یافته یانم مسئله به مسئله تطبیق روش از هایى دانش چنین تدوین در. بگویند سخن آن ها از که است ینىد

  و ها روش و ها فرهنگ در که اختالفى دلیل به جست، سود نباید دینى، متون و اندیشمندان سایر هاى

  آمدن پدید براى آن در موجود هاى زمینه و اسالمى فرهنگ با نظریات آن رویش و تدوین زمینه هاى

 هاى فرهنگ در مردمان میان فراوانى مشترک هاى مسئله است ممکن چه اگر. دارد وجود انسانى هاى دانش

 و یىگو پاسخ براى شده پذیرفته هاى روش و آن از خروج و بحث به ورود نحوه ولى یافت بتوان مختلف

 طرح قابل ایلمس دینى متون از برخاسته اختىشن انسان کلى مبانى اساس بر باید. است متفاوت مسایل آن حل

 هاى ربهتج و ها البته باید از یافته. باشیم آن ها براى حل راه دنبال به و گرفته نظر در را خودمان فرهنگ در

 . خود اندیشه اصالت حفظ با و خود روش و اندیشه چارچوب در اما کنیم استفاده نیز دیگران
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 از باید نمى و توان نمى را طبیعت بر حاکم قوانین به یافتن دست چند هر نیز طبیعى علوم مورد در

. تاس کرده واگذار بشر خود به را آن و نبوده آن ها از بحث متکفل دین و کرد درخواست دینى متون و دین

 و ددا خواهد مسایل به که هایى جواب در هستى عالم به کلى طور به و طبیعت به پژوهشگر دیدگاه ولی

ًiًباشد شتهدا خدا به ایمان پژوهشگر، که صورتى در. گذارد مى تأثیر کرد خواهد دنبال که مسایلى نوع در بعضا 

 برندگان بهره که دارد وجود امکان این همواره البته بود، خواهد سودمند بشر براى او هاى پژوهش نتایج

 . کنند استفاده سوء پژوهشگر یک سودمند هاى یافته از ناصالحى

 در و بود خواهد دینى متون و وحى منبعش و معیار انسانى علوم در انسان، باشد، خدا اب اصالت اگر

  بقر خداوند به شده تر مستحکم او دینى اعتقادات شود مى افزوده او دانش بر چه هر نیز، طبیعى علوم

 در فاتشتصر رد بلکه داند نمى جهان بر حاکم تعبیرى به یا خدا برابر در را خود هرگز و یابد مى بیش ترى

 أثیرت کند مى و کشف یابد مى که قوانین از آن چه داند مى. داند مى خداوند برابر در مسئول را خود طبیعت

  که را طبیعت. ها قالب ریزد فرو کند نازى واگر اوست اراده به آویخته همه خداست، اذن به تأثرها و

 که ددار وجود فراوانى معلومات که است معتقد او... و بینید مى را خدا هم ماده در بینید، مى را خدا بینید مى

 به ودخ عقل با توانست نمى هرگز بشر بود نمى وحى اگر و یافت دست آن به توان مى وحى طریق از تنها

 به وا نگاه حاصل و انسان رویکرد در تواند مى دینى انداز چشم و منظر بنابراین. بیابد دست معلومات آن

 سازد. دگرگون را دین و علم میان رابطه و نهاده اساسى تأثیر انسان خود و طبیعت

 منابع

 .341(. مصاحبه وطن امروز، یکم اسفند، ش1388[ فنایی اشکوری، محمد)1] 

 .4، ص 9برزگر، ابراهیم)...(، پیش بینی در علم سیاست، مقایسه علوم دقیقه و علوم انسانی، مجله سخن سمت، شماره [ 2]

 .پیاپی ششم شماره دوم، سال سوم، فصلنامه اسراء، ،چرا علم دینی؟ (،1389)مهدی ،گلشنی [3]

(، چگونه می توان کارآیی علوم انسانی را افزایش داد؟ بحثی در امکان پذیری و راهکار های عملی، فصلنامه روش 1395پایا، علی)[ 4]

 .119-73، صص 86شناسی علوم انسانی، شماره 

 [5 ]http://www.aftabir.com/classification_science 

؟ فصلنامه حوزه و دانشگاه، روش شناسی علوم انسانی، نوین علم یا سنتی علم ،دینی علم ؟علم از تلقی کدامین(، 1387منصوری، رضا) [6]

 .67-85، ص 54، شماره 14سال

 .55-56دهم، ش(، آسیب شناسی معرفت شناختی علوم انسانی، کتاب نقد، سال دواز1389[ خسروپناه، عبدالحسین)7]

 قم. 4و 3 ، شمارهنظر مجله نقد و (،1378)[ ملکیان، مصطفی8]

 روش شناخت علوم، ترجمه یحیی مهدوی، تهران: دانشگاه تهران. (،1350)شاله، فیلسین [9]

 محمد کاردان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.های مربوط به علوم انسانی، ترجمه علی، نظریه(1362)فروند، ژولین [10]

 تهران: انتشارات صراط. ،2چاپتفرج صنع،  (،1370)[ سروش، عبد الکریم11]

 .17[ شیخ شعاعى، عباس، مجله کالم اسالمی،  مقاله سازگارى و همسویى علم و دین، شماره 12]
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 .85[ چرایی و چگونگی تحول در علوم انسانی، جزوه مطالعاتی قرارگاه شهید باقری، شماره13]

 .1، علم نافع و هویت ساز، فصلنامه اسراء، شماره(1388) ملی[ آیت اهلل جوادی آ14]

[15 ] ww.mehrnews.com/service/religion-thought 

 دین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران: مرکز نشردانشگاهی. علم و (،1362)[ باربور، ایان16]

 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.تهران:ن، (، درآمدی بر کاربردی سازی علوم انسانی در ایرا1395[ حیاتی، زهرا)17]
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تحول در نظام تربیت معلم از طریق اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش: 

پیش نیازی برای تحول در آموزش علوم انسانی )مورد مطالعه:سند برنامه درسی 

 ملی(

 

 ۷۳دکتر محسن دیبایی صابر

 چکیده

 سطح از دتواننمی کشوری هیچ و است وابسته جامعه آن معلمان کیفیت به نهایت در آموزشی نظام هر کیفیت

 ولا سطح منافع جزء ملی منافع نظر از معلم تربیت و تعلیم امروز، جهان بنابراین در .رود باالتر معلماتش

ته ان داشاموزتوانند بر دانشتاثیرات مختلفی که معلمان در ابعاد مختلف می با توجه به.شودمی محسوب

هایی که معلمان باید خود را با ان تجهیز کنند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشند، توجه به شایستگی

 نای پرورش، و های آموزشسیاست در سند برنامه درسی ملی نقش و موضوع اهمیت به توجه با لذا. است

درگیری  یزانم االدستی، از طریق تعیینبررسی تحول در نظام تربیت معلم از طریق اسناد ب منظور به تحقیق

 .است های شایستگی حرفه ای معلمان انجام شده با مولفه برنامه درسی ملی محتوای

 نجپ اساس بر پرورش و آموزش برنامه درسی ملی کیفی و کمی تحلیل شامل تحقیق این :ها روش و مواد

 سپنسرمدل ا با مطابق( های شخصیتیویژگیها و ارزش ها، توانایی و دانش، مهارت، نگرش) شایستگی مؤلفه

 شده ادهاستف محتوای سند بررسی برای شانون آنتروپی و محتوا تحلیل روش از بررسی، این در .باشد می

  .است

 به توجه ترینبیش که در سند برنامه درسی ملی گرفت نتیجه توان می آمده دست به نتایج به توجه با :نتایج

 وجه به مولفه توانایی شده است.مؤلفه مهارت و کمترین ت

گذاران سیاست تا است الزم برنامه درسی ملی، اهداف به دستیابی برای که رسد می نظر به :گیری نتیجه

نوان به ع شده توجه ترکم یهالفهؤم های آتی برنامه درسی ملی بهریزان درسی در ویراستآموزشی و برنامه

 .باشند داشته بیشتری عنایت ای مفقوده،حلقه

 

 .وامحت تحلیل ، معلمان هایشایستگی معلمان، ، ملی درسی برنامه سند پرورش، و آموزش: هاکلیدواژه

                                                           
 (09127509953تماس: )شمارهgmail.com1359m.dibaei@ شاهد، دانشگاه علمی هیات عضو و استادیار - 73

mailto:m.dibaei1359@gmail.com(شماره
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 مقدمه و بیان مساله

 طریق زا انسانی یسرمایه مداوم کیفی یتوسعه شودمی هاسازمان کارآمدی باعث که زیربنایی اقدامات از یکی

 کلیدی هایسازمان از یکی عنوان به نیز پرورش و آموزش ازمانس (. 1990یونسکو،) است بهسازی و آموزش

 بنابراین. اردد ملی نیازهای رفع در مهمی بسیار نقش دارد سازمانها سایر با که دیالکتیکی ارتباط علت به جوامع

 حیاتی و خاص اهمیت دارای پرورش و آموزش سازمان در انسانی نیروی آموزش و تربیت

 از یکی است شده تشکیل مختلفی اجزای و عناصر از پرورش و آموزش (32ص1375 نصراصفهانی،)است

 . هستند معلمان مهم عناصر این

 و ستهپیو فرایندی یک صورت به و شده خارج خود سنتی شکل از معلم تربیت امروزه اینکه به توجه با

 گر¬جلوه -خدمت حین چه و خدمت از پیش چه -ساختن ورزیده هم و دادن¬یاد دربردارنده هم که ماندگار

 به معلم تربیت تلقی نتیجه و حاصل( 1993؛74فولن)است توجهات بیشترین و ترین¬قوی سزاوار است شده

 آن علمانم کیفیت به نهایت در آموزشی نظام هر کیفیت که است شده باور این به منتج فرایند یک عنوان

 وز،امر جهان در بنابراین( همان)رود التربا معلماتش سطح از تواند نمی کشوری هیچ و است وابسته جامعه

 (.9ص1389 آرانی، سرکار) میشود محسوب اول سطح منافع جزء ملی منافع نظر از معلم تربیت و تعلیم

غیررسمی.  اموزش -2 رسمی اموزش -1گیرد می صورت صورت دو به معلمان اموزش ایران اموزشی نظام در

 75،کامرون( 1382)پژوه دانش ،(1385)فرزاد و پژوه دانش ،(1391)قشونی مختلف های¬پژوهش نتایج

 انطباقی افراد نیازهای با یا رسمی آموزش های¬دوره که است داده نشان(2000) 76سوگارنسکی ،(2012)

 ،(1392)حسینی مختلف های پژوهش نتایج همچنین و. برخوردارند جدی های¬نارسایی از یا و ندارند

 78راجر)،(2011 ،77تانر)،( 1390)نوذری  حسینی ،(1390)عربلو ،(1390)اورنگی ،(1392)اکبری

 از یکی عنوان به – معلمان خدمت ضمن اموزشی های دوره که است داده نشان( 2004، 79بکیر()2006،

 رد چندانی تاثیر ها¬دوره این بودن،فراگیر و زیاد مصروفة های¬هزینه علیرغم -غیررسمی آموزش اشکال

 .ستا نداشته معلمان عملکرد بهبود

های رسمی و غیررسمی پژوهشگران و ناقص و ناکافی بودن اموزش امروز جهان در شتابنده تغییرات توجه با

موزشی آهای معتقد هستند که سیستم( 2002) 81واشیست (2005) 80سینگال و همکاران متعددی از جمله

                                                           
74- Fullan 
75- Cameron 
76- Schugurensky 
77-  Tanner 
78- Roger 
79-  Bekir 
80- Singla 
81- Ashist 
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 اهآن ر این زمینه هستند.موزشی محدودیت دارند و نیازمند بازنگری اساسی دآموجود در برآوردن نیازهای 

د. وشیموزشی پوشش داده مآ یهاستمینیاز به بازنگری س 82از طریق نظام آموزشی مبتنی بر شایستگیند معتقد

 رب تمرکز جای به سازمانی های¬آموزش و یافته تغییر ها¬سازمان در آموزش نقش رویکرد، این براساس

 کنانکار توسعه طریق از سازمان برای مزیت خلق و انشد تسهیم و تولید سمت به اطالعات و دانش یاددهی

 و آموزش نظام در موضوع این(. 2002؛ 83سانر)است کرده حرکت کارکنان در ویژه مهارتهای خلق و توانمند

 آموزش ینبنیاد تحول سند عمومی رسمی تربیبت و تعلیم نظام ارزشی های¬گزاره برخی در نیز ایران پرورش

 کسب) 5 بند و( ای¬حرفه عام های¬شایستگی کسب سازی¬زمینه) 24 بند جمله از پرورش و

 عالوه(. 56ص1390پرورش؛ و آموزش بنیادین تحول سند)است گرفته قرار تاکید مورد( پایه های¬شایستگی

 که است داده نشان( 1389) شریعتمداری ،(1385)فرزاد و پژوه دانش ،(1384)عابدی تحقیقات نتایج این بر

 در.است داربرخور باالیی ارزش و اهمیت از ها شایستگی این شناسایی و اثربخش معلمان یشایستگ به توجه

 داشته سازمان کی در کارکنان است نیاز که نظر مورد شایستگی نوع ابتدا شایستگی، رویکرد بر مبتنی آموزش

 ایستگیش این به یابی¬دست برای نیاز مورد آموزشی برنامه تدوین به آن از بعد و شود¬می مشخص باشند

 نوع هچ به فردی هر که شود¬می مشخص رویکرد این اساس بر ریزی برنامه با بنابراین. شود¬می پرداخته

 ضروری غیر هایآموزش ارائه و کارکنان وقت اتالف از و دارد نیاز آموزش به زمانی مدت چه یا و آموزش

 .آید¬می عمل به جلوگیری اضافی های¬هزینه نهایت در و

 مورد سطوح ترینعالی در کشور پرورش و آموزش در تحول بنیادین ایجاد امروزه ضرورت به اینکه با توجه

 از همیم بسیار و بنایی زیر هایگذاریسیاست و اسناد تدوین شاهد است و بر این اساس تأکید قرارگرفته

« تربیت و تعلیم نظام ینبنیاد تحول سند»، «کشور علمی جامع نقشه سند»، «سالهبیست اندازسند چشم»جمله 

 هادهاین حرکت نمای قطب و راه نقشه باالدستی اسناد و با توجه به اینکه این هستیم «ملی درسی برنامه» و

 قوانین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است  و اسناد شوند، مرور اینمی محسوب کشور آموزشی و فرهنگی

 و سنادا در آن نازل جایگاه و قانون نبود دلیل به انسانی ابعمن به مربوط مسائل و مشکالت آیا شود فهم که

 هاآسیب عالمانه بررسی با ربط؟ تاذی هایسازمان و هانظام کارکردی ضعف و توجهیبی یا است مصوبات

 .کرد مبادرت آن درمان به دردها تردقیق شناخت و

 زا و نظری بعد در که است آن دهندهق( نشان)با توجه به موارد فو اسناد این به گذرا عالوه بر این، نگاهی

 است؛ دهش گرفته نظر در پرورش و آموزش در انسانی منابع برای ایشایسته و رفیع جایگاه گذاریقانون منظر

 لمدادق مهم باید تنها نه کشور نوجوانان و کودکان از عظیمی خیل رفتار و ذهن بر تأثیرگذاری دلیل به لذا

تگی های مربوط به شایسریق بررسی محتوایی مشخص نمود که اوالً تا چه اندازه از مؤلفهباید از ط بلکه شود،

                                                           
82- competency 
83- Saner 
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بیشترین  های مربوط به شایستگیاند و ثانیاً این اسناد بر کدام یک از مؤلفهدر این اسناد مورد تأکید قرار گرفته

 تأکید را دارند.

م رهبری بر اسنادباالدستی و جایگاه انها در نظام لذا با توجه به اهمیت این مقوله و نیز تاکیدات مقام معظ

می کنند  203آموزشی کشور  که ما را بی نیاز استفاده از اسناد های تدوین شده توسط یونسکواز قبیل سند 

و تاکیداتی که معطظم له بر لزوم اجرایی شدن این اسناد   و نیز اهمیت و جایگاه معلمان در جامعه  که آنان 

( دارند ، پژوهش حاضر 1396آینده  می دانند)سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع معلمان؛ را سازنده نسل

درصدد است تا مشخص کند تا چه اندازه در سند برنامه درسی ملی آموزش و پرورش به عنوان یکی از اسناد 

ز این طریق پرداخته و تاکید شده است؛ تا ا ای معلمانباالدستی مهم اموزش و پرورش به شایستگی حرفه

ایر ریزان و سضمن شناسایی و مشخص نمودن وضعیت موجود، تصویر مناسبی در اختیار مسئوالن، برنامه

 مندان قرار دهد. عالقه

 

 

 پیشینه تحقیق

 بررسی به (1389حسنی)های چندی انجام شده است. اسناد فرادستی نظام آموزش و پرورش پژوهش زمینه در

 ار گذاریهدف الگوی نخست وی. است پرداخته ملی درسی برنامه سند سوم ویراست در گذاریهدف شیوه

 اریسازگ مالک چهار گرفتن نظر در با سپس و نموده توصیف سیستمی و ایگزاره مفهومی، سطح سه در

 ندس سوم نگاشت در گذاریهدف شیوه نقد به عرضی ارتباط و طولی ارتباط بیرونی، سازگاری درونی،

 خشب در سند، از نگاشت آن در شده انجام هاینوآوری علیرغم که کندمی گیرینتیجه گونه این و پردازدمی

 و درونی هایناسازگاری از موارد برخی همچنین و عرضی و طولی روابط زمینه در نواقصی گذاریهدف

 خورد.می چشم به بیرونی

 سند که مهمی نقش بر تأکید از پس و پردازدمی ملی درسی برنامه سوم نگاشت نقد به ( نیز1389مهرمحمدی)

 یا) تمرکززدایی اساسی محور دو نقد و بررسی به کندمی ایفا کشور آموزشی آینده در ملی درسی برنامه

 نگاشت هک کندمی گیرینتیجه گونه این و پردازدمی برنامه درسی در( تنیدگی هم در یا) تلفیق و( آزادسازی

 برد.می رنج نابسندگی و ضعف از محور دو این به توجه زمینه در سند سوم

 خارجی هایزبان آموزش حوزه در ملی درسی برنامه سند محتوای به انتقادی منظری از( 1391علوی مقدم)

 اصخ طور به) خارجی زبان آموزش بخش در مذکور سند که گوید پاسخ پرسش این به کوشدمی و پرداخته

 اندازشمچ سند مانند ترفرادستی اسناد در شده تعیین کالن افاهد کننده محقق میزان چه تا (انگلیسی زبان

 تعلیم امنظ راهبردی برنامه درسی ملی سند و کشور علمی جامع نقشه سند ایران، اسالمی جمهوری سالهبیست

 خارجی هایزبان یادگیریه حوز در ملی درسی برنامهکند که گیری می. در نهایت چنین نتیجهاست تربیت و
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 و نیازهاپیش برخی تمهید ماد انمای تأمین زیادی حد تا را فرادستید اسنا در شده تعیین اهداف است کوشیده

 نماید.می ضروری عمل مقام در سند این بهینه اجرای جهت تدابیر

 تیمقاوم اقتصاد های مولفه با ارتباط در ایران ملی درسی برنامه بررسی هدف با ( پژوهش1395رحمان پور)

 قاومتیم اقتصاد مضامین اول بخش در. بود بخش دو بر مشتمل مطاله این. گرفت انجام صاحبنظران دیدگاه از

 پسس. شد بندی دسته آن های مولفه قالب در و مطالعه ایران اسالمی جمهوری درسی برنامه مبانی و اصول و

 افراد از نفر 10 با ومتی،مقا اقتصاد با موجود ملی درسی برنامه مبانی و اصول ارتباط میزان سنجش منظور به

 ملی یدرس برنامه که داشت آن از تحقیق حکایت نتایج. آمد عمل به مصاحبه هدفمند صورت به نظر صاحب

 داف،اه قالب در درسی برنامه در نهایت  .باشد می مقاومتی اقتصاد مضامین تحقق برای هایی داللت دارای

 هاد نموده است.پیشن ارزشیابی های روش و آموزشی های روش محتوا،

 

 

 سواالت پژوهش:

  باشد؟می حد چه تا برنامه درسی ملی بعد دانش معلمان در به توجه میزان .1

  باشد؟می حد چه تا برنامه درسی ملی در معلمان بعد مهارت به توجه میزان .2

  باشد؟می حد چه تا برنامه درسی ملی معلمان در بعد توانایی به توجه میزان .3

  باشد؟می حد چه تا برنامه درسی ملی نگرش و ارزش های معلمان در بعد به توجه میزان .4

 باشد؟می حد چه تا برنامه درسی ملی بعد ویژگی های شخصیتی معلمان در به توجه میزان .5

 
 
 
 

 روش پژوهش

 پرورش و آموزش برنامه درسی ملی سند بررسی برایآنتروپی شانون  و محتوا تحلیل روش از بررسی، این در

 سند متن از ها داده سند، محتوای تحلیل در .است شده استفاده ابعاد شایستگی معلمان میزان توجه به نظر از

 یبرنامه درسی مل سند ابعاد شایستگی معلمان در توجه به میزان ها،آن و تحلیل تجزیه از پس و گردآوری

 .گردید مشخص

  آماری پژوهشی جامعه

، خالق، توانمند معلمانی داشتن جمله از مختلف عوامل به وابسته شپرور و آموزش نظام پویایی که انجایی از

 به با سالم و پویا محیطی در تا است خود کار به دلبسته و سازمان به نسبت باال وفاداری و تعهد از برخوردار
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ی االدستواسناد ب بردارند گام فرهنگی سازمان این بهتر و تربیش کارایی برای خویش توان تمام بستن کار

 این هک شود مشخص است الزم؛ اموزش و پرورش به مثابه نقش راهی بدنبال تربیت چنین افرادی هستند

بر این اساس در این تحقیق به دنبال تحلیل سند  .اندپرداخته مهم به این اندازه چه تا نظری طور به اسناد

 اموزش و پرورش به منظور مشخصبرنامه درسی ملی آموزش و پرورش به عنوان یکی از اسناد باالدستی نظام 

 .کردن میزان پرداختن به مولفه های شایستگی معلمان هستیم

 پژوهش نمونه

گیری صرف نظر شده و کل محتوای سند برنامه درسی ملی آموزش و پرورش تحلیل در این مطالعه از نمونه

 محتوی شده است. 

 ابزارهای پژوهش

ابل منظور تدوین آن، تعداد قلیست محقق ساخته بوده که بهچک گیری در بخش تحلیل محتواابزارهای اندازه

بررسی و در نهایت مدل مولفه  ای معلمانهای حرفهشایستگیتوجهی از منابع نظری و پژوهشی مرتبط با 

به عنوان مدلی که مورد استفاده بسیاری از مطالعات قرار گرفته بود به  84های شایستگی حرفه ای اسپنسر

 نمایش داده شده اند.  1اندازه گیری انتخاب شد که این در جدول شماره عنوان ابزار 

 

 

 . مولفه های شایستگی1جدول 

شایستگی 

ای حرفه

 معلمان

 هامؤلفه

 دانش

 مهارت

 هاارزشنگرش و 

 توانایی

 های شخصیتیویژگی

 

 85مؤلفه دانش -ا

ود. شه تحصیل در سطوح دانشگاهی حاصل میفرآیند توسعه دانش و معلومات نظری به گونه معمول از را

آید و به تنهایی و به خودی خود، ، و نگرش به شمار میهامهارتتوسعه دانش و معلومات، زیربنای توسعه 

                                                           
84- spencer 

85 knowledge 
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( دانش از طریق یادگیری و تجربه قابل اکتساب 34ص1388ها ندارد)دیانتی،چندانی در توسعه شایستگی ریتأث

( دانش شامل آگاهی، اطالعات، درک حقایق، قوانین، اصول، 2007)87کیم( و 2005)86مارلی زعمبهاست. 

 یک وظیفه است. زیآمتیموفقیا فرایندهای مورد نیاز برای اجرای  هایتئوررهنمودها، مفاهیم، 

  88مهارتمؤلفه  -2

ه اقعی بسازی علم در عمل است. مهارت از راه تکرار کاربرد دانش در محیط ومهارت عبارت از توانایی پیاده

ز شود؛ بدون آن، در بسیاری ایابد. توسعه مهارت منجر به بهبود کیفیت عملکرد میدست آمده و توسعه می

ن گیری و تجربه کردزیادی نخواهند بود. برای مثال هیچ معلمی بدون به کاری ریتأث منشأموارد، معلومات، 

 (34ص1388سب کند. )دیانتی،مهارت کار تیمی را با مطالعه ک تواندینمکار تیمی در عمل، 

 زعمبه( مهارت، ظرفیت اجرای وظایف فیزیکی و ذهنی با یک خروجی مشخص است. 2005به گفته مارلی)

د ی قابل شناسایی باشد )ماننراحتبهاز طیف بسیار واقعی و وظایف  تواندیمنیز  هامهارتو دیگران  89هونگ

 و بیشتر انتزاعی هستند. ترملموسه کمتر یی کهامهارتی بر اساس حروف الفبا( تا مستندساز

 90تواناییمؤلفه  -3

که شخص را برای دستیابی و نهایت عملکرد در مشاغل  سازدیمتوانایی خصلتی باثبات و وسیع را مصور 

در این است که  هاآن. در واقع، توانایی و مهارت مشابه هم بوده و تفاوت سازدیمفیزیکی و فکری مقید 

خاص برای انجام فیزیکی کارهاست، اما، توانایی ظرفیت انجام کارهای فکری را مشخص مهارت ظرفیتی 

(، توانایی، قابلیت شناختی و فیزیکی اثبات شده برای 2005( به گفته مارلی )35ص1388)دیانتی، سازدیم

ن ندیی از چامجموعهی از نتایج محتمل است. غالباً توانایی اگستردهموفقیت در یک وظیفه، با طیف 

ده و سخت بو ریگوقتاغلب  هاییتوانا. سازندیمی بنیادین هستند که ما را برای یادگیری توانمند هاتیظرف

از  تریاتذبرای توسعه هستند و معموالً یک عنصر قوی از ظرفیت ذاتی دارند. به عنوان مثال توانایی تفکر 

 .چالشی باشد کامالًتوسعه، برای بسیاری از افراد جهت  تواندیمو  هاستییتوانادیگر 

 91هاارزشنگرش و مؤلفه  -4

از  هانگرشو  هاارزش. این کنندیماتخاذ  هاارزشمعلمان تصمیمات خود را در چارچوبی از مجموعه 

وجوه تمایز معلمان از یکدیگر است. به عبارتی نگرش عبارت از تصویر ذهنی انسان از دنیا و  نیترمهم

                                                           
86 Marrelli 
87 - Kim 
88 -skills 
89 - hunge 

90 -ability 
91 -atitude 
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ذهنی انسان چارچوبی است که میدان اندیشه و عمل وی را تبیین کرده و شکل  پیرامون آن است. تصویر

 گیری وی برای عمل، بر مبنای تصویر ذهنی اوست.های پیرامون خود و تصمیمدهد. درک انسان از پدیدهمی

 نداعبارتاست  مؤثری معلمان ریگمیتصمکه بر رفتار و  هانگرش(از جمله برخی از این 35ص1388)دیانتی،

 ی.احرفهاز محترم شمردن تعلیم و تربیت، نحوه پایبندی به اخالق 

 

 92های شخصیتیویژگی مؤلفه -5

س نفهای شخصیتی مثل خودآگاهی و اعتمادبهوخو و ویژگیهای شخصیتی شامل تمایالت، خلقویژگی

ا فرد و یهای فیزیکی و جسمی های بادوام یک فرد که به تواناییهای شخصیتی ویژگیاست.ویژگی

خصوصیات شخصی او مربوط است و یک نمایش عمومی از رفتار در یک مسیر معین است خصایصی مثل 

گرایی، همراه بودن در مقابل همواره روحیه تهاجمی و ناسازگار داشتن، شکیبا گرا بودن در مقابل بروندرون

 (2007)کیم،بودن در مقابل عجول بودن، ریزنگر بودن در مقابل کالن نگر بودن 

 

مجدد استفاده شده است. بدین صورت که فرم نهایی تهیه  یاجرا کیاز تکن ،چک لیست 93پایایی نیتأم جهت

جزا، م طوربهقرار داده شد که  ز،ین یگریگر محتوای متخصص دو مجزا در اختیار تحلیل زمانهمشده به طور 

انجام شده  هایحلیلی حاصل از تهارا تحلیل نمایند. ضریب همبستگی داده اسناد یاز برخ بخشچند 

 بیضر نیو متخصص مذکور، مورد محاسبه قرار گرفت که نتیجه حاصله مب یتوسط پژوهشگر اصل زمانهم

 بوده است. 89/0همبستگی 

 

 هاهای تحلیل دادهشیوه

حلیلی ت های توصیفی در فرایندهای تحلیل محتوی با استفاده از شاخصهای اسنادی به شیوه کیفی و دادهداده

 پردازش یعنی یمحتو تحلیل سوم مرحله بر تحقیق این توجه کانوناند. آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفته

 مدهآ دست به اطالعات آن، بندیمقوله و پیام رمزگذاری از پس یعنی باشدمی پیام از شده آوریجمع هایداده

 زا گیریدرصد بر هاآن اساس که است شده ئهارا خصوص این در بسیاری فنون امروزه است. شده تحلیل

 کم ار هاآن نتایج باشدکهمی خود خاص ریاضی مشکالت دارای فنون از دسته این باشد.می هامقوله فراوانی

 برای استهسیستم تئوری از برگرفته که جدیدی روش از است شده تالش تحقیق این در کرد. خواهد اعتبار

 محتوی لتحلی بحث در را ها داده پردازش که باشد می شانون آنتروپی روش این. شود استفاده نتایج پردازش

 عمل رترمعتب و ترقوی بسیار محتوی تحلیل در هاداده تحلیل روش این براساس کند.می مطرح جدید نگاه با

                                                           
92 -personal trait 
93- Reliability  
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 کی وسیله به که اطمینان عدم گیری اندازه برای است شاخصی اطالعات تئوری در آنتروپی. کرد خواهد

 محتوی است مشهور جبرانی مدل به که روش این براساس (.112ص1380)آذر،شود می بیان احتمال توزیع

 ،تدوین و طراحی، پژوهش و سند برنامه درسی ملی اموزش و پرورش از نقطه نظر چهار پاسخگو )تحلیل

 پیام تدااب در است. شده بندیطبقه( مولفه های شایستگی معلمان) هدف مورد مولفه پنج ارزشیابی( و و اجرا

 ولجد هایداده سپس براساس شود.می شمارش فراوانی قالب در پاسخگو هر تناسب به هامقوله حسب بر

ها و به دست آوردن ضریب های جدول فراوانی، محاسبه بار اطالعاتی مقولهکردن دادهبهنجار مراحل فراوانی

 :شود می انجام زیر ترتیب ها بهاهمیت آن

های جدول فراوانی باید بهنجار شوند که برای این کار از این رابطه استفاده ماتریس فراوانی اول:مرحله 

 شود: می

 
 mتعداد پاسخگو =   jشماره مقوله =  iشماره پاسخگو=F فروانی مقوله= Pماتریس فروانی = هنجار شده

دهیم و برای این منظور مربوطه قرار میهای بار اطالعاتی هر مقوله را محاسبه کرده و در ستون مرحله دوم:

 شود: از رابطه زیر استفاده می

 

تعداد  jشماره مقوله =   iشماره پاسخگو= لگاریتم نپری =  = P )n,…,1،2(Jهنجار شده ماتریس =

 mپاسخگو =

ها محاسبه ز مقوله( ضریب اهمیت هر یک اi=1،2,…,nها )مرحله سوم: با استفاده از بار اطالعاتی مقوله

( بیشتری برخوردار است. که Wjای که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد از درجه اهمیت )شده و هر مقوله

 برای محاسبه ضریب اهمیت از رابطه زیر استفاده شده:

 

      j = شماره مقوله  nها = تعداد مقوله  Ejبار اطالعاتی هرمقوله =  درجه اهمیت =

نهایت در که برابر صفر باشد به دلیل بروز خطا و جواب بی Pijمقادیر  Ejی الزم به ذکر است در محاسبه

شاخصی است که ضریب اهمیت j جایگزین شده است اما  00001/0محاسبات ریاضی با عدد بسیار کوچک 
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های ، مقولهwجه به بردار کند از طرفی با توهر مقوله را در یک پیام با توجه به شکل پاسخگوها مشخص می

 (112ص1380کنیم)آذر،بندی میحاصل از پیام را نیز رتبه

 ها یافته

 مولفه جپن اساس بر آموزش و پرورش برنامه درسی ملی کیفی و کمی تحلیل شامل تحقیق این های یافته

 هاراوانیف جموعم ابتدا. باشد می( ویژگی های شخصیتی و نگرش و ارزشها توانایی، دانش،مهارت،)شایستگی 

 تهیه 2 جدول با مطابق پرورش و آموزش برنامه درسی ملی مولفه های شایستگی دربرحسب  آمده دست به

 آنتروپی شانون به روش اول مرحله اساس جداول بر این های داده 3،4،5های  شماره جداول در گردیده و

آنتروپی شانون  دوم روش مرحله اساس بر سپس (.3 جدول)اند  آمده در شده هنجار به های داده صورت

آنتروپی شانون  روش سوم مرحله اساس بر آن از پس .اند شده آورده 4 جدول در ها داده اطمینان عدم مقدار

 کلی طور به که شود می مشخص طریق بدین و اند آمده دست به 5 جدول در اطالعات اهمیت ضریب

 .دارد تعلق مولفه کدام به اهمیت و میزان توجه بیشترین

 ورشپر و آموزش برنامه درسی ملی در شایستگی معلمان هایمولفه به توجه توزیع فراوانی جدول: 2 جدول

  

                                                                                   سند

 مولفه                               

دان

 ش

مهار

 ت

توان

 ایی

نگر

ش 

و 

ارز

ش 

 اه

ویژگی 

های 

شخ

 صیتی

 0 1 0 3 1 علمی -مبانی فلسفی تحلیل و پژوهش

  اهداف و الگوی هدف گذاری طراحی و تدوین

3 

 

10 

 

2 

 

4 

 

 ساختار، زمان و اجرا 3

 یادگیری -راهبردهای یاددهی

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

  استلزمات واقتضائات اجرایی اجرا 

1 

 

4 

 

1 

 

5 

 

 فرایندها و تولید برنامه ها 4

 مواد و رسانه های تربیتی

 1 2 1 0 0 ارزشیابی برنامه درسی و فرایند اصالح ان ارزشیابی

 8 12 4 17 5  جمع
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بیشترین توجه و  مهارت،  هایمولفه به پرورش و آموزش برنامه درسی ملی در که دهدمی نشان فوق جدول

ین توجه شده است. مولفه نگرش و ارزش ها در مرتبه دوم و مولفه ویژگی های به مولفه توانایی کمتر

 شخصیتی در مرتبه سوم و مولفه دانش در مرتبه چهارم قرار دارد.

 

 آموزش برنامه درسی ملی در شایستگی معلمان های مولفه به توجه شده بهنجار های داده جدول: 3 جدول

 پرورش و

نگرش و ارزش  توانایی مهارت دانش مولفه           سند                         

 ها

ویژگی های 

 شخصیتی

تحلیل و 

 پژوهش

 0 /139 0 /250 /02 علمی -مبانی فلسفی

طراحی و 

 تدوین

-اهداف و الگوی هدف

 گذاری

 

138/ 

 

189/ 

 

190/ 

 

340/ 

 

210/ 

 ساختار، زمان و اجرا

 -راهبردهای یاددهی

 یادگیری

 لیبی پیشرفت تحصیارزشیا

استلزمات واقتضائات  اجرا 

 اجرایی

25/ 78/ 12/ 117/ 120/ 

 اهفرایندها و تولید برنامه

 های تربیتیمواد و رسانه

ارزشیابی برنامه درسی و  ارزشیابی

 فرایند اصالح ان

0 0 32/ 152/ 110/ 

 

 هر( اطمینان عدم) اطالعاتی بار روش شانون مقدار دوم مرحله فرمول از استفاده با هاداده سازی نرمال از پس

  .است شده آورده 4 جدول در که آید می دست به ها از مولفه یک

 

 

 های شایستگی در برنامه درسی ملی آموزش و پرورش: مقدار بار اطالعاتی مولفه4جدول
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نگرش و ارزش  توانایی مهارت دانش مولفه ها

 ها

 ویژگی های شخصیتی

 /498/ 670/ 451/ 530 / 512 (EJ)دار بار  اطالعاتیمق

 

شانون  آنتروپی روش سوم مرحله فرمول از استفاده با شایستگی های مولفه اهمیت ضریب پایانی مرحله در

 برخوردار بیشتری (wj)اهمیت  درجه از باشد، بیشتری اطالعاتی بار دارای که ایمقوله هر و دست آمده به

 .است

 های شایستگی معلمان در برنامه درسی ملی اموزش و پرورشضریب اهمیت مولفه: جدول 5جدول

 ویژگی های شخصیتی نگرش و ارزش ها توانایی مهارت دانش مولفه ها

 / 158 / 313/ 140 / 215/ 203 (wj)ضریب اهمیت

 

مولفه  هب طمربو اهمیت ضریب بیشترین پرورش، و آموزش برنامه درسی ملی در که دهدمی نشان فوق جدول

های همولف کلی طور به. است آمده دست مولفه توانایی به برای اهمیت ضریب کمترین و باشد مهارت می

مهارت در مرتبه اول، مولفه نگرش و ارزش در مرتبه دوم ، مولفه ویژگی های شخصیتی در مرتبه سوم، مولفه 

 د. دانش در مرتبه چهارم و مولفه توانایی در مرتبه پنجم قرار دار

 گیریبحث و نتیجه

آموزش  در دهندهجهت و اثرگذار متون ترینگسترده از یکی عنوان به اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش،

 هایرسالت به توجه با و دارند که مستعدی و فراوان مخاطبان به توجه با ایران، اسالمی جمهوری و پرورش

 ترسیم و هاآل ایده دهیشکل آتی، هایافق نمودن وشنر راهبردی، نقاط خود )ترسیم پرورشی و آموزشی

 هایسالتر ترینمحوری و تریناصلی جزء ای معلمان راهای حرفهباید توجه به شایستگی انتظار(، مورد انسان

 ودشاحساس می زمانی تعلیم و تربیت است، در معلمان نقش از برخاسته که ضرورت، این. دهند قرار خود

گذاری جهت پرورش معلمانی بدانیم که همواره در راستای سیاست را اسناد این ف اصلییکی از وظای که

 دانش آموزان کوشا هستند. الهی فطرت احیای

امه درسی برن در معلمان ایحرفه شایستگی هاینتایج پژوهش حاضر که با هدف بررسی میزان توجه به مؤلفه

اد که؛ در برنامه درسی ملی آموزش و پرورش بیشترین ایران انجام شده بود، نشان د وپرورشملی آموزش

 همچون؛ دالیلی به تواندمی توجهی توجه به مولفه مهارت و کمترین توجه به مولفه توانایی شده است چنین

 بودن کافی تلقی و اسناد حجم در محدودیت اسناد باالدستی، مؤلفان ترجیحات درسی، ریزان برنامه نگرش

 باشد.  هشد بیان هایفراوانی
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قرار داده و آثار و پیامدهای  الشعاعتحتهای مختلف آموزش و پرورش را تواند بخشمیموجود  نارسائی

های تحصیلی، اهداف دروس ارزشی مرتبط، های کالن نظام، اهداف دورهنامطلوبی را به ترتیب در سیاست

 ، تأمین منابع مالی و کالبدی مکفیمدارارزشسازوکارهای تأمین منابع انسانی متعهد، تربیت معلم معتقد و 

 های ارزشیابی معلمان ایجاد نماید. مرتبط با تربیت معلمانی شایسته و فرایند

( هاآنا ها بموضوع )جهت مقایسه یافته با مرتبط پیشینه وجود عدم به توانیم تحقیق این هاییتمحدود از

لیل تح برای مقدماتی و بکر پژوهشی است شدهارائه  هک آنچه رو این از. کرد و تحلیل کمی اطالعات اشاره

 امعج معرفی ایران است، پرورش و آموزش برنامه درسی ملی در معلمان ایحرفه شایستگی هایمؤلفهجایگاه 

 حوزه پژوهشگران که است جدیدی یهاپژوهش نیازمند هاآنو همچنین تحلیل کیفی ها مؤلفه از یک هر

 منجر دبهبود وضعیت موجو به یتدرنها تا بپردازندها آن به خود آتی تحقیقات در دبای مطالعات برنامه درسی

 . شود

 گردد:به برخی از پیشنهادهای کاربردی اشاره می هایافته ساختن عملیاتی جهتدر ادامه 

 ترمک یهالفهؤم های آتی برنامه درسی ملی  بهریزان درسی در ویراستگذاران آموزشی و برنامه. سیاست1

 .باشند داشته بیشتری عنایت ای مفقوده،به عنوان حلقه شده توجه

فی که در این پژوهش معر معلمان یاحرفه شایستگی هایمؤلفهبا استفاده از  توانندمی درسی ریزان. برنامه2

ان علمم پرورش )برای ترمناسب عنوان الگویی عملی جهت گزینش، طراحی و تدوین برنامه درسیاند، بهشده

 .استفاده نمایند شایسته(

 اسناد باالدستی، بیشتر همخوانی لزوم و جدید عصر در پرورش و آموزش اقتضائات به توجه . با3

 درسی برنامه(1مارپیچی صورت به را معلمان یاحرفه شایستگی هایمؤلفه کنند سعی نظران مرتبطصاحب

 رد تدریج به اساسی هایموضوع مفاهیم یا برخی آن در که است محتوا تنظیم هایروش از مارپیچی یکی

. ودش تکرار منظم و کامل طور به یادگیری مورد زمینه تمامی که آن بدون شوندمی عرضه درسی برنامه طول

 و شوندمی آشنا موضوعات معین هایجنبه با یادگیرندگان یادگیری، تجربیات توالی تعیین با شیوه این در

 این یبرا شیوه این. شودمی فراهم متوالی هایسال در ترپیچیده شکل در هاآن دوباره برخورد برای موقعیت

خود  آموزشی هایبرنامه درخالل (2010سازد()گیبرسون،می ترعمیق را یادگیرندگان مطالعات که آمده بوجود

 .دهند ارائه و نموده تنظیم
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12(15،)126-127 
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The transformation of the educational system through teacher education documents) Case Study: 

National Curriculum Document( 

 
Conservation and efficiency of the educational system depends greatly varied 

knowledge and expertise, capabilities and skills of human resources. So the 

teachers, administrators and staff of readiness, to be more competent, more 

contributions will improve the efficiency of the organization. In the basic national 

curriculum, the teacher is remembered as the most effective. According to various 

influences that teachers in different dimensions can have on students, pay 

attension to  to the competencies that teachers must equip itself is of great 

importance. Considering the importance and role of the national curriculum 

education policy, this study in order to determine compliance with the National 

Curriculum content Mvlfhh professional competence of teachers is done. 
materials and methods: The study includes qualitative and quantitative analysis 

of the national curriculum of basic education is based on five components 

competencies (knowledge, skills, abilities, attitudes and values and personality 

traits) based of Spencer model. In this study, content analysis and Shannon 

entropy is used for document review 

Results: According to the results, we can conclude that the most attention to 
the components of skill and  lowest attension has been paying to the ability 
components. 

tKeywords  :Education, Association Learning, Document of Fundamental 

Transformations in Education, In- Service Training 

 

 

Keywords: Education, National Curriculum Document, teachers, teachers  

competency, content analysis. 
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 ارائه و گرفته صورت هایاقدام بررسی :انسانی ارتقای علوم و تحول

 بهبود برای پیشنهادهایی

 امیر رجائی

 پژوهی و مطالعات راهبردی حکمتعضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست

 ریزی توسعه آموزش عالیدانشجوی دکتری برنامه

 

 چکیده

 نقالب و جمع کثیری از جامعه دانشگاهی کشور،ا معظم رهبر اصلی مطالبات و هادغدغه ترینمهم جمله از

 آن تبع هب و انسانی علوم حوزه در امور بهبود و پیشرفت ساززمینه که چرا است. انسانی علوم ارتقاء و تحول

لذا، در این پژوهش تالش شد تا مقوله تحول و ارتقای علوم انسانی  .باشدمی کشور عمومی آموزش بخش

نوان  ساله پنجم و ششم توسعه به عهای پنجورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، برنامهاز بعد مدیریتی و اجرا م

های یاستها بر اسناد باالدستی از قبیل بیانات و سباالترین اسناد اجرایی کشور برگزیده شدند تا میزان ابتنای آن

های ابالغی( و نیز یاستس 77 -2ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص تحول و ارتقای علوم انسانی )بند 

 میعل جامع نقشه و رهبری معظم مقام نقشه جامع علمی کشور مورد بررسی قرار گیرند. لذا، ابتدا بیانات

نجم و های پگرفتند تا یک چهارچوب مفهومی برای بررسی برنامه قرار بررسی و مطالعه مورد دقت کشور به

پنجم و ششم توسعه با چارچوب مفهومی فوق مشخص  هششم توسعه فراهم آید. با مطابقت دادن متن برنام

ناظر بر مقوله تحول و ارتقای علوم انسانی هستند. در  19و  15گردید که فقط در برنامه پنجم توسعه دو ماده 

ادامه این دو ماده بند به بند با چهارچوب مفهومی برآمده از تحلیل اسناد سیاستی باالدستی مطابقت داده شدند، 

ها و موانع اجرایی شدن ها مورد بررسی قرار گرفتند. برخی از چالشها و موانع اجرایی شدن آنو چالش

بندهای ناظر بر تحول و ارتقای علوم انسانی در برنامه پنجم توسعه عبارتند از: ضعف در پوشش دادن کلیه 

رائه نکردن راهکار برای گویی و اموارد مندرج در نقشه جامع علمی کشور چه به لحاظ کمی و چه کیفی، کلی

سازی و اجرای موارد مندرج، پایین بودن تعامل میان علما و اساتید حوزه و دانشگاه، وجود بسیاری از پیاده
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های ساختاری چنین، برخی از چالشهممفاهیم که نیازمند شناسایی، تعریف و یا تعیین مصادیق مرتبط هستند. 

شورای تحول و ارتقای علوم انسانی( تبیین شد که )علوم انسانی و فرایندی نهاد متصدی تحول و ارتقای 

عبارتند از باال بودن حجم کار و مشغله اعضای شورا و نگارش یافتن اهداف، وظایف و اختیارات این شورا 

 به صورت آرمانی و کلی.

ی مقام معظم های ابالغانات و سیاستتحول و ارتقای علوم انسانی، بی توسعه، ششم و پنجم سالهپنج هایبرنامهواژگان کلیدی: 

  نقشه جامع علمی کشور.  رهبری درباره تحول و ارتقای علوم انسانی،
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 مقدمه و طرح مسئله .1
 لودهآ بنابراین،. دارند عهده بر را جامعه هدایت که است کشور نخبه هایمجموعه تنفسی هوای انسانی علوم"

 مسئوالن از جمعی با دیدار در انقالب رهبر بیانات) "است هکنند تعیین بسیار تنفسی هوای این بودن پاک یا

 (.1/12/1391 مورخ عمار فیلم مردمی یجشنواره اندرکاراندست و

 ممتاز اربسی کشور آموزشی نظام در نوسازی و تحول ایجاد نیز و به، بخشیجهت در انسانی علوم نقش امروزه

 به توجه با. (26/07/1393رای عالی انقالب فرهنگی، )بیانات در دیدار با اعضای شو است اهمیت حائز و

 این متسال و وضعیت کشور، کالن هایگذاریسیاست بر آن تأثیرگذاری و انسانی علوم زیاد بسیار اهمیت

 اکنون. بود خواهد مهم بسیار فناوری و علم حوزه در شده ترسیم کالن اهداف به کشور رسیدن در علوم

 سانیان علوم کنونی وضعیت از کشور اساتید و علمی جامعه نظرانصاحب از بسیاری که است سال چندین

 کشور علمی جامعه محافل به توانمی آن صدر در که اند،کرده ابراز را آن گوناگون محافل در و مندندگالیه

 و نظرانصاحب توسط انسانی علوم بر شده ایراد نقدهای در اصلی محورهای. کرد اشاره انقالب رهبر با

 از اعم نیاز مورد جدید هایرشته ایجاد) هارشته رسانی روز به ضرورت-الف :از عبارتند دانشگاهی اساتید

 مواد و هاسرفصل رسانی روز به ضرورت -ب ،(ایحوزهمیان و ای،رشته بین ای،رشتهمیان ای،رشته چند

 (.... و شناسیجامعه نشناسی،روا فلسفه، مانند) هارشته محتوای سازی اسالمی و ج( ضرورت آموزشی،

 وادم و هاسرفصل لحاظ به چه انسانی، علوم هایرشته از بسیاری که است دهه چند به قریب اکنون که چرا

 جهانی جدید علمی دستاوردهای با همگام جامعه، نیاز مورد جدید هایرشته ایجاد لحاظ به چه و آموزشی

 نظری مبادی و مبانی چنین،هم. (15/06/1389دیدار با اساتید، )بیانات در  اندنگرفته قرار بازنگری مورد

 و مادی بینیجهان بر مبتنی روانشناسی و شناسیجامعه فلسفه، نظیر انسانی علوم در هارشته از بسیاری

 کتفاا ضرورت لذا،. است ایرانی-اسالمی فرهنگ و اسالمی نظری مبانی با تعارض در بعضا و غیرتوحیدی

 رد نظری و علمی اسارت از رهایی و علمی اجتهاد راستای در تالش و غرب جهان از صرف یدتقل به نکردن

  است. اهمیت حائز بسیار انسانی علوم حوزه

 علوم در ارتقا و تحول انقالب ضرورت رهبر که -کنون تا 1388 سال از- است سال هشت به قریب اکنون 

 هبری،ر معظم مقام تأکید پیرو. اندکرده تأکید آن بر مستمر طور به گذشته سالیان طی و مطرح را انسانی

 ارتقاء و تحول تخصصی شورای نامهآیین ،1388/ 21/7 مورخ 650 جلسه در فرهنگی انقالب عالی شورای

 الیع شورای اقماری شوراهای از یکی عنوان به تخصصی شورای این و رساند تصویب به را انسانی علوم
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 و ورکش علمی جامع نقشه تدوین به توانمی اقدام این مثبت نتایج از. تیاف موجودیت فرهنگی انقالب

 جامع نقشه در لذا،. نمود اشاره آن در انسانی علوم ارتقای و تحول با متناظر متعددی موارد شدن گنجانده

 فناوری و علم گذاریسیاست حوزه در اثرگذار و بخشجهت مهم، باالدستی سند یک که– کشور علمی

 سازییادهپ برای اما،. یافت قبولی قابل تجلی و نمود انسانی علوم ارتقای و تحول موضوع -شودیم محسوب

 این مصداق. است نپذیرفته صورت توجهی درخور اقدامات کنون تا باالدستی، سند این نمودن عملیاتی و

 یاستیس سند ترینعالی عنوان به– ششم و پنجم توسعه ساله پنج هایبرنامه نگارش نحوه در توانمی را مدعا

 یافت. -حکومت سطح در اجرایی و

 به آن در که شودمی مشاهده -یازدهم دولت در یافته نگارش– توسعه ششم برنامه متن اجمالی مرور با

 مسئوالن در جدی عزم نبود خود این. است نشده ایاشاره گونه هیچ انسانی علوم ارتقای و تحول موضوع

 وجود، این با. سازدمی نمایان خوبی به موضوع این به بخشیدن تحقق در را کشور کنونی اجرایی باالی رده

 قایارت و تحول بر ناظر که است آمده بندهایی -دهم دولت در یافته نگارش– توسعه پنجم برنامه متن در

 تحول بر ناظر که کشور جامع نقشه عملی اقدام 31 بر مبتنی تا شد تالش دهم، دولت در. است انسانی علوم

ف از لذا، هد. شود گنجانده توسعه پنجم برنامه متن در راستا این در بندهایی بودند، انسانی علوم ارتقای و

نسانی بر ا علوم ارتقای و تحول مقوله پژوهش کنونی این است که چگونگی پرداختن برنامه پنجم توسعه به

امع علمی کشور مورد بررسی قرار گیرد تا در گانه نقشه ج 31های مبنای بیانات مقام معظم رهبری و اقدام

 انتها راهکارهایی برای بهبود ارائه گردد. 

 مالحظات نظری و سوابق موضوع .2

 پیشینه موضوع .2-1

تا کنون در زمینه تحول در علوم انسانی تحقیقات معدودی صورت گرفته است که در این بخش برخی از 

 از انسانی علوم یحوزه بررسی»( در پژوهشی تحت عنوان 1388) تاجور شوند. پورطهماسبی وها بیان مینآ

 بر و ،بپردازند رهبری معظم مقام منظر از انسانی علوم تبیین به تا نمودند تالش« رهبری معظم مقام دیدگاه

 یؤلفهم دو عنوان به دانشجو دینی تربیت نیز و علمی هایهیئت اعضای و استادان کلیه نقش نظیر مواردی

 توازن جادای منظور به که کردند گیرینتیجه چنیناین پایان در هاآن. کردند تأکید انسانی علوم ایارتق در مهم

 نظام یتکل در آنها جایگاه و وظیفه و ها،دانش این از روشن تعریفی و تصویر به یابیدست انسانی، علوم در
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 یخصوص بخش علمی، جامعه لت،دو میان سازنده تعامل طریق از تواندمی که است ضروری بسیار اجتماعی

  .شود برقرار عمومی قلمروی و

 اهچالش: رهبری معظم مقام منظر از ایران هایدانشگاه بررسی»( پژوهشی تحت عنوان 1389مروتی و مروتی )

 ترینمهم رهبری معظم مقام دیدگاه از که است آن از حاکی پژوهش این هایانجام دادند. یافته« راهکارها و

 ماهیت دینی، ضد و مادی مبانی: از عبارتند هست مواجه آن با هادانشگاه در انسانی علوم که یهایچالش

 گان،نخب منزلت و جایگاه انگاشتن نادیده غربی، تولیدات و هانظریه از شرط و قیدبی الگوگیری غربی،

  .انسانی علوم تولیدات و مؤسسات و آموختگان،دانش

« رهبری معظم مقام دید از آن جایگاه و انسانی علوم»پژوهشی تحت عنوان  (1389چنین، میرزابابایی )هم

 رهبری معظم مقام دیدگاه از که شود داده پاسخ پرسش این به که آن بود پژوهش این از انجام داد. هدف

 شده ارائه ایران در مهم این ارتقای برای راهکارهایی چه و دارد منزلتی و جایگاه چه ایران در انسانی علوم

 عیتوض بودن اسفبار تبیین رهبری، معظم مقام دیدگاه از انسانی علوم اهمیت به پژوهش این در لذا،. است

 از عبدیت و کورکورانه تقلید نظیر هاییآسیب) انسانی علوم شناسیآسیب ،له معظم دیدگاه از انسانی علوم

 دتولی نظیر) پیشنهادی راهکارهای و ،... ( و فرهنگی ناتوی سوم، جهان ماندگی عقب و علمی ارتجاع غرب،

 هایآموزه به ویژه توجه سازی،فرهنگ علمی، شهامت داشتن علمی، تحجر از دوری پردازی،نظریه و علم

 گیرینتیجه هگوناین پایان در نویسنده. است شده پرداخته بهبود برای... ( و داخلی پژوهشگران به اعتماد قرآنی،

 هایحوزه ایرس به دهیجهت و پیشرفت بر بسزایی تأثیر تاریخ طول در انسانی علوم که جاآن از که است کرده

 یطهواس به علم بالندگی خصوص در غرب آمیزموفقیت یتجربه تکرار منظور به دارد، و است داشته علم

  .هستیم انسانی کشور علوم ارتقای به ناگزیر آن، به دادن اهمیت و انسانی علوم شکوفایی

 مقام اندیشه در انسانی علوم در تحول هایمؤلفه و ابعاد»( پژوهشی با عنوان 1396سازیان )و چیت پورقلی

 38ها با تحلیل انجام دادند. آن« اسالمی جمهوری مطلوب انسانی علوم بر آن هایداللت و و رهبری معظم

دست یافتند که عبارتند  کد محوری و پنج مقوله اصلی 33نامه مکتوب مقام معظم رهبری به  6سخنرانی و 

، ضرورت و امکان تحول در علوم انسانی، وضعیت نامطلوب علوم انسانی، اهمیت و جایگاه علوم انسانیاز: 

ها در پایان با ارائه یک الگو، به تبیین . آنمدیریت تحول در علوم انسانی، و الزامات تحول در علوم انسانی

 روابط میان این پنج مقوله پرداختند.
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امون شود که تا کنون پژوهشی پیرمرور تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحول در علوم انسانی مشاهده میبا 

گرفته به منظور تحقق تحول در علوم انسانی انجام نشده است. لذا، هدف از بررسی اقدامات عملی صورت

د ساله توسعه مورپنج هایپژوهش کنونی آن است که اقدامات عملی صورت گرفته، در قالب تدوین برنامه

 بررسی قرار گیرد، تا در انتها پیشنهادهایی برای بهبود ارائه گردد. 

 بررسی اسناد باالدستی در حوزه تحول و ارتقای علوم انسانی .2-2

پایگاه  هب مراجعه با. پردازیممی انسانی علوم ارتقای و تحول حوزه در باالدستی اسناد بررسی به بخش این در

 هاییبررس و( فرهنگی انقالب عالی شورای نظر زیر) انسانی ارتقای علوم و تحول شورایرسمی  اینترنتی

 این در ریرهب معظم مقام دیدگاه» انسانی، علوم ارتقای و تحول با مرتبط باالدستی اسناد کلیه در آمده عمل به

 چرا. دندش برگزیده توسعه پنجم برنامه تطبیق مرجع دو عنوان به «کشورعلمی جامع نقشه» نیز و «خصوص

  .ندبود شده بیان واضح و شفاف طور به انسانی علوم ارتقای  و تحول با مرتبط موارد اسناد، این در که

 ارتقای  و ولتح شورایرسمی اینترنتی پایگاه در شده منتشر) رهبری معظم مقام دیدگاه ابتدا بخش این در لذا،

 و رویکردها ها،بنیان اهداف، به توجه با کشورمیعل جامع نقشه کلی سیاست سپس و( انسانی علوم

 ای علومارتق و تحول با مرتبط موارد سپس. شودمی تبیین انسانی علوم ارتقای  و تحول طرح هایسیاست

 .گردندمی ذکر توسعه پنجم برنامه در انسانی

 انسانی ارتقای علوم و تحول درباره رهبری معظم مقام دیدگاه .2-2-1

نی، بیت مقام معظم رهبری درباره تحول و ارتقای علوم انسانی ذیل عناوینی چون جهاندر این قسمت، منویا

 گیرند.شناسی، دانشگاه اسالمی، و علوم انسانی مورد بررسی قرار میانسان

 بینی جهان .2-2-1-1

ند. دانبینی اسالمی را در تحول و ارتقای علوم انسانی بسیار حائز اهمیت میمقام معظم رهبری نقش جهان

دانند که میبینی اسالمی را مبتنی بر اعتقاد به صاحب هستی و آن حی و قیومی ان در بیانات خود جهانایش

را که حس و درک  همه حرکات و پدیدارهای عالم مرهون اراده و قدرت اوست. لذا، آدمی باید هرآنچه

 گاهیاندانش از کثیری جمع اب دیدار در بیانات)کند ذیل یک مجموعه واحد و منسجم و متصل به هم ببیند می

 انسان، حیات هدف اسالمی، تفکر و مبنا در"ایشان معتقدند که  (.29/9/1368 علمیه، هایحوزه طالب و

 یجامعه یک ایجاد. دارد .. خودش با را مادی آراستگی حتماً که معنوی کمال است، کمال درجات به رسیدن

 با مادی، واالی هایقدرت دارای حال عین در عنوی،م و پیشرو کشور یک صالح، یجامعه یک عادالنه،
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 مبانی از درست فهم و اسالم فلسفی تفکر .انسانیت حقیقی احساس با و انسانی اخالق با معنوی، گیریجهت

 کدام سمت به و راه کجای در کندمی احساس لحظات، از ایلحظه هر در انسان که کندمی کاری اسالمی،

 .(13/6/1378 ،(بسیجی آموزاندانش و دانشجویان دیدار در یاناتب) "کند...می حرکت هدف

 شناسی انسان .2-2-1-2

شناسی در تحول در علوم انسانی عقیده دارند که در اسالم انسان مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت انسان

گیرد که دارای دو بعد فردی و جمعی است. لذا، مسئولیت فرد به عنوان موجودی مورد بررسی قرار می

مسلمان این است که هم از خود پرستی به خداپرستی برسد و هم د رپی کشف استعدادهای ذاتی خود به 

 فردوسی شگاهدان دانشجویان دیدار در برگرفته از بیانات)منظور آباد کردن دنیا و پیشرفت زندگی بشر باشد. 

 .(25/2/1386 مشهد،

 اسالمی دانشگاه .2-2-1-3

 دانند ورا در تحقق تحول در علوم انسانی بسیار حائز اهمیت میمقام معظم رهبری نقش دانشگاه اسالمی 

 کشور که تاس دانشگاهی چنین. است.. نیازمند باشد، اسالمی حقیقتاً که دانشگاهی به کشور امروز"فرمایند:می

 ر. اگکندمی کمک جهان در اخالق و علم توأم پیشرفت به و. بخشدمی آبرو اسالمی نظام به و کندمی آباد را

 مدیر و شاگرد و استاد تالش کار، این برای که دید خواهید آورید، نظر در دید این با را دانشگاه شدن اسالمی

 میاسال دانشجویی مجتمعات نقش البته و است دخیل و ضرور همه و همه کتاب، و برنامه و درس و دانشجو

 .(3/7/75 دانشجویان، به یشفاه پیام) "است برجسته و ممتاز آن در نمایندگی دفاتر ویژه به و

 انسانی )ضرورت تحول و نوآوری، ( علوم .2-2-1-4

در این قسمت به تبیین آراء و نظرات مقام معظم رهبری در خصوص علوم انسانی تحت عناوینی چون 

در  های درسیمواد و کتاب، و استاد، برنامه، پردازینظریه، فلسفه و مبانی نظری، ضرورت تحول و نوآوری

 پردازیم. یعلوم انسانی م

 که -میعل نوآوری برای"فرمایند:  در علوم انسانی می ضرورت تحول و نوآوریرهبر انقالب پیرامون تبیین 

 دیگری و علمی قدرت یکی: است الزم چیز دو -شودمی تعبیر اجتهاد به آن از اسالمی معارف فرهنگ در

هایی زد که نیازهای وان دست به نوآوریتمعتقدند که با تکیه بر این دو ویژگی می ایشان ."علمی جرأت

 میرکبیر،ا صنعتی دانشگاه اساتید و دانشجویان با پاسخ و پرسش جلسه) جامعه علمی کشور را برطرف کند

9/12/79). 
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 برخی از علوم انسانی از دیدگاه اسالم و فلسفه و مبانی نظریرهبر انقالب در راستای تبیین تفاوت میان 

 ناب اسالمی و قرآنی مبانی با متعارض مبانی و مبادی بر مانانسانی علوم ما"رند که داجهان غرب اظهار می

 انسانی لومع این. است غلطی مبنای مبنا، این است... دیگری بینیجهان بر مبتنی غرب انسانی علوم. است شده

 ند،ک پیدا راه آن در بدهیم اجازه را اسالمی تحقیقی فکر گونههیچ کهاین بدون ای،ترجمه صورت به ما را

 پایه و ریشه که حالی در دهیم؛می تعلیم را هااین مختلف هایبخش در و خودمان هایدانشگاه تو آوریممی

ایشان  .(28/7/88 کشور، پژوه قرآن بانوان از جمعی با دیدار) "کرد پیدا باید قرآن در را انسانی علوم اساس و

ین های اساتید، مدیران و مسئوالن کشور نیز بر همی غیر اسالمی، دیدگاهمعتقدند با ترویج علوم انسانی بر مینا

 هایحوزه. "اند که ها خواهد شد و در این راستا ابراز داشتهگیرد که منشأ بسیاری از کاستیمبنا شکل می

 یرونب یاله متون از زمینه این در را اسالمی نظریات اندموظف که هستند هاییپشتوانه دین علمای و علمیه

 بیانات) " گوناگون هایسازیزمینه برای ریزی،برنامه برای بگذارند، اختیار در را هاآن کنند، مشخص بکشند،

 .(29/7/1389 قم، علمیه حوزه اساتید و طالب دیدار در

 نسانیا علوم یزمینه در ما"فرمایند:در ارتقای علوم انسانی کشور می پردازینظریهرهبر انقالب درباره نقش 

 حکومم غیره، و سیاسی و اقتصادی هایزمینه در حتی دنیا حوادث از بسیاری. سازینظریه به داریم احتیاج

 که هستند هاآن فلسفه؛ در روانشناسی، در شناسی،جامعه در است؛ انسانی علوم در نظرانصاحب نظرات

 ارک باید و باشیم داشته را خودمان هایپردازینظریه باید ما هازمینه این در. کنندمی مشخص را هاشاخص

  .(14/2/72 شیراز، هایدانشگاه اساتید دیدار) "کنیم تالش باید کنیم؛

 وزارت همچنین و علوم وزارت در آیا"فرمایند:در ارتقای علوم انسانی میبرنامه ایشان در خصوص اهمیت 

 بیاید؛ جودو به باید نباشد، اگر نه؛ یا هست آموزشی نظام یبرنامه بازسازی برای منظمی ریزیبرنامه بهداشت

 نقالبا عالی شورای» همین آن و بشود تنظیم است، وزارتخانه از فراتر که جایی در باید اشکلی جهت منتها

 ،فرهنگی انقالب عالی شورای اعضای و رئیس دیدار) "است فرابخشی یمسأله این چون است؛ «فرهنگی

19/9/79). 

در تحول و ارتقای علوم انسانی معتقدند  اساتیدچنین در خصوص نقش تأثیرگذار مقام معظم رهبری هم

 قبیل این از و صرف علوم و هادانش سایر مسائل از غیر ،«انسانی علوم» مسائل"فرمایند: چنین میاین

 نتایج دین، اب ناآمیختگی یا دین با آمیختگی -اصطالح به -در موضوعاتشان که ستمسائلی اینها. چیزهاست

 ای و مدیر یا استاد نظام، این از بخشی در اما باشد، اسالمی نظام و حکومت جامعه، شودنمی. دارد ایدوگانه
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 سعک جهت یا و کنند حرکت آن عکس جهت در یا باشند، اعتنا بی اسالمی مسائل به که باشد ایمجموعه

 .(19/9/71 فرهنگی، انقالب عالی شورای اعضای دیدار) "کنند ترویج را آن

 یحت ما "در تحول و ارتقای علوم انسانی این است که  مواد و کتب درسینظر رهبر انقالب درباره اهمیت 

 ستا چیزی آن ضد بر درست که هست چیزهایی بینیممی گاهی انسانی، علوم یرشته درسی هایکتاب در

 تعلیم دشمن، لمقاب در تسلیم و تهاجم بلمقا در عزمیبی بیگانه، مقابل در وارفتگی آن، در یعنی! باشد باید که

 رؤسای با دیدار در بیانات) "!است بودن اسالمی ضد درست این نیست، درست این خوب،! شودمی داده

 که کندمی مشاهده هادانشگاه هایبخش از بعضی در انسان منتهی" .(6/12/1376 کشور، سراسر هایدانشگاه

 اسالمی هایگیریجهت به ویژه اهتمام و توجه .باشد باید که چه آن از دارد فاصله خیلی هاکتاب متأسفانه

 ایاعض و رئیس دیدار) "کند...می پیدا هم اسالم ارزشی مسائل با ارتباط که درسی کتب و درسی مواد در

پس از مرور دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص تحول و ارتقای  .(29/9/72 فرهنگی، انقالب عالی شورای

 پردازیم.انسانی، به بررسی نقشه جامع علمی کشور میعلوم 

 کشورعلمی جامع نقشه .2-2-2

شوند. پس از آن اهداف های بنیادین نقشه جامع علمی کشور بیان میدر این قسمت، ابتدا مبانی و ارزش

های علم و فناوری، راهبردهای کالن شوند. سپس اولویتبخش نظام علم، فناوری و نوآوری کشور تبیین می

در انتها، اقدامات ملی مندرج در نقشه جامع شوند. در کشور بیان میملی  راهبردهایتوسعه علم و فناوری، و 

 شوند.علمی کشور ذکر می

  کشور علمی جامع نقشه بنیادین هایارزش و مبانی .2-2-2-1

 علمی جامع ةنقش پشتیبان اسناد مجموعة در که نظری مبانی پایة بر که کشور فناوری و علم نظام ارزشی مبانی

 هایگیریجهت کنندة مشخص کشور، علمی حرکت بر حاکم روح مثابة به و است استوار شده، ارائه کشور

 این مهمترین. است فناوری و پژوهش پرورش، آموزش، هایعرصه در نبایدها و باید و هااولویت و نظام

 و گرهدایت علم فناوری، و علم دابعا تمام در اسالم توحیدی بینیجهان حاکمیت از:  عبارتند هاارزش

 خصوص به همگان دستیابی و استعدادها پرورش محوری، عدالت فناوری، و  و علم گرایانهآخرت هدفمندی

 علم. در خطرپذیری و نوآوری خالقیت تقویت و فناوری، و علم حوزه در مستضعفان

 شورک نوآوری و فناوری علم، نظام بخشی ها، و راهبردهایاهداف، اولویت .2-2-2-2
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های علم و فناوری مورد بررسی قرار از نکات مثبت نقشه جامع علمی کشور این است که در آن اولویت

اند. هر کدام از این بندی شدهها بر اساس میزان اهمیت در دو سطح الف و ب دستهاند. این اولویتگرفته

« ها در هنراولویت»و « سالمیا معارف و انسانی علوم در هااولویت»های الف و ب به دو گروه اولویت

ای از راهبردها تحت عنوان های علم و فناوری کشور، مجموعهاند. پس از تبیین اولویتبندی شدهتقسیم

راهبردهای »ای دیگر از راهبردها تحت عنوان و مجموعه« کشور در فناوری و علم توسعه کالن راهبردهای»

های ای از اقدامسازی این راهبردها، مجموعهفراهم نمودن زمینه پیاده اند. در پایان، به منظورنگارش یافته« ملی

 شوند.اند که در ادامه بیان میملی ارائه شده

 ملی نقشه جامع علمی کشور اقدامات .2-2-2-3

  اسالمی؛ گیریجهت با انسانی علوم کردن کاربردی و تولید از حمایت -1

 میاسال مبانی بر مبتنی هنر و انسانی علوم هایرشته در آموزشی محتوای روزآمدسازی کار و ساز ایجاد -2

  آن؛ کیفی ارتقای بر نظارت و

 و صولا آموختن بر تأکید و بنیادی مطالبات به بیشتر توجه منظور به انسانی علوم هایآموزش اصالح -3

  اسالمی؛ مبانی بر مبتنی مربوطه علوم اساسی قواعد و مبانی

 لیداتتو ارائه و اسالمی مبانی بر مبتنی انسانی علوم یحوزه در عرفتیم بنیادی هایی پژوهشتوسعه -4

 جهان؛ به هاآن علمی

 منظور به دانشگاه و حوزه بین مشترک علمی هایقطب و هاپژوهشگاه و هاانجمن تأسیس از حمایت -5

 انسانی؛ علوم حوزه در اسالمی نظریات و هادیدگاه تکوین و گیریشکل

 و دانشگاه و حوزه میان مشترک آموزشی و مطالعاتی هایفرصت پژوهشی، هایبرنامه یهتوسع و طراحی -6

  مشترک؛ آموزشی و پژوهشی مراکز ایجاد

 و اسالمی معارف دروس مدرسان و مربیان و معلمان جذب و تربیت برای الزم کارهای و ساز طراحی -7

 علمیه؛ هایحوزه هایظرفیت و هاندیتوانم از استفاده با هادانشگاه و مدارس در انسانی علوم

 لومع تولید جهت مناظره و نقد و پردازینظریه هایکرسی تقویت و نیاز مورد مقررات و قوانین تدوین -8

 علمی؛ مرجعیت تحقق و انسانی
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 ایدستاورده انتشار و اسالمی معارف و انسانی علوم هایحوزه در پردازاننظریه تشویق سازوکارهای ایجاد -9

  آنان؛

  سالم؛ا جهان بر تأکید با المللیبین سطح در فعالیت برای پردازینظریه هایکرسی جایگاه ارتقای -10

  ی؛انسان علوم در ایترجمه متون با تطبیقی و انتقادی مواجهه تقویت برای الزم کارهای و ساز ایجاد -11

  علوم؛ سایر و انسانی علوم و اسالمی علوم هایشاخه بین ایرشتهمیان هایگرایش ایجاد -12

  اسالمی؛ حکمت و فلسفه یپایه بر علوم مختلف هایرشته هایفلسفه ایجاد و مطالعات از حمایت13- 

 عارفم و انسانی علوم در برتر استعدادهای جذب برای تحصیلی هدایت و استعدادیابی جریان اصالح -14

  اسالمی؛

  اسالمی؛ مبانی بر مبتنی انسانی علوم یحوزه در پروربهنخ مراکز فعالیت و تأسیس از حمایت -15

 و اسالمی مبانی بر مبتنی انسانی علوم هایپژوهش از مالی و اعتباری و معنوی حمایت نظام ایجاد -16

  زمینه؛ این در تخصصی علمی سمینارهای و هاپژوهش ها،رساله تألیفات، از حمایت

 استعدادهای و نیازها براساس هنر و انسانی علوم ویژه فناوری و علم هایپارک توسعة از حمایت -17

  استانی؛ و ایمنطقه

 انسانی علوم هایپژوهش حوزه در ایحرفه -علمی اجتماعات و( سمن) نهادمردم هایسازمان تقویت -18

 اسالمی؛ مبانی بر مبتنی

 ازهاینی براساس دانشجو ذیرشپ میزان و انسانی علوم هایرشته کیفی و کمی یتوسعه در بازنگری -19

  شغلی؛ هایفرصت وجود و جامعه

 سانمدر و اسالمی نگرش با متناسب علمی منابع وجود به منوط هنر و انسانی علوم هایرشته یتوسعه -20

  اسالمی؛ مبانی بر مسلط و صالحیت دارای

 نیازهای سازیشفاف طریق از هاآن آموزش سازیمتنوع و خارجی هایزبان آموزش مؤسسات دهیسامان -21

 فناوری؛ و علم المللیبین تعامالت برای کشور

 توجه با خارجی های زبان آموزش زمینه در آموزشی محتوای و درسی هایبرنامه تدوین و سازیبومی22- 

  اسالمی؛ فرهنگ به
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 رایب مفهومی یسازمعادل بر تأکید با علوم تخصصی هایحوزه در فارسی زبان از استفاده تقویت23- 

 علم؛ زبان به فارسی زبان تبدیل برای تالش و علمی مجامع در هاآن ترویج و تخصصی اصصالحات

  مقدس؛ دفاع و اسالمی انقالب هایارزش معرفی رویکرد با هنری تولیدات از حمایت -24

 مختلف ئونش در متعهد هنر ملموس و عملی هایجلوه تقویت منظور به هنری تولیدات از حمایت -25

  شده؛ فراموش سنتی هنرهای احیای و زندگی

  هنری؛ آثار حقوقی ثبت نظام تدوین -26

 اسالمی هایآموزه براساس علوم هایرشته دیگر و هنر بین ایرشتهمیان هایحوزه اندازیراه و تقویت -27

  هنر؛ و فقه و فلسفه ویژه به

 حلیم هنرهای هایرشته توسعة و متعهد هنر نظری یمبان به مربوط دروس تعمیق و گسترش و تدوین -28

  اسالمی؛ فرهنگی چارچوب در ایمنطقه و

 بر حاکم هنری هایجلوه ارزیابی و نقد و متعهد هنر به نیل برای هنری هایپژوهش و آموزش هدایت -29

  امروز؛ زندگی

 عارفم اثرگذاری افزایش منظور هب اسالمی معارف هنرمندانة معرفی برای مطالعات تقویت و سازیزمینه -30

  جامعه؛ در دینی

 هایحوزه مشارکت با اسالمی هنر پژوهشی و آموزشی مراکز فعالیت گسترش و تأسیس از حمایت -31

 .علمیه

توسعه بیان خواهند شد  پنجم برنامه در 19 و 15 ماده های ملی نقشه جامع علمی کشور،پس از مرور اقدام

 قای علوم انسانی هستند.که مرتبط با تحول و ارت

 انسانی علوم  ارتقای و تحول به مربوط در برنامه پنجم توسعه 19و  15ماده  .2-۳

جا که در پژوهش کنونی به بررسی بندهای مندرج در برنامه پنجم توسعه ناظر بر تحول و ارتقای  علوم از آن

 گردند. انسانی خواهیم پرداخت، بندهای مذکور در ادامه ذکر می
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 افزارینرم جنبش تحقق انسانی، علوم هایرشته در ویژه به عالی آموزش در بنیادین تحول منظور به ـ15ماده

 بیتتر و دانش حوزه در ارتقای کیفی هدف با و ایحرفه اخالق و اسالمی هایارزش اعتقادی، مبانی تعمیق و

 اقدامات اندمکلف «پزشکی موزشآ و درمان بهداشت،» و «فناوری و تحقیقات علوم،» هایوزارتخانه اسالمی،

 :دهند انجام را زیر

 و دینی هایارزش و هاآموزه بر مبتنی دانشگاهی درسی و آموزشی هایبرنامه و محتوا متون، بازنگری ـ الف

 تاوردهایدس آخرین از گیریبهره با تکمیلی تحصیالت هایدوره تقویت و انقالبی و ایرانی ـ اسالمی هویت

 کار؛ بازار نیاز اولویت با بشری، دانش

 لومع هایرشته در ویژه به انسانی علوم هایرشته در خصوص به کیفی هایشاخص ارتقای  و تدوین ـ ب

 تأمین و علمیه هایحوزه هایتوانمندی و امکانات از گیریبهره با ایرشتهمیان مطالعات و عترت و قرآن

 ران؛پس و دختران نقش با متناسب نیاز مورد هایآموزش

 شیپژوه آموزشی، هایفعالیت انجام با مقدس دفاع و اسالمی انقالب عملی و علمی تجارب کردن نهادینهـ  ج

 مرتبط؛ هایحوزه در پردازینظریه و

 مختلف؛ هایعرصه در حوزه هایظرفیت از مندیبهره و علمیه هایحوزه با همکاری ـ د

 هایقطب یتوسعه ای،رشتهمیان مطالعات انجام داندیشی،آزا و نقد پردازی،نظریه هایکرسی گسترش ـ هـ

 اسالمی یغاتتبل دفتر و علمیه حوزه عالی شورای همکاری با انسانی علوم بر تأکید با بومی علم تولید و علمی

 قم؛ علمیه حوزه

 رب یپژوهش و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه بندیرتبه و ارزیابی و نظارت جامع نظام استقرار ـ و

 انقالب عالی شورای مصوبات با مغایرت عدم به منوط مذکور هایوزارتخانه تأیید مورد هایشاخص اساس

 پژوهشی؛ و آموزشی ارتقای کیفیت هدف با فرهنگی

 ها،رشته عهتوس و گسترش هرگونه کیفیت، تضمین و ارزیابی و نظارت جامع نظام استقرار از پس ـ تبصره

 توسط ربطذی هایوزارتخانه سوی از ابالغی هایشاخص رعایت به موکول تحصیلی مقاطع و هاگروه

 ت،بهداش و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه. است تحقیقاتی و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 ینا اساس بر را بندیرتبه و کیفیت سنجش اجرایی عملیات مجازند مورد حسب پزشکی آموزش و درمان

 .نمایند واگذار غیردولتی بخش در تأیید مورد ؤسساتم به نظام
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 دانش، حوزه سه کیفی ارتقای  هدف با و ابالغی کلی هایسیاست( 8) بند تحقق راستای در ـ الف ـ19ماده

 ورکش پرورش و آموزش نظام در بنیادین تحول برنامه شودمی داده اجازه دولت به اسالمی تربیت و مهارت

 هیأت در تصویب از پس و نماید تدوین ذیل هایاولویت رعایت با و موضوعه قوانین چهارچوب در را

 :درآورد اجراء به وزیران

 وسطت ایرانی فرد نیاز مورد هایشایستگی کسب جهت درسی و پرورشی و آموزشی هایبرنامه در تحول ـ1

 ارگیریک به و زسنجینیا و اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه بر مبتنی عمومی آموزش دوره آموختگاندانش

 فناوری؛

 یازن مورد انسانی سرمایه و ایحرفه توسعه آموزان،دانش هایویژگی و عالیق اساس بر تحصیلی هدایت ـ2

 کشور؛

 یادگیریـ  یاددهی ندفرآی تحقق برای ارزشیابی رویکرد بر تأکید با تحصیلی پیشرفت ارزشیابی نظام اصالحـ 3

 برنامه؛ پایان تا فرآیند این کامل قتحق و تحصیلی هایدوره کلیه در

 انسانی. علوم هایرشته به مستعد آموزاندانش ورود برای الزم انگیزه ایجاد و بسترسازی ـ4

 پژوهش شناسیروش .3
پردازیم. پس از آن به شیوه انجام پژوهش که مبتنی بر مطابقت های پژوهش میدر این قسمت ابتدا به داده

 و سناد باالدستی است خواهیم پرداخت که جزئیات انجام آن همراه با موانعهای پژوهش با ادادن داده

تحقق  هایهای مذکور، و نیز راهکارموانع و چالش عوامل و ابالغی، علل هایسیاست تحقق هایچالش

 به تفصیل ارائه خواهد شد.   های ابالغیسیاست

 های پژوهشداده .۳-1

ساله پنجم توسعه که متناظر با از متن قانون برنامه پنج 19ماده  و 15های پژوهش فوق عبارتند از ماده داده

 اند. تحول در علوم انسانی است. این دو ماده در بخش مالحظات نظری به طور مبسوط بیان شده

 روش تحقیق .۳-2

جا که هدف پژوهش کنونی بررسی چگونگی پرداختن برنامه پنجم توسعه به مقوله تحول در علوم از آن

اساس بیانات مقام معظم رهبری و نیز بر اساس نقشه جامع علمی کشور است، این پژوهش به انسانی بر 
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 ارتقای و تحول اب مرتبط باالدستی روش تطبیقی انجام شده است. بدین ترتیب که برنامه پنجم توسعه با اسناد

ست. بدین منظور، مطابقت داده شده ا( کشورعلمی جامع نقشه و رهبری، معظم مقام بیانات) انسانی علوم

تا یک  گرفتند قرار بررسی و مطالعه مورد دقت ابتدا بیانات مقام معظم رهبری و نقشه جامع علمی کشور به

 به رکشوعلمی جامع نقشه که گردید معلوم بررسی این در. چارچوب مقهومی برای پژوهش کنونی فراهم آید

 تدوین و یمتنظ انسانی، ارتقای علوم و تحول نی بررهبری، مبت معظم مقام منویات اساس بر بند به بند دقت،

 9 قالب در سپس و کالن راهبرد 10 قالب در ابتدا له معظم هایفرمایش محتوای منظور، بدین. است شده

 اند.شده تدوین ملی اقدام 31 راهبردها، کردن عملیاتی منظور به انتها در. اندشده بیان ملی راهبرد

 خصوص در رهبری معظم مقام هایفرمایش از برگرفته عامل 5 اساس بر هااقدام این که است ذکر شایان   

مبادی »، «برنامه»، «استاد»، «محتوا و مواد درسی»اند که عبارتند از شده بندی طبقه انسانی ارتقای علوم و تحول

 توان عوامل ساختاری،می را «برنامه» و «استاد» ،«درسی مواد و محتوا» عامل 3. «پردازینظریه»، «و مبانی نظری

ین ا همه مشترک وجه را عوامل محتوایی دانست؛ البته «پردازی نظریه» و ،«نظری مبانی و مبادی» عامل دو و

 هایماقدا از برخی بالطبع،. گوناگون ساحات و ابعاد در است انسانی علوم در نوآوری و تحول ضرورت عوامل

 کنمم بنابراین،. بگیرند قرار توانندمی ساختاری عامل یک ذیل واحد آن در و محتوایی عامل یک ذیل ملی

 ارائه اب موضوع این که نماییم بخورد هاپوشانی هم از سری یک به ظاهر به که به نظر برسد گونه این است

 باشد.می توجیه قابل حدودی تا( محتوایی و ساختاری عوامل) بندی طبقه متفاوت مبنای دو

 واردم این صرفا که این دلیل به ولی افزود، عوامل این مجموعه به توانمی موارد این تکمیل برای چند هر   

 که است ذکر شایان. شد بسنده عوامل از تعداد همین به بود، آمده صراحتا رهبری معظم مقام بیانات در

 مرتبط «درسی دموا و محتوا» ساختاری عامل در نقشه جامع علمی کشور با 4و ،3 ،2 ،1 شماره ملی هایاقدام

 اقدام له و معظم بیانات در «نظری مبانی و مبادی» به ناظر توانمی را 6 و 5 شماره عملی هایاقدام. باشندمی

 توانمی را 11 و ،10، 9 ،8 شماره عملی هایاقدام چنین،هم .دانست «استاد» را ناظر بر عامل 7 شماره عملی

 لحاظ به البته. دانست «ریزی برنامه» عامل به ناظر را 31 الی 12 عملی هایاقدام و «پردازی نظریه» عامل با

 ،«رنامهب» ساختاری عامل در «پردازی نظریه» و «نظری مبانی و مبادی» محتوایی عوامل کردن لحاظ با ساختاری،

شرح  .دانست «برنامه» عامل زمره در را 11 الی 8 عملی هایچنین اقدامهم و 6 ، 5 عملی هایاقدام توانمی

 شود.ارائه می 1شماره  موارد فوق در قالب جدول
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 ییمحتوا و یساختار عوامل اساس بر کشوریعلم جامع نقشه در مندرج یعمل یهااقدام یبند طبقه. 1 جدول

 عامل محتوایی عامل ساختاری شماره اقدام عملی

  محتوا و مواد درسی 4و 3و2و1

 دی و مبانی نظریمبا برنامه 6و 5

  استاد 7

 نظریه پردازی  برنامه 11و 10و 9و 8

  برنامه 31الی  12

محتوا و »اقدام در تناظر با عامل  4توان دریافت که های عملی نقشه جامع علمی کشور میبا بررسی اقدام

، و «مبادی و مبانی نظری» اقدام با عامل 2، «برنامه»اقدم با عامل  25، «استاد»، یک اقدام با عامل «مواد درسی

 گردند.ارائه می 2هستند. این موارد در قالب جدول شماره « پردازینظریه»اقدام با عامل  4

 ییمحتوا و یساختار عوامل اساس بر کشوریعلم جامع نقشه در یعمل یهااقدام تعداد. 2 جدول

 های عملی مندرجدامتعداد اق های عملی عامل طبقه بندی اقدام

 4 محتوا و مواد درسی

 1 استاد 

 25 برنامه

 2 مبادی و مبانی نظری 

 4 نظریه پردازی

 

 جامع نقشه در مندرج گانه 31 عملی هایاقدام توسعه، پنجم برنامه تطبیق مبنای فوق، توضیحات به توجه با

 هر. شد خواهد استفاده نیز جدول دو این از ها،اقدام این تحلیل و بررسی در لذا،. گرفت قرار کشورعلمی

 ارآشک تربیش کشورعلمی جامع نقشه ساختاری هایگیریجهت فوق، جدول دو به اجمالی نگاهی با چند

 است. نمایان خوبی به ریزیبرنامه بعد بر آن فراوان تأکید و گرددمی

 پنجم برنامه قانون 19و ماده  15 دهما ادامه هر بند و عبارت از در فوق، نظری چارچوب گیریشکل از پس

 ادهد مطابقت کشورعلمی جامع نقشه در شده ذکر عملی هایاقدام با فوق هایجدول از گیریبهره با توسعه

 ،«هاچالش و موانع عوامل و علل» به همراه «تحقق هایچالش و موانع» بند، هر در الزم به ذکر است که. شودمی

 گرفت. خواهد قرار بررسی مواد مندرج در برنامه پنجم توسعه مورد «اجرایی شدن راهکارهای» و
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  توسعه پنجم برنامه 1۵ ماده بررسی .۳-۳

 «فناوری و تحقیقات علوم» هایوزارتخانه پنجم توسعه برنامه 15 ماده. پردازیممی 15 ماده بررسی در ادامه، به

 شوند.می بیان که کندمی موارد از سری یک اجرای به ملزم را «پزشکی آموزش و بهداشت» و

 برنامه پنجم توسعه 1۵ ماده «الف» بند .۳-۳-1

 درسی و آموزشی هایبرنامه و محتوا متون، بازنگری» :است شده مطرح موضوع این 15 ماده «الف» بند در

 هایدوره تقویت و انقالبی و ایرانی ـ اسالمی هویت و دینی هایارزش و هاآموزه بر مبتنی دانشگاهی

 «.کار بازار نیاز اولویت با بشری، دانش دستاوردهای آخرین از گیریبهره با میلیتک تحصیالت

 محتوا متون، بازنگری بر و پردازدمی درسی مواد و محتوا عامل به «الف» بند شودمی مشاهده که طور همان

 در 3 و2 و1 لیعم هایاقدام به ناظر بند این درنتیجه. پردازدمی دانشگاهی درسی و آموزشی هایبرنامه و

 یازن مورد درسی مواد تولید و محتوا، رسانی روز به آموزش، اصالح» بر هاآن در که باشدمیعلمی جامع نقشه

 است. شده تأکید «انسانی علوم حوزه در

  هاچالش و موانع .۳-۳-2

 و دینی هایارزش و هاآموزه» بر دانشگاهی درسی و آموزشی هایبرنامه در محتوایی تغییرات بودن مبتنی

 هویت و دینی هایارزش و هاآموزه» هایمؤلفه شناسایی خصوص در که کندمی ایجاب «اسالمی هویت

 در نظر مورد تغییرات اعمال مبنای که شود فراهم چارچوبی تا پذیرد صورت موثری اقدامات «اسالمی

 «ارک بازار نیاز» و «بشری هایدستاورد آخرین» خصوص چنین، درگیرد. هم قرار آموزشی و درسی هایبرنامه

 هب انسانی علوم تحول طرح در تا گردند شناسایی هاآن به مربوط هایمصداق و موارد تا هستیم آن نیازمند

 .گیرند قرار استفاده مورد کاربردی و عینی صورت

  هاچالش و موانع عوامل و علل .۳-۳-۳

 آخرین اسالمی، هویت و دینی هایارزش و هاآموزه) فوق مورد سه از یک هر مورد در رسدمی نظر به

 شناسایی یتمسئول تا هستیم نیازمند متخصص کارگروه چندین یا یک به( کار بازار نیاز و بشری، هایدستاورد

 نیانسا ارتقای علوم و در محقق نمودن تحول هاآن کار نتایج از تا گیرند عهده بر را هاآن مصادیق و هامؤلفه

 .شود استفاده
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 اجرایی شدن راهکارهای .۳-۳-۴

 هایحوزه مرجع، بهترین ،«اسالمی هویت و دینی هایارزش و هاآموزه» هایمؤلفه شناسایی خصوص در

 دین علمای و علمیه هایحوزه": که است این رهبری معظم مقام نظر خصوص این در. باشندمی علمیه

 کنند، صمشخ بکشند، بیرون الهی تونم از زمینه این در را اسالمی نظریات اندموظف که هستند هاییپشتوانه

 هایشهپشتوان اسالمی نظام پس. گوناگون هایسازیزمینه برای ریزی،برنامه برای بگذارند، اختیار در را هاآن

 علمیه هایحوزه از حمایت به موظف نظام لذا است؛ اسالمی نظریات و نظرصاحب علمای و دین علمای

 .(29/7/1389 قم، علمیه حوزه اساتید و طالب دیدار در تبیانا) "اوست گاهتکیه چون است،

 علمای توسط «اسالمی هویت و دینی هایارزش و هاآموزه» برای چارچوب یک آمدن فراهم صورت در

 و سیدر منابع جدید محتوای تدوین برای کاربردی مبنای یک دانشگاه، متخصص و متعهد اساتید و حوزه

 انسانی ارتقای علوم و تحول طرح مراحل کلیه در که نحوی به بود، خواهد اختیار در آموزشی هایبرنامه

: از عبارتند فوق موارد تحقق راستای در عملی اقدامات مجموعه که نمایدمی گونه بود. این خواهد کارگشا

 آن، اعضای شدن مشخص و چارچوب تدوین منظور به مربوطهعلمی و تخصصی  هایکارگروه تشکیل

 نآخری» مصادیق شناسایی خصوص در چنین،مربوطه. هم هایبندیبودجه و بندی،زمان ها،رسازوکا تعریف

 عملی هایگام منظور، بدین. نمود اقدام ترسریع چه هر بایستمی «کار بازار نیاز» و «بشری هایدستاورد

 هایتهرش در متعهد یداسات و متخصصان میان از های علمیکارگروه تشکیل: گردند موارد این شامل توانندمی

 مربوطه. هایبندی بودجه و بندی، زمان ها،سازوکار تعریف مرتبط،

 توسعه پنجم برنامه 1۵ ماده از «ب» بند بررسی .۳-۳-۵

 

 در خصوص به کیفی هایشاخص ارتقای  و تدوین" :است شده مطرح موضوع این 15 ماده «ب» بند در

 زا گیریبهره با ایرشتهمیان مطالعات و عترت و قرآن علوم هایرشته در ویژه به انسانی علوم هایرشته

 .."پسران و دختران نقش با متناسب نیاز مورد هایآموزش تأمین و علمیه هایحوزه هایتوانمندی و امکانات

 است.علمی  جامع نقشه از 6 و 5 هایبند بر ناظر و است «برنامه» سطح در بند این

 هاچالش و موانع .3-3-5-1

 هایرشته رد خصوص به کیفی هایشاخص ارتقای  و تدوین» چگونگی بند این تحقق یضرور بایستپیش

 باشد.می« پسران و دختران نقش با متناسب نیاز مورد هایآموزش تأمین» و «انسانی علوم
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  هاچالش و موانع عوامل و علل .3-3-5-2

 علوم هایرشته در خصوص به کیفی هایشاخص ارتقای  و تدوین» مورد دو از یک هر در رسدمی نظر به

 و لمیع کارگروه چندین یا یک به «پسران و دختران نقش با متناسب نیاز مورد هایآموزش تأمین» و «انسانی

 دوینت و شناسایی مسئولیت بایستمی تخصصی و علمی هایکارگروه این. هستیم نیازمند تخصصی

 خصوص در- «نیاز مورد هایوزشآم» تأمین و شناسایی و -اول مورد خصوص در- «مذکور هایشاخص»

 شود. استفاده انسانی علوم ارتقای  و تحول طرح در هاآن کار نتایج از تا گیرند عهده بر را -دوم مورد

 اجرایی شدن هایراهکار .3-3-5-3

 علمی هایکارگروه تشکیل: از عبارتند فوق موارد تحقق راستای در عملی اقدامات مجموعه که رسدمی نظر به

 آن، اعضای شدن مشخص و مذکور هایآموزش تأمین و هاشاخص تدوین منظور به وطهمرب تخصصی و

 این اصلی هسته شد، بیان ترپیش که گونهمربوطه. همان هایبندیبودجه و بندی،زمان ها،سازوکار تعریف

 باشند.می حوزه علمای و اساتید تخصصی و علمی هایکارگروه

 توسعه پنجم برنامه 1۵ ماده از «ج» بند بررسی .۳-۳-۶

 و اسالمی انقالب عملی و علمی تجارب کردن نهادینه" :است شده مطرح موضوع این 15 ماده «ج» بند در

 ."مرتبط هایحوزه در پردازینظریه و پژوهشی آموزشی، هایفعالیت انجام با مقدس دفاع

 در ریرهب معظم مقام تأکید مورد منویات جمله از که- پردازینظریه مقوله به تا است شده تالش بند این در

 نظریه گاهجای که است این است افتاده که اتفاقی اما. شود پرداخته -است انسانی ارتقای علوم و تحول بحث

 لتنز مقدس دفاع عملی و علمی تجارب کردن نهادینه منظور به ابزار، یک سطح به هدف سطح از پردازی،

درجه از  چنان از «عملی و علمی تجارب»و « کردن نهادینه» مفاهیم از کدام هر چنین،هم. است شده داده

 .دپذیر صورت دقیقی و جامع هایکار بایستمی هاآن شناخت منظور به که هستند برخوردار پیچیدگی

 تحقق هتج در عملی گامی تا داشت انتظار تواننمی پنجم، برنامه از بند این در کلیات این ذکر با بنابراین،

 سیاریب موارد نیز و توسعه ساله پنج هایبرنامه در گوناگون موارد باالی حجم به توجه با لذا،. تبرداش هاآن

 قشهن در تربیش اولویت دارای موارد از یکی با را مورد این توانمی اند،مانده مغفول علمی جامع نقشه در که

 هنقش در موجود عملی هایاقدام با ارتباطی بند این که این به توجه با. نمود جایگزین کشورعلمی جامع

 ابالغی، هایسیاست تحقق هایچالش و موانع به ندارد، انسانی علوم ارتقای  و تحول بر تأکید با کشورعلمی
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 خصوص در ابالغی هایسیاست تحقق راهبردهای و ابالغی، هایسیاست هایچالش و موانع عوامل و علل

 .شودنمی پرداخته بند این

 توسعه پنجم برنامه 1۵ ماده از «د» بند بررسی .۳-۳-۷

 از مندیبهره و علمیه هایحوزه با همکاری» :از است عبارت15 ماده «د» بند در شده مطرح موضوع

 «.مختلف هایعرصه در حوزه هایظرفیت

 جامع نقشه در 31 و 30 و 28 و 27 و13و 12و 7 و 6 و 5 عملی هایاقدام اجرای بستر و نیاز پیش بند این

 هایوزارتخانه با تعامل که کندمی ایجاب بند این .باشدمی انسانی ارتقای علوم و تحول بر تأکید با کشورعلمی

 اشدب داشته قرار علمیه حوزه کار دستور در «پزشکی آموزش و درمان بهداشت» و «فناوری و تحقیقات علوم»

 دروس اسالمی محتوای تدوین منظور هب وزارتخانه دو این با همکاری جهت «الزم هایسازوکار و ساختار» و

 .باشد شده مهیا انسانی علوم

 هاچالش و موانع .3-3-7-1

 میان تعامل و همکاری پایین بودن ظرفیت و تمایل به بند، این روی پیش هایچالش و موانع جمله از

 هایحوزه

 یقاتتحق علوم» هایوزارتخانه تشکیالتی و ساختاری لحاظ به جا این در که است دانشگاهی جامعه و علمیه 

 و

 .باشندمی «پزشکی آموزش و درمان بهداشت» و «فناوری 

  هاچالش و موانع عوامل و علل .3-3-7-2

 آوردن فراهم جهت «ضروری هایسازوکار و هاساختار» فقدان به توانمی شده، یاد تعامل نبود علل جمله از

 نمود. اشاره مزبور وزارتخانه دو و علمیه هایحوزه میان تعامل و همکاری بستر و زمینه

 اجرایی شدن هایراهکار .3-3-7-3

 و درمان بهداشت و فناوری، و تحقیقات علوم هایوزارتخانه و علمیه هایحوزه میان تعامل تحقق منظور به

 بر عالوه–اسالمی هایآموزه با مطابق درسی و آموزشی هایبرنامه طراحی و تدوین جهت پزشکی آموزش

 و الزامات بایستمی -شد پرداخته آن به ترپیش که اسالمی ایهآموزه نظری چارچوب آمدن فراهم

 ارساخت خصوص در. باشدمی «ضروری هایسازوکار و هاساختار» شامل که کرد فراهم را آن هایبایستپیش
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 ناختیارات ای و ساختار متصدی تنظیم و تسهیل روابط حوزه و دانشگاه، نهاد» قبیل از را مواردی توانمی

 ندفرای طراحی به توانمی مناسب ساختار آمدن فراهم با. داد قرار نظر مد «مورد نیاز مقررات و قوانین و نهاد،

 و هامالک» قبیل از مواردی شناسایی سازوکار خصوص در. پرداخت نیز آن نیاز مورد هایسازوکار و

 تواند مثمر ثمر باشد.می «یجنتا و اهداف میان رابطه نتایج، اهداف، های تعامل میان حوزه و دانشگاه،شاخص

 توسعه پنجم برنامه 1۵ ماده از «ه» بند بررسی .۳-۳-۸

 آزاداندیشی، و نقد پردازی،نظریه هایکرسی گسترش" :از است عبارت15 ماده «ه» بند در شده مطرح موضوع

 همکاری با انسانی علوم بر تأکید با بومی علم تولید و علمی هایقطب توسعه ای،رشتهمیان مطالعات انجام

 ."قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر و علمیه حوزه عالی شورای

 .باشدیم «برنامه» عامل بر ناظر ساختاری لحاظ به و «پردازی نظریه» عامل بر ناظر محتوایی لحاظ به بند این

: دباشمی شرح نبدی علمی جامع نقشه هایبند در موجود موارد با هاآن تناظر و بند این در موجود هایعبارت

 صورت به که-11و 10و9 و 8 عملی هایاقدام بر اندیشی آزاد و نقد اندیشی آزاد هایکرسی گسترش

 به ایهرشتمیان مطالعات انجام. کندمی کلی ایاشاره -اندشده بیان کشور علمی جامع نقشه در تریتخصصی

 ایاشاره 6و 5 هایبند به نیزعلمی هایطبق توسعه. دهدمی ارجاع 12 و 6 هایبند به کلی بسیار صورتی

 وادم و محتوا» عوامل به منسجم غیر صورتی به بند این توان گفت کهگونه میمجموع این در .کندمی گذرا

که ضمانت اجرایی این موارد را کند، بدون آنو گذرا می کلی ایاشاره «پردازی نظریه» و ،«برنامه» ،«درسی

 تبیین نماید.

 هاچالش و موانع .3-3-8-1

 که حون بدین. کلی است صورت به موارد بیان بند، این تحقق خصوص در چالش ترین مهم رسدمی نظر به

است، در حالی که  شده گذرا ای اشاره کشور علمی جامع نقشه در مندرج عملی اقدام 7 به بند این در

به عبارت دیگر، بیان این حجم از موارد داد. بایست برای هر کدام از این موارد راهکارهای اجرایی ارائه میمی

وار، آن هم در قالب یک عبارت مثمر ثمر های عملی نقشه جامع عملی به صورت فهرستمندرج در اقدام

 نماید که صرفا جنبه رفع تکلیف دارد.  تر این گونه مینماید و بیشنخواهد بود و کاری غیر تخصصی می

  هاچالش و موانع عوامل و علل .3-3-8-2

  ارتقای و تحول خصوص در توسعه پنجم برنامه از بند این در «کلی صورت به موارد بیان» علل لهجم از

نه  .ندارد وجود مدونی چارچوب ساله پنج توسعه هایبرنامه نگارش نحوه درباره که است این انسانی علوم
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ز بندهای مندرج در تنها در خصوص این مورد، بلکه در خصوص سایر موارد نیز شاهد آن هستیم که برخی ا

بعضا از  -روندهای عملیاتی اجرای اسناد سیاستی باالدستی به شمار میکه به مثابه گام-های توسعهبرنامه

 اند.تر بیان شدهای کلیشیوه اسناد سیاستی باالدستی خود به

 اجرایی شدن هایراهکار .3-3-8-3

 تشریح کامل صورت به آن در مندرج واردم از یک هر بایستمی ،15 ماده از «ه» بند اهداف تحقق منظور به

نقشه  11 الی 8 عملی هایاقدام به زمان هم «پردازینظریه هایکرسی گسترش» عبارت مثال عنوان به. شود

 و قوانین تدوین»: است شده اشاره مواردی از این دست به این اقدام کند. درمی اشاره جامع علمی کشور

 هایسازوکار ایجاد و پردازی،نظریه هایکرسی جایگاه ارتقای تشویق، ارهایک و ساز ایجاد نیاز، مورد مقررات

 «.تطبیقی و انتقادی مواجهه تقویت برای الزم

 پژوهشی، هایبرنامه یتوسعه و طراحی» بر مبنی 6 اقدام به اشاره «ایرشته میان مطالعات انجام» عبارت

 و «مشترک آموزشی و پژوهشی مراکز ایجاد و گاهدانش و حوزه میان مشترک آموزشی و مطالعاتی هایفرصت

 سایر و انسانی علوم و اسالمی علوم هایشاخه بین ایرشته میان هایگرایش ایجاد» بر مبنی 12 اقدام نیز

 .دارد «علوم

 حمایت» بر مبنی 5 عملی اقدام به «انسانی علوم بر تأکید با بومی علم تولید و علمی هایقطب توسعه» عبارت

 و گیریشکل منظور به دانشگاه و حوزه بین مشترک علمی هایقطب و هاپژوهشگاه و هاانجمن سیستأ از

 توسعة و طراحی» بر مبنی 6 عملی اقدام و «انسانی علوم حوزه در اسالمی نظریات و هادیدگاه تکوین

 یپژوهش مراکز دایجا و دانشگاه و حوزه میان مشترک آموزشی و مطالعاتی هایفرصت پژوهشی، هایبرنامه

 هایاقدام از یک هر ،«ه» بند اهداف تحقق منظور رسد که بهلذا، به نظر می .کندمی اشاره «مشترک آموزشی و

 زایشاف آن اجرایی قابلیت تا گردد ارائه عملی هایراهکار همراه به مجزا بند یک صورت به بایستمی عملی

 .یابد

 وسعهت پنجم برنامه 1۵ ماده از «و» بند بررسی .۳-۳-۹

 بندیرتبه و ارزیابی و نظارت جامع نظام استقرار: »از است عبارت15 ماده «و» بند در شده مطرح موضوع

 منوط مذکور هایوزارتخانه تأیید مورد هایشاخص اساس بر پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

  «.پژوهشی و آموزشی کیفیت ارتقای  هدف با فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات با مغایرت عدم به
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ذا از ل و ارتباطی ندارد انسانی علوم ارتقای  و تحول با بدان صورت بند این شود،می مشاهده که گونه همان

 .گرددبررسی آن صرف نظر می

 پرورش و آموزش منظر از 1۹ ماده بررسی .۳-۴

 هایسیاست{ نوآوری و فناوری و معل امور( }8) بند تحقق راستای در": که داردمی بیان 19 ماده از «الف» بند

 ودشمی داده اجازه دولت به اسالمی تربیت و مهارت دانش، حوزه سه کیفی ارتقای  هدف با و ابالغی کلی

 رعایت با و موضوعه قوانین چهارچوب در را کشور پرورش و آموزش نظام در بنیادین تحول برنامه

 بند این که آنجا از. "درآورد اجراء به وزیران یأته در تصویب از پس و نماید تدوین ذیل هایاولویت

 این در ،باشد راهگشا پرورش و آموزش بر تأکید با انسانی علوم ارتقای  و تحول تحقق راستای در تواندمی

 .گیردمی قرار بررسی مورد شد، استفاده 15 ماده برای که روشی با بخش

گیرند و در انتها، علل، موانع و می قرار بررسی مورد یک به یک که شودمی مورد چهار شامل بند این

 جا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.راهکارهای مربوطه به صورت یک

 توسعه پنجم برنامه 1۹ ماده «الف» بند از اول مورد بررسی .۳-۴-1

 یایران فرد نیاز مورد هایشایستگی کسب جهت درسی و پرورشی و آموزشی هایبرنامه در تحول: »1 مورد

 کارگیری به و نیازسنجی و اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه بر مبتنی عمومی آموزش دوره آموختگاندانش طتوس

 «.فناوری

 اقدام دو بر ناظر و کندمی تأکید «درسی مواد و محتوا» و «برنامه» عامل دو بر 19 ماده الف بند از مورد این

 سازوکار ایجاد» بر کشورعلمی جامع نقشه در 2 یعمل باشد. اقداممی کشورعلمی جامع نقشه در 3 و 2 عملی

 قایارت بر نظارت و اسالمی مبانی بر مبتنی هنر و انسانی علوم هایرشته در آموزشی محتوای روزآمدسازی

 و بنیادی مطالبات به بیشتر توجه منظور به انسانی علوم هایآموزش اصالح» بر 3 عملی اقدام و «آن کیفی

 کند.می تأکید «اسالمی مبانی بر مبتنی مربوطه علوم اساسی قواعد و مبانی و اصول آموختن بر تأکید

 هاچالش و موانع .3-4-1-1

 رایب عملیاتی و مفهومی تعاریف ارائه ابالغی هایسیاست تحقق جهت بند این روی پیش اصلی چالش

 .است «ناوریف گیری کار به منظور به سنجی نیاز» و «ایرانی فرد نیاز مورد هایشایستگی» هایعبارت
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 توسعه پنجم برنامه 1۹ ماده «الف» بند از دوم مورد بررسی .۳-۴-2

 وردم انسانی سرمایه و ایحرفه توسعه آموزان،دانش هایویژگی و عالیق اساس بر تحصیلی هدایت»  :2 مورد

 «.کشور نیاز

 جامع نقشه در 14 عملی اقدام بر ناظر و کندمی تأکید «برنامه» عامل بر 19 ماده «الف» بند از مورد این

 جذب برای تحصیلی هدایت و استعدادیابی جریان اصالح» بر 14 عملی اقدام. باشدمی کشورعلمی

 به توجه طرح، این مثبت هایویژگی از کند. می تصریح «اسالمی معارف و انسانی علوم در برتر استعدادهای

 ساختاری عوامل کنار در عامل یک عنوان به کشورعلمی جامع نقشه سند در که ایمقوله. است شاگرد مقوله

 خصوص در رهبری معظم مقام بیانات در ولی است نگرفته قرار تأکید مورد استاد برنامه، درسی، مواد و محتوا

 .است شناسایی قابل انسانی ارتقای علوم و تحول

 هاچالش و موانع .3-4-2-1

 یوسعهت» عملیاتی و مفهومی ریفتعا ابالغی ارائه هایسیاست تحقق جهت بند این روی پیش اصلی چالش

 .است «انسانی یسرمایه» و «ایحرفه

 توسعه پنجم برنامه 1۹ ماده «الف» بند از سوم مورد بررسی .۳-۴-۳

 ـ یاددهی فرایند تحقق برای ارزشیابی رویکرد بر تأکید با تحصیلی پیشرفت ارزشیابی نظام اصالح: » 3 مورد

 «.برنامه پایان تا فرآیند این کامل تحقق و تحصیلی هایدوره کلیه در یادگیری

 .باشدمی «شاگرد» مقوله و «برنامه» عامل بر 19 ماده الف بند از مورد این تأکید

 هاچالش و موانع .3-4-3-1

 «حصیلیت پیشرفت ارزشیابی نظام اصالح» ابالغی هایسیاست تحقق جهت بند این روی پیش اصلی چالش

 است. تحصیلی هایرهدو کلیه در «یادگیری-یاددهی فرایند تبیین» و

 توسعه پنجم برنامه 1۹ ماده«الف» بند از چهارم مورد بررسی .۳-۴-۴

 «.انسانی علوم هایرشته به مستعد آموزاندانش ورود برای الزم انگیزه ایجاد و بسترسازی: »4 مورد

 در 14 عملی ماقدا بر ناظر و کندمی تأکید «شاگرد» مقوله و «برنامه» عامل بر 19 ماده «الف» بند از مورد این

 باشد.می کشورعلمی جامع نقشه

 هاچالش و موانع .3-4-4-1
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 بستر» از عملیاتی و مفهومی تعریف ارائه ابالغی، هایسیاست تحقق جهت بند این روی پیش اصلی چالش

 لومع هایرشته به مستعد آموزان دانش ورود منظور به «انگیزه ایجاد» مصادیق و هاراهکار شناسایی و «سازی

 .باشدمی انسانی

 هاچالش و موانع عوامل و علل .۳-۴-۵

 4 از یک هر خصوص در که است این ابالغی هایسیاست تحقق هایچالش و موانع وجود علل جمله از

 تعریف یا و شناسایی بایستمی یا که دارند وجود مفاهیم از ای مجموعه ،19 ماده «الف» بند در مندرج مورد

 به اهیم،مف این مصادیق تعیین یا و تعریف شناسایی، منظور به لذا، .شود مشخص هاآن مصادیق یا و گردند

 ترکیب و هاوهکارگر این تشکیل نحوه بدین ترتیب،. هستیم نیازمند تخصصی و علمی کارگروه چندین یا یک

 باشد.می اهمیت حائز بسیار هاآن اعضای

 اجرایی شدن هایراهکار .۳-۴-۶

 رایند،ف درونداد،)سیستمی  با نگرش فوق موارد تحقق راستای رد عملی اقدامات مجموعه که رسدمی نظر به

 نهاد متصدی شناسایی، تعریف و تعیین مصادیق موارد مذکور و نیز ساختار بعد دو بر متمرکز( برونداد

 خصوص رد گیریتصمیم توانند شاملمی ساختاری لحاظ به عملیاتی هایگام. باشدچگونگی انجام این کار می

 ندیفرای لحاظ به و «نیاز مورد مقررات و قوانین و نهاد، اختیارات آن، اعضای ترکیب ی مربوطه،متصد نهاد»

ها برای شناسایی و تعریف و تبیین مصادیق موارد شاخص و هاتعیین مالک» درباره گیری تصمیم شامل

 .باشند «مالی تأمین و بندیزمان انتظار، مورد نتایج نیاز، مورد هایسازوکار تعریف اهداف، الذکر،فوق

 پژوهش هاییافته  .4
 .پردازیممی مربوطه هایجدول قالب در حاضر پژوهش هاییافته بررسی به بخش این در

 پنجم برنامه در کشورعلمی جامع نقشه عملی هایاقدام از یک هر( ارجاع میزان) فراوانی 3شماره  جدول در

 .شودمی ارائه توسعه
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 توسعه پنجم برنامه در کشوریعلم جامع نقشه یعمل یهااقدام ی کاربستفراوان. 3 جدول

 نوع  فراوانی

 عامل 

 ساختاری

 شماره

 اقدام 

 عملی

 نوع  فراوانی

 عامل

 ساختاری 

 شماره

 اقدام 

 عملی

 نوع  فراوانی

 عامل 

 ساختاری

 شماره

 اقدام 

 عملی

 1 محتوا 1 12 برنامه 2 23 برنامه ۰

 2 محتوا 2 13 برنامه 0 24 امهبرن ۰

 3 محتوا 2 14 برنامه 2 25 برنامه ۰

 4 محتوا 0 15 برنامه 0 26 برنامه ۰

 5 برنامه 3 16 برنامه 0 27 برنامه ۰

 6 برنامه 4 17 برنامه 0 28 برنامه ۰

 7 استاد  1 18 برنامه 0 29 برنامه ۰

 8 برنامه 1 19 برنامه 0 30 برنامه ۰

 9 برنامه 1 20 برنامه 0 31 برنامه ۰

 10 برنامه 1 21 برنامه 0   

 11 برنامه 1 22 برنامه 0   

 ملیع اقدام توسعه پنجم برنامه در توجه مورد عملی اقدام ترینبیش آید،می بر فوق جدول از که گونه همان

 مختلف هایبند در بار سه ،5 عملی اقدام آن از پس. باشدمی «برنامه» ساختاری عامل به مربوط که باشدمی 6

بیش از –علمی  جامع نقشه عملی اقدام 19 با این وجود،. است گرفته قرار توجه مورد توسعه پنجم برنامه

 .اندمورد غفلت واقع شده پنجم توسعه برنامه در -های مندرج در نقشه جامع علمینیمی از اقدام

 چند بار، 3 عملی اقدام چند بار، 4 عملی اقدام چند که است شده پرداخته موضوع این به 4 جدول شماره در

 اقدام چند و اند گرفته قرار توجه مورد توسعه پنجم برنامه در بار 1 عملی اقدام چند و بار، 2 عملی اقدام

 .اند نگرفته قرار توجه مورد اصال عملی
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 توسعه نجمپ برنامه در تکرار حسب بر یعمل یهااقدام تعداد. 4 جدول

 هاتعداد اقدام مرتبه تکرار 

 1 بار 4

 1 بار 3

 4 بار  2

 6 بار 1

 19 صفر 

 

 توسعه برنامه متن در بار 4( 6 شماره عملی اقدام)  عملی یک اقدام که هستند آن از حاکی 4 جدول هایداده

 تأکید مورد بار 3( 5 ارهشم عملی اقدام)  عملی اقدام یک فقط چنین، هم. است مورد تأکید واقع شده پنجم

 یک فقط عملی اقدام 6 و است 4 اند گرفته قرار توجه مورد بار 2 که عملی هایاقدام تعداد. است گرفته قرار

 ای نشده است. اقدام عملی هیچ گونه اشاره 19اند، در حالی که به گرفته قرا تأکید مورد بار

 نظر در اب نیز و است، شده اشاره کلی و گذرا صورت به فقط عملی هایاقدام از بسیاری به که این به توجه با

( موارد صد در 60 از بیش) عملی اقدام 31 از اقدام 19 ماندن مغفول و گرفته، صورت هایپوشانیهم گرفتن

 لحاظ هب نه و کیفی لحاظ به نه هااقدام کلیه دادن پوشش لحاظ به پنجم توسعه برنامه که دریافت توانمی

 است. نکرده ملع خوبکمی

 گیری نتیجه .5
 ارتقای و تحول مقوله به ایاشاره گونه هیچ توسعه ششم برنامه در که ساخت، نشان خاطر بایستمی ابتدا در

رغبتی مسئوالن اجرایی کنونی کشور به مقوله تحول در علوم این خود گویای بی .است نشده انسانی علوم

های پیش روی اجرای بندهای با بررسی موانع و چالش های دیگر است.انسانی است که مستلزم بررسی

شوند و برای هر یک از خوریم که در ادامه بیان میمندرج در برنامه پنجم توسعه به یک سری از موارد برمی

خورد میزان و نحوه پوشش دادن گردد. اولین مانعی که به چشم میمربوطه نیز ارائه می راهکار)های(ها آن

گانه نقشه جامع علمی کشور در برنامه پنجم است که به صورتی نامتوازن صورت گرفته است. 31های اقدام

صورتی نامتوازن پرداخته شده است. ها نیز بهای نشده است و به سایر اقداماقدام اشاره 19بدین ترتیب که به 

 2 و نداشتند موضوع با ارتباطی «د» و «ج» بند 2 توسعه، پنجم برنامه «15 ماده» بند 6 میان از به عنوان مثال،

 تنها در این میان .داشتندعلمی جامع نقشه در عملی اقدام 16 به گذرا و کلی ایاشاره نیز «ه» و ، «د» بند



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

298 

 

 چنین،هم .اندپرداخته خود اشاره مورد عملی هایاقدام عملیاتی تبیین به نسبی طور به «ب» و «الف» هایبند

 لاز عام توجه و «برنامه» عامل و آموزشی ریزیبرنامه بعد جانبه بهورت یکدر نگارش برنامه پنجم به ص

 در که دنمو لحاظ را نکات از سری یک بایستلذا، به منظور پیگیری این موارد می .غفلت شده است «استاد»

 بند رد مندرج موارد و 15 ماده «ب» و «الف» بند در مندرج موارد فقط که این اول. شوندمی بیان جا این

 به نیاز مورد چند و دارند عمده اصالحات به نیاز موارد سایر و باشندمی پیگیری قابل 19 ماده از «الف»

 سطحی صورت به که عملی هایاقدام به همراه آن دسته از مورد غفلت عملی اقدام 19 چنین،هم. بازنویسی

 شده ارائه هایراهکار اساس بر -شد رذک قبل هایبخش در آن شرح که– است شده اشاره هاآن به گذرا و

 .گیرند قرار بازنگری مورد جدی طور به بایستمی قبل، هایبخش در عملیاتی

ر از سند تحتی کلی–دومین مانع پیش روی اجرایی شدن برنامه پنجم، بیان برخی از مطالب به صورت کلی 

و سازوکاری مشخص برای عملیاتی  و ارائه نکردن راهکار -باالدستی خود یعنی نقشه جامع علمی کشور

 و تحول خصوص در پنجم برنامه نگارش درباره عمده اشکاالت کردن موارد ذکر شده است. بروز این قبیل

 خصوص در وارد اساسی هایکاستی آن که است زیربنایی مشکل یک وجود از حاکی انسانی علوم  ارتقای

 ارچوبچ تدوین و تهیه مشکل، این نمودن برطرف منظور به. است سالهتوسعه پنج هایبرنامه نگارش موضوع

 تعیین خصوص این در. کند ایفا را موثری بسیار نقش تواندمی ساله پنج توسعه هایبرنامه نگارش فرایند و

 به زانمی چه تا و «گذاری سیاست و کلیات» به بایستمی ساله پنج توسعه هایبرنامه میزان چه تا که این

 که داشت ارانتظ توانمی موارد این تبیین با. بود خواهد راهگشا بسیار بپردازند «ریزیبرنامه و عملیاتی موارد»

 با ها،آن سازی پیاده و تحقق جهت در و نشوند ترکلی خود باالدستی اسناد از ساله پنج توسعه هایبرنامه

 .یابند نگارش جامعیت و دقت کمال

جا که همکاری میان علمای حوزه و اساتید متعهد شگاه است. از آندیگر تعامل اندک میان حوزه و دانچالش

دانشگاهی به منظور تحقق تحول در علوم انسانی ضروری است، گام اول را بایستی خود علما و اساتید حوزه 

 با تعمیق توان امید داشت تاو دانشگاه به منظور افزایش تعامل و همکاری با یکدیگر بردارند. بدین ترتیب، می

 ها و مسئوالن مربوطه شکل گیرند.این روابط و ایجاد نیاز ساختارهای مورد نیاز با پیگیری آن

 این است که در -که بسیار جدی و پرتکرار است-پنجم  برنامه اجرای روی پیشی هایکی دیگر از چالش

ستند. ه مربوطه هایمصداق تبیین یا و شناسایی، تعریف، نیازمند که دارند وجود مفاهیم از متن آن بسیاری

ارتقای  و تحول کردن اجرایی راستای های دینی هستند. لذا، درها و ارزشاین مفاهیم عمدتا شامل آموزه

 هاآموزه» مفهومی برای چارچوب یک نمودن تدوین اول گام اسالمی، مبانی و هاآموزه اساس بر انسانی علوم
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 الکم آموزشی و درسی هایبرنامه به مربوط تحوالت و رتغیی در تا است «اسالمی هویت و دینی هایارزش و

 عمرج بهترین را حوزه اساتید و علماء خود، هایفرمایش در رهبری معظم مقام در این راستا، .گیرد قرار عمل

لذا مشارکت علما و اندیشمندان حوزه در انجام این کار بسیار حائز اهمیت . دانندمی مهم این تحقق برای

 نگرش با فوق موارد تحقق راستای در عملی اقدامات مجموعه که رسدمی نظر به ین،است. بنابرا

 به توانندیم عملیاتی هایگام. باشدمی فرایند و ساختار بعد دو بر متمرکز( برونداد فرایند، درونداد،)سیستمی

 وانینق و اد،نه اختیارات آن، اعضای ترکیب متصدی، نهاد» خصوص در گیری تصمیم شامل ساختاری لحاظ

 تعریف اهداف، ها،شاخص و هامالک» درباره گیریتصمیم شامل فرایندی لحاظ به و «نیاز مورد مقررات و

  .باشند «مالی تأمین و بندیزمان انتظار، مورد نتایج نیاز، مورد هایسازوکار

است و  ورت گرفتهخوشبختانه، تا کنون در خصوص بعد ساختاری تحول و ارتقای علوم انسانی اقداماتی ص

ل انسانی شک علوم ارتقای و تحول عالی شورای در مختلف هایرشته تخصصی هایدر این راستا کارگروه

 اختاریس موانع ترینمهم از یکی شورا، این وظایف و هافعالیت جنس بودن براند. لذا، با توجه به زمانگرفته

 ستد منظور به کافی زمان ندادن اختصاص نتیجه در و هاکارگروه اعضای بودن شغله چند تواندمی رو پیش

 و کار تپیشرف بندیزمان جدول تهیه بنابراین،. باشد انسانی علوم ارتقای و تحول شورای اهداف به یافتن

 به نسبت اهتمام کلی طور به و هاکارگروه تمامی توسط عملکرد گزارش انتشار نیز و آن، به عملی التزام

    .بود خواهد برخوردار باالیی اهمیت از محوله وظایف انجام حسن بر نظارت و ارزیابی

 ارتقای و چنین، با بررسی اهداف، وظایف و اختیارات مصوب مندرج در متن آیین نامه شورای تحولهم

 هیهت و انسانی علوم حوزه هایرشته ساختاری و محتوایی رسانیروز به نظیر هاییانسانی )فعالیت علوم

توان پیش روی این های فرایندی را میاسالمی( یک سری از چالش هایآموزه بر مبتنی شیآموز محتوای

بسیار  ی این شوراست،که حجم کاری که مسئولیت انجام دادن آن بر عهدهشورا متصور بود. نخست آن

 خصوص در اما اند،گرفته قرار بازنگری مورد دروس هایسرفصل هارشته از بسیاری باالست. هرچند، در

 انجام چندانی کار -است کنونی زمانی برهه در کشور علمی جامعه مبرم نیاز که - آموزشی مواد و محتوا تولید

که بسیاری از موارد مربوط به اهداف، وظایف و اختیارات این شورا به صورتی کلی و دوم آن. است نشده

ور تحقق تر تشریح گردند. لذا، به منظئیات بیشاند، و نیازمند آن هستند تا با عینیت و جزآرمانی نگارش یافته

توان موارد زیر را در راستای پیگیری این اهداف بخشیدن به اهداف کالن و متعالی مصوب این شورا، می

 دنبال نمود:
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 و انسانی علوم هایرشته حوزه در جهانی جدید هایدستاورد و هانوآوری تحوالت، و تغییر مداوم پایش. 1

 داخلی؛ هاینیاز و شرایط با اهآن تطبیق

 جهانی، دجدی اقتضائات و هادستاورد با مطابق انسانی علوم هایرشته در جدید هایفصل سر تدوین و تهیه. 2

 کشور؛ اسالمی و بومی نیازهای و هازمینه با متناسب

 چندرشته و ای، رشتهمیان ای، رشتهبین از اعم) انسانی علوم حوزه در جدید هایرشته اندازی راه و ایجاد. 3

 ؛(ای

 انسانی؛ علوم هایرشته جدید هایفصل سر اساس بر درسی محتوای تدوین و نگارش. 4

 علوم هایرشته در استادی هایکرسی تصدی منظور به متخصص و متعهد نیروهای تربیت و به کارگیری. 5

 تأسیس؛  تازه هایرشته و انسانی

 .انسانی علوم هایرشته به ورود منظور به هدمتع و مستعد دانشجویان ترغیب. 6

ست. ا میل به حفظ وضع موجودگردد که ایجاد هر گونه تغییر و تحول نیازمند غلبه بر در انتها متذکر می

ه علوم های حوزرشته تمامی اساتید و دانشجویانبنابراین، همراهی و مشارکت کلیه ذینفعان دانشگاهی اعم از 

م رسیدن تحول و ارتقای علوم انسانی نه تنها مهم بلکه ضروری است. لذا، با جلب نظر در به سر انجا انسانی

 رفتبخش و راهکار برونگفتمان نجاتبه عنوان « تحول و ارتقای علوم انسانی»و مشارکت این قشر و ترویج 

تظار توان انیحوزه علوم انسانی و به تبع آن کل جامعه دانشگاهی و علمی کشور از معضالت پیش روی آن، م

 به یک گفتمان عمومی« تحول و ارتقای  علوم انسانی»داشت که روند اجرای آن تسریع یابد. امید است که 

تک آحاد جامعه تبدیل گردد، تا از میزان در جامعه دانشگاهی و به تبع آن به یک خواست عمومی در میان تک

برخوردار شود، و زمینه اجرای آن هر چه بهتر و  تری نزد کلیه ذینفعان آنپذیرش و مقبولیت اجتماعی بیش

 تر آن فراهم آید. سریع
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Change in Humanities: Reviewing the Teken Actions and Proposing suggestions for 

Improvement 
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One of the most important concerns and demands of the Supreme Leader of Iran and a large 

number of the academic community of the country is the change in humanities. Because it is 

the basis for the improvement of affairs in the field of humanities and consequently in the 

public education sector of the country. Therefor, in this research it has been tried to study the 

category of the change in humanities in terms of administration and the degree of implantation. 

To this end, the fifth and the sixth five-year Development Plans as the highest-level 

administrative documents were selected to determine the extent to which they were based on 

upstream documents such as the Supreme Leader's Comments about the change in humanities 

and the Comprehensive Scientific Map. Therefor, the Supreme Leader's Comments about 

change in humanities and also the Comprehensive Scientific Map were read and analyzed 

carefully in order to provide a conceptual framework for examinining the fifth and the sixth 

five-year development plans. Comparing the documents of the fifth and the sixth five-year 

development plans with the aforementioned conceptual framework, it has been recognized that 

only the article No. 15 and the article No. 19 in the fifth five-year development plan were about 

the category of change in humanities. Subsequently, these two articles were matched in the 

context of the conceptual framework derived from the upstream policy documentation analysis, 

and the challenges and obstacles to their implementation were examined. Some of the barriers 

and challenges of these two articles in order to be implented are: weakness in covering all items 

of the Comprehensive Scientific Map, not proposing solutions for implementation, a low level 

of interaction between the professors of Howzeh and those of the universities, the existence of 

some conepts that need to be identified, defined, or exemplified. Also, some of the structural 

and process-oriented challenges of the Professional Council of the Change in humanities have 

been identified which are the high workload of the members of the council and the writing of 

the goals, duties and authority of this council in an ideal and general manner. 

Key Words: The Fifth and Sixth Five-Year Development Plans, Change in Humanities, Iran 

Supreme Leader's Comments on the Change in Humanities, Comprehensive Scientific Map of 

the Country. 
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 چکیده
که تحقق جامعه ای است و ازآنجاییتحول در علوم اجتماعی بستر تحول در ساخت اجتماعی هر جامعه

ساخت اجتماعی بر علومی اجتماعی مبتنی بر مبانی اسالمی اسالمی، متوقف تحول در علوم اجتماعی و ابتنای 

 رو در اینهای علمی قرار گیرد. ازایناست، بنابراین بحث از امکان و چگونگی این تحول باید مورد مداقّه

اجتماعی،  علومدر در باب تحول  شناختیو روش شناختیمعرفت بنیادینمقاله بر آنیم تا با طرح سه مالحظه 

ها به جایگاه هر یک از آن در این موضوع، ای مدظله الوارفاهلل خامنهحضرت آیت هایایدهبر  یرویکردبا 

شناختی علوم اجتماعی ( خاستگاه معرفت1اند از: )در تحول علم اقتصاد بپردازیم. این سه مالحظه عبارت

در  علم اقتصاد متعارف ( چگونگی تجلی مبانی3( کارکرد علوم اجتماعی در حل تعارض منافع؛ و )2مدرن؛ )

 توان اقتصاد را دانشی مبتنی بر قبول مبنایی اخالقی برای حلحل تعارض منافع. با تبیین این سه مالحظه می

این  هایی است تا دراقتصاد، مستلزم دقتعلم تعارضات منافع دید اما باید توجه داشت که تحول مدنظر در 

 شناختی نشویم.ناختی و روششمعرفتبنیادین تحول مبنایی دچار خطاهای 

 فلسفه اقتصاد، روش شناسی علم اقتصاد، تحول در علوم اجتماعی، اقتصاد اسالمی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

گذاری علم در کشور شاهد تکرار قابل توجه عبارات و شناسی و سیاستامروزه در مباحث روش

هستیم. علیرغم این تکرّر، ابهامات « سانیتحول در علوم اجتماعی و ان»و « علم دینی»اصطالحاتی چون 

 خواهی در علوم اجتماعیگسترة چنین تحول»غیرقابل انکاری دربارة ماهیت چنین تحولی وجود دارد؛ اساساً 

 دستاوردهای»، «؟های متعارف در این علوم در چیستخواهی با پیشرفتتفاوت این تحول»، «؟تا کجاست

خواهی در های این تحولداللت»و اینکه  «؟تواند باشدور ما چه میخواهی برای یک بوم همچون کشتحول

هایی مقدماتی برای هدف این مقاله فراهم آوردن پاسخ «؟چیستعلوم اجتماعی عرصة آموزش و پژوهش 

ای )مدظله الوارف( است؛ اهلل خامنههای مطروحه توسط آیتگیری از برخی ایدهرفع این ابهامات با جهت

 ای به این مقوالت مصروف داشته است.ه توجه ویژهاندیشمندی ک

ای هدر علوم اجتماعی و انسانی امری است که همچون بسیاری از تالش خواهیتحولاگر بپذیریم که 

ته رفع گفهاست، اندکی از ابهاماتِ پیشفکری دیگر، نسخة واحدی نداشته و اساساً تالشی متکی به انسان

امل تک»، «پیشرفت علمی»هایی چون ها و ایدهو پژوهشگری از ظن خود یار آرمانشود؛ اساساً هر اندیشمند می

ماهیت »شود. این مقاله نیز بر اساس ظن خویش از می« گذاری بر علمابتناء سیاست»یا « تحول در علم»، «علم

های لتعاد و دالاب وضوحپردازد؛ برای به تبیین ایدة خود می« تحول در علوم اجتماعی و انسانی»و « علم دینی

علم »مورد نظر مقاله و البته با توجه به بضاعت علمی نویسندگان، تمرکز بر مجموعه مطالعاتی است که 

 شود.خوانده می« اقتصاد

توضیح مختصری راجع به کارکرد و ماهیت علوم اجتماعی مدرن ارائه خواهد مقاله، در قسمت نخست 

درک نادرست از کارکرد و ماهیت علم اقتصاد پرداخته خواهد شد. پس از آن، در قسمت دوم به اصالح یک 

شد. بر اساس دستاوردهای کسب شده در این قسمت، تلقی مقاله از ماهیت اقتصاد اسالمی یا اقتصاد بومی 

شود. قسمت سوم نیز به ارزیابی مجموعه مطالعات منتسب به جریان متعارف اقتصاد اسالمی تشریح می

 اختصاص یافته است.

( در استعمال رایج در زبان فارسی، 1) ؛رسدش از پیگیری مباحث، تصریح سه نکته مفید به نظر میپی

 شوند. اگر با توجه به فضای دانشگاهی متعارفعلوم اجتماعی و علوم انسانی معادل یکدیگر در نظر گرفته می

های ی تمایز قائل شد. رشتهتوان میان علوم اجتماعی و علوم انسانورزی داشته باشیم، میقصد اندکی دقت

های تعلیمی چون ادبیات و فلسفه در حوزة چون اقتصاد و علوم سیاسی ذیل علوم اجتماعی و رشته 94تعلیمی

 شوند.بندی میعلوم انسانی طبقه

                                                           
94 Disciplines 
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گیرد، دامنة وسیعی از تلقیات بر آن بار مورد استفاده قرار می« علم»که در زبان فارسی واژه ( هنگامی2)

آن نوری که خداوند بر قلب آن کس که اراده »تا « هامجموعه نظریات تجربیِ عاری از ارزش»از  شود؛می

که از علوم اجتماعی یا است؛ بنابراین هنگامی Scienceدر این نوشتار، منظور از علم، همان « تاباند.کند، می

 است. Economicsو  Social Sciencesآید، مراد این نوشتار همان علم اقتصاد بحثی به میان می

 یاد« داوری»و « گردآوری»شناسی و فلسفیِ علوم از دو اصطالح ( به طور متعارف در مطالعات روش3)

 قرُ شود. مقام گردآوری ناظر به کشف مسائل و پیشنهاد فرضیات است. در این مقام، پژوهشگر از طُمی

های تهشود. اما ارزیابی یافیک فرضیه نائل می مختلفی چون حدس، تخیل، الهام و ... به درک مسائل و پیشنهاد

گیرد؛ ادعا بر آن است که یگانه معیار در مقام گردآوری بر اساس مالک موجود در مقام داوری صورت می

مقام داوری علمی، تجربه است. به بیانی ساده و البته با فرض صحت تقریر رایج از این اصطالحات، آنچه 

های پژوهشگر در مقام داوری یا همان آزمون تجربی فرضیات و نظریات است. شمبنای علمی بودن است، تال

 به تفکیک دو مقام فوق، التفات به آن مهم است.« علم دینی»با توجه به اتکای وثیق منتقدان جریان 

 

 . علوم اجتماعی مدرن، تالش انسان مدرن برای بالغ شدن خودخوانده1
را  «خواهی در علوم اجتماعی و انسانیتحول»و « علم دینی»با ایدة های انتقادی یکی از نخستین مواجهه

 بندی نمود:توان در قالب ادعای زیر صورتمی

شود، محصول عقل و تجربه بشر است و البته ادعای الف: اساساً آنچه امروزه به نام علم شناخته می

های بر این باورند که شالوده های وحیانی نیست. حتی برخیعقل و تجربه در تعارض با دین یا آموزه

های اندیشمندان مسلمان در دوران شکوفایی تمدن اسالمی است؛ علوم کنونی، محصول تالش

 مهری مسلمانان و توجه غربیان واقع شد.هایی که بنا به دالیلی مورد بیشالوده

نسبت به آن  در اینجا قصد بررسی دقیق ادعای الف وجود ندارد اما به فراخور سیر مباحث، باید

گیری نمود. فهم پیدایش علوم اجتماعی مدرن نیازمند فهم خاستگاه انسان مدرن است. منظور از انسان موضع

، «تداوم تالش خویش»نضج یافت و با  95اش در عصر روشنگریهای معرفتیمدرن، بشری است که شالوده

ظهور »و « برچیده شدن نظام فئودالی» و همراهی وقایعی چون« اشفراهم نمودن بستر تأثیرگذاری اجتماعی»

 بشری را بر عهده گرفته است. ی، تدبیر تنظیمات اجتماعی اکثر جوامع امروز«انقالب صنعتی

ازهای رفع نیاگر به خاستگاه و ماهیت جنبش روشنگری توجه کنیم، خواهیم دید که اساس آن بر پایة 

است. بشری که به هر دلیلی، دیگر قصد  اتکای کامل بر خویشتن خویشهای مختلف با در عرصه بشر

                                                           
95 Age Of Enlightenment 
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خودش توانایی درک این باور رسیده است که  ندارد؛ بشری که بر آسماناز  راهنماییگونه پذیرش هیچ

؛ بشری که خودش رابطة شیوه داوری در اختالفات بشری و مواجهه با تعارضات منافع موجود را دارد

چنین نظری در این مجال میسر نیست اما ارجاع به بخشی  کند. هرچند اثباتخویش با طبیعت را تعریف می

 .بُر برای هدف مورد نظر است، بهترین میان«روشنگری چیست؟»از مقالة مستطاب کانت در پاسخ به اینکه 

است. نابالغی، ناتوانی از به  96آیی انسان از نابالغیِ به تقصیر خویشتنِ خویشروشنگری، برون»

دیگری است. این نابالغی، به تقصیر خویشتن است هرگاه علت  97هدایت کاربندی فهم خویشتن بدون

آن نه در نبود فهم، بلکه کمبود اراده و دلیری در به کاربندی آن بدون هدایت دیگری باشد. دلیر باش 

آسایی و ، این است شعار روشنگری. تن«شجاع باش در به کاربندی فهم خویش» 98در خردورزی!

ها، دیری پس از آنکه طبیعت آنان را از هدایت شود بخش بزرگی از انسانترسویی است که سبب می

مانند. اند[، با رغبت همة عمر نابالغ میدیگران رهایی بخشیده ]به لحاظ جسمی و طبیعی بلوغ یافته

روست که دیگران چنین ساده و آسان خود را به مقام قّیم ایشان برکشانند. نابالغی آسودگی است. ازاین

باشد که در حکم وجدان من  99کتابی داشته باشم که برایم اسباب فهم باشد، اگر پیشوایی روحانی اگر

که خود  ها، دیگر نیازی نیستباشد و اگر پزشکی داشته باشم که رژیم غذائی برایم برگزیند و مانند این

خاصیت گران این کار بیرا به زحمت اندازم. اگر بتوانم پولی بپردازم، مرا نیازی به اندیشیدن نیست؛ دی

ه ها را بهایی که از سر لطف، نظارت عالیه بر بخش بزرگی از انسانآور را برایم انجام خواهند داد. قیّم

ها[ به سوی بلوغ رفتن را نه فقط دشوار که بسیار خطرناک کنند که اینان ]انساناند چنان میعهده گرفته

ج هایی برای خارود را تحمیق کرده و با دقت از برداشتن گامبدانند. در ابتدا آنان جانوران دستاموز خ

کنند. آنگاه خطرهایی که اند،جلوگیری میشان، همان زندانی که آنان فراهم کردهشدن از قفسک کودکی

طرها دهند. اما این خکند را نشان میاینان را در صورت تالش به منظور به تنهایی گام برداشتن تهدید می

آموزند. با این حال، رگ نیستند؛ پس از چند بار سکندری خوردن سرانجام راه رفتن را میهم بزچندآن

 ,Kant)گردد های آتی میهایی، موجب ارعاب شده و مانع همة تالشهایی از چنین شکستنمونه

203, p. 1963)هم تازه آن -100وشنگری به هیچ چیز نیاز نیست مگر آزادی. ... برای ]دستیابی به[ این ر

. اما از 101زیانترین نوع آزادی: آزادی در به کاربری عمومی عقل خویش در همه موضوعاتبه کم

                                                           
96 Self-Imposed Nonage 

97 Guidance 

98 Spere Aude.؛ شعاری منتسب به هوراس شاعر رومی 
99 Pastor 

100 Freedom 

Freedom To Make Public Use Of One's Reason In All Matters 101 
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گوید: مشق کن! مأمور مالیاتی می-گوید: احتجاج مکن!نظامی می 102شنوم که: احتجاج مکن!فریاد می

 .Kant, 1963, p)گوید: احتجاج مکن! ایمان بیاور! پیشوای روحانی میپول بپرداز! -احتجاج مکن! 

اصالتًا  -آیی انسان از نابالغیِ به تقصیر خویشتنِ خویشبرون -... من بر نکته اساسی روشنگری  (204

انان ما تمایلی ندارند که نقش قیّم رعایایشان را روام، زیرا که حکمدر قلمرو مسائل مذهبی پای فشرده

ترین بارترین است، بلکه ننگینتنها زیانبازی کنند. همچنین نابالغی در مذهب نه 103در هنرها و علوم

 104.«( ,p. 1963Kant ,207)نیز هست 

سازگاری اهداف جنبش روشنگری با »ای برای توجیه بهانه صراحت و دقت عبارات کانت، راه هرگونه

های متفکران عصر توان یک مبنای مهمِ مجموعه تالشبندد. با این تفاصیل میرا می« های وحیانیآموزه

واجهه مو  درک مسائلروشنگری و پیروان ایشان را خودبنیادی و انقطاع آن از هرگونه راهنماییِ آسمانی برای 

علوم اجتماعی مدرن ابزاری ناظر به زندگی اجتماعی و البته بر  ،محسوب نمود. براین اساس با آن مسائل

مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه »گفته هستند. حاصل آنکه اساس مبنای پیش

ا کامالً رهایش را شناخته باشد، این گیرد. هرکس که تاریخ رنسانس را خوانده باشد، دانسته باشد، آدممی

بر « .(1۳۹۰, ی)خامنه اتشخیص میدهد. ... رنسانس مبدأ تحوالت گوناگونی ... در غرب شده ]است[ 

روزی که غرب در دوره ی رنسانس، علم و سیاست »ر این باور شویم این اساس طبیعی خواهد بود که ب

و روش زندگی را از دین جدا کرد، می خواستند به جای بهشتی که ادیان به انسانها وعده می دهند، در 

 دنیا برایشان بهشت بسازند. ... علم و عقل را مطلق کردند و گفتند دین کنار برود و علم و عقل بیاید

 «.(1۳۸۴b, یخامنه ا)

 

 مدرن ناظر به تدبیر دار انسانِ. علم اقتصاد مدرن، اجتهاد جهت2
های متفکرانی است که به لحاظ ادعای ب: هرچند که بپذیریم علوم اجتماعی مدرن حاصل تالش

ه جهای علمیِ خویش قائل نیستند، اما باید توها و توصیهمبنایی جایگاهی برای آسمان در فرایند تحلیل

ون علمی چکند و نه بایدها؛ به دیگر بیان ها صحبت میاصطالحاً علم اقتصاد راجع به هستداشت که 

های اقتصادی است و نه تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی در جامعه؛ اقتصاد در پی فهم روابط میان پدیده

                                                           
102 Do Not Argue! 

103 Arts And Sciences 

 گرفته شده است.  ( الهام(1389کانت )اکرمی )ة در برگردان این عبارات از ترجم 104
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جایگاهی برای « داوری» شود؛ بنابراین در مقاماین فهم نیز از طریق تجربه مورد ارزیابی واقع می

 کند.های وحیانی وجود ندارد. این دقیقه، اساساً مفهوم علم دینی را مضمحل میآموزه

پاسخ به ادعای ب، نیازمند شروع بحث از جایی دیگر است. تالش یا اجتهاد اقتصاددانان جریان متعارف، 

ست سه نکتة اساسی در این رابطه را بایرسد اما نمیبه نظر می های اقتصادیپدیدهیا  شواهدهرچند حول 

برای  مسئلۀ پژوهشکننده ( معیارهای ارزشی یا هنجاریِ مورد پذیرششان، تعیین1مورد غفلت قرار داد؛ )

مسئله  گرایشان است. یعنی پیش از وارد شدن به فضای داوری تجربی، معیارهای ارزشی یا هنجاری، تعیین

ن معیارها کنند. ایای ایفا میب دادن سامانه تحلیلی اقتصاددان نقش عمدهبرای ایشان است. این معیارها در ترتی

های ادراکات و تحلیل»، (p. 348, 1391)توان همان مقوالتی در نظر گرفت که در بیان شومپیتر را می

  105نام گرفته است.« علمیپیش

ن به تفسیر شواهد و آزمو هایی از پیش ساخته شدهچارچوبر فرایند داوری، بر اساس ( اقتصاددان د2)

هایی که منتج از عوامل بسیاری از جمله معیارهای ارزشی و هنجاری پردازد. چارچوبتجربی فرضیات می

 مۀ مشاهداتهر ای که تفسیرگبینیم، نه ارائه نظریهاست. آنچه که در واقعیت از نظریه پردازی اقتصاددانان می

اده، هاست. به بیان سفرضباشد، بلکه حذف برخی شواهد، انتخاب برخی دیگر و تمسک به برخی پیش

دارد. نقش ها را به سخن وا میاند و این اقتصاددان است که آنهای اقتصادی صامتمشاهدات یا فکت

 106رسد.معیارهای ارزشی و هنجاری نیز در اینجا واضح به نظر می

یری گتناسب جهتر هم نخواهیم بر تقدم معیارهای ارزشی در مرحلة  داوری دست بگذاریم، باید ( اگ3)

را مورد تأمل قرار دهیم. به بیان ساده، علم در مقام   های حاکم بر جامعهمجموعه مطالعات علمی با ارزش

ک فرایند بتنی بر علم در یهای مگذاریاری قابلیت ارائة هر نوع سیاستی را ندارد. سیاستذگتوصیه و سیاست

یان کنث شود. به برفت و برگشتی، نسبت به جامعه پیرامونی خویش قرار گرفته و بر آن اساس تعدیل می

                                                           

در سامانة  «هستة سخت»گفته، بتوان از مفهوم شاید در مقام تمثیل و البته برای روشن شدن جایگاه معیارهای ارزشی و هنجاریِ پیش 105 

حوالت ت تحلیلی الکاتوش بهره برد. شایان تأکید است که الگوی پیشنهادی الکاتوش اساساً از ایرادات مهمی در رنج بوده و توانایی تفسیر

 علمی را ندارد.

(، که از سردمداران تفکیک اقتصاد اثباتی از اقتصاد هنجاری است، در جایی از Milton Friedmanکه میلتون فریدمن )جالب آن 106 

 دممکن است وجود وشاه»کند: گیری معیارهایی ارزشی در فرایند داوری اذعان میبه نوعی بر جای« شناسی اقتصاد اثباتیروش»مقالة 

ها را به یک مورد تواند آندیگری که فرضیه بتواند با آنها سازگار باشد، برخی از این حاالت محتمل را حذف نماید؛ لیکن هرگز نمی

های جایگزین که به یک اندازه با شواهد محتمل که تنها مورد قابل سازگاری با شواهدی محدود باشد، کاهش دهد. انتخاب از میان فرضیه

، ...، پیشنهاد داده شوند. ... "سودمندی"و  "سادگی"بایست اختیاری باشد، ... ، توسط معیارهای ای میر باشند تا اندازهموجود سازگا

 «.(pp. 254–255 ,1391) تمامیت و سازگاری منطقی نیز از جملة همین معیارها هستند
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به سمت کنترل کردن/مهار کردن  108توانیم از این قضیه بگریزیم که علم از معرفت محضما نمی»  107بولدینگ

کند تبدیل به یک مسألة چه علم خلق میداند، آنکند، یعنی به سمت ساختن آن چیزی که میحرکت می

جوامعی که در آن جوامع، آن خرده فرهنگ  109های مشترکشود، و این ]مسأله[ به ارزشانتخاب اخالقی می

ر تواند به هیچ وجهی به پیش رود مگعلمی تعبیه شده است، وابسته خواهد بود ... تحت این شرایط علم نمی

، ]را اتخاذ نماید[ 110های مشترک مقتضی/مناسبنی، یعنی خرده فرهنگی با ارزشکه الاقل یک اخالق ضمآن

(Boulding, 1969, p. 3)». 

گیری توان اِبراز داشت که شکلبندی  نسبت به کارکرد و ماهیت علم اقتصاد میبنابراین و در مقام جمع

های اصلی تحلیل در علم اقتصاد متعارف برگرفته از معیارهای ارزشی و هنجاری و البته ناظر به تدبیر شالوده

تمسک به معیارهای ارزشی و هنجاری امور اجتماعی و اقتصادی جامعه انسانی است. پرواضح است که پس از 

گیری شبکه مفاهیم اصلیِ سامانة تحلیلی، عرصة وسیعی برای حذف آن شبکة مفاهیم وجود نداشته و نیز شکل

های قیاسی و تجربی اقتصاددانان، حداکثر، در راستای تعمیق و گسترش همان سامانۀ تحلیلی تالشو 

 ود.شبه این واقعیت با تمرکز بر علم اقتصاد ارائه می. در ادامه توضیحی اجمالی نسبت رودپیش می

تگاه ای تاریخی در پی درک خاسبیاییم به دور از تلقیات مشهور از ماهیت و کارکرد علم اقتصاد، به شیوه

« 111مبادله»و نیز کارکرد علم اقتصاد برویم. علم اقتصاد شامل مجموعه مطالعاتی است که به تحلیل و بررسی 

 «مبادله»گر، مقولة . اگر موضوع بررسی یک پژوهش112پردازدمی« هه با تعارضات منافع اقتصادیشیوة مواج»و 

لوب شیوة مط»اش، درکی از رسد که یکی از ارکان سامانة تحلیلیباشد، واضح به نظر می «تعارض منافع»یا 

 نظر بپردازیم. به تبیین این است. بیاییم با کنکاشی تاریخی،« شیوة مطلوب مواجهه با تعارض منافع»یا « مبادله

                                                           
107 Kenneth E. Boulding (1910-1993) 

108 Pure Knowledge 

109 Common Values 
110 Appropriate 
111 Exchange 

 توان برای اطالع از برخی توضیحاتمرور تعاریف علم اقتصاد و چرایی تمرکز بر این تعریف از حوصلة این نوشتار خارج است. می 112 

 به منبع زیر مراجعه نمود؛

Backhouse, R.E. And Medema, S.G. (2009), “Retrospectives: On The Definition Of Economics”, The 

Journal Of Economic Perspectives, Vol. 23 No. 1, Pp. 221–234. 
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ترین متفکر اقتصاد کالسیک، یگانه معیار برای یک عملِ روا یا ، به عنوان مهم113جان استوارت میل

دارد که مالک اعالم می 115داند. وی با پیگیری ایدة جرمی بنتهاممی 114درست را معیار فایده/مطلوبیت

 «سیاست»ا ی «انتخاب»، «عمل»مبنایی برای گزینش « عملحداکثرفایده/مطلوبیت برای حداکثر افراد متأثر از »

گیرد. در تعامل تقاضای کل با عرضه ، تقاضا و عرضه شکل می116درست است. بر اساس مفاهیم لذت و درد

 حداکثرسازی ویژگی احراز با یعنی–منابع به بهترین نحو  117کل، تعادل بازاری شکل گرفته و تخصیص

 .پذیردمی صورت -بازاری مبادلة یردرگ افراد برای مطلوبیت/فایده

حداکثرسازی  118بنابراین بر اساس رویکرد اقتصاد کالسیک، تخصیص منابع با سنگ محک

 ختاللاگیرد. بر اساس همین معیار است که یک وضعیت خاص به عنوان فایده/مطلوبیت مورد بررسی قرار می

و میل نیز به  119ف نئوکالسیک آدام اسمیتخالشود. جالب آنکه اَفهم می تعادلو وضعیتی دیگر به مثابه 

گرایی تصریح کرده و بر اساس آن مفاهیم کلیدی تحلیل خویش گرایی/مطلوبیتپذیرش چارچوب ایدة فایده

 (.1)جدول « 121مازاد رفاه اجتماعی»یا « 120تمایل به پرداخت»اند؛ مفاهیمی چون را ساخته

دار و ناظر به ش یا اجتهادی خودمختارانه، جهتحال اگر بپذیریم که مطالعات اقتصادی متعارف، تال

 توان از  مطالعات اقتصادیتدبیر تنظیمات اقتصادی جامعه در عرصة مبادالت و تعارضات منافع است، می

ها و هنجارهای تأثیرگذار در مقام فهم مسئله، روش تحلیل و نیز بومی یا اسالمی نیز سخن راند. اگر ارزش

ها توان از صبغة بومی یا اسالمی تحلیلهای بومی یا اسالمی باشند، میب به آموزهگذاری قابل انتساسیاست

گونه که مجموعه مطالعات اقتصادی همان ؛های ناظر به تنظیمات اقتصادی در جامعه سخن راندو توصیه

ق است اما اخال مدار در حوزة فلسفةگرایی تحلیلی ارزشنامید؛ فایده گرایانهاقتصاد فایدهتوان متعارف را می

 به شدّت بر محصوالت روش علمی و اجتهادی عالمان تأثیرگذار است. 

 

                                                           
113 John Stuart Mill (1806-1873) 

114 Utility 

115 Jeremy Bentham (1748-1832) 

116 Pleasure And Pain 

117 Allocation 

118 Benchmark 

119 Adam Smith (1723-1790) 

120 Willingness To Pay 

121 Social Surplus 



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

311 

 

 ها و مطالعات اقتصاد متعارفتحلیل سیر از مبنا تا سیاست

قاعدة راهنما  سطح اول:

گذاری مبنای سیاست و

ها باید )آنچه در انتخاب

 باشد(

ورت لذت ص گذاری و تدبیر نظام اجتماعی باید بر اساس مبنایسیاست

 رو:از این گیرد.

  قاعدة فایده یا مطلوبیت )پیگیری حداکثر فایده برای افراد متأثر از

 آن انتخاب یا سیاست( راهنمای عمل خواهند بود.

 فایده/ بهینه-های هزینهتحلیل( سازیMR=MC مبنای درک )

 گیرد.انتخاب عقالئی قرار می

سطح دوم: ابزار تحلیلی 

متناسب با قاعدة 

ها انتخاب ؛هنمای فوقرا

ها، و رفتارهای انسان

 طور که هستآن

زنند. از دست به انتخاب می« درد»و « لذت»ها بر اساس دو معیار انسان

 رو:این

 ه گیرند؛ مطلوبیتی کمفهوم ترجیحات یا تابع مطلوبیت شکل می

 122محتمالً بیشتر متکی بر لّذات و دردهای دنیوی است.

𝑈 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 
 در اینجا مطلوبیت، حاصل مصرف شخصی کاالهاست.

سطح سوم: 

گذاری اقتصادی سیاست

 و تدبیر تعارضات منافع

اید ها بگذاریها و سیاستتحلیل تخصیص منابع محدود و نیز توصیه

 معطوف به قاعدة راهنمای فوق باشد.

  در تخصیص کاالهای خصوصی: مواجهه تقاضا و عرضه در شرایط

 مل منجر به تخصیص بهینه منابع خواهد شد.رقابت کا

 

 

 ی و های تثبیتهای ناظر به کاالی عمومی و نیز سیاستدر تخصیص

بازتوزیعی: رسیدن به باالترین رفاه اجتماعی، هدف اصلی 

 گذاری است.سیاست

                                                           
پذیرند؛ از نظر ایشان لذت، فارغ از دنیوی و اخروی یا مادی و روحی بودنش، مالک عمل انسان گرایانی چون میل، چنین تخصیصی را نمیپر واضح است که معتقدان راستین اقتصاد متعارف و به طور خاص فایده 122 

 است.
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ضات مبادالت و مواجهه با تعار از مبنا تا سیاست در علم اقتصاد متعارف، تالش تحلیلی و تنظیمی اقتصاددانان ناظر به -1جدول 

 ؛ منبع: پیشنهاد تحقیقمنافع اقتصادی

 

توان به ارزش بنیان بودن تالش یک اقتصاددان در تمام مراحل ، میادعای ببنابراین در مواجهه با 

 علوم انسانی، ببینید در»ساز این پیشنهاد باشد که تواند زمینهاش استناد جست؛ واقعیتی که میفعالیت علمی

گوید. ... شما به مبانی خودتان نگاه کنید. تفکر ایمانی شما و میراث عظیم و عمیق شما به شما چه می

 «(1۳۸۴a, ی)خامنه اچنینی بسازیم؛ یک بنای مستقل ... باید یک بنای این

 

 نگری در مطالعات اقتصاد اسالمی متعارفبروز سطحی احتمال. تأملی دربارۀ ۳
با توجه به آنچه در بخش قبل راجع به جایگاه مفهوم فایده/مطلوبیت در مطالعات اقتصادی متعارف 

. در این ده شده استبه چه نحوی چی« گذاری اقتصادیاز مبنا تا سیاست»توضیح داده شد، دریافتیم که سیر 

 بخش با برخورداری از چنین بینشی، سراغ مطالعات اقتصاد اسالمی متعارف خواهیم رفت.

 های رفتاری انسان مسلمان مطرح شدهدر مطالعات اقتصاد اسالمی متعارف، مباحث بسیاری دربارة انگیزه

ند وی و وظایف الهی نیز حساس هستهایی که افزون بر منافع مادی و دنیوی، نسبت به منافع اخرهاست؛ انگیز

. نتیجه این عقالنیت در عرصة مصرف (et al. ,1395 یدریح ;et al. ,1389 یلیسه ;1382, ی)همچون عزت

گرفته های شکلشود. به داللت منطقی در چنین سیری، قیمتهای تقاضا و عرضه میو تولید منجر به منحنی

سیر »و از روایی برخوردار خواهند بود. اگر بخواهیم به بیانی متناظر با در بازارها، عامل تخصیص منابع بوده 

 طح دومسسخن بگوییم، مطالعات اقتصاد اسالمی برای آن در « از مبنا تا سیاست در مطالعات اقتصاد متعارف

که د نردازپمی «نظریة انتخاب عقالئی»یا  «نظریة مصرف» ،«تابع مطلوبیت فرد مسلمان»چون  موضوعاتیبه 

نیز ( در سطح سوم نتیجة تمسک به آن موضوعات را 2( در سطح اول مبنای لذت را پذیرفته و )1منطقاً )

پذیرند؛ در غیر این صورت چه محملی برای توجیه تمرکز بر تابع مطلوبیت در مطالعات اقتصاد اسالمی می

 (2)جدول وجود دارد؟ 
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سیر از مبنا تا 

 سیاست
 اد متعارفها و مطالعات اقتصتحلیل

ها و مطالعات اقتصاد اسالمی تحلیل

 متعارف

قاعدة سطح اول: 

مبنای راهنما و 

گذاری سیاست

)آنچه در 

ها باید انتخاب

 باشد(

گذاری و تدبیر نظام اجتماعی باید بر سیاست

 رو:از این اساس مبنای لذت صورت گیرد.

  قاعدة فایده یا مطلوبیت )پیگیری

متأثر از آن حداکثر فایده برای افراد 

انتخاب یا سیاست( راهنمای عمل 

 خواهند بود.

 سازی فایده/ بهینه-های هزینهتحلیل

(MR=MC مبنای درک انتخاب )

 گیرد.عقالئی قرار می

گذاری و تدبیر نظام اجتماعی باید بر سیاست

، صورت به معنای موّسع آنمبنای لذت، 

 رو:گیرد. ازاین

  قاعدة فایده یا مطلوبیت )پیگیری

ای ، بربه معنای موسّع آنحداکثر فایده، 

افراد متأثر از آن انتخاب یا سیاست( 

 راهنمای عمل خواهند بود.

 سازی فایده/ بهینه-های هزینهتحلیل

(MR=MC مبنای درک انتخاب )

 گیرد.عقالئی قرار می

سطح دوم: ابزار 

ا تحلیلی متناسب ب

قاعدة راهنمای 

ها و انتخاب ؛فوق

رفتارهای 

طور ها، آنانسان

 که هست

« درد»و « لذت»ها بر اساس دو معیار انسان

 رو:زنند. از ایندست به انتخاب می

  مفهوم ترجیحات یا تابع مطلوبیت شکل

گیرند؛ مطلوبیتی که محتمالً بیشتر می

 متکی بر لذّات و دردهای دنیوی است.

𝑈 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 
در اینجا مطلوبیت، حاصل مصرف 

 االهاست.شخصی ک

« درد»و « لذت»ها بر اساس دو معیار انسان

 رو:زنند؛ از ایندست به انتخاب می

  مفهوم ترجیحات یا تابع مطلوبیت شکل

ذّات متکی بر لگیرند؛ مطلوبیتی که می

 است. و دردهای دنیوی و اخروی

𝑈 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛 , 𝑧, 𝑖, … ) 
در اینجا مطلوبیت، حاصل مصرف 

خاب در چارچوب انتشخصی، 

ضوابط شرع )همچون عدم اسراف(، 

انفاق به دیگران، ایثار، پرداخت 

 است.  زکات و ...

سطح سوم: 

گذاری سیاست

اقتصادی و تدبیر 

 تعارضات منافع

ها تحلیل تخصیص منابع محدود و نیز توصیه

ها باید معطوف به قاعدة گذاریو سیاست

 راهنمای فوق باشد.

 وصی: در تخصیص کاالهای خص

مواجهه تقاضا و عرضه در شرایط رقابت 

ها تحلیل تخصیص منابع محدود و نیز توصیه

ها باید معطوف به قاعدة گذاریتو سیاس

 راهنمای فوق باشد.

  :در تخصیص کاالهای خصوصی

مواجهه تقاضا و عرضه در شرایط رقابت 
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کامل منجر به تخصیص بهینه منابع 

 خواهد شد.

 
 

 های ناظر به کاالی عمومی در تخصیص

: های تثبیتی و بازتوزیعیو نیز سیاست

رسیدن به باالترین رفاه اجتماعی، هدف 

 گذاری است.اصلی سیاست

کامل منجر به تخصیص بهینه منابع 

 خواهد شد.

 
 

های ناظر به کاالی عمومی و نیز در تخصیص

های تثبیتی و بازتوزیعی: رسیدن به سیاست

اصلی  باالترین رفاه اجتماعی، هدف

 گذاری است.سیاست

مقایسه تطبیقی سیر از مبنا تا سیاست میان مطالعات اقتصادی متعارف و مطالعات متعارف اقتصاد اسالمی. ستون دوم عیناً  -2جدول 

 است؛ منبع: پیشنهاد تحقیق 1برگرفته از جدول 

 

ر هد بود که آیا سیهای برآمده از چنین بینشی نسبت به مطالعات اقتصاد اسالمی آن خواحال پرسش

آیا ، مورد پذیرش اقتصاددانان اسالمی است؟ 2با همین صراحتِ قید شده در جدول  سطوح اول تا سوم،

مبنای تخصیص منابع یا همان  123توجیهی برای پذیرش سطح اول عنوان شده از منظر اسالمی وجود دارد؟

ا و ها در دوطرف تقاضهای انسانهة انتخابتواند مبتنی بر مواجشیوة مواجهه با تعارضات منافع اقتصادی می

تارهای های خداپسندانه بر رفعرضه در عرصة بازار باشد؟ به دیگر بیان، حتی با فرض حکومت نسبی انگیزه

گرفته از مواجهة تقاضا و عرضه، از نظر اسالمی مبنای مناسبی برای های نسبی شکلعوامل اقتصادی، قیمت

در علم اقتصاد متعارف، دلیل تمسک به رفتارهای « گذاریز مبنا تا سیاستا»تخصیص منابع است؟ در سیر 

اعدة ها بر اساس قها و توصیههای تقاضا و عرضه روشن است؛ از آنجا که باید تحلیلانتخابی افراد و منحنی

ت. حال سمرتبط بهره جتحلیلی بندی شود، باید از ابزارهای گرایی صورتگرایی/مطلوبیتراهنمای عملِ فایده

نسبت داده شده به مطالعات متعارف اقتصاد اسالمی از نظر « از مبنا تا سیاست»سؤال آن است که آیا سیرِ 

عنوان شده از منظر اسالمی  دومهای اسالمی قابل دفاع است؟ آیا توجیهی برای پذیرش سطح مبانی و آموزه

                                                           
 های جدی مواجه باشد. برای توضیحات بیشتر به مقاله زیر مراجعه شود:گرایی به عنوان قاعدة راهنمای عمل، انتخاب یا سیاست با دشواریتگرایی/مطلوبیرسد از منظری اسالمی، اتکا به فایدهبه نظر می 123 

هایی گذاری اقتصادی: درسهای آن در سیاستنظریة اخالق هنجاری و داللت»(، 1392عربی، س. ه.، رضائی، م. ج. و موحدی بکنظر، م. )

 .50-29، 2، مشاره 4، سال معرفت اقتصاد اسالمی، «د اسالمیبرای اقتصا
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فراد بر اساس دستورات اسالمی عمل بیاییم فرض کنیم در یک جامعة اسالمی، برخی از ا 124وجود دارد؟

های و برخی نیز علیرغم مسلمان بودن، در مجموع، سازگار با همة آموزه -درصد افراد جامعه 5مثالً -کنندنمی

ها و تخصیص گیری قیمتآنگاه این رفتارها در شکل -درصد افراد جامعه 20مثالً -کننداسالمی عمل نمی

های نسبی فوق در تخصیص منابع را توان حکمرانی قیمتورت آیا میمنابع نقش خواهند داشت. در این ص

گذاری در عرصة کاالی عمومی پذیرفت؟ در مواردی که با وضعیت شکست بازار مواجهیم یا قصد سیاست

گرایی رواست؟ بر اساس تقریر فوق، به واقع جایگاه دین در گرایی/مطلوبیتداریم، تمسک به مبنای فایده

رای دخالت دین از مجگیری راجع به تعارضات منافع اقتصادی چیست؟ آیا صِرف موضع تخصیص منابع و

ها و لبرای اسالمی تلقی نمودن تحلی گرایانهگرایانه/مطلوبیترفتار مسلمانان در دستگاه تحلیلی فایده

 های حاصله کافی است؟توصیه

 نگری فراهم آورد. بهناب از سطحیها و نکات، محملی برای اجترسد که تأمل بر این پرسشبه نظر می

مراقب باشیم دچار سکوالریزم پنهان ... نشویم. گاهی اوقات در ظاهر تبلیغات، تبلیغات »هر حال باید 

دینی است، حرف، حرف دینی است، شعار، شعار دینی است اما در باطن، سکوالریزم است. ... در 

  .«(1۳۹1, یخامنه ا) شودری میآنچه که بر زبان جا ،ها دخالتی نداردریزیبرنامه

 

 و راهِ پیشِ رو بندی. جمع۴
، ابهامات غیرقابل انکاری دربارة ماهیت چنین تحولی «اجتماعیتحول علوم »علیرغم تکرار مفاهیمی چون 

خواهی با خواهی در علوم اجتماعی تا کجاست؟ تفاوت این تحولوجود دارد؛ اساساً گسترة چنین تحول

هایی مقدماتی برای رفع های متعارف در این علوم در چیست؟ هدف این مقاله فراهم آوردن پاسخپیشرفت

که البته به نحوی هر سه مورد تأکید آیت اهلل  شناختی استلب سه مالحظه مهم معرفتاین ابهامات در قا

 ای مدظله الوارف نیز بوده است.خامنه

مالحظه نخست در باب مشخص ساختن خاستگاه علوم اجتماعی مدرن است. اگر به خاستگاه و ماهیت 

کنیم، خواهیم دید که اساس آن بر  گرفتن علوم اجتماعی مدرن توجهجنبش روشنگری به عنوان عصر ریشه

                                                           

گونه که در ادبیات متعارف اقتصاد اسالمی موجود است، امتناع منطقی دارد. رسد تصریح تابع مطلوبیت انسانِ مسلمان، آنبه نظر می 124 

 ود:زیر مراجعه ش مقالهضیحات بیشتر به توان میان لذائذ دنیوی و اخروی ضریب تبدیلی در نظر گرفت. برای توکه نمیحداقل آن

ساحته؛ درآمدی گرایی دونقد ابتنای اقتصاد اسالمی بر مطلوبیت» (، 1395، عسکری، م.، نعمتی، م. و موحدی بکنظر، م. )ه.  وفا، م.زاهدی

 .84-59 ، 17، شماره 9، سال مطالعات اقتصاد اسالمی، «گرایی دینیبر تکلیف
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های مختلف با اتکای کامل بر خویشتن خویش است. بشری که به هر دلیلی، پایة رفع نیازهای بشر در عرصه

گونه راهنمایی از آسمان ندارد؛ بشری که براین باور رسیده است که خودش توانایی دیگر قصد پذیرش هیچ

اجهه با تعارضات منافع موجود را دارد؛ بشری که خودش رابطة درک شیوه داوری در اختالفات بشری و مو

صراحت مشخصات این جنبش نیز تا حدی است که امکان سازگار نشان  کند.خویش با طبیعت را تعریف می

 رسد.های وحیانی منتفی به نظر میدادن اهداف آن با آموزه

های اصلی تحلیل در علم اقتصاد دهگیری شالومالحظه دوم در باب کارکرد علوم اجتماعی است. شکل

متعارف برگرفته از معیارهای ارزشی و هنجاری و البته ناظر به تدبیر امور اجتماعی و اقتصادی جامعه انسانی 

 گیری شبکه مفاهیم اصلیِ است. پرواضح است که پس از تمسک به معیارهای ارزشی و هنجاری و نیز شکل

های قیاسی و تجربی آن شبکة مفاهیم وجود نداشته و تالش سامانة تحلیلی، عرصة وسیعی برای حذف

توان گونه که میهمان ؛روداقتصاددانان، حداکثر، در راستای تعمیق و گسترش همان سامانة تحلیلی پیش می

ات یریم که مطالعحال اگر بپذگرایانه نامید. گرایانه/مطلوبیتو البته باید علم اقتصاد متعارف را علم اقتصاد فایده

دار و ناظر به تدبیر تنظیمات اقتصادی جامعه در اقتصادی متعارف، تالش یا اجتهادی خودمختارانه، جهت

توان از  مطالعات اقتصادی بومی یا اسالمی نیز سخن راند. اگر عرصة مبادالت و تعارضات منافع است، می

گذاری قابل انتساب به سیاستها و هنجارهای تأثیرگذار در مقام فهم مسئله، روش تحلیل و نیز ارزش

یمات های ناظر به تنظها و توصیهتوان از صبغة بومی یا اسالمی تحلیلهای بومی یا اسالمی باشند، میآموزه

توان از یک بنای مستقل در سطوح سه گانه و البته به ؛ اینجاست که منطقاً میاقتصادی در جامعه سخن راند

یاد « ادیگذاری اقتصسیاست»و « ابزار تحلیلی متناسب»، «با تعارض منافعقاعدة راهنمای مواجهه »هم پیوستة 

 کرد.

نگری در مطالعات اقتصاد اسالمی متعارف است. باید از کسانی مالحظه سوم دربارة امکان بروز سطحی

اده شده نسبت د «از مبنا تا سیاست»به دنبال تحول در علم اقتصاد هستند پرسید آیا سیرِ با رویکرد اسالمی که 

انی توان حکمرهای اسالمی قابل دفاع است؟ آیا میبه مطالعات متعارف اقتصاد اسالمی از نظر مبانی و آموزه

های نسبی در تخصیص ]بایسته یا عادالنه[ منابع را که مبتنی بر دستگاه تحلیلی قیمت

منابع و  یگاه دین در تخصیصگرایانه است پذیرفت؟ بر اساس این تقریر، به واقع جاگرایانه/مطلوبیتفایده

گیری راجع به تعارضات منافع اقتصادی چیست؟ آیا صِرف دخالت دین از مجرای رفتار مسلمانان در موضع

اصله کافی های حها و توصیهبرای اسالمی تلقی نمودن تحلیل گراییگرایی/مطلوبیتفایده دستگاه تحلیلی

 است؟

گیری مطالعات منسوب جاد تأمل در راستای روند متعارف شکلتالش این مقاله در ارائة مالحظة سوم، ای

به اقتصاد اسالمی است؛ حال اگر قائل به وجود چنین دشواری باشیم، مسیر تحول در علوم اجتماعی و به 

 طور خاص در علم اقتصاد به سوی اسالمی سازی چه خواهد بود؟
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، ابتداً باید در پی درک نظرگاه اسالمی «تاز مبنا تا سیاس»رسد با توجه به سطوح سه گانة به نظر می

ها و بالتّبَع در حوزة تعارضات منافع بود؛ بنابراین پرسش نخست ما راجع به قاعدة راهنما در حوزة انتخاب

های درست از منظری اسالمی معیار انتخاب»؛ «از منظری اسالمی قاعدة راهنما چیست؟»آن خواهد بود که 

ایستگی است که باید در پی ابزار یا مفاهیم تحلیلی متناسب رفته و در نهایت پس از تصریح این ب« چیست؟

 گذاری اقتصادی متناسب با این سامانة تحلیل و هنجاری حاصل خواهد آمد.سیاست
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علوم  از دیدگاه فرهنگستان شبکه اسالمی تحقیقات و تولید علوم انسانی اسالمی

 اسالمی

 125سیدمهدی رضوی     

 126زادهالعراقینحسن شیخ

 127ابراهیم صادقی

 چکیده:

 

است و در این راستا تولید علوم کارآمد  افق حرکت انقالب اسالمی دستیابی به تمدن نوین اسالمی

از جایگاهی مهم برخوردار است و راز تأکیدات مقام معظم رهبری بر تولید علوم انسانی اسالمی را 

های پیش روی تولید علوم انسانی اسالمی، ایجاد شبکه در همین نکته باید جست. اما از ضرورت

قیقات ای تحهای خود ناچار است به گونهحقق آرمانباشد. انقالب اسالمی برای تاسالمی تحقیقات می

ای کرده و سازماندهی کند که نتایج تحقیقات، به تولید علوم انسانی اسالمی و به تبع آن به را شبکه

سالمی انظام  یکمقدورات جامعه در  یانجریقات، تحقاسالمی شبکه تحقق تمدن اسالمی منتهی شود. 

 یبرا« عادالنه و یرپذمستقل، رقابت» یقاتیاز ارتباطات تحق «سازیندشفاف و فرآ یاب،توسعه ی،منطق»

 .است ی،توسعه همه جانبه تفاهم اجتماعتحقق تمدن اسالمی از طریق 

برای تحقق شبکه اسالمی تحقیقات الزم است که ارکان هسته مرکزی این شبکه توصیف بیشتری 

ی تحقیقات، هدفی را که از تأسیس شبکه یابد. نبود هر کدام از ارکان هسته مرکزی شبکه اسالم

سالمی بانک ا»، «ای تحقیقاتمدیریت شبکه»اسالمی تحقیقات ترسیم شده است، مختل خواهد کرد. 

از جمله ارکان ضروری هسته مرکزی، « طرح گفتگوی سازمانی»و « مدل مطالعات تطبیقی»، «اطالعات

                                                           
  عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسالمی، نویسنده مسئول مقاله125

  پژوهشگر گروه منطق و روش شناسی فرهنگستان علوم اسالمی126

  پژوهشگر گروه فلسفه فرهنگستان علوم اسالمی127
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ت، مقاله ضرورت وجود شبکه اسالمی تحقیقا باشد. در ایندر برپا ساختن شبکه اسالمی تحقیقات می

توصیف تفصیلی قیود تعریف آن و کارکردهای هر کدام از ارکان هسته مرکزی آن را در برپایی شبکه 

 اسالمی تحقیقات تبیین خواهد شد.

 

 

ای تحقیقات، بانک اسالمی اطالعات، مدل مطالعات شبکه اسالمی تحقیقات، مدیریت شبکه ها:کلیدواژه

 ی، طرح گفتگوی سازمانیتطبیق
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 مقدمه: تمدن اسالمی و ضرورت تولید علوم متناسب با آن

های جامعه پاسخ داده بدون تحقیقات، نیازمندی های یک جامعه پویا است.تحقیق و پژوهش از ضرورت

ت، های جامعه در تحقیقابرای رفع نیازمندی شود.شود و در رشد و تکامل جامعه دچار اخالل ایجاد مینمی

را مالحظه کرده و با تغییر در نظام مفاهیم منجر به تکامل جامعه  هانسبت بین مفاهیم موجود و نیازمندی

مجموعه مفاهیم موجود به این معنا که برای رفع نیاز جدید الزم است الف( 1374)حسینی الهاشمی، .شودمی

 کهد آید پدی یجدیدمفاهیم و  های جدیدی تولید شدهدستخوش تغییر شوند تا نسبتبه کمک تحقیقات، 

های اسخ به نیازپ ،جدید و به تبع مفاهیمتوان گفت برای تولید قدرت رفع نیاز را داشته باشند. بر این اساس می

ای از هم بریده نیستند و با هم یک ت دارد. اما نیازهای هر جامعه، انجام تحقیق ضروربخش جامعه تکامل

کند کدام نیاز از منزلت بیشتری در جامعه دهند که معین میرا تشکیل می بندینظام دارای روابط و اولویت

برخوردار است و حساسیت و گرایش جامعه نسبت به هر نیازی چه مقدار است. وقتی نیازها در ارتباط با 

یازهای شود که از نگذارند و در نهایت نیازهای ترکیبی در جامعه تشکیل میگیرند، بر هم تأثیر میهم قرار می

شود. چرا که نیازی که جامعه بیشترین حساسیت را روی آن دارد، آنچنان مهم است جوامع دیگر متمایز می

ن گیرد و در نتیجه مهمتریکه برآورده ساختن نیازهای دیگر نیز به تبع رفع آن نیازمندی مشخص انجام می

ها با محوریت آن شکل خواهد گرفت. به شود و نظام نیازمندیها مینیازمندی، محور تبیین دیگر نیازمندی

 ای که اولویتشای که اولویتش برآورده سازی نیازهای خوراک و پوشاک خود است با جامعهعنوان مثال جامعه

برپا کردن پرچم اسالم در قلل رفیع جهانی است، در عمل، نظام نیازمندی متفاوتی خواهند داشت. به همین 

 آید متفاوت خواهد بود. جهتها توسط تحقیقات به دست میاین نیازمندی هایی هم که برای حلدلیل پاسخ

 داری علم نیز بر این تحلیل استوار است. 

ردد. گعلم اسالمی و علی الخصوص علوم انسانی اسالمی به منظور پاسخ به نیازمندی مشخصی ایجاد می

باشد. هدفی که از این جامعه خود می جامعه ایران به دنبال انقالبی که کرده است خواهان تحقق اسالم در

در آن، هم »تمدنی که   128باشد.انقالب اسالمی توسط رهبران آن ترسیم شده است، تحقق تمدن اسالمی می

ی با امواج جهانی علم هست، هم پیشرفت هست، هم عزّت هست، هم عدالت هست، هم قدرت مقابله

های ند انجام تحقیقاتی است که پاسخ نظام نیازمندیبنابراین جامعه ایران نیازم 129«هست، هم ثروت هست؛

                                                           
 ( بیانات در دیدار مسئوالن نظام1383/ 08/ 06)  ی،مقام معظم رهبر 128

 های علم و فناوریها، مراکز رشد و پارکها، پژوهشگاهگاهبیانات در دیدار رؤسای دانش،  2۰/۰۸/۹۴مقام معظم رهبری، 12۹ 
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توان تحقیقات را ساماندهی بریم. اما چگونه میها به علوم اسالمی نام میخود را به دست آورد که از پاسخ

کرد که به تولید علوم انسانی اسالمی منتهی شود؟ فرهنگستان علوم اسالمی قم در زمینه ساماندهی سازمان 

های بسیاری داشته است و اساس تولید علم اسالمی در جامعه را به اصالح سازمان تولید هشتولید علم پژو

علم بر اساس منطق جامع و هماهنگ کننده معارف بشری می داند. ایده اصلی این سازمان برای تحقق علوم 

ابتدا با  رددانسانی اسالمی، ایجاد شبکه اسالمی تحقیقات می باشد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی می گ

های مرتبط با ضرورت شبکه اسالمی تحقیقات بررسی گردد. سپس با استفاده داده« استدالل منطقی»استفاده از 

اطالعات، تعریف و ارکان شبکه اسالمی تحقیقات در منابع فرهنگستان علوم اسالمی مورد « اسنادی»از روش 

اسالمی به صورت شفاهی و در قالب جلسات  گیرد. عمده مباحث پژوهشی فرهنگستان علومدقت قرار می

 و در این مقاله سعی شده است به اصل منابع ارجاع داده شود.  130پژوهشی ارائه شده است

 ضرورت ایجاد شبکه اسالمی تحقیقات برای تولید علوم اسالمی -1

ه انجام مقدورات جامعتحقیق فعلی اجتماعی است و در ارتباط با امور متعدد اجتماعی و با استفاده از منابع و 

ای به گیرد؛ در حالی که هر نیاز و مسألهای انجام میگیرد. تحقیق برای رفع نیاز و ارائه پاسخ به مسألهمی

محقق یا مسأله تحقیق را از جامعه  (1377آید. )حسینی الهاشمی، صورت اجتماعی و در بستر جامعه پدید می

یا برای او در تعامل با جامعه و در بستر آن، مسأله تحقیق ایجاد گیرد و خویش )به عنوان سفارش تحقیق( می

شود و هم خود ای به واسطه شرایط اجتماعی ایجاد میشود. در این حالت هم انگیزه تحقیق در هر مسألهمی

 الف(1371گیرد. )حسینی الهاشمی، مسأله تحقیق در ارتباط با شرایط اجتماعی شکل می

نیز نیازمند به تفاهم و تعامل با جامعه است تا بتواند صحت سیر تحقیق و محصول محقق در فرآیند تحقیق  

تحقیق را تضمین کند. در سیر انجام هر تحقیقی )از ابتدا تا انتها( ارتباطات علمی میان محقق و با سایرین 

ول ن چنین نباشد، محصگردد. هر تحقیقی مشاور، ناظر، مدیر و یا حداقل ناقد و ارزیابی دارد و اگر ایبرقرار می

مند تحقیق تنها در دست محقق مانده و عرضه نخواهد شد و در نتیجه هیچ کس از وجود آن تحقیق بهره

توان تحقیق را انجام داد. )حسینی نخواهد گردید. در واقع تحت ارتباطات علمی مشخصی است که می

 (1375الهاشمی، 

                                                           
  www.isaq.ir حدود 6000 فایل صوتی مربوط به جلسات مؤسس دفتر فرهنگستان )که بسیاری از آنها پیاده سازی شده( در پرتال فرهنگستان به نشانی  130

، امکان استفاده از آن فراهم است.وح مختلف دسترسیسطقرار داده شده است که البته با   

http://www.isaq.ir/
http://www.isaq.ir/
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است. این مقدورات توسط جامعه پدید آمده است و محقق  انجام هر تحقیقی نیز نیازمند مقدورات اجتماعی

م گیرد و بدون این نظامند انجام میبدون آنها امکان تحقیق را ندارد. تحقیق به وسیله مواد و اطالعاتی نظام

، گردد. از دیگر سوشود(، امکان تحقیق سلب میاطالعات و مفاهیم )که توسط دیگر افراد جامعه تولید می

تحقیقی نیازمند مقدورات سیاسی است و محققی که اعتبار الزم برای انجام تحقیقی را نداشته باشد، انجام هر 

گردد. همچنین هر تحقیقی نیازمند منابع مالی است که جزء مقدورات توسط جامعه، متصدی انجام تحقیق نمی

قرار دارد و محقق در تعامل  های مختلفی در جامعهباشد. این مقدورات در دست افراد یا سازماناجتماعی می

آورد. بنابراین انجام تحقیق مستقل از جامعه و بدون با ایشان امکانات الزم برای تحقیق را به دست می

ب( ممکن است که محقق نسبت 1371باشد. )حسینی الهاشمی، پذیر نمیکوچکترین ارتباط با جامعه امکان

ه تأمین مقدورات الزم برای تحقیقش ناآگاه باشد. مثالً به ارتباطات اجتماعی حاکم بر تحقیق خود و نحو

مند به مسأله تحقیق خویش گردد و یا محقق ممکن است نسبت به اینکه چه عواملی باعث گردید که عالقه

چه سازمانی هزینه تحقیقات او را تأمین کرده است و یا بر اساس چه نظام مفاهیمی به تولید علمی پرداخته 

یم را حاکم بر تحقیق خود فرض کرده است، اشعار نداشته باشد؛ اما بدون وجود این است و کدام مفاه

 ب(1374ارتباطات و مقدورات نیز امکان تحقیق وجود ندارد. )حسینی الهاشمی، 

 ضرورت ایجاد شبکه تحقیق -

هینه قیق را بو مقدورات الزم برای تح -که اغلب برای محقق ناخودآگاه است-توان این ارتباطات را اما آیا می

کرد و از آن کارایی باالتری گرفت؟ برای پاسخ به این سؤال باید دید که این ارتباطات و مقدورات چه تأثیری 

گذارند و از خالل آن متوجه شد که آیا ضرورت دارد در ارتباطات و بر تحقیق و محصوالت تحقیق می

 مقدورات الزم برای تحقیق، تصرف کرد یا خیر.

های جامعه دارد و در چه فرآیندی مسأله دانند که مسأله تحقیق چه نسبتی با نظام نیازمندیاگر محققین ب

گیرد، اوالً خواهند توانست که مسائل اصلی تحقیق که پاسخگوی نیازمندی جامعه تحقیق برای ایشان شکل می

گویی اسخه محققینی به دنبال پاست را مورد توجه قرار دهند و به مسائل تبعی نپردازند. ثانیاً با شناخت اینکه چ

شتری رود. در نتیجه حجم بیهای مضر در پاسخ به مسائل مشابه از بین میاند، موازی کاریبه چه مسائلی رفته

گیرد. بنابراین ضرورت دارد ارتباطات تحقیق با نظام های جامعه مورد بررسی قرار میاز مسائل و نیازمندی

مند ارتقا یابد تا مسائلی که نیاز اصلی جامعه است ائل تحقیق آگاهانه و قاعدههای جامعه و ایجاد مسنیازمندی

 مورد دقت قرار گیرد.
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مند باشد و آگاهانه از مفاهیم موجود جامعه در همچنین اگر رابطه میان محققین و نظام مفاهیم جامعه قاعده

حقق شوند و دیگر مدارند، معین میتحقیق خود استفاده نمایند، اوالً مسائل تحقیق که هنوز پاسخ مشخص ن

آورد که قبالً تحقیق در مورد آنها صورت گرفته است. ثانیاً با توجه به گویی به مسائلی روی نمیبه پاسخ

منزلت مفاهیم در جامعه اقدام به پژوهش و تولید پاسخ برای نیازمندی های جامعه می کند که در نتیجه نیاز 

شود که در ادامه نوشتار توضیح داده خواهد امعه انتظار دارد برآورده میواقعی جامعه، به آن صورت که ج

 شد.

راری توانند با برقافزایش تفاهم روی محصوالت و فرآیند تحقیق نیز امری امکان پذیر است. محققین می

تفاهم  ،ارتباط میان خود اوالً در فرآیند تحقیق و تولید محصوالت علمی مشارکت داشته باشند و از این طریق

میان خویش را افزایش دهند. در واقع اطمینان از صحت نتایج تحقیقاتی یکی از ثمرات ارتباط محققین با 

 باشد. ثانیاً با منسجم شدن فرآیندهای تحقیق )به دلیل ارتباط محققین با یکدیگریکدیگر در فرآیند تحقیق می

بد. در نتیجه یاسرعت و دقت تولید علم افزایش می و به نقد گذاشتن فرآیندهای تحقیق و اصالح و بهینه آنها(

مند، منسجم و آگاهانه گردد تا بتوان سرعت و دقت از این منظر نیز ضرورت دارد تا ارتباطات تحقیقاتی قاعده

 انجام تحقیق در کشور را افزایش داد.

ه تحقیق از جهات کند کمجموعه ارتباطات مقدوراتی که برای انجام تحقیق ضروری شمرده شد، معین می

از به تکامل سازی بوده و نیمختلف وابسته به شرایط اجتماعی است و این ارتباطات به هم پیوسته قابل بهینه

آگاه کردن ارتباطات سازی و خودمندسازی، قاعدهدارد. بنابراین ضروری است ساختاری برای هماهنگ

 ایجاد شود. یعنی تمامی جوانب تحقیقات را بهتحقیقاتی و خصوصیت مقدورات اجتماعی الزم برای تحقیق 

مند خودآگاه، در بستری مناسب به یکدیگر مرتبط سازد. از این ساختار تعبیر به سازمان صورت یک نظام قاعده

تواند چنین خاصیتی را از خود نشان دهد که به کنیم. البته سازمان تولید علم در صورتی میتولید علم می

ای است که امکان هبری شود. حجم ساختارهای تولید علم در یک جامعه به گونهمتمرکز راصورت غیر

متمرکز عمل شود. بنابراین این سازمان مدیریت متمرکز آن وجود ندارد و باید در سطوح بسیاری از آن غیر

ز ساختار انامیم تا برداشت سازمان متمرکز متمرکز عمل کند، شبکه تحقیق میتولید علم را که مجبور است غیر

 تولید علم ایجاد نگردد.

مند است که منجر به افزایش سرعت، دقت و تأثیر تحقیقات شبکه تحقیق در واقع یک نظام منسجم و قاعده

های جامعه )اعم از خودآگاه و ناخودآگاه( به دلیل حجم و نوع ارتباطاتی خواهد شد. چرا که اوالً نیازمندی

ظام شود. همچنین با مشخص شدن نها میتر تبدیل به نظام نیازمندیسریعشود، که در شبکه تحقیق ایجاد می
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آید. می تر به دستهای جامعه سریعهای جامعه در شبکه تحقیق، مسائل تحقیق متناسب با نیازمندینیازمندی

وازی ند و از مکثانیاً شبکه تحقیق برای محققین به صورت برخط، ارتباطات الزم تحقیقاتی را ساماندهی می

ق دهد. همچنین شبکه تحقینماید و از این منظر نیز سرعت تحقیق را افزایش میهای مضر جلوگیری میکاری

سازی ارتباطات، ایجاد ابزارهای تحقیقاتی، ساماندهی فرآیند تحقیقات، دسترسی آسان به اطالعات مندبا قاعده

عمومی بر تحقیقات شبکه( و ایجاد احساس کارا  معتبر، در اختیار عموم قرار دادن تحقیقات )به عنوان نظارت

بودن و مورد استفاده بودن محصوالت تحقیقات و پیگیری دائمی بازخورد تحقیقات به جامعه محققین، دقت 

هد ددهد. از منظر دیگر محصول ایجاد شده را در اختیار مخاطبان خاصش قرار میدر تحقیقات را افزایش می

قات را افزایش دهد. بنابراین وجود شبکه تحقیق برای افزایش سرعت، دقت و وری تحقیتا تأثیر و بهره

 باشد.وری در تحقیقات امری کامالً ضروری میبهره

 ضرورت ساخت شبکه اسالمی تحقیق برای تولید علوم انسانی اسالمی -

از طرفی  ای کردن تحقیق وجود ندارد.مندی مشخص، امکان شبکهبدون وجود جهتباید در نظر داشت که 

هایی گیرد و بنابراین نظام نیازمندیهای جامعه شکل میها و حساسیتهای جامعه تابع گرایشنظام نیازمندی

 باشد. دار میسازی برایشان است، جهتکه شبکه تحقیق در پی پاسخ

بندی های جامعه متصل است. در طبقهها و حساسیتهمچنین نظام مفاهیم مورد قبول جامعه نیز به گرایش

گردد به کدام مفهوم بیش از مفاهیم دیگر باید ملتزم بود و از منزلت بیشتری میان مفاهیم مفاهیم مشخص می

ه ای، مجموعتر است. هنگامی که برای پاسخ به مسألهبرخوردار است و مالک صحت مفاهیم منزلت پایین

لید اط مفاهیم تغییر کند و یا مفهوم جدیدی تومفاهیم موجود توانایی پاسخ به مسأله را ندارند، باید نظم و ارتب

شود و در نظام مفاهیم جایگاه پیدا کند. در این صورت اینکه از چه مفاهیمی در پاسخ به مسأله استفاده شود 

و زمینه ایجاد ارتباط جدید میان مفاهیم و یا زمینه تولید مفهوم جدید گردد، تابع این نکته است که به کدام 

ط تر کردن محیای که به دنبال اسالمیتری برای ما دارد. جامعهبیشتری داریم و منزلت رفیعمفهوم اعتماد 

دنبال  ای بهداند. چنین جامعهدینی میتر و باالتر از جامعه غیرزندگی خود است، منزلت مفاهیم دینی را رفیع

شود. ی در جامعه محقق میتحقق دین در زندگی خود است و در نتیجه نیازمندی او با جریان مفاهیم دین

محقق اگر ناخودآگاه از نظام مفاهیمی برای پاسخ به نیازهای جامعه استفاده نماید که برای معارف دینی جایگاه 

ا کند، مفاهیم دیگری رها و علومی که تولید میمورد انتظار جامعه را ترسیم نکرده باشد، ناخودآگاه در پاسخ

گردد. بنابراین نظام مفاهیم عامل تعارض میان پاسخ و نیازمندی جامعه می دهد و همین در جامعه جریان می
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باشد و از این منظر نیز شبکه تحقیق با استفاده از نظام های جامعه میای تابع گرایش ها و حساسیتهر جامعه

 شود.دار میمفاهیم خاص، جهت

ها ز تابع گرایششود( نیحقیق به آن پرداخته مینحوه ارتباط محققین با یکدیگر و انجام تحقیق )که در فرآیند ت

ای برای تحقیق اهداف خود نیازمند ایجاد فرآیند خاصی های جوامع متفاوت است. هر جامعهو حساسیت

آورد. در واقع یک های خود را در قالب علوم مختلف به دست میباشد که پاسخ نیازمندیبرای تحقیق می

ی تحقیقاتی هاتحقیق نیاز است که معین کند انواع منابع اطالعاتی و فعالیتنظام جامع روش تحقیق در شبکه 

ای هگیرند که منجر به تولید علم متناسب با اهداف و ارزشمتناسب با آنها چگونه در کنار یکدیگر قرار می

اشد و نب( به عنوان مثال وقتی نحوه تعامل معارف استنباطی از دین با معارف دیگر مشخص 5شود.)جامعه می

ه توان استفاده نمود و یا چهای تحقیقاتی میمعین نشود که در دانشگاه از معارف استنباطی در چه فعالیت

توان انتظار داشت که تحقیقات کشور منجر به توان روی این معارف انجام داد، چگونه میهایی را میفعالیت

کنیم که بعضاً به جای مفروض گرفتن این معارف تولید علوم انسانی اسالمی شود؟ به همین دلیل مشاهده می

های تجربی و سعی در تحقق آنها در جامعه، به بررسی درستی و یا نادرستی این معارف از طریق روش

ه کند که منجر بای توصیف میپردازند. به عنوان مثال چنانچه اسالم، رفتار اقتصادی جامعه را به گونهمی

ه کنند که به دلیل وابستگی قیمت به عرضهای تجربی ادعا مید، برخی با روششوگسترش ایثار در جامعه می

هایی از دین، به دنبال تبیین ارتباطات مطلوب اجتماعی و تقاضا این گزاره غلط است. در حالی که چنین گزاره

ن با نابرایها منتقل نمایند. بهای علمی باید وضعیت موجود جامعه را به سمت تحقق این گزارهاست که مدل

ها و اهداف آن جامعه ترسیم ای باید متناسب با گرایشتوجه به اینکه نظام جامع روش تحقیقی در هر جامعه

 دار خواهد بود.باشد، جهتشود، شبکه تحقیق نیز از این منظر که ارائه دهنده این نظام جامع می

نند، انگیزه کن برای تحقیق استفاده میمسائل تحقیق، نظام مفاهیمی که محققی»از وابستگی و مرتبط بودن 

محققین برای پاسخ به مسائل، نظام جامع روش تحقیق که محققین تابع آن، فرآیند تحقیق خود را معین 

سازی این روابط، مشخص های جامعه و امکان بهینهها و حساسیتبه گرایش« نماید و مباحثی از این دستمی

توان شبکه تحقیق را بنا کرد. چرا که ایجاد یش و حساسیتی، نمیگردد که بدون وجود هیچگونه گرامی

ها و تحقیقات جامعه، بر پایه همان گرایش« وریسرعت، دقت و بهره»ارتباطات صریح برای افزایش 

گیرد. جامعه ایران نیز که به دنبال تحقق تمدن اسالمی قیام کرده و انقالب اسالمی ها صورت میحساسیت

های خود در قالب علوم انسانی اسالمی ناچار است که شبکه ، برای تأمین نظام نیازمندیایجاد کرده است

ت ای شدن تحقیقاهای اسالمی، مبنای شبکهها و حساسیتاسالمی تحقیقات را بنا نماید که در آن گرایش
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ت را به هم اای خاص همه تحقیقبه شیوهکه  است ایشبکه گیرد. بنابراین شبکه اسالمی تحقیقات،قرار می

منجر به گسترش، هماهنگی و جهت بخشی به تحقیقات دهد که را جریان می مقدورات جامعهو داده ارتباط 

از طریق تولید علم اسالمی و  های جامعه اسالمیحل نیازمندیبرای باالیی « وریبهرهدقت و  ،سرعت»با 

 شود.علی الخصوص علوم انسانی اسالمی می

 ی تحقیقاتمشخصات شبکه اسالم -2

توصیفی که تا کنون از شبکه اسالمی تحقیقات انجام گرفت، ضرورت ساماندهی ارتباطات و مقدورات 

اجتماعی را برای انجام تحقیقات به منظور تولید علوم انسانی اسالمی و تحقق تمدن اسالمی به وسیله آن 

قات ارائه فی از شبکه اسالمی تحقیکند. اما برای تحقق شبکه اسالمی تحقیقات نیازمندیم که تعریمشخص می

کنیم که جامع همه مشخصات الزم برای شبکه باشد و مانع از اغیار گردد. چنین توصیفی از شبکه اسالمی 

های سازمان تولید علم الزم برای تولید علوم انسانی اسالمی کند که معیار صحت و شاخصتحقیقات کمک می

ردد و گتار، ابتدا توصیف جامعی از شبکه اسالمی تحقیقات ارائه میارائه گردد. بنابراین در این قسمت نوش

شود و دلیل قرار گرفتن آن قید در توصیف از سپس تمامی قیود و مشخصات بر شمرده برای آن تبیین می

 شبکه اسالمی تحقیقات بیان خواهد گردید.

 

تحقق  یراب یقاتیتباطات تحقاز اراسالمی نظام  یکمقدورات جامعه در  یانجر یقات،تحقاسالمی شبکه 

 .است یتوسعه همه جانبه تفاهم اجتماعتمدن اسالمی از طریق 

 

 می باشد.« نیروی انسانی، ابزارها و امکانات»که در این تعریف منظور از مقدورات جامعه 

 باشد. «سازیندشفاف و فرآ یاب،توسعه ی،منطق»نظام اسالمی در این شبکه باید 

 (6)است.« و عادالنه یرپذمستقل، رقابت»در این شبکه  و ارتباطات تحقیقاتی

 

 کند. یموارد جدا م یگررا از د یقتحق اسالمی است که شبکه یودیق یدارا توصیف این

 جریان -
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از تحرک مقدورات جامعه  یناش یاجتماع «یرورتشدن و ص»و  یاجتماع یاییپو یک یقتحقاسالمی  شبکه

 یفر تعرد یاند جریق ین. بنابراشودیم یر به توسعه تفاهم اجتماعنظام ارتباطات خاص است که منج یکدر 

 نییبه صورت خاص و مع یتوسعه تفاهم اجتماع یجادا یناظر به تحرک و تالش جامعه برا یقشبکه تحق

  است.

 جامعه مقدورات -

که  ندکیم یانب یدق ین. اگیردیشکل م یمقدورات در نظام ارتباطات مشخص یاناز جر یقتحق شبکه اسالم

. رددگینم یلو بدون وجود مقدورات اساساً تشک یستارتباطات ن یاافزار و صرف نرمسازمان تولید علم 

 به هم نظام یکهستند که در  «ی، ابزارها و امکاناتیانساننیروی » یفتعر ینمنظور از مقدورات جامعه در ا

 . یندنما نیرا تأم)که تحقق تمدن اسالمی است( تا هدف شبکه  شوندیمرتبط م

o نیروی انسانی 

ر د یقکه تحق کندیم یانو ب دهدیم یلو مشاوران را تشک یرانمد ین،اعم از محقق ینجادر ا نیروی انسانی

 قاتیاست که نظام تحق یو مشاوران یرانمد یازمندو ن گیردیمحقق انجام نم یک یلهو به وس ییجامعه به تنها

عنی ؛ به این ممختلف و مردم است ایهدر رشته یناعم از متخصص یزن ینمنظور از محققاما . یندرا کنترل نما

 یهاگمانه یمام، تاسالمی تحقیقات و شبکه گیردیقرار م ینعضو محقق یزن پردازدیگمانه م یدهر کس به تولکه 

 . کندیم یآورجمع ین،شده را با حفظ سطوح محقق یدتول

 ندگیب یوغ برداشتن با اسالمی می این است که انقالبعلت حضور آحاد مردم در تولید علوم انسانی اسال

 شود، می تحقیر انسانی که هنگامی. کند جلوگیری انسانیت و انسان تحقیر از تا دارد سعی هاانسان از خدا غیر

 از رباالت قدرت تابع خود های نیازمندی بیان در حتی لذا. گردد می او تابع و شده خود باالتر قدرت مقهور

 اسیر و بنده نباید اینکه به اعتقاد با کند، می زندگی اسالمی انقالب فضای در که انسانی اما. ودش می خود

 نای در که را خود هاینیازمندی طلب و پرسش تا یابدمی شهامت و شجاعت باشد، خدا از غیر دیگری کس

یابد می هتوسع بیشتری سرعت با هانیازمندی ای،جامعه چنین در لذا. نماید بیان است، شده ایجاد جدید فضای

 .رآیندب هانیازمندی از حجم این به پاسخ عهده از تواندنمی خاصی، نهاد و شرکت یا گروه یا ای که فردبه گونه

همچنین حجم تولید علوم انسانی غربی و تأثیرات آنها در جامعه و محققینی که در سازمان تولید علم غربی 

ی است که با صرف حضور جمع محدودی در سازمان تولید علم، توانایی اشود به گونهبه کار گرفته می

 یقاتتحق اسالمی شبکه لذا شود را نخواهیم داشت.پاسخگویی به حجم شبهاتی که به جامعه ایران وارد می

 را هاینیازمند که کسانی همان یعنی کند؛ها و شبهات را مطرح مینیازمندی این به پاسخ کردن مشارکتی ایده
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یقات کنند و شبکه اسالمی تحقمشارکت می آنها به گوییپاسخ اند، درو شبهات را دریافت کرده اندداده وسعهت

 .  به گونه ای طراحی می شود که حضور آحاد جامعه در تولید علم را ممکن سازد

o ابزارها 

 یحت افزارها وافزارها تا نرمسخت از تواندیابزارها م یندارند که ا یازن ییبه ابزارها یقانجام تحق یبرا هاانسان

 یابد؛یکاهش م یارعلم بشر بس یدابزارها حجم تول ینتفکر را شامل گردد. بدون وجود ا یبرا یمنطق یابزارها

. ابزار ددهیم یشعلم را افزا یداشد و سرعت و دقت تولبیعلوم م یدتول گریلعلم تسه یدچرا که ابزار تول

 یدت جداطالعا یدو تول یزنبه گمانه یازانجام آن ن یکه برا یقاتیتحق هاییتلبا به عهده گرفتن فعا یعلم

د در آن وجو یداتیاز نظام اطالعات که هنوز تول ییهاخانه یشاطالعات موجود، نما ی)مانند دسته بند یستن

از  یردو موا شده است یداز قبل تول ییهاآنها پاسخ یکه برا یکردن اطالعات موجود با سؤاالت بطندارد، مرت

زاد آ یدجد یهاگمانه یدتول ی( ذهن محقق را براگوییمیم یداطالعات جد یددست که به آن مقدمات تول ینا

تمرکز محقق بر  یلدل هب ین. همچندهدیم یشرا افزا یداطالعات جد یدسرعت تول یل،دل ینکرده و به هم

  .یابدیم یشافزا یزن یداتولت یندقت ا شود،یعلم م یدجد یدکه منجر به تول هایییتفعال

o امکانات 

 یقن تحقتا بتوا یردقرار گ یقتحق یارباشد که الزم است در اخت یم یاز مقدورات جامعه، امکانات یگرد یا پاره

باشد که در سطور قبل در یم« قدرت، اطالعات و ثروت» ینجارا به سرانجام رساند. منظور از امکانات در ا

 .استمورد آن توضیح داده شده 

 نظام اسالمی -

و  داناست که هماهنگ و منسجم شده یکدیگرو مرتبط با  یوستهاز اجزاء به هم پ یامجموعه یبه معن نظام

 یتاست که مقدورا ینا یمعن ینشبکه به ا یفنظام در تعر ید. وجود قسهم هر یک در منتجه نظام معین است

 .گیرندیقرار ممند و جهتهماهنگ  یوسته،هم پ مجموعه ارتباطات به یکدر  شوندیکه درون شبکه وارد م

به هم  یارتباط یچگونهمنتزع از هم باشد و ه کند،یمقدورات شبکه را به هم مرتبط م که یچنانچه ارتباطات

باطات مجموعه ارت ینتا ا همچنینداد.  یلمشخص تشک یتبا هو مجموعه ارتباطات یک توانینداشته باشد، نم

 ازبود.  یمآثار ارتباطات مقدورات با هم نخواه ییافزاو منسجم نگردند، شاهد هم هماهنگ یوسته،به هم پ

جانب دیگر تعیین سهم تأثیر برای هر جزء در منتجه مجموعه به معنی ورود گرایش و حساسیت ایجاد کننده 

ص ی مشخنظام در مجموعه است. به این معنی که هر جزء متناسب با حساسیتی که جامعه به آن دارد، منزلت

شود. در نتیجه در جامعه ایران که برای جریان کند و سهم تأثیرش در منتجه کل معین میدر مجموعه پیدا می
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اسالم در زندگی خود انقالب کرده است، سهم تأثیر هر جزئی باید متناسب با دیدگاه اسالم تعریف شود. 

ات تحقیقاتی و نظامی که از این ارتباطات کند که نحوه ارتباطمفهوم نظام اسالمی به همین نکته اشاره می

 ای رقم بخورد که در نهایت به تولید علم اسالمی منتهی گردد.گیرد، باید به گونهشکل می

o منطقی 

که از  است یزمروش و مکان یک شود،یم یفکه در شبکه تعر یکه نظام ارتباطات کندیم یانب یمنطق قید

 ینظام ارتباطات در شکل گسترده آن منطق ینخوردار است. ابر یادارکات اجتماع یسازهماهنگ یتظرف

است(  دم)که سامان دهندة محاسبات عموم مر یاضیاتدر ر یاست که مانند چهار عمل اصل یمشخص

دار قضاوت عهده یفرد یاو  ی. همانگونه که در جامعه منصبشودیدهنده پژوهش در سطح عموم مردم مسامان

 یمندبه عنوان ابزار و قاعده یو آحاد جامعه در مورد چهار عمل اصل یستدر مورد صحت محاسبات ن

 یزافته آن در جامعه نیدر شکل گسترش  یقتحق اسالمی محاسبه، تفاهم دارند، نظام ارتباطات درون شبکه

 یکه عنوان ب یقاگر نظام ارتباطات درون شبکه تحق یگرداشته باشد. به عبارت د یدرا با یتیخصوص ینچن

در جامعه،  یبه صورت منطق مشخصاسالمی  مندیو با جهت هماهنگ یوسته،ارتباطات به هم پمجموعه 

بخش بودن خود در جامعه اهمبود و خصلت تف یمارتباطات شبکه با هم نخواه ییافزانشود، شاهد هم یعموم

 برای تحقق یسطوح مشارکت مردم یعبه پژوهش در جم یدهسامان ییتوانا یجهرا از دست خواهد داد. در نت

نظام  کیبه عنوان  یاساختار  نیزم،شبکه در قالب روش، مکا ینرا نخواهد داشت. بنابراعلوم انسانی اسالمی 

 . کندیها در جامعه عمل مها و سازمانافراد، گروه ینواسطه ب

 بانیپشتالزم به عنوان  یو با کمک ابزارها بخشییآگاه یقدر جامعه از طر ینظام منطق ینا مشخصاً ایجاد

 یدر مورد مقدورات اقتصاد گیرییمتصم یقنه از طرگردد؛ یارتباطات و اطالعات در جامعه انجام م یفضا

خواهد  )که در ادامه توضیح داده عالوه بر حفظ استقالل ارتباطات در شبکه یبترت ینبه ا .مناصب قدرت یاو 

 قاتیابزارها در شبکه تحق یناز جمله مهمتر . به عنوان مثالشودیم یز، ضامن هماهنگ عمل کردن شبکه نشد(

ت اس یزنگمانه هایینهارائه زم یقها است. از طرو پردازش گمانه ینشو گز یزن گمانه یالزم برا ینهزم یجادا

 هیهر کس به صورت مستقل و هماهنگ با بق یو برا یابدیتحقق مزنی مردم در گمانهکه حضور و مشارکت 

 یقق از طرمنط یکبتواند به عنوان  یدنظام ارتباطات شبکه با یگر. به عبارت دشودیمفراهم  یزنامکان گمانه

ورت ص ینا یرشبکه گردد. در غ ییمردم در برپا یمشارکت آزادانه و حداکثر یجادتفاهم، باعث ا یجادقدرت ا

 یرکه زشب جادیاصل ا یجهکه در نت باشدیو به اجبار م یمردم، به صورت دستور یتنها راه مشارکت حداکثر

 . آیدیم یدسازمان متمرکز پد یکسؤال رفته و 
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o یابتوسعه 

وسعه در در جامعه و ت یقاتگام با رشد تحقباشد و هم یابتوسعه یدبا یقتحقاسالمی ارتباطات شبکه  نظام

و  دنظام، رش یندر ا یانتحرک و جر یر. چرا که مقدورات جامعه در سیابدبتواند توسعه ب یدادراک جامعه، با

امعه، و با رشد ادراکات ج یجکه به تدر گرددیمتحرک باعث م یرشبکه ثابت و غ یک یجاد. ایابندیتوسعه م

ن را نداشته ارتباطات متناسب با آ یبرقرار ییتوانا یق،که نظام ارتباطات شبکه تحق یردشکل گ هایییازمندین

جامعه  یقاتو کنترل تحق شکندیه شده و مبر اثر رشد مقدورات جامعه فرسود یقشبکه تحق یجهباشد؛ در نت

سعه و متناسب با رشد و تو باشدینم یستابه صورت ثابت و ا ینظام منطق ینا ین. بنابرادهدیرا از دست م

تار شبکه در تعامل با ساخ یزتکامل جامعه، شبکه و منطق آن ن یان. در واقع در جریابدارتقا ب تواندیم یقاتتحق

 . یافتتکامل خواهد 

o شفاف 

و  یقحقت یاتعمل یندفرآ گردد،یمقدورات جامعه برقرار م یانم یقتحقاسالمی که در شبکه  یارتباطات کلیه

به دست  جیآن از نتا یشفاف و قابل دسترس است و شبکه و اعضا یگراند یبرا آید،یکه به دست م یجینتا

در جامعه استفاده  یمقدور راز ه تواندیخود م یگاهو جا یازمتناسب با ن یز. هر کس نشوندیمند مآمده بهره

انحصار و ساختار متمرکز  یجادمحدود شدن شبکه و ا یبه معنا یر. شفاف نبودن در هر کدام از موارد زیدنما

با چه  یسازمان یا یکه چه کس یستمشخص ن ینکها یندارد. به معن یکه با مفهوم شبکه سازگار باشدیم

ل کرده است و هر کس که به دنبا یدرا تول یچه محصول یقاتی،تحق ینده فرآو در چ یو چه امکانات ییابزارها

بر  یزشبکه ن یجاد. اساس ایابداطالعات دست  ینبا اجازه سازمان مربوطه به ا یدمسائل است با ینشناخت ا

 .یدآعلم به وجود نمی یددر تول یو گرنه امکان مشارکت عموم گیردیموارد شکل م ینبر ا بخشییآگاه

o ساز رآیندف 

 ین. در امایدنیم یلرا تسه یقانجام تحق یقطر ینو از ا گیردیصورت م سازییندفرآ یقتحقاسالمی شبکه  در

 را انجام یتیچه فعال یدبا یدارد و در چه زمان یفیچه وظا یقتحق یککه در انجام  داندیم یحالت هر کس

 یتاطالعا یهااز چه بانک ینکها ه. از جملیدرار نمابرق یسازمان یرغ یاو  یارتباط سازمان یدهد و با چه کسان

 یسانچه ک یاو  یردمشاوره بگ تواندیم یاز چه کسان ی. در چه زمانیدنما یهته تواندیمنابع مورد نظر خود را م

 نیا تأمر یقاتشتحق ینههز توانندیم ییهاسازمان یا. چه افراد و یندنما یابیمتن او را ارز یدبا یاو  توانندیم

ی گیرد. مثالً در تعیین مبانو تمامی این فرآیندها به ثمر رسیدن علم اسالمی مورد توجه قرار می و .... یندنما

تحقیق خود از منابع اسالمی باید استفاده نماید و ابتدا نیز توصیف کمال پدیده مورد تحقیق خود از منابع 
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برای انتقال پدیده از وضعیت موجود خود به ای اسالمی را به دست آورد تا بر اساس آن توصیف، نظریه

  کمالی که دین تعریف کرده است، ارائه نماید.

 تحقیقاتی ارتباطات -

 ینکننده ا یانب «یقاتیتحق» گیرد. قیدتحقیقاتی شکل میاز ارتباطات  یدر بستر نظام یقتحقاسالمی  شبکه

ر د یجار« انسان، ابزار، امکانات» مطلق ارتباطات مقدورات جامعه )شامل یقمطلب است که در شبکه تحق

ه ارتباطات، شبک ینمطلق ا یفو بدون توص دهیمیالزم است را مورد توجه قرار م یقتحق یجامعه( که برا

 یاو  یاسیمنتزع از ارتباطات س یقشبکه تحق یفاگر توص مثالًنخواهد بود.  یشود واقعمی یفکه تعر یقیتحق

. یدآق فراهم نمیمحق یبرا یقتحق ینهبسنده شود، زم یارتباطات فرهنگ فیو تنها به توص یردانجام گ یاقتصاد

که ثمره آن مجوز انجام  گرددیم یجادمحقق ا یاعتبار اجتماع یقدر انجام تحق یاسیچرا که با ارتباطات س

نخواهد شد و در  ینتأم یقانجام تحق ینههز یبدون ارتباطات اقتصاد ین. و همچنباشدیق در جامعه میتحق

 در واقع شبکه تحقیق با نظام دادن به ارتباطات تحقیقاتی، سعی می .گرددیفراهم نم یقتحق یجادا ینهزم یجهنت

 کند گرایش های محققین، فرآیند فکری آنها، منابع تحقیقاتی ایشان و مسائل تحقیقاتی آنها را هدایت نماید.

همه  یا یبخش یاناز جر ی،ارا که هر شبکهاست. چ یقتحق یراز شبکه غ یقشبکه تحق یزمم ید،ق ینا همچنین

ای شبکه یمکنیم یاناست که ب یقاتیتحق یدو با کمک ق گیردینظام ارتباطات شکل م یکمقدورات جامعه در 

 . باشدیم یقشبکه تحق یم،آن هست یفکه در حال تعر

o مستقل 

مستقل از  یسازمان یار کس و ه یقتحقاسالمی که در شبکه  داردیم یانارتباطات است و ب یدبودن ق مستقل

رتباط، ا ی( برقرار کرده و در برقراریو اقتصاد یفرهنگ یاسی،در شبکه، ارتباط )اعم از س تواندیم یگرید

 یتشعالنوع ف ییندر تع خود. در واقع هر کس با اراده مستقل باشدینم یگریسازمان د یاوابسته به شخص و 

را متقبل  یققتح یکانجام  ینههز یارا بدهد.  یقتحق یکانجام  یشنهادپ دتوانی. مثالً مگیردیم یمدر شبکه تصم

که در  آیدیم یدنظام متمرکز پد یکنگردد،  یفمستقل تعر یقاتیساختار تحق یکشود. چنانچه ارتباطات در 

از  دو اراده افرا یارصورت اخت ین. در اباشدیصالح خود میمراجع ذ ییدمنوط به تأ یهر ارتباط یآن برقرار

 یقاتقتح یافتن. سرعت شودیم یقاتشده، محدود شده و منجر به کند شدن سرعت تحق یجادتمرکز ا یقطر

جامعه  در یتکامل مفهوم یعنیباالتر رود،  یقاست و هر چه سرعت تحق یقکم شدن زمان انجام تحق یبه معن

در انجام  محقق یزهو انگ یلم ت،یقاعوامل کند و تند شدن سرعت تحق یناز مهمتر یکیافتد. می اتفاقزودتر 

 قیتالش در انجام تحق ینهباال رود، زم یقاو در انجام تحق یمحقق و شدت روح یزهاست. چنانچه انگ یقتحق
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 یسازمان ایهر شخص و  یق. در شبکه تحقگرددیم یقباعث سرعت در انجام تحق یشترباالتر رفته و تالش ب

ند و در کدر آن را دارد، ارتباطات آزادانه و مستقل برقرار می قیتحق یزهکه انگ یبه صورت مختار در موضوع

مرکز است که در سازمان مت یدر حال ین. اگیردیمحقق در ساختار شبکه مورد توجه قرار م یزهانگ یرمتغ یجهنت

وق افهماهنگ شدن اراده محقق با اراده م یبرا یقابل توجه ینههز یاو  نزما یددر محقق، با یزهانگ یجادا یبرا

 .یابدیکاهش م یداربه صورت معنا یقسرعت تحق یجهخود مصرف گردد و در نت

o یرپذرقابت 

برخوردار هستند و مستقل بودن ارتباطات را مطلق در نظر  یمستقل هایسطوح مختلف شبکه، از اراده وقتی

 یاطهر نوع ارتب تواند. چرا که هر کس میشودیمواجه م یشبکه در برخورد با تخلف با مشکل جد یریم،بگ

کل در مش ینحل ا ی. برامایدشبکه را مخدوش ن یو هماهنگ یوستگیرا در شبکه برقرار کند و نظم، به هم پ

نوع از  نی. در اکنندیمتناسب با آن استفاده م یقیو تشو یهیتنب یلمتمرکز از عزل و نصب و وسا یهانظام

را متخلف  یدسازمان( عمل نما یوان اراده محورسازمان )به عن یرکه خالف اراده مد کسی هر هاسازمان

مانع  توانیتمرکز م یجاد. البته هر چند با انمایدیکنترل م راو با ابزار عزل و نصب تخلفات  کندیمحسوب م

مشکل  ینفع ار یبرا یقتحقاسالمی . شبکه شودیکننده تحرک در شبکه م یفتخلف شد، اما تمرکز عامل تضع

تمرکز، محدود نشود و هم سرعت تحرک  یقاز طر یاراتهم اخت ینکها یه و براو کنترل تخلف در شبک

اده. در شبکه، ارکندیدرخواست م یدر شبکه را از بازار اجتماع یازمورد ن هایالیتفع یابد، یشاطالعات افزا

 یدت تولمانع سرع تمرکزی صورت به هادارند که نه اراده یوابستگ یکدیگربه  ایبه گونه هاآگاهی و ها

ب عزل و نص عمالًدر شبکه  ین. بنابراشوندیم یکدیگرها با منشأ تقابل اراده هایو نه آگاه شوندیم یآگاه

و فروش خدمات و اطالعات است که  یدخر ی،کنون یاجتماع یطبلکه با توجه به شرا گیرد؛یصورت نم

شبکه  در یرپذارتباطات رقابت یک هیج. در نتکندیم ینکاربران را تضم یشجذب و ارتقاء و کاهش و افزا

تخلفات در نظام ارتباطات مستقل گردد و  یجادمانع ا تواندیکه تابع عرضه و تقاضا، م گیردیشکل م یقتحق

 تقاضا مشارکت داشته باشد. یادر عرضه محصول و  تواندیم یسازمان یاهر کس و 

o عادالنه 

 ینبازار آزاد در ا و یبرالیستیتسلط نگاه ل یبه معن یقاتاسالمی تحق ارتباطات در ساختار شبکه پذیریرقابت

است  یمعن نیبه توازن و عدالت نداشته باشد، به ا یکه توجه یریپذ. ارتباطات مستقل رقابتیستساختار ن

متمرکز  ساختار یکساختار شبکه را به سمت  ی،و فرهنگ یاقتصاد یاسی،س یعامکانات وس یکه شخص دارا

 تواند هر نوعمی یاست که هر کس ینمستقل بودن ارتباطات ا یخواهد داد؛ چرا که معنانتقال  یزتحکم آم
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کردن ارتباطات در شبکه، حذف تمرکز و  یرپذکه هدف از رقابت ی. در حالیدنما یجادرا در شبکه ا یارتباط

باشد  ایبه گونه یداارتباطات در شبکه ب یدر برقرار هااستقالل اراده ینها است. بنابرااستقالل اراده ینتضم

 یرغ توانیسطوح ارتباطات را نم یتمام ینها نگردد. بنابرااراده یگراراده بر د یککه موجب تسلط ظالمانه 

مطرح شده  گیریتوازن و حفظ جهت یجادا یبرا یقدر شبکه تحق یهسته مرکز یجادا یدهمتمرکز بنا کرد و ا

شبکه  گیریمحدود و مربوط به حفظ جهت یاربس یته مرکزهس هاییتق الزم است. البته فعالیدر شبکه تحق

قابل انجام در  یرکه غ دهدیرا انجام م هایییتاست و تنها فعالاسالمی تحقیقات در تحقق تمدن اسالمی 

 هسته است.  یناز ا یرونب

 تحقق تمدن اسالمی  -

ت که جامعه ای اسان نیازمندیغایتی که شبکه اسالمی تحقیقات به دنبال آن است، تحقق تمدن اسالمی به عنو

ایران برای رسیدن به آن انقالب کرده است. تمدن اسالمی به عنوان نحوه مدنیتی است که در آن تمامی شئون 

کند و سطوح حیات انسان و تمامی ارتباطاتی که انسان با خود، خدا، انسان های دیگر و طبیعت برقرار می

 ست. در واقع شبکه اسالمی تحقیقات اصلی ترین بخش تولید فرهنگمتناسب با دین میبن اسالم تعریف شده ا

گیری اصلی که بر اساس آن نظام مسائل، دهد. جهتجامعه ایران را برای رسیدن به این مقصد تشکیل می

کند. در غیر شود را مفهوم تمدن اسالمی بیان مینظام مفاهیم و نظام روش تحقیق شبکه اسالمی تحقیق بنا می

 توان اسالمی دانست.گردد را نمیگیری شبکه تحقیقی که ایجاد میت جهتاین صور

 یهمه جانبه تفاهم اجتماع توسعه -

است که  یناست و به دنبال ا یتوسعه تفاهم اجتماع تمدن اسالمی،تحقق  یبرا یقتحقاسالمی شبکه  هدف

تفاهم م یفضا یکو جامعه در رقم نخورد  یاجتماع یهسرما یاو  یاسیبا استفاده از قدرت س یتوسعه اجتماع

همه  قیتحقاسالمی  هتوسط شبک ینگردد. توسعه تفاهم اجتماع یاجتماع هاییتا دچار ناهنجار یابدارتقا 

چرا که  کند؛ینم یفرا در خود تعر یموضوعات خاص یاو  نگردیانجام نم یجانبه بوده به صورت بخش

 یگروه یا یفرد یقاتو مختص به تحق پوشاندیرا م ینظام اجتماع یگشت تمام یانکه ب یقیگستره شبکه تحق

شده و  یدهنظام د یکرد در گییکه در جامعه انجام م یاتیتحق یتمام ،شبکه ین. در ایستن یمشخص

رت همه را به صو یتفاهم اجتماع کندیم یسع یقطر ینو از ا گرددیم ینمع یقاتتحق یرشان با ساارتباطات

و تأثر  ریجدا کردن تأث یها به معنقسمت یجامعه از باق یقاتاز تحق ین قسمتجانبه توسعه دهد. منعزل کرد

ر در قسمت آن باعث تأث یرنظام به هم مرتبط است و تأث یک عهاز کل جامعه است. چرا که جام یقاتآن تحق
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 بکهشدر  یدشود، ناچار با یدر هر قسمت ییردر جامعه اگر باعث تغ یقیشود و لذا هر تحقها میقسمت یباق

 داشته باشد.  یگاهیجا یقتحق اسالمی

وسعه ت تحقق تمدن اسالمی از طریق آن محقق گردد و منجر به یودق یبا تمام یقتحقاسالمی شبکه  چنانچه

نکرده  را محقق مایداشته یقتحق اسالمی که از شبکه یتینگردد، در واقع هدف و غا یهمه جانبه تفاهم اجتماع

از  یفحت توصص یاربه صورت مع یدق ینا ینکند. بنابرا ییرتغ یدبا یقتحق شبکه یفتعر یجهاست و در نت

 .شودیم یقتحق اسالمی و کارکرد شبکه یتغا ییرکرده و مانع تغ عمل یقشبکه تحق

 

مشخصاتی که برای شبکه اسالمی تحقیقات برشمردیم، شاخص های نظری برای سنجش سازمان تولید علم 

الت سازمان تولید علم کشور را برای تبدیل شدن به شبکه اسالمی کند که تحوکشور است و کمک می

 تحقیقات مدیریت نماییم.

 ارکان هسته مرکزی شبکه اسالمی تحقیقات -3

بنا به تعریفی که از شبکه اسالمی تحقیقات ارائه گشت، ساختار شبکه اسالمی تحقیقات به وسیله حضور 

شود. بنابراین تحقق شبکه اسالمی کند، ایجاد میرائه میمردم و بر اساس قواعدی که هسته مرکزی شبکه ا

سازی حضور مردم در شبکه را برعهده دارد( تحقیقات بدون بنا کردن هسته مرکزی شبکه )که وظیفه هماهنگ

ارتند که عبگردد رکن استوار میچهار ( هسته مرکزی شبکه اسالمی تحقیق بر پایه 7پذیر نخواهد بود.)امکان

 یسازمان یگفتگو یاـ تاالر گفتگو  4شبکه یقیـ مدل تطب 3ـ بانک اطالعات شبکه  2شبکه  یتیرمدـ 1از؛ 

 شبکه

 شبکه  مدیریت -

  - یقاتز تحقا ینه بخش - یقاتتحق یای است که به دنبال شبکه کردن تمامشبکه یقاتتحقاسالمی  شبکه

 یقاتکه به تحق ینا یبرا ی(جهان یاسو چه در مق یمل یاسچه در مق)شبکه  یندر ا .موجود در جامعه است

 یوازاز م یاًثان د؛گرد یریضرور جلوگ یرغ یقاتاز تحق یدداده شود اوالً با یمنطق ینشجامعه پوشش  و چ

 یکدر  قاتیو رابعاً تمام تحق یرد؛انجام گ یقاتتحق یاندر م یبند یتثالثاً اولو ؛شود یزپره یقدر تحق یکار

 .یستن ریامکان پذ یقتحق یریتبدون مد هایتفعال ینشود. مجموعه ا یدهد یق و در نسبت باهمنظام جامع تحق
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نظام  یهایقاست که همه طرح تحق یقنظام جامع طرح تحق یاپروپازال  یریت،مد ینا یاز ابزارها یکی 

طرح  یعنیبر آن هماهنگ گردند؛  یآن و مبتن یلذ ید دربا -جامعه  هاییازمندیحل ن یبرا - یاجتماع

 یریتمد یابزار منطق یقنظام جامع طرح تحق یابند.و نظام  یبندیتشده، اولو یرفتهپذی مختلف هاتحقیق

و با ارائه خدمات پشتیبانی از تحقیقات، سازمان  موجود در جامعه است یقاتتحق یتمام یمهندس یبرا کهشب

ائه دهد؛ مات اجرایی ارکه خد ستنی یستاد یریتاز سنخ مد کند. البته مدیریت شبکهتولید علم را هدایت می

را  قاتیقیتح یهمه خألها یقاتتوسعه تحق یبراکه  است یروش یریتمد یکمحتوا و  یریتبلکه از نوع مد

 یند تا وظایفی که برای آن برشمرده شد را انجام دهد. بنظام جامع می یکدر 

معیت شبکه اسالمی ، خللی در جادر شبکهجلوگیری از انجام تحقیقات خارج از نظام جامع طرح تحقیق 

رح ط یک یشبکه دارا ؛است یحذف منطق کند. چرا که حذف اینگونه تحقیقات، یکتحقیقات ایجاد نمی

هر و  ددگرروشن می یقو کالسه تحق یقمصداق تحق یق،طرح تحق یبر آن استانداردها یجامع است و مبتن

رح ط ایدر استاندارده یقسعه و ض یجادالبته ا .شودنمی یرفتهپذ یقموضوع تحق یابه عنوان طرح  یامر

 یاجتماع یازبر ن یاست که خود آن هم مبتن یسورم یشههم یقدر نظام تحق ییرتغ یقاز طر هایقو تحق هایقتحق

 یازن بر یکشور رخ دهد که آن هم مبتن یک یکه ممکن است در قانون اساس ییریمانند تغ یرد.گصورت می

 قیاز طریریت در این ساختار مد؛ البته اعمال برهه از زمان است یک در یقانون اساس یو ناکارامد یاجتماع

گر در م ی یک تحقیق.مناسب است تا حذف کل یگاهجا یینو تع یصتخص ی،دهنظام ی،بندطرح جامع طبقه

 یقحقموسوم به ت یخروج امر یصتشخ یاخارج باشد  یقاز موضوع تحق که موضوع مورد نظر تخصصاً ییجا

 باشد. یهیدر حد بد طرح جامع یلاز ذ

ها انسازم و هااعم از افراد، گروه یقاتجامعه تحق .است آنمتمرکز بودن  یرغ یریت،مد ینا هاییژگیاز و یکی

مشارکت  قیقاتیهمه بتوانند در ارائه طرح تح و داشته باشند یقاتیتحق یهاالزم را در ارائه طرح یاراخت یدبا

عمل  یزمانمک .به اقبال خود باشد وده ونب یگریالزام د بهانجام دهد  یقیبخواهد تحق یداشته باشند و اگر کس

ه ک یافزارشود و نرمکه داده می یقواعد یقبلکه از طر یستعزل و نصب ن یقبه طر یریتنوع مد یندر ا

 چیکه هوجود دارد شبکه نه جبر مطلق  یندر ا بنابراین .گیردمدیریت صورت میاعمال  ،شودساخته می

است  مطلق یارو نه اخت یردهمه بر اساس الزام و دستور انجام گ هایقو تحق هایقنباشد و طرح تحق یاریاخت

 قاتیدر تناسب با طرح جامع تحق یبلکه هر طرح ؛حاکم نباشد یقو تحق یقیتحق یهاای بر طرحقاعده یچکه ه

 یجتماعا یو خألها هایازمندینکه متناظر با نظام مجموعه  یقشود. طرح جامع تحقمی یبندیتو اولو یرفتهپذ

 قیرا به عنوان تحق یزیهر چ یدار،دارد و خر یدارخر یقیهر تحق ینآمده است. بنابرا یدو توسعه آنها پد



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

337 

 

 یق،حقت نیازمندان»و «و پاسخ دهندگان یقکنندگان تحق یدتول» یانم یقاتطرح جامع تحق ی. مهندسیردپذنمی

 آورد. به وجود می یهماهنگ «آن یدارانمصرف کنندگان و خر

 ینا یمتناسب با توسعه اجتماع ینتأم یدارد که برا یازهاییای مجموعه نگفت هر جامعه یدطور خالصه با به

با هم در  یازهاهر کدام از آن ن یهاشوند که نسبت یدهد یازهاییبه صورت مجموعه ن یدبا یازهان ینا یازها،ن

 و یوستهبه هم پ یازهایوحدت ن یند. ایآبه دست می یقطر نیآنها از ا ینب یشود و وحدت یدهآن مجموعه د

قرار  یاجتماع یتکامل یازن یک یلرا ذ یازهاکه همه ن یفلسف یمبنا یک یقاز طر یاجتماع یازهاین یستمس

بر آن، طرح  یمبتن یمراحل یاست که بعد از ط یفلسف یو متناسب با آن مبنا یشود و مبتنمی یردهد تصومی

و  یمهندس یبرا یقاتشبکه تحق یریتمد یاز ابزارها یکیکه  یدآمی تبه دس یاجتماع ازهاییجامع نظام ن

 است. یاجتماع هاییازمندیموجود در جامعه در جهت حل ن یقاتتحق یتمام یسازمانده

 ینزند و هم همه امتمرکز رقم می یرغ یریتمد یقرا از طر یشبکه توأمان هم مشارکت عموم یریتمد

 یرحضور حداکث ،متمرکز یرغ یریتبا مد یعنی ؛کندمی یمهندس یقاتطرح جامع تحق یقاز طر ها رامشارکت

ا ر یقهر تحق یگاهحدود و ثغور و جا یقاتطرح جامع تحق یقاز طر یقاتتحق یزند و با مهندسرا رقم می

 رقم یاعاجتم یاراتو اخت یاجتماع یهایآگاه یننسبت ممکن را ب ینروش بهتر ینسازد و با امی یعنم

 اساس یقاز طر هایقمتناسب با هر کدام تحق یصو تخص یبندیتو هم اولو یهم حضور حداکثر .زندمی

 یو نه با دادن آزاد یو جذب دستور حذف یقو از طر یاسینه با الزام س یقاتقرار دادن طرح جامع تحق

 ازهاییتمام ن یندهکه نما یقاتبا کنار گذاشتن طرح جامع تحق یقاتیهرج و مرج تحق یفضا یجادمطلق و ا

 (1)حد معقول آن جامعه است. یبنا شده بر مبنا یستمس یکدر  یاجتماع

 رکن ایجاد شده 

 اطالعات بانک -

العات وجود دارد که اطابزاری به  یازندر شبکه اسالمی تحقیقات  ،به اطالعات دارد یازن یقیآنجا که هر تحق از

 این گذارد.محقق می یار، اطالعات و منابع اطالعات را در اختاتاطالع بانک .محقق قرار دهد یاررا در اخت

 یرهپول، اطالعات را ذخ یبه جا یمنته .اند و هم ابزار گردشیرههم محل ذخ یاقتصاد یهامانند بانک کبان

 عامل و یهابانک ی،بانک مرکز یدارا یاقتصاد یهامانند بانک یزآورند. بانک اطالعات نو به گردش در می

 .گیردسطح بانک مرکزی آن در هسته مرکزی شبکه اسالمی تحقیقات قرار میعب هستند که ش
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 یقحقکه طرح ت یناز ا ای یک رابطه تعریف شده و مشخص است. بعدرابطه بانک اطالعات و مدیریت شبکه

 ینا د کهاز اطالعات دار یبه نوع و حجم خاص یازن یقتحق ینانجام ا یقرار گرفت، برا یمورد موافقت اصول

انک واقع ب در خود را به انجام برساند. یقگذارد تا محقق بتواند تحقمحقق می یاراطالعات را بانک در اخت

 یقات،تحق کند بهمی یجامعه را مهندس یقاتو تحق یقاتیتحق یهاکه طرح یقاتمتناسب با آن نقشه جامع تحق

ر د یقاتتحقق تحق یبرا یخدمات یسروس اطالعات، بانک یعنیدهد؛ می یصاطالعات متناسب را تخص

اما  ،خاص خودش را دارد هاییبندبا آن نقشه است. هرچند بانک اطالعات طبقه یشترهر چه ب یهماهنگ

العات اط خود را به انجام برساند. یقگذارد تا تحقمحقق می یاردر اخت ،اطالعات را متناسب با آن نقشه جامع

 ها(به منظور تعامالت محققین با یکدیگر و سازمان ر همه درجات آندی )اطالعات انسانارائه شده شامل 

  .منابع اطالعاتی مورد نیاز برای تحقیق است( و های مورد نیازافزارنرمارائه ) یابزاراطالعات 

دهد می یخدمات عموم یسر یکگذارد افراد جامعه می یاردر دو سطح اطالعات را در اختاطالعات  بانک

از خدمات دارد که خدمات سازمان  یگرید یسر یکاما  .اطالعات ارزش دارد یگانیر حد باو در آن سطح د

 یار نهیاخت در گذارد.محقق می یاردر اخت یخدمات را متناسب با درجه موافقت اصول یناست که ا یافته

 (گرددع برمیآن با طرح جام هماهنگی به که) یقطرح تحق یبه موافقت اصول یازدر درجه اول ن یژهاطالعات و

 .دارد یمال یهاینهبه هز یازن یو درجه بعد

ه اطالعات اگر همطبقه بندی ارائه اطالعات متناسب با هماهنگی با طرح جامع تحقیقاتی به این دلیل است که 

و در سطح دوم منجر به خروج  ؛شودبانک می یدر سطح اول منجر به ورشکستگ یرد،همه قرار گ یاردر اخت

و در سطح سوم منجر  ؛خواهد شد یقاتتحق یتو هدا یاز طرح جامع و عدم امکان مهندس تیقاتحق یشترب

بزرگ بر اکثر افراد جامعه  یهااز شرکت یای از افراد و برخو سلطه عده یبه عدم موازنه و استعمار فرهنگ

د را از ت بیان شو در نتیجه هدفی که برای ایجاد شبکه اسالمی تحقیقا خواهد شد یانحصار اطالعات یقاز طر

  .دست خواهد داد

 یگراند قاتیتحق یبرا یستبامی ینتواند مطالبه کند و همچنرا می یمختلف یهاینهدر سطوح مختلف هز بانک

 خدمات بهتر به جامعه در مرحله بعد یبرا یقاتتا بتواند از آن اطالعات و تحق یرددر نظر بگ یزن یارزش مال

ـ است و به لحاظ کمی یفیـ به لحاظ ک اتاطالع یتمتناسب با اهم یزن یصاداقت یاستفاده کند. ارزش گذار

 اند.ردهک یجادنقشه جامعه ا یتحقق بخش یاست که برا یدر نسبت با امکان یقیاطالعات تحق ینکه ارزش ا

 یارختا ای که دریژهآورد، اطالعات ومی یدکه پد یعیکند، تسرمی یجادکه ا یلیتسه یزانبانک به م بنابراین

 ینه اکند ک یافتدر ینهتواند هزمی ،کندمحقق فراهم می یکه برا ییافزارهاو نرم یاطالعات یهانهد و بانکمی
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و  استهالک  یانسان یروهاین یجار یهاینهن هزیافزارها و تأمها و نرمبانک یها خرج توسعه اطالعاتینههز

 یبنددهد در درجه اول همان قدرت پردازش و طبقهچه به بانک جاذبه می البته آن .شودافزارها میسخت

 اریاست که در اخت یو کثرت اطالعات یعتسر یل،است که نسبت به اطالعات دارد و در جه دوم قدرت تسه

از آن  یکوجود دارد که محقق در هر  یمختلف یهایهفازها و ال یقی. در هر طرح تحقیردگمحقق قرار می

دارد  یسدو نوع سرو یزن ینترنتدارد. مثال ا یاجبانک احت هاییساز سرو یسر یکها به یهال و افازه

 و هایتدارند، صفحات، سا یسطوح متفاوت یزکه هر کدام ن یتخصص هاییسسرو ی،عموم هاییسسرو

و  ینترنتکه نفس ورود به ا ینو عالوه بر ا یتخصص هاییتو صفحات و سا یعموم یاجتماع یهاشبکه

 هایتیکند. عالوه بر آن سامی یافتدر ینههز یدکه دار یمصرف یزانامکان ندارد، به م ینههزدر آن بدون  ضورح

ها مانع ینههز ینتر است. اما اامر ملموس ینا یتخصص هاییتفروشند در ساخاص، اطالعات خود را می

 یعیو تسر لین هم تسهعلت آ ؛است هشد یشترنشده است بلکه استفاده از آن روز به روز ب ینترنتاستفاده از ا

 فیتیدقت و ک یعو تسر یلعالوه بر تسه یکرده است و در سطح تخصص یجادا یاست که در سطح عموم

محقق  یارکه در اخت یپردازش یفیتو ک یاطالعات یبندگذاشته شده را باال برده و با طبقه یاراطالعات در اخت

رفه وجه مقرون به ص یچبه ه ین همانگونه کهنابراب .کندمی ککم یقتر کردن تحقیفیگذارد، به هر چه کمی

یم، عدم استفاده از شبکه اسالمی تحقیقات و ابزار بانک اطالعاتی آن در استفاده نکن ینترنتکه از ا یستن

 (2تحقیق نیز مقرون به صرفه نخواهد بود. )

 یقیتطب مدل -

از  کییکه بعد از بانک به عنوان  یقیطبگذارد و مدل تمی ینمحقق یارای که بانک در اختیقیتطب یهامدل بین

از  کییاز بانک  یناش یقیتطب یهامدل .وجود دارد یادیشود تفاوت زاز آن نام برده می یقارکان شبکه تحق

ز جامعه از طرف بانک در دسترس یامورد ن یقیتحق یو با توجه به موضوعات جزئ یقتحق یهاانواع طرح

ص وابسته به موضوع خا یرمدل کالن و غ یکبعد از بانک،  یقیاز مدل تطبمنظور  اما .یردگقرار می ینمحقق

ضرورت  ند.یابخاص  یقامکان تطب یا یقجامعه در سطوح مختلف تطب یقاتتمام تحق یداست که با یقتحق

 یقببلکه از ضرورت تط یمورد یهایقنه از ضرورت تطب این ابزار در هسته مرکزی شبکه اسالمی تحقیقات

سرعت آموزش آن  ییرات،از تغ یسرعت آگاه یقطر ینعلوم در سطوح مختلف با هم است تا از ا همه جانبه

 رود. باال یگر علومد یهامختلف علوم در حوزه یهاحوزه ییراتنسبت به تغ لو سرعت عکس العم ییراتتغ

ثال عنوان م به مختلف علوم است. یهاحوزه ینزبان مشترک ب ورت ایجادضر یق،ضرورت مدل تطبدر واقع 

 یهایدها یریگامکان شکل ای کهورد به گونهآرا پدید می یدپد یمیبه ش یزیکیامکان ترجمه ابداعات ف
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طور با مدل  ینهم یرد.گشود و هم سرعت میمی یادهم ز یمیبر اساس آن ابداعات در حوزه علم ش یدیجد

 یعلوم تجرب و ی،علوم انسان یه،پا علوم با ترجمه سطوح مختلف یادر نسبت علوم و فلسفه  یقیمطالعات تطب

 یندر ااین بنابر تاثرات شد. یر وشدن آن تاث یعو تأثرات  علوم و سر یرشدن تأث یدتوان باعث شدبه هم می

و خاص ـ همه علوم به هم )تحوالت علوم  یمورد یهاـ نه ضرورت یقمدل صحبت بر سر ضرورت عام تطب

 ر ...( است.ارکان، آثا ی،مبان ی،در سطوح مباد

ه خرد. ابزار کالن است ن یکچون  .کندبانک استفاده می که از یابزار مختص بانک است نه محقق یقتطب مدل

ه نحو عام مختلف ب یهادر حوزه یقاتو نسبت به همه تحق یمزبان مشترک هست یجادبه دنبال ا یقبا مدل تطب

در واقع نیروی انسانی که  ید.آبر نمیشخص در یک موضوع ماز عهدة محقق  یکار ینچنو  شود یدهد یدبا

 بانکهای ابزار یقکند و از طرمی یتفعالاطالعات در بانک است که  یمحققکند، از این مدل استفاده می

 ( 3را دارد.)کل اطالعات  پردازشدسترسی دارد و هم وظیفه بع اطالعات امنبه تمامی هم اطالعات 

تی به وسیله مدل تطبیقی برای تحقق شبکه اسالمی تحقیقات بسیار ایجاد زبان مشترک میان جامعه تحقیقا

ضرورت دارد. چنانچه بخواهیم از حضور آحاد جامعه در تولید علم استفاده نماییم، به دلیل گستردگی زیاد 

صنوف و ضرورت انتقال سریع اطالعات به زبان قابل فهم برای هر یک، وجود این ابزار در شبکه اسالمی 

رورت می یابد به گونه ای که بدون این ابزار در واقع امکان برقراری تفاهم میان جامعه در تولید تحقیقات ض

 گمانه وجود ندارد.

  یسازمان مدل گفتگوی -

امکان  یفراهم آور یقامر از طر یندر جامعه است که ا یزهانگ یدضرورت تول یسازمان یگفتگو ضرورت

 .گیردجام میند، انتوانند داشته باشمی یاکه دارند  هایییبت با توانمندها با هم در نساراده یشترارتباط هر چه ب

اما در  ؛است که هر دو را سازمان متکفل است نه افراد خاص یندر ا یسازمان یو گفتگو یقمدل تطب اشتراک

، شوند و هر کداممی «یتبع یفرع یاصل»شود، می یدهکه مجموعه منابع مرجع د - یردر کل مس یقمدل تطب

 یازمانس یاما در گفتگو ؛است هانوشتار و هابا کتاب یارتباط اصل، شوندمی یمنطق یمفهوم یادب یهتجز

  .ها و صاحبان اراده استبا انسان یارتباط اصل

ی ادو اقتص یفرهنگ یاسی،رابطه نظام دانش و نظام اداره کشور در سطوح س مدل گفتگوی سازمانی آخرین

و  رییگیمتصم یقاست که از طر یدانش به عمل اجتماع یحلقه اتصال یجادادل، این م یاصل یفهوظ است.

ه ب کاهد؛اتهام را می یفضا . این مدلها و دانشمنداندانش یننه صرفاً تفاهم ب یردگانجام می یریگموضع
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نظام  نه و ینیدبکند که شما مقدورات را نمینظام دانش را متهم می ی،و اقتصاد یاسینه نظام س ای کهگونه

 کند،ها ایجاد میدر واقع در تعاملی که میان این نظام شود.خود می یبدون چون و چرا یدانش خواستار اجرا

بنابراین برای ایجاد توسعه تفاهم در جامعه که از اهداف شبکه اسالمی  .یردگها را از دو طرف میبهانه

 کند. تحقیقات است، این مدل ضرورت پیدا می

 دانش ینیع یانشود و سرعت عمل در جردچار خلل می یاجتماع یریگموضع یسازمان یگفتگو مدل بدون

که نظام  ینعالوه بر ادلیل  . به همینشودرود و در کنار آن سوء تفاهمات و ابهامات رفع نمیمی یناز ب

نحصار ا یاو  ؛شودمی یشترو ب یشترب یو ادار یدانش یهانظام ینشود، چالش بدچار خلل می یریگیمتصم

 شود. ای عمل مییقهو سل یدآمی یدپد

دانش  یهاحوزه یانم یحوزه دانش و اداره هست و به نحو فرع یانم یبه نحو اصل یسازمان یگفتگو هدف

 که دو سطح را می توان برای آن در نظر گرفت: را تصور کرد یسازمان یتوان گفتگومی یزن

  یفرهنگ یرانمد دانش با یریتمد یبرا یـ در سطح اصل1

 ها.دانش یکتئور یسطح تفاهم و هماهنگ نباال برد یبرا یعلم یهابا دانشمندان حوزه یـ در سطح فرع2

(4) 
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 نتیجه گیری: 
شفاف و  یاب،توسعه ی،منطق»اسالمی نظام  یکمقدورات جامعه در  یانجر یقات،تحقاسالمی شبکه 

وسعه تتحقق تمدن اسالمی از طریق  یبرا« و عادالنه یرپذابتمستقل، رق»یقاتیاز ارتباطات تحق «سازیندفرآ

این شبکه، ابزار ضروری جامعه برای تولید علوم انسانی اسالمی است تا از  است. یهمه جانبه تفاهم اجتماع

طریق جریان این علوم در جامعه، تمدن اسالمی محقق شود. شبکه اسالمی تحقیقات توسط آحاد جامعه، 

زارهای معینی که توسط هسته مرکزی شبکه پدید خواهد آمد تا هماهنگ با جریان رشد تحت قواعد و اب

اجتماعی تکامل یابد و مورد پذیرش جامعه باشد. بنابراین توصیف هسته مرکزی شبکه و ظرفیت آن برای 

 ای برخوردار است. تحقق شبکه از اهمیت ویژه

 ان زیر نیاز است:برای ایجاد هسته مرکزی شبکه اسالمی تحقیقات به ارک

 باشد. افزار مهندسی طرح جامع تحقیقات میای که نرممدیریت شبکه -1

افزارهای تحقیقاتی و افزار ارائه اطالعات )اعم از اطالعات انسانی، نرمبانک توسعه اطالعات که نرم -2

 باشد.منابع اطالعاتی( می

 افزاری برای ترجمه علوم به یکدیگر است.مدل تطبیق که نرم -3

افزار ایجاد تفاهم میان حوزه دانش و حوزه اجرا است و باعث جریان گفتگوی سازمانی که نرم مدل -4

 باشد.عینی دانش در جامعه بر محوریت تفاهم اجتماعی می

ی ختم افزارها و قواعدهسته مرکزی شبکه اسالمی تحقیقات مطابق با توضیحاتی که داده شد، صرفاً به نرم

ه پسندند و با هر منبعی کای که میتوانند، هر تحقیقی را به هر شیوهاد جامعه میگردد که بر اساس آن آحمی

خواهند در چارچوب طرح جامع تحقیقاتی انجام دهند. سرعت تبادل اطالعات، مالحظه تأثیر اطالعات می

ن ارائه آ تولید شده و کارایی ابزارهای تحقیقاتی و خدمات اطالعاتی که در این شبکه به واسطه هسته مرکزی

ای است که هیچ کس حاضر نیست به خاطر محدودیت های اندکی که عمل در چارچوب گردد به گونهمی

طرح جامع تحقیقاتی برای او ایجاد می کند، از تحقیق در این شبکه خودداری نماید. هسته مرکزی شبکه 

ن صل از عمل به قواعد آاسالمی تحقیقات ضامن جهت گیری اسالمی سازمان تولید علم و شبکه تحقیق حا

د گیرد و تحقیق در این شبکه منجر به تولیاست. بر این اساس است که  شبکه اسالمی تحقیقات شکل می

 شود. علوم انسانی اسالمی می
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 شبکه اسالمی تحقیقات

 

 مدیریت شبکه ای

 بانک توسعه اطالعات

 مدل تطبیق

 مدل گفتگوی سازمانی
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 ها:نوشتپی

مقدمه ای بر مدیریت »(. دوره پژوهشی 1375برای مطالعه بیشتر ر.ک به حسینی الهاشمی، سیدمنیرالدین) -1

 پورتال فرهنگستان علوم اسالمی«. ای اطالعاتشبکه 

طرح تأسیس بانک »(. دوره پژوهشی 1375برای مطالعه بیشتر ر.ک به حسینی الهاشمی، سیدمنیرالدین) -2

 پورتال فرهنگستان علوم اسالمی«. توسعه اسالمی اطالعات

بادی مدل تطبیقی م»(. دوره پژوهشی 1374برای مطالعه بیشتر ر.ک به حسینی الهاشمی، سیدمنیرالدین) -3

 «اصول فقه حکومتی

مدل مناظره »(. دوره پژوهشی 1377برای مطالعه بیشتر ر.ک به حسینی الهاشمی، سیدمنیرالدین) -4

 «سازمانی

روش تحقیق در »(. دوره پژوهشی 1378برای مطالعه بیشتر ر.ک به حسینی الهاشمی، سیدمنیرالدین ) -5

 «اقتصاد )دوره اول(

ای بر مقدمه»جلسه دوره پژوهشی  139اصطالحات آن از جمع بندی تعریف ارائه شده و توضیح  -6

به  منداثر سیدمنیرالدین حسینی)ره( به دست آمده است. مخاطب عالقه« مدیریت شبکه ای اطالعات

 تواند به این دوره پژوهشی رجوع کند.این بحث می

ن ر.ک به یاده سازی آبرای مطالعه بیشتر خصوصیات هسته مرکزی شبکه اسالمی تحقیقات و شیوه پ -7

پورتال «. ایمبانی مدیریت تحقیقات شبکه»(. دوره پژوهشی 1375حسینی الهاشمی، سیدمنیرالدین)

 فرهنگستان علوم اسالمی

 منابع:

. پورتال فرهنگستان علوم 2الف(. جلسه اول مدیریت تحقیقات 1374حسینی الهاشمی، سیدمنیرالدین)

 اسالمی

. پورتال فرهنگستان علوم زیرساخت روش تحقیق در علوم پزشکی جدول(. جلسه هفتم 1377ـــــ)

 اسالمی

ب(. جلسه چهارم زمینه آشنایی با تعریف بانک توسعه اطالعات. پورتال فرهنگستان علوم 1374ـــــ)

 اسالمی

 مباحثی پیرامون مدل )تنظیم نظام(. پورتال فرهنگستان علوم اسالمی 1857الف(. جلسه 1371ـــــ)

 الگوی تنظیم برنامه آموزشی حوزه. پورتال فرهنگستان علوم اسالمی 2669(. جلسه 1375ـــــ)
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 ب(. جلسه اول معرفی دفتر فرهنگستان علوم اسالمی. پورتال فرهنگستان علوم اسالمی1371ـــــ)

 

  



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

346 

 

 

ا ب آموزش و پرورش فراگیر مبتنی بر تنظیم استعدادهای برتر و خوب و متوسط

 العالی()دام ظلّهم معظم رهبری نگاهی به رهنمودهای مقا

 

 1۳1سید احمد رهنمایی

 چکیده

 تربیتی به شمار-از نگاه اسالم، حکمت آموزی و تزکیة روان دو سربرگ حیاتی و فراگیر اهداف آموزشی

ای که بدون نیل به این مهم، رسالت اصلی تعلیم وتربیت انجام نخواهد پذیرفت. رویکرد رود، به گونهمی

کند که تفکیک استعدادها و برتری دادن برخی بر آمیز به این دو وظیفة برجسته ایجاب میعادالنه و حکمت

وری از دانش و تزکیة روان، مسیر طبیعی خود را به تدریج طی کند، نه اینکه از ابتدا بر برخی دیگر در بهره

وزش و پرورش بازنگری در نظام چند الگویی آمنظام آموزش و پرورش تحمیل گردد. طرح حاضر، ضمن 

، در صدد ارایة الگویی از آموزش و پرورش با تنظیم استعدادهای برتر، خوب و جمهوری اسالمی ایران

باشد. در این طرح، چیستی و چرایی و چگونگی تنظیم و هم افزایی استعداد فراگیران اعم از متوسط می

که  از بیان چنین مطالبی این است هدف اساسی متوسط، خوب و برتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

با رویکرد نقد و بررسی وضعیت موجود آموزش و پرورش بتوان زمینه را برای ایجاد تحولی  مقتضی در 

آن چنان که در سند تحول –ساختار آموزش و پرورش به منظور رسیدن به وضع مطلوب و محتوا و روش 

روش پژوهش  فراهم آورد. -انعکاس یافته است ریبنیادین آموزش و پرورش و رهنمودهای مقام معظم رهب

تحلیلی است که ضمن توصیف و تجزیه و تحلیل وضعیت جاری الگوهای چندگانة آموزش -روشی توصیفی

و پرورش، بر طراحی الگوی آموزش و پرورش فراگیر به مثابة الگوی برتر در مقایسه با سایر الگوهای آموزش 

 ورزد.  و پرورش تأکید می

                                                           
 . عضو هیئت علمی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، دانشیار.131 
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 و اصطالحات کلیدی واژگان

آموزش و پرورش فراگیر، الگوهای چندگانة آموزش و پرورش، آموزش و پرورش استعداد محور، تنظیم 

 استعدادها، سند تحول بنیادین، رهنمودهای مقام معظم رهبری
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 مقام معظم رهبری دام ظلّه العالی

رستی باشد؛ د ةنیست خیلی این یک کار پختاینکه ما مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیرانتفاعی، معلوم » 

های حاال اسمش مدارس غیرانتفاعی است امّا بعضی از اینها مدارس انتفاعی است، نه غیرانتفاعی؛ با آن شهریه

س ها به این مدارگیرند. سطح مدارس دولتی را باال ببریم تا رغبت خانوادهها میام از بعضیکذایی که شنیده

 «.بیشتر بشود

 (13/2/1395 رانی در دیدار معلمان و فرهنگیان،)سخن

 مقدمه

ا های گوناگونی از استعدادهامروزه هر کسی به روشنی شاهد گسست و جدایش نامطلوبی است که میان طیف

. فرماستهای شناختی بر فضای آموزش و پرورش کشور حکمهای ذهنی و آمادگیها و توانمندیو قابلیت

که هم اکنون در بستر نظام آموزش و پرورش کشور در جریان است، بر اساس های خاصی بیشتر مرزبندی

پذیرد. در حال حاضر نظام آموزش و پرورش کشور به موازین و معیارهای علمی و تحقیقاتی صورت نمی

هایی است که بیان و حتی گزارش اجمالی آنها از ها و نابسامانیخوش انواع چالشمفهوم وسیع خود دست

شت گهایی فقط به عرصة آموزش محدود میظرفیت این نوشتار فراتر است. ای کاش چنین نابسامانحوصله و 

 کرد. ها سرایت نمیو به قلمروهای تربیت اخالقی و اجتماعی و خانوادگی و دینی و سایر ساحت

پایانة  و تربیتی در آغاز و میانه-در فضای آموزشیاندوزیای باشد که دانشریزی باید به گونهبرنامه

ا و پیرو هپذیرد و در روند متعارف تحصیالت علمی، فراگیری تخصصدورة تحصیلی به طور طبیعی صورت 

کند. در این راستا، رویکرد بدون مرزبندی قرآن در های علمی و یا فنی، امری کامال عادی جلوه آن مرزبندی

ها بر اساس آن معارف، بسیار انآموزاندن معارف الهی و پرورش نگرش و گرایش و خلق و خوی انس

 132باشد.بخش میالهام

توان بدون تبعیض ناروا و بدون جدا سازی نخبگان این نوشتار کمک خواهد کرد تا دریابیم که می

های استعدادی جامعة فراگیرانْ اقدام به امر آموزش و پرورش عادالنه و حکیمانه نمود، استعدادی از سایر رده

های واالی معلمی باشد. بر این نکته باید ام این رسالت خطیر همراه با اخالص و انگیزهبه ویژه چنانچه انج

های معلّمی عشق است؛ محبّت است، خشی از انگیزهب»فرمایند: رهنمود مقام معظم رهبری را افزود که می

                                                           
فِی »(، 74نس: )یو« إِلَى َقوْمِهِْم »(، 213)بقره: « بَیَْن النَّاسِ». از باب نمونه، به آیات بعثت پیامبران مراجعه شود. در این آیات با توجه به تعابیری چون 132 

 -(، سخن از بعثت پیامبران و رسالت تعلیمی 2)جمعه: « االمِّیِّینَ یفِِ»(، 59)قصص: « فِی أُمِّهَا»(، 51)فرقان: «  فِی کُلِّ قَرَْیةٍ»(، 89و  36)نحل:  « کُلِّ ُأمَّةٍ

 های خاص.ویژگیتربیتی آنان برای عموم اقشار جامعه است و نه برای قشر و یا اقشار خاص با امتیازات و 



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

349 

 

را بر عهده  کنند با قناعت، رنج تربیت جوان و نوجوانسازی میآینده)معلمان( احساس مسئولیّت است. 

الزم به یادآوری  (13/2/1395 سخنرانی در دیدار معلمان و فرهنگیان،) «گیرند با نجابت، با صبر و سکون.می

ای هتربیتی کشور هرگز به مثابة نادیده انگاشتن تالش-است بررسی وضعیت موجود و رایج نظام آموزشی

پرورشی جهت -ادها، مراکز و مؤسسات آموزشیمؤثر و کارآمد و خالصانة بسیاری از معلمان و مربیان و نه

مایة ». اخالص در کار معلمی به تعبیر مقام معظم رهبری ارتقاء نقش و جایگاه آموزش و پرورش تلقی نشود

 اند:، آنجا که فرموده«نجات است
خوب  ی معلّمین به آن توجّه کنندیک خصوصیّت معلّمی که ]اگر[ شما معلّمان عزیز و نومعلّمان و جامعه 

امکان  -رنج زیاد و بازده مادّی کم-است، این است که در این کاری که با این خصوصیّات عرض کردیم 

ی اخالص است؛ برای خدا، برای وسیله [ خیلی مهم است. نجات انسان در زندگی ابدی بهاخالص هست؛ ]این

 . )همان(ی نجات استحقیقت کار کردن، مخلصانه کار کردن مایه

سند تحول بنیادین در نظام »وه بر رهنمودهای مقام معظم رهبری، از میان اسناد باالدستی ضمنا، عال

پشتوانة نظری طرح تنظیم خواهد بود. در نوشتار حاضر، از میان بیانات رهبر معظم انقالب، « آموزش و پرورش

ر ت هفتة معلم بیشتهای متعدد ایشان طی چندین سال در دیدارهای معلمان و فرهنگیان به مناسبسخنرانی

رجستة های بمورد توجه، تأکید و استفاده قرار گرفته است. دلیل چنین انتخاب و تأکیدی را باید شاخص

ورزند. سایر بیانات ایشان آموزش و پرورش دانست که در دیدارهای فوق رهبر عظیم الشأن بر آن اصرار می

 ند گرفت.  در سایر دیدارها نیز کم و بیش مورد استناد قرار خواه

 بیانات مقام معظم رهبری در مورد آموزش و پرورش به مثابۀ سندی باالدستی

رهبر معظم انقالب در موارد گوناگونی از دیدارهای معلمان و فرهنگیان و فرهیختگان کشور با ایشان، ضمن 

تربیتی -وزشیهای یک نظام آمتأکید بر اجرایی کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به بیان ویژگی

 بهآموزش و پرورش اند. ایشان در یک دیدار، با اشاره به مطلوب و در تراز نظام جمهوری اسالمی پرداخته

و با تأکید بر لزوم اهتمام جدی مسئوالن برای اجرایی ...  زیرساخت اصلی علم و تحقیق در کشور»منزلة 

ماد به پذیر، دارای اعتایمان، با وفا، مسئولیتتربیت نسلی با »اقدام به « ،کردن سند تحول آموزش و پرورش

نفس، مبتکر، راستگو، شجاع، با حیا، اهل تفکر و اندیشه، عاشق کشور و نظام و مردم، و دوستدار مصالح 

( 17/2/1396اند. )سخنرانی در دیدار معلمان و فرهنگیان، را از اهم وظایف آموزش و پرورش بر شمرده «کشور

بنیادین آموزش و پرورش از جمله بیش از هر موضوع و مسألة دیگری بارها دغدغة  اجرایی شدن سند تحول

نتقاد با ا»دهند و جدی رهبر معظم انقالب را برانگیخته است تا آنجا که نسبت به این امر مهم هشدار جدی می

ول آموزش و با وجود گذشت چندین سال از ابالغ آن، چرا سند تح»فرمایند: می« از اجرایی نشدن این سند

.. . های سند تحول بود؟نامهتا به حال عملیاتی نشده است؟ تا چه زمانی باید منتظر آماده شدن نظام پرورش
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خواهم که موضوع اجرایی شدن سند تحول را پیگیری کنند طور جدی از وزیر محترم و مسئوالن میمن به

 )همان(« .است دور از تغییرات ظاهری تحول عمقی و به زیرا آموزش و پرورش نیازمند

 فرمایند: ایشان در دیدار دیگری با اشاره به وظایف معلمان و مربیان می  

 اشهها اینها است؛ حاال عمدین شاخص... ا .مان زنده کنیمانآموزهای ممتاز و برجسته را در دانشما باید شاخص

ساز را تولید کنیم و به راه بیندازیم و زنده کنیم؛ ایمان؛ ساز و عملساز، در او مفاهیم جریانمفاهیم جریان

ورزی، یاد بگیرد فکر کند؛ مشارکت اجتماعی، دوری از انزواهای اجتماعی نامطلوب؛ تکافل اجتماعی که اندیشه

 (13/2/1395 ر معلمان و فرهنگیان،سخنرانی در دیداد. )یک معنای خیلی واالی اسالمی دار

آموز، اولیا، و مناسب را برای معلم، دانش ةآموزش و پرورش زمین»از منظر رهبر معظم انقالب، چنانچه 

نسلی محکم، قوی، با اراده، »توان نسبت به تربیت می« ،های درسی فراهم آوردطراحان و نویسندگان کتاب

ظرفیت نهاد آموزش  (17/2/1396 خنرانی در دیدار معلمان و فرهنگیان،س) امیدوار شد.« مبتکر، پیشرو و فعال

تالش امروز آموزش و »را منوط به  خلق دنیای آیندهو پرورش در نگاه مقام معظم رهبری به حدی است که 

  فرمایند:دانسته، می« پرورش

اهند آمد که امروز این نسل سال دیگر، نسلی روی کار خو 25سال دیگر،  20باالخره ما فردایی خواهیم داشت، 

وجود آمدن است؛ مولّد آن هم معلّم و آموزش و پرورش است. شما دارید مشغول تولید شدن است، در حال به

نیای ما د ةکشور، آیند ةکنید؛ چگونه آن را تولید خواهید کرد؟ این خیلی اهمّیّت دارد. آیندیک نسل را تولید می

قدر چیزی نیست. ما هیچ دستگاه دیگری را نداریم که اینبسته است؛ این کمبه تالش امروز آموزش و پرورش وا

آموزش و پرورش یک چنین دستگاهی است. از لحاظ تماس با محیط زندگیِ مردم هم ...  حائز اهمّّیت باشد.

 سخنرانی در دیدار معلمان و فرهنگیان،... . )بیشترین سطح مماسّ با جامعه را آموزش و پرورش دارد؛ 

16/2/1394) 

ارند: دبدیل معلم سخن به میان آوره، اظهار میایشان در راستای تحقق هدف فوق از جایگاه و نقش بی

ما است، داشته باشد  ةتواند در اثرگذاری فکری و روحیِ این مخاطبی که کودک امروز ما و مرد و زن آیندنقشی که معلّم می»

بدیل است؛ نه پدر، نه مادر، نه محیط، نظیر ندارد، بی -دوازده سال  ةام این دوردر دوران کودکی، در دوران نوجوانی تا تم -

  )همان( ... .« کدام این نقش را ندارند. معلّم یک چنین چیزی است؛هیچ

در بیانات مقام معظم رهبری، نقش معلم در ساختار و نهاد آموزش و پرورش از این هم برتر و 

اصلی آموزش « دارعلم»و « دارمیان»و « نقطة محوری»ایشان باید معلم را  تر است تا جایی که به نظرحساس

کند داری که در واقع او دارد میدان را اداره میدار، آن عَلَممحوری، آن میان ةدر این دستگاه بزرگ آن نقط»و پرورش دانست. 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2883
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2883
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های گوناگون، سندهای مختلف، کتاب ناگون، سازمانهای گودستگاه ...و همه بایستی تدارکات او را فراهم کنند، کیست؟ معلّم. 

 طور که عرضهمین -اند. معلّم خوب آن موجودی است که تأثیر او دار اصلیهای این میاندرسی، بقیّه و بقیّه، همه پشتیبان

 )همان(.« بدیل استبی -کردیم 

دی معلمان است که آنچه بیان گردید تازه بخش اندکی از ظرفیت نهاد آموزش و پرورش و توانمن

باشد. به موازات ساحت آموزشی در نهاد آموزش و پرورش بیشتر به ساحت آموزشی این نهاد مرتبط می

های آن خواهد افزود، عالوه براینکه در این متوجه ساحت پرورشی نیز باید بود که در جای خود بر ظرفیت

یز غافل ماند. رهبر معظم انقالب ضمن یادآوری میان هرگز نباید از نقش ماندگار معاونت و مربیان پرورشی ن

، هایى شدپرورش و معاونت پرورشى است. کوتاهى ةلأک مسئله هم مسی»...  فرمایند:اهمیت و ارزش امور پرورشی می

اى که همّت آن مجموعه -اى تعطیل شد، باز آوردند، باز بردند. معاونت پرورشى توجّهى شد؛ این معاونت در یک دورهبى

مهم  -هاى فکرى و معنوى و انقالبى و رفتارى و اخالقى است ى پرورش، که همان جنبهبارت باشد از پرداختن به مسئلهع

اهلل آیت(17/2/1393 سخنرانی در دیدار معلمان و فرهنگیان،) .«تراست؛ هم در سطح وزارت، هم در سطوح پایین

هم سالم از لحاظ اعتقادی، هم سالم از لحاظ سیاسی، فعّالیّت پرتالش، هدفمند، هوشمند و سالم؛ ای خامنه

اگرچنانچه نسبت به »دارند: بیان می برشمرده،« های معاونت پرورشیجزو مسئولّیت»را هم سالم از لحاظ اخالقی 

زدن خطایی در آنجا سربزند، این ضربه -کردنِ دینی، چه اخالقی و چه سیاسیچه استقامت در درست حرکت-هرکدام از اینها 

 ( 13/2/1395 سخنرانی در دیدار معلمان و فرهنگیان،)«.زدن به این نسل استپرورش و ضربه و به آموزش

های ای چون هفتة معلم طی سالهای ویژهدر مجموع، رهبر معظم انقالب، به طور خاص در موقعیت

در بیانات و رهنمودهای ورزند. متمادی، بر چهار عامل مهم و اساسی در قلمرو آموزش و پرورش تأکید می

 العادة نهاد آموزشهای فوقهای معلمان و مربیان و از سوی دیگر ظرفیتایشان از سویی، استعداد و توانمندی

پرورشی فراگیران، همچنین آمادگی -های آموزشیو پرورش مورد توجه فراوان قرار گرفته است. نیازمندی

ی ضروری، دوگانة دیگری هستند که به مراتب توجهات هاهای الزم و تربیتآنان برای دریافت آموزش

ای بالطبع مستلزم تحوالت بنیادین در ساختار و اند. چنین عوامل چهارگانهای را به خود جلب کردهویژه

طلبی و خواهی و رانتمحتوای نظام آموزش و پرورش خواهند بود؛ تحوالتی که به دور از هر نوع ویژه

ومی جامعة گستردة فراگیران و داوطلبان دریافت آموزش و پرورش الزم است گرایی، در سطح عمخصوصی

به منصة ظهور رسد تا هر فراگیری از هر طیفی از استعداد و هوش و خالقیت و تنها به فراخور فهم و توان 

تربیتی خود موفق گردد. بدیهی است بدون چنین -های علمیو استعداد خویش بتواند بر شکوفاسازی جنبه

های مقدس این نهاد والتی، نهاد آموزش و پرورش به انجام شایسته و بایستة خود نخواهد رسید و آرمانتح

 تحقق نخواهند یافت. 
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 نگاهی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

لیم و رهنامة نظام تع»سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از جمله اسناد باالدستی است که در جایگاه رفیع 

، از شروع تا پایانش و از مقدمه تا مبانی تا اصول تا راهبردها «رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایرانتربیت 

و راهکارهایش، به صراحت و یا به اشاره، بر حمایت از آموزش و پرورش رسمی عمومی و عادالنه تأکید 

 ورزد. در مقدمة سند تحول چنین آمده است: می

ازی اندهای بلند نظام اسالمی باید معطوف به چشمپرورش مبتنی بر آرمان تحول بنیادین در نظام آموزش و

گر ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح ، ترسیم1404باشد که در افق روشن 

المللی ینروابط ببخش جهان اسالم همراه با تعاملی سازنده و مؤثر در عرصه منطقه با هویتی اسالمی انقالبی، الهام

 ... . است.

مبانی نظری سند ملی آموزش و پرورش شامل فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی ایران، فلسفه تعلیم 

و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری 

تأیید کلی شد و مبنای  1389پرورش مورخ دوم مرداد  شورای عالی آموزش و 826اسالمی ایران در جلسه 

ها و تولید اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری ریزیها، برنامهگذاریتمامی سیاست

 .اسالمی ایران است

 خوانیم: از فصل اول سند تحول به ترتیب چنین می 29و  27و  26در بند 

مومی به عنوان عامل اثرگذار اجتماعی و مولد نیروی انسانی و سرمایه فرهنگی ـ نظام تعلیم و تربیت رسمی ع

 جانبه و پایدار و اعتالی فرهنگ عمومی مبتنی بر نظام معیار اسالمی.و معنوی جهت رشد و تعالی همه

 های تربیتی.ـ مدرسه به عنوان کانون تعلیم و تربیت رسمی عمومی و محل کسب تجربه

ایش تحوالت مؤثر بر تعلیم و تربیت رسمی عمومی به منظور ایفای نقش فعال در مواجهه با پژوهی و پـ آینده

 های مختلف.های پیش رو در عرصهچالش

انداز سند تحول به موضوع عدالت تر  تصریح بیانیة مأموریت و چشمتر و تعیین کنندهاز همه مهم

 رود. بیانیة مأموریتهویت سند تحول به شمار میانداز به مثابة روح و است. بیانیة مأموریت و سند چشم

 بدین شرح است:
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 بیانیۀ مأموریت سند تحول بنیادین 

 آموزش و پرورش

ترین نهاد تعلیم وزارت آموزش و پرورش مهم 

تولی فرآیند تعلیم و ، مو تربیت رسمی عمومی

های تعلیم و تربیت، قوام تربیت در همه ساحت

بخش جامعه بخش فرهنگ عمومی و تعالی

اسالمی براساس نظام معیار اسالمی، با مشارکت 

های دولتی و غیردولتی خانواده، نهادها و سازمان

این نهاد مأموریت دارد با تأکید بر است. 

 یابیهای پایه، زمینه دستشایستگی

پایه  12آموزان در سنین الزم التعلیم طی دانش

)چهار دوره تحصیلی سه ساله( تحصیلی به 

مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، 

خانوادگی، اجتماعی و جهانی را به صورت 

مند، همگانی، عادالنه و الزامی در نظام

 . انجامساختاری کارآمد و اثربخش فراهم سازد

 ر نظام تعلیم و تربیتاین مهم نقش زیرساختی د

  رسمی عمومی خواهد داشت.

 

یابی که طی آن به ارزش عدالت و آموزش و از آن گذشته، کمتر بخشی از ارکان سند تحول را می

های گزاره»از فصل اول، زیر مجموعة  28و   16پرورش عادالنه تصریح یا اشاره نشده باشد. از جمله در بند 

 135های کالن،همچنین ذیل هدف 134از فصل چهارم، 3و بند  133،«سمی عمومیارزشی نظام تعلیم و تربیت ر

                                                           
 «های فردی، جنسیتی، فرهنگی و جغرافیاییعدالت تربیتی در ابعاد کمی، همگانی و الزامی و عدالت کیفی با رعایت تفاوت -16. »133 

پذیری و تکریزی، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی ضمن مشارگذاری، برنامهـ تقویت شأن حاکمیتی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در ابعاد سیاست28»

 «گری غیرضرور در بعد اجرا با رعایت اصل عدالتکاهش تصدی

 «جانبه عدالت آموزشی و تربیتی.ـ گسترش و تأمین همه3. »134 

 های کالنهدف. 135 

خواه تجو و عاقل، عدالیقتها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت، حقـ تربیت انسانی موحد و مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت1

مدار و منتظر و تالشگر در جهت تحقق حکومت عدل اندیش، والیتگرا و جهانیدوست، مهرورز، جمعستیز، جهادگر، شجاع و ایثارگر و وطنجو، ظلمو صلح

انتخابگر و آزادمنش، متعلق به اخالق اسالمی، خالق و  جهانی، با اراده و امیدوار، خودباور و دارای عزت نفس، امانتدار، دانا و توانا، پاکدامن و با حیاء،

 پذیر و آماده ورود به زندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی براساس نظام معیار اسالمی.مدار و نظمکارآفرین و مقتصد و ماهر، سالم و بانشاط، قانون

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL7LTOpoTVAhWGHpoKHVFVCegQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fketabnak.com%2Fbook%2F67238%2F%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A8%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4-%25D9%2588-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B4&psig=AFQjCNFy1MLfQ892NeW62H2pqhwX6z87uQ&ust=1499967429745821
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انداز بند اول از فصل سوم و سایر موارد، به صراحت از وصف عدالت سخن به میان آمده است. سند چشم

 باشد:تحول نیز در راستای تحقق مأموریت فوق به شرح زیر می

تکاء به قدرت الیزال الهی، مبتنی بر نظام معیار اسالمی، ، با ا1404در افق  نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

جهانی عدل مهدوی و برخوردار از  ةساز جامعبخش آنها و زمینه فرهنگ و تمدن اسالمی ـ ایرانی و قوام

بخش و دارای تعامل سازنده های تربیتی ممتاز در طراز جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه، الهامتوانمندی

ها سازی برای شکوفایی فطرت و استعدادتوانمند در زمینههای تعلیم و تربیتی در سطح جهان، نظام و مؤثر با

با توجه به هویت اختصاصی آنان؛  آموزاناسالمی، انقالبی ـ ایرانی دانش ۀگیری هویت یکپارچو شکل

ران مؤمن آراسته به فضائل دار از مربیان و مدیرجو، برخوو مشارکت محورعدالتکارآمد، اثربخش، یادگیرنده، 

نگر، عاقل، متعهد، امین، بصیر، آفرین، انقالبی، آیندهجو و تحولاخالق اسالمی عامل به عمل صالح، تعالی

 . شناسحق

رعایت حقوق مستضعفان و دفاع از محرومان عناصر مهم دیگری است که در تعریف سند تحول 

کید قرار گرفته است. در فصل سوم از سند تحول مدرسه بنیادین آموزش و پرورش نسبت به مدرسه مورد تأ

 این چنین تعریف شده است: 1404انداز در افق چشم

 1۴۰۴انداز مدرسه در افق چشم

 هایخدمات و فرصت ةای است از تحقق مراتب حیات طیبه، کانون عرضانداز، مدرسه جلوهاین چشم ةبرپای

ویت آنان ه ةآموزان و تکوین و تعالی پیوستقعیت توسط دانشساز درک و اصالح موتعلیم و تربیتی، زمینه

نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی  ةبراساس نظام معیار اسالمی، در چارچوب فلسفه و رهنام

 های زیر است:ایران که دارای ویژگی

ه ب»قت، خود و دیگران ـ تجلی بخش فرهنگ غنی اسالمی، انقالبی در روابط و مناسبات با خالق، جهان خل

پذیری، کرامت نفس، امانتداری، خودباوری، کارآمدی، کارآفرینی، پرهیز از اسراف گرایی، مسئولیتویژه تکلیف

وری، گرایی، نقادی و نوآشناسی، نظم، جدیت، ایثارگری، قانونو وابستگی به دنیا، همدلی، احترام، اعتماد، وقت

)شورای عالی انقالب فرهنگی،  «.های انقالب اسالمیو ارزش مستضعفاندفاع از محرومان و استکبارستیزی، 

 ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(1390
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 سند راهبردهای کالناهداف کوتاه مدت ومیان مدت و بلند مدت مندرج در سند تحول، با تکیه بر 

ان در راستای ایجاد تحوالت از جمله موارد دیگری است که روشنای متصدیان و کارگزاران و معلمان و مربی

های عملیاتی و از هدف 5باشد. )همان( بند شمارة محور در ساحت آموزش و پرورش میفراگیر و عدالت

با توجه  ،های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسبتأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت»راهکارها در سند تحول بر 

آنچه با استناد به سند بنیادین  ورزد.تأکید می 136«پسران و مناطق مختلف کشورهای دختران و ها و ویژگیبه تفاوت

آید الزم است با وضعیت موجود نظام آموزش تحول آموزش و پرورش به مثابة وضعیت مطلوب به دست می

 و پرورش کشور مقایسه شود تا روشن شود چقدر مابین وضع موجود با وضع مطلوب فاصله وجود دارد؟

 تعدادماهیت اس

ای است که در وجود هر انسانی به طور طبیعی نهفته است تا شخص منظور از استعداد آن توان و نیروی بالقوه

به هنگام ورود به هر نوع فعالیت علمی، فکری، هنری، مهارتی و یا بدنی آن نیرو را فعال کرده، از وجود آن 

ند. چنین نیرویی در وجود ما تقریبا در هر شرایطی برداری کتر و بهتر بهرهدر راستای اقداماتی هر چه کامل

واهد شود. بدین ترتیب، اشتباه خهای مزبور به کار گرفته میبیش از سهمی از آن است که به هنگام فعالیت

برداری از استعداد نهفتة خود بود چنانچه استعداد را همان هوش یا خالقیت بنامیم، هر چند انسان در بهره

باشد. برخورداری فرد از یک ضریب هوشی متوسط برای استفاده از هوش و خالقیت میهماره نیازمند 

خش العاده سرشار که تنها برسد. چه بسیار صاحبان هوشبهر فوقشکوفایی استعدادهایش کافی به نظر می

ت ماندکی از استعداد و خالقیتشان شکوفا شده است و چه بسیار افراد دارای هوشبهر متوسط که با صرف ه

اند درصد باالیی از استعدادات خویش را شکوفا سازند. در هر صورت، ارایة راهکار برای متعالی خود توانسته

پروری و پرورش انسان نابغه نیست، بلکه برداری بهینه و یا حداکثر از استعداد هرگز به معنای هوشمندبهره

تاورد برداری و دسة نهفتة خویش حداکثر بهرهبدین معناست که چه باید کرد که انسان از همان نیروی بالقو

 ( 8-7، ص 1391  137های گوناگون داشته باشد؟ )ر.ک. وینهاوس،ای خاص یا در زمینهرا در زمینه

رسد که همیشه اموری بیش از آنچه که  تصور برداری از استعداد، انسان به این نتیجه میدر مقام بهره

ه المثل وام گرفت کشود از این ضربوردار است. این واقعیت را میکند از قابلیت ظهور و پیدایش برخمی

ا و هانسان تا زمانی که برای به کارگیری قابلیت.« بینیم وجود داردچیزی بیش از آنچه با چشم می»گوید: می

                                                           
 های عملیاتی و راهکارها.. همان، هدف136 

137 . Don Weinhouse 
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های درونی خویش برای هر چیزی شدن و هر هنر و های خود گامی به جلو برندارد، به پشتوانهتوانمندی

 ( 11ارت و دانشی را فراگرفتن و به هر مقام و منزلتی رسیدن پی نخواهد برد. )همان، ص مه

 محور و شکوفایی استعدادها-طراحی آموزشی نظام

-الگوهای کالس»به سه دسته از الگوهای شاخص به اسامی  138بندی الگوهای طراحی نظام آموزشیدر طبقه

توان اشاره کرد. از میان این سه دسته الگو، می« ورمح-محور و الگوهای نظام-محور، الگوهای محصول

گسترش و تکمیل نظام آموزشی برای هدایت نیازهای »با هدف « محور-توسعه نظام»الگوهای به اصطالح 

نوع  چه»ورزند که از برجستگی خاصی برخوردار است. این قسم از الگوها بر این مهم تأکید می« یادگیری

یابی ریزی، اجرا و ارزشآموزشی نباید اجرا شود و چگونه آموزش باید برنامه آموزشی داده شود و چه نوع

رین زمان تبری بهتر از دستاوردهای آنها با صرف کمترین هزینه و کوتاهتا شکوفایی استعدادها و بهره« شود

 های هماهنگ و منظم نظیر ارتش وبه شکل ممکن و مقتضی صورت پذیرد؟ چنین الگوهایی در مجموعه

سپاه و کلیة نیروها مسلح، همچنین در نظام آموزش و پرورش از سطح پایین تا سطح عالی نمود و کاربرد 

ان تومحور بهتر و بیشتر می-( به پشتوانة الگوی طراحی آموزشی نظام86-85، ص 1390دارد. )دیناروند، 

ش فراگیر بر پایة تنظیم استعدادها برداری از طرح آموزش و پرورهای الزم و مساعد را برای اجرا و بهرهزمینه

افت اش ارزیابی و دریفراهم آورد، به شرط اینکه هر فردی را متناسب با سطح هوش و استعداد فراگیری فردی

ترسیم گشته است هر  139که برای نخستین بار توسط هوارد گاردنر« هوش چندگانه»کنیم. بر اساس نظریة 

ونی برای پذیرش و انجام کارهای گوناگون است، جز اینکه هر های گوناگشخصی دارای استعدادها و هوش

                                                           
138 . ISD (Instructional System Design) 

139  .Howard Gardner, 1943-. 

روفیت ت. معهاوارد گاردنر یک روانشناس رشد و استاد دانشگاه هاروارد در کشور آمریکا است. گاردنر صدها مقاله علمی و بالغ بر بیست کتاب نوشته اس»

 او تألیفات زیر را می توان نام برد: از آثار مشهور« است.“ های چندگانهنظریه هوش“او بیشتر به خاطر 

Frames of Mind, Multiple Inteligences, Five Minds for the Future 

https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner (30 July 2017) 

  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
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هوش »های مبتنی بر هوش و استعداد الزم سرآمد باشد. پیرو نظریة شخصی ممکن است در یکی از فعالیت

 ، «چندگانه

و  رفک کنیم دانشمندان و دانشگاهیان مردمی باکنیم که هوش، یک ماهیت است؛ فکر میهمه ما همیشه فکر می

ه گویی مناسب بیک بانک به کار بگماریم، ممکن است قادر به پاسخ هوشند. اما اگر آنها را به طورمثال در با

 کمتر هک کارهایی یا و تلفنی منشی یک عنوان به  مردمی که ةبار تصورات اشتباه ما در مشتریان خود نباشند.

استعداد تلقی کرد؟ شاید اگر به این افراد یک  یا باید آنها را بدونآ چه؟ کنندکارمی رسند،می نظر به هوشمند

 هوش” نکته این است که ادراک ما از کنند.بوم نقاشی و یک قلم بدهید، خواهید دید که چه شاهکاری خلق می

 ، های دکتر(1396)گاردنر،  کامال تحریف شده است.” 

 شود، گرچه که با آنه عنوان هوش تلقی میطور خودکار به هرچیزی که خارج از دسترس ما باشد، ب» ،برطبق نظر گاردنر

  )همان(« .تهرکسی با داشتن هوش چندگانه خوشبخت اس»: گاردنر بر این باور است که.« مغایر باشد

 و رابطۀ آن با استعداد آموزشی های چندگانههوش

لی و درست از برداری اصوها را به بهرههایی است که خداوند در آیاتی از قرآن انسانهوش از جمله نعمت

گر انسان در مسیر سعادت و رستگاری باشد. در قرآن رتبة عالی هوشمندی به آن فرا خوانده است تا هدایت

، 269در آیاتی از قرآن )بقره: « الْأَلْبَابِأُولُو »اختصاص یافته است. واژة قرآنی « الْأَلْبَابِأُولُو »گروهی با عنوان 

( ناظر به خردورزان هوشمندی است که به کمک هوش 9، زمر: 29، ص: 52، ابراهیم: 19، رعد: 7آلعمران: 

ستند پیمایند. آنان همچنین کسانی های پند پذیرفته، راه درست سعادتمندی را میخدادیشان با نظر به هر پدیده

ه خوبی (، فلسفة احکام الهی را ب18کنند )زمر: دارند، از بهترین آن پیروی میکه وقتی به سخنی گوش فرا می

ها و زمین و آمد و شد شب و روز آشنایند (، با حکمت آفرینش آسمان197و  179نمایند )بقره: درک می

(، اهل ذکرند و همواره در حالت ایستاده و نشسته و خفته به یاد خدایند، اهل فکرند و در نظام 190)آلعمران: 

(، به رستگاری جاودانه 191پندارند )آلعمران: اندیشند و آن را هرگز باطل و بیهوده نمیآفرینش همواره می

خوانند و از آن بسیار (، تاریخ گذشتگان را می100کنند )مائده: اندیشند و از این رو تقوای الزم پیشه میمی

گیرند تا در وقت تنگدستی و گرفتاری و بال به (، از پیامبران الهی الگو می111آموزند )یوسف: عبرت می

ساران و رویش (، با مشاهدة بارش باران و پدید آمدن چشمه43ی و ناسپاسی نکنند )ص: درگاه خدا ناشکر

گیاهان و پس از آن خشک شدن دشت و صحرا درس زندگی و فنا آموخته، خداباوری و معادباوریشان تقویت 

نند )غافر: دا(، کتاب و شریعت الهی را خوب درک کرده، آن را اسباب هدایت و یاد خدا می21گردد )زمر: می

بینند و از حساب و کتاب دقیق الهی و ثواب و ( و در هر حال، همواره خویشتن را در محضر خدا می54
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شناختی و (. در مجموعه آیات فوق که بیشتر بر هوش هستی10عقاب اعمال خویش غافل نیستند )طالق: 

ناسی شنگری، تاریخی، موقعیتطبیعی و درون فردی و بعضا بر هوش به اصطالح معنوی، الگویابی، آینده

 از منزلت و جایگاه خاصی در پیشگاه خدا برخوردارند. « الْأَلْبَابِ أُولُو »تأکید شده است 

درسال ، های چندگانههوش ةبنیان گذار نظریدر جایگاه  پردازان غربی،از میان نظریه هوارد گاردنر،

د که هر یک بیانگر بعدی از ابعاد هوش انسان کنهای گوناگون هوشی تصریح میبه تعدادی از حوزه 1983

های چندگانه ها همه بر اساس نظریة هوشو تعیین کنندة میزان درک و فهم مبتنی بر هوش اوست. انسان

های مندی از کیفیت و میزان هوش، در حوزهبهرها هستند، جز اینکه در بهرهها و هوشدارای انواع هوش

-فضایی 144ریاضی،-منطقی 143اجتماعی،-بین فردی 142شخصی،-دیدرون فر 141حرکتی،-بدنی 140طبیعی،

از جنبة قوت و ضعف  148شناختی،و وجودی و هستی 147گفتاری،-کالمی 146آهنگین،-موسیقی 145تصویری،

هایی قوی و ورزیده و توانمندند، ولی در باشند. برخی در عرصهو کمی و زیادی نسبت به یکدیگر متمایز می

های انسانی را از ، آی هوش( طرح زیر انواع هوش1392ر عکس. )گاردنر، ها ضعیفند و برخی بسایر عرصه

 نگاه گاردنر به تصویر کشیده است:

                                                           
140 . nature smart 

141 . body smart  

142 . self smart 

143 . people smart 

144 . number smart 

145 . picture smart 

146 . music smart 

147 . word smart 

148 . existential / cosmic smart 
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http://www.ihoosh.ir/article/79  

گانة مورد نظر گاردنر های نهن حوزة متمایز و برجستة دیگری از هوش را بر حوزهامروزه چه بسا بتوا

شود نام برد. بر این اساس، اطالعات عمومی و یا فضای مجازی می 149«هوش سایبر»افزود که از آن به عنوان 

اید در زمرة ببرداری بهینه از این فضا را فرد نسبت به فضای سایبر و توانایی وی بر کشف راهکارهای بهره

 برشمرد.   « هوش سایبر»

رسد نهمین نوع هوش، مشهور به هوش وجودی و به گانة هوش، به نظر میاز میان همة انواع نه

 ترین هوش انسانی باشد که به پشتوانة آن به سؤاالتترین و معنویشناختی، فلسفیتعبیری، هوش هستی

شود. سؤاالتی نظیر اینکه  ما انسان در جهان پاسخ داده میای در مورد جهان هستی و جایگاه بزرگ و پیچیده

ایم؟ چرا ما اینجا هستیم؟ ما پس از مرگ به کجا کیستیم؟ این جهان برای چه منظوری است؟ ازکجا آمده

شود. خواهیم رفت؟ و ... از جمله سؤاالتی است که به کمک هوش جهانی و وجودی به آنها پاسخ داده می

بزرگ و برجستة عالم همچون پیامبران و پیشوایان مکاتب و مذاهب با برخورداری از های نوعا، شخصیت

این هوش، هر کدام جهان هستی و جایگاه انسان در نظام هستی را بر اساس جهان بینی و اندیشه و فرهنگ 

از منظری  (1999، دِ سکند پرینسپل،  به نقل از گاردنر، 2017کند. )ر.ک. ویلسون، خویش تفسیر و تعبیر می

 دیگر، 

اندیشی دربارة جهان و هستی است. آموزان برای تأمل و ژرفشناختی متضمن توان و قابلیت دانشهوش هستی

، بازدید از اماکن باستانی، تاریخی و مذهبی، بحث و ... از این منظر، استفاده و طرح مباحث فلسفی و استداللی

                                                           
149 . cyber smart 

http://www.ihoosh.ir/article/79
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، گردش علمی در طبیعت، جلسات ها و آثار فالسفهنامهندگیگفتگو دربارة تاریخ و فرهنگ کشور، مطالعه ز

ها، های آن، تأمل و تفکر در طبیعت، معرفی و بررسی ادیان مختلف و آموزهتفکر و مداقه فردی و گروهی

شناختی هستیها در رشد و پرورش هوش های آنمباحث عرفانی، معرفی عرفا و بررسی آراء و دیدگاه

 ( 1391)اِم نیرو تو،  سزایی دارد. آموزان نقش بهدانش

 های هوشی و تفسیر آنهاجدول ساحت

 

 یافتن نقاط قوتی مناسب و عمومی در اختیار انسان است که او را در ابزار «هوش چندگانه ةنظری»

اردنر، رسد. )گبه نظر میساده ای برآمده از چنین نظریهعلمی  و تفسیر مفهوم کند.اش کمک میو ضعف فردی

ز طریق ایابی به یادگیری و یاددهی خالق دالیل زیر بیانگر این است که برای انسان دست ، های دکتر(1396

 گردد: میسر می های چندگانههوش

 .تر استبخشلذّتشادتر و  تر،فعال نههای چندگایادگیری از طریق هوش .1

خسته و  چندگانه هایاز طریق هوش یاددهی –درفرایند یادگیری هیچ کدام معلّم نه و  نه فراگیر .2

 .شوندنمیکسل 

 .های چندگانه بیشتر استهوش ةاز طریق یادگیری به وسیلو فراگیری  کیفیت آموزش .3

 .است مهیاتر ها دراین روشموختهپایداری یادگیری و توانایی ترکیب آشرایط برای  .4

 گردد.شان فراهم میامکان یادگیری ابعاد مختلف هوش برای فراگیران .5

دو طرفة فرادهی و  بهترین روش ئةارا های چندگانه بهتوانند به پشتوانة روش هوشمیمعلّمان  .6

 فراگیری بپردازند. 

 های هوشیتفسیر ساحت های هوشیساحت

 برداری درست از آنهای بهرهتوانایی درک طبیعت و راه -طبیعی

 ءتوانایی کنترل ماهرانه حرکات بدن و استفاده از اشیا حرکتی-بدنی

 یشتوانایی درک خود و آگاه بودن از حالت درونی خو شخصی-درون فردی

 آنانو فهم با دیگران توانایی ارتباط برقرار کردن  اجتماعی-ن فردیبی

 توانایی استفاده از استدالل، منطق و اعداد ریاضی-منطقی

 توانایی درک پدیده های بصری تصویری-فضایی

 و اصوات آهنگین توانایی تولید و درک موسیقی آهنگین-موسیقی

 زبانتوانایی استفاده از کلمات و  گفتاری-کالمی

 توانایی درک موقعیت و جایگاه خویش در جهان هستی شناختی(وجودی )هستی

 ایافزار رایانهافزار و نرممهارت کاربری سخت فضای مجازی-سایبر
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 ، آی هوش(1393)گاردنر،  .دراین روش باالتر است فراگیرانمندی آموزشی رضایت .7

 

دهد در عرصة آموزش و پرورش، تحت شرایطی مقتضی و متناسب مطالبی که بیان گشت نشان می

 ست. کم روشی و ساختاری، امید بشود نسبت به ایجاد تحوالتی، دستبهر فراگیران، میگیری از هوشبا بهره

 های جاری آموزش و پرورش در سطح کشورمروری بر دسته بندی الگوی

تربیتی در مقاطع مختلف تحصیلی آموزش و پرورش در کشور ما -ال حاضر بیش از ده الگوی آموزشیدرح

باشد. آمار اولیه بیانگر تنوع و گوناگونی الگوهای آموزشی ـ تربیتی آن هم برای سطح عمومی در حال اجرا می

ن گوناگونی چیست و ( اینکه فلسفة ای1395آموزش و پرورش است. )ر.ک. بانک اطالعات مدارس تهران، 

ا هتوان برای آن ارایه داد از قلمرو بحث حاضر خارج است. در اینجا با مروری بر اساسنامهچه توجیه منطقی می

هایی از این الگوها بسنده کرده، تفصیل های تشکیالتی نه نمونه از این الگوها به بیان شاخصنامهو آیین

 دهیم. یمطالب را به منابع و جایگاه خود ارجاع م

 های آموزشی متکی بر جلب استعدادهای برترالگوی .1

 الگوی آموزشی استعدادهای درخشان 

های جذب استعدادهای درخشان از میان مراکز آموزشی با اختصاص مراکز و برنامه شاخص:

تربیتی ویژه به منظور پیشگیری از هدر رفت استعدادهای درخشان و هدایت و ارتقاء سطح -آموزشی

 ( 1391آنان. )ر.ک. سمپاد، تحصیلی 

 الگوی آموزشی نمونه دولتی 

 هایریزیجذب استعدادهای برتر از میان مراکز آموزشی عمومی با اختصاص مراکز و برنامه شاخص:

بر  های جاریآموزشی ویژه به منظور هدایت و ارتقاء سطح تحصیلی آنان و البته بدون تحمیل هزینه

 اولیاء.

 متوسطه و تحصیلی راهنمایی های دوره در پرورشی و آموزشی واحدهای به دولتی نمونه مدارس»

 تأمین و مجرب و کارآمد معلمان از گرفتن بهره مستعد و آموزان دانش گزینش با که شودمی اطالق

کمتربرخوردار  مناطق اولویت با را آموزان دانش پرورشی و آموزشی ارتقای مناسب، زمینة امکانات

   (1390شورای عالی آموزش و پرورش، .ک. )ر.« آورد می فراهم

 الگوی آموزشی نمونۀ مردمی 
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ای هریزیجذب استعدادهای برتر از میان مراکز آموزشی دولتی با اختصاص مراکز و برنامه شاخص:

 های مالی و اقتصادیآموزشی ویژه به منظور هدایت و ارتقاء سطح تحصیلی آنان و البته با حمایت

 ( 1388وزرات آموزش و پرورش، ، وزیران ئتهیر.ک. های دولتی. )مکاولیاء و خیرین و ک

 الگوی آموزشی غیر انتفاعی 

مدارس غیر انتفاعی مطابق اهداف برای تأسیس مشارکت مردم جلب مشارکت فعال و جدی  شاخص:

 . های عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانهها و دستورالعملبرنامه و ضوابط و

عه توسو  جاری هایهزینه صرف صرفاً حاصله درآمد که آنست بودن انتفاعی غیر از منظور بصره:ت

 (1393و اسدی،  1367 ،وزارت آموزش و پرورش، وزیران ئتهی) .آتی مدارس گردد

 الگوی آموزش هیئت امنایی 

زش آمو مدارس دولتی و خیرساز واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه وتأیید شورایشاخص: 

مجوز هیات امنایی شدن مدارس، . »شوندو پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیات امنایی اداره می

شود و در صورت احراز استانداردهای صادر می به صورت موافقت اصولی موقت و برای مدت یک سال

 (1388، شورای عالی آموزش و پرورش) .«شودالزم، به موافقت قطعی تبدیل می

 وزشی شاهدالگوی آم 

مدرسه شاهد به منظور توانمندسازی فرزندان شهدا و ایثارگران ایجاد شد تا به پاسداشت » شاخص:

مقام واالی شهیدان، خدمتی فراتر از معمول به فرزندان ایشان اعطا گردد. مدارس شاهد غالباً چه به 

لتی بهتر هستند. به ویژه العاده و فرهنگی از مدارس دوهای فوقلحاظ آموزشی و چه به لحاظ برنامه

های دینی آن که فضای فرهنگی مدارس شاهد، مذهبی است و چنین مدارسی برای کسانی که دغدغه

های مجلس شورای ، و مرکز پژوهش1369)شورای عالی انقالب فرهنگی، « دارند، مناسب است.

 (1393، و اسدی، 1369، و ادارة کل امور شاهد و ایثارگران، 1369اسالمی، 

 تربیتی امین-لگوی آموزشیا 

ربیت دانش آموزانی است که باورها و رفتارهای اساسی دینی در ت»شاخص: مدارس امین در اندیشة 

به تجرخود رشد و  و برخی از رفتارهای ضروری ارزشی را به تناسب ظرفیت ودوجود آنها نهادینه ش

 یگاه اطالع رسانی، بی تا( های علمیه، پاهای کاربردی حوزهمعاونت تبلیغ و آموزش« ).کنند

 الگوی آموزشی مسجد محور 

ای است که مسجد را به مثابة به گونه «مدرسه نوین اسالمی در درون مسجد یراه انداز»شاخص: 

و تالش می کند تا با برگزاری دروه های قرآنی و »شمارد برمی آموزاندانش« حقیقی ةهمان مدرس»
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شان، مسجد است و تمام مدرسه»آموزان دانش .«را تربیت کند معرفتی نیروهای آینده انقالب اسالمی

مسجد صرافان « روند.خوانند و مدرسه نمیبایست بخوانند، در مسجد میهایی را که در مدرسه میدرس

ای از مدارس مسجد محور است که کوشیده است مسجد را راستا نمونهیا صنعتگران مشهد در این 

ورش کودکان و نوجوانان قرار داده است. )باشگاه ایده پردازان مسجدی، پایگاه و کانون آموزش و پر

 (1395 مهر، خبرگزاریو  1394

 سایر 

 الگوی آموزشی عادی )ملی و دولتی( .2

 الگوی آموزشی عمومی و دولتی 

 عام المنفعه، رایگان، در دسترس و نزدیک محل زیست بودن، با مسئولیت پذیری سطح پایین.  شاخص:

های مدرسه دولتی هزینه پایین و نزدیکی به محل سکونت است. اما طیف همین ژگیترین ویمهم»

توان همه را در یک دسته گنجاند. بعضی مدارس دولتی مدارس دولتی آن چنان گسترده است که نمی

کنند یعنی مثالً شرط معدل دارند یا به لحاظ مسائل فرهنگی های خود را گزینش میهستند که ورودی

کنند. قطعاً نوع مدیریت در این گونه مدارس متفاوت است آموزی را ثبت نام نمیی هر دانشو اجتماع

ر برند. در مقابل، اکثو کادر اجرایی و آموزشی مدرسه، مباحث آموزشی و تربیتی را هدفمندتر جلو می

تلف خکنند که به دالیل ممدارس دولتی به موضوع آموزش و پروش به چشم یک شغل و حرفه نگاه می

  (1393)اسدی، « های مدرسه ندارند.تضمینی نسبت به خروجی

 طرحی برای تنظیم استعدادها 

با الهام از رهنمودهای جامع مقام معظم رهبری، به ویژه در دیدار معلمان و فرهنگیان و متصدیان امور آموزش 

 و دولتی آموزش و پرورشو پرورش، همچنین با تکیه بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام عمومی 

های گوناگونی از گرایی و برتری محوری، با تنظیم طیفاین ظرفیت را دارد که به دور از هر گونه ویژه

-استعدادها، همة فراگیران را از هر قشر و طبقة اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زیر چتر حمایت آموزشی

ناء آموزش و پرورش مشترک و جامع بر پذیرش هر سه پرورشی خود در آورد. منظور از تنظیم استعدادها ابت

باشد. در این مقاله موضعی در قبال افراد ضعیف و دارای استعداد ردة استعداد متوسط و خوب و برتر می

ی که یابی کرد. به بیانشود. چنین افرادی را باید در قلمرو آموزش و پرورش استثنایی ردهپایین اتخاذ نمی

های حکمی و عمل به مفاد رهنمودهای تهذیبی و ها برای فراگرفتن آموزهعداد انسانگذشت، میانگین است
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ری رسد. پس به مراتب، میانگین مزبور برای فراگیاقدام برای تزکیة نفسانی به طور نسبی کافی به نظر می

ای است کافی های حکمی و رهنمودهای تزکیهتر از آموزهای که به مراتب سادهها و آداب رسمی مدرسهدانش

خواهد بود. در این صورت، نه تنها زیانی متوجه استعدادهای برتر نخواهد بود، بلکه منافعی هم نصیب دو 

 ردة استعداد خوب و متوسط خواهد شد.

گوییم که به طور عام در تراز مسائل و مباحث اشتباه نشود. ما در اینجا از مسائل و مباحثی سخن می

ا و هپرورشی قرار دارند. به عبارتی، در اینجا به عموم انسان-مقاطع مختلف آموزشیقابل فهم برای عموم در 

دانیم برخی از معارف و تعالیم بشری إشعار به درک آنان نسبت به مباحث عمومی نظر داریم و گر نه می

ست هی اهای عادی فراتر است. بدیای دارند که از سطح فهم و درک و استعداد انسانمطالبی تخصصی ویژه

لبد طفهم معارفی از این دستْ استعداد و شایستگی فراتری در حد استعداد و شایستگی راسخونِ در دانش می

تربیتی مشتمل بر -مشابه این امور درفضای رسمی آموزشی 150اند.بهرهها نوعا از آن بیکه عموم انسان

بتوانند از آن برخوردار گردند. هایی است که گروه اندکی از فراگیران چه بسا ها و فوق تخصصتخصص

لبد. این طها را میهای تخصصیْ استعداد و ظرفیت متناسب با تخصصبدیهی است ورود به مباحث و رشته

امر از محل بحث ما در این طرح خارج است چرا که طرح حاضر بر آموزش و پرورش عمومی و نه تخصصی 

 نگامی چالش برانگیز خواهد بود که بر مبنای مراتب متفاوتورزد. تفکیک و مرزبندی میان فراگیران هتأکید می

 استعدادها و یا اوضاع متفاوت شخصی و شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی صورت پذیرد. 

 توان بر حسب موارد با درصدهای متفاوتدر جایگاه ارایة یک پیشنهاد ابتدیی، تنظیم استعدادها را می

ن برتر سامان بخشید. ای -خوب-رتیب از مجموع افراد دارای مراتب استعدادی متوسطبه ت ٪20و  ٪30و  50٪

رود به مالک فراوانی تعداد افراد دارای استعداد متوسط از درصدگذاری که پایة اولیة طرح تنظیم به شمار می

راد دارای دی افسویی و ظرفیت باالی افراد دارای استعدادهای برتر نسبت به استعدادهای خوب و در رتبة بع

ته، اند. از آن گذشاستعدادهای خوب نسبت به استعدادهای متوسط از سوی دیگر، تعیین و انتخاب گردیده

درصدهای طرح تنظیم مزبور در گام نخست و پیش از هر تجریة عملیاتی و عینی به مثابة یک فرضیه و در 

ته تجزیه و تحلیل کارشناسان به تجربه گذاشگردد تا پس از بحث و بررسی و حد یک پیشنهاد عملی ارایه می

 ریزان آموزش و پرورش قرار گیرد. شود و از آن پس به صورت یک ضابطه مورد توجه برنامه

به طور نسبی و بسته به شرایط، برخورداری از امکانات و لوازم آموزشی ـ پرورشی در حد ضرورت 

است. آرایش مناسب محیط آموزشی ـ پرورشی و و کفایت از جمله بایدهای کاربردی شدن طرح پیشنهادی 

سازی و ارتقاء سطح آموزش بسیار کلیدی و تأثیرگذار است.  پیرو طرح حاضر، به ویژه کالس درس در بهینه

                                                           
مُّ الْکِتَابِ وَأَُخرُ مُتَشَابَِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُُلوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابََه هُوَ الَّذِیَ أَنَزلَ َعلَْیکَ الْکِتَابَ مِْنهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُ فرماید: . اشاره به قرآن که می150 

 (7مران: آل عمِّنْ عِندِ رَبِّنَا َومَا یَذَّکَّرُ اال أُوْلُوْا االلْبَاِب ) ا بِهِ ُکلٌّءامَنولُوَن مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِْتنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِیِلهِ وََما یَعْلَُم تَأْوِیلَهُ اال اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُ 
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های گوناگونْ اصالح و ارتقاء خواهد یافت و زمینه برداری و بکارگیری استعدادها از طیفمیزان و کیفیت بهره

 ر چه بیشتر و بهتر سطوح مختلف استعدادها فراهم خواهد آمد. برای رشد و شکوفایی ه

یزی رتنظیم استعدادهای برتر، خوب و متوسط الگویی است که اساسا به طور طبیعی و بدون برنامه

های متمادی به ویژه در دوران پیش از پیروزی انقالب اسالمی از محک تجربه گذشته دقیق و اصولی طی سال

منصة ظهور رسانده است. اکثر قریب به اتفاق کسانی که به اصطالح در زمرة نسل اول و آثار خود را به 

شوند و امروزه از رجال سیاسی و فرهنگی و قضایی و لشکری و کشوری و عمومی به انقالب قلمداد می

 راناند، افرادی هستند که دوها و مشاغل حساسی را بر عهده گرفتهروند و احیانا تا کنون پستشمار می

ا اند. امروزه اما بو به مقام و جایی رسیده عمومی گذرانده-تحصیالت خود را از صفر تا صد در مراکز دولتی

ها و رویکردهای گوناگونی که در ساختار و محتوای نظام آموزش و پرورش کشور ها، روشتوجه به گرایش

ین ازگشت به قهقهرا تلقی گردد. لیکن اای بپدید آمده است، ممکن است طرح بحث تنظیم استعدادها به گونه

چنین نیست، زیرا طرح تنظیم به سبکی که این مقاله در صدد تبیین و تشریح آن است از همة جوانب و 

زوایای انسانی و محتوایی و شکلی، به صورت کارشناسی شده، همراه با دخالت و نظارت کارشناسان و مربیان 

اجرا  ریزی، پیاده وتربیتی باید برنامه-ادسنجان و مستشاران آموزشیسنجان و استعدشناسان و روانو روان

نیاز از تجارب به دست آمده از گاه بیشود. بدیهی است در جهت کمال بخشیدن به طرح مورد نظر هیچ

 گذشتة دوران نبوده و نخواهیم بود که این مسلما بازگشت به عقب تلقی نخواهد شد. 

نایت تربیتی در طرح تنظیم استعدادها با ع-ساختاربندی ویژة آموزشی به بیانی که گذشت، مهندسی و

به باشد. های استعداد آحاد ایرانی امری ممکن و قابل اجرا میها و برجستگیبه نرخ و روزآمدی شاخص

ایلنا از پایگاه اطالع رسانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، بایزید مردوخی،  خبرگزاریگزارش 

ایران از نظر شاخص برخورداری از مخزن استعداد جایگاه دهم دنیا و نخست »دانشگاه، اظهار داشت: استاد 

« ود.شرا در منطقه خاورمیانه دارد، اما به دلیل ضعف های موجود به خوبی از این ذخیره استعداد استفاده نمی

 (1394)خبرگزاری ایلنا، 

اجرایی -ت که در جایگاه یک پیشنهاد علمیطرح تنظیم استعدادها در حال حاضر طرح خامی اس

ی و شناسهای علمی تعلیم و تربیت، روانالزم است با جلب مشارکت کارشناسانی ویژه، دست کم از گروه

جامعه شناسی، به ویژه متخصصان سنجش و ارزیابی استعداد به کمال و شایستگی و بایستگی مطلوب و مورد 

ریزی و اجراء این طرح در نهادهای آموزشی ی گوناگونی را برای برنامهنظر برسد. بر حسب کارشناسی، الگوها

ود. شتوان در نظر گرفت که در اینجا بسته به ظرفیت نوشتار حاضر تنها به بیان یک الگو بسنده میکشور می
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، اجراء یریزریزی بر اساس آن و به دنبال برنامهاین الگو ممکن است از جهاتی ساده به نظر برسد، اما برنامه

 های خاص خود را دارد.  دقیق و منضبط آن به این سادگی نیست و پیچیدگی

های استعداد سنجی هر سه گروه پیرو این الگوی پیشنهادی، طرح آموزشی فراگیر، مبتنی بر رده

شود. نظر به نفر فراگیر برای هر گروه آموزشی مهندسی می 20متوسط و خوب و برتر، با محاسبة تعداد 

ط، بینابین به ترتیب بیشینة متوس -گانة استعدادسنجی عیت موجود مبنی بر نرخ و میزان فراوانی سطوح سهواق

مدیریت طرح تنظیم در درجة نخست با تنظیم استعدادها با درصدهای تحقیقی و یا  -خوب و کمینة برتر

را گذاشته صورت تنظیم به اجترین تقریبی زیر میسر خواهد بود. در غیر این صورت، بسته به شرایطْ مناسب

گانة برتر بودن و خوب بودن و متوسط بودن استعدادها اموری نسبی هستند که بسته خواهد شد. اوصاف سه

ساس گردند. بر این اپرورشی تعیین می-به اقتضائات و شرایط حاکم بر هر منطقه و مرکز و ناحیة آموزشی

مورد جزو گروه استعداد خوب یا متوسط در مورد دیگر  امکان دارد یک گروه دارای استعداد برتر در یک

باشد. به نظر اینجانب بهتر آن است که در الگوی آموزشی مورد نظر، بر اساس بیشینه و بینابین و کمینة فوق، 

 6فراگیران دارای استعداد خوب )  ٪30نفر(،  4فراگیران مستعد و خالق و یا دارای استعداد برتر ) ٪20نرخ 

 نفر( منظور گردد.  10فراگیران با استعداد متوسط ) ٪50نفر( و 

نفر منتخب ازمیان استعدادهای برتر با راهنمایی معلم و مربی گروه، او را در امر آموزش و  4تعداد 

کنند. در نتیجة این همکاری هم خودشان نفر دارای استعداد خوب همراهی می 6پرورش ردة دوم یعنی 

کنند و آنان را از نتایج اهند یافت و هم دانش آموزان تحت نظر را تقویت میشوند و ارتقاء خوتقویت می

نفر منتخب از میان استعدادهای خوب با راهنمایی  6مند خواهند ساخت. تعداد استعداد برتر خویش بهره

نفر دارای استعداد متوسط همراهی  10معلم و مربی گروه، او را در امر آموزش و پرورش ردة سوم یعنی 

شوند، تا آنجا که چه بسا به سطح استعداد برتر نایل کنند. در نتیجة این همکاری هم خودشان تقویت میمی

کنند تا آنجا که چه بسا آنان را از سطح متوسط به سطح شوند و هم دانش آموزان تحت نظر را تقویت می

توسط با راهنمایی معلم و مربی گروه نفر منتخب ازمیان استعدادهای م 10خوب ارتقاء دهند. و باالخره، تعداد 

و با همراهی ردة دوم و در برخی موارد با پشتیبانی ردة اول نسبت به بهینه سازی وضعیت تحصیلی و تربیتی 

خود فعال خواهند شد و چه بسا رفته رفته به دلیل بهره برداری مناسب از استعداد متوسط خود به سطح 

 مستعدین خوب ارتقاء یابند.

 رح تنظیملوازم ط

 ود: شاجرای طرح تنظیم استعدادها به حسب آنچه بیان گشت لوازمی دارد که ذیال به برخی از آنها اشاره می

تالش پیگیر به منظور تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری و جامة عمل پوشاندن به  .1

 ،رهنمودهای ایشان مبنی بر ضرورت ایجاد تحوالت الزم در ساحت آموزش و پرورش
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 های الزم برای به اجراء درآوردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،ایجاد بسترها و زمینه .2

های جاری به طور اختصاص بودجه و اعتبارات ملی برای تهیه و اجرای طرح بر اساس برآورد هزینه .3

 تخمینی و البته تضمینی، 

ندی بی استعدادیابی و طیفاقدام به پیمایش و آمایش کشوری و استانی و شهری و روستایی برا .4

 استعدادهای گوناگون،

های سنجش و ارزیابی استعدادها از میان کارشناسان و کارپردازان خبرة سنجش و ارزیابی تعیین گروه .5

 استعدادها،

 بندی و تنظیم استعدادها،ریزی بر حسب طیفتشکیل گروه کارشناسان برنامه .6

ظیم استعدادها برای مدیران و معلمان و مربیان و های کارگاهی و کارورزی طرح تنبرگزاری دوره .7

 اندرکاران طرح،دست

ای ههای گوناگون استانی و شهری و روستایی طرح تنظیم استعدادها )مناطق و محدودهتعیین پایلوت .8

 اجرای آزمایشی طرح(، 

 ندوزیاتعیین مدت زمان الزم برای اجرای آزمایشی طرح )دست کم به مدت دو سال: سال اول تجربه .9

ح های طرح و اصالو سال دوم تجربه بردن به کار برای تقویت نقاط قوت و رفع نواقص و نارسایی

 های آن،نابسامانی

 تکمیل و ساماندهی طرح تنظیم بر حسب شرایط و اقتضائات جاری در هر مورد، .10

 اجرای دراز مدت طرح تنظیم و گسترش دامنة اجرائی آن در سطح کالن کشوری، .11

 پذیرتر طرح تنظیم،ویژه به منظور اجرای هر چه بهتر و کم آسیب هایمراقبت .12

 سازی طرح تنظیم در طول اجرا و به هنگام ضرورت،غنی .13

نظارت مستمر بر روند اجراء مطلوب و بایسته و شایستة طرح تنظیم با تشکیل و فعال سازی گروه  .14

 بازرسان و ارزیابان،

های جاری در نظام آموزش و توان به موازات سایر طرحشود طرح تنظیم را میدر پایان، یادآوری می

ها باشد. پرورش کشور در برخی از نواحی و مناطق به اجرا گذاشت، بدون اینکه متعرض سایر طرح

چنانچه به مرور زمان و با تجربه ثابت شد که طرح تنظیم بهترین و کارآمدترین طرح در نظام آموزش و 

  های جاری گردد.و یا همة طرح پرورش است، آنگاه جایگزین برخی
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 ها و امتیازات طرح تنظیمویژگی

بینی پیش ها و امتیازات.بهره از برجستگیطرح تنظیم استعدادها، بر خالف تصور اولیه نه ناممکن است و نه بی

ود د بها و امتیازاتی خواهشود چنانچه این طرح به خوبی و شایستگی به اجراء درآید سرشار از برجستگیمی

 شود: که به برخی از آنها به بیان زیر اشاره می

 گانة استعداد نسبت به یکدیگرهای سهجلب مشارکت و همیاری و همکاری فراگیران از طیف .1

 های تعامل سازنده میان فراگیرانفعال سازی زمینه .2

 اندیشی میان فراگیرانایجاد روحیة هم .3

 آموزشی  هایایجاد نشاط علمی و تحصیلی در افراد و گروه .4

 پرورش روح مسئولیت و تعهد در فراگیران نسبت به همدیگر .5

ایجاد شرایط الزم برای ارتقاء سطح تحصیلی فراگیران توسط خودشان و البته با هدایت معلمان و  .6

 مربیان

 پیشگیری از هدر رفت استعدادهای برتر و خوب و متوسط .7

 دگانة استعداهای سهجهت دهی صحیح، اصولی و الزم به طیف .8

 های علمی و تربیتی فراگیران به کمک یکدیگرتقویت بنیه .9

 مراعات جانب عدالت در ساحت آموزش و پرورش تا حد ممکن .10

 نوع دوستی تقویت روحیة هم .11

 ها و فراگیرانمورد تحصیلی تحمیل شده بر نظام و خانوادههای بیکاستن از هزینه .12

های فراگیران بر حسب رابطة دانش و ارتها برای جهت دادن به تحصیالت و مهفراهم آوری زمینه .13

 اشتغال

 های نظام آموزش و پرورش در سطح کالن کمک به تحقق آرمان .14

 قرآن الهام بخش الگوی آموزش و پرورش فراگیر

مثابة  قرآن بهاکنون با توجه به طرحی که ارایه گردید، اشارتی به رهنمودهای قرآن خالی از فایده نخواهد بود. 

است که متناسب با همة سطوح استعداد و فهم بشری مطالب خود را به مخاطبان و فراگیران کتاب و کالسی 

های گوناگون ای که بدون جداسازی طیفدهد، به گونهخود از هر طیف و هر قشر و هر سطحی ارایه می

ویکردی . رکندبرداری و برداشت میاستعدادی از یکدیگر، هر شخصی به فراخور استعداد خویش از قرآن بهره

که قرآن در فراخوانی و جلب همگانی به جانب آموختن امور مهم و حکیمانه و پیراسته شدن از مفاسد و 

تواند به منزلة الگویی مناسب برای آموزش و پرورش فراگیر در گیرد، میآراسته شدن به کماالت در نظر می
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من دعوت همة آحاد بشر به توحید، موضوع های گوناگون به کار گرفته شود. از برای نمونه، قرآن، ضساحت

از این  دارد تا هر کسی به طور طبیعی بتواندهای گوناگون از ساده تا پیچیده بیان مییکتاپرستی را به سبک

های ایمان توحیدی خویش را قوی سازد. یک تدبر اجمالی در برداری کند و پایهمعرفت قرآنی به خوبی بهره

  های قرآن در طرح توحید و یکتاپرستی بیشتر آشنا کند.بندیاست تا ما را با سطحبرخی از آیات قرآن کافی 

ج گردد. احتجاسطح پایین )سبک نمایشی(: با ارایة یک یا چند مورد نمایش ساده مطلب روشن می .1

ان پرستان و ماه پرستان و خورشیدپرستتمثیلی حضرت ابراهیم علیه السالم در برابر ستاره-جدلی

 توان در این سطح ارزیابی کرد.( را می79-75)انعام: 

سطح متوسط )سبک مروری(: با مراجعة به وجدان و ضمیر خودآگاه و با کمترین تأمل انسان مطلب  .2

کند. غالب احتجاحات پیامبران الهی علیهم السالم در همین سطح صورت پذیرفته یابد و فهم میرا می

ای متناسب با این شود نمونهبند خود را میو هماست. گفتگوی حضرت یوسف علیه السالم با د

بند من! )به من بگویید( آیا )اعتقاد به( خدایان هان( ای دو هم»)سطح ارزیابی کرد آنجا که فرمود: 

( آیات دیگری 39)یوسف: « پراکنده )در نظر شما( بهتر است یا )ایمان به( خداوند یکتای با اقتدار؟

ما به زودی نشانگان خویش را در آفاق جهان »شوند، از جمله: بوط میاز قرآن نیز به همین سطح مر

ها به آنان ارایه خواهیم داد تا برایشان روشن شود که خداوند حق است )و و در اندرون خود انسان

؟ کندحقیقت دارد(. آیا این امر برای اینکه نشان دهد که خداوند بر هر امری گواه است کفایت نمی

آیا نسبت به )وجود و حضور( خداوند تردیدی وجود دارد؛ خداوندی »... از جمله:  و(« 53)فصلت: 

 (10)ابراهیم: ...« ها و زمین است؟ که پدیدآورندة آسمان

ورزی و بکارگیری دقت و تأمل و شهودی(: درک مطلب نیازمند اندیشه-سطح باال )سبک استداللی .3

یدن به مقام کشف و شهود است. دو آیة زیر تا حدود وری از استدالل و استنباط و یا مستلزم رسبهره

ها خدایان گوناگونی چنانچه در زمین و آسمان»زیادی بیانگر این سطح از فهم و درک هستند: 

..« .شد. ها به تباهی و ویرانی کشیده میکردند(، امور زمین و آسمانبودند )و بر آنها حکمرانی میمی

-)آل...« دهند که جز او خدایی نیست. گان و دانشمندان شهادت میخداوند و فرشت»( و 22)انبیاء: 

 ( 18عمران:
   

ران همه حکم فراگی -بدون توجه به میزان استعدادو هوشبهر خویش-ها در پیشگاه کتاب خداما انسان

یک کالس درس در محضر یک استاد فرهیخته و با مهارت را داریم که هر کسی به فراخور حال و توان درک 

دارد. حال چنانچه ما فراگیران را در یک مجموعة آموزشی ود مطالبی را از کتاب و بیان استاد دریافت میخ

زیر نظر یک استاد خبیر و با تدبیر انتظام بخشند تا در تعامل و همبستگی الزم با یکدیگر به فراگیری مطالب 

 بیشتری برخوردار خواهد شد. کتاب و بیان استاد بپردازیم، قطعا فراگیری ما از کیفیت بهتر و 
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کنند. این امور که در آیات قرآنی انعکاس آیات حکمت در قرآن داللت بر استحکام امور حکیمانه می

یافته است در واقع به مثابة چهار کارکرد اصلی مشتمل بر ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط انسان با خداوند، 

تباطی، گردند. قرآن در ارتباط با چهار وجوه ارا اشیاء و طبیعت، تلقی میارتباط انسان با دیگران، ارتباط انسان ب

همة آحاد انسانی را مورد خطاب قرار داده و کسی یا کسانی را استثنا نفرموده و برای قشر یا اقشار خاصی 

همچنین  ،ای قائل نگردیده است. یعنی اینکه همة مخاطبین این آیات برای فراگیری امور حکیمانهامتیاز ویژه

ها، به طور نسبی از استعداد الزم و کافی برای آراسته شدن به کماالت اخالقی و پیراسته شدن از ناپاکی

ها و رهنمودهای قرآن متوجه همة اقشار انسانی از دارا و نادار و صاحب برخوردارند. بدین ترتیب خطاب

ف های مختلف استعدادی از ضعییک ردهشأن وغیر صاحب شأن است و برای عملیاتی سازی آن نیازی به تفک

بر حسب  -زیر نظر استاد و مربی-هر شخصی خودش باید 151شود.تا متوسط تا خوب و تا عالی احساس نمی

 برداری کند.تربیتی بهره-های آموزشیظرفیت و توان و استعداد خویش از موقعیت

برداری از رویکرد قرآنی به تعلیم برای نظام آموزش و پرورش ما این امر کامال میسر است که با الگو

و تربیت، نسبت به تنظیم و ارایه و اجرای طرح جامعی از آموزش و پرورش فراگیر بدون تکیه بر تفکیک و 

جدایش ابتدایی فراگیران با استعداد برتر از سایر فراگیران دارای استعداد متوسط یا ضعیف اهتمام ورزد و 

الزم و مقتضی را به عمل آورد. صد البته که این امر به نظر شدنی و  برای عملیاتی سازی آن طرح اقدامات

 باشد. این هدف به نظر دست یافتنی می

 جمع بندی و نتیجه گیری 

در نگاه نخست، روشن شد که بر اساس طرح تنظیم استعدادها در امر آموزش و پرورش، بسته به کمیت و 

د با یکدیگر، اوال وضعیت استعدادهای برتر با جلب گانة استعداهای سهکیفیت تعامل و مشارکت طیف

همکاری افراد این گروه در امور آموزشی گروه استعدادهای خوب تثبیت خواهد شد. ثانیا، سطح استعدادهای 

خوب تا حد پرورش استعداد برتر با جلب همکاری افراد این گروه در تقویت سطح درک و آموزش گروه 

ای متوسط بری صاحبان استعدادهاهد یافت. ثالثا، زمینه برای باال رفتن میزان بهرهاستعدادهای متوسط ارتقاء خو

                                                           
درجات و مراتب استعدادی به طور یکسان مورد  ه)ای مردم( تکرار شده است که در تمام این موارد هم« یا ایها الناس». در قرآن بیست مورد خطاب 151 

 الَّذِی اللّهَ  وَاتَّقُواْ  وَنِسَاء َکثِیرًا رَِجاال ِمنْهُمَا وَبَثَّ زَوْجََها مِنَْها وََخلَقَ وَاحِدَةٍ نَّفْسٍ  مِّن خََلقَکُم الَّذِی رَبَّکُمُ  اتَّقُواْ  النَّاسُ  هَاأَیُّ  یَا اند. از جمله: خطاب الهی قرار گرفته

تنها در چهار  اید()ای کسانی که ایمان آورده« یا ایها الذین آمنوا»در صورتی است که خطاب  . این(1نساء:لُونَ بِهِ وَاالرَْحامَ ِإنَّ اللّهَ َکانَ عََلیْکُمْ َرقِیبًا )تَسَاء

ایمان از  لمورد آمده است ک البته در این چهار مورد نیز بنا نیست کاری بر اساس تفکیک مراتب گوناگون استعداد مخاطبان صورت پذیرد، بلکه عموم اه

لَکُْم  یِا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَُنواْ إَن تَتَّقُواْ اللَّه یَجَْعل لَّکُْم فُرْقَانًا وَُیکَفِّْر َعنکُمْ َسیِّئَاتِکُمْ وَیَغِْفرْاند. به عنوان نمونه: قرار گرفته هر مرتبه و سطح استعداد مخاطب آیات

 (29انفال:وَاللّهُ ذُو الْفَْضلِ الْعَظِیمِ )
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آموزشی هر سه گروه در -تا سطح پرورش استعداد خوب فراهم خواهد گشت. در نتیجة مشارکت علمی

 خوبی دلی فراگیران بهزبانی و هماندیشی و همپرورشی یکدیگر، فضای مناسب برای هم-های آموزشیفعالیت

 آید.فراهم می

افزایی علمی در اثر به وجود آمدن جوی از ضمنا، با اجرای طرح تنظیم استعدادها، شرایط برای هم

رقابت سالم و ارزشمند همراه با انس و عالقمندی میان فراگیران مناسب و مساعد خواهد بود. در این صورت، 

مربیان و فرگیران شیرین و دلپذیر خواهد شد، نه تنها جو و فضا و ساختار و محتوای آموزشی برای معلمان، 

رود برای دلگرم کردن فراگیران مندی در روح و روان آنان ارتقاء خواهد یافت. تصور میبلکه سطح انگیزه

تربیتی نظام -مستعد نسبت به خدمت هر چه بیشتر و بهتر به میهن و ملت و تعالی بخشیدن به سطح آموزشی

أن فرهیختگان و نظام جمهوری اسالمی ایران، همچنین برای بسط عدالت آموزش و پرورش در تراز و ش

تربیتی و استیفاء عادالنة حقوق آموزشی هر سه گروه، طرح تنظیم یکی از بهترین و کارآمدترین -آموزشی

 محور برای-های الگوی آموزشی فراگیر استعدادوری بیشتر از ظرفیتالگوها را به دست خواهد داد. بهره

زبور آوردهای طرح مانسانی در سطح ملی و بین المللی یکی دیگر از دست-های الهیخشیدن به آرمانتحقق ب

باشد. در این راستا، توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و عمل به مفاد آنها، همچنین تکیه بر سند می

ر رای طرح پیشنهادی حاضتحول بنیادین آموزش و پرورش بسیار راهگشا خواهد بود. بدیهی است ارایه و اج

نیازمند جلب نظر فرهیختگان و جذب عنایت و توجه خاص اولیاء و مربیان و متصدیان بلندپایة امر آموزش 

 و پرورش کشور است.
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 چکیدۀ انگلیسی

Comprehensive Education on the Basis of the Arrangement of Higher,   

Adequate and Medium Types of Talent 

Looking at the Guidelines Specified by Supreme Leader   

Abstract 

From the view-point of Islam, learning wisdom and purifying the soul are considered vital and 

comprehensive front-pages of educational objectives, to the extent that without obtaining these 

significant purposes, the major mission of education could not be attained. Justly and 

reasonable approach to these two remarkable assignments requests that the process of 

separating types of talents and preferring some to others in teaching  knowledge and 

purification of the soul, would naturally occurred without allowing it be imposed upon the 

system of education. The present idea, revising the multiple-typical system of education of 

Islamic Republic of Iran, intends to present a model of education by arrangement of higher, 

adequate and medium types of talent. In this study, the what-ness, why-ness and how-ness of 

the abovementioned arrangement of the three types of talent and their role in synergy have been 

analyzed. The basic aim of stating such issues is to provide circumstances with appropriate 

evolution in content, methodology and structure of education, in order to achieve a qualified 

situation through evaluating and criticizing the current situation, as depicted in the 

foundamental evolution document of education and Supreme Leader's guidelines. The research 

methodology employed for this study is a descriptive- analytical one. By means of such a 

methodology, the study, describing and analyzing the current multiple-models of education, 

insists on a comprehensive model of education as a superior model in comparison to other 

models of education.  

Key Words and Expressions: 

comprehensive education, multiple-models of education, talent-centered education, 

arrangement of talents, foundamental evolution document of education, Supreme Leader's 

guidelines 
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 گذار از نظام اسالمی به دولت اسالمی با تعالی و تکامل فقه سیاسی

 سید ابراهیم سرپرست سادات152
 محمّدعلی عوزین الدینیموسوی153

 محمّدباقر عباسی154

 

 

 

 

 چکیده

فقه سیاسی از سویی معطوف به اُصول ثابت شریعت بوده و از سویی با عمل اجتماعی سیاسی انسان 

بر اُصول ثابت خود مدام در عرصة اجتماعی سیاسی منشأ تحوالت کارکردی هیتکمسلمان سروکار دارد، با 

بوده و الزامات جدید اجتماعی مشروع را خلق کرده است. با وقوع انقالب اسالمی و ایجاد بسترِ مناسب 

ا ری که این علم در ابتدا توان خود اگونهبههای نوینی پیدا نمود، تحقق حکومت اسالمی فقه سیاسی کارکرد

 هاییهپا عنوانبهة نظری که چهار چوب شدنساختهی اسالم نمود. با هاآموزهیة بر پامصروف ساختن نظامی 

ای هشود فقه سیاسی کارکردیمعنوان نوع خاصی از حکومت دینی شناخته بنیادین جمهوری اسالمی به

یب هدف مقالة حاضر، تبیین شود. بدین ترتیمجدیدی یافت که از آن با عنوان دولت سازی اسالمی یاد 

 رو، سعیینازااست.  (العالیمدظله)یاخامنهاهلل یتآآرای  بر اساسجایگاه فقه سیاسی در دورة جمهوری اسالمی 

گردیده تا با بازخوانی سیر تطور فقه سیاسی شیعه در بسترِ تاریخی جایگاه فقه سیاسی را در امروز جامعة 

ا سؤال پژوهش اینکه، جایگاه فقه سیاسی در دورة گذار از نظام اسالمی ایران مشخص نماییم. در همین راست

یادین توصیفی این فرضیه که فقه سیاسی، دانش بن -ی اسنادی و تحلیلی ابامطالعهو  به دولت اسالمی چیست؟

های پژوهش حاکی از آن است روندِ تکاملی گذار از نظام اسالمی به دولت اسالمی است، قوت گرفت. یافته

 در بسترِ تکامل و ازجملهشود و آن خود یمانقالب اسالمی بعد از نظام سازی با دولت سازی اسالمی دنبال 

 شود.یمتعالی فقه سیاسی ممکن 

 واژگان کلیدی

 ی، فقه سیاسی، نظام اسالمی، دولت اسالمی.اخامنهاهلل یتآحضرت 
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مقدمه   

ه.ق( در سیر 329) یبتغیم فقهی در دورة بعد عنوان بخشی از منظومة دانش عظفقه سیاسی شیعی به

 شدهطرحمی اخیر هادههتطور تاریخی خود، شاهد تحوالت بنیادینی بوده است. اگرچه تعبیر فقه سیاسی در 

های مفهومی آن در میراث کهن فقهی نهفته است. در جوامع اسالمی، از ابتدای سدة بیستم و یشهراست، اما 

به دنیای مدرن گویی مطابقتی که باید میان اُصول ثابت و عمل متغیر برقرار گردد،  با ورود تدریجی این جوامع

عنوان اُصول ی شده است. توانایی مفروضاتی که در طی سدة میانه بهخوانهمدچار نوعی بحران عمیق عدم 

تارهای ختحوالت بنیادین در چارچوب سا تبعبهشدند، در عصر حاضر یممسلم دانش سیاسی سُنتی انگاشته 

یل تحوالت دل اجتماعی مدرن زیر سؤال رفته است. به تعبیر دقیق، ماهیت فقه سیاسی سنتی و جایگاه آن به

ة واسطهباجتماعی جهان اسالم با عمل سیاسی تغایر پیداکرده است.  -در بستر حوادث سیاسی گرفتهشکل

درن باید به انجام رساند؛ نیز در سیاسی که حکومت دینی در عصر م -چنین دگردیسی کارکردهای اجتماعی

 (125:ص1389به نقل از: فیرحی، Ramandan ،2004ای از ابهام فرورفته است.)هاله

اکمیت االصول ساختار حیعلو تعالیم اسالم،  هاآموزه بر اساسبا بروز انقالب اسالمی و تشکیل حکومتی 

عاد یس نظام اسالمی در تمامی ابتأسرای به سمتِ اسالمی شدن حرکت کرد و مفروضات بنیادین دانش فقه ب

ئلة رو مسینازاهای جدیدی پیدا نمود. یژهکار وو زوایای تجلی نمود. با استقرار نظام اسالمی، فقه سیاسی 

یی یم، با بازنمابر آننوشتار حاضر جایگاه فقه سیاسی در نظام جمهوری اسالمی ایران است. در این راستا 

 بیابیم.« جمهوری اسالمی»، جایگاه فقه سیاسی را دورة وجوهی از فقه سیاسی سُنتی

 اهمیت و ضرورت

 ی تاریخیهادورهاهمیت و ضرورت چنین پژوهشی با توجه نمودن به نسبت میان فقه و سیاست در 

ی سُنتی مختص به خود، عرصه را برای پرداختن به کارکردهای سیاسی اجتماعی فقه سیاسی هاقالبپیشین و 

ی درخور توجه هاپژوهشکند. ضرورت پرداختن به چنین موضوعاتی، فقدان یمفراهم در دورة حاضر 

است. نوشتار پیش رو به دنبال تدوین پیش درآمدی برای تبیین و تقویت جایگاه  موردمطالعهپیرامون موضوعِ 

هد احاضر پیرامون حکومت دینی مشخص خو در عصرمعرفتی این مهم است؛ و عمدة کارکردِ فقه سیاسی را 

ساخت. رویکردِ مقالة حاضر تحلیلی است که به تحلیلِ ماهیت فقه سیاسی در بستر تاریخی آن خواهد 

 ی اطالعات نیز،آورجمعیینی منطقی از جایگاه فقه سیاسی در عصر حاضر ارائه دهد. روش بپرداخت تا ت

عملکردهای اندیشمندان شیعه  یل، مقاالت، اسناد ورساکُتب،  عموماًمحتوای آن را  ی است کهاکتابخانهروش 

 دهند.در دوران بعد از غیبت تشکیل می
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 سؤال اصلی

 جایگاه فقه سیاسی در دورة گذار از نظام اسالمی به دولت اسالمی چیست؟

 فرضیة اصلی

 فقه سیاسی، دانش بنیادین گذار از نظام اسالمی به دولت اسالمی است.

ة چهارچوب مفهومیمثاببهفقه سیاسی   

امة کلی زندگی انسان مسلمان در عرصة زندگی شخصی و جمعی است که به تنظیم افعال مکلفین فقه، برن

 ( کار ویژه فقه از سویی، آگاهی بخشی به همة مسلمانان نسبت به معارف دین26:ص1394فیرحی،)پردازد.یم

ورد تنباط احکام مو اس« اعم از فردی و اجتماعی»و از سوی دیگر تعیین تکلیف مکلفان در انجام امور شرعی 

ی اگونههبفقه معادل هر فهم و معرفتی از دین نیست؛ بلکه  کهابتال است. افزودن بر این نکته ضروری است 

شود که مشتمل بر تدبیر و تدبر باشد و توانایی استنباط احکام شرعی فرعی را از ادلة یماز معرفت اطالق 

ی بخشی از عمل انسان مسلمان را در ساماندهی که ( فقه سیاس79:ص1389تفضیلی داشته باشد.)ایزدهی،

 دارد، جزئی از این نظام کالن فقهی است.  بر عهدهعرصة جمعی 

را  است؛ اوّل اینکه، فقه سیاسی مطالعهقابلعنوان بخشی از نظام کالن فقهی از دو منظر فقه سیاسی به

شود. در این شرایط فقه یمت مربوط مجموعة از قواعد و مسائل فقهی دانست که به حوزة سیاس عنوانبه

شده نیتدوسیاسی دربرگیرنده مجموعة مسائل و موضوعاتی است که در ابواب مختلف فقه طی دورة میانه 

فقهی مدون و موجود شاهد  تبدر کُشود؛ یمو به انحا مختلف به حوزة سیاست و قدرت و دولت مربوط 

ی هااسخپسُنتی از فقه سیاسی است. تعریف دیگر، مربوط به که منطبق بر فهم  این نوع از فقه سیاسی هستیم

در حوزة سیاست است؛ یعنی آن دسته از مسائل جدیدی که در عرصة  گرفتهشکلی جدید هاچالشفقه به 

پاسخی دقیق داشته باشد. این نگرش شامل فهم جدید از فقه  هاآنگردد و فقه باید برای یممطرح  155سیاسی

ی قرار نگرفته و ابهامات اساسی بر آن وارد موردبررسدقیق  رتصوبهسیاسی است که 

ی هاپرسششدن زندگی مسلمانان و رویارویی آنان با مسائل متعدد، ( پیچیده 6-7:ص1387است.)اکبری،

ی مختلف دانش فقه گردیده هاحوزهفقهی عرضه کرده؛ و منجر به تخصصی شدن  نظامبهجدیدی تولید و 

توان از فقه عبادی، فقه قضایی، یمشعابات و تقسیماتی در علم فقه شده است که است. این مهم موجب ان

که فقه اسالمی در حیات مسلمین نقش  روازآنفقه مدنی، فقه اقتصادی، فقه خانواده و فقه سیاسی نام برد. 

قه که با تی از فو انسان با انسان در حیات اجتماعی است. قسم باخداکنندة روابط انسان یمتنظو  بنیادین دارد

ی وجوهات شرعی و مالیات، جلوگیری از آورجمعادارة اجتماع، از قبیل امامت و رهبری، نصب امرا ارتش، 

و حج و احیا حقوق مردم و در کل به  نماز جمعهزشتی و منکرات، برگزاری مراسم هفتگی و یا ساالنه نظیر 

                                                           
155.Policy 
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بر و  ( در این راستا29:ص1361ویند.)شکوری،گ« فقه سیاسی»پردازد یمتنظیم روابط در جوامع اسالمی 

اید ؛ و باست المللینبنگرش دوم منظور از فقه سیاسی قلمرو سیاست و حکومت و دولت و روابط  اساس

 (413:ص1386بر اساس احکام کلی فقه به این نیازها پاسخ مبسوط داده شود )عمید زنجانی،

یی گراعقلو  ییگراسنتسه مبنای کالن نص گرایی، ی فقه سیاسی همانند علم فقه در شناسمعرفتمبانی 

متن صریح قرآن کریم نقطة کانونی دانش فقه است و فعالیت  عنوانبهشوند. نص یمی بندصورت

قرار  شموردسنجیه نص بر پا؛ و مبنای اعتبار دالیل روایی نیز استاین دانش بر محوریت نص  نظرانصاحب

گیرد محدود یمة فقها برای استنتاج حُکم شرعی قرار مورداستفادوص دینی که که منابع نص روازآنگیرد. اما یم

فهم  نوانعبهة سُنت واسطبهشود. یممفسر اصلی و منبع دیگری در کار فقهی شناخته  عنوانبهاست، سُنت 

ود از یت مقصدرنهاشود. یمی مکنون در نصوص دینی کشف هاآموزهگرفته از سُنت فکری پیشینیان شکل

ة مثابهبعنوان یک منبع معرفتی است که در فقه شیعه عالوه بر یک منبع معرفتی یی پذیرش عقل بهگراعقل

-123:ص1390گیرد. )میراحمدی،یمیرش قرار موردپذروش فهم و استنباط حُکم شرعی از نصوص دینی نیز 

122) 

 ة وظیفه عملیکنندمشخص عنوان دانش دستیابی به احکام و مقررات شرعی ورو که علم فقه بهازآن 

( آن بخش از علم فقه که به 15:ص1387انسان مسلمان در زندگی فردی و اجتماعی است.)قانی و همکاران،

توان فقه سیاسی یمپردازد را یماجتماعی  -سامان بخشی و نظم دهی عمل انسان مسلمان در عرصة سیاسی

( عملی که به 174:ص1388یاسی است.)حسنی،گرفت. پس فقه سیاسی تفقّه در موضوعات و عمل س در نظر

های فقهی است؛ این الگوی پردازییهنظرو  هااستداللی حاکم بر شناختروشاجتهاد معروف است و الگوی 

یری اجتهاد، گکاربههای فقه سیاسی نیز حاکم است. فقه سیاسی با پردازییهنظرو  هااستداللی بر شناختروش

( کسی که در کار پرداختن 123-124:ص390کند.)میراحمدی،یمثیقی با فقه پیدا ی، ارتباط وشناسروش ازنظر

( 13:ص1386به فقه سیاسی است باید با موضوعات جدید سیاسی و با علم سیاست آشنا باشد.)عمید زنجانی،

 اسالم فراهم گردد.  ازنظرواسطة چنین تفقّهی قواعد و هنجارهای الزم برای تنظیم زندگی مطلوب که به

وان با تیمگیرد، یبرمبا مشخص شدن این موضوع که گسترة موضوعی علم فقه کل حیات بشر را در 

ارائه تعریفی مبسوط از سیاست گسترة موضوعی دقیق این شاخه از علم فقه را هم تبیین نمود. پیرامون نوع 

نابراین در است. ب وعبال موضدر اینجا  هاآنکه پرداختن به  گرفتهشکلنگرش به سیاست تعاریف مختلفی 

 رارگرفتهقی اسالمی نگرشی نسبت به سیاست مورد گزینش شناسانسانشناسی و یهستمقالة حاضر بر اساس 

ها است. این نگرش ناظر بر دیدگاه فالسفة مسلمان چون فارابی است، فارابی با مدنی یتمطلوبکه ناظر بر 

ناظر ند.)کوشند سعادت را تأمین کنیماز طریق آن  هاانسان داند کهیمدانستن انسان، سیاست را فعالیتی  بالطبع

یابی تدس منظوربهین معنای خود فعالیتی در اجتماع ترگسترده( در این راستا، سیاست در 82:ص1376،زاده

 عبارت فرمایدیمعالمة جعفری  که گونهآن حقیقی معنای در گردد. به تعبیری سیاستیمبه سعادت تلقی 
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 این هب نظر با سیاست «معقول حیات مسیر درها انسان اجتماعی زندگی تنظیم و توجیه و یریتمد»از:  است

 از یکی حداقل یا ینترباارزش بگیرد، انجام صحیحطور به اگر که است مقدس پدیدة همان تعریف

 تالشی و کار ترینیعالو  شده منظور الهی پیامبران بعثت هدف در که است انسانی تکاپوهای ینترباارزش

اگرچه انسان  (.47-48:ص1386بدهد )عالمة جعفری، انجام تواندیم شرایط دارای انسان یک که است

گیری دربارة ساختار این زندگی اجتماعی بر عهده خود اوست. انسان یمتصماست، اما  بالطبعموجودی مدنی 

رهای ساختا هاآنمرتفع کردن  منظورهبة عقل خود در هر برهة زمانی و مکانی بسته به نیازهای خود و واسطبه

ی از زندگی اجتماعی انسان برای نظارت مؤثر بر اجنبهکند. بنابراین سیاست یماجتماعی مطلوب را تأسیس 

مطلوبیت ساختارهای اجتماعی و حفظ این ساختارها در وضع مطلوب است. این تعریف مستلزم دانستن 

های یهاپت؛ این مطلوبیت حاکی از استواری تعریف سیاست بر تعریفی از مطلوبیت ساختارهای اجتماعی اس

 کننده آن است.ارزشی است که در جامعة اسالمی فقه تعیین

انان و عنوان نظام دانایی مسلمفقه سیاسی دانشی است که خصلت بنیادین آن، ایجاد ارتباط میان فقه به

عنوان بخشی از مجموعة کالن فقهی به بهزندگی اجتماعی است. فقه سیاسی  بخشسامانعنوان سیاست به

امی ادوار رو فقه سیاسی در تمینازاکه هویت سیاسی دارند یا مرتبت به سیاست هستند،  پردازدیمموضوعاتی 

سائل یی است که فقه در رابطة با مهاپاسخاست. این بخش دانش سیاسی فقه عبارت از  حضورداشتهپیشین 

ة پیوندی که میان فقه و سیاست واسطبه( پس 413:ص1386د.)عمید زنجانی،سیاسی دارد، یا باید داشته باش

زة سیاسی های حویتمطلوبتوان موضوع فقه سیاسی را مشخص نمودن یمگردد، یمتوسط فقه سیاسی برقرار 

 زندگی اجتماعی قلمداد نمود.

ی تاریخی فقه سیاسیهانهیزمجُستارها و   

ی مفاهیم منحصر به خود و سیر تحول اندیشگی خاص خود فقه سیاسی مانند هر دانش دیگری دارا

شکل نگرفته، بلکه در شرایط خاصی تأسیس و با تحوالت سیاسی  خألاست؛ و همچون هر دانش دیگری در 

رو ( ازآن81:ص1389ی خود درآمده است.)طباطبایی فر،امروزگرفته در بطن جوامع به شکل اجتماعی شکل

اسی در مفاهیم اس دادهرخیری، سیر تاریخی و تحوالت بنیادی گشکلنحوة  توان برای فهم یک دانشیمکه 

یر تاریخی ، سگیریشکلتوان برای فهم دانش فقه سیاسی نیز بسترهای یم سانبدین. قراردادآن را مورد کاوش 

از در هر دوره  دادهرخ. با تحوالت قرارداد موردسنجشی مختلف هادورهو قبض و بسط مفاهیم آن را در 

اجتماعی اسالم، مفاهیم سیاسی اجتماعی فقه نیز شاهد ورود عناصر جدید و بسط و گسترش  -تاریخ سیاسی

اجتماعی، تاریخ جوامع  -ی سیاسیهادوره. در ادامه سعی شده با بازنمایی از اندبودهکمی و کیفی  ازنظر

ا یاسی تبیین شده و نسبت آن بهای فقه سیژهکار ومسلمان بسط داده شود و گسترش مفاهیم، کارکردها و 

 ترین موضوع فقه سیاسی روشن شود.یاساسعنوان جامعه به
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رو شود؛ ازاینیمترسیم  زمانشانو معضالت  هابحرانعمده برای حل  طوربهاندیشة سیاسی فقها، 

اریخی، واهد تش بر اساستوان، با پی بُردن به دغدغة اصلی هر دوره، مسئله بنیادین آن زمان را کشف نمود. یم

مسئلة اساسی فقه شیعه در طول تاریخ پیرامون موضوع سیاست به دلیل غیبت امام معصوم، دربارة ماهیت 

کند؛ و بحث رهبری جامعة اسالمی، نوع همکاری با حاکم و چگونگی حکومت یمحکومت موضوعیت پیدا 

( رویکردِ سیاسی 109:ص1379شود.)جعفریان،یمین دغدغة شیعه در این چند سده محسوب ترمهماسالمی 

تا امروز در قالب چهار دوره قابل  -329یعنی شروع عصر غیبت کبری در سال  -فقیهان شیعه از آغاز

 بندی است.یمتقس

گیرد، دوران تأسیس رُشد و یممرحله نخست که از اوایل قرن چهارم تا آغاز قرن دهم هجری را دربر  

رش فقها بود، اما پذی موردتوجهبرخی امور خاص مربوط به شریعت  است. در این دوره« فقه فردی»شکوفایی 

( این عصر را باید اوج 11:ص1376شد.)کدیور،به معنای والیت سیاسی فقها محسوب نمی لزوماًاین امور 

معروف « اُصول فقه»دانست. تدوین منطق فقه که در اصطالح به « اجتهاد» ریزیپیبنیان گیری فقه شیعی و 

حق »( دو سؤال اساسی پیرامون 32:ص1366عمید زنجانی،).استی فقهی این دوره هاوششکاست حاصل 

ی سیاسی این دوره هستند که ذهنیت فقها، متکلمان و هاسؤالین ترمهم، «اساس مشروعیت»و « حکومت

وره را د ی اینهانوشتهیشة سیاسی فقهای شیعه در انددارد. بنابراین یماندیشمندان شیعه را به خود مشغول 

مستقر دانست. از عمومیت « مشروعیت حکومت»حاکم و « جائر بودن»یا « عادل»عمده پیرامون  طوربهتوان یم

ر عادل یا جائ عنوانبهآید که پذیرش یا عدم پذیرش سلطان یبرمی این دوران هانوشتهیان در ماین مسئله 

 (54:ص1379شغول آن بوده است.)کدیور،باره میندراین موضوع سیاسی است که ذهن فقها و علما ترمهم

یابد. عمدة شاخصه این یمگیری صفویان آغاز و با شروع نهضت مشروطه خاتمه  قدرت بامرحلة دوم 

دوران خارج شدن شیعه از یک اقلیت تحتِ تسلط، رسمیت مذهب تشیع در ایران و قدرت نسبی فقیهان 

خشی از ساختار سیاسی نقش داشتند اما به مسئلة عصر صفوی و قاجار است. فقیهان این دوره هرچند در ب

توان به برخی از فقیهان این دوره نسبت داد، یمتأسیس نهاد دولت و احکام و لوازم آن نپرداختند. آنچه 

است. امور شرعی از قبیل قضاوت و اجرای حدود و امور حسبیه « امر عُرفی»و « امر شرعی»تفکیک بین 

امور عُرفی و وظایف مسلمان ذی شوکت، یعنی سلطان،  ازجملهیاست و امنیت و س شدهشمردهوظایف فقیهان 

ذی  و به رسمیت شناختن سلطنت مسلمان« شرعیات»یگر، والیت انتصابی فقیهان در امور حسبیه دعبارتبه

فقها از  آنکهرو، شواهد متعدد مُبَین آن است که ضمن ینازا( 14:ص1376.)کدیور،است یعرفشوکت در 

بردند، سالطین نیز با به رسمیت شناختن یمین در خدمت به مذهب بهره و سالطشوکت شاهان  قدرت و

شدند. بنابراین نیاز شاهان صفویه به کسب حمایت یم مندبهرهاقتدار فقها در شرعیات از حمایت مهم ایشان 

ت و تأمین امنیسو و نیاز فقهای شیعه به مشروعیت بخشی به حکومت خود از یک منظوربهفقهای شیعه 

تسهیل امورات جهت پیشبرد اهداف خود از سوی دیگر موجبات نزدیکی پادشاه/سلطان را فراهم 
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( بدین ترتیب مسئلة اساسی فقه سیاسی این دوران را همکاری بین دو قدرت، 175:ص1379نمود.)کدیور،

 دانست.« فقیهیتوالحکومت سلطان و »یعنی 

شود. در این مرحله یمنی اوایل قرن چهاردهم هجری آغاز مرحلة سوم از عصرِ نهضت مشروطه یع

شود. نهضت مشروطه، قانون اساسی یمی در جامعه و در ذهنیت فقیهان شیعه مطرح اتازهمفاهیم و سؤاالت 

و متمم آن، اطالق سلطنت را مقید و مشروط به قانون اساسی کرد. از زمان تأسیس سلسلة صفویه تا مشروطه 

د سو، ورومت شیعی و امکان دخالت روحانیت شیعه در امور سیاسی در این مدت از یکحکو گیریشکلبا 

شرایط جدیدی به وجود آورد که فقه شیعه به فراخور  چنانآن اندیشة مشروطه از غرب از طرف دیگر

یزی رطرحذهنیت جدید سیاسی توانست نظریة تاریخی جدیدی را  گیریشکلمناسبات جدید اجتماعی و 

( 7:ص1390توان از آن به نظریة تأسیس حکومت نیمه مشروع در دورة غیبت نام برد.)شفیعی،یمکه کند، 

ه پژوهش حاضر نیست، بلک موردتوجهنتایج و پیامدهای استقرار مشروطیت در عرصة اجتماعی هر آنچه بود 

عه است. ادارة جام یابد تدوین مبانی فقهی، تأسیس سازمان سیاسی براییمدر بُعد فقه سیاسی اهمیت  آنچه

( ثمرة نهایی 253:ص1379بدانیم، )کدیور،« سلطنت مشروعه/ سلطنت مشروطه»اگر گفتمان دورة حاضر را 

 بر نظارتتأکید »و « قانون واسطهبهمحدود شدن قدرت پادشاه »شود یمامر سیاسی این دوره را شامل  آنکه

 است.« یگذارقانونفقها در امر 

رش توان گفت که، فقه سیاسی به اعتبار ذات متغییمفقه سیاسی در دنیای اسالم  ی کُلی ازبندجمعدر یک 

شده است. بدین ترتیب یمتقساست، به دو دوران قدیم و جدید  دادهرخبا چرخة تمدنی که در جهان اسالم 

 است و افکار سیاسی در ظاهرشدهاندیشة سیاسی جدید در جهان اسالم از تالقی شریعت و نظم مدرنیته 

ر، از تفسیر تیقدق. به تعبیر اندشدهزاده و پرورده بنیادین از تعامل شریعت و نظم سلطانی  طوربهدورة میانه 

ة ی اندیششناسروشتوان به ماهیت اندیشه و یمنصوص شرعی در سایه و روشن نظم سلطانی است که 

( 82:ص1389همراه شد.)فیرحی، سیاسی در دورة میانة اسالم راه یافت و چنین منظومة فکر و عمل سیاسی

ی اهدورچنان نظم و سازمانی از حیات سیاسی است که یک قوم، ملت و تمدن، در  آشکارکنندهنظم سلطانی 

ی اقتداری زندگی سیاسی بندصورتو نوعی از  اندکردهة یک مفهوم مرجع لحاظ مثاببهاز تاریخ خود آن را 

که نقطة آغازین برای تحلیل ماهیت فقه  گونههمان. انددادهکل ی خاص از تاریخ سیاسی اسالم را شادورهدر 

مای یرومحرکه و سینسیاسی در دورة میانه توضیح مختصات نظم سیاسی در قالب نظام سلطانی است که 

بخشد؛ برای تحلیل ماهیت فقه سیاسی در دورة جدید باید نقطة یمعمومی فقه سیاسی را در دورة میانه شکل 

(  83و تحلیل مختصات عمومی آن در عرصة اجتماعی سیاسی در نظر گرفت.)همان:ص« فقیهیتوال»آغازین را 

هوم یافت در دورة جدید این مفیممعنا  بنابراین اگر فقه سیاسی دورة میانه از هم پیوندی شریعت با سلطنت

رِ غیبت در عص -هفقییتوال –ین شکل حکومت ترمطلوبیابد. استقرار یمدر تعامل شریعت با حکومت معنا 

 ی درگیر نموده است.دارحکومتبلکه با مختصات خود  فقه سیاسی این دوره را نه در نسبت با حاکم
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 عصر جمهوری اسالمی

ه یس جمهوری اسالمی در طول تاریخ، فقه سیاسی شیعتأستا پیش از  گفتهیشپسیر تاریخی  بر اساس

ی بر دارحکومتبسترِ مطلوبی هم برای ورود به مقوله یری قدرت نداشت بنابراین از گدستامکانی برای در 

نبود؛ اُوج تجلی آن مربوط به مقولة محدود نمودن قدرت حاکم جائر در  مندبهرهی فقهی هامؤلفهاساس 

ی جدیدی پیش روی فقه سیاسی گشوده شد. عمدة هاامکاندوران مشروطه بود. اما با وقوع انقالب اسالمی 

ه سیاسی تئوریزه کردن ساختار سیاسی جدیدی بود که بر اساس آن حکومت جدید فضای مهیا شده برای فق

 شود.یس میتأساسالمی بعد از سرنگونی حکومت طاغوت باید 

یه ین فقلاوّ علیه( اهللرحمه)گیرد. امام خمینییمشکل  علیه( اهللرحمه)های امام خمینییشهانددورة جدید در پرتو 

دایی های روحانی بود که جیتشخصام اسالمی را پیدا کرد. ایشان از معدود یس نظتأسشیعی بود که توفیق 

 دهجداشو با درایت تمام فقه را که از پیکرة سیاست و اجتماع  دین از سیاست را از فرهنگ مسلمانان زدود

ی دمّحمتبلور اسالم ناب  واقع درسیاسی ایشان  -بود به متن زندگی اجتماعی مردم بازگرداند؛ اندیشة فقهی

 ریزیپیا یط رالشراجامعمقدمات حکومت دینی به دست فقیه « فقیهیتوالنظریة »با تدوین  است. حضرت امام

ی اسالم بود که در عرصة هاآموزهتبیین نظری چهارچوبی منسجم بر اساس  درواقعچنین عملی ینانمودند. 

 داد.یمعملی ساختار سیاسی کشور اسالمی را شکل 

 فرمایند:حریر الوسیله میایشان در کتاب ت

یط لشرااجامعنواب عام آن حضرت یعنی فقها  )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر»

که  ابتدا کردن به جهاد جزبهامامت هستند،  شئونجانب در اجرای سیاسات و سایر آن  مقامقائمفتوی و قضا 

 (480:ص1390امام خمینی،«.)ستا السالم(یهعل)مخصوص امام معصوم

ایشان مساعدت مردم به فقها را در اجرای سیاسات و سایر امور حسبیه ای که در عصرِ غیبت مختص 

 (483.)همان:صانددانستهبه آنان هست، واجب کفایی و در حد امکان ضروری 

 یاتح بررسی و داشته فردی یریگجهت اندیشمندان دورة میانه، میان در دینی متون به نگرش صوالًا

 المی نیز،اس فقهای میان در دینی فکر .است بودهموردتوجه  کمتر یافته،نظام و ساختاریصورت به اجتماعی

رو، در فقه سیاسی دورة ازاین .است نگرفته قرارموردتوجه  ساختاری و یامنظومه زاویة از این دوره، طول در

این سؤال با  کهاکنوناما ؛ هستیم« مت کند؟چه کسی حکو»میانه شاهد طرح بحث حکومت حول محور 

ده یط به منصة ظهور رسیالشراجامعین شکل حکومت در عصر غیبت، یعنی حکومت فقیه ترمطلوبحصول 

یریافته است. یتغ« چگونه باید حکومت کرد؟»است. این پرسش بنیادین نیز مورد تحول اساس قرارگرفته و به 

امام  گفتند، گرایش از زمانیمپاسخ « چه کسی»ی اخیر به سؤال هاسالا که فقهای شیعه تیدرحالبه عبارتی 

 ( 194:ص1389است.)حقیقت،« چگونگی حکومت»سو تالش برای یافتن پاسخ ینابه  علیه( اهللرحمه)خمینی
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سازی اسالمی و بر اساس نظر رهبر انقالب اسالمی، چگونگی حکومت در ابتدا خود را در قالب نظام

 د در قالب دولت سازی اسالمی به نمایش گذارده است. بدین ترتیب که بر اساس بیانات ایشان:در مرحلة بع

که  یلهمین شکل کُ.. .پیاده کردن ییاسالمى را درجا یلنظام اسالمى، یعنى طرح مهندسى و شکل کُ »

 (12/09/1379«.)نظام اسالمى یعنى این[] ؛کندقانون اساسى برایش معیّن کرده، تحقق پیدا مى

کند، منبع تقنین، معیار و مالک اجرا روشنی مشخص مینظام اسالمی هندسة عمومی جامعة اسالمی را به

واقع ها بر اساس اُصول اسالمی انجام پذیرد. اما بهگذاریگیری در کشور معلوم شود و پایهو ارکان تصمیم

مّدی در یک کشور کافی نیست، تنها مشخص نمودن ساختار کُلی جامعة اسالمی برای تحقق اسالم ناب مح

بلکه باید در عرصة عملی هم این ساختار کُلی تجلی تمام و کمال داشته باشد. مجموعة این اقدامات در اوایل 

های آن در تأسیس جمهوری اسالمی موردتوجه مؤسسان جمهوری اسالمی قرار گرفت و فقه سیاسی و آموزه

گفته، های پیشبحث و پُررنگی داشت. بر اساس مجموعة دهی به این ساختار کلی نظام نقش اساسیشکل

مصادیق بیرونی محقق در جمهوری اسالمی و فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی پیرامون نظام سازی آنچه 

شود اینکه، در حال حاضر نظام سازی در جمهوری اسالمی ایران محقق شده است، اما این نظام استناد می

می شدن کشور و جامعه نیست بلکه به ثمر رسیدن این مهم در بدو امر با اسالمی شدن منزلة اسالسازی به

دولت است که محقق خواهد شد. بنابراین نظام سازی اسالمی مقدمة دولت سازی اسالمی است که در پرتو 

 ای اسالمی و کشوری اسالمی برپا خواهد شد.آن جامعه

یة استقرار نظام اسالممثاببهاسالمی  دولت  

رو که در فقه سیاسی دورة حاضر شاهد گذار از فردمحوری به نهادمحوری و چگونگی اعمال قدرت ازآن

توان ادعا کرد که موضوع اساسی فقه سیاسی در دورة حاضر با مسئله یمی هستیم؛ دارحکومتو 

ی نیازهاجامعیت دین اسالم که پاسخ گوی همة  بر اساسدارای پیوندی ناگسستنی است. « یدارحکومت»

ل فقه حو گرفتهشکلثابت و متغیر بشر در هر زمان و مکان است؛ آنچه در عصر حاضر، به طبع نهاد محوری 

 نماید، تأسیس و مستقر نمودن نظام مطلوب از نظرگاه اسالم است. یمسیاسی ضروری 

از آن  غالباًدر فقه سیاسی شیعه  هرچنداصطالح سیاسی آن است،  156در پژوهش حاضر مراد از دولت

ساخت قدرتی است که در سرزمینِ معین بر مردم معین تسلط »شود. منظور از دولت یمحکومت یاد  عنوانبه

خارجی پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملت  ازنظرِرود و یمداخلی نگهبان نظم به شمار  ازنظرپایدار دارد و 

ی اداری، سیاسی، هاسازماننهادها و  صورتبهآید. این ساخت قدرت یمو یکایک شهروندان خویش به شمار 

 (163-162:ص1366آشوری،«.)یابدقضائی و نظامی فعلیت می

                                                           
1.state 
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ی، یا اجامعههای مختلفی از دولت از قبیل کاربرد انحصاری زور یا قدرت مشروع در درون هر یتلق

ت ین مصالح عمومی بر دولتأم ی برایامؤسسهباید در مسیر او قرار گیرند، یا  هاارادهباالترین اراده که سایر 

مراد ما از دولت، تلقی خاصی از قدرت سیاسی، سرزمین،  هرحالبهسُنتی و دولت مدرن قابل تطبیق است. 

شود و مدنظر رهبران جمهوری یمبا عنوان دولت مدرن شناخته  عصر حاضرمردم و حاکمیت است که در 

 اسالمی قرار دارد.

کنند که طی آن یمی را به معنای مدرن کلمه فرآیندی توصیف ی سیاسی، دولت سازشناسجامعهدر 

ی هادولتمشخص برآیند این فرآیند ایجاد  طوربه( 9:ص1390ی مدرن ایجاد و تثبیت شدند.)حاتمی،هادولت

 ند. داشته باش بر عهدهمدرنی بود که به تعبیر وبری کاربرد انحصاری اجبار را در محدودة سرزمینی معین 

این  یهاو شکست هایجدیدی شد. ناکام ةنقالب اسالمی دولت سازی در ایران وارد مرحلبا پیروزی ا

 سازی در ایران روند دولت در یدنظرقاجار و پهلوی روشنفکران انقالبی را به تجد یهایند در سلسلهآفر

کشور  سیخود فضای اجتماعی و سیاطور خودبهواداشت. پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نظام اسالمی به

  .را مهیای تشکیل یک دولت اسالمی نمود. دولتی که مقدمه ایجاد جامعه اسالمی و کشور اسالمی است

 است شدهگرفتهیک مفهوم دارای ما به ازای خارجی در نظر  عنوانبهدر پژوهش حاضر دولت اسالمی 

ی دولت سازی اسالمی اراستیداکرده است. در پکه در این عصر به فراخور مقتضیات زمان امکان حدوث 

از همان اوان کار، تالش برای تشکیل دولت اسالمی شروع شد... »فرماید: یمرهبر معظم انقالب اسالمی 

 گردقبعیز داشته، پیشرفت و وخافتتالش و اقدام برای تشکیل دولت اسالمی از روز اول شروع شد، منتها 

 (08/06/1384«.)دیمی موفق نبوهابرههداشته، درجاهایی موفق بودیم؛ در 

درواقع درحرکت اسالمی ملت ایران انقالب اسالمی اولین منزلگاه بود که در ادامه به تشکیل نظام اسالمی 

عنوان یکی از اهداف اصلی حرکت اسالمی انجامید. تحقق دولت اسالمی از همان عنفوان انقالب اسالمی به

” یاسالم ةجامع“گیری بطئی بر شکل یالت مقدمهملت ایران مطرح شد و تشکیل این الگوی آرمانی از دو

 .نیز بود هاییوبلندییمسیر ملت بصیر ایران شاهد پست ین. اما در اشدیقلمداد م

 نحوة تحقق دولت اسالمی، از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی

تفع ساختن ی در عصرِ حاضر به دولت احتیاج دارد تا بتواند مدیریت و ادارة جامعه و مراجامعههر 

و  هاارزشاُصول،  بر اساسی اجامعهین نماید. بدین ترتیب هر تأمنیازهای اعضای خود را به شکلی مطلوب 

دهد و دولت را در راستای محقق یمهنجارهای مورد وثوق خود نظامی مورد اجماع کلیت جامعه را شکل 

 نماید.یمنمودن کلیت آن نظام اجتماعی بسیج 

به اقتضای مبانی و مقاصد  هرکدامهای نو هستیم، که یشهاندرن شاهد ظهور مکاتب و امروز در دنیای مُد

و هنجارهای مورد اجماع خود جامعه را  هاارزشی متنوع هستند تا مبتنی بر هانظامخود در حال ساخت 

 سامان دهند. با به قدرت رسیدن دین در عرصة سیاسی و تشکیل حکومت دینی، اقدام برای تأسیس نظام
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ه از ین قدم بود کاولی دین هاآموزهاُصول و  بر اساسیس نظام اسالمی تأساسالمی اهمیتی وافر یافته است. 

ی زندگی جمعی و فردی هاعرصهدر تمام  شدهساختهآن با عنوان نظام سازی یاد شد. اما فراگیر نمودن نظام 

ی فقهی و دانش نوین بشری هاآموزهس امری است که عالوه بر زمان مستلزم کار عمیق در عرصة عمل بر اسا

است. روشن شدن اهداف حکومت، وظایف و حقوق شهروندان و دولت و... که در مرحلة نظام سازی در 

درون دولت مدرن میسور گردیده است باید در عرصة عینی جامعة عمل بپوشند تا بتوان از دولت اسالمی 

 تفاوت باشد. نظام سازی ضرورتیبتواند به این مهم ینمعنوان دینی پیش رو سخن به میان آورد. اسالم به

ی مختلف حیات فردی هاعرصهیزودرشت و بنیادین و اساسی انسان در رپاسخ دادن دین است به سؤاالت 

( این نظام سازی در اوایل دوران 13:ص1387و اجتماعی بشر، از تربیت گرفته تا اقتصاد و حقوق. )آقایی،

ة دولت ممکن است که در راستای واسطبه گرفتهشکلمحقق نمودن نظام اسالمی انقالب شکل گرفت. اما 

 اسالمی شدن گام بردارد.

نی ی عیهاجنبه شدهساخته نظامبهی است که باید امجموعه، کلیت کارگزاران حکومت، عنوانبهدولت 

ی اسالمی دارای محتوایی هاآموزهشده بر اساس یطراحیک چهارچوب  عنوانبهرو نظام اسالمی ینازابدهد. 

نابراین ة محتوای نظام اسالمی تلقی کرد. بمثاببه، بدین ترتیب دولت اسالمی را باید هاستآموزهمبتنی بر همان 

ی خود و در دهسازمانی حاکمة کشور در عمل خود، در هادستگاهبرای محقق شدن دولت اسالمی باید 

 کند.کامل اسالمی عمل  طوربهچگونگی رفتار خود، 

از منظر رهبر معظم انقالب در تعریف دولت اسالمی باید گفت، دولت اسالمی شامل همة کارگزاران 

آن مجموعه. در دولت اسالمی مجموعة  اندرکاراندستو  گرانحکومتشود؛ یعنی تمامی یمنظام اسالمی 

را با معیارهای اسالمی تطبیق ها و رفتارهای اجتماعی و فردی و رابطة خود با مردم یریگجهتاین افراد باید 

( 08/06/1384اسالم که همان سعادت در بُعد مادی و معنوی است برسند.) موردنظردهند، تا بتوانند به اهداف 

هایی را که رسیدن به این اهداف مهم دولت اسالمی را میسور یریگجهتکارگزاران دولت اسالمی باید آن 

 یری حرکت نمایند.گجهتبه سمت آن  سرعتبهنگاه خود قرار داده و  مدسازد، یم

تحقق دولت اسالمی  درراهی اجتماعپیرامون مجموعة این رفتارها در عرصة جمعی و فردی زندگی  آنچه

. شود، که فقه سیاسی نام داردیمدانش بنیادین سیاسی دولت اسالمی محسوب  عنوانبهحائز اهمیت است و 

ها در عرصة زندگی جمعی و فردی است، در راستای ینتروبمطلبدین ترتیب هدف فقه سیاسی که تحقق 

شود و در برقرار نمودن دولت اسالمی از جایگاه بارزی یممحسوب  اتکانکته  عنوانبهیس نظام اسالمی تأس

 ظورمنبهی خود را هاکنشبرخوردار است. بدین ترتیب در برقراری دولت اسالمی کلیة کارگزاران مجموعة 

سیاسی و مجموعة نهادهایی که تحقق عینی این دستگاه  وبیت و مشروعیت به دستگاه فقهسنجش میزان مطل

ی کارگزاران دولت اسالمی از این نهادها دریافت هاکنشکنند و میزان مطلوبیت و مشروعیت یماست عرضه 
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 تریکنزدها یتمشروعها و یتمطلوبی کارگزاران حکومتی به مجموعة آن هاکنشمجموعة  هراندازهدارند. یم

 باشد به همان اندازه در راستای تحقق دولت اسالمی موفق عمل شده است.

ی اسالمی هاآموزهرسد، ساختن چهارچوب نظام اسالمی عملی انتزاعی و با کمک گرفتن از یمبه نظر 

عملی انضمامی است  عنوانبه، دولت سازی استدر چهارچوب نظام فقهی به دست متخصصین این عرصه 

تدریجی در عرصة عملی تحقق آن چیزی است که جز اهداف بنیادین انقالب اسالمی هم  صورتبهکه 

شود. پس تشکیل و تکمیل دولت اسالمی بعد از روشن شدن چهارچوب کالن اسالمی کشور یممحسوب 

 دارد.یبرمآمده در راستای محقق نمودن دولت اسالمی قدم  به وجودیزهای وخافترغم یعلو  آغازشده

خواهیم اعمال فردی، رفتار با مردم، یمما »فرمایند: یمرهبر معظم انقالب اسالمی پیرامون دولت سازی 

المللی و نظام سلطة امروز جهانی را به معیارها و ضوابط اسالمی نزدیک ینبرفتار بین خودمان و رفتار با نظام 

 (08/06/1384«)کنیم.

ط شود، آن علمی که توانایی تنظیم این ضوابیمنکته استخراج در راستای بیانات رهبر معظم انقالب این 

های الزم برای محقق نمودن این مهم برخورد است، فقه ییتواناة خُرد و کالن دارد و از چهار چوبرا در 

عنصر درونی برای دولت سازی اسالمی  عنوانبهی در بطن بیانات رهبر انقالب خودسازسیاسی است. اگرچه 

عنصر مقوم خارجی در نظر گرفت که اُصول و ضوابط عمل  عنوانبهما بایستی فقه سیاسی را است، ا مدنظر

 نماید.یمکارگزاران مسلمان را در عرصة داخلی و خارجی مشخص 

وزیران در سال یئتهجمهور و ی دولت اسالمی در دیدار رئیسهاشاخصرهبر معظم انقالب پیرامون 

سالمتِ اعتقادی، سالمتِ اخالقی »از:  اندعبارتشمارند که یبرمرا چند شاخص عمدة دولت اسالمی  1392

، «ییاگرقانون»، «سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد»، «مسئلة عدالت»، «خدمت به خلق»، «و سالمتِ عملکردی

 ( 06/06/1392«)ی کشورزادرونهای یتظرفتکیه به »یت درنهاو « حکمت و خِردگرایی»

 یری این دانش بنیادین و گذار از نگاه فردیکارگبهاست، که با  هاشاخصهمة این  یزکنندةتمفقه سیاسی 

 شود.یمبه نگاه کالن نهادی این امر ممکن 

ایجاد دولت اسالمی، فرآیندی تدریجی است که در صورت مهیا بودن شرایط اجتماعی در سیر تاریخی 

، به اندهنبودچ رو مستقالً دارای دستگاه حکومتی ی پیشین به هیهادورهپذیرد. علما و فقها در طول یمشکل 

ه ة فقه سیاسی شیعواسطبهطبع این امر، موضوع نظام سازی در که در پرتو آن امکان تحقق دولت اسالمی 

های الزم برای نظام یتظرفتوجهی به معنای عدم وجود یببود. این  قرارگرفتهتوجه یبممکن گردد مورد 

نیست؛ بلکه این مسئله برای فقه شیعی همانند بسیاری از مسائل دیگری که در سازی در درون فقه شیعی 

ی در است. دولت ساز حلقابلی امسئلهاند، یدهگردو حل  قرارگرفتهی گذشته پیش روی فقه سیاسی هادوره

ز جامعه اهای آن از نص برآید و متناسب با تحوالت عینی جهان و نییرساختزی که مبانی و اگونهبهفقه شیعه 

 ( 42:ص1390دینی شکل گیرد، امری ممکن است که تکمیل و استمرار پویایی آن تدریجی خواهد بود.)اکبری،
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گیرد. تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی یبرمدولت سازی در فقه سیاسی همة موارد و مباحث فقه را در 

 وری اسالمی که همان نظریة حاکمیتفکر اساسی و نظریة بنیادین مربوط به جمه»در این راستا بر تبیین: 

اسالم در همة امور زندگی و حیات بشری است، تا با استدالل و منطق و مالحظه جوانب گوناگون این مسئله 

 ( 17/06/1390«)تکوین یابد.

قرار نگرفتن در مسیرِ انفعال، باید تمام  منظوربهفقه سیاسی شیعه با توجه به ذات متحول جهان مدرن 

را  ی انسان مسلمانامروزیی مطلوب به نیازهای گوپاسخیی که توانایی هانظامرا برای استنباط تالش خود 

ا رو فقه سیاسی شیعه، باید بینازاهای نو باشد. یدهاو در راستای پیاده نمودن این مهم دارای  کار بندددارد به 

و  صادی، اجتماعی و فرهنگی پرداختهی سیاسی، اقتهانظامبازخوانی منابع اصیل شیعه، به طراحی و مهندسی 

ی هانظامکند؛ و ضمن اینکه به تبیین جایگاه خود در یمتالش  نظامتاکنون در راستای پیاده نمودن این 

یری سعادت مادی و معنوی جامعه در گجهتپردازد، هویت مستقل خود را شکل داده و با یممشابه جهانی 

ی وسیع را لحاظ کرده و احکام متناسب را صادر اجامعهبلکه نیازهای نیازهای فردی،  فقطنهاستنباط احکام، 

 (89:ص1389ایزدهی،)ید.نما

است که برای تربیت انسان و  هاواکنشو  هاکنشی منسجمی از امجموعهرو که نظام سیاسی ازآن

ه با توجه ب شود. اسالمیمدر جامعه تعبیه و طراحی  -با استفاده از ابزار مشروع -یابی وی به هدفدست

ی هانظامترسیم هدف و مبانی غنی و قواعد کلی ادارة جامعه، نظام سیاسی مخصوص به خود دارد، که از سایر 

رسد، یمنسیاسی متمایز است. بنابراین تنها طراحی نظامات فقهی برای اسالمی سازی یک جامعه کافی به نظر 

یلة دولت وسبهدر جامعه مهیا شود و این مهم  بلکه باید مقدمات عینی نمودن مفروضات همان نظامات هم

 یر خواهد شد.پذامکاناسالمی است که 

می تواند با کمک همان نظام سیاسی دولت اسالیم سانبدینفقه سیاسی توانسته نظام سیاسی ایجاد کند، 

 ی نهفته فقه درهاییتظرفو زمینه از درون فقه تولید نماید. در این صورت،  هاعرصهجامع و کالن را در همة 

ر یل نظامی خواهد بود که مبتنی بتشکپیش خواهد رفت و منجر به  ترفعاالنهمسیر کارآمدی دولت اسالمی 

ین زندگی ترمطلوبعنوان اصل متحول شونده عنوان اصل ثابت خود و با توجه به عُنصر زمان و مکان بهفقه به

ة مجتهدان و عالمان دینی است که با کسب بر عهداری، اعضای جامعه فراهم آورد. وظیفة چنین ک فردرا برای 

رود، یمنظام، نقش اساسی را ایفا کنند. امید آن  تخصص در علوم انسانی جدید در مقام تولیدکنندگان نظریة

احکام فقهی از سویی و آشنایی کافی با مقتضیات علوم جدید از سوی دیگر  استنباطیت باقابلاین کارشناسان 

ای یهظرنة تشکیل نظام اسالمی بتوانند به واسطبههای فقه و امکانات محقق شده یتظرفاز تمام یری مددگبا 

ون عنوان دستگاهی کالن پیراماجتماعی برسند. فقه شیعه به -کالن در ادارة جامعه و ساخت نظام جامع سیاسی

 ةواسطبهیری عقل است. کارگبهنظام سازی دارای منابع مهمی چون عُنصر زمان و مکان، عنصر مصلحت و 

 چنین منابع مهمی است که امکان نظام سازی به دست نخبگان این عرصه فراهم خواهد شد.
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 گیرییجهنت

قی آن در دنیای امروز، ارائه تبیین منط فردمنحصربههای بدون شناخت دقیق محدودة فقه سیاسی و کارکرد

بهبود هرچه بیشتر مناسبات اجتماعی، سیاسی،  منظوربهاسالمی  ی از این دانش اصیلبرداربهرهبرای امکان 

عنوان بخشی از نظام فقهی سیر تحول خاصی داشته و موضوعات یر نیست. فقه سیاسی بهپذامکاناقتصادی 

یاست را در بستر هر دوره با تفقه بر روی مبانی ثابت فقه استنتاج نموده است. به تعبیری باسو مسائل مرتبط 

که فقه سیاسی ملزم به  دادهرخ دورة از تاریخ اسالم مسائل خاصی پیرامون سیاست و حکومتدر هر 

ی تاریخی از منظر فقه سیاسی برای تعیین جایگاه فقه هادورهرو شناخت بوده است. ازاین هاآنیی به گوپاسخ

عنوان موضوع بهسیاسی و کارکردهای آن در هر دوره الزم و ضروری است. بدین ترتیب مسئله حکومت 

، جایگاه یی به مسئله بنیادین آن دورهپاسخگوة واسطبهبنیادین فقه سیاسی در هر دوره به نحوی متحول شده و 

 فقه سیاسی و کارکرد آن تعیین گردیده است.

ی مهم تاریخی از منظر فقه هادورهرو، در مقالة حاضر سعی بر آن بوده است تا با پرداختن به ازاین

ی اساسی هر دوره را برجسته کرده و با بازخوانی از آن مسئله، جایگاه فقه سیاسی را مشخص هائلهمسسیاسی، 

اری با همک»تا « سلطان مشروع»نموده و تبیینی برای جایگاه فقه سیاسی در هر دوره ارائه نماییم. شناسایی

ه از تاریخ فقه سیاسی ی اساسی سه دورهامسئله« محدود نمودن قدرت پادشاه»یت درنهاو « سلطان عادل

چهارم فقه  توان هر سه مسئله را به نحوی درگیر با موضوع شخص حُکمران دانست. دورةیمکه  اندبوده

ی هادورهن از ی گسستی بنیادینوعبهسیاسی که با تأسیس حکومت دینی و استقرار آن موضوعیت یافته است، 

ن دوره امکانی برای تأسیس حکومت بر پایة الزامات تا قبل از ای آنکهشود. علت این امر یمپیش محسوب 
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یط مهیا نبوده است و تأسیس و استقرار حکومت اسالمی است که این مهم را الشراجامعفقهی برای فقهای 

 ممکن گردانیده است.

یط به حُکمرانی در دوران غیبت، دیگر فقه سیاسی خود را درگیر با مسئله الشراجامعیابی فقه دستبا  

فقیه، فقه سیاسی خود را درگیر چگونگی یتوالداند بلکه با نهادی شدن حکومت در ینمحُکمران  شخص

بوده و ایشان در طول چند سال یابد، امری که مورد تأکید رهبر معظم انقالب هم یمیس حکومت دینی تأس

صر ه فقه سیاسی در ع. در پی این دگردیسی بنیادین بازخوانی از جایگااندگفتهاز آن سخن  صراحتاًاخیر 

یس أستبیند. با یمحاضر موضوعیت خود را ابتدا در مقولة نظام سازی و در مرحلة ثانویه دولت سازی اسالمی 

رض یش رو فپمرحله  عنوانبهنظام اسالمی و استقرار نهادهایی که مبتنی بر همان نظام دولت سازی اسالمی 

 کند فقه سیاسییمی و ورود به دولت سازی اسالمی را محقق گذار از مرحلة نظام سازی اسالم آنچهگردد. یم

است. از همین رو جایگاه فقه سیاسی در عصرِ حاضر را باید دانش بنیادین گذار از مرحلة نظام سازی به 

، فقه سیاسی در عصرِ حاضر با در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی، رومرحلة دولت سازی برشمرد. ازاین

ای یفهظوساختن دولت اسالمی فراگیر و کارآمد ارائه نماید. چنین  منظوربهاید تبیینی منطقی سیاسی، اقتصادی ب

تماعی، های سیاسی، اجینهزمرغم داشتن توانایی استنباط شرعی مسائل باید در یعلة فقهایی است که بر عهد

صة زیست های عریتبمطلوشرعی و علوم جدید بتوانند  استنباطاقتصادی دارای تخصص بوده و با تلفیق 

( الزم به ذکر آنکه فرآیند 57:ص1391ی فقه سیاسی خلق نمایند.)اکبری،هاآموزهجمعی و فردی را بر اساس 

است که در سیر زمانی و با شناسایی  برزمانی اپروسهساخت دولت اسالمی نه امری آنی و منقطع بلکه 

 گرفت.محاسن و معایب اجتماعی آن مهم شکل خواهد 
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 پردازینقش اخالق در تولید علم و نظریه

 157احمدحسین شریفی

 پژوهشی امام خمینی)ره( دانشیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و

 چکیده

خص ای در شای از عوامل زمینهترین سطح دانش، وابسته به دستهعالی پردازی به عنواننظریه

پرداز، محیط پیرامونی و اقتضائات زمانی و مکانی اوست. مسألة اصلی مقالة حاضر این نظریه

 پرداز چه نقشینظریهاست که اخالقیات )اعم از فضایل و رذایل( و ملکات نفسانی شخص 

یلی، یعنی تحل –کنند؟ با کمک روش توصیفی پردازی او ایفا میدر فرایند تولید علم و نظریه

کم تپرداز دسایم که اخالقیات نظریههای عقلی نشان دادهبا استناد به متون دینی و تحلیل

شناسی یا مسأله ( در1آفرینی دارند؛ )در سه مرحلة اصلی از مراحل مختلف تولید علم نقش

( در فرایند کشف و فهم واقع. همچنین 3یابی علم و )شناسی یا هدف( در غایت2یابی، )مسأله

سازی است و نه بیشتر و همچنین معلوم آفرنیی صرفاً در حدّ زمینهایم که این نقشنشان داده

نجاری فراه گرایی هنجاری یاآفرینی هرگز به معنای پذیرش نسبیتایم که این نقشساخته

 در باب معرفت نیست.

 یابی، نسبیت معرفت.پردازی، تولید علم، مسأله: اخالق، نظریههاکلیدواژه

  

                                                           
157. Sharifi1738@yahoo.com 
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 مقدمه و بیان مسأله

د؛ عوامل آفرینی دارنای فراوانی نقشپردازی، به ویژه در علوم انسانی، عوامل زمینهدر فرایند تولید علم و نظریه

اند. ترین عوامل تأثیرگذار در این زمینهمهم ادی، سیاسی و اخالقی از جملةمعرفتی، محیطی، اجتماعی، اقتص

پردازی این است که اوالً، کیفیت و چگونگی شناسی تولید علم و نظریهیکی از کارهای بایسته در روش

ا در عوامل رها و معیارهایی، بتوان این شاخص ای تحلیل شود و ثانیاً، با ارائةآفرینی این عوامل زمینهنقش

 گرا به کار گرفت.های صحیح و واقعپردازیخدمت نظریه

های اخیر این بوده است که با استانداردسازی پژوهش و تعیین های فیلسوفان علم در دههیکی از دغدغه

پذیر برای تحقیقات علمی، از تأثیرگذاری مخرب و خودسرانه و بدون چهارچوب این هایی سنجششاخص

ها، مثل پردازی جلوگیری کنند. در عین حال، برخی از مکاتب و فلسفهیند تحقیق علمی و نظریهعوامل در فرا

اند معیاری علمی برای دستیابی به حقیقت به دست آورند و از ایجاد های فلسفی، که نتوانستههرمنوتیست

ساس اتوان بودند، از اشدة آنها نمرزبندی شفاف میان تأثیرات مخرب این عوامل و تأثیرات طبیعی و کنترل

 د.پردازی را پذیرفتنگرایی فراهنجاری در علم و نظریهو نسبیت یابی علم و پژوهش علمی شدهمنکر واقع

 های پژوهشاهداف و پرسش

لمی پردازان در نظریة عهای اخالقی پژوهشگران و نظریهپرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا ویژگی

ای های نه چندانی دوری تحت تأثیر القائات پزیتیویستی، عدهه؟ هر چند در سالآفرین است یا نآنان نقش

گران باید از عرصة تحقیقات علمی کنار گذاشته شده و به کلی نادیده گرفته معتقد بودند که اخالقیات پژوهش

 بار بودنشهای اخیر بسیاری از فیلسوفان علم و بلکه اغلب قریب به اتفاق آنان، ارزشوند؛ اما در دهه

اند. به هر حال، اگر اصل تأثیرگذاری اخالقیات های علمی، دست کم در حوزة علوم انسانی، را پذیرفتهتئوری

شود. از جمله اینکه، این شان را بپذیریم، سؤاالت دیگری نیز مطرح میپژوهشگران در تحقیقات علمی

گیرد؟ آیا در مرحلة ید علم صورت میای از مراحل تولتأثیرگذاری به چه صورتی است؟ در چه مرحله

اگر  های علمی نیز مؤثر است یا خیر؟ ویابی نیز تأثیر دارد یا خیر؟ و آیا در فرایند کشف و فهم واقعیتمسأله

پاسخ مثبت باشد، باز هم باید به این سؤاالت پاسخ داد که اگر چنین است، آیا الزمة پذیرش چنین مدعای، 

اخالق و یا دارای اخالق رذیله از در عرصة علم و معرفت نیست؟ و آیا افراد بیگرایی تن دادن به نسبیت

 اند؟ها ناتواندرک واقعیت

 خ دهیم. های عقلی، آنها را پاسخواهیم با تکیه بر متون دینی و تحلیلاینها سؤاالتی است که در این نوشتار، می
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 فرضیۀ تحقیق یا بیان مدعا

های عقلی و فلسفی تحلیلی و با استناد به منابع دینی و تحلیل -ه از روش توصیفی ما در این نوشتار، با استفاد

رضیة پردازی توضیح دهیم. فکوشیم نقش اخالقیات را در تولید علم و نظریهالنفس فلسفی میبه ویژه علم

نده در نکهای اخالقی پژوهشگر، نقشی تعیینتحقیق یا ادعای مقاله حاضر این است که خُلقیات و ویژگی

شناسی و شناسی، انتخاب مسألة تحقیق، غایتپردازی )از قبیل مسألهمراحل مختلف فرایند تولید علم و نظریه

 کنند. پژوهشگری که تحتتعیین اهداف و مقاصد تولید علم و همچنین فرایند کشف و فهم واقع( ایفا می

مانند و پژوهشگری که شهوت و غضب ها و حقایقی از چشم او دور میسلطة شهوت و غضب باشد، واقعیت

ها و حقایق را درک تواند واقعیتتر میخود را در کنترل و تحت حاکمیت عقل درآورده است، بهتر و دقیق

 کند. 

 ادله

طالعة توان با بررسی و مالمثل میتوان اثبات کرد؛ فیهای مختلفی میاین فرضیه یا مدعا را به طرق و شیوه

های مختلف علوم انسانی، این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان داد. پردازان در شاخهیهخلقیات طیفی از نظر

های شخصیت، چنین روشی را برای اثبات این مدعا طی کرده است. وی با اشاره دوان شولتز، در کتاب نظریه

اده است نشان د پردازان بزرگ شخصیت،شناسان و نظریهبه زندگی، شخصیت و نوع تربیت هجده تن از روان

های مطرح شده از سوی آنان وجود افراد یا شخصیت آنان و نظریه ای تنگاتنگ میان زندگیکه رابطه

 (1387دارد.)شولتز، 

های خواهیم با استناد به متون و منابع دینی، قرآن و سنت، و همچنین با استفاده از تحلیلما در این نوشتار می

پردازان را در نوع نظریات آنان اثبات کنیم. به همین دلیل، ابتدا قیات نظریهآفرینی اخالفلسفی و عقلی نقش

پردازی، برخی از آیات و روایات ناظر به این موضوع را ذکر کرده و در ادامه، بر اساس مراحل اصلی نظریه

 پردازیم.به تحلیل آنها می

 الف. ادلۀ قرآنی

تقوا و تعقل تأکید شده است. از نگاه قرآن کریم، تقوا و پاکی در آیات متعددی از قرآن کریم، بر ارتباط وثیق 

اندوزی مفید معرفی شده است. به عنوان نمونه، قرآن ای برای تعقل صحیح، کارآمد و دانشدرون، عاملی زمینه

 فرماید:کریم می

 ( 2وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا؛ )طالق، آیه 
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 گشاید.وا کند )خداوند( براى او درى مىو هر کس از خداوند پر

 (2۸2)بقره، آیه  ءٍ عَلیموَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ

 دهد؛ خداوند به همه چیز داناست.از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم مى

 (1۳)غافر، آیه  وَ ما یَتَذَکَّرُ إاِلَّ مَنْ ُینیب

 گردند.شوند که بسوى خدا باز مىتنها کسانى متذکّر این حقایق مى

معرفی  اندیشیفهمی و کجای کجتقوایی و بداخالقی به عنوان عوامل زمینهو از طرفی در آیات دیگری نیز بی

اخالقی،  ةبینی به عنوان یک رذیلخوانیم که تکبر و خودبزرگای از قرآن میاست. به عنوان مثال، در آیه شده

 شود:ها و آیات حق میموجب گمراهی و غفلت از نشانه

وَ إِنْ  اسَأَصْرِفُ عَنْ آیاتِیَ الَّذینَ یََتکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ یَرَوْا کُلَّ آیَۀٍ ال یُؤْمِنُوا بِه

یاتِنا ا سَبیلَ الغَیِّ یَتَّخِذُوهُ سَبیالً ذلِکَ بِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیَرَوْا سَبیلَ الرُّشْدِ ال یَتَّخِذُوهُ سَبیالً وَ إِنْ یَرَوْ

 (1۴۶؛ )اعراف، آیه وَ کانُوا عَنْها غافِلین

سازم! آنها ورزند، از آیات خود، منصرف مىبزودى کسانى را که در روى زمین به ناحق تکبّر مى

آورند؛ اگر راه هدایت را ببینند، آن را ایمان نمى اى را ببینند، به آنچنانند که اگر هر آیه و نشانه

کنند! )همه کنند؛ و اگر طریق گمراهى را ببینند، آن را راه خود انتخاب مىراه خود انتخاب نمى

 اینها( بخاطر آن است که آیات ما را تکذیب کردند، و از آن غافل بودند!

فهمی ناسب از آنها، موجب انحراف در اندیشه و کجتوجهی به منابع معرفت و عدم استفادة مو یا غفلت و بی

 فرماید: شود. قرآن کریم در این زمینه میمی

نَ بِها بِْصرُووَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ َکثیراً مِنَ اْلجِنِّ وَ الْإِنْسِ َلهُمْ قُلُوبٌ ال یَْفقَهُونَ بِها وَ َلهُمْ َأعْیُنٌ ال یُ 

 (1۷۹؛ )اعراف، آیه ونَ بِها أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونوَ لَهُمْ آذانٌ ال یَسْمَعُ

هایى دارند که با آن )اندیشه به یقین، گروه بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریدیم؛ آنها دل

شنوند؛ آنها آن نمىهایى که با بینند؛ و گوشفهمند؛ و چشمانى که با آن نمىکنند، و( نمىنمى

گونه امکانات تر! اینان همان غافالنند )چرا که با داشتن همههمچون چهارپایانند؛ بلکه گمراه

 هدایت، باز هم گمراهند(!

ی یا تقوایدهد که از نگاه قرآن کریم، میان تقوا/ بیبه هر حال، توجه به مدلول این آیات به خوبی نشان می

ای تنگاتنگ وجود دارد. بُعد اخالقی ف، و درک و معرفت از طرفی دیگر، رابطهاخالقی از یک طراخالق/ بی

پذیرند. اخالقیات به منزلة کاشت است و درک و فهم و معرفت به و بُعد معرفتی انسان از یکدیگر تأثیر می

 کند که بذر آن را کاشته باشد.منزلة برداشت؛ آدمی به هنگام برداشت، محصولی را درو می
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 ۀ رواییب. ادل

پردازی در روایات نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. به عنوان ورزی و نظریهتأثیر اخالق در اندیشه

نقل  کرما نمونه، در حدیثی مشهور که با تعابیر مختلف در بسیاری از مجامع روایی شیعه و سنی از پیامبر

 خوانیم:شده است، می

، 1407)ابن فهد حلی،  أَرْبَعِینَ یَوْماً َفجَّرَ اللَّهُ یَنَاِبیعَ الْحِکْمَۀِ مِنْ قَلِْبهِ عَلَى لِسَانِه؛ لِلَّهِ أَخْلَصَ مَنْ

 (232ص

های حکمت از قلب او بر زبانش جاری هر کس خود را چهل روز برای خدا خالص کند، چشمه

 158.خواهد شد

اند. زدا و موانع کسب معرفتِ صحیح معرفی شدهاز طرفی رذایل اخالقی و گناه نیز به عنوان عوامل معرفت

 چنین نقل شده است: به عنوان نمونه، در روایاتی از پیامبر اکرم

هَا وَ إِنْ هُوَ مِنْإِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ کَانَ نُقْطَۀً سَوْدَاءَ عَلَى قَلْبِهِ فَإِنْ هُوَ تَابَ وَ أَقْلَعَ وَ اسْتَغْفَرَ صَفَا قَلْبُهُ 

 ادِ حَتَّى یَغْمُرَ الْقَْلبَ فَیَمُوتَ لَمْ یَتُبْ وَ لَمْ یَسْتَغْفِرْ کَانَ الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبِ وَ السَّوَادُ عَلَى السَّوَ

 (46، ص1ق، ج1412)دیلمی، بِکَثْرَۀِ غِطَاءِ الذُّنُوبِ عَلَْیهِ.

اه آید؛ پس اگر توبه کرد و دست از گنای سیاه بر قلبش پدید میکند، نقطهگناه می زمانی که بنده

اما اگر توبه نکند و طلب شود. برداشت و طلب آمرزش نمود، قلب او از آن نقطة سیاه پاک می

نشیند، تا جایی که قلب او را آمرزش نکند، گناه بر گناه واقع شده، و سیاهی بر سیاهی می

 میرد.پوشاند؛ در نتیجه قلب او از زیادی پردة گناهان، میمی

 (118، ص2، ج1410)ورام، الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبِ یُمِیتُ الْقَْلب؛

 میراند.میگناه بر روی گناه، قلب را 

                                                           

158. البته ممکن است برخي با تمسک به تقسیمات اعتباري پیشینیان، این احادیث را صرفاً ناظر به حکمت عملي بدانند و در حوزههاي 

ها و این ها و نیستها و نبایدها است، اما حکمت نظري ناظر به هستري جاري ندانند. به این گمان که حکمت عملي مربوط به بایدحکمت نظ

در مقابل « حکمت عملي»در روایات و متون اسالمي به « حکمت»ها و نبایدها است. اما اوالً، منحصر کردن نوع احادیث ناظر به باید

عملي و حکمت نظري که یکي را صرفاً شامل بایدها و نبایدها بداند  است و ثانیاً، نگارنده چنان تمایزي میان حکمتوجه بي« حکمت نظري»

شوند، همگي ها و نبایدهایي که در حکمت عملي بیان ميها، از اساس قبول ندارد و معتقد است که بایدها و نیستو دیگري را ناظر به هست

اند.هاي عالمهستند و حاکي از واقعیتها ها و نیستاز سنخ هست  



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

398 

 

 تحلیل مدعا و ادله، بر اساس مراحل اصلی تولید نظریه

زم است نقش پردازی، التر این مدعا و تبیین چگونگی تأثیر اخالق در تولید علم و نظریهاما برای توضیح دقیق

 اخالق را در سه مرحله از مراحل اصلی تولید نظریه به تفکیک تشریح کنیم:

 ناسی شیک. تأثیر اخالق در مسأله

اب مسألة شناسی و انتخپردازی تولیدی، مسألهپردازی اکتشافی و نظریهپردازی، اعم از نظریهنخستین گام نظریه

 شوند. هر محققی مسألهشماری در عالم وجود دارد، اما همة آنها برای تحقیق انتخاب نمیتحقیق است. مسائل بی

هر چند انتخاب مسأله عمدتاً متأثر از عوامل غیراختیاری  کند.یا مسائل خاصی را برای پژوهش خود انتخاب می

توان و غیرانتخابی مثل عوامل محیطی، سازمانی، جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و امثال آن است؛ به همین دلیل نمی

 مند کرد؛ اما جای این سؤال هست که از میان انبوه مسائل موجود، چرا مسأله یا مسائل خاصی ازآن را ضابطه

شود و چرا بعضی از مسائل آگاهانه یا ناآگاهانه از سوی یک سوی یک محقق برای تحقیق و بررسی انتخاب می

 شوند؟محقق طرد می

های قوای مختلف انسانی( و است؛ اعم از نیازهای درونی )یعنی نیاز« نیاز»عامل اصلی انتخاب یک مسأله، 

های آدمیان ترین شناختکنند. از ابتدایییازهای درونی مینیازهای بیرونی که به یک معنا بازگشت به همان ن

 ، اعم از نیازهای واقعی یا پنداری، هستند. به تعبیر عالمه طباطبائی:«نیاز»ترین آنها همگی معلول تا پیچیده

 های خودهایی که دارند، و توسعة معارف و دانشها به اندیشهشکی نیست که دستیابی انسان

شعوری آنان بوده است. به این معنا که انسان در آغاز پیدایش فاقد هر گونه  همگی معلول قوای

ها و علم و معرفتی بود؛ تا اینکه نیروهای درونی او نیازهای خود را احساس کردند و خواسته

 هایهای ابتدایی است که مبدأ علوم و دانشنیازهایشان را بر او عرضه کردند. پس همین آگاهی

 (268، ص5، ج1417باطبائی، اند. )طآدمیان

، به عنوان نخستین عامل حرکت علمی، یک مفهوم وابسته است. نیازها معلول و محصول «نیاز»به تعبیر دیگر، 

رین تاند. در این میان، یکی از مهمعوامل غریزی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روانی، ارزشی و حتی اقلیمی

، عوامل اخالقی است. تخلق به فضایل و دوری از رذایل اخالقی گیری یک نیازعوامل تأثیرگذار در شکل

 کنند.دهی مینیازهای ما را به سمت و سوی خاصی جهت

پردازی، به این شکل است که اخالق فاضله، با تعدیل قوای مختلف نقش اخالق در این مرحله از فرایند نظریه

شود، مسیر باشند. اخالق فاضله موجب می شود، نیازهای قوای آدمی نیازهایی واقعیدرونی، موجب می

حرکت علمی و فرایند تشخیص نیازهای واقعی، به انحراف کشیده نشود. زیرا اگر قوای انسانی به درستی 
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ای به برخی از آنها شود، و برخی دیگر نادیده گرفته شوند، انحراف در اندیشه تعدیل نشوند یا توجه ناعادالنه

 رخ خواهد داد. 

سازی غیرواقعی نیازهای حیوانی و شهوانی خواهد شد توجه ویژه به قوة شهوانی موجب برجستهاز طرفی، 

و به تبع آن مسائل تحقیقی نیز از همان سنخ خواهند شد و در نتیجه مسیر علم و تحقیقات علمی در خدمت 

عی وسعة غیرواقتوسعة بُعد حیوانی انسان خواهد بود. همانطور که توجه بیش از حد به قوة غضبیه نیز ت

ورزی و تولید علم را در خدمت توسعة نیازهای غضبی و تهاجمی را موجب شده و در نتیجه مسیر اندیشه

ها و نیازهای خشم و غضب سامان خواهد داد. اما اگر شهوت و غضب در خدمت عقل قرار گیرند و خواسته

نیز در خدمت توسعه عقالنیت، حکمت  ها و نیازهایی عقالنی شود، در آن صورت مسائل علمیآنها، خواسته

 و انسانیت خواهند بود.

 شناسی و انتخاب هدف علمدو. تأثیر اخالق در غایت

زی است ، چی«هدف»هدفی امکان تحقق ندارد. بر اساس مبانی اسالمیِ فلسفة فعل، هیچ فعالیت اختیاریِ بی

« اهانهتوجه آگ»های اختیاری متوقف بر نشکند. البته صدور کهای اختیاری را فراهم میکه امکان صدور کنش

 به هدف نیست؛ اما بدون وجود هدف هم امکان تحقق ندارند.

 اند. کسی که غایت زندگیهای اختیاری انسان دارای غایتپردازی و تولید علم نیز همچون سایر کنشنظریه

اندوزی و د و از جمله علمخود را لذت جسمی و بدنی قرار داده باشد، طبیعتاً همة افعال اختیاری خو

خواهد. یا کسی که غایت زندگی خود را کسب قدرت قرار داده پردازی را هم برای همین غایت مینظریه

باشد، همة علوم تولیدی او نیز در ارتباط با همین هدف خواهند بود. به همین ترتیب، کسی که غایت زندگی 

پردازی او نیز با همین هدف گره خواهد ورزی و نظریهدیشهخود را فالح و سعادت اخروی قرار داده باشد، ان

 خورد. 

محور، اندیشة دهد؛ و اخالق خشممحور را شکل میمحور، اندیشة شهوتبنابراین، اخالق شهوت

ای توحیدی و خردگرایانه دهد؛ و اخالق خدامحور و خردگرا، اندیشهجویانه را سامان میگرایانه و سلطهقدرت

هد. البته روشن است که اگر هدف نهایی را خدایی شدن دانستیم، حتماً به لذت و سود و قدرت درا شکل می

و امنیت روانی و محبوبیت اجتماعی و امثال آن هم توجه داریم. به تعبیر دیگر، چنین اهدافی در اخالق 

 اند.اسالمی، اهداف میانی
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 سه. تأثیر اخالق در کشف واقع

ای اند در فرایند کشف و فهم واقع اثر بگذارد. کسی که به هر دلیل از مسألهتواخالقیات یک پژوهشگر می

امدهای تواند فهم خود را از آثار و پیای دلبستگی داشته باشد، به سادگی نمینفرت داشته باشد، یا به مسأله

ألة مورد فهم درست مسگرایانه باشد، به طلبانه و واقعآن نفرت یا دلبستگی رها کند. اگر آن میل یا انزجار، حق

مبنا باشد، در خدمت فهم نادرست و آلود و بیتحقیق کمک خواهد کرد؛ اما اگر میل و انزجاری خیالی و گناه

 انحرافی از پدیدة مورد مطالعه خواهد بود.

تئوری  کنندة یکاخالقیات یک محقق در میزان مقاومت او در برابر شواهد و مستندات تأییدکننده یا تضعیف

تواند متأثر از عوامل روانی مختلفی باشد و بدون شک ز مؤثر است. پذیرش یا عدم پذیرش یک نظریه مینی

ها و تمایالت و عوامل روانی است. اما همانطور دهنده به خواستهترین عوامل جهتاخالقیات افراد یکی از مهم

پردازی هق یا تقوا در تولید علم و نظریکه در آغاز این نوشتار گفتیم، باید بتوانیم چگونگی تأثیرگذاری اخال

تواند و تشخیص حق از باطل را توضیح دهیم. بنابراین، سؤال اصلی این بخش این است که اخالق چگونه می

 پردازی باشد؟ساز تولید علم یا نظریهزمینه

 توان ارائه داد:در پاسخ به این پرسش، سه گونه تحلیل می

 تحلیل نخست

شناسی ارسطویی، آدمیان دارای سه قوة اصلیِ شهوت، غضب و عقل هستند. هر ، بر اساس انسانتحلیل نخست اینکه

شود که شهوت و غضب او تحت کدام از این قوا اقتضائاتی دارند. در این نظام، شخص اخالقی به کسی گفته می

همچون  اند؛ هر چند برخی از آنانهکنترل عقلش باشند. بسیاری از اندیشمندان اخالقیِ مسلمان نیز این نظام را پذیرفت

 103، 84، ص1تا، جمحمدمهدی نراقی )نراقی، محمدمهدی، بی (66، ص1382، )صدرالدین شیرازی،مالصدرا

یک قوة اصلی دیگر بر آن سه قوه افزوده  (39، ص1377د، و مالاحمد نراقی )نراقی، مالاحم (133، ص2و ج

اند. در عین حال، بر اساس این نظام، و انسان را دارای چهار قوة اصلیِ شهوت، غضب، وهم و عقل دانسته

وا به معنای دیگر، تقشود که عقل او بر سایر قوایش حاکم باشد. به تعبیر انسان اخالقی به انسانی گفته می

دانیم که علم و دانش، محصول قوة عقل است. انسان حاکمیت عقل بر شهوت و غضب )و وهم( است و می

پردازد؛ نه با شهوت و غضب یا وهم. کسی که عقلش از بند راهزنانی همچون با عقل به کشف و فهم امور می

ند بفهمد. در حقیقت، نقش تقوا این است که تواتر میشهوت و غضب و وهم آزاد شده باشد، بهتر و صائب

 فرماید:باره میدر این گذارد. امام علیتر باز میدست عقل و فهم انسان را برای فهم بهتر و دقیق
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دََم شَهْوَۀً بِلَا عَقْلٍ وَ رَکَّبَ فِی بَنِی آالْمَلَائِکَۀِ عَقْلًا بِلَا شَهْوَۀٍ وَ رَکَّبَ فِی الْبَهَائِمِ  فِی رَکَّبَ اللَّهَ إِنَ

 ر ٌّ مِنَ کِلْتَیْهِمَا فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَْهوَتَهُ فَهُوَ خَْیرٌ مِنَ الْمَلَائِکَۀِ َو مَنْ غَلَبَ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَُهَو شَ

 (209، ص15، ج1412)حرعاملی، ؛ الْبَهَائِمِ

خداوند در فرشتگان فقط عقل را قرار داد؛ در بهائم فقط شهوت را و در انسان هم عقل را قرار 

داد و هم شهوت را. پس کسی که عقلش بر شهوتش غالب شود، بهتر از فرشتگان خواهد بود و 

 د.کسی که شهوتش بر عقلش چیره گردد، بدتر از بهائم خواهد بو

ر از بینش و مندی بیشتشود فطرت انسان به پاکی و زاللی نخستین خود بازگردد تا افزون بر بهرهتقوا سبب می

یرد و به بپذ دستی بتواند بدون دخالت هواهای نفسانی )شهوت و غضب(، حقایق رابصیرت، به آسانی و گشاده

الدین مولوی ( به تعبیر مالجالل267، ص5، ج1417های درست دست یابد.)طباطبائی، های سودمند و اندیشهدانش

 (1832، دفتر سوم، بیت1373)مولوی، 

 حق گشاید هر دو دست عقل را    چون که تقوا بست دو دست هوا

ست. هر یک از قوای حیوانی او )شهویه یا توضیح آنکه، انسان متشکل از قوای متضاد حیوانی و نفسانی ا

دهند. با اقتضائات سایر قوا کاری ندارند. شهوت برای ارضای خود نه از غضبیه( کار خاص خود را انجام می

 ایستد که مانعی )بیرونیکند. تنها در صورتی از عمل میگیرد و نه مراعات حال آنها را میقوای دیگر اجازه می

ه آن باشد. بر این اساس، تمایل بیش از حد به یکی از قوا و نادیده گرفتن سایر قوای یا درونی( بر سر را

 نفسانی، موجب طغیان بیشتر آن قوه و سرکوبی سایر قوا و حتی تعطیلی آنها خواهد شد.

ای جز نابودی انسانیت و از کار افتادن قوای فکری و عقلی او ندارد. زیرا انسان این افراط و تفریط نتیجه

مجموع این قوای نفسانی است و نه فقط قوة شهوی یا غضبی. بر این اساس، برای حفظ انسانیت و عقالنیت 

باید زمینة فعالیت همة قوا را به صورت اعتدالی فراهم کرد. و اجازه نداد که اقتضائات یک قوه، موجب نابودی 

میان  شود. عدالتقوا محقق نمی میان همةیا تعطیلی اقتضائات سایر قوا شود. و این جز با برقراری عدالت در 

قوا یعنی برخورداری از فضایل اخالقی. کسی که برخوردار از ملکة حکمت، شجاعت، عفت و امثال آن باشد، 

 خواهد بود.« عادل»شخصی 

گرایی، گذارد؛ شهوتکسی که شهوت بر جانش حاکم شود، جایی برای هیچ تفکر دیگری برای او باقی نمی

زه نخواهد داد تا به مسائل غیر شهوانی بیندیشد. به همین ترتیب، کسی که خشم و غضب بر جان به او اجا

شود که هیچ شود. به همین دلیل، مشاهده میورزی از او ستانده میاو حاکم شود، قدرت تعقل و اندیشه

ب ت شهوت یا غضکند. خالصه آنکه حاکمیانگیزی، مستکبران و طاغیان را متحول نمیصحنة دردناک و رقت
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وان تستاند. بنابراین، میبر کسی، موجب خطای در فهم و تفکر شده و امکان فهم علوم نافع را از آنان می

 بینانه و اصیل، برخورداریهای واقعبه نظریه های نافع و دستیابیگفت که یکی از عوامل نگهداری از دانش

 (269، ص5، ج1417از اخالق پسندیده است.)طباطبائی، 

 تحلیل دوم

بخشی اخالق به اثبات مدعا ای شبیه به تحلیل نخست است، از راه نقش عدالتتحلیل دوم که تا اندازه

شوند و عدالت درونی نیز پردازد. به این صورت که اخالق و تقوا موجب اعتدال و عدالت درونی فرد میمی

ها و ة علم نیز به معنای درک واقعیتاز جملة شرایط تحقق عدالت بیرونی است و عدالت بیرونی در عرص

جه توای از نیروهای متضاد و متزاحم دارد و هر نیرویی، بیانسان مجموعهحقایق عالم است. توضیح آنکه، 

به نیروهای دیگر، در اندیشة ارضای خویش است. اگر انسان به یکی از این قوا، گرایش بیشتر نشان دهد و 

کوشد، در آن صورت عدالت درونی را رعایت نکرده است زیرا عدالت های آن بیشتر بدر ارضای خواسته

؛ در حالی که چنین فردی حق هر کدام از قوا را به «وضع الشیء موضعه»یا « اعطاء کل ذی حق حقه»یعنی 

آن عطا نکرده است و یا هر کدام از آنها را در جایگاه واقعی و حقیقی خود ننشانده است؛ در نتیجه در گرداب 

ی آن قوه و سرکوبی قوای دیگر فرو غلتیده و انسانیتش که بر پایة مجموعة این نیروها و عملکرد سرکش

شود. پس راهی جز ارضای عادالنة همة نیروهای نفسانی گیرد، پایمال میدرست و عادالنة آنها شکل می

 وجود ندارد.

ها و قوای خود را عادالنه بدهد، به هر حال، کسی که در درون خود به عدالت رفتار کند و حق همة گرایش

 «اعطاءُ کل ذی حقٍ حقَّه»تواند در بیرون از نفس خود نیز به عدالت رفتار کند. عدالت نیز چه به معنای می

، وقتی در عرصة علم و فهم حقایق عالم تطبیق داده شود، بدان «وضعُ الشئ موضعَه»باشد و چه به معنای 

گاه آنها درست تشخیص داده شود و این یعنی فهم حقیقی و فهم صائب معناست که حق امور ادا شود و جای

 و درست و مطابق با واقع.

بنابراین، اگر عدالت را محور همة فضایل اخالقی بدانیم، در آن صورت انسانی که دارای ملکة تقواست، 

سازد که نتیجة حقق میهای درونی خود مها و امیال و خواستهعدالت را ابتدا در درون خود و در مورد گرایش

در  شود، وقتیهای زندگی اختیاری فرد میآن عدالت بیرونی است. عدالت بیرونی نیز چون شامل همة عرصه

و عدم تصرف در حقیقت و واقعیت  ساحت علم و دانش و فهم تطبیق داده شود، به معنای فهم حق و واقعیت

اند همین است که آنان توانسته ت معصومانهای درست برای تبیین چگونگی عصماست. یکی از تحلیل

حد باالیی از تقوا و عدالت درونی را کسب کنند و حق همة قوای نفسانی خود را ادا کنند. به همین دلیل، در 
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، 1388گوییم که عصمت به معنای تعدیل قواست و نه سرکوب آنها. )یوسفیان و شریفی، تبیین عصمت می

 (37ص

 تحلیل سوم

ای تبیین رابطة پارسایی و پژوهش این است که حقیقت پارسایی و اوج تقوا چیزی نیست جز تحلیل سوم بر

نزدیک شدن فرد به عالَم ملکوت و تقرب او به حضرت حق که جامع جمیع صفات جالل و جمال و عالِم 

طلق، م االطالق است. کسی که به چنین مقام و حضرتی نزدیک باشد، به میزان درجة تقربش به مقام علمعلی

 تری نیز خواهد داشت.نسبت به حقایق عالَم درک بهتر و دقیق

شاید با این تحلیل بتوان تبیینی معقول از حدیث اربعین که در ابتدای مقاله ذکر شد، ارائه داد. بر اساس آن 

های حکمت از قلب او فرماید، هر کس چهل روز برای خدا اخالص ورزد، چشمهمی حدیث پیامبر اکرم

های حکمت از قلب ص و جریان چشمه( رابطة اخال232، ص1407فهد حلی، )ابنشوند.بانش جاری میبر ز

سی شدن انسان است و که این صورت تحلیل کرد که ثمرة اخالص حقیقی، خدایی به زبان را شاید بتوان ب

 حدیث قرب نوافل،شدنش بر اشیا و حقایق عالم احاطة علمی خواهد داشت.  که خدایی شد، به میزان خدایی

 خوانیم:در این حدیث چنین می شاهدی قوی برای این تحلیل است.

ُه وَ إِنَّهُ لََیتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّافِلَِۀ حَتَّى أُِحبَّ  عََلیْهِ مِمَّا اْفتَرَضْتُ إِلَیَ ٍء َأحَبَشَیْوَ مَا تَقَرَّبَ إِلَیَّ َعبْدٌ بِ

الَّتِی   وَ َیدَهُهِفَإِذَا َأحْبَْبتُهُ ُکنْتُ سَمْعَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِی ُیبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی َینْطِقُ بِ

 (352، ص2، ج1363)کلینی، ؛ یَبْطِشُ بِهَا

ترین راه تقرب به سوی من، انجام واجبات و فرایض است و به درستی که بندة من به محبوب

تا جایی که او را دوست داشته باشم؛ پس زمانی که او  جویدوسیلة نوافل به سوی من تقرب می

یند، بشنود؛ چشم او خواهم بود که با آن میرا دوست داشته باشم، گوش او خواهم بود که با آن می

 کند.گوید و دست او خواهم بود که با آن کار میو زبان او خواهم بود که با آن سخن می

« لقرب نواف»های انسان، نتیجة ها و کنشها، گرایششدن اندیشه معنای روشن این حدیث آن است که خدایی

 های عالم را درکتواند حقایق و واقعیترسد که میاست. انسان در سایة عمل به دستورات الهی به جایی می

ی های درست برای تبیین چگونگکند و رفتارهای او نیز مطابق با واقعیت و حقیقت باشد. یکی از تحلیل

اند روح خود را متصل به خدایی کنند ندی پیامبران و امامان از علم غیب همین است؛ زیرا آنان توانستهمبهره

 ( است.12)شوری،  «ءٍ عَلیمإِنَّهُ بِکُلِّ شَیْ»که 



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

404 

 

فرماید دخول در والیت الهی و تقرب به ساحت عالمه طباطبائی با استناد به آیات متعددی از قرآن کریم، می

توان ها را با منطق و فلسفه نمىکند که آن آگاهیهایى موفق مىانسان را به آگاهی»قدس کبریایی خدای متعال، 

ه بیند، ککند که از آن در، حقائقى را مىها و زمین به روی انسان باز مىلکوت آسمانبه دست آورد، درى از م

هایى از آیات کبراى خدا، و انوار جبروت او است، انوارى توانند آنها را ببینند، و آن حقائق نمونهدیگران نمى

 (270، ص5، ج1417)طباطبائی، « که خاموشى ندارد.

 :کرمبه تعبیر وجود مقدس پیامبر ا

، 1403)مجلسی، لَوْ لَا أَنَّ الشَّیَاطِینَ یَحُومُونَ عَلَى قُلُوبِ بَنِی آدَمَ لََنظَرُوا إِلَى مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ؛ 

 (163، ص56ج

ها نظر ها به ملکوت آسمانهای آدمیان در گردش نبودند، هر آینه انساناگر شیاطین در اطراف دل

 کردند.می

صدرا، )مال دِیثِکُم و َتمزیجٌ فِى قُلُوبِکُم لَرَأَیتََُم ما اَرى و لَسَمِعْتُم ما اَسْمَعُ؛لو ال تزییدٌ فِى حَ

 (331، ص1، ج1383

دیدید آنچه هایتان نبود، هر آینه میآمیختگی در دلگویی در سخن شما و درهماگر دروغ و زیاده

 شنوم.شنیدید هر آنچه را من میبینم و میرا من می

  فرماید:ها میبا استناد به آیات قرآن کریم، دربارة تأثیر اخالق در کشف واقعیت آملیوادیاهلل جآیت

توان پذیرفت که مراتبی از فهم و علم به با توجه به اینکه فهم مطلب، مراتب و درجاتی دارد می

ود؛ اما مراتب برتر فهم و نیل به معارف شکتاب و سنت برای ملحد و غیر مؤمن نیز حاصل می

و فالسفه  اگر حکما «.إِنْ تَتَُّقوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقانا»آید: برین دینی تنها در سایة تقوا به دست می

حکیمان متأله پیرو اسالم مطلب نو و جدیدی « من فقد حساً فقد فقد علماً»گذشته گفتند که 

اس فقه سشود، بر این ااند و آن اینکه کسی که فاقد تقوا باشد مراتبی از علوم از او فوت میآورده

د و با تقوا، اند؛ اما مفسر معتقشوند، بلکه فقط اسالمیو تفسیر به اسالمی و غیر اسالمی تقسیم نمی

)جوادی آملی، «. اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّه»فهمد چنانکه فرمود: تر آن مطالب را میبهتر و درست

1386 ،147) 

نقش یاد الهی در پاکسازی ضمیر به منظور دریافت حقایق و رازهای عالم،  ایشان در جایی دیگر دربارة

 فرماید:می

د. ابتداشته و اسرار الهی بر آن میبا یاد خدا، انسان آیینة جان خود را به سمت مخازن الهی نگه
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جهان، یعنی مخازن الهی لبریز از معارف و رمز و راز آفرینش است و قلب انسان در حکم آیینة 

شفاف است که اگر کسی آن را گردگیری و غبارروبی کند و بداند که آن را به کدام سمت نگه 

 (399، ص1394و همو،  296، ص1384تابد.)جوادی آملی، دارد، اسرار عالم در آن می

 د سؤال پاسخ به چن

 اخالقی و کفرالف. سازگاری کشف واقع با بی

 اخالق یا مبتال به رذایل اخالقی، امکان فهمهای بیپردازی این نیست که انسانمنظور از تأثیر اخالق در نظریه

اخالقی و بداخالقی که با کفر و ها نه تنها با بیها را ندارد. بلکه به اعتقاد ما فهم واقعیتو کشف واقعیت

لحاد نیز سازگار است. در عین حال، رذایل اخالقی ممکن است موجب شود که انسان علیرغم فهم واقعیت، ا

زندگی خود را بر اساس آن سامان ندهد و به اصطالح عالمه طباطبائی ایمان به علم خود نداشته باشد. قرآن 

م تعلیل نوع مواجهة فرعون و قوکریم این حقیقت را در جاهایی مختلفی متذکر شده است. فی المثل، دربارة 

فرعون با حضرت موسی و عدم ایمان به او علیرغم مشاهدة همة آیات الهی و معجزاتی که از سوی حضرت 

 فرماید:موسی ابراز شد، و علیرغم علم به حقانیت موسی، می

 (1۴آیه  ؛ )نمل،فَ کانَ عاقِبَۀُ الْمُفْسِدینوَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقََنتْها أَنْفُُسهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ کَیْ

و آن را از روى ظلم و سرکشى انکار کردند، در حالى که در دل به آن یقین داشتند! پس بنگر 

 سرانجام مفسدان چگونه بود!

م علم شدند که علیرغجویی و فساد، موجب بر اساس این آیه، دو یا سه رذیلة اخالقی یعنی ستمگری، برتری

 قین به حقانیت موسی، به او ایمان نیاورند و او را نپذیرند.و ی

ای علیرغم علم به فرماید عدهای دیگر، هوای نفس را عامل ناکارآمدی علم دانسته، میقرآن کریم در آیه

 اند:حقیقت، به دلیل تبعیت از هواهای نفسانی، راه ضاللت را در پیش گرفته

رِِه بَصَ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى عِلْمٍ وَ َختَمَ عَلى هُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلىأَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَ

 (2۳؛ )جاثیه، آیه غِشاوَۀً

آیا دیدى کسى را که معبود خود را هواى نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهى )بر 

اى بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشمش پردهاینکه شایسته هدایت نیست( گمراه ساخته و 

 افکنده است؟!
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فرماید، علوم متعارف، اعم از علوم طبیعی و انسانی، نه تنها عالمه طباطبائی با استناد به این دسته از آیات می

ا عیت رتوان واقشوند. یعنی حتی با گمراهی و گناه نیز میاخالقی سازگارند؛ بلکه با کفر هم جمع میبا بی

 (129، ص11، ج1417فهمید. )طباطبائی، 

بنابراین، منظور ما از تأثیر اخالق در تولید علم، این نیست که تخلق به اخالقیات را راهی مستقل و در عرض 

خواهیم های انسانی و طبیعی معرفی کنیم. بلکه میتعقل و تفکر و روش علمی برای کشف حقایق و واقعیت

 پردازی و تولید علم تأکید کنیم.دهندگی اخالق برای نظریهکنندگی و جهتبر نقش تسهیل

 پردازی و نسبیت معرفتب. نقش اخالق در نظریه

ای که در این نوشتار ذکر شد، مستلزم پذیرش نسبیت در علم ممکن است گمان شود که پذیرش مدعا و ادله

 نویسد:می و فهم است. به عنوان مثال، الوین گولدنر

دارند، ای قرار داشته و آنها را بیان میهای زمینههای اجتماعی، تحت تأثیر فرضیهچون نظریه

العمل ای نزدیک دارند، عکستوان نتیجه گرفت که با احساسات و تمایالت اجتماعی نیز رابطهمی

را  رادی که آنهاواکنشی است نسبت به احساسات و تمایالت اف های اجتماعی،نسبت به نظریه

طور که خوانند. اینکه یک نظریه قبول یا رد شود و یا اینکه تغییر پیدا کند و یا هماننوشته و یا می

هست قبول شود، یک تصمیم عقالنی نبوده، بلکه مشروط به خشنودی و یا ناخشنودی است که 

 (58، ص1368باشد. )گولدنر، حاصل احساسات و تمایالت موجود می

اشد، سخنی ب« نسبیت توصیفی»ابطه الزم است توجه کنیم که اگر منظور از نسبیت  در علم و فهم، در این ر

های مختلف و بعضاً متضاد و ها و فهمدرست و غیرقابل انکار است؛ به هر حال، همه شاهد وجود نظریه

در « فراهنجاری»یا « ینسبیت هنجار»متعارض از یک واقعیت، به ویژة در علوم انسانی هستیم. اما اگر منظور 

اند و نه الزمة مدعا و ادلة مطرح شده و پذیرفتنی هایی درستعرصة علم و فهم باشد، هرگز. نه چنین نسبیت

 در نوشتار حاضرند.

پردازی یعنی اینکه یک نظریه و فهم برای فرد یا توضیح آنکه منظور از نسبیت هنجاری در علم و نظریه

ای دیگر نادرست و ناصحیح باشد. ؛ اما همان نظریه و فهم برای فرد یا جامعهای صحیح و درست باشدجامعه

دیشمندان پردازی است. به انبه تعبیر دیگر، این نوع نسبیت به معنای بیان حکمی هنجاری دربارة علم و نظریه

د و اثبات ای نقای برکند که نظریة هر کسی را برای او و پیروانش صحیح بدانند و انگیزهو عالمان توصیه می

فرض چنین نسبیتی این است که اساساً علم از واقعیت حکایت نادرست نظریات دیگران نداشته باشند. پیش

 کند و بنای کشف واقعیت را ندارد!نمی
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داشته  توانیممنظور از نسبیت فراهنجاری این است که در واقع نیز یک نظریة درست و معتبر نداریم و نمی

ریة متعارض دربارة یک مسأله ممکن است هر دو درست و صحیح باشند! اینگونه نیست باشیم. حتی دو نظ

 که تنها یک نظریة یا فهم صائب داشته یا بتوانیم داشته باشیم.

با توجه به توضیحی که دربارة این دو نوع نسبیت دادیم، روشن است که پذیرش تأثیر اخالق در فرایند تولید 

هنجاری یا فراهنجاری معرفت نیست. بلکه صرفاً به معنای  ه معنای پذیرش نسبیتپردازی هرگز بعلم و نظریه

 پردازی است.گر برای تولید علم و نظریهای و تسهیلتأکید بر یکی از عوامل زمینه

 گیرینتیجه

بر اساس تحلیلی که در این نوشتار ارائه دادیم، معلوم شد که اخالقیات پژوهشگران نقشی جدی در نوع 

 کند.پردازی آنان ایفا مییهنظر

اس، ای و البته قطعی است. بر این اسشد که نقش اخالقیات در فرایند کشف واقع، نقشی زمینههمچنین معلوم 

توان از این عامل، در خدمت فهم واقعیت و دستیابی به حقیقت در با اصالح اخالقیات و تهذیب نفس می

لوم پرداز عن اساس، نویسنده معتقد است همانطور که یک نظریهپردازی استفاده کرد. بر همیعلم و نظریه

ا دانش را بداند و باید ب« استدالل»و « تعریف»انسانی، باید با دانش منطق آشنا باشد تا بتواند روش درست 

اصول فقه آشنا باشد تا بتواند روش درست کشف و استنباط از متون دینی را به کار گیرد، بر او الزم است که 

خالقیات پست را از خود زدوده و خود را متخلق به اخالقیات نیکو کرده تا بتواند با اطمینان بیشتری، در ا

ها باشد. به هر حال، هدف از یک پژوهش علمی، کشف حقیقت است. اما دیدگان جستجوی کشف واقعیت

ی، های حیوانی و نفسانستهامیال و خوا غبار و گَرد که شوند روشن حقیقت جمال به توانندمی اندیشه زمانى

باشد. به تعبیر زیبای سعدی)سعدی  رهیده خیال و وهم بردگى و اسارت از و باشد ننشسته آن چهرة بر

 :(301، ص1371شیرازی، 

 هـوا و هوس گـرد برخـاسته حقیقــت سـرایی اسـت آراسـته 
 نبیند نظر گر چه بیناست مرد نبینی که هرجا که برخاست گرد 
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Abstract  
 Theorizing, as the highest level of knowledge, depends on a group of underlying factors in the theorist 

itself, his time and space requirements and surroundings. The main question of the paper is that what is 

the role of ethics (Including virtues and vices) and the firm characteristics of the theorist in the process 

of the production of science and theorization? With the help of descriptive-analytical method, that is, 

referring to religious texts and rational analyzes, we have shown that the ethics of the theorist plays the 

role at least on the three main stages from the various stages of the production of the science include: 

(1) problemology or problem-finding, (2) the science’s teleology or targeting, and (3) the process of the 

discovering and understanding the reality. It has also been shown that this role-playing is merely 

grounded, not more, and it has also become clear that this role-playing never implies the acceptance of 

the normative or meta-normal relativism about knowledge. 

Keywords: morality, theorizing, science production, problem-finding, relativism  
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آسیب شناسی مساله وحدت حوزه و دانشگاه در بومی سازی علوم انسانی در 

 کشور

 1۵۹هادی صادقی اول

 1۶۰حسین محسنی

 چکیده

ای کلیدی با عنوان وحدت حوزه و دانشگاه دیرزمانی است که به موازات پیروزی انقالب اسالمی ایران مساله

 نست عالوه بر بومی سازی علوم انسانی درتوابرای پیشبرد فرهنگ متعالی اسالمی مجال بحث یافت که می

کشور، مسبب اجماع و همنشینی هر چه بیشتر عالمان دینی و نخبگان دانشگاهی شود. با این حال این ایده 

های اخیر نتوانسته به مرحله اجرایی برسد و با مشکالت زیادی تا به اکنون روبرو بوده چندان در طی دهه

های اصلی وحدت حوزه و دانشگاه در راستای رصدد واکاوی چالشاست. بر این اساس این پژوهش د

 های این جستار نشانگرسازی علوم انسانی در کشور و ارائه برخی راهکارها است. بر این اساس یافتهبومی

های دانشگاهی و حوزوی به جایگاه علم بومی، سیطره هایی چون عدم توجه کافی محیطآن است که چالش

ها، عدم وجود و یا تربیت نخبگان مورد اجماع در محیط حوزه و یستی بر دانشگاههای پوزیتوروش

دانشگاه)نظیر شهید مطهری یا عالمه طباطبایی(، فقدان تدوین آثار مشترک حوزه و دانشگاه در حوزه علوم 

انسانی و عدم پاسخگویی به موقع و مناسب به شبهات حوزه دین باعث شده وحدت حوزه و دانشگاه در 

تدوین علوم انسانی بومی در حیطه نظری و حتی آرمانی باقی مانده و به مرحله عملیاتی نرسد. در چنین 

ها، طرح مباحث نوین علمی و اجتماعی توسط نخبگان علمی و حوزوی گیری اصولی از رسانهشرایطی بهره
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هگذر پیوند حوزه و های آزاداندیشی می تواند رهگشای بومی سازی علوم انسانی از رو برگزاری کرسی

 دانشگاه گردد.

  :حوزه، دانشگاه، علوم انسانی بومی، نخبگان، وحدت.کلمات کلیدی

 (مقدمه1

تردید مسأله وحدت حوزه و دانشگاه از جمله مهمترین مقوالتی است که از ابتدای پیروزی انقالب بی

مینی های امام خوان گفت یکی از آرمانتای که میتاکنون همواره مورد تأکید مسئوالن نظام بوده است؛ به گونه

اند نیز این مهم بوده است و حتی وقوع جریانات مرتبط با انقالب فرهنگی )ره( که تأکید بسیاری بر آن داشته

هایی چون دانشگاه امام صادق)ع( و باقرالعلوم)ع( و نیز در ابتدای انقالب و به موازات آن تاسیس دانشگاه

ی انقالب فرهنگی و همچنین مراکز پژوهشی نظیر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نهادهایی چون شورای عال

ای هپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و موارد مشابه دیگر هر یک کمابیش با رسالت نزدیک کردن آموزه

 های علمی/ دانشگاهی بوده است.دینی/ حوزوی با آموزه

ی و فرهنگی حوزه و دانشگاه با یکدیگر دچار برخی با این حال در طی تقریبا دو دهه اخیر فضای فکر

هایی که در این زمینه مورد بحث زیادی قرار گرفت، ها گردید و یکی از حوزهها و اختالف دیدگاهاصطکاک

های اخیر گردیده در طی سال« علوم انسانی اسالمی»حوزه علوم انسانی بوده که منجر به طرح مباحثی چون 

های اخیر مورد بحث جدی قرار نیز مفهومی بوده که در طی سال« وم انسانی اسالمیعل»است. با این حال 

های مختلفی پیرامون آن مطرح شده است. به طوری که برخی از اقشار عمدتاً دانشگاهی، گرفته است و دیدگاه

علوم انسانی  نپندارند؛ چرا که به باور ایناعلوم انسانی غربی را یک منبع اساسی شناخت به صورت مستقل می

ها حیات فکری بشر در تاریخ فکر در غرب برگرفته از ممارست و پژوهش فکری و عقلی انسان در طول قرن

ینکه تواند باشد؛ خصوصاً اسنگ میای برای جوامع دیگر نیز بسیار گرانمغرب زمین بوده و لذا چنین تجربه

شته و علوم انسانی مدرن همزمان از دل اندیشی قرون وسطی را پشت سرگذاانسان غربی دوران تاریک

 های نظری و همچنین تجربیات عملی آنان بارور شده است.داده

های دانشگاهی/ حوزوی با نقد چنین رویکردی معتقدند علوم انسانی اما برخی دیگر از اقشار و گروه

ه علوم شد. چرا که سرچشمتواند باغربی منبعی مستقل برای علوم انسانی در حوزه تامالت شرقی/ ایرانی نمی
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انسانی مدرن ناشی از برتری خرد انسانی بوده که در بسیاری موارد منقطع از وحی الهی است و بنابراین 

توان از ساحت علوم انسانی غربی نیاز به پیرایش اساسی دارد؛ هر چند که در این خصوص بعضاً می

 ابل اعتنا باشد بهره گرفت.دستاوردهای فکری غرب تا بدانجا که ضرورت داشته و یا ق

های جدی در راستای پیوند حوزه و رسد چالشهایی به نظر میبه هر روی با توجه به یک چنین انگاره

دانشگاه در حوزه بومی سازی علوم انسانی و تحول در این علوم متناسب با نیازهای کشور وجود داشته و 

شود. با توجه به این مالحظات سوال اصلی این حساس میشناسی این مهم همچنان ادارد و لذا نیاز به آسیب

پژوهش این است که مشکالت اصلی مرتبط با وحدت حوزه و دانشگاه در راستای بومی سازی علوم انسانی 

گان باشد که اگرچه نخبتوان برای آن متصور بود؟ فرضیه این مقال نیز این میچه بوده و چه راهکارهایی را می

برای بومی سازی علوم انسانی با مشکالتی نظیر عدم نهادینه شدن جایگاه علوم انسانی بومی حوزه و دانشگاه 

ا هدر کشور، محدود بودن تعداد نخبگان مورد اجماع حوزه و دانشگاه، سیطره تفکرات پوزیتویستی بر دانشگاه

یری گرسد بهرهمی شناختی در گستره حوزه و دانشگاه روبرو هستند، اما به نظرو وجود دوگانگی معرفت

های آزاداندیشی و سوق دادن تحقیقات حوزه و دانشگاه به های نوین، برگزاری کرسیتبلیغی/اقناعی از رسانه

مسائل مشترک مرتبط با علوم انسانی بومی راهکارهایی باشد که بستر بومی سازی در علوم انسانی در ایران 

به این مقدمه در ادامه و پس از طرح پیشینه تحقیق به را بیشتر فراهم خواهد ساخت.به هر روی با توجه 

شود؛ با این توضیح که روش تحقیق در این پژوهش به صورت واکاوی ابعاد مختلف این مساله پرداخته می

 ای و اینترنتی است. تحلیلی و شیوه گردآوری اطالعات نیز به صورت کتابخانه -توصیفی

 (پیشینه پژوهش2

ها و مقاالت قابل توجهی به رشته بومی سازی علوم انسانی در کشور پژوهشتا به اکنون در خصوص 

 شود.تحریر در آمده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می

ده منتشر کر مجموعه مقاالت بومی سازی علوم انسانی در ایران(کتابی با عنوان 1394محمدی)احمد گل

های مختلف به پرسش از چیستی، رو دربردارنده پاسخشمجموعه مقاالت گردآوری شده در کتاب پیاست. 

ها هها، رشتسازی در حوزهسازی علوم انسانی هستند و ماهیت و اهمیت و امکان بومیچرایی و چگونگی بومی

 .کنندهای مختلف علوم انسانی را بررسی میو سنت
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 منظر از انسانی علوم سازییبوم امکان بررسیای با عنوان ( در مقاله1390احمدعلی حیدری )

کند های هایدگر شرایط بررسی علوم انسانی غربی را مطالعه میبا تکیه بر آرا و اندیشهبنیادین،  شناسیهستی

 آن مفید با و کارساز تعامل یک گونگیتوان با استفاده از آرای هایدگر چگیرد که میو سپس چنین نتیجه می

 است، بوده آثار معرفتی منشاء ایویژه شناختیهستی نسبت در خود که رانسرزمین ای تمدن و فرهنگ برای را

 کرد.  تبیین

علوم انسانی و ضرورت بازبینی مبانی  سازیای با عنوان بومی( در مقاله1392نژاد )سیدمهدی ساداتی

 تقلید شده ها،رشته برخی از در آن، محتوای غالباً  که موجود انسانی علومبر این نظر است که   شناسیانسان

 شناخته اومانیسم عنوان با گردیده است که است، براساس نوعی انسان شناسی استوار غرب دانشگاهی سنت از

 ما جامعة دینی ساختارهای با رنسانس از بعد غربِ در آمده وجود به شود. از دید نگارنده تحوالتمی

علوم انسانی، اولین گام در این راه، بازنگری در سازی بنابراین برای تدوین و پیشبرد بومی .است ناسازگار

 شناسانه علوم غربی خواهد بود. این مبانی اومانیستی انسان

سازی در ، ضمن قلمداد نمودن بومیسازی علوم انسانی در کشوربومی( در مقاله 1389ابراهیم برزگر )

گانه های سهانسانی طبق رهیافت سازی علومهای بومیکشور به عنوان فعالیتی حیاتی، به بررسی زمینه

علوم انسانی  سازیشناختی پرداخته و در نهایت با اعتقاد به امکان بومیشناختی و روششناختی، معرفتهستی

 نماید. آن را تحلیل می

، بر هویت علوم انسانی اسالمی؛ از دیدگاه روش شناختیای با عنوان ( در مقاله1390مصطفی جمالی )

 نظریه، تولید مرحلة در واقع، دیناست. به تأثیرگذار نیز نظریه آزمون تولید و مرحلة در دینه این نظر است ک

 گیریشکل بر دینی، متون از برگرفته موضوع اصول ارائة راه از هم و علوم مبانی تأثیرگذاری بر طریق از هم

تر رشد و رسیدن به تقرب الهی را نهد. بنابراین علوم انسانی اسالمی باید بسمی تأثیر اسالمی علوم انسانی

ها، دین در تمامی مراحل علم حضور و تأثیر داشته باشد. بنابراین در این پژوهش برخالف برخی پژوهش

 مستقیمی دارد.

ها تا بدانجا که نگارندگان مطلع هستند، پژوهشی خاص که با تمرکز با این حال به رغم وجود این پژوهش

سازی علوم انسانی در کشور پرداخته باشد وجود گاه، به بررسی شرایط بومیبر مساله وحدت حوزه و دانش

 ندارد.

 اله مفتح و جایگاه وحدت حوزه و دانشگاه در بومی سازی علوم انسانی(مالحظات نظری:آیت۳

اله محمد مفتح)ره( به عنوان معمار شود، نام آیتاز آنجا که هرگاه بحث وحدت حوزه و دانشگاه مطرح می

شود در قالب بحث چارچوب نظری این پژوهش ابتدا با برخی از خورد، تالش میرویکرد به چشم میاین 
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شناسی و ارائه راهبرد برای تحول و ترین محورهای فکری ایشان در راستای عنوان پژوهش یعنی آسیبمهم

توان عالوه بر شناخت سازی علوم انسانی از رهگذر وحدت حوزه و دانشگاه آشنا شویم تا از قِبَل آن ببومی

آرای معمار وحدت حوزه و دانشگاه، به فهم این نکته پرداخت که تا چه میزان با گذشت نزدیک به چهار 

های این عالم عامل تفهم و یا به مرحله اجرا رسیده است. با این توضیح مختصر دهه از شهادت ایشان، دغدغه

های شهید مفتح)ره( برای تحول در علوم انسانی از رهگذر ها و همچنین تالشترین دغدغهرسد مهمبه نظر می

 در قالب سه گام زیر بوده است.  مساله وحدت حوزه و دانشگاه

در  شاید نخستین گام(گام اول:نقد منش ماتریالیستی در التفات به مسائل حوزه علوم انسانی: 1-۳

دانست؛ چرا که در گرایی میسیطره مادیتحول در علوم انسانی را شهید مفتح)ره( در پاالیش این علوم از 

گرا در جامعه نفوذ یافته بود و حتی منجر به ظهور برخی تفکرات مارکسیستی و مادی 1350و  1340دهه 

های التقاطی)نظیر تفکر مجاهدین خلق( شده بود. برای مقابله با این جریانات شهید مفتح به برخی نگرش

 1340در اوایل دهه « مکتب تشیع»ساز تفکر پرداخت و در مجله جریانهای نفوذ این بررسی برخی از زمینه

بر این عقیده بود که بعد از رنسانس و نهضت علمی اروپا، بین دین و دانش و معبد و مدرسه شکاف و 

اختالف افتاد و بعضی به غلط تصور کردند که کشف مسائل طبیعت و روشن شدن رموز زندگی، اعتقاد به 

یروان کند. از دیدگاه شهید مفتح، پپایان را ضعیف و یا نابود میت یک مبدأ غیبی و قدرت بیخدا و به فعالی

ر به هر اندازه در گویند بشدانند و میمکتب ماتریالیستی، دین را نتیجه ناآشنا بودن بشر به قوانین طبیعت می

دست از اعتقاد به امور غیبی سیر علمی خود کامیاب گردد و معمای جهان هستی را حل کند، به همان نسبت 

ک ها غلط بوده و معتقد است این فرضیات ماتریالیستی از یگیریدارد. از دید شهید مفتح، اینگونه نتیجهبرمی

کند و از زمان پیدایش زمین و انسان که جزء کوچکی از شود گفتگو میجهان آماده و برپا که فعال دیده می

انند، اما در اینکه آغاز آفرینش چگونه بوده است راهی ندارد و تازه رجهان است این دانشمندان سخن می

درباره جهان فعلی هم نظریات بیشتر جنبه فرضیه دارد که با دلیل قاطع و محکم ثابت نشده است)مفتح، 

1343 :123-120 .) 

ن ییکی از مهمتر(گام دوم:اثبات کارآمدی دین در پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی بشر: 2-۳

مباحثی که ذهن شهید مفتح را به خود مشغول نموده بود، این بحث بود که چرا و چگونه بسیاری از روشنفکران 

وان های بشری است. بنابراین به عندانشگاهی بر این عقیده هستند که دین ناتوان از پاسخگویی به خواسته
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ه مانند عالمه طباطبایی)ره( اثبات نماید دین الفراغ درصدد این مهم برآمد که بیکی از طرفداران نظریه منطقه

( و بنابراین بر این عقیده بود که بسیاری از مشکالت، 50، 1391امری ثابت و از درون متغیر بوده)بوذری نژاد،

های نه چندان الزم از دین بوده و لذا همت خود را بر آن گماشت های نادرست و یا اغراقناشی از برداشت

 گرایی را از دین بزداید.خرافه تا به نحوی مسأله

ریشه در دو  ها(برای پیشبرد چنین نگاهی شهید مفتح معتقد بود علل رویگردانی از دین)بویژه در دانشگاه

از  ایمسأله اساسی دارد: یکی توجه به مسایل صرف مادی در تحصیالت دانشگاهی، و دیگری، وجود پاره

از دید ایشان چون در تحصیالت کنونی تمام توجه به امور علمی خرافات در قشر به اصطالح دینی و قدیمی. 

گیرد و درست به موازات باال رفتن تحقیقات در الشعاع قرار میهای مادی است، طبعا معنویات تحتاز جنبه

مسایل علمی و نیل به اکتشافات و ابتکارات عالی، انحطاط و تنزل در اعتقادات معنوی و دینی پدید 

(. بنابراین همیشه درپی پر کردن فاصله بین قشر دانشگاهی و حوزوی بود. ایشان 68: 1384ت، آید)نیکبخمی

بر این عقیده بود که دو نیروی مادی و معنوی باید با هم و در کنار هم باشند و بر همین اساس پس از اثبات 

یل شیاد به نام تحص ایسازگاری دین و علم و اینکه این مخالفت و جدایی تصوری غلط است که توسط عده

سان آید که انگیرد که سعادت واقعی بشر زمانی به دست میاند، نتیجه میکرده در میان مردم ساده القا کرده

واقع شهید مفتح علت اصلی افتراق این دو حوزه به (.75: 1384هم از علم بهره گیرد و هم از ایمان)نیکبخت، 

شد و این افراد، حوزویان ای به حوزه و روحانیون وارد میعده دانست که از طرفظنی می را ناشی از سوء

خوانی، وعظ و خطابه کرد که همه هنرشان در مجالس روضهدانش و بیسواد فرض میرا یکسری افراد بی

 (.85: 1383است)مفتح، 

ت و معرف اما از دید شهید مفتح دین با علم سر سازگاری دارد و این نیازمند بازاندیشی در نوع دینداری

اله مفتح برداشت این بود که ابعاد مختلف اجتماعی و عقالنی دین را دینی است.در اینجا گام مهمی که آیت

یت های آهای قبل پیروزی انقالب در محاق قرار گرفته بود مورد بازخوانی قرار دهد. تالشکه بویژه در سال

شهید »ب در تایید عملکرد ایشان ابراز فرمودند که اله مفتح در این زمینه به نحوی بود که رهبر معظم انقال

ها و در مرحله معرفت و ها و خلوتمفتح یکی از مظاهر فرهنگی بود که اسالم را در مرحله عمل به زاویه

کرد و اسالم را با همه شمول آن در اعتقاد و عمل و در معرفت و ها و مسجدها محدود نمیتحصیل به حوزه

شهید مفتح جزء کسانی بود »به عبارت دیگر .(1393)آقایی، «کردای تحقق آن تالش میفهمید و برتحقیق می
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که معتقد بود حوزه علمیه بایست این حصاری را که به دور خود کشیده باز کند. هم راه بدهد، هم راه بیاید، 

اسی ها را، مسائل سییانها را، دانشمندها را، جرهم بر ابعاد بینش جهانی خودش بیفزاید، دنیا را بشناسد، دانش

را، مسائل فرهنگی نوین را، اینها را بداند. ایشان معتقد به مبارزه بود؛ چرا که آن روزها مبارزه برای گسترش 

فکر اسالمی و مبارزه برای پیدا کردن مفاهیم جدید در اسالم وجود داشت و این عمل از این منظر مبارزه بود 

ای، خامنه«)هاها و چه در بیرون از حوزهکردند، چه در داخل حوزهمیای با این امر مخالفت که یک عده

1364) 

 (گام سوم:ضرورت تالش برای ایجاد همفکری واجماع نظر در بین متفکران حوزه و دانشگاه:۳-۳

برد و شهید مفتح برای نیل به چنین منظوری از کلید واژه وحدت در جامعه اسالمی حداکثر بهره را می

جامعه »پندارد. به باور شهید مفتح صادیق این وحدت را در اتحاد حوزویان و دانشگاهیان میترین ممهم

های مذهبی، نوعی انسجام، اسالمی در حالی زنده، پویا و رشد یافته است که بین افرادش بر حسب انگیزه

ها مرده ام و حسادتها، دشنها، غیبتها، تهمتاتحاد و هماهنگی وجود داشته باشد. در این اجتماع، کینه

کنند. ایمان و تقوا در گشایی از مشکالت و رشد و توسعه کمی و کیفی کوشش میاست و همه برای گره

های آحاد آن ریشه دوانده و روح و روان آنان را معطر کرده است. دو عنصر امر به معروف و نهی از منکر دل

های فساد، انحطاط و انحراف کند و ریشهج مصون میای را از داخل و خارو نیز جهاد و دفاع، چنین جامعه

 مسلمان کشورمان امت و ایرانیان پیروزی عامل مفتح بدین ترتیب شهید(. 52: 1392اصفهانی، «)سوزاندرا می

دانست و طبیعتاً وحدت نخبگان و سرآمدان حوزوی و دانشگاهی وحدت می همین گوناگون، هایعرصه در را

 بدیل ایفا نماید.ست نقشی بیتواندر این زمینه می

قاد داد این اعتای که ضرورت چنین وحدتی را از نظر شهید مفتح بیش از هر زمانی نشان میالبته گزاره 

های علم برخوردار گردد که به موازات پیشرفت علم، در نیروی دین و تواند از میوهبشریت وقتی می»بود که 

ور که دینداری توأم با جهل و نادانی ضررهای فراوان دارد، خطر اخالق نیز خود را تقویت نماید. همانط

های علمی تهی از ایمان و اعتقاد به خدا به مراتب باالتر و بیشتر است. نوبل وقتی دینامیک را کشف قدرت

کند خرسند است که به بشریت خدمت کرده است، اما وقتی فهمید بشر فاقد وجدان و اخالق از آن در می

: 1343، مفتح«)کند، آه کشید و افسوس خورد و از ابتکار خود پشیمان شدی نوع خود بهره برداری میراه نابود

انست دهای معنوی و دینی می(.در اینجا شهید مفتح تنها راه پیشگیری از خطر قدرت علم را تبعیت از بهره125

های اسالمی بود. مثال ایشان گارهو با ابزار وحدت حوزه و دانشگاه درصدد بومی سازی علوم دانشگاهی با ان
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برای نیل به این مساله در حوزه اسالمی سازی علوم انسانی، در دانشکده الهیات دانشگاه تهران به دنبال تربیت 

شدند و لذا عالوه بر کنکور، از داوطلبان مصاحبه نیز به کسانی برآمد که باید در احکام اسالم فرد متبحری می

رسد بنا بر دالیل مختلف همچنان مساله تحول ها به نظر می( علیرغم این تالش15، 1385آمد.)مفتح،عمل می

باشد. در ادامه ضمن اشاره به در علوم انسانی از رهگذر پیوند حوزه و دانشگاه با مشکالت زیادی روبرو می

  شود.ترین این مشکالت، برخی راهکارهای پیشنهادی نیز واکاوی میبرخی از مهم

 

 های اصلی وحدت حوزه و دانشگاه در راستای بومی سازی علوم انسانی در کشور(چالش ۴

های مهمی برای وحدت هرچه بیشتر حوزه و دانشگاه برای های بعد از پیروزی انقالب گاماگرچه در سال

ای وههای توسعه کشور و همچنین الگتولید علم بومی و بویژه علوم انسانی اسالمی برداشته شد و حتی برنامه

مهمی چون الگوی اسالمی/ ایرانی پیشرفت کمابیش از این مالحظات تاثیر پذیرفت؛ اما با این حال به واسطه 

های اجتماعی، امروزه از یکسو ضرورت توجه به مباحث ایجابی مرتبط ها و شبکهگسترش روزافزون رسانه

م با علم و دانش بومی نظیر تهاجبا الگوهای علم بومی نظیر قدرت نرم و از دیگر سو مباحث سلبی مرتبط 

. نظر بر شودفرهنگی که نمودهای آن در بین نخبگان حوزه و دانشگاه قابلیت بررسی باالیی دارد احساس می

ترین محورهای مرتبط با مساله وحدت حوزه و دانشگاه در شناسانه برخی از مهماین مساله به واکاوی آسیب

 پردازیم. ایرانی میتولید علوم انسانی بومی یا اسالمی/ 

 های دانشگاهی و حوزوی به جایگاه علوم انسانی بومیعدم توجه کافی محیط (1-۴

ت توجهی قرار گرفته، بحث شناخیکی از مهمترین مسائلی که در زمینه بومی سازی علوم انسانی مورد بی

های علوم تجربی و وزههای حهای اخیر با تفوق رشتهجایگاه علوم انسانی در جامعه است که در طی دهه

تر نیز شده است. در اینجا اگر بخواهیم با نگاهی ساختارمند به مهندسی، در جامعه ایران معنامندتر و عمیق

د؛ نمایوضعیت جوامع شرقی و به خصوص ایران نگاه کنیم، مهجوریت و محدودیت علوم انسانی مشهود می

بخش انحطاط بر تن جامعه نخلیده است و این ار آگاهیچرا که به زعم برخی روشنفکران دانشگاهی اساساً خ

( اگر چه یک چنین تصوراتی گاه با انتقادات زیادی 1387مسبب زوال اندیشه در ایران شده است.)طباطبایی،

ا گرا و مدرنیستی و عمدتاً بروبرو شده و به عنوان مثال گفته شده این طرز از بینش با رویکردی غیر درون

نین توان گفت چکند، اما نمیاریخ تفکر در ساحت علوم انسانی را در ایران بررسی میصبغه هگلیستی ت
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هایی فارغ از مبانی تامل ورزی در خصوص دالیل اولیه عدم پویایی و ناباروری علوم انسانی در جامعه نگرش

 باشد. ما می

ردد گیسته شود، آنچه عیان میبه طوری که اگر حداقل به تاریخ معاصر ایران از مشروطیت تا به اکنون نگر

م توانست بستر اولیه علوآن است که اولین مواجهه علمای دینی با روشنفکران در هنگامه مشروطیت که می

شود و نه تعامل. یعنی اگر امثال سید انسانی دینی و بومی را فراهم نماید، عمدتاً از جنس تعارض زاده می

را به « شتننفی خوی»پنداشت و گفتمان شدن می« ا تا فرق سر فرنگیاز نوک پ»زاده راه پیشرفت را حسن تقی

وع اله نوری از هر نکرد، علمای دینی نظیر شیخ فضلمآب تبلیغ میهمراه دیگر روشنفکران وطنی فرنگی

نمود و رساله قانونگذاری تحت لوای مجلس شورای ملی که ممکن بود غیر شرعی باشد اظهار نگرانی می

را نگاشت. در چنین شرایطی زحمات بزرگانی نظیر مرحوم آخوند خراسانی و عالمه « حرمت مشروطه»

نایینی)ره( در نهادینه ساختن رویکردی بینابین نیز چندان مورد اقبال قرار نگرفت و مشروطه به انزوا کشیده 

یس نهاد شمسی و تاس 1300اله حائری)ره( در گیری حوزه علمیه قم توسط آیترسد شکلشد. به نظر می

که تقریبا در دوران پهلوی در تقابل با یکدیگر شکل گرفته و به جلو رفتند، ادامه همین  1313دانشگاه در سال 

تقابل ساختاری را به پیش برد و تدوین علوم انسانی اسالمی را تا زمان پیروزی انقالب اسالمی به تعویق 

 انداخت. 

ثل انقالب فرهنگی مطرح و تالش بر آن شد که علم بومی بعد از پیروزی انقالب اسالمی اگرچه مباحثی م

در حوزه علوم انسانی تولید شود که مورد وفاق حوزه و دانشگاه باشد، اما به رغم برخی اقدامات نظیر تاسیس 

هایی با رویکردی اسالمی مثل دانشگاه امام صادق)ع(، الحاق واحدهای درسی مرتبط با علوم انسانی دانشگاه

ها، تاسیس سازمانهایی مثل سازمان ی به واحدهای عمومی و اجباری همه دانشجویان دانشگاهدینی و اله

هایی مثل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حتی مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی)سمت(، تاسیس پژوهشگاه

ومی در ایران آذر با عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه، جایگاه علوم انسانی اسالمی و ب 27نامگذاری روز 

عدم توجه کافی به فلسفه علم و مبادی باشد. به عنوان مثال همچنان با اشکاالت و ابهامات زیادی روبرو می

آن در میان حوزه و دانشگاه باعث شده است که از یکسو دانشگاهیان و روشنفکران، علوم انسانی را سراسر 

رآمده از جامعه ایران را ناممکن بدانند و از سوی غربی در نظر گرفته و تطبیق آن با فرهنگ و هنجارهای ب

 ای غربی که درصدد نابودی فرهنگ درونی جامعه است بدانند.دیگر حوزویان نیز آن را به مثابه پدیده
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این روند از زمان نفوذ تفکرات ناشی از امواج جهانی شدن در کشور که در دو دهه اخیر بسیار تشدید  

 در غربی امروزه شناسیانسان و غربی تمدن از برآمده اندیشةید؛ به طوری که آشده است بیشتر به چشم می

است. این روند تا بدانجا پیش رفته که اساساً برخی معتقدند  گردیده راهنما ایران چراغدر  انسانی علوم حوزة

 است؛ هشد آبشخور سیراب همین از نیز ما هایدانشگاه و است غرب از برگرفته ما انسانی علوم شاکلة

 که ابزاری زیرا کنند؛می فکر غربی همان مبانی اساس بر انسانی، علوم هایرشته در ما، استادان از بسیاری

 ما که حالی در است، چنین آنان اظهارنظرهای مبنای و غربی است هایروش همان اندآموخته شناخت برای

 و شناسیانسان و انسان از متفاوت عریفیت خود برای که داریم، تعلق دیگر مختصات فکری با ایجامعه به

 (. 3: 1392نژاد، نموده است)ساداتی ترسیم ای دیگرگونه به را زندگی اهداف و داشته علوم انسانی

 های دانشگاهی(سیطره تفکر پوزیتویستی بر محیط2-۴

نای آموزه ه بر مبهای ایران در حوزه علوم انسانی از مبانی تفکر پوزیتویستی کدیرزمانی است که دانشگاه

آگوست کنت معتقد به وحدت روشی برای علوم تجربی و انسانی است بسیار تاثیر پذیرفته و حتی تحقیقات 

شهود آید. همچنان که مهای اثباتی مورد تحقیق و به رشته تحریر در میهای دانشجویی با رویکردو پایان نامه

و  گیرد، سیطره رویکردهای استقراییبنا و محور قرار میاست در مبانی علوم پوزیتویستی آنچه که معموالً م

های تجربی مورد استناد قرار غیر الوهی در زمینه شناخت است. به واقع در نظریات پوزیتویستی، نگرش

شود. به عبارت مدار مطرح میهای هنجاری و ارزشگیرد و بر همین اساس این نظریه در مقابل نظریهمی

خواهند هنجارهای اخالقی و رفتاری صحیح را بشناسند و رفتارهای نادرست ارگرا میدیگر اگر نظریات هنج

ا ههایی چون آزادی و عدالت را ترجیح دهند؛ اما نظریات تجربی و پوزیتویستی به فاکترا نشان دهند و ارزش

ورزد.)معینی ها و بایدهای اخالقی اجتناب مینگرد و از بحث در خصوص ارزشها میو علت

 (21، 1385لمداری،ع

یک چنین بینشی که با طرح نظریات متاخرتر پوزیتویستی در قالب پوزیتویسم منطقی و حلقه وین )که 

توسط اندیشمندانی چون رودلف کارناپ و بعد از وی مایکل فریدمن مطرح شد( تشدید گردید، قائل بر 

ه وده و حتی معتقد است این گونجایگزینی عقل و تجربه به جای هرگونه حقیقت اخالقی و متافیزیکی ب

( در 159، 1387شود؛ چون امکان آزمودن تجربی آنان وجود ندارد.)حقیقت، معنا قلمداد میحقایق اساساً بی

ا داشته هایی معنادار هستند که قابلیت تحصل در عالم حس رواقع بنا بر دیدگاه فلسفه پوزیتیویستی، تنها گزاره
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هایی ره مورد نظر فاقد معنا خواهد بود. با به کارگیری چنین معیاری، اغلب گزارهباشند؛ در غیر این صورت، گزا

های فاقد معنا خواهند بود)مهدوی گیرند، مصداق گزارهکه در علوم انسانی مورد توجه و مطالعه قرار می

که تدوین  ها از جمله موانعی است(. پرواضح است که نفوذ چنین رویکردی در دانشگاه7-8: 1389آزادبنی، 

 ازد.تواند با مشکل روبرو سعلوم انسانی بومی و اسالمی را که مورد تایید حوزه هم قرار بگیرد تا چه میزان می

 که گرفته قرار استقبال مورد چنان علمی ایران حوزة در رویکرد نکته مهم دیگر در اینجا این است که این

 این هژمونی اثر در سدرمی نظر به. است معرفت یح کسبصح راه یگانه آن، بانیان اولیه تصور همانند گویا،

 حداقل یا نظری، موضع خود، علمی هایدر فعالیت که شودمی یافت ایران در شناسی،جامعه کمتر پارادایم،

 بین در نقصان سازد. اینمشخص می را موجود هایگونه از میان نظری چارچوب یک به خود وابستگی

 دهدمی نشان مرتبط شود. مطالعاتمی هم بیشتر رشته این اندرکارانو دست مندانهعالق سایر و دانشجویان

اند)کچویان و کریمی، بوده نظری چارچوب فاقد ایران اجتماعی علوم معتبر مجالت از مقاالت و درصد 45 که

1385 :31-29 .) 

ان، اصوال وم طبیعی در ایرشود که از دید برخی صاحبنظران علیک چنین وضعیتی زمانی بیشتر معنامند می

گیرد. در چنین دیدگاهی، میان علوم ها قرار نمیبوده و تحت تأثیر اقلیم 161فرآیند و ذات علم تجربی جهانی

وم های علوم طبیعی را به علانسانی و علوم طبیعی تفاوتی وجود ندارد و منطق فرامکانی و فرازمانی یافته

دهد و واکنش نشان می 162«سازیگفتمان بومی»دت، در مقابل انسانی، اجتماعی و فرهنگی تسری و به ش

(. از طرف دیگر نقطه مقابل چنین 40: 1389داند)برزگر، پروژه بومی سازی علوم انسانی را تحجرآمیز می

که باشند معتقدند عالوه بر اینهای تولیدکننده علم دینی و متفکران این حوزه مینگرشی که عمدتاً دستگاه

درن میستی در غرب نیز با انتقادات زیادی از جانب بزرگانی چون پوپر و اصحاب مکتب پستعلوم پوزیتو

به واسطه اتکای بر یقینی بودن امر تجربی و استقرایی روبرو شده، در دایره نقد درون دینی نیز با فرونهادن 

ی برای شناخت علمی ابعاد روحی انسان و همچنین فرونهادن وحی قطعی و نادیده گرفتن آن به عنوان منبع

توان گفت سیطره رهیافت ( در مجموع می165، 1387باشد.)حقیقت،با اشکاالت اساسی روبرو می

 از زدایی قداست پوزیتیویستی و روش تعمیمی و اومانیستی مدنظر آن به این عوامل ختم گردیده است:اول 

                                                           
161 Universal. 

162 Localization Discourse. 
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 سرشت در اخالقی فضایل و مداری ارزش او؛ دوم نفی به تگرایانه طبیع و گرایانه مادی نگاه و انسان وجود

(. بدین ترتیب تعارضات نظری 23: 1392دنیا)ساداتی نژاد،  در انسان خودمختاری و انسان؛ و سوم خودبنیادی

و گفتمانی بین برخی روشنفکران دانشگاهی معتقد به رویکردهای پوزیتویستی و مخالفان چنین رویکردهایی 

مشغول به تحقیق و نگارش متون علوم انسانی هستند از موانع اساسی که هم در حوزه و هم در دانشگاه 

 . باشدرسیدن به علم بومی انسانی می

 ( فقدان وجود نخبگان و آثار مشترکِ اجماع ساز در محیط حوزه و دانشگاه ۳-۴

د وسازی علوم انسانی در ایران معاصر وجود داشته است، فقدان یا محداز جمله مشکالتی که برای بومی

بودن وجود نخبگانی بوده که از طرف حوزه و دانشگاه به صورت توامان مورد پذیرش قرار گرفته باشند و 

آثار آنان مورد استناد هر دو طیف قرار بگیرد. به واقع با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقالب 

هشتی)ره(، عالمه طباطبایی)ره( اسالمی امروزه خالء وجودی بزرگانی چون شهید مرتضی مطهری)ره(، شهید ب

 دهیم و ایننماییم و همچنان آثار آنان را مورد استناد و مباهات قرار میو شهید مفتح)ره( را کامالً احساس می

 شود.پردازی جدید به شدت احساس میدر حالی است که با توجه به تحوالت جدید نیاز به نظریه

اجماع حوزه و دانشگاه باعث شده که راه دانشگاه و حوزه در در اینجا فقدان و یا کمبود نخبگان مورد 

های اخیر به سمت تفارق و جدایی پیش برود. به واقع اگر این فرض اساسی را بپذیریم که از جمله طی سال

ته های رقیب شناخپردازی در ساحت علوم انسانی آن است که نخست نظریهملزومات و مقدمات فرایند نظریه

عف و قوت آنان مورد شناسایی قرار بگیرد و سپس از دل این طرز از بینش بهترین اسلوب شود و نقاط ض

برای تدوین علوم انسانی بومی انتخاب شود، مشکل اساسی این است که در شرایط حاضر نخبگانی مورد 

بتدای راه ا ای را به پیش ببرد در اختیار نیست و یا حداکثر دراجماع و حتی آثاری که بتواند یک چنین رویه

 یابد که در نظر داشته باشیم که برای رسیدن به علم دینی بااست. توجه به این مساله زمانی بیشتر اهمیت می

گرایی روبرو هستیم که مشخصات یک معادله چهار مجهولی غرب گزینی، غرب گریزی، غرب ستیزی و غرب

 آن در جدول زیر بیان شده است.

 

 

غرب 

 گزین

 رای داشتن علوم انسانی اسالمی؛اهمیت قائل شدن ب

 عدم نفی دستاوردهای علمی غرب؛

 عدم پذیرش مطلق علوم انسانی غربی؛

 توجه به مدلسازی غربیان جهت تولید علوم انسانی اسالمی؛
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 رویکرد گزینشی به علوم انسانی غربی...

 

 غرب گریز

 

 نسانی اسالمی؛اهمیت قائل شدن برای تغییر و تحول در علوم انسانی و داشتن علوم ا

 های علوم انسانی غربی؛عدم توجه به نفی یا اثبات نظریه

 اثبات دستیابی به علوم انسانی اسالمی با روش دینی و اجتهادی؛ 

 تنظیم جامعه اسالمی بر اساس مذهب اسالمی...

 

 غرب ستیز

 

 عنایت به داشتن علوم انسانی اسالمی؛

 غربیان؛ نادرست، کفرآلود و طاغوتی بودن دستاوردهای

 دینی؛ -مخالفت با علم مدرن و اکتفا به علوم نقلی

 طرد یکپارچه علوم انسانی غربی و شروع مجدد پرداختن و تولید علوم انسانی اسالمی...

 تایید دانش غربیان؛ غرب گرا

 عدم اعتقاد به امکان داشتن علوم انسانی اسالمی؛

 (1393)خسروپناه،منبع:

رسد توجه توامان به ابعاد مختلف رویکردهای مورد اشاره در باال در تدوین در چنین شرایطی به نظر می 

های حوزوی و دانشگاهی مورد علوم انسانی بومی به نحوی که مورد اجماع ولو نسبی قرار گرفته و در محیط

آثار  وای است و از همین حیث نیاز به نخبگان مورد اجماع تایید و تدریس قرار بگیرد، کار واقعاً پیچیده

 شود.عمیق و دقیق مورد تایید حوزه و دانشگاه در شرایط فعلی به شدت احساس می

 شناسانه در گستره حوزه و دانشگاه( وجود دوگانگی معرفت۴-۴

هایی دارند؛ بدین نحو که روحانیون بیشتر دو قشر حوزوی و دانشگاهی از لحاظ معرفت شناختی تفاوت    

شگاهیان بیشتر با علوم تجربی و فنی و در درجه بعد با علوم انسانی سروکار با علوم دینی و فلسفی و دان

تواند همین دوگانگی حوزه دارند. یکی از عوامل دوری بین این دو قشر )در تدوین علوم انسانی بومی( می

رتی وای به صها و مراکز غیر حوزهمعرفت شناختی مراکز دانشگاهی و حوزوی باشد. به واقع فرهنگ دانشگاه

: 1386ها بیشتر عادت کرده است تا فرهنگ نظری و فلسفی. )گل محمدی، است که به تجزیه و لمس واقعیت

ما دو نهاد اصیل  »ها قبل مقام معظم رهبری نیز بدان اشاره فرمودند:ای است که سال(. این مهم مساله94

ری و نوآوری در مباحث دینی و نوآو دانشجویی داریم. یکی متوجه به کسب علوم مربوط به فهم و تبلیغ دین

در فهم مسایل روز و حادث شونده در زندگی است که این حوزه است و کارش عبارت است از تحقیق در 

مسایل دینی و فراگرفتن احکام الهی در همه شؤون زندگی، آن هم نه فقط در آنچه که مربوط به کُنج محراب 
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ر، این گروه این را باید یاد بگیرند، احکام جدیدش را تحقیق یا خانه است بلکه در قلمرو وسیع زندگی بش

ای و هر زمانی و هر مخاطبی ها را از آن بزدایند و آن را با زبان مناسب در هر جامعهها و ناسرهکنند، ناخالصی

ای است و اسمش حوزه علمیه است. به رساترین شکل ممکن به مخاطبین برساند. این وظیفه آن نهاد حوزه

نهاد دانشجویی دیگر داریم که این نهاد ناظر است به اداره امور زندگی مردم منهای مسایل مربوط به دین،  یک

های گوناگون الزم است. مردم معاش دارند، کسب دارند، راه دارند، ساختمان دارند، جسم دارند، شناسایی

نشها، برای بهتر کردن و راه انداختن تحقیق در امور زندگی مردم الزم است علوم مختلف و انواع و اقسام دا

زندگی مردم، وجود دارد. این نهاد هم مشغول فراگیری این دانشهاست که اینها را فرا بگیرد... و آنها را برای 

هایی در این پیاده شدن در جامعه آماده کند. تحقیقات نو، دنیایی را جذب کند و خودش به نوبه خود، تازه

شریت عرضه کند. این هم یک نهاد دانشجویی دیگر. حاال اگر هر دوی این نهادهای دانشها بیافریند و به ب

دانشجویی خوب کار کنند و با هم رابطه متقابل دوستانه و از خود دانستن یکدیگر داشته باشند معنایش این 

 (1373ای،خامنه.«)خواهد شد که این جامعه، هم دینش، هم دنیایش آباد خواهد شد

نه علیرغم اینکه این دو سنخ از معرفت در حوزه و دانشگاه مطابق با کالم رهبری اگر در شکلی اما متاسفا   

توانند علومی تولید کنند که هم سازنده دنیا و هم آخرت ساز همسوی با یکدیگر حرکت نمایند، میفرصت

 ه است. به طوری کهافراد باشد، اما این فرصت امروزه فراهم نگردیده و حتی گاه در شکل تهدید سربرآورد

امروزه فقدان منابع و اصول معرفتی مشترک بین حوزه و دانشگاه در ترسیم اهداف مرتبط با وحدت در تولید 

به عنوان مثال امروزه حوزه باید بپذیرد که اگر زمانی  نظرات بومی و کاربردی بسیار خود را نشان داده است.

رقبای علمی بسیاری دارد؛ همچنانکه دانشگاه هم باید  های عصر خود بود، اما امروزهمتصدی همه دانش

ظری، اعرافی، منتبپذیرد که وضع جامعه ما وضعیتی نیست که بشود منهای دین به همه کارها سرو سامان داد)

و این نخستین گام در رسیدن به وحدت اولیه برای تولید علوم انسانی بومی است که بتواند  (.86: 1377الهام، 

 و آخرت انسان رهگشا باشد. برای دنیا 

 (راهبردهای تحکیم پیوند حوزه و دانشگاه در تدوین علوم انسانی بومی۵

تواند منجر به تولید علوم در خصوص راهبردهای مرتبط با تدوین وحدت حوزه و دانشگاه که خود می

ی هامثال اگر دغدغه انسانی بومی و اسالمی گردد، تا به اکنون راهبردهای زیادی مطرح شده است. به عنوان

 شود که ایشانرهبر معظم انقالب اسالمی در این زمینه را در بیانات ایشان مورد نظر قرار دهیم، مشخص می
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بر مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآنی و  در ایران علوم انسانیبا در نظر داشتن این دغدغه اساسی که 

ستند که هائی هری از مباحث علوم انسانی، مبتنی بر فلسفهبسیا»و به عبارت دیگر  اسالمی بنا شده است

مبنایش مادیگری است، مبنایش حیوان انگاشتن انسان است، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال 

( در تحکیم پیوند حوزه و دانشگاه که طبعاً 1388ای،خامنه«)است، نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان است

اند در زمینه تولید علوم انسانی بومی و توحیدی نقش ایفا کند، بر مواردی چون تبادل دانشجو بین حوزه تومی

ها، آگاهی حوزه از نظام آموزش عالی، حضور فعال حوزه در و دانشگاه، حضور عالمانه روحانیون در دانشگاه

نمای وحدت حوزه اند)دادهمودهمسائل عمده جهانی و یا شناخت محیط طلبگی از سوی دانشگاهیان تاکید ن

های مختلف علوم انسانی نظیر فلسفه، اقتصاد و یا سیاست ( و در عین حال با تفکیک حوزه1396و دانشگاه،

اند که طبعاً بحث پیرامون هر یک از آنها مجالی طوالنی برای هر یک از آنها نقطه نظرات متفاوتی را ابراز نموده

ترین راهبردها و راهکارهای مرتبط وحدت حوزه و دانشگاه در ذیل، برخی از مهمطلبد. اما با این حال در می

 گیرد.راستای بومی سازی علوم انسانی مورد اشاره قرار می

 های اجتماعیهای دیجیتالی و شبکهگیری اصولی از رسانه( بهره1-۵

د به وجود آورده است، ورو شود امروزه یکی از مباحثی که تحولی عظیم در ادبیات علوم انسانیگفته می

های جدید به فضای فکری مردم است که مسبب ایجاد جامعه مجازی یا بسترهای آن شده است. به رسانه

اعی در های اجتمشود در کشوری نظیر ایران آمار کاربران اینترنت و شبکهطوری که به عنوان مثال گفته می

میلیون نفر رسیده است که بیش از نیمی از جمعیت  40ز های اخیر رو به فزونی گذاشته و به بیش اطی سال

گیرد و این ظرفیت امکان بسیار زیادی برای تحول در مفاهیم بنیادین علوم انسانی و ذهنیت ایران را در برمی

 شودهای صورت گرفته مشخص میسازی عمومی از آن را دارد. به واقع با نگاه به برخی نظرات و پژوهش

 ( 8، 1395سال ایران حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو هستند.)جلیلی،  18ت باالی درصد از جمعی 53

 های جدید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بسیارهای تحول در علوم انسانی از بستر رسانهدر اینجا زمینه

در کشور در  یزیاد و قابل تامل است.به عنوان مثال یکی از مسائلی که با پیشرفت علوم انسانی بومی و اسالم

های اخیر بسیار در ارتباط قرار گرفته است، مساله سبک زندگی است. به این معنا که اگر سبک زندگی سال

مردم شکل و شمایل مدرن، غربی و مادی به خود بگیرد، هر نوع برنامه و تولید متن برای تغییر در فضای 

ثار مکتوب قرنطینه خواهد شد.به واقع زمانی علوم انسانی کشور با بن بست روبرو خواهد شد و در کتب و آ
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توان از تحول در علوم انسانی سخن گفت که جامعه هم بستر پذیرش آن را داشته باشد و یک چنین می

 باشد.جانبه در جهت تغییر نگرش مردم توام میبستری با فضاسازی همه

ص در ابتدا جهان بینی اسالمی در خصو بایستبه واقع اگر به دنبال تولید علوم انسانی بومی باشیم می    

های فرهنگی جامعه نهادینه سازیم. نگاهی به پیشینه تولید علم غربی نیز تأیید ترین الیهوحدت را در ژرف

های نظری آن میالدی پس از آن آغاز شد که بنیان 19کننده این ادعاست؛ چراکه تولید علوم مدرن در قرن 

رنسانس توسط کسانی چون بیکن، دکارت و کانت طرح شده بود و ثانیا به های پس از علوم، اوال در سده

وسیله هنرمندان، نویسندگان و فعاالن فرهنگی در قلمرو گوناگون بازتولید شده و در فرهنگ آن جامعه استقرار 

ای رسانه ی(. بنابراین یکی از مهمترین اقداماتی که با بهره گیری از دیپلماس12-16: 1390یافته بود)خورشیدی، 

 های بسیار مثبت به نوع تفکر و سبکهای جدید، برداشتتوان انجام داد این مسأله است که با کمک رسانهمی

 زندگی غربی از طرف دانشگاهیان و حوزویان اصالح شود.

، رتوانند با تالش برای رسیدن به وحدت در نظهای زیر نیز میاز طرف دیگر اساتید حوزه و دانشگاه در زمینه

های اجتماعی فراهم سازند.این موارد عبارتند از: امکان طرح زمینه بومی سازی علوم انسانی را از طریق شبکه

دریس های مناسب تهای تلگرامی و بحث و تبادل نظر، بررسی شیوهشبهات مرتبط با علوم انسانی در کانال

علوم  های ارزشیابی کتبهای مناسب نظامو تفهیم کاربردها و منافع علوم انسانی بومی، بحث پیرامون شیوه

ای علوم هانسانی، معرفی منابع مثمرثمر علوم انسانی بومی و نقد و ارزیابی مجازی آن، بحث پیرامون آسیب

انسانی در ایران و در نهایت چگونگی کاربردی ساختن علوم انسانی در ایران . بدیهی است که نتایج این 

های مختلف به اشتراک گذاشته شود و حتی در نهایت ب و منسجم در رسانهتواند به صورت مطلومباحث می

 به چاپ برسد. 

 های مشترک دانشگاهی بین نخبگان حوزه و دانشگاه(برگزاری کرسی2-۵

شاید بعد از ایجاد تدریجی بستر اجتماعی، یکی از بهترین راهبردهای تحقق علوم انسانی بومی از رهگذر 

های صورت گرفته کم کردن فاصله معناداری است که امروزه علیرغم تمامی تالشوحدت حوزه و دانشگاه، 

برای وحدت حوزه و دانشگاه بین این دو نهاد اساسی و تاثیرگذار شکل گرفته است و پر کردن این فاصله 

له ت فاصنیاز به تعامل این دو نهاد دارد. در اینجا اگر بخواهیم همسو با آنچه در محورهای قبل اشاره شد، عل

ناسی شای نظیر تدوین علوم انسانی را در نظر بگیریم، شاید به معرفتافتادن بین این دو نهاد حداقل در حوزه
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گردد. چرا که به طور قطع بین حوزه و دانشگاه در و متدلوژی متفاوت و بعضاً متعارض این دو نهاد برمی

 هایی وجود دارد.و غیره تفاوتهای تدریس، درس خواندن، پیگیری علم، تحقیق و تفحص روش

هایی در بین دانشگاهیان مشترک است که در بین حوزویان توان گفت که روشتر میبه عبارتی روشن 

های این وجود ندارد و بالعکس. لذا در این میان بایست به این مسأله کلیدی توجه شود که قطعا در بین روش

رت کاربرد آن برای حوزه دیگر بسیار مثمر ثمر خواهد بود. دو حوزه امتیازات خاصی وجود دارد که در صو

شوند، توان گفت که امتیاز حوزویان در این نهفته است که  خیلی عمیق در مسائل وارد میدر این رابطه می

روح استنباط و اجتهاد دارند، مطالب را پیگیرند، درس آنها مربوط به زمان نیست و مدرک برای آنها مسأله 

 هاهاست. اما در دانشگاهعالوه آن روح اخالص و تواضع و عشق به دانش اینها همه از مزایای حوزه نیست. به

نیز مزایایی از جمله فشرده کردن و کالسیک نمودن مطالب که دانشجو را در پیگیری مطلب کمک بیشتری 

یگری نظیر امکان تفسیرهای (. عالوه بر این شاید مزایای د6: 1369نماید وجود دارد)واعظ زاده خراسانی، می

های دانشگاهی از جمله های بدعت آمیز برای محیطجدید از علم و نقد آن یا عدم نگرانی از ایجاد آموزه

 مزایای این محیط باشد. 

های مشترک نشده و این در حالی است با این حال دانشگاهیان و حوزویان چندان حاضر به تشکیل کرسی

ی های آزاداندیشهای علمی در کشور، برگزاری کرسیرهبر معظم انقالب از محیطکه یکی از مطالبات اصلی 

ای آموختگان حوزه به گونهبه جمعی از دانش 16/11/1381ای به مورخ بوده است. به طوری که ایشان در نامه

 قاچاق االیک تقاد را بهو نقد و ان گریخت ترسید و از مناظره نباید از آزادی »انددقیق بر این مساله تاکید نموده

 ، بهآزادی و مراء، گرفتار آمد و بجای جدال ، بهمناظره نباید بجای چنانچه ؛کرد ، تبدیلتشریفاتی و یا امری

یکجا و در کنار  ، همهمنطق و سهم اخالق ، سهمآزادی سهم روز که لغزید. آن گریزی و مسئولیت هتاکی دام

ولید ت و کلید جنبش است جامعه در این دینی و تفکر بالنده علمی ء شود، آغاز روند خالقیتیکدیگر ادا

و  آزادیخواهی شک . بیاست شده زده و حوزوی دانشگاهی و معارف علوم در کلیه و دینی افزار علمینرم

 اسالمی البهمط ، یکاز آزادی استفاده ادب ا رعایتب توأم اندیشه بیان و برای اندیشیدن برای فرصتی مطالبه

ایشان در «.است اسالمی انقالب اصلی از اهداف بلکه شعار تبلیغاتی یک ، نهو بیان تفکر، قلم و آزادی است

و  التسؤا به پاسخ هایکرسی»،«پردازینظریه هایکرسی»ادامه همین نامه سه روش پیشنهادی حوزه شامل 

ها هم را مورد تایید قرار داده و برای اینکه این رویکرد در دانشگاه« نقد و مناظره هایکرسی» و «شبهات
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ها و آغاز دوران خالقیت ای در دانشگاهنهادینه شود، شورای انقالب فرهنگی را برای نقد علوم انسانی ترجمه

 ( 1381ای،دهند. )خامنهو تولید مورد خطاب قرار می

های شود که در نظر داشته باشیم که امروزه و با گسترش حوزهضرورت چنین نگرشی زمانی روشنتر می    

دائماً نیاز به طرح های گوناگون و مباحث نظری مرتبط با آن)مسائل مستحدثه(، علمی گسترده در شاخه

میت دارد. به واقع اگر بخواهیم حوزه و دانشگاه و در تعامل این دو نهاد با یکدیگر اه مباحث جدید در محیط

به عنوان یک مصداق در بحث تدوین علوم انسانی بومی، مثالً جریان مدرنیته را نقد و ارزیابی نماییم، از 

یکسو نیاز به آن دسته از اقشار دانشگاهی است که نسبت به این جریان فکری غرب آشنایی الزم را برای 

باشد و از دیگر سو به حوزویانی نیاز است که بعد از چنین  طرح بحث و بررسی جوانب مختلف آن داشته

های اسالمی را در نقد و ارزیابی جریان مدرنیته به بحث بگذارد و طرح بحثی بتوانند نظرات مرتبط با سنت

را  تواند خوداین همکاری علمی میدر عین حال فرصت مناظره و مباحثه نیز برای حضار وجود داشته باشد. 

بینانه دانشجویان و استادان، در کالس و یا حتی بیرون از کالس نشان های دقیق و واقعپاسخ در پرسش و

هایی مانند کاستن شمار دانشجویان در یک دهد. چنانچه برخی برای برآورده شدن این کار بزرگ، روش

االی های بنمندیها با دعوت از استادان دارای وقت کافی و تواها و پاسخکالس و باال بردن کیفیت پرسش

 (. 154: 1391کنند)محیطی اردکان و مصباح، علمی و اخالقی را پیشنهاد می

با این حال پرواضح است که برای رسیدن به این مهم تالش برای ایجاد انگیزه مجدد و آن هم انگیزه در 

ه سازمانی، انگیزه ها ب هایهای فردی، که در انگیزهعمل نیاز است. البته انگیزه به شکل سازمانی، نه انگیزه

اندازند که از آن به نظام افتند و دستگاهی را به راه میصورت یک مجموعه و نظام درآمده و به چرخش می

شود و لذا بایست تالش شود که در این زمینه اخالق سازمانی را)در دو نهاد حوزه و ها تعبیر میانگیزه

 (. 63: 1383دانشگاه( پرورش دهیم)بهداروند، 

 های محققان و دانشجویان به سمت بومی سازی محتوایی پژوهش -( سوق دادن موضوعی۳-۵

ند و ادر طی چند سال اخیر تعداد بسیار زیادی از دانشجویان به سمت تحصیالت تکمیلی سوق یافته

بر این  .های این دسته از دانشجویان افزایش قابل توجهی یافته استمتناسب با آن حجم تحقیقات و پایان نامه

های اخیر بسیار مورد تاکید قرار گرفته، بهینه سازی، بومی سازی و هایی که در سالاساس یکی از انگاره

باشد.اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که کاربردی نمودن این تحقیقات متناسب با نیاز جامعه می

ی بومی سازی علوم انسانی با یکدیگر تشریک توانند در این زمینه براچگونه نخبگان حوزه و دانشگاه می
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تواند از سه مساله اساسی مورد تاکید رهبر ترین اقدامات در این زمینه میرسد مهممساعی نمایند؟ به نظر می

 معظم انقالب که همانا الگوی اسالمی/ ایرانی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی و مردمساالری دینی است آغاز گردد.

توان با تعامل نخبگان حوزه و دانشگاه، به زمینه الگوی اسالمی/ ایرانی پیشرفت، میبه عنوان مثال در 

ا هها، انتظارات و چالششناخت مبدا و مختصات فعلی نظام جمهوری اسالمی، به لحاظ امکانات، محدودیت

ه و سعهای مختلف و متنوع در الگوهای توپرداخت و بر مبنای آن تحقیقات را به سمت توجه به دیدگاه

ای و تطبیقی آنها در دستیابی به مسیر مطلوب و استراتژی تحقق نظام عادالنه استقرار آنها و نیز تحلیل مقایسه

-معطوف ساخت تا ضمن تعمیق درک مساله و ایجاد امکان ارزیابی نسبت به نقاط و ضعف نظرات و دیدگاه

المی/ایرانی فراهم های جامعه اسهای توسعه، مسیر اصلی و ممکن با توجه به ظرفیت

 (143،1392شود.)زریباف،

همچنین در خصوص اقتصاد مقاومتی یکی از مشکالتی که امروزه نیاز به تعامل بهینه حوزه و دانشگاه و 

د.در های گسترده دارتدوین متون مناسب دارد، مباحث مرتبط با بانکداری اسالمی است که نیاز به بررسی

های مدید است که از جانب مراجع و علمای دینی مورد تاکید قرار گرفته تواقع تحقق بانکداری بدون ربا مد

است که طبیعتاً نیاز به تحقیقات مناسب برای ارائه راهکار دارد و از طرف دیگر تدوین متون و نگارش 

تحقیقات مشترک حوزه و دانشگاه که منجر به احیای هر چه بیشتر قرض الحسنه شود و از تولیدکنندگان 

 کند اهمیت بسزایی دارد. حمایت

همچنین در خصوص مردمساالری دینی به رغم تمام اقداماتی که تا کنون انجام شده یا به رشته تحریر در 

آمده است، همچنان ابعاد مرتبط با نظریات حوزه و دانشگاه با یکدیگر بعضا دچار اصطکاک بوده و یا در 

ساالری دینی بپذیریم که مدلی اگر این تعریف را از مردمدر واقع  موارد همسو به خوبی نهادینه نشده است.

از حکومت است که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم در چارچوب مقررات الهی استوار است و در راستای 

کند )یزدانی، محوری و ایجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی ایفای نقش میمداری، خدمتحق

حوزه باید در تولید شود این است که ( آنچه از این تعریف به ذهن متبادر می127،1394سلطانی و قاسمی، 

دانشگاهیان در تدوین علمی مباحث و  است ماخوذ از امر دینیآن بخش از متون بومی کمک نماید که بویژه 

ازتولید ی بوارد عمل شود و از تلفیق این دو با یکدیگر متون بومی علوم انسانرای مردمی  مرتبط با پایگاه

 شود.
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 گیرینتیجه

شود که جامعه ایرانی در شرایط کنونی از عناصر مختلف با توجه به آنچه گفته شد این نتیجه عاید می

ایی از هساز تاثیر پذیرفته است که خصوصاً نشات گرفته از هویت اسالمی / ایرانی است که با بهرههویت

ه به این مساله در تدوین علوم انسانی بومی نقش نهادهای لوازم زندگی مدرن نیز توام شده است. با توج

های متکثر ایرانی در راستای تدوین الگوی توسعه و پیشرفت درون زا اهمیت وافری دارد مرتبط با این هویت

های علمیه است؛ همچنانکه ترین نهادهایی که نمایندگی هویت اسالمی را بر عهده دارد حوزهو از جمله مهم

ا محمل طرح مباحث مرتبط با هویت ایرانی و مدرن جامعه ایرانی است. نظر بر این مساله در تدوین هدانشگاه

 اشد. بعلوم انسانی بومی همکاری و به عبارتی عدم تقابل و تعارض این دو نهاد اصلی در جامعه بسیار مهم می

و ولی جایگاه علوم انسانی )با این حال همچنانکه گفته شد امروزه به واسطه مسائلی مثل عدم شناخت اص

شناسی متعارض حاکم بر حوزه و دانشگاه، گام اول در رسیدن به علوم بویژه علوم انسانی بومی( و نیز روش

انسانی بومی با مشکالت زیادی روبرو شده است و همین مساله باعث شده که آثار مشترک حوزه و دانشگاه 

سی با مشکالت اساسی روبرو شود و در چنین شرایطی شناهای اساسی در حوزه معرفتبه لحاظ تفاوت

اجماع نخبگان حوزه و دانشگاه حتی بعضا ناممکن به نظر آید. در کنار این فقدان نخبگان مورد اجماع حوزه 

و دانشگاه که به سان بزرگانی چون عالمه طباطبایی)ره( و آیت اله مطهری)ره( بتوانند اقشار حوزه و دانشگاه 

 خورد.ک کنند، بیش از هر زمانی در حوزه تدوین علوم انسانی بومی به چشم میرا به هم نزدی

ای که امکان بحث و تبادل نظر و رسد با توجه به گسترده شدن فضاهای رسانهبا این حال به نظر می

پاسخگویی به شبهات و اشکاالت را بسیار آسان نموده است و همچنین با گسترده شدن کمیت دانشجویان و 

م شده های آزاداندیشی بسیار فراهقان کشور بویژه در حوزه تحصیالت تکمیلی، هم زمینه گسترش کرسیمحق

است و هم این امکان وجود دارد که تحقیقات این محققان را با راهنمایی صحیح به سمت تولید دانش بومی 

 .صاد مقاومتی سوق دادهایی مثل مردمساالری دینی، الگوی اسالمی/ایرانی پیشرفت و تحقق اقتدر زمینه

 منابع

-، خبرگزاری«چرا شهادت دکتر مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه است؟(»1393آقایی، محمدمسعود) -

 فارس،بازیابی شده از:

  61393092600106http://www.farsnews.com/newstext.php?nn= 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930926001066
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، سال ماهنامه پاسدار اسالمی، «جامعه پویا و زنده از دیدگاه شهید مفتح ( » 1392اصفهانی, عبدهلل) -

 .383-384، شماره 32

گفتگو: نقد و بررسی وحدت حوزه و دانشگاه در دو دهه ( » 1377اعرافی، علیرضا، منتظری، الهام) -

 .7شماره ، 1377، زمستان مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی، «اخیر 

، تابستان روش شناسی علوم انسانی، «رهیافت بومی سازی علوم انسانی ( » 1389برزگر، ابراهیم) -

 .63، شماره 1389

های دوفصلنامه نظریه، «منشا حیات اجتماعی از نظر عالمه طباطبایی( »1391بوذری نژاد، یحیی) -

 ، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان.اجتماعی متفکران مسلمان

تحقق جنبش نرم افزاری با رویکرد به مسأله وحدت حوزه و دانشگاه ( » 1383بهداروند،محمد مهدی) -

 .36، شماره 1383، رواق اندیشه، آذر «

دقیقه، ایران تا  109های اجتماعی؛ جهان (میانگین حضور روزانه کاربران در شبکه1395جلیلی، میترا) -

 دی. 14، 6398اره ساعت،روزنامه ایران، سال بیست و دوم، شم 9

، بهار و پژوهش، «هویت علوم انسانی اسالمی؛ از دیدگاه روش شناختی( »1390جمالی، مصطفی ) -

 تابستان .

 ،قم: نشر دانشگاه مفید.شناسی علوم سیاسیروش(1387حقیقت، سید صادق) -

 ،«نبنیادی شناسیهستی منظر از انسانی علوم سازییبوم امکان بررسی( »1390حیدری، احمدعلی ) -

 ، پاییز و زمستان . 2شماره نشریه فلسفه، 

(، 11/8/1373«)بیانات مقام معظم رهبری در روز ملی مبارزه با استکبار(»1373ای،سیدعلی)خامنه -

 بازیابی شده از:

http://farsi.khamenei.ir/FA/Views/vahdat.jsp 

 (،بازیابی شده از:8/6/1388«)هابیانات در دیدار اساتید دانشگاه(»1388ای،سیدعلی)خامنه -

7959content?id=-http://farsi.khamenei.ir/speech 

(، بازیابی شده 26/9/1364«)بیانات در مراسم سالگرد شهادت دکتر مفتح(»1364ای، سیدعلی)خامنه -

 24764content?id=-.khamenei.ir/speechhttp://farsiاز:                       

آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در مورد پاسخ به نامه جمعی از دانش(»1381ای، سیدعلی)خامنه -

 ، بازیابی شده از:«پردازیهای نظریهکرسی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7959
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8290content?id=-essagehttp://farsi.khamenei.ir/m 

های علم دینی و در جستجوی علوم انسانی اسالمی؛ تحلیل نظریه(1393خسروپناه، عبدالحسین) -

، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم 1، ج اجتهادی در تولید علوم انسانی اسالمی -آزمون الگوی حکمی

 ها و دفتر نشر معارف.رهبری در دانشگاه

ملی درباره بایسته های ارتباط جمعی در مسیر تولید علوم انسانی اسالمی تأ( » 1390خورشیدی، سعید) -

 .7، شماره 1390، تابستان فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، «

پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بازیابی شده (1396نمای وحدت حوزه و دانشگاه)داده -

  /leader.ir17026http://www.leader.ir/fa/content/:از

(مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسالمی ایرانی 1392زریباف،سیدمهدی) -

 ، بهار و تابستان.10، سال پنجم، شماره دوم، پیاپیدوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمیپیشرفت،

 دو فصلنامه، «شناسیعلوم انسانی و ضرورت بازبینی مبانی انسان( »1392یدمهدی، )نژاد، سساداتی -

 ، بهار .1، شماره های سیاست اسالمیپژوهش

 ، تهران:نشر کویر.زوال اندیشه سیاسی در ایران( 1387طباطبایی، سیدجواد) -

ه علوم اجتماعی، ، نام«پوزیتیویسم و جامعه شناسی در ایران( »1385کچویان، حسین، کریمی، جلیل ) -

 ، پاییز .28شماره 

، تهران:نشر دانشگاه سازی علوم انسانی در ایرانمجموعه مقاالت بومی (1394گل محمدی، احمد) -

 عالمه طباطبایی.

مطالعات معرفتی در ، «تحلیلی تاریخی بر وحدت حوزه و دانشگاه( »1386گل محمدی، فرهود) -

 .36، شماره 1386، زمستان دانشگاه اسالمی

باید و نبایدهای اسالمی سازی علوم انسانی از ( » 1391حیطی اردکان، محمدعلی، مصباح، علی)م -

 . 37، شماره 1391، پاییز فصلنامه معرفت فلسفی، «دیدگاه عالمه مصباح 

گرایی و روش شناسی نظریه های جدید در علم سیاست)اثبات( 1385معینی علمداری، جهانگیر) -

 ر دانشگاه تهران.تهران:نش گرایی(،فرااثبات

 و دی، هاندیش بازتابماهنامه  ،«آسیب شناسی وحدت حوزه و دانشگاه (» 1383مفتح، محمد) -

 .57 -87شماره،بهمن

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=8290
http://www.leader.ir/fa/content/17026/leader.ir
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، دی، شماره ماهنامه شاهد یاران، «جسارت پدرم مبارزه را عمومی کرد(»1385مفتح، محمد مهدی) -

14 . 

 .11، خرداد، شماره کتب تشیعمجله م، «همبستگی مسجد و دانشگاه ( » 1343مفتح، محمد) -

جایگاه هستی شناختی و انسان شناختی در بومی سازی علوم ( »1389مهدوی آزادبنی، رمضان ) -

 ، بهار . 1، معرفت در دانشگاه اسالمی، شماره «انسانی

، تهران: مرکز اسناد انقالب « اهلل شهید دکتر مفتحزندگی و مبارزات آیت(» 1384نیکبخت، رحیم) -

 اسالمی.

علوم قرآن و ، «وحدت حوزه و  دانشگاه؛ وحدت اسالمی (» 1369اعظ زاده خراسانی، محمد)و -

 .29، شماره 1369، زمستان حدیث

ساالری دینی:قدرت نرم (مردم1394ا...، سلطانی، محمدجواد و قاسمی، مصطفی)یزدانی، عنایت -

، پاییز 12نجم، شماره ، سال پدوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقالب اسالمیجمهوری اسالمی ایران،

 و زمستان.

 

 

 

 

Pathology of the Issue of Unity of the Seminary and University in the Localization of the Humanity 

Sciences in the Country 

Abstract 

After the victory of the Islamic Revolution, one of the important issues for promoting of Islamic culture 

was unity of the seminary and university which could, in addition to localizing the humanities in the 

country, bring together the scholars of religion and the university elites. However, in recent decades, 

this idea has had many problems and could not be executed. Accordingly, this research seeks to main 

challenges of unity of the seminary and university in order to localize the humanities in the country 

and to provide some solutions. The findings of this study indicate that challenges such as the lack of 

adequate attention to the university and seminary environments of the problem of native science, the 

dominance of positivist approaches to universities, absence consensus elites in the seminary and 

university environment(such as ayatollah Motahari and Tabatabaie), lack of compilation of joint works 

of the seminary and university in the field of humanities, failure to respond timely and appropriately 

to the doubts of the religion, has caused to remain unity of the seminary and university in the 
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development of indigenous humanities in the theoretical field and do not applied. Under such 

conditions, systematic use of the media, introducing new scientific and technical topics by scientific 

and religious elites, perform free-thinking seats idea, can be used to the for localization of humanities 

through the linkage between the seminary and the                                                                                    

university.                                                                                                                                             

Keywords: seminary, university, Native human sciences, Elite, Unity. .                                       
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 اییدرطرحی برای علوم انسانی در زمینه و زمانۀ اسالمی با تأکید بر حکمت ص

 1۶۳عبداله صلواتی

 

علوم انسانی و علوم اجتماعی کنونی در زمینه و زمانة خاصی نضج گرفته و در آن سیر می کند؛ زمینه علوم 

ها و مبادی و مبانی خاصی با روش و رویکرد متناسب انسانی و علوم اجتماعی کنونی گره خورده با پیشفرض

شناسی آنها متفاوت است با روش، معرفت شناسی،  شناسی، هستیبا خود؛ روش، معرفت شناسی، انسان

شناسی، و هستی شناسی زمینه و زمانة اسالمی و با زمینه و زمانه های بالد دیگر. علوم انسانی و علوم انسان

اجتماعی کنونی صرفاً تماشاگر و توصیف کنندة عالَم و آدم نیست، بلکه در چگونه بودن عالَم و آدم و چه 

ها و مبانی دنیای جدید هم در فرضهایی دارند. و پیشها و یافتها و رهیافتنظرها و نظریهباید باشند آنها 

شدن  ویسوبژکتآدم و عالَم. « چه باید باشدِ »ساحت توصیف حضور دارد و هم در قلمرو نسخه پیچیدن برای 

یا، ل کلی به دن)نشستن عقل در حجاب بجای عقل کاشف حجاب(، تقلیل عالَم به دنیا و می معرفت و عقل

تقلیل انسان به تن و روان، زمینه و زمانه علوم انسانی و علوم اجتماعی کنونی را سامان می دهد و فلسفة 

پسندد و بنابر زمانة آخرین پیامبر بر این اسالمی بطور عام و فلسفة صدرایی بطور خاص این زمینه را نمی

انه دگردیسی یابد و بجای غوطه ور شدن در برساخت ها باور است که: زمینه کنونی علوم باید مطابق این زم

و زندانی شدن در ذهن )زمینه معرفت شناسی کنونی( و بجای تقلیل انسانی به آدمک های ابژه شده )زمینه 

لعد بهای اجتماعی، نه شریعت را میانسان شناسی کنونی( باید به نظم جدیدی اندیشید که در آن، برساخت

کند. افزون برآن، در این نظم جدید، جهانی بزرگ و خدایی بزرگتر هایش له میچرخ دندنهو نه عدالت را زیر 

و انسان بیکرانه در پای دنیایی کوچک شده و بی خدا یا خدایی بی نقش، و آدمکی که ازل و ابدش بریده به 

داف، روش، و روند. نگارنده بر این باور است که شبکة معرفتی صدرایی با طرح، رهیافت، اهمسلخ نمی

ای های را فراهم کند تا هم نظریهتواند بدون آنکه تجربیات بشری را نادیده بگیرد، زمینهمسائلی که دارد می

های شکل گرفته در علوم انسانی و اجتماعی نوینی در علوم انسانی و علوم اجتماعی شکل گیرد و هم نظریه

نسانی ده تقابلی میان دو  نظریة تهذیب و نظریة تأسیس علوم ارایج، سیرتی بومی و الهی بیابند. بنابراین، نگارن

 اسالمی نمی بیند بلکه قائل به حکم راندن اقتضا محور در این فقره است.

                                                           
 gmail.com2010salavati@عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه شهید رجایی تهران: . 163
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 واژگان کلیدی:

 های اجتماعی، نظریة تهذیب، نظریة تأسیس، فلسفة اسالمی، مالصدرا.علوم انسانی، علوم اجتماعی، برساخت

 

 مقدمه

به نام استعمار را هماره با خود  یگرید ایهیگوناگون، رو هایو دانش یدر عرصة فنآور غرب هایینوآور

نانه و دشم ییارویرو یگریبا جهان اسالم به مثابة د ژهیبو گرید یو مواجهة غرب با کشورها دکشییم دکی

 یهاییارویرو نینخست»در کتاب  یحائر یگفتة عبدالهاد نیبوده است. ا یاستعمار هاییخواهبر مدار فزون

 است. «رانیگران ا شهیاند

 دا،یو در وتاریل ارد،یفوکو، بودر یهاینقاد یدر پ مکشییکه ما نفس م ییحال و هوا نیامروزه در ا دیشا    

ما با  ییارویاما در آغاز رو د،آی چشم آن به بیدلفر هایغرب مقدم بر جاذبه یو فرهنگ یفکر یبحرانها

 وهیران، نرم نرمک فرهنگ و اخالق، آداب اجتماعى و شیبه ا یو کاالهاى غرب هایغرب، در پى ورود نوآور

هنگ او غرب و فر کهییخود کرد تا جا فتةیرا ش یاریزندگى غرب عرصه را بر فرهنگ بومى تنگ کرد و بس

بر  زنان بر سر مردان نهادن و چادر از سر یکاله» ، «شدن یاز سر تا پا غرب»کردند و  یرا تنها راه سعادت تلق

 خو قرار دادند.  اررا شع«  دنیکش

های برخی منورالفکران های مواجهة منفعالنه ما با غرب در نوشتهدرصدد ارائه کالن روایت نیستم اما رگه

اخذ تمدن غربی بدون »دورة مشروطه بویژه ملکم خان ناظم الدوله و تقی زاده قابل رویت است. مَلکَم از 

بنا  هیپا نیملکم بر ا دیاصول عقا»کند: د. در این باره آدمیت چنین روایت میگویسخن می« تصرف ایرانی

 طیاتحول از شر نیبلکه ا خ،یاست محتوم تار یتنها امر نه در سراسر جهان یغرب تمدنی ةشده بود که اشاع

ست آن ا یو خردمند یشرط فرزانگ نیاست. بنابرا یو سعادت آدم یوشبختخ دوجِاجتماع و مُ ئتیتکامل ه

ساز و روح زمان دم خیتکامل تار ریخود را با س یو جهت فکر میریرا از جان و دل بپذ ییتمدن اروپا نیکه آئ

ف یبدون تصن یاخذ تمذن فرنگ» یو مبتکر واقع یاصل شرویملکم پ رانیدر ا یغرب تینشر مدن خی. در تارمیکن

بود.  ییلق و بالشرط در مقابل تمدن اروپامط میبر تسل یاو مبتن یاسیس دعقای ةبود. در واقع فلسف «یرانیا

 نیآئ»ه چ رد،یرا بپذ یاصول تمدن غرب دیبا یو اقتصاد یاسیس یدر تمام ارکان زندگ رانیداشت که ا دهیعق

حق  یو فکر یعقل یترق یو مبان دیدگفت در اخذ اصول تمدن جی. م«کندیهمه جا باالتفاق حرکت م یترق
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رفته تا گ باروتاز عیصنا عیدر جم»و  میریسرمشق بگ یاز فرنگ دیه بابلک م،یدرصدد اختراع باش میندار

 164.«میبوده و هست ریمحتاج سرمشق غ یکفشدوز

کرده و قبل از  یسیو پوشش و حرف زدن ما را دستخوش دگرد یما آمده و سبک زندگ یغرب به خانه ها 

مهمان مدتهاست که با دعوت  نیا ما قرار داده یفرا رو یآن در ذهن ما جا خوش کرده است و نقشة متفاوت

پژوهش ما و نوع سخن گفتن ما  قةیفکر کردن ما طر وةیبدون اطالع با ماست ش ایبدون دعوت، با اطالع  ای

 کند. یم نییمهمان تع نیرا هم هم

 میربه کردرا تج یدیبلکه ما تجدد جد ستین یغرب کسرهی میکه بدان آراسته شد یتجدد ندیگو یم یفیط  

 است. یو جوهر یبلکه جد ستین یو صور ینیهم تزئ یرانیا دیو ق یرانیجدد ابا نام ت

 ی( و غرب شناسردیگ ینام م یغرب زدگ شی)که در حالت افراط یریغرب پذ ،یزیغرب گر ،یزیغرب ست   

مضاعف  یغرب زدگ یرا نوع یزیغرب ست یرنگارنگ مواجهه  ما با غرب است. برخ یها هیالگوها و رو

روند  یبه سراغ غرب م یغرب یفتو معر یو شبکه زبان ،یغرب کردیرو ،یغرب میاکه با همان مفاهدانند؛ چر یم

 .نندیروح غرب را به نظاره نش یچرخ نقدشان جسد ب ریتا ز

 دینبا دیردت یو مبارزه کرد. ب ستادیسرکش سلطة آن ا صةیغرب و خص یاستعمار ةیدر برابر رو دیقطعا با    

ت است  اما سخن بر سر معرف ینیو د یاله تیکه در تضاد با آدم به روا یدم  را ؛ نگاهنگاه غرب به آ رفتیپذ

کند و نظر به  یاست که غرب عرضه م یا یکیو تکن یبشر یاست که غرب آورده و دستاوردها یدیجد

به دوگانة  ایمعامله کرد  ای دیچه کرد بر طبل استغنا کوب دیبا نیاست به عالم و آدم. در برابر ا ینوع نگاه غرب

 نیاست اما ا یغرب شناس یمواجهه با غرب همان الگو نیرسد بهتر یمتوسل شد؟ به نظر م رشیو پذ ینف

ونداد شود و اگر به بر یم ختهیر یقاب غرب شناس نیکه در ا ییاگر به محتوا انفسه جذاب است ام یالگو ف

 نینداشته ظاهر ا یقی( هم توفیشناس غرب یاز نسخه ها یحداقل برخ ای) یغرب شناس انیآن نگاه شود جر

سراغ  یبغر یو شبکه زبان تیو با ذهن یغرب یلیو در ر یغرب نکیخاطر است که با ع نیهم به ا قیعدم توف

 را حدس زد! ینوع غرب شناس نیا یتوان خروج یهم م ینیشیکه بنحو پ میرو یغرب م

تردید به این غرب شناسی و مواجهة می هم بیدر ارائة طرح جدید برای علوم انسانی در زمینه و زمانة اسال

کند به اینکه به بازسازی علوم انسانی معقول با غرب نیاز داریم و غرب شناسی دقیق هم ما را رهنمون می

 رایج نیاز داریم و در مواردی به تأسیس علوم انسانی جدید در چارچوب بومی و اسالمی.

                                                           
 . آدمیت، فکر آزادی و مقدمۀ نهضت مشروطیت، ص 16483
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ی هایی طراحی کنیم تا بر پایة آنها علوم انسانندیم مبادی و زمینهبرای بازسازی یا تأسیس علوم انسانی نیازم

 کنیم.جدیدی را رقم زنیم که در این جستار با تأکید بر فلسفة صدرایی به این زمینه ها اشاره می

 

 مالحظات نظری

 و ،تیشناخ معرفت ،شناختی ننسااشناختی، های هستیزمینهعبارتند از: متغیرهای مرتبط با موضوع پژوهش 

شناختی. در این پژوهش دربارة رابطة میان این متغیرها و علوم انسانی پژوهش و زمانة دینشناختی ارزش 

انی های پنج گانة فوق علوم انسشود و پرسش پایه این جستار به این قرار است: چگونه با تحول در زمینهمی

درایی با طرح، رهیافت، اهداف، روش، شود؟ فرضیة پژوهش هم عبارت است از:  شبکة معرفتی صمتحول می

تواند بدون آنکه تجربیات بشری را نادیده بگیرد، با تحول در پنج زمینة ای که دارد میو مسائل متفاوت و الهی

های نوینی در علوم انسانی و علوم اجتماعی شکل گیرد و تواند بستری را فراهم کند تا هم نظریهیاد شده می

 ته در علوم انسانی و اجتماعی رایج، سیرتی بومی و الهی بیابند.های شکل گرفهم نظریه

 روش پژوهش

تأمل و نظر در این پژوهش بر اساس روش توصیفی و تحلیلی صورت می گیرد؛ با این توضیح که: نخست، 

راج خها، مبانی مالصدرا در آثار او استنباط و استهای علوم انسانی رصد شود و سپس مطابق با این زمینهزمینه

 های مرتبط با مبانی صدرایی عرضه شود.  شود. سپس در روش تحلیلی کوشش می شود گزاره

 

 

 ها و زمانه اسالمیزمینه

علوم انسانی رایج در زمینه و زمانة خاصی شکل گرفته است و بر اساس مبادی، غایات، و اصول خاصی 

  165شوند.جهت دهی و مدیریت می

در موارد زیادی نامرئی  -شودها یاد میکه در اینجا از آنها به زمینه -ت، و اصولگانه، یعنی مبادی، غایااین سه

ی هاگانه قرار دارد؛ زمینهاند اما زمام رشد، حرکت، رکود، و توقف علوم انسانی در دستان این سهو نانوشته

                                                           
. رک: گلشنی، از علم سکوالر تا علم دینی، ص 2-3؛ کاظمینی، درآمدی تحلیلی بر منطق تدوین مبانی علوم انسانی 165

.63-62، ص سالمیا  
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محور طراحی شناختی پنج و زمانة دینشناختی ارزش  و ،شناختی معرفت ،شناختی ننسااشناختی، هستی

 علوم انسانی در بستر جدید است.

گیرد دستاوردهای متفاوتی عرضه خواهد کرد. طبیعی ها و زمانه فاصله میای که از این زمینهو علوم انسانی

است: دستاوردهایی که در ستیز مستقیم با اصول اسالمی بویژه توحید و کرامت انسانی و سعادت است باید  

زمانة اسالمی  ها وتاوردهایی که در ستیز مستقیم نیستند باید یک بار دیگر در زمینهکنار گذاشته شوند و دس

بازنگری شوند تا در صورت اعوجاج یا برآورده نکردن نیاز انسانِ ابدی بازسازی شود. در ادامه با تأکید بر 

 شود:ها و زمانه اشاره میحکمت متعالیة صدرایی بطور خالصه به این زمینه

 

 هستیشناختی: هاینهزمی یکم.

شود. زیرا فلسفه شناخت وجود است حکمت حقیقیِ به روایت مالصدرا، در ارتباط با خدا و دین تعریف می

مالصدرا با سیر در داالن بیکران وجود،  166اند.و خدا، فرشتگان، رسوالن و کتب آسمانی، اصل موجودات

 جا ساری. در شبکة معرفتی او نیز، وجود در همهکندهمة امور را از چشم وجود یافته و با وجود تفسیر می

همچنین،  .167 و آغاز و انجام همة امور به وجود است. وجود نزد مالصدرا بنیان تمامی امور و محبوب است.

برد. ای چون عشق، اراده، میل، محبت، علم را به همه جا میوجود با حضور خویش در عالم، اوصاف وجودی

مند است. بنابراین، بجز وجوب ذاتی که خصیصة ردار از هستی، از اوصاف آن بهرهدر این فضا هر شیِ برخو

وجود الهی است. هر صفتی در هر مرتبة هستی یافت شد، اصل آن صفت البته با تفاوت در شدت و ضعف 

ای از هستی، شعور و آگاهی داشت دیگر مراتب نیز از نعمت در دیگر مراتب یافت خواهد شد. اگر مرتبه

اند. در نظام وحدت تشکیکی وجود و به تعبیری نظام وحدت سنخی وجود، تباین و گسیختگی هی متنعمآگا

بین حق و خلق و واجب و ممکن وجود ندارد، بلکه در نظام مذکور، حق و خلق، مراتب متفاوت حقیقت 

  168 شوندواحد وجود تلقی می

 

                                                           
602: ،ص1،ج(صدرا) الکریم تفسیرالقرآن، ر الدین شیرازیصد .166

 9 – 15؛ همو، المشاعر ، ص  39، ص  1همو، محمد بن ابراهیم، الحکمۀ المتعالیۀ فی االسفار العقلیۀ االربعۀ اربعه، ج  -  167

 .  8؛ همو، الشواهد الربوبیه، ص 

  - همو، محمد بن ابراهیم، الحکمۀ المتعالیۀ فی االسففففار العقلیۀ االربعۀ، ج 1 ، ص 37 ، ج 4 ، ص 21، ج 6 ، ص 22، 168

19   
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 های مرتبط با مبحث باال:گزاره

 جهان هستی واقعیت دارد؛ .1

 جهان هستی منحصر در ماده نیست؛ .2

 خداوند خالق و حافظ جهان است؛ .3

 جهان هدفمند است؛ .4

 169جهان هستی نظام احسن است؛ .5

 جهان عین الربط به خداست؛ .6

 دارند؛« به اویی»و « از اویی»های جهانی حرکت پدیده .7

 

 شناختی:ننساا هایزمینه م.دو

ی خویش و تکمیل آن در مقام معرفت به انسان مالصدرا به مثابه فیلسوف مسلمان در امتداد نگرش وجود

و در مقام سیر وجودی انسان به سوی مراتب عالی وجود، از دین، دستورات و تعالیم آن بهره می گیرد تا 

های وجودیِ حاکی از افزایش وجودی از این رهگذر امکان فراروی انسان به تجرد عقالنی و دیگر ویژگی

انسان را فراهم آورد.

ها نه دسته بندی صنفی با ذکر داند و دسته بندی او از انسانانسانها را بحسب نوع کثیر می مالصدرا

نگرش  یبندی ذاتی و نوعی با فصول متفاوت است و حکمت متعالیه برپایههای عرضی که دستهتفاوت

وجودی و مبانی غنی چون حرکت وجودی، اتحاد عاقل و معقول و وحدت تشکیکی وجود، توانسته 

با مدد قرآن به درجات و درکات  سه اصلی همچنین مالصدرا در رساله170ثرت نوعی انسان را تبیین کند.ک

اند که جوهر و اکثر علما و جمهور فالسفه چنان تصور کرده»کند آنجا که می نویسد: انسانی اشاره می

ه بنفس آدمیان ک آدمى در تمام عمر یکیست بى تفاوت، و این نزد ارباب بصیرت صحیح نیست. اى بسا

اند، چه جاى مقام روح و ما فوق آن از اسفل سافلین تا اعلى اند و هنوز بمقام دل نرسیدهحیوانى زنده

و این درجات بعضى را بالقوه و  171"لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ  "علیین درجات و مقامات افراد بشر میباشد،

                                                           
  . کاظمینی، درآمدی تحلیلی بر منطق تدوین مبانی علوم انسانی اسالمی، ص 169.63-62

 - ابراهیمی دینانی، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، ج2، ص 17069

- انفال/4 171
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 الَّذِینَ إِنَّ  "مقامش در بعضى منشور بود. کس باشد کهباشد، و در بعضى مطوى و بعضى را بالفعل مى

باشد و این آخر مقامات آدمیست،  173"مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ "، و172"یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ

کَ أُولئِ  "باشد،. و کس باشد که مقامش انزل از حیوانات "من رآنى فقد رأى الحق "و ازینجا گفته است

. و شناختن نفس و شرح مقامات او بغایت 175"أُولئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ "،174"کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

 176«کارى بزرگست و جز کامالن را روى نداده.

ی؛ ام؛ نبیکی از تفاوت های جوهری انواع قرآنی به قرائت فلسفی )همانند: این انواع: مسجود مالئک؛ ام

مومن؛ کافر( با انواع صرف فلسفی )مثل: انسان حسی، انسان خیالی، و انسان عقلی(، تبیین و تحلیل انواعِ 

ند. اقرآنی به حسب ارتباطشان با مبدأ و معاد است.؛ چنان که انواعِ قرآنی مذکور، خود گواه بر این حقیقت

هی به مبدأ یا معاد ندارد، بلکه نسبت به مبدأ و تعریف ارسطویی انسان به عنوان حیوان ناطق، اساساً توج

ا همعاد البشرط است و می تواند با آنها ارتباط پیدا کند یا بدون توجه به آنها مطرح شود. برخی از فلسفه

ود ی اساسی آنها نیست، بلکه با فرض وجچون اگزیستانسیالیسم، الحادی نیستند اما خدا به عنوان مسأله

ی خود تصمیم گرفته و تنها درباره 177دهد و انسان در وانهادگیامور رخ نمی خدا نیز تغییری در

. اما درحکمت متعالیه با تلقی موجودات امکانی به عنوان وجودات رابط و عین 179عالم است 178قانونگذار

الربط به خدا و طرح اینکه خدا، مقوم وجودی انسان و هر شیِ امکانی است نمی توان انسان را بدون 

ط با حق و تعالیم او وصف یا تعریف نمود. به دیگر سخن همانطوریکه تقوم ماهیات به اجزای متقوم ارتبا

                                                           
 - فتح/17210

  - نساء/17380

 - اعراف/174179

 - اعراف/ 1759

 - صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، سه اصل،ص 17627-26

177 - abandoned 

178 - legislator 

179 - Sartre, jean- paulو Existentilism is a Humanism, p 53;  

ی وجودی، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، صجان، فلسفه مك کواری 
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؛ بنابراین 180ذهنی یعنی جنس و فصل است تقوم وجودات امکانی به مبادی وجودی و مقومات فاعلی است

ا بجای رنزدیک شدن حکمت متعالیه به قرآن در باب شناخت انسان و تبیین او، سبب شده است مالصد

های برآمده از عقلِ خودبنیاد و مستقل، به مدد حیثیت قابلی عقل، درصدد فهم انواع ها و تعریفتوصیف

انسانِ قرآنی برآید. و از سوی دیگر انسان در حکمت متعالیه به حسب تشریع، صرفا با تعالیم وحیانی و 

 نی و باالتر سلوک نماید.ی تجرد برزخی به ساحت تجرد عقالتواند از مرتبهقوانین الهی می

مند از ی انسانی بهرهرا به قدر حصه -خواه ناقص یا کامل –ی افراد بشر ، همهاسراراآلیاتمالصدرا در 

بیان می کند هریک از افاضل یا  "هوالذی جعلکم خالئف فی األرض "یکه آیهخالفت می داند؛ چنان

خالق ی استند؛ افاضل، مظاهر جمال صفات حق در آینهای از خلفای الهی در زمین دنیا هفرومایگان، خلیفه

اند. خالفت آنها این ی حِرَف و صنایع خویشاند وفرومایگان، جمال صنایع الهی در آینهربانی خویش

است که خداوند آنها را در پیدایش بسیاری از امور ازجمله تهیه نان، لباس و بَنا جانشین خود نموده 

  181است.

ی ی امر قدیم و ممکنات به مثابهی واسط بین واجب تعالی به مثابهالصدرا به عنوان حلقهانسان کامل نزد م

امور حادث مطرح است؛ به این بیان که از سویی اسمای حسنای الهی، اقتضای پیدایی در صور ممکنات، 

و بدون واسطه، تدبیر و تسخیر آنها را دارند و از سوی دیگر امکان این وجود ندارد که خداوند، مباشرتاً 

ممکنات را خلق و تدبیر نماید؛ زیرا بین قدیم و حادث مناسبتی وجود ندارد؛ بنابراین خداوند خلیفه و 

دهد که به وزان حق آفریده شده است و جانشینی از خود در تصرف، والیت، ایجاد و حفظ عالم قرار می

دارای دو وجه است؛ رویی به قدیم دارد و  اند. خلیفه یاد شدهتمامی اسماء و صفات الهی در او گرد آمده

 از آن مدد میگیرد و رویی به حدوث دارد و با آن به خلق مدد می رساند182. 

شود و مدار نجات را إعراض ، بین دو مفهوم نجات و سعادت تفاوت قائل میاسرار اآلیاتمالصدرا در 

داند. شایان ذکر است حکمت ی میاز دنیا و محور سعادت را تقرب به خدای عالم از طریق حکمت اله

ی مالصدرا همان ایمان است و خداوند، مالئکه، کتب آسمانی و رسوالن متعلق ایمان را الهی در اندیشه

                                                           
 - صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمۀ المتعالیۀ فی االسفار العقلیۀ االربعۀ، ج1، ص87، 180117

181- 109 همو، محمد بن ابراهیم، اسرار اآلیات، ص

  - همان،، ص 182108
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. ایمان 2. ایمان برخاسته از کشف و بصیرت. 1ی کلی است: دهند؛ ایمان یادشده نیز بر دو گونهشکل می

 . 183برآمده از تقلید و ایمان به ظاهر قرآن

همچنین، از نظر مالصدرا، سعادت حقیقی در گرو نیل به حقایق متعلقات ایمان)=خداوند، مالئکه، کتب 

 184آسمانی و رسوالن( است نه انحفاظ و اختزان آنها.

 های مرتبط با مبحث باال:گزاره

 های وجودی گوناگون از جمله طبیعت و روح است؛انسان برخوردار از ساحت .1

 است و به همین دلیل ابدی است؛روح انسان فناناپذیر  .2

 نیاز انسانِ ابدی متفاوت از نیاز انسان غیر ابدی )محدود به دنیا( است؛ .3

 ها مخلوق خدا و آینة اوست؛انسان همانند دیگر پدیده .4

 ای که باید برای رازهادارد؛ بنابراین، نسخه« به اویی»و « از اویی»ها حرکت انسان همانند دیگر پدیده .5

ر علوم انسانی پیچیده شود باید ناظر به انسان ابدی باشد نه انسانی که محدود به زندگی و نیازهایش د

 دنیوی است؛

 سعادت انسان در گرو تخلق به اخالق الهی است؛ .6

 کند؛ها ممتاز میانسان خلیفه خدا در زمین است و این ویژگی او را از دیگر پدیده .7

 انسان کامل حلقة واسط میان حق و خلق است؛ .8

ان موجودی مختار و آگاه )به علم مرکب، آگاه است و اال همة موجودات آگاهی بسیط دارند( انس .9

 است؛

 انسان موجودی مسئول است؛ مسئول در نسبت با خود، خدا، انسان های دیگر، طبیعت، و کل جهان؛ .10

 ها نوعاً متکثرند؛ انسان .11

که گفته شد حسنات ابرار  نسعادت انسان بحسب اینکه در چه نوعی قرار دارد متفاوت است؛ چنا .12

 سیئات مقربان است.

 را خداوند تکریم کرده است و کسی حق ندارد کرامت انسان را مخدوش کند؛ انسان .13

رحمت، حکمت، نعمت، و همة عطایای الهی رنگ و بوی انسان کاملی دارند، یعنی خداوند از طریق  .14

 کند؛شری را غرق نور میمشکاتی با نام انسان کامل که یا نبی است یا امام، وجود ب

                                                           
 - همان، ص 183116

 - همو، الشواهد الربوبیه، ص 251؛ همو، مفاتیح الغیب، ج2، ص184948
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 معرفتشناختی:های وم. زمینهس

تصریح می نماید که انسان دارای نشئاتی متناظرِ پیش و پس از حضور در  اسراراآلیات،مالصدرا در 

. او در بیان تفصیلی حضور انسان در نشئات پیشین، به دو گونه کینونت عقلی و کینونت ربوبی 185دنیاست

 طرح کینونت های یاد شده را می توان با مقدمات ذیل تبیین کرد: یا اسمایی اشاره می کند؛

. نفس دارای قوس صعود و نزول متناظر است؛ به این بیان که هر درجه از درجات قوس صعود بازاء 1

 .186ای از درجات قوس نزول استدرجه

 . قوس صعود همانند قوس نزول برخوردار از سه مرتبه طبیعی، مثالی و عقلی است.2

ی امکان اشرف و امتناع طفره، هیچ حقیقت امکانی در نشئه ای یافت نمی شود مگر آنکه برپایه قاعده .3

 در نشئه باالتر درخور آن نشئه یعنی به نحو اعال و اشرف وجود داشته باشد.

 وبرپایه مقدمات مذکور، حضور انسان در نشئه طبیعت، حاکی از وجود او در مراتب باالیی یعنی مثال، عقل 

مقام ربوبی است. بنابراین انسان برپایه جهان شناسی مالصدرا و اصول فلسفی او دارای سه کینونت پیشین 

، فارغ از کینونت اسمایی، انسان را در قوس اسفار. مالصدرا در 187یعنی کینونت مثالی، عقلی و اسمایی است

 . 188ی طبیعی، نفسانی و عقلی می داندنزول و صعود دارای سه نشئه

شناسی گره خورده است و از آنجاکه عالَم و آدم فلسفة مالصدرا معرفت شناسی با هستی شناسی و انساندر 

 منحصر در ماده نیست معرفت هم در اسارت ماده نیست.

ه ی اعال قرار داشتها در دریافت حقایقِ علمی متفاوت اند؛ برخی در درجهاز نظرگاه صدرالمتالهین، انسان

دون طلب و فارغ از استمداد از حد وسط، دریافت می کنند و در برابر، پایین ترین و حقایق را سریع، ب

ی انسانی است که در آن وضع به عکس است؛ به دیگر سخن نزد مالصدرا  تحصیل حقایق در درجه

ی قدسی و دیگران دارای تفاوت های کمی و کیفی است؛ به این بیان که صاحبان انسانِ برخوردار از قوه

                                                           
  - همو، اسراراآلیات،ص185181

 - همو، العرشیه، ص 273 186

 -همو، الحکمۀ المتعالیۀ فی االسفار العقلیۀ االربعۀ، ج6، ص 187187

 - همان، ج9، ص18897
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با دیگر  هاییقدسی، استحضار حداکثری نسبت به حد وسط داشته و در بخش کیفی، نیز تفاوت یقوه

. سرعت در انتقال از معقولی به معقول دیگر، از اولیات به ثوانی و از مبادی 1ها دارد که عبارتند از:انسان

نه ادراکی مفهومی . تحصیلِ حضوری حقایق به بهره مندی از انیات و هویات معقول، 2به غایات است. 

. تقدم حد وسط بر مطالب؛ در نفسِ قدسی، آگاهی بر حد وسط مقدم بر مطالب است اما 3و معرفتی کلی

 . 189در دیگر انسان ها، نخست مطالب تعین می یابد و سپس حدهای وسط منتجِ مطالب پدیدار می گردند

به این بیان که کشف نزد قیصری  کند؛مالصدرا در محور کشف نیز اقسام و مراتبی را مطرح میهمچنین 

وت تبیین ی نبشود و بر مبنای برخی مراتب کشف معنوی، مسألهی صوری و معنوی تقسیم میبه دو دسته

. مالصدرا نیز موافق با آنها، کشف معنوی، یعنی ظهور معانی غیبی و حقایق عقلی، را برخوردار 190گرددمی

. کشف حاصل 2برآمده از استعمال مقدمات و ترتیب قیاسات؛ . کشف 1داند که عبارتند از: از مراتبی می

ود؛ شی قدسیه یا نور قدسی یاد میه. کشفِ برآمده از قوه عاقله به نحو مشاهده که از آن به قو3از حدس؛ 

. شهود روحی یعنی دریافت معانی غیبی از خداوند علیم بدون 5ی عقلیِ حقایق در عقل فعال؛ . مشاهده4

 . 191ا رسولوساطت ملک ی

ی وجودی انسان حصولِ هریک از مراتبِ متفاوت علم و کشف مسبوق به مناسبت آنها با درجه و مرتبه 

توان پذیرای مقامات و مراتبِ . بنابراین ذوات برابر انسانی در تلقی وحدت نوعی از انسان را نمی192است

ف توان هر درجه از علم و کشنسان، میی تفاوت تفاضلی و کثرت نوعی امتفاوت یاد شده دانست. اما برپایه

که نزد  -؛ میرداماد، استاد مالصدرا، نیز حقیقت وحی193و نوع خاصی از انسان تلقی کرد را مناسب با درجه

را به حسب اختالف درجات نفس در اطوار و  -او مخاطبت عقل فعال با نفس ناطقه از طریق الفاظ است

 . 194کندای متفاوت معرفی میاحوال مختلف، برخوردار از مراتب و انح

                                                           
  - همان، ج3، ص 189387-386

  - قیصری، داود، شرح فصوص الحکم، ج1، ص 190135-127

؛ قطب الدین شیرازی، شرح حکمۀ االشراق، 248-245، ص1صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، مفاتیح الغیب، ج  - 191

 الصدرا.ی متعلیقه 536ص
 - قیصری، داود، شرح فصوص الحکم، ج1، ص 192135

 ) - مگرآنکه اساساً مناسبت بین مراتب کشف و مقامات عرفانی با مراتب وجود انسانی را نپذیریم؛چنانکه توماس آکوئینی)193

Truth, QDV Q12 a5, p130  ان می معتقد است اموری چون نبوت و ایمان مسبوق به نیکوکاری نیست و نیکان و بد

 توانند پذیرای نبوت باشند

 - میر داماد، القبسات، ص194402
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و  ای میان انسانتواند حقیقت را دریابد. فاصلهدر معرفت شناسی صدرایی، عقل کاشف حجاب است و می

ها در عالَم خود است نه در یابد در درون اوست و او تماشاگر پدیدهحقیقت وجود ندارد. زیرا آنچه انسان می

 195ای برسد که همة موجودات امکانی از اجزای او گردندواند به درجهتبیرون از خود و باالتر از آن، انسان می

و با این مبنا دانایی کل امام و نبی قابل تبیین است و در پی این تبیین، پیروی از دانای کل در دستیابی به 

 در دنیای غرب است. شدن معرفت و عقل ویسوبژکتمعرفت ضروری است. و این دقیقاً در برابر

 تبط با مبحث باال:های مرگزاره

 شناخت عالَم، آدم، و سعادت ممکن است؛ .1

 گیرد؛شناخت در دو دستة حصولی و حضوری جای می .2

 شناخت مشکک است؛ علم الیقین، عین الیقین، و حق الیقین از مراتب شناخت هستند؛ .3

شناخت منحصر در شناخت حسی نیست؛ شناخت عقلی و شناخت شهودی و شناخت به مدد  .4

 دهند؛ گوناگون اقسام شناخت معتبر را شکل میوحی با مراتب 

 

  

 شناختی:ارزش هایم. زمینهرچها  

شمولی وجود هیچ اصل معتبر اخالقی جهان  و نداشته واقعیت در ریشه هاارزش اخالقی، نگرینسبی در

. شودمی تفاوتم هاسلیقه و امیال تغییر با و است اجتماعی هایسلیقه یا فردی امیال ندارد، بلکه اخالق تابع

 196شود. انگاشته بد آینده در شودمی تلقی خوب امروز که رفتاری است ممکن بنابراین،

ا، هکند بیرون از این ارزشاخالقی وجود دارد و آنچه تغییر می های ثابتاما در زمینة اسالمی، اصول و ارزش

 نباید به سخن آن کسى»نویسد: ه مییعنی در محور آداب و رسوم اجتماعی است. عالمه طباطبایی در این بار

 «گوید: حسن و قبح بطور مطلق مختلف و متغیر است، یعنی ثبات، دوام و کلیت ندارد.گوش سپرد که مى

 (10، ص 5)طباطبایی، تفسیر المیزان، ج

                                                           
 . صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، الشواهد الربوبیه، ص 195.245-244

196  . 15،19, p2012Pojman,1- 2؛, p1984wong,  ،103، ص 1388؛ مصباح یزدی 
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قرآن کریم  بیان می کند راه سعادت در زندگی در محور علم و عمل، بر هیچ انسانى پوشیده نیست 

نى با سرمایه فطرت خود اعتقادات حق و عمل صالح را می شناسد؛ چنان که در آیاتی و هر انسا

الَّذِی خَلَقَ »(؛ 30)روم/« فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ»آمده: 

تَجَنَّبُهَا وَ یَ سَیَذَّکَّرُ مَنْ یَخْشى فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکْرى -از پنج آیه و پس -فَسَوَّى وَ الَّذِی قَدَّرَ فَهَدى

وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ َزکَّاها وَ قَدْ  "و»(؛ 1-5)اعلی/  «الْأَشْقَى

 (10)شمس/ «خابَ مَنْ دَسَّاها

گردد، اما این خطا در اعتقاد و یا عملش از طریق حق منحرف شده و دچار اشتباه مى گاهى انسان

مستند به فطرت انسانى او و هدایت الهى نیست، بلکه بخاطر این است که او عقل خود را به کار 

نبسته است و راه رشد را گم کرده است، از هوای نفس پیروی نموده است و جنود شیطان او را 

إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ »؛چنان که در قرآن آمده است: فریفته است

 (22جاثیه/« )عِلْمٍ  أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى»( و 23)نجم/ «رَبِّهِمُ الْهُدى

مور دارد: انسان با شهود تام و ساده، خوبى ابا تأکید بر شهود و مؤلفة فطرت بیان میهمچنین، عالمه طباطبایی 

دارد: با و در موضع دیگر اظهار می (17تا ب، ص بی یابد. )طباطبایی،خوب و بدى امور بد را درخود مى

( فجور و تقواى انسانها براى آنها به 8مس/)ش« وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها، فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها»استناد به کریمة 

داند چه کارهایى درخور انجام و چه کارهایى را نباید انجام داد. الهام فطری و الهی معلوم است و هر که مى

( باالتر از آن، از دیدگاه عالمه طباطبایی، دین فطری است و اگر اختالفی در دین است 115، ص 2، ج)همان

 (.125، ص 2،  ج405، ص 1، ج)همانت و طغیان( است نه فطرت مستند به بَغی )=حساد

 

 های مرتبط با مبحث باال:گزاره

 ارزشهای متعالی وجود دارند؛ .1

  197های متعالی سهیم هستند؛گیری ارزشحسن فاعلی همانند حسن فعلی در شکل .2

3.  

 ش، تحلیل، وشود و عقل نیز قدرت پردازارزشهای متعالی از طریق فطرت و وحی به آدمی ابالغ می .4

 اثبات آنها را داراست؛

                                                           
 . کاظمینی، درآمدی تحلیلی بر منطق تدوین مبانی علوم انسانی اسالمی، ص 19763-62
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 شود؛های گوناگون دستخوش تغییر نمیهای متعالی بحسب زمان و مکان و فرهنگاصول ارزش .5

های متعالی در چارچوب عدالت، اعتدال، تقرب الهی، حیات طیبه، و نفی طاغوت تعریف ارزش .6

 شوند؛می

 

 

 ینشناختی:د پنجم. زمانة

از خلقت آدم)علیه السالم( تا حضرت خاتم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( در  نفوس انسانیاز نظر مالصدرا، 

فراروی است؛ چنانکه مقامات و مراتبی چون حس، نفس، قلب و روح را می توان در سیر تطور تاریخی 

 انسان درنظر گرفت. مالصدرا، پس از تصریح به این نکته، یادآور می شود که مقام عبدیت، به پیامبراسالم)صلی

. به نظر مالصدرا به حسب تاریخی، 198هاستاهلل علیه و آله و سلم( اختصاص دارد و امت او بهترین امت

نخستین کسی که به مقام روح، یعنی اسالم حقیقی، دست یافت حضرت ابراهیم)علیه السالم( بوده است پس 

 ه اند؛چنان که در آیات قرآن آمدهی پیرو ایشان، به مقام روح نایل شداز حضرت ابراهیم)علیه السالم( نیز ذریه

مالصدرا ،  تفسیر القرآنهمچنین در  200.201و)هو سماکم المسلمین(199و من ذریتنا امه مسلمه لک ( است

گردد که مراتبی چون حس، وهم و همت، عقل و طورِ ورای طوِر عقل در  تحول تاریخی انسان مطرح می

 .202ه و آله و سلم( استطورِ ورای طورِ عقل از آن عصر خاتم)صلی اهلل علی

ورت انسانی ی صگوید: تاریخ به مثابهمالصدرا با تمثیلی درصدد بیان تحول تاریخی یاد شده بر آمده و می 

است که پاهایش در گذشته، یعنی زمان خلقت آدم)علیه السالم(، و سَرش در آینده، یعنی زمان بعثت 

 .203حضرت خاتم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( قرار دارد

                                                           
  83-82صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، اجوبه المسائل، ص - 198

128سوره بقره، آیه  - 199

78سوره حج، آیه - 200

.83همان،ص -201

  - همو، تفسیر القرآن، ج7، ص 20256

  - همان، ج2، ص203287



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

448 

 

( ه و سلمصلی اهلل علیه و آل، کتاب نازل بر پیامبر اسالم)تفسیر القرآنهمچنین موسس حکمت متعالیه در  

ماید نه نرا صرفاً فرقان تلقی می )علیهم السالم(را قرآن و فرقان معرفی کرده و کتاب نازل بر دیگر انبیاء

تفصیلی برآمده از آن عقل بسیط.  قرآن؛ قرآن، عقل بسیط و علم اجمالی و فرقان عبارت است از علوم

( صلی اهلل علیه و آله و سلمهمچنین کالم که از عالم امر و صفت نفسانی و خُلق است بر پیامبر اسالم)

نازل شده است، اما بر دیگر پیامبران الهی)علیهم السالم(، صرفاً کتاب که از عالم خَلق و فعل و اثرِ مباین 

 204است فرود آمده است.

نی که مالصدرا ترسیم می کند انسانی است که به مرتبت وجودی روح یا مقام عبدیت نائل پایان جها 

شده است. اما روح و قلب می توانند به یک معنا دربردارنده کماالت مقام عقل باشند؛ زیرا مراحل عالیه 

قیقت حقیقت و ر اند و مرتبه باال، اندماجاً مرتبه پایین را دربردارد؛ توضیح آنکه روح، عقل است به حمل

نه حمل شایع صناعی، یعنی صرفا ایجابیات و کماالت عقل بر روح حمل می شود نه نقایص و سلبیات 

 آن. بنابراین عقل نیز به تبع روح، در پایان تحول تاریخی حضور دارد. 

اکشان رگفتنی است: زبان نبوت، زبان اجمال است، اما تفصیل و بسط آنها به حسب قوة هر قومی و حوصلة اد

بر عهدة نبی نیست، بلکه برای هر قومی در هرقرن و هر زمانی امامی هست که عهده دار هدایت و تعلیم آنها 

 به دیگر سخن: معارف و اسرار الهی در شریعت به نحو اعلی و اتم ذکر شده است  205است.

معیار راهیابی به همچنین، از نظر مالصدرا پیروی از حضرت علی )علیه السالم( و مخالفت با ایشان، 

بهشت و جهنم است و انوار علوم الهی از حضرت علی )علیه السالم( به مثابة باب علم پیامبر )صلی اهلل 

های آن در و اصول شجرة طوبای معارف و ریشه 206شودعلیه و آله و سلم( بر نفوس مستعد جاری می

آن در قلوب شیعیان او، اعم از مجتهد  ها و فروعخانة قلب علی بن ابی طالب )علیه السالم( است و شاخه

 همرهی خضر، طی طریقتواند بیاش نمیمالصدرا در سلوک فلسفی و عرفانیبنابراین،  207و مقلد است.

ألنی أعلم یقینا أنه ال یمکن ألحد أن »...دارد: کند؛ لذا در باب لزوم متابعت از انسان کامل مکمل اظهار می

                                                           
 - همو، تفسیر القرآن الکریم، ج3، ص204396

  . صدرالدین شیرازی، شرح اصول کافی، ج2، ص 608 .205

 - همو، اسراراآلیات، ص218؛ همو، مفاتیح الغیب، ج2، ص2061088-1087

-  همو، مفاتیح الغیب، ج2، ص2071088-1087



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

449 

 

اهلل  خلیفة المکمل ه إال بتوسط من له االسم األعظم و هو اإلنسان الکاملیعبد اهلل کما هو أهله و مستحق

  208«بالخالفة الکبرى فی عالمی الملک و الملکوت األسفل و األعلى و نشأتی األخرى و األولى.

 

 های مرتبط با مبحث باال:گزاره

 قرار داده است؛خداوند برای دستیابی بشر به حیات طیبه ریلی با نام دین را فرا روی بشر  .1

ترین ادیان و مهیمن بر آنهاست؛ دقیقاً به این سبب، در طرح علوم انسانی جدید باید دین اسالم، کامل .2

ای را که در آن پیامبر اسالم با تعالیم ناب اسالمی ظهور کرده است باید لحاظ زمانة جدید، یعنی زمانه

 شود. و نحوة لحاظ هم بسیار مهم است. 

 دار است؛بر عهدة پیامبر و بیان تفصیلی دین را امام عهده بیان اجمالی دین .3

 

 های پژوهش:یافته

یکم. علوم انسانی رایج در زمینه و زمانة خاصی شکل گرفته است و بر اساس مبادی، غایات، و اصول خاصی 

اد ها یزمینه که در اینجا از آنها به -گانه، یعنی مبادی، غایات، و اصولشوند. این سهجهت دهی و مدیریت می

اند اما زمام رشد، حرکت، رکود، و توقف علوم انسانی در دستان در موارد زیادی نامرئی و نانوشته -شودمی

و زمانة شناختی ارزش  و ،شناختی معرفت ،شناختی ننسااشناختی، های هستیگانه قرار دارد؛ زمینهاین سه

 ید است.شناختی پنج محور طراحی علوم انسانی در بستر جددین

 

دوم. علوم انسانی و علوم اجتماعی کنونی صرفاً تماشاگر و توصیف کنندة عالَم و آدم نیست، بلکه در چگونه 

ها و فرضهایی دارند. و پیشها و یافتها و رهیافتبودن عالَم و آدم و چه باید باشند آنها نظرها و نظریه

 «چه باید باشدِ »در قلمرو نسخه پیچیدن برای  مبانی دنیای جدید هم در ساحت توصیف حضور دارد و هم

 آدم و عالَم.

سوم. زمینه کنونی علوم انسانی باید مطابق با زمانه ظهور پیامبر اسالم )ص( دگردیسی یابد و بجای غوطه ور 

شدن در برساخت ها و زندانی شدن در ذهن )زمینه معرفت شناسی کنونی( و بجای تقلیل انسانی به آدمک 

                                                           
  .همو، العرشیه، ص 285 .208
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عی، های اجتماده )زمینه انسان شناسی کنونی( باید به نظم جدیدی اندیشید که در آن، برساختهای ابژه ش

 کند.هایش له میبلعد و نه عدالت را زیر چرخ دندنهنه شریعت را می

 

 گیری:بحث و نتیجه

ی این ع. یعناز نظر نگارنده، در فرایند شکل دهی و ارزیابی علوم انسانی، دین اسالم باید مرجع باشد نه منب

طور نیست که دین فقط به عنوان یکی از منابع علوم انسانی در کنار دیگر منابع مطرح باشد، بلکه افزون بر 

آن، دین باید مرجع باشد، یعنی اگر سایر منابع به خطا رفتند با خط کش دین آنها را اصالح کنیم و قبل آن 

عنی های قبلی، یقیقاً این زمانه است که تمامی زمینههم با خطکش دین خطای آنها را بسنجیم و بفهمیم. و د

 ند.کشناختی را دستخوش دگردیسی و تحول میشناختی، و انسانشناختی، معرفت شناختی، ارزشهستی

توان مطابق با معرفت شناسی صدرایی از نو ساخت؛ در معرفت همچنین، زمینه کنونی علوم انسانی را می

 ای میان انسان و حقیقتدر دنیای غرب، فاصله شدن معرفت و عقل ویتسوبژکشناسی صدرایی، برخالف 

ها در عالَم خود است نه در بیرون یابد در درون اوست و او تماشاگر پدیدهوجود ندارد. زیرا آنچه انسان می

 از خود. 

انسان  ابدی باشد نه گفتنی است: علوم انسانی در زمینه ها و زمینه اسالمی باید ناظر به رازها و نیازهای انسانِ

در بازة تولد و مرگ. همچنین، علوم انسانی در عرصة اسالمی باید ناظر به انسانی باشد که هویت عین الربطی 

افزون برآن، علوم انسانی در بستر اسالمی باید در مقام «. به اویی»و « از اویی»به خدا دارد و صبغة حرکت 

 ر به تعالیم وحیانی باشد.ناظ« آنچه باید باشد»و مقام « آنچه هست»
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 های مقام معظم رهبری پیرامون علوم انسانی تمدن سازالگوی طبقه بندی اندیشه

 209احمد عابدی

 

 چکیده؛

هدف انقالب اسالمى، ایجاد تمدن نوین در اندیشه مقام معظم رهبری، 

اسالمی از استلزامات اصلی آن است. از  -تولید علوم انسانیاست و  اسالمى

مفاهیم، موضوعات »سالهای اخیر و به مناسبتهای مختلف، این رو ایشان طی 

مهمی را در این زمینه مطرح فرموده اند که مورد استقبال « و راهکارهای

اندیشمندان قرارگرفته است. برای عملیاتی نمودن این اندیشه و سامان بخشیدن 

ه قبه نظرات تمدنی همسو بر محور آن، طبقه بندی و قبل از آن الگویی برای طب

بندی، ضرورتی غیر قابل انکار است. الگوی طبقه بندی عالوه بر اینکه زمینه 

کند، با وزن دهی و ارزش گذاری عملیاتی شدن یک اندیشه را فراهم می

و در کند ی متغیرهای مورد نیاز را فراهم میفضای روشنی از همهموضوعات، 

 «های اجرایییوهها و شتصمیم سازی ها، تصمیم گیری»انسجام بخشِنهایت، 

 برای طراحی و مهندسی یک تمدن بزرگ است.

مقاله، ضمن مدیریت پذیر دانستن تولید  در این بر اساس الگوی پیشنهادی

علم و غیر قابل انفکاک دانستن اجزای تشکیل دهنده آن، عناصر و متغیرهای 

 «محتوا، برنامه، سازمان»تولید علوم انسانی تمدن ساز را در سه بعد اصلی؛ 

کند های اصلی و فرعی تعریف میطبقه بندی کرده و برای هر کدام زیر بخش

                                                           
   ـ دانش آموخته حوزه علمیه قم، پژوهشگر فرهنگستان علوم اسالمی قم.209
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قام های مو معتقد است این طبقه بندی برای تنظیم و عملیاتی نمودن اندیشه

 .معظم رهبری از جامعیت برخورد دار است

 

 

 کلید واژها:  تمدن اسالمی، محتوی، سازمان، برنامه، علوم انسانی اسالمی
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 مقدمه

در موضوع تمدن اسالمی به مطالب مهمی « دام ظله»قام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای م

ار نظام دپرداخته اند که مهمترین آنها مسئله تولید علوم انسانی و اسالمی است. بیانات ایشان به عنوان پرچم

نخست باید خوب فهم شود و اسالمی در زمان غیبت ولی عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( در قدم 

ن . البته برای عملیاتی نمودن ایمتناسب انجام گیرد و سازماندهی ریزیسپس برای عملیاتی شدن آن برنامه

رهنمودها که بدون شک بر عهده نخبگان حوزه، دانشگاه و دولت است، نباید دچار فرسایش زمانی شد، 

ین نبایستی مبتال به نگاه بخشی و جزئی نگری شد. هم چنانکه نباید در اجرای آن شتاب زده عمل کرد. همچن

فهم و قضاوت صحیح و هم نگاه منظومه ای و همه جانبه و هم عملیاتی نمودن کالم ایشان در گرو طبقه 

  بندی و قبل از آن داشتن الگویی برای طبقه بندی است. 

را نشان داده و مسیر تبدیل اندیشه تواند، تمامی نقاط روشن و تاریک یک موضوع الگوی منطقی و قوی مییک 

ی متغیرهای مؤثر و انسجام بخشی به جامع نگری نسبت به همهتوان با الگو می را به محصول مشخص کند.

های مختلف و درنهایت به تفاهم بین مهندسین، آنها و ساده سازی روابط پیچیده و حاکم بر موضوع در الیه

های معظم الگوی طبقه بندی عالوه براینکه زمینه عملیاتی شدن اندیشه برنامه ریزان و مدیران اجرائی رسید.

گذاری بین موضوعات، کند، با وزن دهی و ارزشله و سامان بخشیدن به نظرات تمدنی همسو را فراهم می

تصمیم سازی ها، تصمیم »انسجام بخشِ ، زیرساخت برنامه ریزی و سازماندهی را نیز فراهم کرده و در نهایت

 برای طراحی و مهندسی یک انقالب علمی و یک تمدن بزرگ است. « های اجراییها و شیوهگیری

الگوی پیشنهادی پیش رو متناسب با ظرفیت یک مقاله علمی گسترده شده، طبیعی است در صورت نیاز 

بقه ط های مقام معظم رهبری را به شکل ریزترتوان مسائل بیشتری از آن را طرح و بررسی کرد و اندیشهمی

 بندی نمود.   

 ؛ ابعاد اصلی الگو «محتوا، برنامه، سازمان» -1

الگوی پیشنهادی، ضمن مدیریت پذیر دانستن تولید علم و غیر قابل انفکاک دانستن اجزای تشکیل دهنده آن، 

بندی  طبقه« محتوا، برنامه و سازمان»عناصر و متغیرهای تولید علوم انسانی تمدن ساز را در سه بعد اصلی؛ 

کند و معتقد است تعریف می -متناسب با حجم این مقاله -های اصلی و فرعیکرده و برای هر کدام مؤلفه

انحصار  .های مقام معظم رهبری از جامعیت برخورداراستاین طبقه بندی برای تنظیم و عملیاتی نمودن اندیشه
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 د تولید علم بشری و شکل گیریتوان فرآینالگو به سه بعد فوق به این معناست که در یک نگاه جامع می

تولید علم صرفا ناظر به محتوی نیست، بلکه سازمان منظومه دانش را در سه بعد ردیابی و جانمایی کرد؛ یعنی 

د. درحقیقت رسانو برنامه متناسب با محتوی نیز از استلزامات کار است که این فرآیند بزرگ را به سرانجام می

یزی و سازماندهی گردد تا در یک بازه زمانی و مدیریت نمودن شرایط اجتماعی، تولید محتوی، بایستی برنامه ر

 به نتیجه مطلوب دست پیدا کرد.

 

 

 

 

 

ولید به عنوان ابزارت« سازمان»و « برنامه»رکن اصلی و نقطه عزیمت در تولید علم  است و در عین حال « محتوا»

قالب علمی و تولید علوم انسانی در محتوا صورت دهند؛یعنی انمحتوا، نقش زمینه ای به خود اختصاص می

د. با برهای بزرگ بدون توجه به محتوا راه به جایی نمیهای طوالنی و سازمانگیرد و صرف ایجاد برنامهمی

 این همه نباید جایگاه این دو و تقوم این سه با هم  نادیده گرفته شود.

های ات، احکام علمیِ نظام مند دانش، همچنین نظامکلیه مفاهیم، مبانی، مسائل، موضوع منظور از محتو

 رند.گیانگیزشی، ارزشی و اعتقادی حاکم بر جامعه علمی است که به نحوی در منظومه علم و دانش قرار می

 ،یو ارزش یاعتقاد ی) مبانیعلوم، مبان دیو ضرورت تول یستیچ»از این رو آن دسته از موضوعاتی چون 

مسائل  تحول و خیتار ات،یو(، غا یانسان شناخت ،یجامعه شناخت ،یت شناسمعرف ،یفلسف ،یشناس یهست

که در بیانات مقام معظم  «و... یحاکم بر علوم انسان قیتحق یهاو روش یعلوم، روش شناس یساخت ریز

 شوند. اند، جزء مباحث مربوط به محتوای علوم محسوب میرهبری مطرح شده

 های محتوا مؤلفه علوم اسالمی، انسانی، تجربی، -1/1

بعاد    ا    

 سازمان  برنامه  محتوا
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 «علوم انسانی اسالمی»، «علوم اسالمی»توان در سه نوع مولفه اندیشه هایی که از جنس محتوا هستند را می

با  که تمدن اسالمیچنین تقسیم بندی گویای این حقیقت است . قرار داد یمورد بررس «علوم تجربی»و 

، جغرافیا و جایگاه علوم انسانی اسالمی و نسبت گیرد؛ عالوه بر اینتحول و تولید سه نوع دانش شکل می

غذیه علوم ارتباط و تشود. به عبارتی، آن با علوم باالدستی)غیر تجربی( و پایین دستی )تجربی(معلوم می

انسانی و تجربی از علوم دینی که علوم پایه حقیقی و ضامن حفظ جهت در دو دسته دیگر هستند، روشن 

سو در سه دسته فوق، اما با سه وزن متفاوت، آرایش ر تمدن اسالمی، از یکگردد. پس ساختار دانش دمی

این بدان . کنندیابد و از دیگرسو، علوم ارزشی و دینی در هسته مرکزی  و به تبع، وزن بیشتری پیدا میمی

 یه وهای علمهای نظری منظومه علوم، ابتدا در علوم اسالمی و در حوزهمعناست که تحول اساسی در بنیان

خالف بر -. بدین ترتیب در تمدن اسالمیرخ دهد دیبا سپس در علوم انسانی و در نهایت در علوم تجربی

علوم دیگری را شاهد خواهیم بود که از مبنا تا بنای منظومه علوم را تحت تاثیر قرار داده و  -تمدن غربی 

در تمدن اسالمی، دارای یک ساختار سه واقع تمام علوم کنند. در در نهایت تمدن جدیدی را پایه گذاری می

های علمی در هر سه مؤلفه از باشند و از همین رو گزارهجنسی و روابط پیدا و پنهان بایکدیگر می

 یرد.ای که نباید مورد غفلت برنامه ریزان قرار گیکدیگرتأثیرمی پذیرند و به یکدیگر متقوم هستند؛ مسئله

 

 

 

 

 

 مؤلفه های محتوا

 

 علوم تجربی  علوم انسانی  علوم اسالمی
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 علوم اسالمی  -1/1/1

ز علوم اسالمی، علومی است که موضوع و مسائل آن، اصول یا فروع اسالم است. مانند علوم کالم، منظور ا

( علوم الهی شامل 381: 1370)شایان مهر، اخالق، تفسیر، اصول، فقه، حدیث،حکمت الهی، رجال، درایه و... 

ه شناخت دینی نیز تعبیر معلوماتی می شود که خارج از علم ماده و محسوسات قرار دارد و می توان از آن ب

بخش زیادی از بیانات مقام معظم رهبری در موضوع تولید علم، ناظر به اسالم،  (34: 1377نمود )حافظ نیا،

های علمیه در تولید محتوای چنین علومی است. برخی از ارزشهای الهی، علوم اسالمی و وظیفه حوزه

 فرمایشات ایشان در این زمینه عبارت است از: 

معنویت و اخالق از علم و سیاست و نظام زندگى  ف تمدن غرب در تفکیک بینبر خال -

، در تمدن اسالمی نباید علم و عقل مطلق باشند بلکه باید به و روابط فردى و اجتماعى

 (19/2/1384)مقام معظم رهبری،  دین قید بخورند.

نظر اسالم به شروع تحقیقات علمی در غرب درستیز با دین بوده اما در تمدن اسالمی،  -

 باید مبنای تحقیقات علمی باشد.« انسان، علم، زندگی بشر، عالم طبیعت و عالم وجود»

 (26/9/1383)همان، 

و  در فرهنگ (ى دین، هنر و ادبیاتتاریخ، فلسفه، فلسفهمواد یک بنای علمی )در زمینه  -

مسیحیتِ ن ( ، اما در غرب دی29/10/1384همان، میراث فرهنگی و دینی ما وجود دارد.)

 (19/2/1384)همان،  ، چنین لیاقتی نداشت.تحریف شده

 قفرهنگ عمیعلوم انسانی، باید بر اساس مفاهیم اساسی فراوری و تولیدشکل دادن،  -

 (8/8/1382همان،  باشد.) اسالمی

کند یعنى ذهن، مغز، دل، جان، آداب زندگى، ارتباطات آن چیزى که زندگى انسان را اداره مى -

همان، ارتباطات سیاسى، وضع معیشتى و ارتباطات خارجى را، فقه است. )اجتماعى، 

30/11/1370     ) 

هاى کالمى، ، نشر بیشتر نیست؛ بلکه تولید فکر تکاملى است. حوزه باید در زمینهکار حوزه  -

 (13/9/1374همان، تولید کند. ) فکرهاى نو

اى را کشف کردن و آفاق تازهقدم جلو رفتن بالندگى در حوزه به معناى پیشرفت و یک -

هم در خوِد علم؛ یعنى فقاهت و هم در محصولِ علم؛ یعنى  -نویى است. باز شدن آفاق

همان، طور است. )است. اصول و کالم و دیگر مباحث نیز همین -مباحث فقهى

13/9/1374) 
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 علوم انسانی اسالمی -2/1/1

ادبیات، زبان ها، فلسفه، تاریخ، هنر و... از علوم  هایعلوم انسانی، اصطالحی است که برای تفکیک رشته

( معلوماتی که به خصلتها، ویژگیها، فعالیتها و 553: 1369رود. )اولیور استلی، اجتماعی و طبیعی بکار می

رفتارهای نوع انسان مربوط می شود. علوم انسانی در یک طبقه بندی کلی به دو گروه تقسیم می شوند؛ علومی 

یل آنها عقل و فکر است)فلسفه، منطق، ادبیات و...( و علومی که منشاء آنها رفتار انسان که منشاء تشک

 1377حافظ نیا،)است)روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و...( بعضی قائل به چنین تفکیکی نیستند

 بخش عمده ایاست.  منظور از علوم انسانی اسالمی نیز همه علوم انسانی قابل تصور در تمدن اسالمی ( 34:

های های مقام معظم رهبری در موضوع تولید محتوای علم، ناظر به تعریف، مبانی، نتایج و ویژگیاز اندیشه

 تولید محتوای علوم انسانی موجود و بیان ضرورت و راهکارهای تولید محتوای علوم انسانی اسالمی است.: 

 (8/8/1382قام معظم رهبری، )م ی علوم انسانیتحقیق و نوآوری در زمینهضرورت  -

 (26/9/1383ضرورت کار روی پایه و مبنای علوم انسانی )همان،  -

 ن،هما) .تولیدبرای بودن  پشتوانهبودن،  ذخیرهتشبیه علوم انسانی به علوم پایه در  -

2/11/1385) 

 (2/11/1385)همان،  علوم کاربردینسبت به  انسانیعلوم اهمیت  -

 (29/10/1384همان،  اخت فکری اساتید و دانشجویان. )نقش علوم انسانی غربی در س -

علوم انسانی برای جامعه جهت دهنده است؛ فکر ساز است؛ حرکت یک جامعه، مسیر یک  -

 (2/11/1385)همان،  کند.جامعه، مقصد یک جامعه را مشخص می

 (27/2/1388همان،  . )پردازى کنیدشناسى نظریههاى جامعهنظریه و روانشناسى، فلسفهدر  -

های نو و گشودن افقهای همت برای بوجود آوردن قدرت پیشرفت علمی و باز کردن راه -

 (26/9/1383همان،  در علوم انسانی )جدید 

ى نو آورى و نو اندیش، به اجتهاد و علوم انسانى، علوم اجتماعى، علوم سیاسى، علوم اقتصادى -

 (24/9/1387)همان،   نیاز دارند. علمى

 (24/9/1387) همان،  انسانی درست نیست. یم جزمیگرىِ علمى در علوم تعبّد علمى و تسل -

 (17/4/1383همان، منسوخ شدن، کهنه شدن نظریات دانشمندان اروپایی در علوم انسانی ) -

همان، ی بعضی از اساتید )ابر هاى غربى در علوم انسانىهاى اندیشهفرآوردهبت شدن  -

29/10/1384) 
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زل از نشناسی و سیاست را به شکل وحی مُامعه شناسی، روانج، اقتصادمثل علوم انسانی  -

 (8/8/1382همان، روش غلطی است. ) ،ایمهای غربی گرفتهو خاستگاه مراکز

 (2/11/1385مادی است. )همان،  مبنای علوم انسانی غرب، مبنای جهان بینی غرب -

 (2/11/1385)همان،  دهد.تحویل می بناهای سکوالر ،علوم انسانی غرب مبنای مادی  -

 علوم تجربی  -۳/1/1

منظور از علوم تجربی، کلیه علوم پایه، فنی، مهندسی،کشاورزی، فیزیک، ریاضیات، شیمی، زیست و.... 

(. مقام معظم رهبری در بیانات متعددی به ضروت و جایگاه تولید علوم 554: 1369است.)اولیور استلی، 

  داخته اند؛  تجربی و تاثیری پذیری آنها از علوم انسانی پر

)مقام معظم رهبری،  تاثیر نظری پردازی در زمینه علوم انسانی در علوم تجربی وفناوری -

26/9/1383) 

بوجود آوردن،تکمیل و »برای  «کاربردى و تجربى، بنیادى»تحقیقات ضرورت انجام  -

 (18/8/1385همان، . )فناورى« تصحیح

 (17/4/1383همان، ) ریاضى و غیرهدر فیزیک و در  ضرورت نظریه پردازی در علوم طبیعی -

 (26/9/1383)همان،  .ی علوم تجریدر زمینه کار و تالشضرورت  -

 (24/9/1387)همان،  تجربی درست نیست.تعبّد علمى و تسلیم جزمیگرىِ علمى در علوم  -

 همان،) .نو آورى و نو اندیشى علمىبه اجتهاد و  علوم مربوط به مسائل صنعتى و فنّىنیاز  -

24/9/1387) 

 (17/4/1383 همان،منسوخ شدن، کهنه شدن نظریات دانشمندان اروپایی در علوم طبیعی. ) -

 ای است که انسان برای ثروتشد؛ پشتوانهنگذارای است که در بانک میعلوم پایه مثل ذخیره -

 (2/11/85 است. )همان، دارد و تولیدکننده

 ان،هم) تولید.برای بودن  وانهپشتبودن،  ذخیرهتشبیه علوم انسانی به علوم پایه در   -

2/11/1385) 

 (2/11/1385 همان،) .پایه مبنای تحول علمی در هر کشوری است علوم  -

 (2/11/1385. )همان، علوم کاربردینسبت به علوم پایه اهمیت  -

 (2/11/1385. )همان، علوم کاربردینسبت به  انسانیعلوم اهمیت  -

 برنامه -2
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حاصل فرآیند برنامه ریزی است که مجموعه ای از الگوی پیشنهادی،  منظور از برنامه به عنوان بعد دوم

های مرتبط با هم برای یک دوره زمانی را اهداف، سیاست ها، راهبردها، منابع مورد نیاز و فعالیت

برنامه، بیانی روشن،  (106: 1377)شایان مهر، کند. برنامه راه و روش معین شده آینده است. مشخص می

دهد. پاسخ می« چه، چرا و کِی» ح از مقاصد و تصمیمات است که عمدتا به سه سؤالمستند و مشرو

 های متوازی و متوالی است که در فرآیند مهندسی و مدیریت دانش، مورد نیاز است.ابزار تنظیم فعالیت

 بهتوان جزو مباحث مربوط از این رو، آن دسته از موضوعاتی را که در بیانات مقام معظم رهبری می

 سیاست های)اساسی، اجرایی، ملی و فراملی(، چشمعبارت اند از؛ برنامة تولید علم محسوب کرد 

 نظارت بندی، سازماندهی بودجه ریزی، برنامه گذاری، سیاست روش اندازها، راهبردها، اقدامات،

 آوریونو علمی، خالقیت پرشتاب گشایی، جهانی سازی، حرکت اهداف ملی و فراملی، افق وارزشیابی،

 تحول، اجرایی بندی، نقشه فرهنگی، بودجه و بودجه علمیهای علمی، اولویت تولیدوصادرات ، تراز

عملیاتی سازی،  نمودن و 

علم،  وجهانی ای  منطقه مرجعیت

مدرنیسم،  با فعال  فوق برخورد

های چالش نظام پیشرفت

گاه، زبان فارسی محور دانش و حوزههای خروجی و ورودی حوزه،دانشگاه، نسبت پژوهشی و آموزشی

 های متعدد برای تولید علم و... در بخش نیاز مورد بندی، بودجه جهان، بودجه در علمی زبان

 

 

 

 سیاست گذاری  -1/2

 عملیاتی و ریزیبرنامه گذاری،سیاست»ها و مراحل درونی است، برنامه نیز همچون محتوی، دارای مؤلفه 

ر فرآیند مهندسی و طراحی یک مجموعه منسجم برای نیل به یک سه فعل درونی برنامه و بیانگ  «سازی

به عبارت دیگر، آنچه در غایت برنامه)برنامه در مقابل محتوی و سازمان( بدان نیاز برنامه جامع و پویاست. 

های زمانی کوتاه و نیز ارتباط این افعال با یکدیگر است)عملیاتی سازی( اما است تعیین افعال خرد در بازه
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( های زمانی بلند مدت و تعیین ارتباط آن با یکدیگر)سیاستگذاریسطح بدون تعین فعالیتهای کالن در بازه این

ممکن نیست. در بین این دو دسته از فعالیتهای کوتاه مدت و بلند مدت، تعین راهکارهای میان مدت قرار 

سازد. از نی را مشخص میدارند که چگونگی نیل به اهداف کالن و اهداف مرحله ای در موضوعات میا

ه عنوان اولین گذاری بسیاستشود. با این توضیح، یاد می« برنامه ریزی»تعیین این سطح از فعالیتها با عنوان 

های راه و اهدافو ها رسالتها، انداز چشم ها،راهبرد، وضع کالن اتموضوعمؤلفه برنامه، شامل تعیین 

  شود.می مشخصهای مکان و زمان درو های خاص تولید علم در وضعیت به دنیرس

تواند در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی ناظر به سیاست گذاری محسوب و بخشی از موضوعاتی که می

 210طبقه بندی شوند عبارتند:

ار ترین کگذارى خیلى اهمیت بدهد. مهمى سیاستحوزه علمیه باید به مسئله شوراى عالى -

هاى علمیه است. )مقام معظم گذارى در حوزهسیاست در مراحل اول و مراحل اصولى،

 (8/9/1386رهبری، 

گذارى در مورد تولید علم ؛ کدام علم؟ معناى پیشرفت علم فقه چیست؟ ابعاد سیاست -

معناى پیشرفت علم اصول چیست؟ سمت و سوى این پیشرفت به سوى چیست؟ سیاست 

همان، گوید. )الها پاسخ مىها در مرکز شوراى عالى حوزه علمیه، به این سؤگذاری

8/9/1386) 

انداز ى حوزه علمیه باید ترسیم شود. یک چشمانداز روشنى براى آیندهگذاری چشمسیاست -

 (1386/ 8/9همان، ساله براى حوزه تشکیل بدهید. )ساله، دهبیست

 علمیه به عنوان میراث دوازده قرن است. حفظ،ترمیم و بالندگى وظیفه ما در قبال حوزه -

 (13/9/1374)همان، 

هاى جدید در امر فقاهت الزم است. چه دلیلى دارد که بزرگان و فقها و و گستره آفاق -

 (13/9/1374محقّقان ما نتوانند این کار را بکنند؟ )همان، 

 (26/9/1383همان، یقیناً پیشرفت کاروان علم و تحقیق در کشور احتیاج به راهبرد دارد. ) -

و ایجاد مرزهای دانش  مرزهایبر و داشتن سرعت برای طی کردن پیدا کردن راههای میان -

 (1/4/1383 همان،) جدید.

 (18/8/1385همان، نه سرکوب و نه تسلیم در مقابل تحوالت، بلکه مدیریت آن ) -

                                                           
  ـ البته معظم له در تاریخ 1393/6/29 سیاستهای کلی حوزه علم و فناوری را به صورت جداگانه ابالغ کرده اند.210
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 همان،)ى علوم انسانىحرکت علمىِ فراگیر و به معناى واقعى کلمه، در عرصهایجاد  -

29/10/1384) 

باید مبنای تحقیقات « علم، زندگی بشر، عالم طبیعت و عالم وجود انسان،»نظر اسالم به  -

 (26/9/1383همان، علمی باشد. )

، همانشود. )سلب  ، هویت اسالمى ملىشودمغشوش  ملى زباندر جریان پیشرفت نباید  -

18/8/1385) 

ن تاز قید و زنجیره جزمیگرىِ تعریفهاى علمىِ القاء شده و دائمى دانس استاد و دانشجوباید  -

 (9/12/1379 همان،. )خالص شوند ،آنها

( و 19/2/1384)همان، ضرورت انقالب علمی و تولید علوم انسانی با هدف: پیشرفت  -

 اى از انسان، حتّى نه انسانِ ایرانى.انتفاع انسانیت، نه طبقهانسان،  -نه تحقیر -تعالی

 (18/8/1385همان، ( تولید علم برای حل مشکالت  اجتماعی )25/2/1386)

تلفیق بین علوم انسانى غربى و علوم انسانى درشدن نمجذوب، دلباخته، مغلوب و جوّ زده  -

 (29/10/84)همان، اسالمى

 (18/8/1385همان، تقلید کردن علم، ترجمه گرایی در دانشگاه پیشرفت نیست. ) -

همان، ) .تحقیق علمى به معناى فقط فراگیرى و تقلید نیست؛ تحقیق، ضد تقلید است -

29/10/1384) 

در های نو و افقهای جدید راهو گشودن همت برای بوجود آوردن قدرت پیشرفت علمی  -

 (26/9/1383)همان،  علوم انسانی

 (26/9/1383 همان،) یبی علوم تجردر زمینه کار و تالشضرورت  -

جزو برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای پژوهش روی موضوعات اساسی علوم تجربی  -

 (3/7/87مان، ه) هاى ماست.دغدغه

بوجود آوردن،تکمیل و »برای  «کاربردى و تجربى، بنیادى»تحقیقات ضرورت انجام   -

 (18/8/1385همان، ) فناورى« تصحیح

 (24/9/1387)همان،  نو آورى و نو اندیشى علمىبه اجتهاد و  صنعتى و فنّى علومنیاز  -

 (13/07/1390همان، فت )برای پیشر نگاه  و فکر نو و تولید علم و فناورىاتکاء صنعت به  -

کشور باید به عزت علمى برسد. هدف هم باید مرجعیت علمى در دنیا باشد؛ یعنى همین  -

طور که شما امروز ناچارید براى علم و دستیابى به محصوالت علمى به دانشمندانى، به 

 ىهایى مراجعه کنید که مربوط به کشورهاى دیگرند، باید به آنجا برسیم که جویندهکتاب
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دانش، طالب علم، مجبور باشد بیاید سراغ شما، سراغ کتاب شما؛ مجبور باشد زبان شما را 

 ( 24/9/1387یاد بگیرد تا بتواند از دانش شما استفاده کند. هدف باید این باشد. )همان، 

 ریزی برنامه -2/2

های استیس بر یمبتند علم، برای تولیبرنامه ریزی به عنوان مؤلفه دوم برنامه، فرآیند پیوسته ای است که 

بلند »( به اهدافگیرد، برنامه ریزی بوسیله تقطیع سیاستها )موضوعات، راهبردها و انجام می شده، میترس

تر تفصیل و شفافیت سازی کرده، مسیر تولید علم را اجراییآنها را  ،«مدت، میان مدت و کوتاه مدت

ضوعات میانی و اهداف کالن به اهداف میانی و ریزی موضوعات کالن به مودر برنامهکند. پس می

ر د اقداماتو آرایش ی گذار تیاولوبه عبارت دیگر، برنامه ریزی شوند. تر تبدیل میراهکارهای اجرایی

جلوگیری شود.  اجرا درمقام «یصنف وی گروه ،یشخص» اتیذوقسایه سیاست گذاری هاست تا از ورود 

 (106: 1377شود. )شایان مهر، تهیه برنامه می برنامه ریزی عملیاتی است که منجر به

بعضی از موضوعاتی که در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی، ناظر به برنامه ریزی برای تولید محتوای علم 

 است عبارتند از؛

اى ى کارهاى علمى. یک هنر ذاتى و قریحهریزى، یک کار علمى است؛ مثل بقیهامروز برنامه -

تأثیر نیست، اما امروز یک کارِ علمى است. از کسانى که حاال آن هم بىنیست فقط؛ اگرچه 

ى کارشناسى)حوزه( حضور پیدا تخصص این کار را دارند، استفاده بشود؛ در همان بدنه

 (8/9/1386)مقام معظم رهبری،  ریزى کنند.کنند، برنامه

ى علوم انسانى زمینه ى علوم و فناورى باید احصاء شوند؛ درنیازهاى اصلى کشور در حوزه -

ریزى شود؛ معلوم شود که چه تعداد دانشجو میخواهیم، هم همین جور؛ بر اساس اینها برنامه

 ها بایستىهائى را الزم داریم، در چه سطوحى این رشتهچقدر دانشگاه میخواهیم، چه رشته

 (14/6/1389همان، تعلیم و تعلم پیدا کند. )

هم در بخش آموزش و هم در  -ى تربیت نخبگانزمینه ریزى درضرورت مدیریت و برنامه -

در اینکه محاسبات بر مبناى مسائل مالى و اقتصادى و مادى قرار نگیرد.  -بخش پژوهش

هاست. اگرچه در بلندمدت یقیناً ثروت و پیشرفت و رشد مادى کشور هم در گرو همین

 (26/9/1383همان، )

 (8/8/1382همان، )ای کشور غلط است. برنامه ریزی بر اساس علوم انسانی غربی بر -
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 (13/07/1390همان، ) ارتباط صنعت و دانشگاهضرورت برنامه ریزی برای  -

همان، ى هجرت نخبگان یا فرار مغزها. )ریزى در زمینهضرورت مدیریت و برنامه -

26/9/1383) 

ها با یکدیگر در چارچوب منطق و اخالق و در جهت رشد اسالمى رقابت و مصاف ایده -

 (   16/11/1381همان، )

 (2/11/1385ضرورت کار روی باور عمومی در اهمیت علوم انسانی )همان،  -

در عرصه علوم و فنون وصنایع، به ویژه « دوران خالقیت و تولید»ای و آغاز نقد متون ترجمه -

 (16/11/1381. )همان، دیقرار دهرا در اولویت ی های علوم انسانی و نیز معارف اسالمرشته

در علوم افقهای جدید  و هاراه گشودنبرای بوجود آوردن قدرت پیشرفت علمی و همت  -

 (26/9/1383)همان، انسانی 

طراحى در  ضرورت توجه به تحوالت جدید علمی و پرهیز از نظریات کهنه قدیمی -

 (17/4/1383همان، ) اقتصادى

جمه آنها  توسط در جریان مواجهه با علوم انسانی غربی و در تر گرائی و آسان پذیریسهل -

 (2/11/1385)همان،  های فکری و علمیمجموعه انو مباشر انمتصدی

مشغول کردن کشورها روی علوم های بین المللی روی های فعال در سیاستدستتالش  -

 (2/11/1385، همان) کاربردی و غفلت از علوم انسانی و علوم پایه

علمى نسبت به فرهنگ  یک خود آگاهى جمعى در همه محیطهاىضرورت بوجود آمدن  -

 (9/1387/ 24)همان، آمیز و زورگویانه غربى وارداتى و تحکّم

های نو و گشودن افقهای همت برای بوجود آوردن قدرت پیشرفت علمی و باز کردن راه -

 (26/9/1383همان، در علوم تجربی )جدید 

مان، )ه یشى علمىنو آورى و نو اندبه اجتهاد و  علوم مربوط به مسائل صنعتى و فنّىنیاز  -

24/9/1387) 
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 یساز یاتیعمل -۳/2

اهداف عملیاتی و  موضوعات خردموضوعات و اهداف میانی به همان  اجراء، و سازی عملیاتیدر مرحله 

ها و ها و اثر سیاستشود. مرحله اجراء، معنی بخش نیتتبدیل می انهیسالماهیانه و خرد روزانه،  اقداماتو 

   ( 179:  1392مان نیت به واقعیت(.)دانایی فرد،حسن،برنامه ریزی هاست)ترج

بعضی از موضوعاتی که در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی، ناظر به عملیاتی نمودن تولید محتوای علم 

 است، عبارتنداز؛

ى جامع علمى تهیه و فراهم شد، کارهاى دیگرى هم بایستى انجام بگیرد؛ از بعد از آنکه نقشه -

دن ى علمى، و سپرى جامع علمى به صدها پروژهنظام مهندسى این نقشه، تبدیل نقشه جمله: ایجاد

ها و اساتید و مراکز تحقیقاتى ها به پیمانکاران امینى که عبارتند از همین دانشگاهاین پروژه

 (24/9/1387ها به همراه مشخص کردن نقش دانشجویان. )مقام معظم رهبری، دانشگاه

ل، عملیاتی و اجرایی شود در پیج و خمهای داالن وزارت یا شورای مصوبات شورای تحو -

 (  16/11/1381)همان، عالی انقالب فرهنگی نماند. 

 (8/8/1382، همان. )ایمو خوبی نکرده متناسبحرکت در خصوص علوم انسانی،  -

و انتخاب یک موضوع محتاج تأمّلِ عقلى و مطالعه  -در موضوعات حوزوی -تشکیل سمینار -

نظر و جمع بندی و به دستاورد رساندن ار گیری و فکر و ارائه آن توسط افراد صاحبو آم

 (13/9/1374همان، آن، توسط اداره کنندگان سمینار )

هاى ى اجرائى دارد. بایستى مسئولین دستگاهى جامع علمى، احتیاج به یک برنامهنقشه -

اده جامع علمى بتواند عملیاتى و پیى اى را طراحى کنند تا این نقشهدولتى بنشینند، برنامه

 (14/6/1389همان، شود و تحقق پیدا کند. )

، همان) برای تشویق جوانان برای روی آوردن به فراگیری علوم انسانی، امتیاز بدهید. -

2/11/1385) 

ی هاهیئت»های قانونمند و توأم با امکان داوری، و با حضور مناظره»ایده تولید علم در قالب  -

 (  16/11/1381همان، « )میداوری عل

وسپس  «فرصت برای نظریه سازان»ایده تولید علم)در علوم انسانی و تجربی( در قالب تمهید  -

ایده آنان توسط نخبگان فن و در محضر وجدان علمی حوزه و دانشگاه « نقد و بررسی»

 (  16/11/1381)همان،  باشد.
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حاشیه زنی( راه تولید علوم  ،)در مقابلتالیف، تولید کتاب و تولید مبانی و فکر -

 (2/11/1385انسانی)

 (24/9/1387)همان، قدرت سؤال و خدشه در فضاى علمىایجاد  -

همان، در زمینه علوم انسانی و تجربی ) صادرات و وارداتضرورت توازن و تعادل در  -

27/2/1388) 

رای آنها ب سانىغربى در علوم ان هاىاندیشه هاىفرآوردهتربیت دانشجویان را به اساتیدی که  -

 (29/10/1384همان، بت شده است، نسپرید. )

دانشمندان جوانِ مؤمن و از  ى علوم انسانىدر عرصه فراگیر، حرکت علمىِبرای ایجاد  -

 (29/10/1384همان، استفاده کنید. ) ایمان هاى باکردهتحصیل

، نهما. )شده استنظرات فیلسوف اجتماعى یا سیاسى در غرب توجه به نقد هایی که به  -

29/10/1384) 

 براى نوآورى علمىدو شرط  و جرأت علمى (هوش وافر، ذخیره علمى )قدرت علمى -

 (24/9/1387)همان، 

علوم انسانی، به خاطر  یبخصوص در زمینه I.S.Iچاپ نکردن بعضی از مجالت در  -

  (17/10/1383ها )غربی با ارزشهایسازگار نبودن با مبانی و 

. در زمینه علوم انسانی است بینى اسالمىبرزى که معتقد به جهاناستاد مضرورت تربیت  -

 (8/6/1388همان، )

 ان دنبالپژوهدانشمند و دانشنو به و فکر  حرفبرای رساندن اى پایگاه رایانهاستفاده از -

 (29/10/1384همان، حقیقت )

 گی بخش دولتیبا هماهن هاى به دانشگاهوابستهدر کنار دانشگاهها و  هائىپژوهشگاهایجاد  -

 (13/07/1390)همان، 

برای برطرف کردن نیازها )همان،  هاى به دانشگاهوابستهشرکت صنایع در پژوهشگاهای  -

13/07/1390) 

سازان در قلمروهاى گوناگون عقل تقدیر،جایزه دادن و تشویق خالقیت و اجتهادِ، نظریه -

 (  16/11/1381نظرى و عملى )همان، 

درصد تولید ناخالص داخلى تا پایان برنامه پنجم و  3پژوهش به  تحقیق و بودجه افزایش -

درصد  20هاى تحصیالت تکمیلى به افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسى به دوره

 (21/10/1387همان، )
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همان، وظیفه مسؤلین رها نکردن سرمایه گذاری در تولید علم و نوآوری است. ) -

13/07/1390) 

 سازمان  -۳

ی نیاز است که مسولیت این کار را به به سازمان، طراحی برنامه از پس م،علتولید سی و مدیریت مهندبرای 

عهده بگیرد. سازمان، ساختاری برای تولید محتوای علم و دانش است که شامل مناصب اجرائی)صف و ستاد( 

ک سبب داشتن ی بهباشد و و فلوچارت ها، چگونگی ارتباطات درون و برون سازمانی و گردش عملیات می

های خاصی را در جهت هدفی که قبال در فرآیند برنامه ریزی معین شده، ترسیم ساختار آگاهانه، فعالیت

پردازد یرا انجام دهد( م یدرکجا و چگونه، چه کار ،یبه سازماندهی منابع انسانی)چه کسهم  سازمان.کندمی

 توان ازمی ،در سازمان ییتهایفعال نیبر اساس چن .ها، نظارت و ارزشیابی داردعملکردها و خروجی برو هم 

بندی وظایف، تفویض اختیار وتثبیت عمل طبقه. اطمینان حاصل کرد ستادی و صفی یهاسالمت همه حوزه

 (18: 1385مسؤلیت و تعیین روابط به منظور همکاری مؤثر در انجام اهداف.  )اقتداری، 

 ظر به سازمان است عبارتند از؛  که در اندیشه مقام معظم رهبری نا موضوعاتی

 کاربردی، مراکز تحقیقات حوزهای علمیه، دانشگاهها، دولت، فرهنگستان ها، پژوهشگاهها ،دانشگاهها، مراکز

 و رشد علمی، مراکزهای انجمن، معلم تربیت مرکزی، مراکز کتابخانه بنیان،دانش دینی، واحدهاى تبلیغ

 اطالعای هشتیبان، آزمایشگاهها، دبستان، دبیرستان، مدرسه، شبکهپ عالی، ستادهای علمی، ستادهای قطب

 رسانی و...

های پیش بینی شده در برنامه از شود و فعالیتپاسخ داده می« کی،کجا و چگونه»در سازمان به سه پرسش 

ن به مازیرا بناست ساز کند.ضمانت تحقق پیدا می« سازماندهی، کنترل و باز خورد گیری»طریق سه فعالیت 

سازماندهی منابع انسانی نرم و سخت بپردازد و سپس بر عملکرد و خروجی آنها، نظارت و ارزشیابی و در 

 نهایت از آن، باز خورد گیری کند. 
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 سازماندهی  -1/۳

 ـی تیریمد نظام چارچوب توانمیولیدعلم که توسط آن ت سازماندرونی  ساختار یمهندسسازماندهی یعنی 

های برنامه وها استیس، اهدافشود که؛  مشخص دیبا یسازمانده درمرحله زد؛ رقم انسانی را علومی اجرائ

ی سازمان بمناص اتمیتقسبا چه  وی انسان بیترکبا چه  و یتیریمدی الگو چه براساس شده، میترس شیپ از

 -1شود:صه میلذا، عمل سازماندهی در سه فعالیت اصلی خال بود. خواهد و... ییاجرا اتیعمل گردش چه و

های ها و دستورالعملتدوین آیین نامهو  اختیارات تدوین حدود -2،طراحی چارت تشکیالتیو تعیین مناصب 

 (127: 1385)هاشمی ترسیم گردش عملیات -3، اجرایی

 باشند عبارتند از؛بعضی از موضوعاتی که در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی، ناظر به سازماندهی می

حترم مدیریت حوزه علمیه قم براى بالندگى بیشتر فقه و اصول و فلسفه و کالم و شوراى م -

 16/11/1381تفسیر و سایر موضوعات تحقیق و تألیف دینى اقدام کنند. )مقام معظم رهبری، 

  ) 

ریزِ یک هئیت برنامه ریزى براى حوزه علمیه وجود داشته باشد.حتماً باید یک شوراى برنامه -

 (8/9/1386ریزى مدرن الزم است. )همان، ز پیشرفتهاى برنامهواقف و آگاه ا

، اشراف، یقیناً پیشرفت کاروان علم و تحقیق در کشور احتیاج دارد به مدیریت، به نظارت -

 (26/9/1383همان، دهى و هدف معین کردن . )ریزى، جهتبرنامه

شورهاى اسالمى وارد اسالمى فکر کنید و در این خصوص با ک I .S .Iمرکز  روى ایجاد یک -

 (17/10/1383مذاکره شوید. )همان، 

 از فرهنگ عمیق اسالمی انسانی علوم تولید و فراوری مفاهیم اساسی هیهای علمحوزهوظیفه  -

 (8/8/1382همان، است. )

در مقابل تحوالت علمی؛ نه سرکوب  حوزه و دانشگاه فرهنگىی، ى نخبگان فکروظیفه  -

 (18/8/1385همان، هاست. )و نه تسلیم، بلکه مدیریت آن

ن، همای باشد. )عرف و فرهنگ خود ،بر طبق نیازهایریتی وتحلیل و فهم آن آموزشهاى مد -

18/8/1385) 

 (18/8/1385همان، برسانند. ) مسئوالن کشوررا به ى اتهاى تحقیقپروژهدانشگاهها نتیجه  -
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بر  پیشرفت کشور ى جامعتنظیم نقشه -حوزه و دانشگاه  -ى نخبگان کشورمجموعهوظیفه  -

 (25/2/1386همان، . )اساس مبانى اسالم

 به انتقالانقالب فرهنگى،  مثل وزارت علوم، هم در شوراى عالى دولتى هاىمجموعهتوجه  -

 (26/9/1383همان، توسط علوم انسانی غربی. ) به مبانى الهى و اسالمى اعتقادىبى

. هاى دنیا بشودعلمى و دانشگاهمرجع تحقیقات مراکز امام صادق علیه السالم دانشگاه  -

 (17/8/1385همان، )

ال ان دنبپژوهدانشمند و دانشنو به حرف و فکر برای رساندن اى پایگاه رایانهاستفاده از  -

 (29/10/1384همان، حقیقت )

دوران »ای و آغاز رشد کلیه علوم دانشگاهی ونقد متون ترجمه انقالب فرهنگی شورای -

های علوم انسانی و نیز علوم و فنون وصنایع و به ویژه رشته در عرصه« خالقیت و تولید

 (   16/11/1381. )همان، قرار دهدرا در اولویت ی معارف اسالم

اسالمى و رشد علوم و تولید فناورى و  سازىدانشگاههاى ما بار دیگر در صف مقدم تمدن -

 (   16/11/81 همان، فرهنگ، قرار گیرند. )

 (  16/11/1381همان، ) دچار فرسایش ادارى نشود. مراحل اجراء این ایده، -

« نهضت پاسخ به سؤاالت نظرى و عملى جامعه»شوراى محترم مدیریت حوزه علمیه قم  -

 (  16/11/1381 همان، را فعال کند. )

هاى پاسخ به کرسى( »2« پردازىهاى نظریهکرسى(»1تشکیل، حمایت و مدیریت از ؛  -

 (  16/11/1381همان، هاى نقد و مناظره )کرسى( »3و « سؤاالت و شبهات

 (  16/11/1381همان، ، به یک ارزش عمومى در حوزه و دانشگاه )«تولید نظریه و فکر»تبدیل  -

و « مناظرات علمى»، «پاسخ به سؤاالت»نهادینه شدن و تشویق جنبش تولید علم  -

 (  16/11/1381 همان،در کلیه قلمروهاى علمى حوزه و دانشگاه )« پردازى روشمندنظریه»

ندان هاى ایران و دانشمیقیناً روزى خواهد رسید که شما ببینید مرجعیت علمى یافتن دانشگاه -

ها یقیناً این را ایران را، چیز دور از دسترسى نیست؛ خیلى نزدیک به شماست. شما جوان

 (24/9/1387خواهید دید؛ من تردیدى ندارم. )همان، 

که  هایىها نیاز به انسانف تحقیقاتى، درمدیریت دانشگاهدر وزارت علوم و بخشهاى مختل -

 (26/9/1383همان، با نگاه مدیریتىِ کارآمد و پخته و سنجیده با این مسئله برخورد کنند. )

یک خود آگاهى جمعى در همه محیطهاى علمى نسبت به فرهنگ وارداتى و بوجود آمدن  -

 (24/9/1387)همان، آمیز و زورگویانه غربى تحکّم
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همان، و جود داشته باشد. )قدرت سؤال و ایجاد خدشه بایستی  فضاى علمىدر  -

9/12/1379) 

غربی ها  با ارزشهایچاپ نکردن بعضی از مجالت به خاطر سازگار نبودن با مبانی و  -

 (17/10/1383همان، )

پژهشگاهای غربی پژوهش علمی وکاوش علمی را در جهت منافع مادی خودشان انجام  -

 (17/10/1383 همان،)دهند. می

 کنترل، نظارت و ارزشیابی   -2/۳

ها در اجرای صحیح برنامه و انجام به موقع مسئولیت «ارزشیابی و نظارت»ر ساختای مهندسکنترل یعنی 

 حوزه زاآن،  تیاهم لیدلشود و به تولید علم شناخته می سازمانی اصل بخشکه به عنوان توسط افراد،

به معنی کنترل اجرای سازمان و برنامه مصوب و ارزشیابی نظارت  شود.تر می رنگ پر و جدا ،یسازمانده

اوری از طریق عرضه اطالعات به و د جمع آوری اطالعات، های ارزیابین شاخصیتدو از طریق

یزی رارزیابیِ فرایندهای برنامهو در نهایت  میزان تحقق برنامه از ارائه گزارش کیفی وکمی ها وشاخص

ارزشیابی برای بهبود برنامه است. مقایسه اهداف پیش بینی شده  .ارائه گزارش و تا اجرا و سازماندهی

 (119: 1383الوانی، (، )6: 1369برای خط مشی و نتایج حاصل از آن)برس 

ست عبارتند اارزشیابی  و نظارت، کنترلناظر به  ،یرهبر معظم انقالب اسالم اناتیدر ب که یاز موضوعات یبعض

 از؛

ى آید؛ این یکى از چیزهائى است که در مسئلهمسئله آمارگیرى، نظام ارزشیابى پیش مىدنبال  -

 (8/9/1386سازماندهى مطرح است. )مقام معظم رهبری، 

الى یى متین و کارآمد از فضسرعت بخشی به روند اسالمى کردن دانشگاه با تشکیل شبکه -

/ 15/7همان، آنان در دانشگاهها )ریزى و برنامه روحانى و حضور مستمر و توأم با نظارت

1368 )  

د، ریزى شوى جامع علمى طراحى و برنامههاى توسعه بایستى دقیقاًبر طبق نقشهبرنامه -

 (1389/ 14/6همان، وجود داشته باشد. ) همچنین سازوکار قوى براى نظارت

یرد از جام بگى جامع علمى تهیه و فراهم شد،کارهاى دیگرى نیزبایستى انبعد از آنکه نقشه -

 (9/1387/ 24همان، بر این پیشرفت علمى و حسن اجرا ) ى نظارتجمله، ایجاد شبکه
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ریزى، ، اشراف، برنامهیقیناً پیشرفت کاروان علم و تحقیق در کشور احتیاج دارد به نظارت -

 (26/9/1383همان، دهى و هدف معین کردن )جهت

« انسانی، پایه و کاربردی»طرح شده در علوم های منخبگان علمی حوزه علمیه بایستی نظریه -

 (  16/11/1381)همان، را  نقد و بررسی کنند. 

یکى از کارهائى که در سازماندهى حوزه الزم است، آمارگیرى است، ما از حوزه، آمار  -

ى روحانیت در کشور آمار درستى نداریم. وقت از مجموعهدرستى نداریم. به طریق اولى، آن

 (8/9/1386داریم، آمارگیرى هم یک دانش است. )همان، این کمبود را 

(. I.S.Iهای علمی مخالف مبانی غربی توسط مراکز علمی غرب)کنترل و عدم چاپ مقاله -

 (17/10/1383همان، )
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 بازخوردگیری -۳/۳

 احتمالی، عوامل و شناسایی عیوب گذشته فعالیتهای از بخش دیگری از ساختار سازمان، بازخوردگیری

 یریبازخوردگریزی است. درحقیقت و برنامه سازماندهینشده و بهینه لحاظ هاینشده و واقعیت ینیبپیش

. گیردیصورت م های برنامهکاستی های نظارت و ارزیابی برای ترسیم اقدامات اصالحی نسبت بهگزارشروی 

 یزی جدیدربرنامهبا هدف  نسبت به کل برنامه یگزارششده، فضاسازی جدید ،برنامه جدیددر نهایت نیز برای 

 شود. ارائه می

ست او عیب یابی  بازخوردگیریناظر به  ،یرهبر معظم انقالب اسالم اناتیاز موضوعات که در ب یبعض 

 عبارتند از؛

بر استفاده کنیم و این فاصله توانیم از راههاى میانما از لحاظ علمى از دنیا عقبیم، ما مى -

شود. )مقام معظم  کاف و زخمى که به وجود آمده، ترمیمپیموده شده و کمبود علمى و ش

 (22/8/1381رهبری، 

هاى اى در کیفیت تدریس و تدرّس در سطح حوزهجانبهباید یک تحول عمیق و وسیع و همه -

کشور به وجود آورد، ما نقصها و کمبودهاى زیادى داریم که باید نظام درسى، آن کمبودها 

 (8/1385/ 17دیر بشود. )همان،  را جبران کند؛ نباید بگذاریم

ى مفاهیم از این طرف به آن طرفِ دنیا منتقل دنیا، دنیاى امواج است. با امواج و رایانه، همه -

ى امروز ما، آن را دارد. شود...ما از این دنیا عقبیم، این یک عیب قطعى است که حوزهمى

 (13/9/1374)همان، 

ى نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلى کم گسترش هاکه کار اصلىِ ماست، به زمینه« فقه»  -

 (1374/ 13/9همان، پیدا کرده است. )

، همانآشکارِ عدم گسترش محتواى حوزه است. ) یکى دیگر از نارساییهاى حوزه، نارسایىِ  -

13/9/1374) 

حوزه یک عیب اساسى در امر تبلیغ دارد و آن این است که تبلیغ از آن جدا شده است.  -

 (13/9/1374همان، )

بزرگ محسوب  شود که به نظر من یکى از عیوبآن چیزى که در فضاى علمى ما مشاهده مى -

کنیم، گردد این است که دهها سال است که ما متون فرنگى و خارجى را تکرار مىمى
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کنیم؛ اما در خودمان قدرت سؤال ها تعلیم و تعلّم مىکنیم و بر اساس آنخوانیم، حفظ مىمى

 (9/12/1379یابیم. )همان، دشه نمىو ایجاد خ

وجود دانشجویان زیاد در دانشگاهها )رشته علوم انسانی( و کار نکردن روی علوم انسانی  -

 (8/6/1388همان، ) مایه نگرانی است. بینى اسالمىجهانو ارتباط آن با 

اید نب دهى و سازماندهى در حوزه انجام گرفته، مطلقاًى تشکیالتآنچه که تاکنون در زمینه -

 (8/9/1386اکتفاء کرد، نواقصى داریم. )همان، 

 -ى کشورندهاى علمیهها و حوزهکه مدیران آن در دانشگاه -هاى علمى کشوردستگاه -

 که ما از دانشگاه و -افکار مشخص کنند که براى تولید علم، آزاداندیشى علمى و تضارب

اند؛ چقدر پیش ى را انجام دادهچه تالش و کار بزرگ -حوزه این مسائل را مطالبه کردیم

 هاى صنعتى و دستگاه کشاورزىاند و چه کارهاى دیگرى را بایستى انجام دهند. دستگاهرفته

 (2/1/1383همان، کشور هم توضیح دهند. )

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

های مقام معظم رهبری استخراج سر فصل اصلی اندیشه 27« و برنامهمحتوا، سازمان »های از ترکیب مولفه

شاخص خواهیم داشت که  81شود. چنانچه در یک طرح تفصیلی برای هر کدام سه شاخص تعریف کنیم می

 موجب گسترده تر شدن الگو می شود.

 بازخوردگیری کنترل و نظارت سازماندهی سازمان
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نتیجه گیری: هدف اصلی این مقاله، ارائه الگویی برای طبقه بندی اندیشه های مقام معظم رهبری در تولید 
لفه د بر سه موو هر بع« محتوی، برنامه و سازمان»علوم انسانی اسالمی  تمدن ساز بود. این الگو بر سه بعد 

و « یساز یاتیعملی و ریازخوردگی،  بگذار استیس»، «یتجرب علومی، اسالم یانسان علومی، علوم اسالم»
الگوی  ایناستوار است. امکان گسترش منطقی آن نیز وجود دارد. « یزیر برنامهو  و نظارت کنترلی،سازمانده»

یر تبدیل یک اندیشه به محصول را روشن می کند، تولید علوم  را مشخص و مس« محوری ،  فرعی و تبعی»نقاط 
ضمن اینکه وزن و ارزش هر کدام از متغییرها را برای مهندسین، برنامه ریزان و مدیران اجرائی همسو با تمدن 
 اسالمی، تبیین می کند. در هر قسمت  به عنوان نمونه، به بعضی از سخنان مقام معظم رهبری نیز اشاره شده است. 
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 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

479 

 

 علم دینی

 211ولی اهلل عباسی

 

 

 چکیده

های مهم در بین اندیشمندان مسلمان سازی علم و معرفت، یکی از دغدغهبحث از دینی کردن و اسالمی

ر نوع ها و الگوهای متعددی در این زمینه ارائه شده است. به طور کلی همعاصر است که تا کنون روش

 ،ی به مسالهلک هایی است. در نگاهیفرشپردازی در باب علم دینی مبتنی بر مبانی و پیشتبیین و نظریه

ی از سنخ شناختشناختی. مبانی علمشناختی و مبانی دینمبانی علم است: یدو دسته مبان یدارا ینیعلم د

ن است. ه حوزه الهیات و فلسفه دیشناختی متعلق بشناسی و فلسفه علم است و مباحث دینمسائل معرفت

فاده از با است مقاله مورد نیدر اشناختی علم دینی است که ترین مبنای دینقلمرو و گستره شریعت مهم

علم  یستیچ بحث و نیپس از تبب سندهیقرار گرفته است. نو یو بررس لیتحل ایروش اسنادی و کتابخانه

در  یثرو حداک یعمده حداقل کردیپرداخته، و دو رو ینیلم دع دیدر تول نید یقلمروشناس ریبه تأث ،ینید

است و هر دو بُعد  انهگرایجامع یکردیرو نید یکثرحدا هیرا مورد بحث قرار داده است. نظر نهیزم نیا

 ت،یو جامع اءیدعوت انب یرگیبا استناد به جهت دگاهید نی. اشودیرا شامل م نید یو اخرو یویدن

 اسالم اثبات شده است. نید تیو خاتم یجاودانگ

 قلمروشناسی دین، جامعیت دین، هرمنوتیک فلسفی.علم دینی،  واژگان کلیدی:

 

 

 

                                                           

 yahoo.com1362v_abbasi@موسسه اسراء،  -211 
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 مقدمه و بیان مساله: 

رفت که شکل گ ینیو د ینسبت به مسائل علم یمتفاوت شناختیو معرفت شناختیروش یبا آغاز دوران تجدد، مبان

از  یبه طور کل نیرا گرفت و د ینید میتعال یجا جیآن به تدر دیدعلم به مفهوم ج دو شد. نیا انگاریموجب تعارض

 ؛ همو،38 :1386 )ر.ک: نصر،زدایی از علوم و معارف شروع شد و فرایند قداست کنار گذاشته شد یمباحث علم نهصح

 ره،یو غ یفلسف ،ینید -ینیشیداشت که آن را از علوم و معارف پ یمنحصر به فرد یهایژگیو دی(. علم جد25 :1382

ا بود. ب گرید یهاروش یاخت در حس و تجربه و نفشنآن منحصر نمودن روش  یژگیو نیترساخت و مهمیم زیمتما

 ینظر یهایها و کاستتیمحدود برخیدچار  ینید ریکه علوم متجددانه و غ دهیامروزه بر همگان آشکار گرد ن،یوجود ا

ن کرد یاله» هالنواقص، مس نیرفع ا یاست که در جهان غرب در راستا یرو چند نیاز ا؛ اندیعمل یمنف یهاامدیپ زیو ن

و  نید یبه سو یعلوم تجرب نمطرح شده است و به طور روزافزون، دانشمندان و متخصصا «علم خداباورانه» ایو  «علم

 آنها نیخصوص برگزار شده است و آخر نیسال گذشته چند کنفرانس در ا ستیاند. در بکرده دایپ شیگرا تیمعنو

 .(147: 1380)ر.ک: گلشنی،  رگزار شدبدر کانادا  1998بود که در تابستان سال  «خداباورانه نهیزم کیکنفرانس علم در »

 یاسالم ای یسازینیحرکت د عیدر تسر یگریعوامل د ،ینید ریعلوم غ یهایدر جهان اسالم، افزون بر توجه به کاست اما

 یجوامع را با نوع نیا یعلم یهاطیمح ،یبه جوامع اسالم ینید ریمتجددانه و غ کردن علوم موثر بوده است. ورود علوم

 یعلوم گر،ید یوجود داشت و از سو یو اسالم ینید یهابه حفظ ارزش لیسو، م کیروبه رو ساخت؛ از  یدوگانگ

ه، گذشت نیو از ا ندگذاشتینم یباق ینید یهابه باورها و ارزش یبندیپا یبرا یشود که مجال چندانیآموزش داده م

ستفاده از ا لیبه دل یجوامع غرب شرفتیو پی، و انسان یعیبه علوم طب یتوجهیب لیبه دل یمشاهده رکورد جوامع اسالم

 ادی اتیو نظر یاز مبان یبخش یخواند؛ ضمن آنکه ناسازگاریعلوم فرا م نیاز ا یریگمسلمان را به بهره شمندانیآنها، اند

دانه و متجد یچون و چرایکامل و ب رشیمانع از پذ ،یعلم یهاافتهیبودن  ینیقی ریو غ ،ینید یهاهو آموز یشده با مبان

 یرشمند نگازین ،ینیمعرفت د اتیم با تداوم حأتو یو صنعت یرشد اجتماع نیآنها همت گمارند؛ چرا که تضم یهاروش

 داشتند. زیسر ست ینیبود که گاه با معارف د یبه علوم دیجد

 های پژوهشپرسش اهداف و

دد؛ یکی گرمی باز یعلم دین هبه دو جنب هاپرسشاین  از یاست. بسیار موجب شدهرا  ییهاپرسشعلم دینی  هطرح اید

 ه دینی وتوان بینخست این است که آیا علم را م هاست. پرسش اصلی در جنب «یدین» اینکه یاست و دیگر «علم»اینکه 

 هلسفاز مباحث را که بیشتر با ف این دسته ؟دهدشدن را به آن می یدین هعلوم، اجاز یهاو آیا ویژگی ؟غیر دینی تقسیم کرد
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« یاختشنعلم یمبان» اصول و مبانی مطرح در این زمینه را با عنوانو « یشناختمباحث علم» علم آمیخته است، با عنوان

یا دین، امکان آ ه علم، دینی و غیردینی دارد؛دینی علم دینی این است که به فرض اینک هاساسی در جنبپرسش  شناسیم.می

تواند هایی میویژگیشرایط و با دارا بودن چه  به طور خاص ،به طور عام و اسالم ،و توان دخالت در علم را دارد؟ دین

شناختی یندمبانی علم دینی در این زمینه را مبانی و « شناختیمباحث دین» ها را با عنوانبه عرصة علوم پا نهد؟ این ویژگی

 کنیم.یاد می

ای هها، روشانسانی از دیگر پژوهش تمایز تحقیقات در علوم یهاشناختی، موضوعاتی همچون مشخصهدر مبانی علم

ای هاجتماعی، شرایط صحت تبیین در علوم انسانی و شأن معرفتی گزاره انسان و کنش انسانی در حوزة فردی و همطالع

  قابل بررسی است. علوم انسانی

نها ها یا نبود آبرخورداری از این ویژگی ایی در خود دین است کههشناختی، بررسی ویژگیهدف بحث از مبانی دین

 علم دینی )اسالمی(شناختی سازد. در بررسی مبانی دینممکن یا ناممکن می علوم هدر دین اسالم، ورود آن را به عرص

علوم انسانی ممکن  هبه حوز ها، ورود این دین رااز کدام ویژگیپرسش اصلی این است که برخورداری دین اسالم  نیز

شود: نخست اینکه آیا باور دینی صادق است و دین آشکار می های دین در این زمینه با بررسی چند اصلکند. ویژگیمی

دین  این دفحجت است؛ دوم اینکه دین اسالم در زندگی بشر به دنبال چه اهدافی است. آیا ه شناختیتاز حیث معرف

در زندگی این سرا نیز از اهداف این دین  تنها سعادت اخروی و رسیدن به نجات در سرای دیگر است یا اینکه سعادت

دین به دست ما رسیده، ممکن است و در صورت امکان فهم، آیا این فهم  است؛ سوم اینکه آیا فهم آنچه از محتوای این

نجم دنیا تا کجاست؛ پ اسالم نسبت به امور دنیوی و حدود دخالت دین در چهارم اینکه شمول گسترة دین معتبر است؛

هد. دخاص، مجوز ورود این دین را به موضوعات علوم انسانی می اینکه آیا زبان دین به طور کلی و دین اسالم به طور

ه دنبال . در این نوشتار بمبانی از حصر عقلی به دست نیامده و ممکن است بتوان مواردی را به آن افزود گفتنی است این

 دین لمروق در آن وجود که هاییهستیم؛ ویژگی نیبر مبنای قلمرو و گستره د (اسالمی) ینیدعلم تبیین امکان تحقق 

 .سازدمی ممکن را دینی علم از گفتن سخن اسالم،

 پیشینه پژوهش

ساله به عنوان یکی از مباحث مهم در دهد که در چند دهه اخیر این ممروری بر سیر تاریخی بحث علم دینی نشان می

سازی علوم مورد توجه برخی از اندیشمندان در شرق و غرب واقع شده و هر یک به فراخور حوزه علم و دین و اسالمی

اند. سید حسین نصر از اولین اندیشمندانی است که از نگاهی های معرفتی خود، الگوهایی در این زمینه پیشنهاد کردهحوزه
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(. پس از وی، محمد نقیب 1382و  1380انه به نقد علم جدید و در پی آن به تبیین علم قدسی پرداخت )گرایسنت

سازی علم سخن گفت. پس از عطاس، ( از اسالمی1374) گریاسالم و دنیویالعطاس، متفکر مالزیایی، در کتابی با عنوان 

 هایی در این زمینه برگزار شد. مایشافراد بسیاری در کشورهای اسالمی، از دانش دینی سخن گفتند و ه

در ایران قبل از انقالب اسالمی، برخی از عالمان و روشنفکران دینی انتقاداتی را به سیستم آموزش عالی و سکوالر شدن 

سازی علم برآمدند. در میان باورمندان به امکان جامعه دانشگاهی مطرح نمودند و با پیروزی انقالب اسالمی در صدد دینی

( بر این باورند که تمامی 1387ای، مانند دیدگاه سید منیرالدین حسینی و سید مهدی میرباقری )ضرورت علم دینی، عدهو 

ای معرفتی هتوانند دینی یا غیر دینی باشند و دینی کردن تمامی ساحتها و حتی قواعد منطق و ریاضیات میمفاهیم، روش

(، ضمن نادرست تلقی کردن تقسیم 1386و  1372آملی در برخی آثار خویش ) اهلل جوادیباید مورد توجه قرار گیرد. آیه

 یاز علم سکوالر تا علم دیندینی و غیر دینی، معتقد است که علم یکسره دینی است. دکتر مهدی گلشنی در کتاب 

خسرو  داند. دکتر(، داشتن رویکردی خداباورانه، جهت تفسیر دستاوردهای علمی برای دینی بودن علم را کافی می1385)

های دخالت باورهای دینی در ساختن علوم را نشان داده و در صدد است ( راه1382) هویت علم دینیباقری نیز در کتاب 

 شناسی و تربیت دست یابد. تا به علم دینی در حوزه برخی از معارف از جمله روان

 روش پژوهش

مدارک  استفاده از اسناد و»ای و مبتنی بر تفسیر متون است. نهآوری اطالعات در این پژوهش، اسنادی، کتابخاروش جمع

، ولی های موجود بودهگیرد که یا تحقیقی تاریخی در دست انجام باشد و یا تحقیق مرتبط با پدیدهزمانی صورت می

ز اسناد و امحقق در صدد شناسایی تحقیقات قبلی درباره آن موضوع برآمده باشد و یا آن که پژوهش نیاز به استفاده 

(. با توجه به این نکته که اصالت یک پژوهش اسنادی، به اصالت و 256: 1382)ساروخانی، « مدارک را ایجاب نماید

ردازان پگیرد، در پژوهش حاضر تالش شده است به منابعی که نظریهاهمیت منابعی است که در آن مورد استفاده قرار می

 ارجاع داده شود.اند، علم دینی به رشته تحریر درآورده

 چیستی علم دینی

ان مخالف»و ، وجود دارد عه ماجام درشناسی، اقتصاد و ... شناسی، جامعهمانند روان« علم دینی»ای که از ترین تلقیرایج

 این است که مسلمانان (،1381ملکیان، )دهند و نقد قرار می بحث غالباً این معنای علم دینی را مورد« دینی علممنتقدان  و

 قلی، علمهای ناز نو به تولید علم همت گمارند و فقط با تکیه بر آموزه (کتاب و سنت) دینی با مراجعه به متون معتبر
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اصلی و طرفداران ن امدعی از یک . اما حقیقت این است که تقریباً هیچ(120-150 :1385 نصیری،)دی پدیدآورند جدی

و حتی پیروان فرهنگستان علوم  (1386 آملی، ؛ و جوادی1381 ؛ نصر،1382؛ باقری، 1380 گلشنی، مثالً:)« علم دینی »

له اصلی این است که بین عقالنیت ااند. مس، چنین سخنی بر زبان نرانده(1385 و جعفرزاده، 1387 مثالً: میرباقری،ی )مالاس

ر بحث ب واقع، علم دینی درهای وحیانی ناسازگاری پدید آمده و بحث از ها از آموزهو درک متعارف انسان کنونی بشری

هم توجه جدی و عمیقی به »و  بگیرد را جدی« هم عقالنیت بشری»ی داشت که «علم»توان سر این است که آیا می

ن، )گنولوم جدید دارند عها را علیه گیریشدیدترین موضع که داشته باشد؟ حتی در میان کسانی« های وحیانیآموزه

تکمیل علوم موجود را ناصواب دانسته و سخن  و یا اصالح و(، 10فصل ،1381 ،مو؛ ه1377، نصر؛ 1365؛ همو، 1378

دهد توان یافت که نشان میسخنانی می (243-250 :1382 باقری،)اند آورده از روش تأسیسی در تولید علم دینی به میان

 لمیع ای در این علوم هستند تاآفرینیکامل علوم نوین نیست، بلکه ایشان نیز در پی تحول گذاشتن منظور آنها کنار

 حاصل آید که هماهنگ با دین و نگاه دینی باشد.

 :گونه تعریف کرداینعلم دینی را توان به طور خالصه می

 کند؛ تکیه( که علی القاعده مورد قبول دین هم هست)بر مبادی تصوری و تصدیقی صحیح  .1

 تغذیه کند؛ و (بشر ل و هم دستاوردهای معتبر معرفتیهم نق)محتوایش از منابع معرفتیِ مورد قبول اسالم  .2

 در راستای غایات مورد انتظار دین باشد؛ .3

توسط افرادی  علمی طبیعتاً چنین، شاره شود که در مجموعااست؛ و البته خوب است « میالعلم اس»علم، یک  آن

 دارند.خودسازی گام برمی تربیت ودر مسیر  و تواند حاصل شود که کم و بیش به اخالقیات پایبندندمی

 

 رویکردها در باب قلمرو دین و علم دینی

ی اشود نوع معینی از سلوک فردی و اجتماعی را برگزیند و به گونهتلقی و برداشت انسان از دین و قلمرو آن موجب می

کند، در ی میخاص عمل نماید. کسی که نگاهی سکوالر به محدوده دین دارد و آن را محدود به امور شخصی و جزئ

ورزد و دین را صرفاً منش و روش خویش، از دخالت دادن دین در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی امتناع می

کند. اما دین در نگاه فردی که رویکردی غیرسکوالر و جامع نسبت به قلمرو دین به امور شخصی و آخرتی منحصر می

 های زندگی فردی و جمعی بشر حضور پررنگ دارد.الیهکند و در همه دارد، معنای عامی پیدا می
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هر یک از الگوهای پیشنهاد شده برای تولید علم دینی بر شناخت خاصی از علم و دین استوار است. مدعی امکان علم 

شناسی است. بر همین شناسی و دینای از مسائل علمگیری در باب پارهدینی در هر یک از وجوه آن ناگزیر از موضع

اییم. شناختی علم دینی تبیین و تحلیل نمرا به عنوان مبنای دین نیدساس، در ادامه تالش خواهیم کرد تا قلمرو و گستره ا

 به طور کلی دو رویکرد عمده در باب گستره دین وجود دارد: رویکرد حداقلی و رویکرد حداکثری. 

 

 رویکرد حداقلی

در امور اجتماعی، سیاسی  نیدر اخروی محدود کرده و بر آن است که رویکرد حداقلی، محدوده و گستره دین را به امو

امروزه میان نواندیشان دینی رواج  این رویکرد .است نه بیش از آن راحداقل الزم را به ما آموخته  و تربیتیاخالقی  و

 تو سیاس، اخالق ماعاجتعلم، آخرتی، منکر دخالت و حضور دین در عرصة  دارد. اینان با محصور کردن دین در سعادت

 ،ی؛ شبستر1376قائل هستند )ر.ک: سروش،  امور دنیویطریق، دین را سکوالریزه کرده، به جدایی دین از هستند و بدین 

 (.1996 ،ی؛ الجابر1379برکات،  و؛ ظاهر 1993؛ ظاهر، 1379

 ینیمراجعه کرد، چون فهم متون د ینیبه متون د توانینم نیقلمرو د نییطرفداران نظریه دین حداقلی معتقدند که در تع

در باب قلمرو آن، فهم  ژهیو هیو نظر نیاز د یو قلمرو آن است، و هر انتظار نیانتظار ما از د دیو تحد نییدر گرو تع

ساسی دین فرض ابه عبارت دیگر، پیش .شودیآشکار م نیاز د رونیدر ب انتظار نیرا به دنبال دارد و ا ینیاز متن د یخاص

ر( از انتظارات ما )بش»یابی به مسأله قلمرو دین از راه مراجعه به متون دینی نادرست است و این است که پاسخ حداقلی

 (.135: 1376؛ ر.ک: همو، 390: 1373سروش، )تعیین کننده قلمرو دین است « دین

شناسی در معرفت شناختی است که ریشهتوان گفت که این دیدگاه از سویی دیدگاهی فلسفی و معرفتواقع می در

 کند.شناختی است که از هرمنوتیک فلسفی تغذیه میفلسفه علم دارد، و از سوی دیگر دیدگاهی تفسیری و دین

هان ج بهدهی شکل ، از راهدر فرایند شناختانسان ذهن کرد که را طرح نظریه این غربی  مدرناندیشه در جریان  کانت

 شناسیمی، ماندبر ما پدیدار شدهکه ، ما اشیاء را چنان. بنابرایناستما فعال های آگاهی (، در تمامدهش تجربه پدیدار )یعنی

 از حوزهدر آثار جدیدتری دیدگاه را . این (56-50: 1367؛ همو، 120: 1370)کانت،  وجود داردنفسه فیچنان که نه آن

، 1372؛ برگ، 255: 1385)اتکینسون و دیگران،  _ اجتماعی شناسیو روان شناسی گشتالتروان _شناسی معاصر روان

ومی مورد استفاده کوانتفلسفه علم مابعدپوزیتیویسم منطقی و نیز فیزیک فلسفه عرفان، معرفت، شناسی ، جامعه(235: 1ج



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

485 

 

مشاهده » که طبق آن باشدیم سمیویتیعلم مابعدپوز مهم در فلسفه یهاسرفصل اند. به عنوان مثال این مساله ازقرار داده

همچنان که در  ای (7، فصل1381؛ گیلیس، 4: فصل1394؛ همو، 2، فصل1381)چالمرز،  «است هیگرانبار از نظر

 «است یانو زب ینظر یبر اساس چارچوب یتأثرات حس ریمشاهده مشتمل بر تفس» شود،یمعرفت گفته م یشناسجامعه

هیچ »ود شن که در فلسفه عرفان و فلسفه دین در بحث از تجربه دینی و عرفانی گفته میو یا همچنا(. 88 :1376 ،ی)مولک

؛ پراودفوت، 1383)کتز، « تر تجربههای عادیای( وجود ندارد، نه تجارب عرفانی و نه گونهواسطهتجربه خالصی )بی

ساز چنین نگرشی در حوزه معارف ههای هرمنوتیکی زمیندر دوره معاصر نیز برخی گرایش(. Katz, 1987؛ 2، فصل1377

 دینی و متون وحیانی شدند.

های هانس گئورگ گادامر، تصوّر خاصّی های گوناگون هرمنوتیکی، هرمنوتیک فلسفی به ویژه دیدگاهدر میان گرایش

در افق شود، وجود دارد. بر اساس این رویکرد، فهم متن کلّی که شامل فهم متون مقدّس دینی هم می از فهم، به طور

های فرضها و پیشدانستهپذیرد و مفسّر در تفسیر متون دینی، همواره متأثّر از ذهنیّت، پیشخاصّی صورت می معنایی

 .(2، فصل1381؛ واینسهایمر، 1: فصل1380: نه؛ بالیشر، 1382)ر.ک: گادامر،  خود است

نیز در  کند و گادامربا دیگر فالسفه تحلیل می ، مساله فهم را متفاوتهستی و زمانمارتین هایدگر در کتاب مهم خود، 

ی ریزی بنیاندهد. به طور کلی، هدف هایدگر پیهرمنوتیک خود، همین تحلیل هایدگر را مبنا و اساس کار خود قرار می

( به ویژه هستی انسان )دازاین( است؛ تحقیقی که در طول تاریخ فلسفه غرب مورد Beingبرای تحقیق در معنای هستی )

(. بنابراین، روش کار هایدگر که تفسیر و تحلیل 288: 1381؛ همو، 152-151:ص1383فلت واقع شده است )هایدگر، غ

( و پدیدارشناسانه ontologicalشناسانه )دازاین و تبیین ساختار وجودی آن است، روشی هستی

(phenomenological( و در عین حال هرمنوتیکی )hermeneuticalاست. برخالف بی ) شتر فالسفه که فهم را

(. 376: 1386داند )هایدگر، می« بودن-جهان–در»ای از گیرند، هایدگر فهم را گونهای میان انسان و اشیاء در نظر میرابطه

 یئیش ما سرشت تر،قی. به عبارت دقشودیخاص شروع م یئیبه عنوان ش ءیش کیبا لحاظ کردن  یهر فهماز دیدگاه وی 

 م،یکه دار هاییت و دلمشغولیدر رابطه با تعلّقا ایبلکه همواره فهم اش ،کنیمک نمیگونه که هست، درآنو  تشیّرا با تمام

 یخاصّ یدهاها و کاربراستفاده یرا برا ایاش یعنی ؛«میکنیم یدر فهم، امکانات خود را فرافکن» دگریها ری. به تعبمیفهمیم

 .مینیبیآماده م

از منتقدان مهم  یکیهرش،  کی(. ارGadamer, 1994: 440) دیگویسخن م هافهمشیپو  هایداورشیگادامر هم از پ

 داندیبودن فهم م ینیسالح در تهاجم گادامر به ع نیرومندتریو ن دهیا نتریرا محکم «داوریشیپ هینظر»گادامر،  شهیاند
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از  گاهچی. ذهن هرودیبه سراغ آن م ییهایداورشیاز متن، مفسّر با پ ی، در هر فهمگادامر(. به نظر 324: 1395)هرش، 

 نیا«. است یخیتار یانسان موجود»که  دهدینشان م ریتعب نیبا ا ینکته را گادامر گاه نی. استین یخال هایداورشیپ

 یاصو شکل خ نیّتع هایداورشیپ لهیبه وس ش،یکه از پ کندیم یزندگ یکه انسان همواره در افق معناست نیسخن بد

  .(36: 1380نیا، )قائمی در آن نقش دارند هایداورشیاست که پ یخاص تیانسان موقع یده است؛ افق زندگکر دایپ

اساس، متن  نیاست. بر ا یی( معناpluralism) گراییو کثرت« معنا نیعدم تع»در باب فهم متن،  یسخن نیچن ندیبرآ

 زین دای( درdeconstruction) شکنیاست. شالوده تنهاییب یو حامل معان تابدیرا برنم ایگانهی نیّثابت و مع یمعنا

مسلمان با  شانیاز نواند برخی. (Eco, 1994: 32-34است ) نظرهم رگادام یفلسف کیمعنا با هرمنوت یرناپذینیّدر تع

ما با موارد »ارند: د دیمتن تأک یمعنا نیّبر عدم تع ند،گوییسخن م نید یرپذیکه از قرائت یفلسف کیاز هرمنوت یریالگوگ

ار یر اختد اریبس ییو احتماالت معنا یو چه مقدس( با معان ی)چه بشر یکه متون مروییروبه یریکث اریبس قیو مصاد

است.  یذات نیّامر باشد که متن واجد ابهام و التع نیامر ا نیا حیتوض یبرا نییتب ایحدس  نترییقو دیماست. شا

 ریسو تنها تف تابندیمتعدد را برم یرهایمتون بدون استثناء تفس یتمام. »(294 :1373؛ ر.ک: همو،195 :1377)سروش،

 (.287 :1385؛ ر.ک: همو، 20 :1379، ی)مجتهد شبستر« ممکن و درست اصالً معنا ندارد

ا این سازد؛ زیرمیرا فراهم علمی ساز تشکیک در لزوم مرجعیت دین در مباحث پذیرش این مبنای هرمنوتیکی، زمینه

ون را از متو تولید علم بر مبنای دین دین  تعامل علم وبخشد که فهم آن دسته از عالمانی که لزوم را قوّت می احتمال

های دیگری تهدانسها و انتظارات خاص آنان متأثر بوده است؛ پس اگر عالمی با پیشدانستهاند از پیشاستنباط کرده دینی

 .کندمین یاستنباطچنین سراغ متون دینی برود، به 

 

 نقد و بررسی

شاند که از کفلسفی می ورود تفصیلی در این بحث، ما را به چالش گسترده با بسیاری از اصول و مبانی هرمنوتیک

 کنیم، و آن نکته اینمی ایمهمّی که در این بحث است، اشاره هحوصلة این نوشتار خارج است؛ امّا به اختصار به نکت

وجود دارد. مفسّر « سراغ متن رفتنبه انتظار پاسخ، به »با « گیری تفسیر  طبق انتظار مفسّرلشک»است که فرق روشنی میان 

د. این مطلب روباشد، به سراغ متن میکه متن در باب پرسش او پاسخی داشته به انتظار دریافت پاسخ و به احتمال این

باشد که متن همان پاسخ را بدهد و در و انتظار داشته غیر از آن است که مفسّر از پیش، پاسخی را برای خود آماده کرده 
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ت که اهل اس« تفسیر به رأی»این همان . دل متن بیرون بیاورد از، مقام تفسیر متن بکوشد که همان معنای مورد انتظار را

گیری بهره اهای اعتقادی و دینی خود، به شدت به مقابله با این پدیده برخاسته، روش صحیح قرآن رگیریبیت در موضع

: 27،ج1403اند)ر.ک: حرعاملی، از خود قرآن و سیره و سنت پیامبر و خبرگان حقیقی قرآن و شاگردان این مکتب دانسته

من آمن بی مَن فسّر برأیه »پیامبر اکرم)ص( نقل شده است که خداوند فرموده است:  از (.59-54: 1، ج1413؛ کلینی، 45

؛ مجلسی، 45: 27، ج1403)حرعاملی، « قی و ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینیکالمی و ما عرفنی مَن شبّهنی بخل

ند هایم همان(؛ کسی که با رأی خود کالم مرا تفسیر کند، به من ایمان نیاورده و کسی که مرا به آفریده291: 3، ج1403

  ست.کار برد، بر آیین من نیسازد، مرا نشناخته است و کسی که در آیین من قیاس به

خواهد پیام یای است که مدر تفسیر متن، مفسّر به دنبال معناسازی نیست؛ بلکه به دنبال درک معنا است. مفسّر گیرنده

ها داوریحقیقت اگر بخواهد پیش خواهد معناسازی کند. درکه فعّالی باشد که با فاعلیت خویش میمتن را بگیرد، نه آن

ه پیامد ک کندخودش را بر متن تحمیل میکند؛ بلکه ذهنیّت د، متن را تفسیر نمیهای خویش را محور قرار بدهو ذهنیت

-164: 1394 ،ی؛ واعظ485_481: 1393عباسی، ر.ک: )گرایی معنایی است است گرایی و کثرتگرایی، نسبیآن ذهن

171 .) 

 یبه درست توانیا نمر یمتن چیه ،یفلسف کیاست؛ بر اساس هرمنوت یمعرفت گراییینسب ،یفلسف کیاز لوازم هرمنوت یکی

 میاهخو یدیهستند و با هر بار مراجعه به متن، فهم جد هاتیو ذهن هافرضشیپ ریها همواره تحت تأثفهم رایز د؛یفهم

شه قابل مناق ینیو هم درون د ینیهم از منظر برون د گرایییروشن نخواهد شد. نسب گاهچیمتن ه یینها یداشت و معنا

( paradoxical) نماییو متناقض سازیرانیوارد است، خود و گرایییکه به نسب ینقد اساس ،ینیبرون د است. به لحاظ

الزم  شضینق دقاز صدق آن، ص گر،ید ری. به تعبدآییاز شمول آن نسبت به خودش عدم شمولش الزم م یعنیآن است؛ 

 .دآییم

اکرم)ص(  امبریقرآن داللت دارند. پ یو امکان فهم همگان گراییینسب یبر نف یمختلف اتیروا زین ینیمنظر درون د از

 زی. و ندیرا بفهم اتشیو آ دیشیندی(؛ در قرآن ب209و132 :37، ج1403)مجلسى،  ؛«اتهیتدبّروا القرآن و افهموا آ: »دیفرمایم

دو فّک خود بجود و  انیدر مبر آنکه قرآن را  ی(؛ وا350 :69)همان، ج «هایف تأمّلیلم  و هیفکّ نیلمن الکها ب لٌیو»فرمود: 

 فراس،ابى ؛36 :1، ج1413 نى،ی)کل« تدبّر هایف سیقرائه ل یف ریاال ال خ»فرموده است:  زی)ع( ن ی. امام علشدیندیدر آن ن

 .ستین یریخ چیدر آن نباشد ه شهیکه اند یدندر خوان دباشی آگاه ؛(476 :10ج ،1989 متقی هندى، ؛300 :1 ج ،1376
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تا  رایاست؛ ز السالمهمیمعصومان عل ریغ یفهم قرآن براشناخت و امکان  ات،یروا نیشده در ا هرفتیپذ فرضشیپ

 . دهندیمردم قابل فهم و درک نباشد، آنان را به تأمل و تدبّر در آن فرمان نم یبرا یانوشته

در امر  تیو شکاک گراییینسب یبر نف یگرید لیدل تواندیتمسّک به قرآن امر شده است که م زین یمتعدد اتیروا در

المظلم  لیالل الفتن کقطع کمیفاذا التبست عل»اکرم )ص( نقل شده است:  امبریاز پ یتیباشد. در روا ینیو متن د نیفهم د

بر شماست که به  ردیشب تار شما را فراگ یهاها چون پارهکه فتنه یزمان(؛ 17 :92، ج1403)مجلسى، « بالقرآن کمیفعل

 اتیبا فرض عدم امکان فهم آ رایامکان فهم قرآن مفروغٌ عنه دانسته شده است؛ ز ات،یروا گونهنیدر ا. دیآور یقرآن رو

 یابیبودن قرآن در ارز اریمع انگریب اتیروا نیچنو لغو خواهد بود. هم دهیفایها باز فتنه ییرها یتمسّک به قرآن برا

 ثیکتاب اللّه و السنّه و کل حد یمردود ال ءیکل ش: »فرمایدمی است. امام صادق )ع(  نیامکان فهم د گرید لیدل اتیروا

که  یثیو هر حد شودیبه کتاب خدا و سنّت بازگردانده م یزی(؛ هر چ242 :2)همان، ج« کتاب اللّه فهو زخرف وافقیال 

 .آراسته است یبا کتاب خدا موافق نباشد باطل

 اتیسنجش روا اریاگر فهم قرآن ممکن نبود هرگز آن را مع رایبر امکان فهم قرآن داللت دارد؛ ز یبه روشن تیروا نیا

که  یزیچ اریقابل فهم دانسته شده است؛ ز جه،یو در نت اتیسنجش روا اریقرآن مع ،نابراین. بدادندیسره از ناسره قرار نم

 .تواند بود گریمطالب د یابیارز زانیچگونه م ستین شنخود مبهم است و مراد از آن رو

 

 اکثری و قلمرو دینرویکرد حد

، این یافت نیتوان در اندیشة غالب مفسران و اندیشمندان اسالمی در باب قلمروشناسی دمهم و اساسی که می مبنای

نیازها بشر آمده، یا اینکه دین ، و آیا دین برای پاسخگویی به همة «گیری دعوت انبیا چیستهدف و جهت»است که 

 باشد.انسان می یاخروی و فرد ییازهاامری شخصی بوده و صرفاً جوابگوی ن

 آوران آسمانی، مردم را به سوی چه مقصود یا مقاصدیاز تحلیل غایت بعثت، پاسخ به این پرسش است که پیام مقصود

کنند؟ آیا دعوت انبیا به اهداف آخرتی و سعادت معنوی محدود است یا مصالح معیشتی و سعادت این جهانی دعوت می

اندن ای برای رسبه سوی خدا و آخرت است یا افزون بر آن، برنامه یهای انبیا صرفاً هدایترد؟ آیا آموزهگیرا نیز فرا می

دانند، و افراد بشر، در مواجهه با انبیا چه مردم به رفاه دنیایی نیز هست؟ پیامبران رسالت خویش را در چه قلمروی می

 انتظاری از آنان در دل دارند؟
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ز آنان ابیا به لحاظ عملی نیز اهمیت دارد؛ چرا که انتظار دو جانبة پیامبران و مخاطبان گیری دعوت انجهت بحث

ر گیرد. هدف بعثت، مورد و ثغور انتظاها، بر اساس فهم حدّ و مرز رسالت انبیا شکل میدیگر و ارتباط عملی بین آنیک

ها به نآ سازد. پاسخ مردم و اقبالخاطبان را موجّه میکند و همچنین توقّع پیامبران از مموجّه بشر از انبیا را تعیین می

بدون نی یابد و دیدعوت انبیا، بر فهم قلمرو رسالت و هدف بعثت مبتنی است. بر این مبنا، مفهوم دینداری، تعیّن می

از طرف  ند وکگیری دعوت انبیا، از طرفی تصوّر فرد از نبوّت را ترسیم میشود؛ بنابراین فهم، جهتجامعه تعریف می

ویر جا که تصزند. از آنمواجهة وی با دعوت انبیا اعمّ از اقبال یا اعراض و تصدیق یا تکذیب را رقم میدیگر، چگونگی 

گیری بعثت، در واقع درک وی از گوهر دین است، ساختار دینداری شخص بر اساس تصوّر وی از جهتفرد از هدف 

 گیرد.دعوت انبیا شکل می

 ارجاع داد:توان به سه تصویر عمده گیری دعوت انبیا را میگوناگون از جهت یی، برداشتهاطور کلّ به

 جوید.را در امور دنیایی و حیات این جهانی میرسالت . تصویر دنیاگرایانه: دیدگاهی که هدف 1

 دهد.را در مقولة اخالق و حیات آخرتی بشر نشان می هدف رسالتکه  دیدگاهی. تصویر عقباگرایانه: 2

 د.دانمیهر دو جنبة حیات دنیایی و آخرتی بشر  جامعگرایانه: دیدگاهی که هدف رسالت را . تصویر جامع3

که  گرایانه استگرایانه و آخرتدهند، تصویری عقباکه برخی از نواندیشان دینی از دعوت انبیا ارائه می تصویری

 شود.هر دو جنبة حیات بشری را شامل می« گرایانهجامع» دارد. در مقابل، دیدگاه یرا در پ ینیعلم د ییمعنایب

 به و یا مقصود بالعرض و غایت اتبالذ غایت را از طریق و اخروی دنیوی نگر دارند، اهدافجامع دیدگاه که متفکرانی

وند خدا آنها به ز دنیا و رساندنا مردم انبیأ اعراض دعوت اند. آنها معتقدند حقیقتکرده جمع و قصد ثانوی قصد اولی

 دنش را از غرق خداوند مأمورند تا انسان اند، آنها از جانبآمده و اخالقی قلبی بیماریهای درمان ایاست. انبیا بر متعال

 سمانیو انبیا مأمور آ استبشر  اند برایانبیا آورده که ربانی بارگاه سوی به و هدایت رهایی دهند. اما پیام در دنیا نجات

 شود.ب باید محقق بشری دنیوی در حیات غایات اما این انبیاست تعالیم اتبالذ غایت ،اخروی بشرند. اهداف هدایت

ثال، م عنوان انبیا سازگار نیست. به با دعوت آدمی حیات اشکال دارد. همة گریزناپذیری و اقتضائات بشری، لوازم حیات

و  ظلم صورت به اجتماعی در شکل که بشر است طبیعت اقتضای جوییو ستیزه گریذات، استخدام خودخواهی، حب

 تحقق گفت توانمی طور مسلم سازد. بهو خداوند دور می را از معنویت انسان وضعیتی یابد. چنینمی استبداد تجلی

 اجتماعی اتو مناسب دنیوی معیشت اصالح دلیل، انبیا همین است. به ممتنع شرایطی چنینانبیا در  بعثت اتبالذ هدف
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با توجه به این مساله است که معتقد است: مقصود اصلی  رازیگنجانند. فخر می خویش برنامة بشر را نیز در سرلوحه

جهانی اعراض دهد و آنان را به امور تمتعات این ارسال نبی این است که مردم را از اشتغاالت دنیوی و وابستگی به

 (.115: 8ج :اتیاخروی و اهتمام به آخرت دعوت کند)رازی، ب

 هاییهاز نظر حوز یاسالم ینید هایدر گزاره یکه تنوع  فراوان میابییدر م )ع( تیاهل ب ثیو احاد میبا تأمل در قرآن کر

 اخالق، عبادت ات،یاله هایکه در حوزه شمارییافزون بر مسائل ب یندی متون. دارد وجود دارند، تعلق آنها به هاکه گزاره

حاکم بر  نیو جانوران، قوان اهانیگ اها،یو در نزمی و هاآسمان نشیمانند آفر جهانینای امور از اند،کرده انیو حقوق ب

فت قلمرو گ توانیم ایآ یسخن گفته اند، ول فراوان زین رهیبهداشت و درمان و غ ه،یانسانها تغذ یشناسروان ،یجوامع انسان

 اند؟گفته یدرباره آنها مطالب ینیاست که متون د هاییشامل تمام حوزه نید

وان صرفاً با تای مستدل نیازمندیم و نمیروشن است که برای تعیین قلمرو و گستره دین در موارد گفته شده، به نظریه

ی موجه نایل اهای گوناگون معرفتی به تعیین قلمرو دین به گونهداشتن به حوزه های دینی بر اساس تعلقبندی گزارهطبقه

اشد ها پرداخته بشویم که دین به طور استطرادی به مسائل آنرو میها با این احتمال روبهشد؛ زیرا حداقل در برخی حوزه

جو کنیم وباید در متون دینی دالیلی را جست و این احتمال تنها با استناد به دالیل نظری محکم قابل دفع است؛ بنابراین،

را در سه محور جامعیت دین اسالم، کمال و بحث که خود به تعیین و تحدید قلمرو دین پرداخته باشند. بدین منظور، 

 گیریم.خاتم بودن آن پی می

 

 جامعیت دین

را ورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ چرود که باید مشمار میجامعیت دین یکی از مباحث مرتبط به قلمروشناسی دین به

های قطعی ها و روایتکه جامع بودن دین، نشانگر گستردگی آن خواهد بود؛ به ویژه، با ثابت شدن جامعیت دین، تمام آیه

ین ها نیز دهای آنمربوط به امور دنیایی و طبیعی و علمی نیز جزو منابع دین خواهد بود و احکام، معارف و دستورالعمل

 آید.ر میشمابه

جامعیت دین همسو با هدف نزول آن از سوی خداوند است، و هدف نزول هم، همان هدف خلقت انسان است؛ زیرا 

ها و معارف الزم برای رسیدن به آن هدف را هم به وی ابالغ خداوند که انسان را برای هدفی آفریده، باید دستورالعمل

آن برنامه  ها، فرستاده و تمامها و شایستگی آنگوناگون به نسبت نیاز انسان کند. خداوند، بخشی از این برنامه را در مقاطع
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با نام اسالم، به دست حضرت محمد)ص( و اوصیای او برای بشر آورده شده است. با توجه به این که هدف از آفرینش 

 تمام رفتار بشر با برنامهانسان، رسیدن تمام افراد بشر به سعادت و کمال مطلوب است و الزمه این امر این است که 

ها مشخصی در مسیر رسیدن به آن هدف قرار گیرد، جامعیت اسالم به این است که همه نیازهای بشر از احکام، دستورالعمل

 و معارف الزم برای رسیدن به سعادت را دارا باشد.

وَ یَوْمَ نَبْعَثُ »فرماید: است که میسوره نحل  89یکی از آیاتی که برای اثبات جامعیت اسالم به آن استدالل شده، آیه  

 َو رَحْمَةً ءٍ وَ هُدیًهؤُالءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ  کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهیداً عَلی فی

 «.لِلْمُسْلِمینَ وَ بُشْری

نی قرآن، بیانگر و روشنگر همه چیز معرفی شده است و بنابراین، آیه را دلیل بر جامعیت اسالم در این آیه، کتاب یع

اره ها اشاند. احادیث فراوانی در ذیل این آیه شریفه از اهل بیت نقل شده است که برای نمونه به برخی از آندانسته

چ چیزی نیست مگر اینکه در کتاب و سنت وجود کند که فرمود: هیکنیم. یونس بن حماد از امام صادق)ع( نقل میمی

 إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یْقبِضْ »فرماید: جامعیت دین می باره(. امام رضا )ع( نیز در74: 3، ج1373دارد )العروسی الحویزی، 

عَ ءٍ بَینَ فِیهِ اَلْحَالَلَ وَ اَْلحَرَامَ وَ اَلْحُدُودَ وَ اَلْأَحْکَامَ وَ جَمِییانُ کُلِّ شَیْفِیهِ تِبْ اَلْقُرْآنَ  حَتَّى أَکْمَلَ لَهُ اَلدِّینَ وَ أَنْزَلَ عَلَیهِ نَبِیهُ)ص(

پیامبر خود را نگرفت تا دین را براى او  (؛ همانا خداوند عز و جل جان97: 1417بابویه، )ابن «مَا یحْتَاجُ إِلَیهِ اَلنَّاسُ کَمَالً

چه مردم بدان نیاز تاد که شرح هر چیز در آن است، حالل و حرام و حدود و احکام و آنکامل کرد و قرآنى به او فرس

 است.دارند همه را در آن بیان کرده 

. تبیان بودن قرآن 2چیست؟ « کل شیء». مقصود از 1در ارزیابی این استدالل باید دو مطلب درباره این آیه بررسی شود: 

 به چه معناست؟

همه چیز است، اعم از « کل شیء»را مدلول ظاهری آن بداند، یعنی بگوید مقصود از « شیءکل »اگر کسی مقصود از 

چه به هدایت انسان ارتباطی ندارد؛ در این صورت به باالترین حد جامعیت چه هدایت انسان به آن وابسته است و آنآن

ایی)ره( در اشکال بر این مطلب اظهار قرآن قائل شده است؛ ولی این ادعا با اشکال رو به رو شده است. عالمه طباطب

یعنی از طریق  شود،شود که از کالم استفاده میاشتقاق یافته، به بیانی گفته می« بیان»که از ماده « تبیان»دارد که واژه می

نگر همه اتوانیم از الفاظ قرآنی چنین داللتی را دریابیم، یعنی الفاظ قرآنی به حسب فهم ما بیداللت لفظی، و چون ما نمی

را همه « کل شیء»را به معنایی محدودتر ترجمه کنیم و مقصود از « کل شیء»ریز و درشت عالم نیستند، در نتیجه باید 
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چیزهای مربوط به نیازهای انسان در هدایت شدن بدانیم؛ چیزهای همچون معارف حقیقی درباره مبدا، معاد، اخالق، 

 (.325: 12تا، ج: طباطبایی، بیاحکام شرعی، مواعظ و قصص هدایت کننده)ر.ک

ه چنماید که در تفسیر این آیه وارد شده و قرآن را دربردارنده همه علوم راجع به آنایشان در ادامه به روایتی اشاره می

ظر نفرماید: اگر این روایات صحیح باشند باید از ظاهر کلمه تبیان صرفبوده و هست و خواهد بود، معرفی کرده و می

چه از اسرار و رموز است و پیامبر و ائمه )ع( قادر های لفظی ندانیم و بگوییم آنمقصود از آن را منحصر به داللتکنیم و 

حفظ  و« کل شیء»ها هستند نیز در قرآن وجود دارد. ایشان در پایان به اقتضای سیاق آیه، محدود بودن معنای به فهم آن

تری از مفهوم آیه برسیم، در همین جا به برخی از آن نکه به برداشت دقیقگزیند. برای ایمعنای ظاهری تبیان را بر می

 کنیم.روایات اشاره می

ءٍ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِی الْقُرْآنِ تِبْیَانَ کُلِّ شَیْ»اند: امام صادق )ع( در روایتی با اشاره به آیه مزبور چنین فرموده

« دْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِیهِالْقُرْآنِ إِلَّا وَ قَمَا تَرَکَ اللَّهُ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْعِبَادُ حَتَّى لَا یَسْتَطِیعَ عَبْدٌ یَقُولُ لَوْ کَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِی حَتَّى وَ اللَّهِ 

از  -به خدا سوگند  -ا آنجا که (؛ یعنی خداوند بیان همه امور را در قرآن نازل کرده است، ت1: حدیث1، ج1413)کلینی، 

در  ای بتواند بگوید: ای کاشهیچ چیزی که بندگان به آن نیاز دارند، فروگذار نکرده است و هیچ چیزی نیست که بنده

 قرآن نازل شده بود، مگر اینکه در قرآن نازل شده است.

عْلَمُ مَا فِی األَرَضِینَ وَ أَعْلَمُ مَا فِی الجَنَّه وَ أَعْلَمُ مَا فِی انی َالَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ أَ»در روایت دیگری نقل شده است 

چه را در بهشت و دوزخ دانم و آنها و زمین است میچه در آسمان؛ یعنی همانا به آن«النَّارِ وَ أَعْلَمُ مَا کَانَ وَ مَا یَکُونُ

 دانم. چه را که بوده و هست میدانم و آناست می

؛ یعنی این امور را از کتاب «یقول: فیه تبیان کلّ شیء _عزّ و جلّ  _علمت ذلک من کتاب اهلل »دهند: ( ادامه میامام )ع

 فرماید: در قرآن بیان همه چیز وجود دارد.دانستم؛ زیرا خداوند می -عز و جل -خداوند

همه چیز از طریق قرآن حاصل آمده  فرمایند: علم ایشان بهحضرت در این دو روایت با استناد به آیه مورد بحث می

در کالم امام)ع( را به امور مربوط به هدایت انسان منحصر سازیم، « همه چیز»رسد که مقصود از است. دشوار به نظر می

در صورتی که این قبیل روایات صحیح باشند، ناگزیر باید از معنای  -که به نقل از عالمه طباطبایی گفتیمچنان -رواز این

 نظر کنیم یا ظهور کلمه تبیان در خصوصهای لفظی دارد، صرفکه طبق نظر ایشان اختصاص به داللت« تبیان»ی ظاهر

را حفظ کنیم، باز هم به این « کل شیء»های لفظی را اساسا منکر شویم، ولی در هر دو صورت اگر معنای ظاهری داللت

ایق است و این بدان معنا نیست که افراد عادی و غیرمعصوم نتیجه خواهیم رسید که قرآن در متن واقع مشتمل بر همه حق
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نیز به همه معانی باطنی و ظاهری قرآن راه داشته باشند. بنابراین با فرض این که آیه و روایات یاد شده، جامعیت به معنای 

ود؛ چرا که علم واهد بمورد نظر را اثبات کنند، این جامعیت برای غیرمعصوم صرفا جنبه ثبوتی داشته و قابل دستیابی نخ

ان االنبیاء و االئمه صلوات اهلل علیهم یوفقهم اهلل و یؤتیهم من »انبیاء و ائمه از علم خداوند متعال نشأت گرفته است: 

(؛ یعنی خداوند به 100: 1تا، جبیعطاردی، «)مخزون علمه و حکمه ما الیؤتیه غیرهم، فیکون علمهم فوق علم اهل الزمان

 شان است.ها فوق علم اهل زمانی خود از علم و حکمت خویش عطا کرده و لذا علم آنانبیاء و اولیا

رسد ادعای جامعیت حداکثری قرآن به دلیل ظهور بخشی از این آیات و روایات در این مطلب، در مجموع به نظر می

 ا در نگاه نخست ممکن استباشد. این ادعادعای است که به سادگی قابل انکار نیست، هر چند اثباتش نیز آسان نمی

ای دینی، های متناهی از گزارهبسیار عجیب یا حتی نامعقول بنماید؛ زیرا تصور این مطلب بسیار مشکل است که مجموعه

ها  یا عدیلتواند با برخی تدربردارنده علوم و معارف متناهی بشری باشند؛ اما کسی که به چنین جامعیتی معتقد باشد، می

ا قابل فهمتر کند؛ مثالً، یک تعدیل ممکن است این باشد که کتاب خدا را شامل اصل و ریشه همه علوم و ها آن رتاویل

ای است که برخی روایات به آن اشاره دارند. تعدیل احتمالی معارف بدانیم، نه تمام کلیات و جزئیات علوم و این نکته

رف، اعم از بی واسطه و باواسطه است؛ بدین معنا که قرآن دیگر این است که گفته شود اشتمال قرآن بر همه علوم و معا

های شاند، اما روشمار دیگری وجود دارند که در قرآن ذکر نشدهطور مستقیم بیان کرده، ولی امور بیبسیاری از امور را به

 در اختیار داشتن این ها در قرآن آمده است و مخاطبان اصل وحی یعنی پیامبر و امامان معصوم)ع(، باآگاهی یافتن از آن

اند. سرانجام ممکن است به یافتهها بر همه علوم و معارف )به استثنای امور غیبی مختص ذات احدیت( احاطه میروش

این تاویل تمسک شود که معانی باطنی قرآن بسیار فراتر از معانی ظواهر الفاظ آن است و بر اساس همین نکته که در 

 ه، جامعیت حداکثری قرآن قابل توجیه خواهد شد.روایات نیز بر آن تاکید شد

 

 جاودانگی دین و جامعیت آن 

ها در طول اعصار ارائه بخشی را برای تمام انسانهای دین، این است که جاودانه بوده، برنامه حیاتیکی از ویژگی

ال و امث« تبیان لکل شیء»یات گونه که آدهد. بر این اساس یکی از ادله جامعیت دین، جاودانگی آن است؛ زیرا همانمی

 کند، نیز دلیل بر جامعیت آن است؛ زیرا اگر دلیلیآن دلیل بر جامعیت اسالم است، آیاتی که داللت بر جاودانگی دین می

چه که به هدایت بشریت انسان وابستگی دارد، آورده اثبات کرد که اسالم برای همیشه سند هدایت است، پس باید آن

 آید و این بر خالف جاودانگی است. این زمینه نیازمند مراجعه به راهنمای دیگر الزم میباشد و گرنه در 
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ند. از نظر اتاریخ نشانگر آن است که در مقاطع گوناگون، بنا به مصالحی، پیامبرانی از سوی خدا مأمور هدایت بشر بوده

من  شرع لکم»تا آخر جهان، یکی بیش نیست که: قرآن، همه پیامبران، بشر را به یک دین دعوت کرده اند و دین از اول 

الدین ما وصی به نوحاً و الذی اوحینآ الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین والتتفرقو فیه کبر علی 

ریع کرد که (؛ برای شما دینی را تش13)شوری،« المشرکین ما تدعوهم الیه اهلل یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب

دین را برپا  ایم کهایم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه کردهچه بر تو وحی کردهبه نوح توصیه کرده کرده بود و از آن

کنید بر مشرکان دشوار است، خدا هر کسی را نگه دارید و در آن تفرقه اندازی نکنید. تحمل چیزی که به آن دعوت می

 کند.   گزیند و کسی را که به او باز گردد هدایت میرمیکه بخواهد برای رسالت خود ب

اشند بگوهر تعالیم انبیاء الهی دعوت به پرسش خداوند است. لذا آیین نوح، ابراهیم، موسی و عیسی )ع( همه بر حق می

نسان معرفت او بین این تعالیم ناسازگاری نیست. غالب همه این تعالیم تأمین سعادت و تکمیل انسان است. کمال حقیقی 

(. از نظر قرآن 1باشد )نهج البالغه، خطبهبه خداوند و تقرب به اوست. رسالت انبیاء دعوت انسان به بندگی خداوند می

ه ها در طول اعصار ارائبخشی را برای تمام انسانهای دین اسالم، این است که جاودانه بوده، برنامه حیاتیکی از ویژگی

 (؛ و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.107)انبیاء، « رحمه للعالمین و ما ارسلناک اال»دهد: می

امبر کنیم. پیاز پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت )ع( احادیث زیادی در این باره نقل شده است که به دو روایت اشاره می

(؛ حالل 260: 2، ج1403)مجلسی،  «حاللی حالل الی یوم القیامه و حرامی حرام الی یوم القیامه»فرماید: اکرم )ص( می

شریعه محمد »از امام رضا )ع( نیز نقل شده است که  من تا روز قیامت حالل، و حرام من تا روز قیامت حرام است.

(؛ شریعت محمد)ص( تا روز قیامت 555: 18، ج1403)حرعاملی، « التنسخ الی یوم القیامه و ال نبی بعده الی یوم القیامه

 از او تا روز قیامت پیامبری نخواهد آمد. شود و پسنسخ نمی

شود این است که با توجه به اینکه زندگی بشر همواره در حال تغییر و تحول است، پرسشی که در اینجا مطرح می

توان دین اسالم را متناسب با همة های آدمی را با ثبات دین پیوند داد؟ چگونه میتوان تحول زمان و نیازمندیچگونه می

 ها دانست؟ زمان

ای است که مطابق با طبیعت و فطرت اولیه او باشد. اسالم نیز در پاسخ آن است که بهترین برنامه هدایت بشر برنامه

وضع قوانین و احکام خود، با رعایت همین اصل، ارکان و عناصر را در احکام خود لحاظ کرده است که باعث جاودانگی 

. برخی از عناصر که باعث پویایی شریعت اسالم شده و احکام و قوانین آن را برای اندها در همه اعصار شدهو پویایی آن

 همیشه جاودانه ساخته عبارتتد از: 
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. توجه به اهداف و معانی زندگی انسان: اسالم در تشریع احکام خود به معانی و حقایق و روح زندگی انسان توجه 1

ه دور از هر گونه تصلب بر شکل و ظاهر زندگی، هرگز با مظاهر توسعه کرده است نه به ظواهر و پوسته آن؛ از این رو، ب

بلکه با تشویق به توسعه تمدن، یعنی علم، کار، تقوا، اراده و همت و استقامت، »و علم و تمدن مخالفت نورزیده است، 

هایی ر بشر شاخص(. اسالم در خط سی100: 1359)مطهری، « خود نقش عامل اصلی پیشرفت تمدن را به عهده گرفته است

ها، ها و تباهیدهند و از سوی دیگر در برابر انحراف، سقوطنصب کرده است که از یک سو مسیر و مقصد را نشان می

 های دسته دوم. اند یا از شاخصهای دسته اولدهند. همه مقررات اسالمی یا از شاخصهشدار می

های شریعت اسالم، قوانین متغیر برای نیازهای متغیر: یکی از ویژگیبینی . بیان قوانین ثابت برای نیازهای ثابت و پیش2

آن است که بر نیازهای ثابت انسان مهر ثابت زده است و نیازهای متغیر آدمی را تابع نیازهای ثابت قرار داده است 

 (. 122: 1362)مطهری، 

آوردن احکام شرعی از طریق مراجعه به . تشریع اجتهاد: اجتهاد که عبارت است از تالش برای استنباط و به دست 3

 گرفت. مجتهد باید مسائل فرعیکتاب و سنت و قواعد بدیهی عقلی، در عصر پیامبر اکرم )ص( و ائمه )ع( صورت می

پیش آمده را با اصول قوانین شریعت اسالم بسنجد و حکمی منطبق و سازگار با اصول ثابت استنباط کند، و فروع و 

ام توان، در عین حفظ ثبات و کلیت احکه اصول و نیازهای ثابت پیوند زند. در واقع از طریق اجتهاد مینیازهای متغیر را ب

 دین به همة مسائل جدید پاسخ گفت. 

بندی احکام و قاعده اهم و مهم: اسالم به پیروان خود اعالم کرده است که همه دستورات اسالم ریشه در یک . مالک4

ها بیان شده و در صورت تقابل مصالح ز سوی دیگر در خود اسالم درجه اهمیت مصلحتسلسله مصالح عالی دارد. ا

ی که هایگوناگون، اسالم اجازه داده است که کارشناسان اسالمی، با سنجش میزان اهمیت مصالح و با توجه به راهنمایی

 (.105تری را انتخاب کنند )مطهری، همان: های مهمدر تعالیم اسالم آمده است، مصلحت

 

 کمال دین اسالم و جامعیت آن

یکی از مباحث مرتبط با جامعیت دین، کمال آن است. این بحث در تفکر اسالمی، کم و بیش ریشه طوالنی دارد، هر 

اعتدال و  رو وگذار تفکر میانهچند اوج آن را در گفتمان دینی معاصر شاهد هستیم. در تفکر اهل سنت، شافعی که بنیان

ای هرود، بیش از همه چیز بر این اصل تاکید کرد که کتاب الهی به شیوهشمار میول فقه در اندیشه سنی بهگذار اصبنیان



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

496 

 

مختلف حلّال تمام مشکالت و حوادث حال و آینده است. این اصل به گفته نصر حامد ابوزید از آن جهت مهم است که 

ور های گفتمان دینی حضها و رهیافتدر تمامی گرایش در تاریخ عقلی و فکر ی ما بسیار برجسته بوده و تا به امروز

داشته و دارد و عقل در عالم اسالمی و عربی را به عقل تابع که کارش تأویل متن و بیرون کشیدن معانی مختلف از آن 

 (. 21: 1992است، مبدّل کرد )ابوزید، 

ودی مؤید این نظر است. نویسندگان و مطالعه و تحقیق در تاریخ اندیشه اسالمی در دو شاخه شیعه و سنی تا حد

شان قهیکنند و آن را بعضاً حتی مبنای استدالل فهای مختلف به کمال دینی استناد میاندیشمندان شیعی معاصر نیز به روش

ی که معتقد کس»کند: عنوان مثال شیخ فضل اهلل نوری در مخالفت با مشروطیت از جمله چنین استدالل میدهند، بهقرار می

وری، )ن« به جعل قانون باشد از ربقه اسالم خارج است... چنین اعتقادی منافات با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین دارد

بینیم که در مجلس کتب قانونی پارلمنت را آورده و در دایره احتیاج به قانون قائل به توسعه امروزه می(. »175: 1374

 (.267: 1، ج1362)ترکمان، « اند...شده

توان گفت که دین کامل است، اما جامع نیست. عدم معیت و کمال دین با یکدیگر در مرتبط هستند. یعنی نمیجا

جامعیت دین به این معنا نیست که دین ناقص است. یعنی در دین باید چیزهایی که نیست. دین دارای اجزایی است که 

هدف خود برسد کمال پیدا خواهد کرد. طبق آیات قرآنی شود و پس از آن که تمام شد، اگر به با جمع آن اجزا تمام می

الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فالتخشوهم و اخشون الیوم اکملت لکم دینکم »دین هم تمام و جامع است و هم کامل: 

ا نترسید و ه(؛ امروز کافران از دین شما ناامید شدند. از آن30)مائده،« و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االسالم دینا

عنوان یک دین برای شما از من بترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام ساختم و از اسالم به

 راضی شدم.

کمال هر چیز، عبارت است از رسیدن آن چیز به فعلیت و وضعیتی است که با آن شیء مالیم و سازگار باشد. به تعبیر 

هایی را دارد که متناسب با آن شیء و سازگار با طبیعت و ها و استعدادهای وصول به فعلیتدیگر، هر موجودی زمینه

سرشت و استعدادهای درونی او است. بنابراین، کمال هر شیء را باید در ارتباط با غایات و اهداف آن شیء فهم کرد و 

بارت است از چیزی که تمامیت شیء آن کمال شیء ع»توان از کمال یک پدیده سخن راند: ها، نمیبدون توجه به آن

 (.65: 1425)خمینی، « شوداست و نواقصش بدان وسیله رفع می

شود، ولی هنگامی که یک امر وجودی را با اشیاء بنابراین کمال صفتی وجودی است که موجودی به آن متصف می

ه بسا موجب نقص کمالی نیست بلکه چ بینیم نسبت به بعضی کمال و نسبت به بعضی دیگر نه تنهاسنجیم، میمختلف می
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ای از کماالت را ندارند مثالً باشد. نیز برخی دیگر به طور کلی استعداد واجد شدن پارهو کاهش ارزش وجودی آن می

تواند علم و دانش برای انسان کمال است ولی سنگ و چوب استعداد واجد شدن آن را ندارد. و آن موجود کامل می

راین، کمال حقیقی هر موجود عبارت است از صفت یا اوصافی که فعلیت اخیرش اقتضای واجد شدن تر شود؛ بنابکامل

(. و درباره دین 9: 1377ها را دارد و امور دیگر در حدی که برای رسیدن به کمال حقیقیش مفید باشد)مصباح یزدی، آن

 ترین ادیان است.م، کاملتوان گفت: برخی از ادیان در مقایسه با دیگری کامل بوده و اسالنیز می

اینکه اکمال دین اسالم در آیه شریفه )آیه اکمال( با نزول چه حکم و معارفی صورت گرفته است، با شأن نزول آن 

(، قول درست این است که آیه 587: 1، ج1373ارتباط مستقیم دارد. بر اساس شواهد و قراین نقلی )العروسی الحویزی، 

اده شده است؛ هنگامی که پیامبر )ص( به دستور خداوند، تمام حاجیان را در محلی به نام اکمال در حجه الوداع فرست

 غدیر خم گرد آورد و حضرت علی )ع( را پیشوای پس از خود برای مسمانان، معرفی کرد.

 110، غدیرالکند، متواتر است و بنابر نقل عالمه امینی در کتاب روایتی که این شان نزول را برای آیه شریفه نقل می

(. حتی کسانی 165: 2، ج1416اند )امینی، تابعی به صورت متواتر این شان نزول را برای آیه اکمال نقل کرده 84صحابه و 

های خودشان درست است. از جمله ها، بر اساس مالکاند و تعدادی از آناز اهل سنت به گردآوری این احادیث پرداخته

(. 448: 1کند )همان، جوص این حدیث را جمع کرده، و به این روایت تصریح می، طرق و نصالوالیهطبری در کتاب 

عصبان، اند و برخی از متاند، به این کتاب و محتوای آن اشاره کردهبرخی از کسانی که به معرفی طبری و آثار وی پرداخته

 اند.قرار داده او را به دلیل تالیف این کتاب و گردآوری اسناد و طرق حدیث غدیر، مورد انتقاد،

درباره نصب حضرت علی)ع( به « الیوم اکملت لکم دینکم»امام باقر )ع( دربارة شأن نزول این آیه فرموده است: آیه 

(. بنابراین بر اساس این شأن نزول 246: 3، ج1421امامت به وسیله پیامبر اکرم )ص( فرستاده شده است)ر.ک: طبرسی، 

ت، کمال مورد نظر در آیه شریفه با تعیین حضرت علی)ع( به صورت جانشین حضرت که صدر و ذیل آیه نیز مؤید آن اس

پیامبر)ص( و امام حاکم مسلمانان صورت گرفته است که پس از آن، ترس مسلمانان از بین رفت. به بیان دیگر پس از آن 

شود تا دین به کمال خود بایست مطرح ماند که میشود یک چیز باقی میای از احکام و معارف مطرح میکه مجموعه

است. در واقع طبق این آیه جامعیت و کمال دین را باید در پرتو قرآن و عترت مورد « والیت و امامت»برسد و آن هم امر 

رد: بگوید از دو عنصر قرآن و عترت )امامت( نام میمالحظه قرار داد پیامبر هم وقتی از میراث گرانبهای خود سخن می

 (.211ا: ت)بحرانی، بی« تَضَلُّوا أبداًم الثّقَلِین کتابَ اهلل وَ عِترَتی أهلَ بَیتی فإن تَمَسَّکتُم بهِما لَنإنّی تارِکٌ فیکُ»
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 خاتمیت دین اسالم و جامعیت آن

الم )ص( اند که با وفات پیامبر استقریر دیگر برای اثبات جامعیت، خاتمیت اسالم است. مسلمانان همگی بر این عقیده

ها ارسال رسل و انزال کتب و سلسله نبوت ختم گردید و به طور یقین پیامبر دیگری بعد از او نخواهد آمد و انسانپرونده 

شوند. این عقیده مورد اتفاق و اجماع همه مسلمانان و از شان محروم میبرای همیشه از فیض حضور انبیا در میان

کار کند، در حقیقت نبوت پیامبر اکرم )ص( را انکار کرده است. رود و هر کس آن را انشمار میضروریات دین اسالم به

عنوانی است که خود قرآن کریم بر پیامبر خاتم )ص( داده و « ختم نبوت»گونه که شهید مطهری متذکر شده است، همان

«  و خاتم النبیینما کان محمد أبا أحد من رجالکم و لکن رسول اهلل(. »9: 1381خوانده است )مطهری، « خاتم النبیین»او را 

 (.40)احزاب، 

ای دارد. پیامبر اکرم بارها این مساله خاتمیت در روایات منقول از پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت )ع( نیز جایگاه ویژه

عنوان ختم کننده پیامبران و آخرین حلقه از سلسله نبوت معرفی کرد و خود را بهحقیقت را به مسلمانان گوشزد می

ا ایها الناس انه ال نبیَّ بعدی و ال سنه بعد سنتی فمن ادعی بعد ذلک فدعواه و بدعته فی النار فاقتلوه و من ی»نمود: می

(؛ ای مردم هیچ پیامبری پس از من و سنتی پس از سنت من نیست، پس 163: 4، ج1411بابویه،)ابن« اتبعه فانه فی النار

آتش است؛ پس او را بکشید و کسی که از او پیروی نماید به درستی  هر کس که ادعای پیامبری نمود، ادعا و بدعت او در

 در آتش است.

ین پایان خویش را چنامام علی )ع( هنگامی که مشغول شستن و کفن کردن پیکر پاک رسوا اکرم بود، حزن و اندوه بی

(؛ پدر و 235اء )نهج البالغه، خطبهابراز کرد: بأبی انت و امی لقد انقطع بموتک مالم ینقطع بموت غیرک من النوبه و االنب

ای برید که در مرگ جز تو )کس چنان ندید( پایان یافتن دعوت پیامبران و بریدن مادرم فدای تو باد، با مرگ تو رشته

 خبرهای آسمان.

فاخبرنی یا رسول اهلل هل یکون »در روایتی از امام حسین )ع( نقل شده است که از جد خویش پیامبر اکرم پرسید: 

رسول خدا آیا پس  ؛ ای«بعدک نبی؟ فقال ال انا خاتم النبیین لکن یکون بعدی ائمه قوامون بالقسط بعدد نقباء بنی اسرائیل

آید؟ پیامبر فرمود نه، من خاتم پیامبرانم. لکن پس از من پیشوایانی هستند بپا دارنده عدل، شماره آنان از شما پیامبری می

فرماید: (. امام صادق)ع( نیز در ضمن حدیثی می544: 2، ج1403رائیل است )حرعاملی، به اندازه شماره نقیبان بنی اس

)کلینی،  «فکل نبی جاء بعد المسیح أخذ بشریعته و منهاجه فحالله حالل الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه...»

اج او اخذ نمود، تا اینکه پیامبر گرامی (؛ هر پیامبری که بعد از حضرت مسیح آمد، به شریعت و منه17: 2، ج1413
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حضرت محمد )ص( آمد و قرآن و شریعت اسالم آورد، پس حالل او برای همیشه حالل و حرام او برای ابد حرام است، 

 پیامبر دیگری بعد از او نخواهد آمد.

ذیری برای ناپد پایانقرآن کریم رکن اصلی خاتمیت دین اسالم است که مانند کتاب تکوین خداوند )طبیعت(، استعدا

ات و گردد و تحقیقتر میتر و عمیقهای علمی بشر، وسیعها و دقتتحقیق و کشف و استباط دارد. هر انداز که بینش

آید. و این اختصاص به حوزه مسائل فقهی و حقوقی گیرد، راز جدیدتری از قرآن به دست میمطالعات بیشتری انجام می

اعتقادی، اخالقی، تربیتی، علمی، طبیعی و تاریخی به همین صورت است. پیامبر اکرم )ص( ندارد، بلکه در همه مسائل 

)کلینی،  «ظاهره انیق و باطنه عمیق، له نجوم و علی نجومه نجوم التحصی عجائبه و التبلی غرائبه»فرماید: در این باره می

ای هایتی است و فوق آن حد و نهایتی دیگر. شگفتی(؛ ظاهر قرآن زیبا و باطن آن ژرفا است، آن را حد و نه599: 2، 1413

 یابد.های آن کهنگی نمیپذیرد و تازهآن پایان نمی

رود. چرا که اهل بیت شمار میدر کنار قرآن کریم، سیره رسول اکرم )ص( و ائمه اهل بیت )ع( رکن دیگر خاتمیت به

ه آمده است که از جمله از امام رضا)ع( نقل شده است: خلیفه خداوند در روی زمین هستنمد. روایات متعددی در این بار

(؛ ائمه خلیفه خدا در زمین هستند. امام علی)ع( درباره نقش اهل بیت 447: 1، جهمان )کلینی،« االئمه خلفاء اهلل فی ارضه»

نطقوه رآن فاستذلک الق»فرماید: در فهم حقایق قرآنی و ضرورت وجود آنان برای تکمیل ارکان خاتمیت و کمال اسالم می

ا به ؛ قرآن ر«و لن ینطق و لکن اخبرکم عنه. اال ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم

دهم. بدانید که در قرآن علم آینده هست و نطق و سخن دربیاورید و هرگز سخن نگوید اما من شما را از آن خبر می

 است و راه سامان دادن کارتان در آن است. حدیث گذشته، درد شما را درمان

ویژه در مکتب اهل بیت )ع( جایگاه مهمی دارد. تا آنجا که یکی دیگر از ارکان خاتمیت، عقل است که در دین اسالم به

(. 12: حدیث1عنوان حجت باطنی خداوند )در کنار حجت ظاهری یعنی وحی( یاد شده است )کلینی، همان، جاز آن به

و روشن عقل است، نه احتماالت و  یادراکات قطع ،یو اعتبار آن در استنباط احکام اله تیور از عقل و حجالبته منظ

 ظنون.

 

 گیرینتیجه
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توان گفت شناخت گستره و قلمرو دین تعیین کننده حدود و با توجه به مطالبی که درباره علم دینی بیان شد، می

. بر این اساس، رویکرد حداقلی به دین با ایجاد گسست میان دین و چگونگی مراجعه به دین در تولید علم دینی است

سازد. مر میثدنیا و با استناد به مساله انتظار بشر از دین، بستر مراجعه به دین در تولید علم را مسدود و آن را تالشی بی

ین و دنیا دارد. تبیین جامعیت د نسبت به دین گرایانهاما رویکرد حداکثری که ریشه در قرآن و سنت دارد، رویکرد جامع

نند کتواند زمینه الزم برای دینی خواندن معارف و علومی فراهم کند که بشر را به سوی هدف دین راهبری میاسالم می

قل بلکه ع مرجعیت جامع و فراخ دین به معنای کنارنهادن علم، تجربه و خرد بشری نیست؛ و در قلمرو دین قرار دارند.

رویکرد حداکثری و در  باشد.بخش عقل میو جهت از منابع دین است و دین احیاگر، پرورش دهنده بشری خود یکی

لکن از  ،و دانش بشری حل کرد ، تجربهعقل و خردبسیاری از مشکالت، به ویژه امور متغیر را باید با کمک  گرایانهجامع

های برگزیده با احکام دینی، تعارضی د میان روششود و نبایمی عقل و علم در پرتو اصول و هنجارهای دینی استفاده

 وجود داشته باشد.
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 اهللتیآاز منظر حضرت  یانسان علوممدیریت راهبردی تحول در 

 ی(العالمدظله)یاخامنه

 212عباسی محمدباقر

 213انیسخاوت ریام دیس

 21۴موسویالدینیی عوزینمحمدعل
 

 

 

 چکیده

. لیکن آنچه در علوم انسانیِ هاستانسان وانفعاالتفعلیک علم، مسئول بررسی  عنوانبهعلوم انسانی 

شود، با سه چالش عمده روبروست. چالشِ اوّل در مبانی، چالش دوم در تاریخ یمرایج در ایران اسالمی دیده 

چالش سوم در ساختار آن است. علوم انسانی رایج در ایران اسالمی، پیرو مبانی پوزیتیویسم است انقضاء و 

اش یعنی غرب نیز به صدا درآمده است. همچنین رواج آن در یاصلکه تاریخ انقضای آن حتی در سرزمین 

ان شده است. ی در آن سبب چالش سوم در ایرانگارسادهسرزمین ایران بدون توجه به بافت فرهنگی یا 

رهبر جهان اسالم در بیانات متعدد خود به با اشاره به تحوالت موجود در  عنوانبه (العالیمدظله)ایاهلل خامنهآیت

یجه تدرنپردازند یمعرصة علوم انسانی، به تبیین مدیریت راهبردی در عرصه و میل آن به رویکرد اسالمی 

ازد. البته پردیم (العالیمدظله)ایاهلل خامنهعلوم انسانی از منظر آیت این مقاله به بررسی مدیریت راهبردی تحول در

 اندازشمچ عنوانبهاسالمی  -تبیین مبانی، ساختار، روش و مسائل تحول با رویکرد راهبردی در علوم انسانی

ش رو ی و بررسی آنان بهاکتابخانهی اطالعات به روش آورجمعاست. پژوهش حاضر به  موردتوجهآینده آن 

 پردازد.یمتحلیلی  -توصیفی

 واژگان کلیدی

 ی.انسان علومی، تحول، مدیریت، بحران انسان علوم، العالی()مدظلهایاهلل خامنهآیت
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در چند سال اخیر بر  یژهوبه متعدد هاییکه در سخنرانی رهبر معظم انقالب اسالمی هایکی از دغدغه

خود را در مورد  ة. ایشان بارها گالیاستو مشکالت آن « علوم انسانی» ةئلمس اندیدهروی آن تأکید ورز

مختلف این علوم را الزم  یهاوضعیت موجود این علوم ابراز داشته و تحول اساسی در محتوای درسی رشته

 این ةمربوط به تعریف علوم انسانی وارد شویم. برای روشن شدن حوز یهااند. بدون آنکه به مناقشهشمرده

 اجتماعی، علوم یشناس، روانیشناس، روانیشناسکه علومی مانند: جامعه شودیعلوم همین مقدار اشاره م

انی ذیل عنوان علوم انس .، تاریخ، جغرافیا، علوم ادبی، فلسفه، هنرهای زیبا و..یشناسیاسی، اقتصاد، مردمس

 گیرند. یقرار م

دن به شکل عام برای رسی یافزارنرمعظیم لم و نهضت ه بر تولید عکعالوه بر اینرهبر انقالب اسالمی 

وسعة علوم ت دارند. نیز به علوم انسانی اییژهنگاه و کنندیبه استقالل و اقتدار کشور در موارد متعدد تأکید م

ة خود نیازمند توسعة علوم انسانی در جامعه نوببهیر است و این پذامکانو فناوری در بسترِ فرهنگی مناسب 

 ملّی و توسعة علوم و فناوری -علیرغم اهمیت علوم انسانی و نقشِ بسزایی که در احیای فرهنگ دینی. است

ای یستهشاکه الزم است، موردتوجه قرار نگرفته و از جایگاه،  گونهآنی ایران هادانشگاهدارد، این علوم در 

های موجود در علوم انسانی، یهرنظیدنظر در تجدکه دنیای غرب، پیوسته در مقام ی. درحالبرخوردار نیست

تر به ی ایران کمهادانشگاهو ایجاد تعامل بین علوم انسانی و علوم تجربی بوده است، در  هاآنبررسی نتایج 

اَبعاد عملی این علوم توجه شده است و در بُعد نظری، تنها به تدریس متون غربی اکتفاء نموده و حداکثر، 

 .زنندیم هاآنهایی بر یهحاش

ند، گزییبرمی صنعتی تجربه ماندگعقبرا برای جبران  ...چرا جامعة علمی ایران ساختن انواع ابزار و

ها نهیزمساز فرهنگ عمومی و به دنبال آن توسعة کشور در همة ینهزمولی حاضر نیست در علوم انسانی که 

ی از ایران -یل به تمدن اسالمیگذاری و تالش نماید؟ تالش در راستای نیهسرماعلم و فناوری است،  ازجمله

د. یر نیست تا اینکه انسانی متناسب با آن تربیت یابپذامکانمنویات رهبر انقالب اسالمی است و این منویات 

نیز از وظایف علوم انسانی است. تربیت انسان طراز انقالب اسالمی، نیازمند بسترِ  هاانسانتربیت این نوع از 

یر پذمکاناسب را دارد. این بستر نیز فقط در سایة تحوالت عمده در علوم انسانی تربیتی در علوم انسانی منا

رداخته پ (العالیمدظله)ایاهلل خامنهاست. لذا در این مقاله به بررسی مدیریت راهبردی در علوم انسانی از منظر آیت

 .شودمی

تواند نهادهای یماست که  ، امری ضروریهاچالشبیان شد؛ بررسی و شناسایی این  آنچهبا توجه به 

بهبود وضعیتِ علوم  منظورِ بهیری راهکارهای مناسب کارگبهها را در یژه دانشگاهوبهآموزشی و فرهنگی 

 ...ی علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وهاعرصهانسانی و به دنبال آن توسعة پایدار ایران اسالمی در همة 

اِصالت نظرات رهبر فرزانة انقالب اسالمی و تأکیدهای ایشان بر با توجه به جامعیت علمی و . یاری رساند



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

508 

 

و راهبردها در این زمینه، در این مقاله تالش شده است وضعیت علوم انسانی با تکیه بر دیدگاه  هارسالتتبیین 

 . و بررسی قرار گیرد موردمطالعه رهبر انقالب اسالمی

 . اهمیت و ضرورت 2

تواند یم همآنتواند به سرانجام مطلوب برسد. مدیریت ینمیریت صحیح تحول در علوم انسانی بدون مد

 عنوانبهی کمی و کیفی باشد و هم در ساماندهی نیروهای فعال در آن. رهبر انقالب هاپژوهشدر ساماندهی 

 ن ایندارد. بعد از بیا بر عهدهی را ترندگذاردارد؛ آماج یابی و  بر عهدهترین فرد که رهبری جامعه را یعال

و ترندها، نیاز به آن است که گروهی به تبیین شرایط و راهکارهای نیل به این اهداف و نشانه بپردازند.  هاآماج

زیرا  یابد.یمی مشابه برای بسترسازی در عرصة مبنایی تمدن ضرورت هاپژوهشرو؛ پژوهش مذکور و ینازا

 ود بر عهده دارد. ماهیت تبیین آماج و ترندهای عالی نظام را در حد توان خ

پذیرد. گاهی در سطح مبانی و گاهی نیز در سطح یمهای متعدد صورت یهالتبیین آماج و ترندها در 

در سطح مبانی ضرورت دارد و هم در سطح مدیریت. امّا پژوهش مذکور به  هاآنمدیریت است. هم تبیین 

ی مشابه، جای خالی هاپژوهشپردازد. در یمی آن هامؤلفهدر برخی از  همآنوظیفة خود در الیة مدیریت و 

ء یجه ضرورت اقتضادرنتشد. یمدیده  وضوحبهپژوهش درزمینة بررسی آماج و ترندهای عالی نظام اسالمی 

شود، برخی آن را پادوکسیکال یمنمود تا این پژوهش بر این اساس سامان یابد. هرگاه سخن از علم اسالمی 

این نوع از شبهات، علوم انسانی اسالمی نیز مورد هجمه قرار  تبعبه( 216:ص1393دانند.)مصباح یزدی،یم

 طلبد.یمآماج شناسی و مدیریت عالی و دقیق  هاآنگیرد. لذا مواجه با یم

 . ادبیات و پیشینه۳

ی فراوان و گسترده صورت پذیرفته هاپژوهشدرزمینة علوم انسانی، ظرفیت شناسی و تحول در آن، 

 از مجمع« ظرفیت شناسی علوم اسالمی در تحول علوم انسانی»از:  اندعبارت هاپژوهشن است. برخی از ای

یمِ با عنوان زع« ی(العالمدظله)ایاهلل خامنهمنظومة فکری آیت»و « در جستجوی علوم انسانی»عالی حکمت اسالمی، 

 انسانی اسالمی در بستراُلگوهای کالن تولید علوم »و همکارانش،  خسروپناهذوفنون از دکتر عبدالحسین 

واسطی و  االسالمحجتاز آقای « نگرش سیستمی به دین»ی موسوی، مهدیدساز « انقالب اسالمی

 از آقای احمدحسین شریفی هستند.« ی علوم انسانی اسالمیشناسروش»

های گاهیددو برخی از آثار نیز به بررسی  اندپرداختههمة آثار مذکور به بررسی تحول در علوم انسانی 

یک از آنان به بررسی یچهپردازند. لیکن در یمدرزمینة تحول در علوم انسانی  (العالیمدظله)ایخامنهاهلل آیت

 (العالیلهمدظ)ایخامنهاهلل پردازند. برخی از بیانات آیتینمهای مختلف آنان از سطح راهبردی تا سطح فنی یهال

یکی  جهت که به بررسیینازایز فنی است. لذا این پژوهش ناظر به سطح راهبردی، برخی عملیاتی و برخی ن

پردازد، دارای نوآوری است و یمها یعنی مدیریت راهبردی تحول در علوم انسانی از منظر ایشان یهالاز این 

 پیشینة و سوابق پژوهشی ندارد.
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 . سؤال و فرضیۀ اصلی۴

هبردی در تحول علوم انسانی از منظر ی مدیریت راهامؤلفه»پرسد: یماین مقاله در یک سؤال اصلی 

دهد که از منظر ایشان تحول در علوم یم خودپاسخو در فرضیة اصلی « چیست؟ العالی()مدظلهایاهلل خامنهآیت

 ی راهبردی، فرهنگی و اجتماعی است.هاضرورتانسانی برخاسته از 

 ی فرعیهاهیفرضو  ها. سؤال۵

 از: اندعبارتة دو سؤال فرعی است که بردارنددرسؤال اصلی خود  بر اساساین نوشتار 

 العالی()مدظله یاخامنهاهلل ی فرهنگی و اجتماعی در تحول علوم انسانی اسالمی از منظر آیتهاضرورت. 1

 چیست؟

 چیست؟ العالی()مدظلهایاهلل خامنهی راهبردی در تحول علوم انسانی اسالمی از منظر آیتهاضرورت. 2

د که آییمهای فرعی در راستای فرضیة اصلی پژوهش پدید یهفرضی از امجموعه، هالاین سؤا بر اساس

 گردد.یمدر ضمن پژوهش ارائه 

 . روش تحقیق۶

ی و اکتابخانهی خود را به روش هادادهی بنیادین، اطالعات و هاپژوهشپژوهش حاضر همانند سایرِ 

نماید. در این نوشتار تالش شده است که یمبررسی تحلیلی  -ی و آنان را به روشِ توصیفیآورجمعاسنادی 

 ی قرار گیرد.موردبررسی و دیدگاه راهبردی ایشان آورجمع العالی()مدظلهایاهلل خامنههای آیتیشهاندآراء و 

 . نظام مفهومی پژوهش۷

 ة یک نظام مفهومی است. نظام مفهومی این پژوهش عبارت است از:دربردارندهر پژوهشی 

 ی مدیریت. چیست1,۷

  در لغت 21۵. مدیریت1,1,۷

باب افعال است. الفاظی همچون دوران، دوار « دور»یشة رمدیریت یک مصدر جعلی در لُغت عربی از 

( لفظ مدیر اسم فاعل دور در باب افعال 295:ص4.ج1414منظور،شوند.)ابنو استداره از این ریشه مشتق می

شده یلتبدمصدری به مصدر « تاء»و « یاء»به کمک ( واژة مذکور 454:ص7.ج1384است.)مدنی شیرازی،

ة یک فعل یا کنندادارهو گرداننده است. مدیر در فارسی به معنای « اداره»است. مصدر اصلی در این باب 

کسی که کاری را اداره کند؛  ی فارسی در معنای آن چنین آمده است:هافرهنگدر . گویندیممجموعه را 

( 1071:ص1371داند.)عمید،یم کنندهادارهرهنگ عمید نیز آن را اسم فاعل به معنای ف کننده؛ گرداننده.اداره

به معنای فعالیت یا هنری است که برای ادارة چیزی به کار  Managementمعادل آن در زبان انگلیسی 

 (Webster,2003,p750)رود.یم

                                                           
215.Management. 
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دور در باب افعال است. به با توجه به آنچه در معنای لغوی مدیریت بیان شد؛ مدیریت مصدر جعلی 

عنا به معانی حاصل از آن، م با توجهاست. لذا باید  شدهساختهعبارتی از اسم فاعل این باب یک مصدر جعلی 

تواند یک سازمان یا یمی را بر عهده دارد. این مجموعه امجموعهشود. با این نگاه، مدیر کسی است که ادارة 

امه در ذهن. با مصدر شده لفظ مدیر؛ دو احتمال وجود دارد؛ اوّل آنکه نظام در خارج باشد یا یک طرح و برن

شود؛ اگر این یمة همان معنای مصدر باب افعال یعنی اداره باشد. در این صورت اشکال دربردارنداین واژه 

بط با آن تدو معنا یکسان بود چرا از لفظ اداره استفاده نشد. دیگر آنکه معنایی غیر از معنای باب افعال ولی مر

داشته باشد. یعنی کار مدیر را انجام دادن باشد. لفظ مدیر مصدر جعلی شده است یعنی فعل و کار او مراد 

انجام دادن »واضح این لفظ است. در این صورت؛ مدیریت به معنای انجام کار مدیر است. یعنی خواهد شد: 

تواند مراد از آن ملکه این افعال باشد. هر یمو  تواند صرف افعال جزئی او باشدیمامّا کار مدیر «. فعل مدیر

 یک از این دو معنا برای خود لوازمی دارد که در تعریف اصطالحی روشن خواهد شد.

 . مدیریت در اصطالح2,1,۷

 که هر یک با توجه بهشده است، ارائهبرای واژة مدیریت تعاریف بسیار زیادی ی مدیریت؛ هاکتابدر 

و هنر  علم به مدیریت ؛هاستآنترین یجرااین تعاریف که از از  یکیدراست.  خاذشدهاترویکرد نویسندة آن 

زیردستان  ردنک و تفکیک وظایف(، هدایت و رهبری)راهنمایی کاریم)تقسیده(، سازمانبینییش)پیزیربرنامه

و  شتباهاتشان(و توانایی نفوذ کردن در دل ایشان(، نظارت و کنترل)ناظر بودن بر اعمال ایشان و اصالح ا

 شده است. در این تعریف؛ مدیریتیفایجاد هماهنگی)برقراری نگرش سیستمی بین کارکنان( تعر یتدرنها

جه داشت شود. باید تویمبا توجه به ماهیت و مفهوم آن نیست بلکه با توجه به افعالی است که از مدیر صادر 

د زنده یا ربات ممکن است صادر شود. الفاظی هم ، موجوانسان یرغکه فعل از هر موجودی، اعم از انسان یا 

 توان جابر ضعف تعریف باشد. ینمچون هنر یا علم در آن را 

در تعریف لُغوی مدیریت دو احتمال دیده شد؛ اوّل اینکه مراد واضح از این لفظ افعال جزئی مدیر باشد 

در ادارة مجموعه به معنای مدیریت رود و دیگر ملکة حاصله برای مدیر یمکه برای ادارة مجموعه به کار 

باشد مدیر نام دارد. زیرا مراد از تعریف  سرزدهباشد. اگر اوّل مراد باشد؛ در این صورت؛ این افعال از هر که 

صرف این افعال است. خواه این فرد از روی شعور به این اعمال دست زند یا خیر. امّا آنچه از معنای مدیریت 

ن افعال از روی شعور انتخاب و عمل شود؛ لذا در ظاهر تعریف آن به ملکة ادارة آید، باید اییمبه دست 

تر است. پس تعریف اصطالحی مدیریت خواهد شد؛ یکنزدیابد یممجموعه بسیار با آنچه در ذهن تبادر 

ی ذهنی را مدیریت هاطرحشعور در ادارة یک مجموعه اعم از حقیقی خارجی یا یذملکة حاصله برای شخص 

ویند. در این تعریف مدیریت با توجه به افعال معنا نشده است بلکه با توجه به ملکه موجود در شخص گ

 شده است و افعال صادره از او حاصل این ملکه است.یفتعرمتصدی آن 
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یکی از مشکالت در مدیریت جامعه و در ایران آن است که درک صحیحی از معنای مدیریت وجود 

شود. یممدیر یک مؤسسه یا مرکز معرفی  عنوانبهه در او ملکة مدیریت وجود ندارد ک کسآنندارد. لذا هر 

های فنی و مهندسی آسیب یریتمدلذا حاصل آن چیزی جز اتالف وقت و انرژی نیست. این مسئله در 

 بمراتبههایی یبآسفراوانی را به همراه داشته است. حال اگر به آن در مسئله انسان درست توجه نشود، 

ومبیل امّا دربارة ات -اگرچه بسیار مهم است  -تر در بَر خواهد داشت. مسائل فنی و مهندسی ینسنگو  تربزرگ

ی و صنعت فنی است فناورصرفاً ضعف در  هاآنیی است که در خدمت انسان هستند. ضعف در هادستگاهو 

آسیب به جسم و جان  تنهانهانی یت آسیب آن به جسم و جان خواهد رسید. امّا ضعف در علوم انسدرنهاکه 

 دهد.یمانسان دارد بلکه اصل انسانیت او را هم مورد هدف قرار 

 . علوم انسانی2,۷

دهد یمنشان  هاپژوهشی است که از بستر فلسفی هرمنوتیک برخاسته است. اگرچه اواژهعلوم انسانی 

ده است، لکن محتوای آن دارای تاریخی به که آغازین ایام ورود این واژه به عرصة علم، از دوران دیلتای بو

گردد که به بیان و بررسی رفتارها یمی از علوم اطالق امجموعهگستردگی تاریخ علم دارد. امروزه این واژه به 

ک واحد ة یمثاببهپردازد. در نگاه دیلتای، برای تحلیل انسان یمو حاالت انسانی در دو بُعد فردی و اجتماعی 

( به عبارتی؛ علوم انسانی علمی 329:ص1389ن وظیفة بنیادین علوم انسانی است. )دیلتای،زنده و تحلیل آ

 کند.یمیک واحد زنده بحث  عنوانبهاست که از عوارض ذاتی انسان 

 . نظام نظری پژوهش۸

 نظام نظری این پژوهش عبارت است از:

 ی اسالمیشناسمعرفت. 1,۸

یابی به آن و چگونگی سنجش دستعرفت، راه شناسی نام علمی است که به بررسی ممعرفت

یابی دستی هاراهشناسی اسالمی عالوه بر ( در معرفت25:ص1387پردازد.)فیاضی،یممعرفت  وسقمصحت

ی خاص خود هامؤلفهبه معرفت همانند حس، عقل و نقل، راه دیگری به نام وحی نیز وجود دارد که دارای 

 شود.یمعلم حصولی به علم حضوری نیز پرداخته  است. در این رویکرد، عالوه بر اهمیت

 شناسی اسالمی. انسان2,۸

ن در پردازند. لکیمیابند و به بررسی آن یممکاتب فلسفی غربی معاصر غالباً انسان را در جهت مادی 

ه بنگاه انسان شناختانة اسالمی، انسان دارای دو بُعد مادی و معنوی است. لذا در علوم انسانی اسالمی که 

پردازد، بررسی رفتار و حاالت انسانی برخاسته از بُعد معنوی او و همچنین یمبررسی رفتار و حاالت انسان 

 گیرد.یمی قرار موردبررسرابطة آن با بُعد مادی انسان نیز 
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 216ی فرهنگی و اجتماعی در تحول علوم انسانیهاضرورت. ۹

رشتة یک عنوانبهشوند؛ با واژة علوم انسانی یمکه وارد مقطع متوسطه یهنگامایرانی  آموزاندانش

ی درستهبکمتر کسی است که بتواند  هاآنشوند. امّا در بین یمتحصیلی در برابر علوم ریاضی و تجربی آشنا 

ترجیح  هاخانوادهی در جامعه سریان دارد که بسیاری از قدربهرا دریابد. این عدم درک فرق و اهمّیّت آن 

 یهاخانوادهی فنی و مهندسی همانند برق و مکانیک هدایت نمایند. هارشتهرا به  خواندرسن دهند فرزندایم

نمایند و بیشتر آرزوهای دست نیافته خود را در کودکان یمایرانی کمتر به استعداد و توانایی فرزند خود دقت 

 هااخک؛ هابرجبیش از آنکه به کنند. غافل از اینکه شُهرت جهانی ایران در طول تاریخ یمو فرزندان جستجو 

ینا، سو بناهای تاریخی باشد، به بنیان انسانی آن است. ادبیات ایران با حافظ، سعدی و خیام، فلسفه آن با ابن

است. علوم  شدهشناختهی او فناورتر از صنعت و یشبو استاد فرشچیان  الملککمالفارابی و هنر آن با استاد 

و مراکز علمی از اساس دچار نقصان هستند.)جوادی  هادانشگاهآن  تبعهبموجود با این ساختار و 

 (135:ص1386آملی،

ی است. در قرآن سازانساندهد که در پی یمیان اهداف خود؛ نشان باباز سوی دیگر دین مبین اسالم 

 فرماید: یمکریم 

 (256بقره:«)قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ »
 (42:ص1373مکارم شیرازی،.«)است شدهروشنی، انحرافراه درست از راه »

 شودیمکند. از مفاد آن فهمیده یمخدای متعال در این آیه با صراحت هدف خود را تربیت انسان اعالم 

بارتی؛ . به عکردنفوذ  هادلتوان در یمبا بُرهان، اخالق و موعظه  بلکهشود، ینمی با اجبار حاصل قلبیمان اکه 

ین نقواخواهم انسان را از طریق برهان و عقل تربیت نمایم. از طرفی دیگر؛ یمفرماید که من یمخدای متعال 

و جهاد، نشانه آن  منکری از نهی همچون واجباتیات و قصاص و دیرات، حدود، تعزیی اسالم هم چون جزا

ری در نظام اجتماعی ی اعتقاد ندارد، حق ناهنجانظام اسالمی قلباً به خدای متعال و کسی اگر حتّ کهاست 

اسالم را هم ندارد. او شاید حق انتخاب در دین را داشته باشد ولی حق ایجاد ناهنجاری در نظام اجتماعی 

 فرماید:یم( از سوی دیگر؛ در جای دیگر 407-409:صص1383اسالم را ندارد.)قرائتی،

 (60انفال:«)وَأَعِدُّواْلَهُم مَّااسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»
 (184همان،ص«)ید.سازآماده[، دشمنان]اهآنی مقابله با براید، داررویی در قدرت ینهر »

ی . تربیت انسان الهی در یک نظام الههاستانساناین آیه نیز با آیة قبل منافاتی ندارد و در پی تربیت 

 اهدفبد ی طاغوتی است. پس باید به حفظ حدود خوهانظامپذیرد و این نظام همیشه مورد تهدید یمصورت 

 تربیت انسان بپردازد.

                                                           
216.Humanities. 
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که  ی از علوم یا مطالعات استادستهحال باید دید که علوم انسانی چیست؟ علوم انسانی یا انسانیات به 

پردازد. به عبارتی یمفتار ذهن و روان انسان به پژوهش ، فرهنگ، زبان، رجامعهدربارة موضوعاتی هم چون 

یرد. گیمیق و پژوهش قرار موردتحقبه مختصات انسان مربوط شود در این مجموعه علوم یا مطالعات  آنچههر 

ی دارد. تحلیل همة وانفعاالتفعلانسان نسبت به خود، محیط پیرامونی و همچنین همة نظام هستی 

مانند افعال و کارهای  هاآنترین یظاهرترین حاالت مانند تصورات ذهنی تا یخفماو از  وانفعاالتفعل

ا انسان ی بنوعبهپذیرد. البته نباید از یاد بُرد که همة علوم یمجوارحی او در ذیل تحقیقات انسانی صورت 

خارج از  علومی همچون پزشکی یا فنی که به جسم انسان یا اشیاء (Copleston,v5,p260)ارتباط دارند.

امّا اگر حیث خاصی از رفتار انسانی اعم از ذهنی  .ی انسانی نیستندهاپژوهشپردازند؛ در زمرة یمجسم انسان 

توانند به مجموعة این دسته از مطالعات وارد شوند. از این یمیا خارجی مربوط به رفتار انسان را در برگیرند 

مراد از  شناسی اشاره نمود. البته گاهییستزی و فلسفة توان به فلسفة فیزیک، فلسفة ریاضیمجملة علوم 

م انسانی ی علوشناسروشعلوم انسانی رفتار انسان است و گاهی نیز حقیقت انسان. فرق بین این دو نگاه در 

 آید:شود. با توجه به آنچه بیان شد؛ سه پرسش اساسی دربارة علوم انسانی پدید مییمنمایان 

  چیست؟. موضوع علوم انسانی 1

 . روش علوم انسانی چیست؟ 2

 . اهمیت علوم انسانی چیست؟3

 . موضوع علوم انسانی1۰

بیان شد، بررسی تحوالت مربوط به رفتار انسان است. هر  درگذشتهکه  گونههمانموضوع علوم انسانی 

که غذا یهنگامکه خواب است، یهنگامزند. یمانسانی در طی روز و حتی در حین خواب رفتاری از او سر 

کند، در حین یمی خاص از آداب معاشرت را رعایت انحوهرود، در برابر دیگران یمکه راه  گونهآنخورد، یم

گذارد، حقوق دیگران یمدهد، احترامی که به چراغ راهنمایی یمرانندگی حرکات و افعال خاصی از خود نشان 

کند، همه و همه یمقلم نی بر روی کاغذ هنرنمایی  گوید و بایملحظه که شعر  نآ درکند، حتی یمرا رعایت 

گیرد. البته نباید فراموش نمود علوم تجربی و علوم یمیق و پژوهش قرار موردتحقافعالی از انسان هستند که 

اشند، فعلی از افعال انسان ب عنوانبهگردند امّا اگر ینمنفسه مطالعه شوند، از علوم انسانی محسوب یففنی اگر 

 موعة این نوع از مطالعات وارد خواهند شد.به مج

 . روش علوم انسانی11

ی پایانی قرن نوزدهم و آغازین هاسالاین علم نیز همانند علوم دیگر دارای ابزارهای پژوهش است. در 

ین آن علوم فنی رشد سرشاری یافت؛ روش تجربی توانایی بسیاری در تبی تبعبهقرن بیستم که علوم تجربی و 

یر، روش تجربی وارد علوم انسانی نیز شد و سبب گچشمهای یشرفتپاین  تبعبها به دست آورد. هیدهپد

پیدایش پوزیویسم در عرصة علوم انسانی گشت. در این دوره بود که بیان شد؛ هر آنچه با روش تجربی از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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ش تجربی چیزی ( البته گرایش به رو13:ص1385گردد.)چالمرز،یمطریق مشاهده به دست آید، علم محسوب 

های علم فیزیک یتموفقنبود که از این دوران آغاز شود بلکه به دوران قبل از آن یعنی عصر نیوتن و 

گشت. از این دوران بود که روش عقلی و همچنین وحی رنگ خود را از دست داد تا در قرن بیستم یبرم

 ی علمی برچید. هاعرصهای به نام تجربه را در همة یوهم

های تجربی است. البته در برخی از مسائل یشآزماانسانی در جهان امروز مبتنی بر تجربه و  روش علوم

روش تجربی او با علوم فنی و همچنین تجربی تفاوت دارد. لکن ماهیت تجربی خود را از دست نداده است. 

که انسان از منظر یدرحالاین مسئله ناشی از آن است که دامنة وجود انسان در ترازوی تجربة مادی بگنجد. 

یگری همچون ابعاد الهی دالهی دارای ابعاد متعدد است. یکی از ابعاد او همین حیث مادی است، امّا ابعاد 

در اندیشة قرآنی و اسالمی بلکه حتی در برخی از مکاتب فلسفی غرب نیز  تنهانهدارد. دو بُعدی بودن انسان 

تواند ینمرو، ابعاد پژوهش دربارة انسان ینازا( 21-29:صص1389شده است.)جمعی از نویسندگان،یرفتهپذ

منحصر در تجربه باشد. زیرا ابعاد وجودی انسان منحصر در وجود مادی نیست. البته اگر مراد از علوم انسانی 

رفتار انسان باشد، شاید به توان آن را بر تجربه منحصر نمود. امّا اگر مراد از علوم انسانی شناخت حقیقت و 

آن رفتار انسان باشد دیگر صرف تجربه پاسخگو نیست و باید به ابزارهای  تبعبهابعاد وجودی انسان و کشف 

 دیگری برای علم به حقایق انسان همچون عقل و وحی نیز رجوع نمود.

 . اهمیت علوم انسانی12

همیت ا اهمیت نیست. لکن برخی از مسائل نسبت به برخی دیگر ازیبچیزی یچهدر نظام عالم هستی 

بیشتری برخوردارند. فهم اهمیت علوم انسانی متوقف بر فهم از اهمیت انسان است. در نگاه برخی از مکاتب 

غربی انسان حاکم و مالک عالم است و غایت آن رسیدن به نهایت بهره و لذت از این نظام هستی است. در 

ین امری که اصالت دارد ترمهماین نگاه  یابد. دریمشود و اومانیسم شکل یمعالم هستی  محورانساناینجا 

( در مقابل آن؛ 47:ص1387ی در خدمت انسان باشند.)نبویان،نوعبهیجه همة موجودات باید درنتانسان است. 

داند. در اینجا انسان باألصالت مراد نیست. اگرچه یمدیدگاه دیگری وجود دارد که انسان را در محضر خدا 

 فرماید:یمدر حق او  یفةاهلل است و خدای متعالخل

 (30بقره:«)إِنِّی جَاعِلٌ فِی األَرْضِ خَلِیفَةً »
 (6:ص1373شیرازی، مکارم«)ای[ قرار خواهم داد.یندهنماینی]جانشین، زم یرومن در »

وآله  علیهاهلل)صلیامّا این انسان تجلی ذات الهی است و افتخار اوست عبداهلل شود. لذا در وصف پیامبر اعظم

 گویند: یم وسلم(

 (1الکهف:«)الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْکِتَابَ»
 (293)همان،ص« حمد مخصوص خدایى است که این کتاب )آسمانى( را بر بنده )برگزیده( اش نازل کرد.»



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

515 

 

در اهمیت علوم انسانی یا مطالعات انسانی؛ همین بس که ضعف آن در غرب سبب دو جنگ جهانی شد. 

اره و ها انسان آویلیونمدو جنگ بزرگی که شاید در طول تاریخ بشر سابقه نداشته باشد. در طی چند سال 

ی سال و برخی دیگر هنوز باقی هاسال هاآنیی برجای گذاشت که آثار برخی از هاخسارتکشته شدند. 

انسانی  آن علوم موازاتبهی ی قرن بیستم علوم فنی و تجربی رشد فراوانی داشتند ولهاسالاست. در آغازین 

کودکی بود که قربانی آن دو شد.  مانندبهرسیده بودند، امّا این هنوز  فنّاورانهبه بلوغ  هاآنچندان رشد ننمود. 

مظلومیت علوم انسانی در قرن بیستم به حدی بود که هم مبانی و هم بنای آن بر اساس علوم تجربی و فنی 

سخن کوتاه باید گفت؛ نظام یافتن و سعادت رای گفتن نداشت. در یکشد و خود هیچ حرفی بیمتعریف 

 بشری در گروه فهم صحیح از علوم انسانی و تالش بسزا در آن است.

ة علوم صنعتی و پزشکی مهم است و پیشرفت اندازبهاز دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی علوم انسانی 

ایشان بسیاری از حوادث و اتفاقات دنیا را ناشی . خوردار استای بریژهو از اهمیتها آن پردازی دریهنظر و

 :فرمایندیم دانند ویها مرشته های دانشمندان اینپردازییهنظر از
های اقتصادی و سیاسی و غیره، محکومِ نظرات ینهزمبسیاری از حوادث دنیا حتّی در »

 هاآنی، در فلسفه؛ اسشنروانی، در شناسجامعهدر علوم انسانی است؛ در  نظرانصاحب
 217«.کنندیمرا مشخص  هاشاخصهستند که 

ین در همچن دهد. رهبر انقالبیماز این جمالت اهمیت فراوان پرداختن به این مسئله خود را نشان 

 :فرمایندیم کندیم بودن این علوم در جامعه گالیه ارزشکمپاسخ یکی از دانشجویان که از 

ای که خودتان گفتید، شناسیی و روانشناسجامعهتاریخ،  در همین علوم انسانی، مثالً»

زشک المللی، از یک پپیشرفت کنید، حقیقتاً بدانید ارزشش نزد ما در جامعه و در سطح بین
-در این چهره نگاه کنید، ببینید اآلنشما . تر هم هستپیشرفته یقیناً کمتر نیست؛ بلکه بیش

 .شنـاس یا مورخ وجود دارندتند، چند تا جامعههای علمی معروف دنیا چند تا پزشـک هس
 218«.یش برویدید تا پکارکنمنتها باید . تر استبینید که تعداد و برجستگی این دومی بیشمی

در جهان معاصر، علوم انسانی دچار چالش فراوان است. هم در مبانی دین شناختی که دچار سکوالریسم 

 هاچالش( امّا در دامن این 21:ص1394یسم است.)خسروپناه،ومانای که اسیر شناختانسانشده است و هم در 

علوم انسانی جهت دهنده و  ی جامعة بشری را بر عهده دارد. لذا از دیدگاه رهبر انقالبدهجهتنقش  بازهم

توان گفت یکی از دالیل مهم تأکید ایشان ی. مکندیم است و مسیر و مقصد حرکت جامعه را تعیین فکر ساز

است و برای پیشرفت و توسعه، الگوی کاملی الزم  توسعهدرحالانسانی این است که ایران کشوری بر علوم 

ل نیل به پیشرفت شک باهدفاصالحات و  عنوانبههای متعدد یانجرایران  چند صدسالهاست. در طول تاریخ 

                                                           
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاههای شیراز، 2171387/02/14
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با نخبگان جوان، 2181385/06/25
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یافت. اصالحات گاهی در چارچوب نظام سیاسی است و گاهی نیز به انقالب منجر 

ها به دلیل ضعف شناخت از انسان نتوانسته یانجریک از این یچه( لکن 10-9،صص1386.)پارسانیا،شودمی

شود. یم تا الگوی کامل پیشرفت را ارائه دهد. در سایة الگوی کامل است که مقصد و مسیر بر اساس آن روشن

سانه ی تفسیر هستی شناچگونگ. است ة علوم انسانیعهدی توسعه بر هاشاخص تعیین این الگو و معیارها و

ی شناخته شود، تأثیر عمیقی بر نظام اقتصادی، سیاسی، دوبعداز انسان و اینکه موجودی تک ساحتی و یا 

به همین دلیل رهبر انقالب اسالمی . شودیم اجتماعی و فرهنگی دارد و بر همین اساس الگوی توسعه تعیین

 :فرمایندیم

داند؛ دارای دنیا و آخرت؛ این پایة همة مطالبی ی میدو ساحتاسالم انسان را موجودی »
است که در باب پیشرفت باید در نظر گرفته شود؛ شاخص عمده این است؛ فرقِ عمده این 

 219«.است

 . بحران علوم انسانی1۳

در اواخر قرن نوزدهم  علوم انسانی در عصر مدرن دچار بحران شدید است. این نوع از علوم یا مطالعات؛

شدت و وخامت آن تا حدی بود که شخصی دچار بحران شد،  یستم در بین متفکران غربو آغاز قرن ب

بحران  توان جستجو نمود؛یمرا در سه عرصه علوم انسانی  همچون هوسرل اعالم بحران علم نمود. بحران

 همچنین، ایران بعد از انقالب اسالمی که تحوالت علمی دردر هویت، بحران در روش و بحران در غایت. 

یی هم چون آشوب هاچالشرا  هابحرانتوان درک نمود. شاید یمرا بهتر  هابحرانآن شتاب داشته است، این 

از عصر  هابحرانرا به توان در این راستا بررسی نمود. این نوع از  1388و  1378ی هاسالهای یناهنجارو 

عالمان و  موردانتقادفت، اما همیشه مشروطه تاکنون به علت شیفتگی نسبت به تمدن غرب در ایران شکل یا

برای  یاهمیت علوم انسانگفته شد؛  آنچه( با توجه به 18:ص1387است.)پارسانیا، شدهواقعمراجع دینی 

 در کنار اهمیت لذااست.  شده ترمشخص ،اندشدهمواجه غرب  ینیز که اکنون با دستاوردهای فناورایرانیان 

 ت ورزید. غفل هایدهد از فهم این پد، نباییم تجربی و فناورودادن به عل

علوم انسانی در ایران عالوه بر بحران غرب، دچار چالشی دیگر نیز هست. علوم وارداتی از غرب 

ی فلسفی و فرهنگی آن سرزمین است و با بافت فرهنگی و فلسفی ایران اسالمی سازگار هامؤلفهة دربردارند

اندیشد امّا انسان در اینجا یمتر برای خود یشبو به سود  پردازدیمهرکس به کار خویش  آنجانیست. در 

، پاسخ نگوید، مسلمان قراردادی دنیا او را خطاب سوآنآموزد که اگر مظلومی در یم

( از سوی دیگر علوم وارداتی مبتنی بر حس و تجربه است و ریشه در 164ق:ص2،1407نیست.)کلینی،ج

( در اینجا، اندیشمندان منابع معرفتی متعدد همچون وحی، عقل 174:ص1392اصالت استقراء دارد.)جان الزی،

                                                           
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاههای کردستان،2191388/02/27
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هایی است.)جوادی یتمحدودیاردارند. در نگاه مسلمانان، معارف تجربی دارای اختو شهود را در 

( این نوع از تعارضات سبب شد که علوم انسانی در ایران با چالشی مضاعف 127-118:صص1386آملی،

وارد نتواند به حل مشکالت جامعه ایران بپردازد. در این رهگذر، جامعه نیز روبرو شود و در بسیاری از م

 ی مربوط بههاچالشدچار نوعی دوگانگی رفتاری نسبت به علوم وارداتی و معارف دینی خود شد که بر 

 علوم انسانی افزود.

 . چرایی تحول در علوم انسانی1۴

اسالمی است. تحول در علوم انسانی به معنای تحول ی نظام هادغدغهین ترمهمتحول در علوم انسانی از 

( لذا 47:ص1،1394، چینش مفهومی و نگرش به عالم هستی است. )خسروپناه،جهاروشدر مبانی، بنیادها، 

و ابراز  1388در سال ی سراسر کشور هادر جمع اساتید دانشگاهرهبر معظم انقالب اسالمی پس از بیانات 

ساز نسانا منابع اسالمی شجویان علوم انسانی کشور، کیفیت نامطلوب آموزشی و خألنگرانی از تعداد باالی دان

 ی سراسر کشور تأکید کردند: هادانشگاهدر جمع اساتید  1393در سال در این حوزه،

صحیح انسان خواهد بود و به فرد و  کنندةیتصحیح و مفید و ترب یوقتآنی علوم انسان»
باشد؛ این امروز در  یالهینی بو جهان یاساس تفکّر اله جامعه نفع خواهد رساند که بر

 .کارکرد، فکر کرد یستیاین با یوجود ندارد؛ رو یدر وضع کنون یعلوم انسان یهادانش
است،  یمادّ یاست، مبنا یاله یرغ ی، مبنایغرب یعلوم انسان یحرف این است که مبنا

ار سازگ ینید ییست، با مبانسازگار ن یاسالم یاست؛ این با مبانیدی غیرتوح یمبنا
 220.«نیست

 ی راهبردی در تحول علوم انسانیهاضرورت. 1۵

های علوم انسانی مشکلی حل نخواهد شد و ضرورت دارد پس از یینارسابدیهی است که فقط با گفتن 

رده و کرهبر انقالب اسالمی نیز به ذکر عیوب اکتفا ن .توجه به وضعیت ناگوار علوم انسانی، به فکر چاره بود

در بیانات ارزشمند خویش الزامات و راهکارهایی را در سطوح تکنیکی)فنی(، تاکتیکی)راهکنشی( و 

گذاران و یاستسالبته الزم است اند. فرموده از وضعیت موجود ارائه رفتبروناستراتژیکی)راهبردی( برای 

 بر معظم انقالب اسالمی فراهم نمایند.ی اجرایی الزم را برای تحقق منویات رههابرنامه یزان مربوطهربرنامه

 ین الزامات تحول در علوم انسانیترمهم. 1۶

 )فنی( . الزامات تکنیکی1,1۶

 پردازی . تولید علم و نظریه1,1,1۶

                                                           
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با اساتید دانشگاههای سراسر کشور،2201393/04/11
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ین ارکان استقالل و پیشرفت کشور تولید علم در همة ابعاد آن است و بدیهی است که ترمهم یکی از

الل اهمیت استق تر اشاره شد از دیدگاه رهبر انقالبیشپ که گونههماناست و  این علوم، علوم انسانی ازجمله

تر از علوم پزشکی و فنی نباشد یقیناً کمتر از آن نیست زیرا این علوم نقشة راه و الگوی یشبدر این علوم اگر 

ه نیازمند افزاری کنرمدرزمینة تولید علم و نهضت  بنابراین تأکیدات رهبر انقالب اسالمی. نمایاندیم توسعه را

ی هادانشگاهایشان در دیدار با استادان و دانشجویان . شودیم بحث مستقلی است شامل علوم انسانی نیز

 : فرمایندیم به همین نکته اشاره 1388کردستان در سال 

-جامعه :البته منظورم فقط هم علوم طبیعی نیست؛ اهمیت علوم انسانی کمتر از آن نیست»

 221«...پردازی کنیدبنشینید فکر کنید؛ نظریه . ... شناسی، فلسفهانشناسی، رو
 : فرمایندیم رهبر انقالب همچنین

شود، ممکن است در درجةاوّل، علوم مربوط به مسائل صنعتی البته وقتی از علم صحبت می»
لّی ک طوربهامّا من  -تر مورد توجّه استکه در این دانشگاه هم بیش –و فنّی به نظر بیاید 

علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی و . کنمو مطلق این را عرض می
علمی الزم است، به  صورتبهمسائل گوناگونی که برای ادارة یک جامعه و یک کشور 

 222«.احتیاج دارد -یعنی اجتهاد-نوآوری و نواندیشی علمی
 223نیز به همین مسئله اشاره داشتند. ی شیرازهاشگاهدان رهبر انقالب در دیدار با اساتید و دانشجویان

 

 

 . دوری از تحجر علمی2,1,1۶

د های گذشتگان جمویهنظر ین مقدمات نواندیشی علمی این است که محقق، برترمهم بدیهی است که از

در  شدههارائهای یهنظرچنانچه  .نداشته باشد تا بتواند در فضایی باز و بدون تعصب به تحقیق علمی بپردازد

گونه که گذشت رهبر همان. شودیم فرض تلقی شود راه هرگونه رُشد علمی بستهیشپ عنوانبههر علمی 

های دانشمندان غربی دانسته و یهنظروچرای چونیبانقالب اسالمی یکی از مصائب علوم انسانی را پذیرش 

 :فرمایندیمایشان همچنین . ی یادکردندپرستتبُی نوعبهاز آن 

ها عبارت است از نواندیشی علمی، مسئله تحجّر، فقط بالی کی از وظایف مهم دانشگاهی»
 224«.محیط و افکار دینی نیست

                                                           
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاههای کردستان،2211388/02/27

 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر،2221379/12/09
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاههای شیراز،2231387/02/14
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر،2241379/12/09
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 . شهامت علمی۳,1,1۶

 نبرداشتیی، نیازمند ساختارشکنی است این امر عالوه جمود گرانواَندیشی علمی و دوری از  ازآنجاکه

 . تمعلومات گسترده نیازمند جرأت و شجاعت علمی اس

 : فرمایندیم رهبر انقالب اسالمی

 -د شویمکه در فرهنگ معارف اسالمی از آن به اجتهاد تعبیر  -البته برای نوآوری علمی »
البته قدرت علمی چیز مهمی . یکی قدرت علمی و دیگری جرأت علمی :دو چیز الزم است

عواملی است که  هوش وافر، ذخیرة علمی الزم و مجاهدت فراوان برای فراگیری، از. است
بسا کسانی که از ی. ابرای به دست آمدن قدرت علمی، الزم است؛ امّا این کافی نیست

ها هیچ جا کاربُرد ندارد؛ کاروان قدرت علمی هم برخوردارند، امّا ذخیرة انباشته علمی آن

ی مبنابراین جرأت عل. رساندعلمی به اعتالء نمی ازلحاظبرد و یک ملت را علم را جلو نمی
 225«.الزم است

 الزامات تاکتیکی )راهکنشی( .2,1۶

 سازی. فرهنگ1,2,1۶

 هاگاهدانش پردازند. در فضای کنونییمتر یعنی سطح راهکنشی هم به ارائه راهکار ایشان در سطح عمیق

ص ااین مسئله نیازمند ایجاد یک نگاه خ .پردازی بسیار دشوار استتر حالت تقلیدی دارد، نظریهیشبکه علم 

رهبر انقالب اسالمی به دنبال تأکید بر نواَندیشی  .به علوم انسانی در همة سطوح استادان و دانشجویان است

 : فرمایندیم و پرهیز از تحجر

این نواندیشی، فقط مخصوص  .گویم که باید یک فرهنگ بشودجهت میینازااین را من »
 226«.هم هستاساتید نیست؛ مخاطب آن، دانشجویان و کلّ محیط علمی 

 ی روز با نگاه نقادانههادانش . استفاده از2,2,1۶

 ها دارند به معنای نفی کاملیغربکه انتقادی که به شیوة اخذ علوم از اند شدهرهبر انقالب بارها متذکر 

فه طردهند که این رابطه به شکل یکیم دانند ولی هشداریم ایشان ارتباط با علوم روز را الزم. نیست این علوم

هستند یا خیر  یرشپذقابلرا ارزیابی کرد تا معلوم شود ها آن بنابراین باید با نگاه نقادانه .و پذیرش تام نباشد

 فرمایند:یمایشان  .و در صورت پذیرش آیا نیازمند اصالح هستند یا خیر

                                                           
 . همان.225
 . همان.226
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بر آن  ؛ها در دنیا استفاده کنیمپردازی کنید؛ از موجودی این دانشبنشینید فکر کنید؛ نظریه»
یی است که جزو الزامات کارهااین از جملة . را برمال کنیم چیزی بیفزاییم و نقاط غلط آن

 227«.حتمی پیشرفت است
ی اساسی در تحول علوم انسانی، نگاه انتقادی به علوم وارداتی انسانی هاگامیکی از 

که هاست ها سالآن با نقد از علوم غربی همراه تذکر استفادهرو؛ ینازا( 51:ص1،1394است.)خسروپناه،ج

در دیدار با نخبگان علمی کشور نیز 1378 رهبر انقالب اسالمی در سال. است توسط رهبر انقالب مورد تأکید

ورزند که رابطة علمی ایران اسالمی با غرب در حوزة یم ایشان همچنین تأکید 228به این مسئله اشاره داشتند.

د، جامعة شویمهای آنان پذیرفته یهنظرگونه که برخی از یعنی همان. یه باشددوسوعلوم نیز باید یک رابطة 

 229هایی مطرح کند و آنان بپذیرند.یهنظرقوی باشد که بتواند  قدرآنعلمی باید 

 . استفاده از میراث علمی فرهنگی داخلی۳,2,1۶

ظام لگوها و نگام اساسی دیگر در تحول علوم انسانی؛ شناسایی و تدوین میراث علوم اسالمی و کشف ا

( لذا توجه به میراث فرهنگی داخلی از دیگر اموری 51:ص1،1394حاکم بر آن در تمدن است.)خسروپناه،ج

ی استفاده البته چگونگ. ی استو اسالمی علمی گذشتگان ایرانی بهاگرانقرار گیرد، مواریث  موردتوجهکه باید 

یل تفصبهیست و باید در جای خود موردنظر نفعالً ها آن کردن روزبهاز این منابع عظیم علمی و فرهنگی و 

( آنچه در اینجا مهم است اصل توجه به این سرمایة 49نیست.)همان:ص انکارقابلبررسی شود، البته اهمیت آن 

 این مسئله بسیار مهم بارها مورد تأکید رهبر انقالب اسالمی قرارگرفته است:. ملّی اسالمی ارزشمند است

ی خیلی جلوتر از کسان. ها جلوتر از دنیا هستیمهای علوم انسانی، قرنشتهما در بخشی از ر»
ها را دنبال نکنیم؟ یناچرا  .آیندمی حساببههستیم که امروز در این رشته در دنیا سرآمد 

بعضی  .میدارسابقههای گوناگون علوم انسانی؛ ادبیات، فلسفه، تاریخ، هنر، ما خیلی در رشته
یگر هم هست که اگرچه از غرب آمده، امّا اگر درست دقت کنیم، خمیـر از علوم انسانی د

. تاسـالمی اس -گرائی است، از تفکر و روح ایـرانیعبارت از عقالنیت و تجـربه آنکهمایة 
-شناسی و جامعهشناسی، اقتصاد، مدیـریت، روانتوانست زیستاروپـای خـرافاتی نمی

رق و گرایی شگرایی و تجربه، سوغات تفکر علماین. شناسی را به این شکل تنظیم کند
 230«.عمدتاً ایران اسالمی بود که رفت در آنجا و به این تحول منتهی شد

                                                           
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاههای کردستان،2271388/02/27
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر،2281379/12/09
 . همان.229
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با نخبگان جوان،2301386/06/12
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ی های علم وارداترو باید پارادایمینازاسازی علوم انسانی بدون توجه به مبانی بومی امکان ندارد. یبوم

های پوزیتیوستی، تفسیری و ددی همچون پارادایمها متعقرار گیرد. در علوم انسانی پارادایم موردتوجه

های موجود در یمپارادارو؛ ایشان با توجه به ینازا( وجود دارد. 39-49:ص1389پور و حسنی،انتقادی)علی

علوم انسانی و پس از انتقاد از تقلید کورکورانه از دستاوردهای علمی غرب درزمینة علوم انسانی، توجه 

 : فرمایندایشان در جای دیگر می 231نماید.یمایرانی جلب  -می اسالمیمحققان را به میراث عل

های محکمی در اینجا دارد؛ یعنی در ها و مایهشکی نیست که بسیاری از علوم انسانی، پایه»
 232«.فرهنگ گذشتة خود ماست

 

 

 ی قرآنیهاآموزه . توجه ویژه به۴,2,1۶

سازی آن است. در اینجاست که از تعبیر علم دینی ی دیگر در تحول علوم انسانی، اسالمیهامؤلفهاز 

ین ترمهم( 122:ص1391خیزد. )بستان،یبرمکنندة معرفتی است که از دین یتداعشود. علم دینی یماستفاده 

م ی قرآنی درزمینة علوهاپژوهش های اکید رهبر انقالب، انجامیهتوص منبع معرفتی علم دینی، قرآن است. از

قرآن کتاب هدایت انسان است، او را از جهات  . ازآنجاکهاری این علوم بر مبانی قرآنی استگذیهپاانسانی و 

برد. در علم سکوالر است که اشرفیت یمجهان امروز از علم سکوالر رنج . قرار داده است موردتوجهمختلف 

( 30اهلل است.)البقرة: که در نگاه قرآنی انسان خلیفةیدرحال( 23:ص1393رود. )گلشنی،می سؤالانسان به زیر 

ی، شناسنساناکند و تغییر در مبانی یمی تغییر شناسانسانشود، مبانی یمبا توجه به نوع نگاهی که به انسان 

وط به های مربیهنظر ی قرآنی و ابتناءهاآموزهیجه؛ توجه به درنتعلوم مربوط به آن نیز تغییر خواهد یافت. 

 شورک پژوهقرآنایشان در دیدار با بانوان  .است بلکه بسیار ضروری ممکن تنهانهعلوم انسانی بر قرآن 

 : فرمایندیم

گونه فکر تحقیقی اسالمی را ای، بدون اینکه هیچترجمه صورتبهاین علوم انسانی را ما »
های مختلف های خودمان و در بخشآوریم تو دانشگاهاجازه بدهیم در آن راه پیدا کند، می

که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا دهیم؛ درحالیمیها را تعلیم این
های گوناگون به نکات باید در زمینه. های مهم پژوهش قرآنی این استیکی از بخش. کرد

 233«.و دقائق قرآن توجه کرد و مبانی علوم انسانی را در قرآن کریم جستجو کرد و پیدا کرد

                                                           
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق)علیهالسالم(،2311384/10/29
 . همان.232
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با جمعی از بانوان قرآنپژوه کشور،2331388/07/28
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ی، شناسمعرفت چهار بخشینی و ایدئولوژی و در نگاه دیگر شامل بجهانشمال مبانی قرآنی؛ در یک نگاه 

مود که توان مبانی را به مبادی معنا نیمشود. البته در نگاه سُنتی یمی و نظام ارزشی شناسانسانشناسی، یهست

دای ود، خشود. با هر نگاه و رویکرد که به قرآن رجوع شیمدر این صورت شامل مبادی تصوری و تصدیقی 

متعال برای سعادت بشر سخنی متفاوت از علم سکوالر ارائه نموده است. با رسمیت یافتن مبانی علم سکوالر 

این سخن استفاده  بر اساس( 159:ص1388خشیت عالمانه از خدای متعال در جامعه جایگاهی ندارد.)پارسانیا،

قرآنی صورت گرفته باشد و نظر قرآن  یهاپژوهش از نظریات دیگران متوقف بر این است که پیش از آن

ورت ص ی اسالمی از سوی رهبر انقالبهاآموزه تر و با نگاه بهیعموماین تأکید گاهی به شکل . باشد اخذشده

ای هم که مفاهیم اساسی. از منظر ایشان؛ در زمینة علوم انسانی احتیاج به تحقیق و نوآوری است گرفته است.

ی اساسی علوم انسانی را شکل داد و تولید و هابخشاقتصاد، سیاست و سایر توان حقوق، یمآن  بر اساس

 234.فرآوری کرد، به معنای حقیقی کلمه در فرهنگ عمیق اسالمی وجود دارد که باید از آن استفاده نمود

 . الزامات استراتژیکی )راهبردی(۳,1۶

 . اعتماد به پژوهشگران داخلی1,۳,1۶

پردازی علمی متناسب با نیازها و فرهنگ ایرانی و اسالمی ولید علم و نظریهانجام چنین کار بزرگی یعنی ت

 یناتوان انتظار داشت فالن پژوهشگر خارجی بیاید و ینمباید توسط پژوهشگران ایرانی انجام شود و طبیعتاً 

دارند  فی هوش رارهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه پژوهشگران ایرانی بهرة کا. را برای ما انجام دهد کار

 : فرمایندیم توانند چنین کاری انجام دهند؛یم و

؛ ی استتوجهقابلی زیاد و ماندگعقبعلمی،  ازلحاظی ما از دنیای پیشرفته ماندگعقب»
علت هم این است که ملت ما یک . بریمفهمیم و از او رنج میدانیم، این را مییماین را 

ملت ما ملتی است که . بگوید حاال حق ماست ملت دارای هوشِ زیر متوسط نیست که
. گویند؛ همه میشدهثابتدارای هوش باالی متوسط جهانی است؛ این حرفی است که 

 235«.شودگویند، آثارش هم مشاهده میکنند، میها ذکر میخیلی
ید ویژه کبا توجه به این نگاه است که ایشان توجه خاص به جوانان دارد و بر استفاده از نیروی جوان تأ

 236نمایند.می

 (مرجعیت علمی) . توجه به هدف اصلی2,۳,1۶

ای برخوردار است. از دیدگاه رهبر یژهوگرایانه آماج شناسی از اولویت در هر تحول و فعالیت تحول

. تهای دیگران نیسیهنظر انقالب مقصود از نواندیشی علمی در علوم انسانی صرفاً ارائه چند نظریه در کنار

                                                           
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با جمعی از استادان دانشگاههای سراسر کشور،2341382/08/08
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه علم و صنعت،2351387/09/24
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه امام صادق)علیهالسالم(،2361384/10/29
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ی علمی جهانی و رسیدن به مرجعیت علمی باشد. هاقلّه اه ایشان هدف اصلی این حرکت باید فتحاز دیدگ

یی باید رسید که حرف اوّل را در جهان علم زد و دیگران برای رفع نیاز علمی خود به سراغ مراکز جابهیعنی 

 فرمایند: یمایشان . علمی ایران اسالمی رجوع نمایند

طور ینهمهدف هم باید مرجعیت علمی باشد در دنیا؛ . ی برسدکشور باید به عزّت علم»
یابی به دستطور که شما امروز ناچارید برای علم و یعنی همین. ایمکه بارها عرض کرده

یی مراجعه کنید که مربوط به کشورهای هاکتابمحصوالت علمی به دانشمندانی، به 
علم، مجبور باشد بیاید سراغ شما،  برسیم که جویندة دانش، طالب آنجادیگرند، باید به 

 237«.یاد بگیرد تا بتواند از دانش شما استفاده کند شماراسراغ کتاب شما؛ مجبور باشد زبان 

 وقفه و شتابان. حرکت بی۳,۳,1۶

ند یابی به برخی افتخارات هرچدستتوان به ینمبدیهی است برای رسیدن به هدف عالی مرجعیت علمی 

رهبر  .ای وصول به این مقصود بزرگ، حرکتی سریع، مستمر و شتابان الزم استبزرگ، غره شد بلکه بر

 فرمایند: یمانقالب اسالمی بعد از ایجاد جهش علمی دربارة ادامه آن 

ما در زمینة مسائل علمی دچار . آنچه مهم است این است که این جهش باید ادامه پیدا کند»
خواهم کرد  عرضهمکه من حاال بعد  –د که اهمیت دار . آنچهی مزمن هستیمماندگعقب

علمی ما  درحرکتما باید این سرعت و شتابی را که . مسئلة ادامة حرکت سریع است –
 238«ها ادامه بدهیم؛ هیچ جایز نیست که ما اندکی توقف کنیم.وجود دارد، سال

 گذاریریزی و سرمایه. ضرورت برنامه۴,۳,1۶

 گذاری برای انجامیه. سرمااست ربطیذزی از سوی مسئولین یربرنامهانجام چنین حرکتی نیازمند 

اموری است که  ... ازجمله، جذب و تربیت پژوهشگران ویژه وهاپژوهش ی بنیادین، ساماندهیهاپژوهش

. شورای عالی انقالب فرهنگی است مسئول اصلی این حرکت نیز از دیدگاه رهبر انقالباست.  یرناپذاجتناب

 آمیز، مسئولیت اصلی را متوجه آنان کرده ویهگالدر دیدار اعضای این شورا با لحنی  1384در سالایشان 

 : فرمایندیم

ما باید در زمینة علوم انسانی یک کار اساسی بکنیم و این حرف، حرفی نیست که امروز »
. و باید تحقق پیدا کند شدهگفتههاست که به ذهن کسی رسیده باشد؛ نه، این حرف، سال

شاءاللَّه  ای که ما انی باید این کار را بکنند؟ این مجموعة حاضر و همان مجموعهچه کسان

                                                           
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه علم و صنعت،2371387/09/24
 . همان238
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یایند؛ بربها احتجاج خواهیم کرد و امیدواریم از عهدة احتجاج هم پیش خدای متعال با آن
 239«.اگر خدای متعال سؤال کرد

ا به جلسة خود ب( السالمیه)علادقرهبر انقالب در همان سال در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه امام ص

تر از شورای مذکور یعمومی اعرصهنمایند و مسئله مذکور را در یمشورای عالی انقالب فرهنگی اشاره 

 240شوند.متذکر می

 . مدیریت راهبردی در تحول علوم انسانی1۷

سی فرهنگی مرکز مهند عنوانبهشورای عالی انقالب فرهنگی در سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی 

ی تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگ ،تبیین ،انقالب فرهنگی، فهم یعال یوجودی شورا ةفلسفشود. یممعرفی 

اسب فرهنگی کشور متن هاییشرفتفرهنگی انقالب اسالمی و پایش پ ةمداوم جبه ییبازآرا ،انقالب اسالمی

با  این حوزه یهاریت راهبردی چالشمدیت. عظیم ایران اسالمی و انقالبی اس هاییستگیو شا هایتبا ظرف

با نگاه  هایبمهار تهدیدها و آس»و نیز « هایتها و ظرففرصت ةافزا از همکامل و کارآمد و هم ةاستفاد»

ازجمله تکالیف اصلی این « گران هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستیزه ةمواجه»و « حکیمانه و معقول

همچون تولید علم، سبک زندگی، آموزش و پژوهش، فرهنگ عمومی،  کلیدی و اساسی یهاشورا است. عرصه

انقالب  یعال یمهمی هستند که ساماندهی آن در جمهوری اسالمی به شورا یهامهندسی فرهنگی، حوزه

 .شده استفرهنگی سپرده

مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی ، تحول و ارتقاء علوم انسانی

گذشته نیز مورد  یهاوپرورش و نیز تحول در علوم انسانی که در دورهاعم از آموزش عالی و آموزش کشور

تأکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است، به تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی متوجه 

طی  جدید یزیرری و برنامهشده و با یک بازنگگرفته تریانقالب اسالمی خواهد کرد، لذا باید این امور جد

در دیدار با اساتید  1393رهبر انقالب اسالمی در سال  241د.زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برسمدت

 242پردازند.یمی سراسر کشور به تبیین ابعاد مسئله هادانشگاه

 های راهبردی. شورای عالی انقالب فرهنگی و مأموریت1۸

مرکز مهندسی فرهنگ جامعة اسالمی ایران، برای خود حوزة  نوانعبهشورای عالی انقالب فرهنگی 

مأموریتی بسیار مهمی دارد که در حُکم رهبر انقالب برای شورای عالی انقالب فرهنگی آمده است. بر اساس 

 یهاابالغی در سال هاییتشورا در پیگیری اولو یهاتالشی مأموریتی این شورا؛ هاحوزهبیانات ایشان 

                                                           
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی،2391384/10/13
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه امام صادق)علیهالسالم(،2401384/10/29
 . حُکم آغاز دورة جدید شورای عالی انقالب فرهنگی از سوی آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی(،2411393/07/26
 . بیانات آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی( در دیدار با جمعی از استادان دانشگاههای سراسر کشور،2421393/04/11
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تن ، بر عهده داشآن یزةجدی میان هواداران فرهنگ انقالبی و اسالمی و معارضان عنود باانگ یبندههجب ،گذشته

 ،فرهنگ ةخودجوش و فراگیر مردمی عرص هاییتبخش را در فعالگر و الهام حلقات مکمل و تسهیلنقش 

یگیر رست و اقدام پد هایگذارییاستارتقاء کمی و کیفی مصرف و تولید محصوالت و کاالهای فرهنگی با س

پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی ، ی این عرصهملّ هاییتظرفة و مستمر و به صحنه آوردن هم

مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور اعم از آموزش ، و فناوری کشور

موقع جلسات شورای عالی و حضور و بهتشکیل منظم و وپرورش و نیز تحول در علوم انسانی عالی و آموزش

رؤسای محترم قوا در جلسات و مباحث شورا و صرف وقت و همت  یژهواعضاء به ةفعال و بامطالعه و سازند

 243شود.، را شامل میاعضاء حقیقی یژهواعضاء به ةکافی توسط هم

 گیری. نتیجه1۹

حاکی  هایافته. دهدیمرا نشان  پژوهش حاضر، تصویری کلی از وضعیت ضرورت تحوالت علوم انسانی

ة این ازجمل. روستروبهی بسیاری هاچالشی ایران با مسائل و هادانشگاهاست که علوم انسانی در  از آن

دات غربی ها و تولییهنظرقیدوشرط از یبیری الگو گماهیت غربی،  توان به مبانی مادی و ضد دینی،یممسائل 

 .، مؤسسات و تولیدات علوم انسانی اشاره کردآموختگاندانشلت نخبگان، و نادیده انگاشتن جایگاه و منز

، به ارائة هاآنة کنندنگرانی مذکور و تأثیرات نامطلوب و هاچالش برشمردنرهبر انقالب اسالمی ضمن 

ین این راهکارها از منظر ایشان، تر. مهمپردازندیمراهکارهای عملی در جهت بهبود وضعیت علوم انسانی 

علمی  هایینوآورپردازی، تولید علم و سازی علوم انسانی، نظریهیبومستخراج مبانی علوم انسانی از دین، ا

 .، مؤسسات و تولیدات علوم انسانی استآموختگاندانشدر علوم انسانی و توجه کافی به جایگاه نخبگان، 

توانند بدون استخراج ینمن اسالمی از دیدگاه رهبر انقالب، دانشمندان و پژوهشگران علوم انسانی در ایرا

یری دستاوردهای غربی در کنار آن، بنای رفیع و مستحکمی از علوم انسانی را کارگبهمبانی علوم از قرآن و 

در این زمینه، میراث عظیم و عمیق فرهنگی و تفکرات دینی و ملّی باید در تولید علم و . گذاری نمایندیهپا

یرد؛ علوم برخوردار از تفکر اسالمی نباید در قرار گ موردتوجهعلوم انسانی ی ساختمان طورکلبهنظریه و 

های طیمحیقاتشان دارای مایة اسالمی است باید در تحقمنزوی شوند؛ اساتید و دانشجویانی که  هادانشگاه

ة تفکر یربط نیز تدوین علوم انسانی بر پایذیم و احترام قرار گیرند و مسئوالن موردتکرعلمی و دانشگاهی 

ة دربردارندرو؛ تحول در علوم انسانی ینازا .ینی اسالمی را در اولویت وظایف خود قرار دهندبجهانو 

 ها و راهبردهایی است.یافتره

 و پیشنهادی راهبردی در مدیریت راهبردی تحول در علوم انسانی هاافتیره. 2۰

                                                           
 . حُکم آغاز دورة جدید شورای عالی انقالب فرهنگی از سوی آیتاهلل خامنهای)مدظلهالعالی(،2431393/07/26



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

526 

 

ة دربردارند العالی()مدظلهایاهلل خامنهیتی مدیریت راهبردی  تحول در علوم انسانی از منظر آهامؤلفه

 از: اندعبارتها و راهبردهایی است که یافتره

 ها تحت نظارت استادان فن؛یدهاپردازی و نقد و بررسی فراهم نمودن زمینة الزم برای نظریه .1

 یشی در مسائل علمی و فرهنگی حوزه و دانشگاه؛اندهمتبیین ضرورت  .2

 مأموریت حوزه و دانشگاه در راستای تمدن سازی اسالمی؛ هماهنگ ساختن تولید علم و .3

 یژه آموزش عالی؛وبهایجاد مهارت تفکر انتقادی در سطوح مختلف آموزشی  .4

 عه؛ترین راهبردهای برنامة توسیاساسیکی از  عنوانبهعلوم انسانی  آموختگاندانشتوجه به اشتغال  .5

و نهادهای کشور نسبت به این  هانوادهخاتبیین اهمیت علوم انسانی و تصحیح نگرش نادرست  .6

 علوم؛

امتیازهایی در آن  قرار دادنآموزان با استفاده از ی علوم انسانی برای  دانشهارشتهسازی  جذاب .7

 و جذب دانشجویان مستعد؛ هارشته

ایجاد تعادل بین پذیرش دانشجو و میزان اشتغال در جامعه و متناسب نمودن ضریب افزایش  .8

 ی توسعه؛هابرنامهو با پذیرش دانشج

 و هادانشگاهی مشترک بین علوم انسانی؛ علوم تجربی و علوم مهندسی در هارشتهدایر نمودن  .9

 مؤسسات آموزش عالی؛

هستة اصلی دیدگاه امام  عنوانبهفراهم نمودن بستر مناسب برای توجه به اصل تولید علم  .10

 از هرگونه شک و تردید در این زمینه؛ و خارج کردن حوزه و دانشگاهالعالی( )مدظلهایخامنه

های یرسکی قانونمند، هامناظرهها، تشکیل یشهاندترویج آزادی تفکر، تبادل آراء، ایجاد رقابت میان  .11

 یت؛ امن بااحساسهای اندیشه ورزی دانشجویی همراه یئتهپردازی و نظریه

لید علم پردازی و توو تبدیل نظریهی علوم انسانپردازان و نوآوران یهنظرتقدیر بایسته از نخبگان  .12

 به یک ارزش عمومی؛

 ی مختلف علوم انسانی؛هارشتهطراحی جایزه علمی سال برای نخبگان و دانشجویان مستعد  .13

گیری، اعم از دولت، مجلس یمتصمانسانی توسط مراکز  گذاری در جهت تولید آثار علومیهسرما .14

 و شورای عالی انقالب فرهنگی؛

 ی؛پژوهش-های علمیگیرییمتصمهای نخبگان در یدگاهدو  هادانشگاهه استادان تر بیشبتوجه  .15

امکان تحصیل در سطوح عالی برای استعدادهای جوان، توجه به  ازجملهایجاد امکانات الزم  .16

زمینة پرورش حقیقی استعدادهای  عنوانبهاستعدادهای مناطق محروم و توجه به عدالت اجتماعی 

 جوان؛

 نقشة راه تبدیل ایران به مرجع علمی جهان؛ عنوانبهنقشة جامع علمی کشور  توجه کامل به .17
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 یان برای فاصله گرفتن از اقتصاد متکی بر نفت؛بندانشی هاشرکتتقویت  .18

 ها؛میتحر براثرآمادگی استادان و محققان برای همکاری در رفع هرگونه مشکل و نقیصة احتمالی  .19

 نسل جدید نوآور و پیشتاز مراکز علمی؛ نوانعبههای حکمت بنیان تشکیل دانشگاه .20

 ی مختلف تاریخ ایران؛هانسلانتقال منطقی تجارب  عنوانبهاحیای طب سنتی  .21

 زیربنای رشد حقیقی کشور؛ عنوانبه« علوم انسانی»تر به یشبتوجه  .22

 ها؛هتی علوم انسانی برای ایجاد تحول و تغییر روزآمد در این رشهارشتهبازنگری جدی در منابع و  .23

 گیری؛یمتصمی مدیریتی و هاردهتوجه به اندیشمندان علوم انسانی در  .24

 پیشنهاد ایجاد وزارتخانة علوم انسانی یا معاونت علوم انسانی در وزارت علوم؛ .25

 نوانعبهایرانی  -های متکی بر منابع اسالمییهنظربرخورد هوشمندانه با مقولة جنگ نرم و ارائه  .26

 تهدید نرم؛راهبرد اصلی مقابلة با 

 دورنگری و هوشمندی در مواجهه با ترکیب جمعیت دانشجویی کشور؛ .27

 تالش برای گسترش و تعمیم جنبش پُر رونق علمی کشور به بدنة جمعیت دانشجویی؛ .28

درمانی در مقایسه با استانداردهای  -ی مختلف پزشکیهاعرصهیر کشور در گچشمرشد کامالً  .29

 جهانی؛ 

 و مراکز آموزش عالی؛ هادانشگاهکری در ضرورت ایجاد جنبش عقلی و ف .30

 ی بحث و گفتگو در میان اصحاب و سران فکر و تعقل و اندیشه؛هاحلقهایجاد  .31

 تر برای تربیت نیروهای متخصص درزمینة علم اقتصاد اسالمی؛یشبتالش  .32

 نیاز به ساختارهای جدید و مدیریت یکپارچه در حوزة علم و فناوری؛ .33

 های پزشکی جهان؛یشرفتپها و یتفعالری غربی بر دایهسرمای هاشرکتتسلط  .34

 ؛سالهدهی در مقاطع چند راهبُردی بلندمدت هابرنامهایجاد نهادی برای طراحی و معماری  .35

 و صنایع. هادانشگاهتر یشبروشی برای ارتباط  عنوانبهکارآموزی دانشجویان فنی در صنایع کشور  .36
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 اسالمی سازیتمدن در انسانی اسالمی علوم نقش

 244عادله عدالتی )نویسنده مسئول(

 245محسن نورائی

 چکیده 

 بارها رهبری معظّم مقام سخنان در که است «اسالمی تمدّن» ایجاد ایران، اسالمی انقالب مهم اهداف از کیی

های عملی فراوان و های علمی و مجاهدتتحقق کامل این هدف واال نیازمند کوشش. است بر آن تأکید شده

 منداندغدغه و مسلمان یشمنداناند برخی از سوی از ایپراکنده هایفعالیّت چند هر سازمان یافته است.

ین یکی از الزامات تحقق ا نگارنده نظر از لیکن است، پذیرفته سازی اسالمی صورتدر باب تمدن انقالبی

است. زیرا علوم انسانی رایج مبتنی بر « علوم انسانی اسالمی» و جایگزینی آن با  ایده، تحول علوم انسانی

توصیفی  وشر با مقاله اسالم در تعارض است. اینمعرفتی مقبول نی مبانی معرفت غربی است که سخت با مبا

 .مایدن بررسی اسالمی تمدّن رشد و پیدایش در اسالمی را انسانی علوم اثرگذاری است صدد در ـ تحلیلی

های تمدن است از یک سو، و مبنا بودن علوم انسانی در میان سایر علوم از توجه به اینکه علم یکی از پایه

سالمی ا گیری تمدنیگر مؤید این است  که هر تالشی در راستای ایجاد علوم انسانی اسالمی در شکلسوی د

سازی علوم انسانی، معارف ترین منبع برای اسالمیدهد مهمنتیجه پژوهش نشان می آفرین خواهد بود. نقش

ه، عنصر اجتهاد، رسانه و نیز های علمیهای متعدد عالمان دینی، حوزهواالی قرآنی است. استفاده از ظرفیت

 پروری برای ایجاد این تحول ضروری است.اهتمام به تولید علم و نخبه

 رهبری معظّم مقام انسانی اسالمی، علوم اسالمی، تمدّن، تمدّن :واژگان کلیدی

 

 الف(مقدمه و بیان مسئله 
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ای که برای بشر از ت، آیندهای مطمئن اسدهنده و برانگیزاننده به سوی آیندهتمدن اسالمی عاملی جهت

واهد خطریق حکومت جهانی اسالم تقدیر شده است. دستیابی به تمدن اسالمی آرزوی انسانی است که می

اش این است که ما بتوانیم (  مقدمه18و 17: ص1389اللهی را عینی و کاربردی نماید. )طاهرزاده، اهداف بقیه

ان به نقطه ای برسد که بتواند به عنوان یک ملت مسلم به معنای به سمت الگو شدن پیش برویم. باید ملت ایر

 جامعه سازی اسالمی راستای در تالشی هر ( 11/5/95ای، خامنه حقیقی کلمه خود را به دنیا نشان دهد.  )

 تسرنوش به نسبت را خود افراد و شود نهادینه جامعه در منکر از نهی و معروف به امر که است این مستلزم

های واالی انسانی که در آن همه افراد کنند. امید به تشکیل یک مدنیت متشکل از ارزش حس مسؤول جامعه

ر تری دگیرند، سالمت روانی فردی و اجتماعی مطلوبگذاری قرار میبا معیار عدالت مورد ارزیابی و ارزش

سازی اسالمی، تمدّنقالبپی خواهد داشت و بر نشاط و پویایی جامعه خواهد افزود؛ لذا از اهداف مهم ان

باشد. رسیدن به این مقصود مستلزم بررسی  عوامل مختلفی است. از جمله عوامل بسیار اثرگذار اسالمی می

 باشد. انسانی می در این حوزه توجه به علوم

ای، های کشور است که هدایت جامعه را بر عهده دارند )خامنهانسانی هوای تنفسی مجموعه نخبه علوم» 

)همان، «. ( و همه تحرکات برتر در یک جامعه، مثل یک کالبد است که روح آن، علوم انسانی است 1/12/91

ها بنگریم راز هالکت هر ( ضرورت توجّه به علوم انسانی در آن حد است که وقتی به تاریخ ملت13/7/90

 (30: ص1389)طاهرزاده،  توجهی به علوم انسانی فعّال و با نشاط جستجوکرد.توان در بیتمدنی را می

 های پژوهش ب( اهداف و پرسش

رو بارها از سوی اندیشمندان، در سطوح مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته اگرچه موضوع نوشتار پیش

های جدید در این باب است. است؛ لیکن توجه به اهمیت موضوع و ابعاد گسترده آن گویای ضرورت پژوهش

های صاحبنظران، به تبیین دیدگاه خود پرداخته و با تکیه ن استفاده از دیدگاهاین نوشتار در تالش است ضم

 های زیر پاسخ دهد؛ بر نظرات مقام معظم رهبری در این حوزه، به پرسش

   ؟ه مواردی هستندچ یاسالم یسازبر تمدن یاثرگذار علوم انسان یازهاینشیپ .1

 ؟آفرین استنقش  المیاس تمدن در تحقق زانیبه چه م یاسالم یعلوم انسان .2

 های پیشینج( پژوهش 

کمتر نوشته شده یا « سازی اسالمینقش علوم انسانی اسالمی در تمدن» هرچند مقاله و یا کتاب در زمینه 

ی علوم انسانی و هم در های زیادی هم در حوزهحداقل اطالع از آنها میسر نگشته است؛ لیکن پژوهش
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است؛ ولی دیدگاه مقام معظم رهبری کمتر مورد بررسی واقع شده است. سازی صورت پذیرفته ی تمدنحوزه

 گردد: های مرتبط در ذیل بیان میبرخی پژوهش

ی علوم انسانی از دیدگاه مقام معظم رهبری، عنوان پژوهشی است که پورطهماسبی و تاجور ـ بررسی حوزه

رهبری را در علوم انسانی و نقش دانشگاهیان  اند دیدگاه مقام معظمانجام داده و در آن کوشیده 1388در سال 

 در پیشبرد آن بررسی کنند.

کارها، عنوان ها و راههای ایران از منظر مقام معظم رهبری: چالشـ بررسی وضعیت علوم انسانی در دانشگاه

 به انجام رسانده است. 1392پژوهشی است که مروتی در سال 

اهلل و مقام معظم رهبری، عنوان پژوهشی است که دنگچی ی رحمهـ احیای تمدن اسالمی از نگاه امام خمین

به رشته تحریر در آورده و در آن تالش کرده است ابعاد موضوع را در رویکرد تمدنی ایشان  1394در سال 

های ایشان در چهار حوزه ارائه شده که عبارتند از: راهکارهای بررسی نماید. برای این منظور مجموع دیدگاه

انداز و در نهایت دشمنانی که برای جریان احیای تمدن اسالمی ایجاد ها، چشمتمدن اسالمی، ضرورتاحیای 

 کنند.چالش و خطر می

 های مقام معظم رهبری عنوان پژوهشیساز ظهور با تکیه بر مبانی دینی و اندیشههای تمدن زمینهـ ابعاد مؤلفه

اند با اتکا به مبانی دینی و در آورده و در آن کوشیدهبه نگارش  1395است که منزوی و حبیبیان در سال 

مؤلفه از مقام  12ساز را بررسی کنند. در این تحقیق های تمدن زمینهبیانات مقام معظم رهبری ابعاد مؤلفه

، ساز ظهور ذیل سه بعد معرفتیهای تمدن زمینهساز ارائه شده و در نهایت مؤلفهمعظم رهبری برای تمدن زمینه

 ی و رفتاری بیان گردیده است. عاطف

ی سخنان مقام ی علوم انسانی و تمدن اسالمی را با مراجعه به همهنظر به اینکه پژوهش حاضر هردو مؤلفه

 معظم رهبری در این دوحوزه، مورد بررسی قرار داده، از جامعیت بیشتری برخوردار است.  

 ح( چارچوب نظری پژوهش 

 . تعریف تمدّن 1

 و انس و ظرافت حالت به جهل و خشونت از انتقال و شهر اهل اخالق به تخلّق معنای به لغت در تمدّن

 اجتماعی، امور در جامعه یک افراد همکاری همچنین و شدن شهرنشین (6972: ص1377دهخدا، ) معرفت،

 (310ص :1380معین،. )است آمده غیره و سیاسی دینی، اقتصادی،
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ت شناسان، تمدن نهایی جامعهبسیار گفته شده است. به عقیدهدر باب تعریف اصطالحی تمدن سخنان 

ها تمدن را ترکیبی از امنیت، فرهنگ، نظم باشد. آنها به سوی وصول به مقام بلند علمی ـ فنی میترقی ملت

ای هشناسان تمدن بیشتر جنبهشناسان و فرهنگ( از نظر تاریخ55و51ص: 1390خاکرند، دانند. )و آزادی می

شود. ) نهاد نمایندگی مقام معظم های انسانی مانند معماری، شهرسازی و فناوری را شامل میساختهمادی 

 معنوی و یماد توسعه و پیشرفت ایگونه بیانگر شهرنشینانه زندگی یا شهر، در ( زیستن32: ص1389رهبری، 

) پورعباس  .کرد دریافت آن لغوی معنای در تمدن مفهوم از را آن توانمی که است شهری انسان زندگی در

 این است که جامعه متمدن در شهر اسکان یافته بدوی جامعه با متمدّن ( تفاوت جامعه1395و ابراهیم نژاد، 

اگر چه تمدن  از مدینه به معنای شهر ریشه می گیرد ولی در  ( 60: ص1378هانتینگتون، . )بود سواد با و

  ( 1، ص1: ج1388شهر معلول تمدن است نه علت آن. )جان، اصل 

 حیات دنیازمن حتماً است، الطبعمدنیّ  بشر چون و است نهفته بشر خود طبع در تمدّن به بشر نیاز علت

تمدن را ویل دروانت ( 24: ص1389طاهرزاده، )گویند. می 246تمدّن را اجتماعی حیات این و است اجتماعی

تیاط در امور اقتصادی، سازمان سیاسی، سنن بینی و احدارای چهار رکن اساسی دانسته که عبارتند از: پیش

 (3، ص1: ج1390اخالقی و کوشش در راه معرفت و بسط هنر )ویل دورانت،

 . تعریف تمدن اسالمی2

 اند اما بههر چند اندیشمندان تعاریف گوناگون از تمدن ارایه و مصادیق گوناگونی برای آن ذکر نموده 

های متعدد و نیز تمدنی که در سایه گیری تمدنی اسالم در شکلرسد در این میان نقش تعالیم واالنظر می

پایبندی جوامع به آموزه های اسالمی پدید آمده؛ مغفول مانده است. این غفلت در حالی صورت گرفته که؛ 

، خاکرند) «است آدمی هایتوانمندی و استعدادها از ناچیزی بخش است، کرده ظهور دینی غیر تمدن در آنچه»

 از این روی تبیین تمدن اسالمی امری بایسته است. (70: ص1390

و  متمایز تمدن یک وجود محققان تمدن اسالمی به موازات پیدایش و گسترش اسالم شکل گرفت. بیشتر

 یی عربستان و در سدهاسالم که پیدایش آن در شبه جزیره .به عنوان تمدن اسالمی قبول دارند را مستقل

 آسیا رقیش جنوب و مرکزی آسیای ایبری، یجزیره شبه آفریقا، شمال در ه سرعتب هفتم میالدی تحقق یافت

 رند.دا وجود اسالمی تمدن در فرعی هایتمدن یا متمایز هایفرهنگ بسیاری نتیجه در. پیدا کرد گسترش

  (68: ص1378هانتینگتون، )

                                                           
246Civilization 
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از  نان به تدریج با غفلتتمدن اسالمی پس از چند قرن رشد فزاینده، به رخوت و سستی گرایید. مسلما

روی از تمدن غربی را در پیش گرفتند. در این میان؛  شماری از عالمان پیشینه تمدنی خویش؛ سوگمندانه دنباله

اندیش و مصلحان اجتماعی مسلمان کوشیدند تا به احیاء دوباره تمدن اسالمی دست یازند. نام افرادی ژرف

هوری در پاکستان، مال سعید نورسی  در ترکیه را می توان به عنوان مانند محمد عبده در مصر، محمد اقبال ال

 های شناخته شده جنبش اصالحی اسالمی نام برد.چهره

انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی )ره( را باید نقطه عطفی در این جریان دانست. در این 

یعی مطرح گردید. و در مقیاس جهانی مورد سازی اسالمی با قرائت شانقالب بزرگ؛ اندیشه اصالحی و تمدن

توجه قرار گرفت. انقالب اسالمی ایران ضمن تحفظ بر مبانی اصیل شریعت اسالم نگاهی نو و متفاوت در 

های اخیر تأکید و عرصه تمدن سازی اسالمی را بازگو و ترویج نمود. پس از امام خمینی )ره(، و در سال

 ازی نوین اسالمی به این جریان شتاب بیشتر بخشید.ساهتمام مقام معظم رهبری بر تمدن

های آن مراجعه به سخنان مقام معظم رهبری در باب شناخت مفهوم تمدن اسالمی و آشنایی با مؤلفه

 سودمند است، چه اینکه ایشان پیش و بیش از دیگران به این موضوع پرداخته و به تبیین آن همت گماردند.

( 29/6/73تمدن اسالمی تمدنی زنده است ) فرمایند:مفهوم تمدن اسالمی می در تبیین رهبری معظّم مقام 

 علم، پیشرفت از(  20/8/85باشد. )ترکیب و آمیختگی دنیا و آخرت با هم می که خصوصیت استثنایی آن،

 .درب نام توانمی سازتمدن مهم عناصر عنوان به بشری هایظرفیت رشد و استعدادها و معرفت از مندیبهره

تواند تمدن اسالمی یعنی آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و از لحاظ مادی می»  (5/2/96)

 (14/6/92رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است برسد. )

و نیز پیشرفت را یکی  (14/11/90) دانند.سماحت و عقالنیت می له، ارکان تمدن اسالمی را نوگرایی،معظم

از عناصر مهم تمدن شناسانده و در عین حال بر تفاوت نگرش تمدن غرب و اسالم به پیشرفت تأکید دارند: 

 در اما نظامی. پیشرفت و فناوری و علم ثروت، در از: پیشرفت عبارت است اول درجه در غرب در پیشرفت

 رفاه عدالت، اخالق، علم، در پیشرفت از عبارت است و است بیشتری ابعاد دارای اسالم پیشرفت منطق

 الهی و معنوی یجنبه در پیشرفت هااین کنار در و سیاسى بین المللى، استقالل اعتبار و عزت اقتصاد، عمومى،

 را اسالمی تمدّن ایشان تحقق .خداست به ما تقرب نهایی هدف و متعال، خداى به تقرب و عبودیت یعنی

تمدّن اسالمی، کشورگشایی نیست بلکه به معنی تأثیر »  :فرمایندارزیابی نموده و می ربش سعادتمندی عامل

های ایمان و علم و اخالق؛ مجاهدت تواند با شاخصهمی و (20/12/94ها از اسالم است )پذیرفتن فکریِ ملت

 از رهایی ینقطه ی بشریت هدیه دهد ومداوم، اندیشه پیشرفته و اخالق واال رابه امت اسالمی و به همه

 (9/2/1392. )همان، «باشد غربند، امروزیِ تمدّن ارکان که ایکشیده لجن به اخالقِ و ظالمانه و مادی بینیجهان
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ا هگذاری قرب الی اهلل و تأمین کمال و سعادت انسانبر اساس آنچه گذشت تمدین نوین اسالمی با هدف 

گمارد. تفاوت این تمدن با تمدن غربی در هدف آن و می به پیشرفت توأمان در دو بعد مادی و معنوی همت

نیز جامعیتش قابل بازگویی است. تمدن غیر اسالمی نوعاً پیشرفت مادی و تأمین رفاه این جهانی را نشانه 

رفته است در حالی که تمدن اسالمی ضمن تأمین پیشرفت مادی و معنوی؛ نیل به کمال و قرب الی اهلل را 

 نماید.می فرجام خویش معرفی

 علوم انسانی .۳

اگر (  59ص: 1378 هانتینگتون،. )اندساخته فراهم هاانسان برای وسیعی هایهویت هاتمدن تاریخ، طی در

بخواهیم ببینیم یک جامعه خاص دارای چه هویتی است، بایستی ببینیم که چه تصوّری از خود دارد. کشف 

ت؛ گونه اسشود. کشف هویت جمعی نیز ایند متبلور میدهاین تصوّر در تعریفی که فرد از خود ارائه می

دهد. بنابراین، هویت گام نخست یعنی در کشف هویت جمعی باید دید که جامعه چه تعریفی از خود ارائه می

» ( در عین حال 1395مقدم، توان به تمدّن دست یافت. )ارشادیسازی است و بدون توجه به آن نمیتمدّن

 راتیتصوّ تابع سعادت این گفت باید صورت این است؛ در انسان رسیدن سعادت به ی،انسان علوم از مراد

  ( 1389حدادعادل، ) «.وجود دارد انسان از که است

 خود یستیک از انسان هایپرسش مقابل در متقابلی دارد، رابطه« اندیشیدن» با که این دلیل به انسانی علوم

مؤثّر  عوامل هب پرداختن از قبل است الزم بسیار لذا .کندمی ایفا دیلیببی نقش انسانی شناسیِ هویت واقع در و

 رتفط در خداوند توسط که را نیازهایی رسید و انسان از صحیحی درک به انسانی، علوم در آفرینتحوّل و

رد پیدا ک را آفرین در زندگی اوسعادت عوامل بتوان درست شناخت این اثر شناسایی کرد تا در شده او تعبیه

سازی گام نهاد. در حقیقت آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد، تمرکز بر این نکته است که و در جهت تمدّن

برای ایجاد یک تمدّن اسالمی، باید به تحوّل در علوم انسانی اندیشید و جهت تحوّل در علوم انسانی باید 

 ثرگذار قرار داد.  های جدی و ای فکر و اندیشه را مورد بررسیمسائل مربوط به حوزه

 .تفاوت علوم انسانی الهی و غربی ۴

 به ار دینی معنوی اصول انکار تحوالت آورد. این پدید زمینیان مغرب زندگی در اساسی تحول رنسانس

 داییج مبدأ و اصل شد تعبیر مداریانسان یا اومانیسم نهضت به رنسانس دوره در که نهضتی. داشت همراه

 قرون طی در البته نوین، گراییانسان این( 17ص :1373 مددپور،. )بود دینی و شرقی هایتمدن از غرب تمدن

 اب دینی مخالفت از نیروهایی. است شده واقع چالش مورد بسیاری نیروهای طرف از رنسانس، دوران از پس

 جامعه و عتجما در عاملی صرف به را انسان که مارکس و هگل مانند هاییفلسفه تا گرفته بشر نماییبزرگ

مورد  ینِنو انسان. کاست فرو ماده تکامل فرآیند در ایحادثه به را او که داروینی مکتب تا دادند تنزل بشری
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 کامالً موجودی صورت به و شدنمی تعریف آخرت و خدا به ایمانش حسب بر دیگر گرایی،انسان تصور

 هشتیب قلمرو از دورافتاده غریبی دیگر و بود حترا و مأنوس کامالً االکتشاف جدید زمین در که درآمد زمینی

  (219 و 220و235ص: 1393 نصر،. )نبود

بع اند ذات انسان منخدای فرهنگ مدرنیته درونی و سوبژه است، چون معتقدین به فرهنگ غرب پذیرفته

در واقعیت  هباشد. سوبژکتیویته فرهنگی است که نظر به باور درونی دارد بدون آنکه آن باور، ریشحقیقت می

داشته باشد. باید باور کرد آنچه را که فرهنگ غربی به آن رجوع دارد با آنچه فرهنگ دینی به آن رجوع دارد 

ها اصوالً به انسان ( ماتریالیست20و21تا، صآورد. )طاهرزاده، بیمتفاوت است و عمالً دو نوع انسان به بار می

 اند که حتی تحقیقاتشان را در مورد رفتار حیوان،قدر پیش رفتهنگرند و در این روند آنبه چشم یک حیوان می

 با ( در نتیجه28: ص1381دانند. )نجاتی،ی طبیعی ورود به حوزه مطالعه و بررسی رفتار انسان میدروازه

 معلو ایجاد برای شکی گوناگون، هایشناسیانسان وجود و غرب و اسالم اندیشه در انسان بودن متفاوت

 (1391 مصباح، و اردکان محیطی) .ماندنمی باقی تقلمس انسانی

ی صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع وقتی صحیح و مفید و تربیت کنندهعلوم انسانی آن»

( و در عرض آن از نتایج  1/4/93ای، )خامنه« بینی الهی باشد خواهد رساند که بر اساس تفکّر الهی و جهان

کانت و دکارت است. در مکتب  ریموجود تحت تأث یعلوم انسان» به استفاده شود. حاصل از تعقل و تجر

ا، ت)طاهرزاده، بی .«ستیمطرح ن قتیبه نام حق یزیچ اند،تهیو دکارت که پدران تفکر مدرن ومیکانت و ه

ا بدر صورت تزاحم  یاصل اول قرار گرفته و تمام اصول بعد شهیاند نیمن بودنِ انسان، در ا( 20و 21ص

واهیم، خاگر تمدّن اسالمی مستقل می»در نتیجه  .گرددیاصل کنار گذاشته شده و از درجه اعتبار ساقط م نیا

دهد، همان علوم باید علوم انسانی اسالمی داشته باشیم، در غیر این صورت آنچه که به جامعه ما شکل می

 ( 1389عادل،  )حداد«. انسانی غربی خواهد بود

 یریگجهت و الزم است رویکرد رایج، انسانی علوم تحوّل برای سازیگفتمان در گام نخستین عنوان به

 بتنس چه و کلیّت یک عنوان به چه مدرن انسانی علوم آثار و احکام اصول، مبادی، به نسبت حاکم و غالب

 و رویکرد یک به و شده خارج علم ـ به انقیاد بهانة ـ به موجود انفعالی حالت از آن هایرشته تکتک به

 بلند اهداف راستای در انقالب ( همچنان که رهبر7: ص1394)زرشناس،  .یابد تغییر نقّادانه کامالً گیریجهت

-تمدّن عوامل معطوف را خود اکید هایتوصیه باشد،می سازیتمدّن هاآن ترینمشخّص از که اسالمی انقالب

 .انددانسته آن به مربوط ساختارهای نگریباز و اصالح و انسانی علوم در تحوّل اخص طور به و ساز

 سازی اسالمینیازهای اثرگذار علوم انسانی بر تمدند( پیش

 وری از تاریخ بهره .1
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ی حوادث تاریخی و تحلیل ابعاد مختلف زندگی بشر در بستر زمان، شناسانهی تاریخ، تحلیل جامعهمطالعه

شوند. اگر بشر از کامل انسان امروزی محسوب مینیازهای رشد و تعوامل مهمی در ارتقاء و تحوّل پیش

دهد به خوبی بهره ببرد، در حرکت خود در مسیر تعالی و هایی که مطالعه تاریخ در اختیار او قرار میفرصت

و  ها به مسائلبالندگی شتاب خواهد گرفت. در این میان سیر تطوّر اندیشه جوامع انسانی، نوع نگرش آن

های انسان در بستر تاریخ و کنکاش در علل فراز و فرودی که جوامع انسانی در دیدگاه تغییرات به وجود آمده

های مختلف خواهد اند، کمک شایانی به رشد مادی و معنوی بشر امروز در عرصهدر این میان به خود دیده

ه د، نه تنها بپذیرها که با محور قراردادن انسان و متعلّقاتش صورت میرسد این کنکاشداشت. به نظر می

وم اعتنایی در اختیار علباشد؛ بلکه تجارب ارزنده و نکات  قابلآفرین میسازی نقشطور مستقل در تمدّن

 انسانی امروز قرار خواهد داد.                 

 بومی سازی علوم انسانی .2

 های اسالمیگیری از قرآن و آموزهبهره .2,1

 این قرآنی پژوهش مهم هایبخش از یکی. کرد پیدا باید آنقر در را انسانی علوم اساس و پایه و ریشه»

 قرآن در را انسانی علوم مبانی و کرد توجه قرآن دقائق و نکات به گوناگون هایزمینه در باید. است

 توانندمی انسانی مختلف علوم در صاحبنظران و پژوهندگان و متفکّرین وقت آن .کرد پیدا و کرد جستجو

(28/7/88 ایخامنه) «.کنند بنا را رفیعی بناهای اساس ینا بر و پایه این بر  

گر( همه معارف ضروری و قرآن کریم تبیان)بیان( نحل/  89) ...« ءٍشَیْ لِکُلِّ تِبْیاناً  الْکِتابَ عَلَیْکَ نَزَّلْنا وَ»...

 ن جوامع انسانیآفریگر، سعادتبخش و سیادتدار بیان همه معارف و احکام هدایتسودمند برای بشر و عهده

را  یزیچ نهیزم نیاست، و در ا سازیقرآن، انسان ییو نها یهدف اصل  (35: ص1388است. )جوادی آملی، 

 علوم از کامل یمجموعه یک»قرآن در واقع،  ( 362و 361: ص11، ج 1371فروگذار نکرده است. )مکارم، 

 خنس... و شناسیجامعه احکام، عتقادات،ا تربیت، اخالق، سیاست، حقوق، تاریخ، زمینه در که است انسانی

 ( 17ص :1391 مصباح،) «.است کرده ارائه را خود خاص دیدگاه هاآن همه در و گویدمی

 اخالقی و فکری هایبیماری انواع از سازیپاک دهد،می انجام هاانسان وجود در قرآن که کاری نخستین

-شکوفه زدن جوانه الهی، اخالق به تخلّق مرحله که رسدمی فرا رحمت مرحله آن از پس. است جامعه و فرد

 در( 237: ص12همان، ج) .اندگرفته قرار قرآن تربیت تحت که است افرادی وجود در انسانی فضایل های

 چنین دل زا .کنندمی تزکیه به تشویق کنند، میتعل به  را ترغیب انسان اینکه از قبل اسالمی هایآموزه واقع

 رایب باشد قادر و بیندیشد فردی زیان و سود به فقط کند کهنمی رشد ایاندیشه رگزه انسان، به نگاهی

  .نابود کند را علم حتی چیز همه شخصی، تمتّعات
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با وجود چنین منبع پرمحتوایی در اسالم، دامنه نفوذِ تفکر غربی در حوزه علوم انسانی در جامعه مسلمانان 

 دچار ستا شده نوشته اسالمی مفسران وسیله معاصر به قرن این در که تفسیرها از برخی»  قابل تأمّل است؛

 و اجتماعی قوانین و قرآنی مفاهیم تحلیل در زیرا باشند؛می قرآنی مسائل تحلیل در زدگیغرب نوع یک

 وحی مکتب و غربی هایمکتب میان که اندکوشیده و گرفته قرار غربی افکار هجوم تأثیر تحت آن اخالقیِ

 و آناصالت قر به اعتقاد کشاکش در گروه این پدید آورند. الفتی کنند و برقرار آهنگیهم ایونهگ به الهی

: 1383 ،سبحانی) «.اندزده تصرف و تأویل به دست دو، این میان جمع برای و اندگرفته قرار غربی تمدّن جاذبه

  (16و15ص

ر اثر نگاه اومانیستی غرب به انسان به وجود هایی که دبرای عبور از وضع موجود و عدم ابتال به ناکارآمدی

آمده، الزم است به قرآن رجوع کنیم، در محضرش بنشینیم و از رهنمودهایش بهره ببریم. نتایج حاصل از 

( هستند، 29/7/89« )هایی ذاتاً مسمومدانش»وری از علوم انسانی موجود، که به تعبیر مقام معظّم رهبری بهره

 سازی علوم انسانی به اندازه کافی مقبول نبوده است.ها در راستای اسالمیالشگر این است که تبیان

شود بشر مدرن با حقایق مرتبط شود را نشناسیم، اگر آن روحی که در دنیای جدید حاکم شده و مانع می

دهند. میگیریم که فراماسونرها در جلوی ما قرار در مسیری قرار می« احیای علوم انسانی اسالمی»تحت عنوان 

 توانیم به آن نوع از علومرا نشناسیم و متوجه خساراتی که این نگاه وارد کرده نباشیم نمی 247اگر امثال بیکن

انسانی بپردازیم که اسالم مد نظر دارد. حتی ممکن است آیات و روایات را نیز با نگاهی بخوانیم که مدرنیــــته 

ا: تخواستیم از آنجا عبور کنیم. )طاهرزاده، بیرسیم که مینجایی میآن نگاه را به عالم و آدم دارد و عمالً به آ

 (8-12ص 

ترین تمدّن زیادی مؤید این هستند که، اسالم در نهایت بر تمام ادیان پیروز خواهد شد و کامل 248آیات

تر عیاسالمی در عصر ظهور تحقّق پیدا خواهد کرد، لیکن آنچه حائز اهمیّت است، تالش در راستای هرچه سر

                                                           
 آنچه غرب را به غرب امروزی تبدیل کرد و این نوع علوم انسانی که در غرب هست را پدید آورد، اندیشههای آقای فرانسیس بیکن بود و در 247

 فلسفه بیکن افکار ذیل در کندمی سعی تفکر، و عقل همهآن با دکارت مثل بزرگی شخصیت که جاییآن تا. دانندمی مدرن دنیای پدر را او رابطه همین

 طبیعت تبیین و تعریف به فیلسوفان طریق از دیروز تا ما: »که است این شد حاکم جدید دنیای در بیکن طریق از که روحی. کند تدوین را خود

(13تا: ص)طاهرزاده، بی«. بپردازیم طبیعت تغییر به بناست امروز از پرداختیم،می  

ُکوَن؛ او کسى است که پیامبر خود را با هدایت و دین 248 هَ اْلُمْشرِّ َرهُ  َعلَى الد ِّ ینِّ  ُکل ِّهِّ َو لَْو َکرِّ ِّ لِّ یُ ْظهِّ  » ُهَو الَّذِّ ی أَْرَسَل َرُسولَهُ بِّاْلُهدى َو دِّ ینِّ  اْلَحق 

(9)صف/«. غالب سازد، هر چند مشرکان ناخشنود باشند انیحق فرستاد تا او را بر همه اد  

فُواْ فىِّ اْْلَْرضِّ َو نَجل»  یَن اْستُْضعِّ یدُ أَن نَُّمنَّ َعلَى الَّذِّ ثِّینَ عَ َو نُرِّ ةً َو نْجعَلَُهُم اْلَوارِّ زمین نعمت بخشیم و ایم تا بر مستضعفان ؛ ما اراده کردهُهْم أَئمَّ

(5)قصص/ .«آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم  
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آفرین، تکامل روحی و نتایج ی اصلی این تالش حرکتباشد، که ثمرهی بزرگ میبخشی این واقعهتحقّق

 ی آن در خودسازی فردی و رشد و پویایی اجتماعی است.بسیار سازنده

 های علمیه و عالمان دینیهای علمی حوزهکاوش .2,2

 ونمت از زمینه این در را اسالمی نظریات فندموظ که هستند هائیپشتوانه دین علمای و علمیه هایحوزه»

 هایزیزمینه سا برای ریزی،برنامــــه برای بگذارند، اختیـــار در را هاآن مشخص کنند، بکشند، الهی بیرون

 امنظ لذا است؛ اسالمی نظریات و نظرصاحب علمای و دین علمای اشپشتوانه اسالمی پس نظام گوناگون

ها ( در واقع علوم انسانی، باید در حوزه29/7/89 ای،)خامنه«. است علمیه هایازحوزه حمایت به موظف

، ای از مواقع، رکود اندیشهرسد در پارهتولید شود و سپس به مراکز علمی دیگر نشر پیدا کند. به نظر می

انرژی  و وقت اندیشی، بسته بودن فضای تفکّر، عدم حضور اجتماعی الزم و مفید و به موقع، استفادهدگم

بسیار در مباحث علمی ناکارآمد در حل مسائل و معضالت اجتماعی و یا به طور کل پرداختن به علومی که 

به جامعه نیستند، عدم تفحّصِ الزم در علوم مورد نیاز جامعه و همچنین غفلت از اهمیّت جزء مسائل مبتال

ی هایساز ازمتون اسالمی، از آسیبنی تمدّنتوجّهی به استخراج مباسازی و اصل قرار ندادن آن و بیتمدّن

های علمیه شود حوزهها، سبب میتوجّهی به هریک ازآنکنند و بیهای علمیه را تهدید میهستند که حوزه

گونه که باید در جریانات ای از شرایط نتوانند آنساز اسالمی هستند، در پارهکه یکی از ارکان مهم و تمدّن

 هاسازی از خروجی حوزهآفرین باشند. این در حالی است که باید نقشه راه تمدّنمختلف اجتماعی نقش

 های مختلف جامعه اثرگذارد و مورد استفاده قرارگیرد.استخراج گردد و در بخش

 بشری نوی نوبه نیازهای به پاسخگویی و اجتهاد .2,2,1

 ؤالس همه نفعل باشد، اینهای متعدد فلسفی، فقهی وکالمی در دنیا نباید غائب و محوزه در صحنه» 

است؛ باید برایشان جواب پیدا کرد، جوابی که ناظر باشد به این نیاز و  مطرح گوناگون مسائل در و دنیا در

 نونوبه هاینیاز به پاسخ است، الزم نو فکر دهند.های گوناگون میهایی که مکاتب و فرقهناظر باشد به پاسخ

 که اییحقوق و فقهی مفاهیم اسالم، سیاسی و اقتصادی تفکر ،اسالم شناسیمعرفت تبیین .است الزم

 همه معنوی، و اخالقی مفاهیم تربیت، و تعلیم نظام دهد،می تشکیل را سیاسی و اقتصادی تفکّر آن هایپایه

. تهاسحوزه کار این شود؛ فراهم و آماده جهان رایج هایاندیشه به ناظر و کنندهقانع علمی، دقیق، باید اینها

 ( 22/3/1389ای، )خامنه«. است عملی کار این اجتهاد، با

 پاسخگویی به شبهات  .2,2,2

گرفته  قرار معرفتی و اعتقادی سیاسی، دینی، هایزمینه در بسیاری شبهات آماج اسالمی جوامع امروزه

نی دینی زیر سوال بردن مبا تا با اندها قبل تالشِ هدفمندی را آغاز کردهاز مدت گرسلطه کشورهای .است
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کنند، اندیشه و  خود هدایت نظر مد سمت به را هااسالمی، آن جوامع افکار های مختلف و مهندسیدر زمینه

افکار این جوامع را تحت کنترل خود درآورند، فرهنگ منحط غربی را جایگزین فرهنگ اصیل اسالمی کنند 

 شبهات این به راه دین جداست. پاسخگوییسازی کنند که راه علم از و این فکر غلط را در این جوامع پیاده

های خوبی بشناسند و بتوانند از منابع اصیل دینی، پاسخ به که اسالم را در گام نخست وظیفه کسانی است

متقن و مؤثق ارائه دهند و در اثبات این مطلب، که اسالم پاسخگویی صحیح تمام اقتضائاتِ مطلوبِ رشدِ 

ام ابعاد زندگی انسان برنامه دارد، بکوشند.بشری را مد نظر داشته و برای تم  

 وحدت حوزه و دانشگاه .2,۳

-های علمی، پژوهشی، فرهنگی، در شکلهای مختلف از جمله زمینههمکاری حوزه و دانشگاه در زمینه    

  ساز بسیار مؤثّر است.های تمدّنتر شتاب گرفتن حرکتگیری، تحوّل وهرچه سریع
 

 سازی ها و مراکز فرهنگی در تمدّنکتابخانه های مساجد،استفاده از ظرفیت .2,۴

سازی اسالمی، الزم است عالوه بر آفرینی در علوم انسانی و به تبع آن تمدّنبا توجه به اهمیت تحوّل

های پذیرد، به حمایت از فعالیّتهایی که در مجامع علمی در راستای تحقّق این هدف صورت میتالش

سازی، تغییر نگاه همه جانبه، درتمام سطوح جامعه پرداخته شود تا با آگاهیفرهنگی همسو با هدف مذکور نیز 

تر شدن سطح باورمندی عامه مردم در این ی علوم انسانی اسالمی فراهم گردد و منجر به هرچه غنیدر حوزه

قتصاد، حوزه ا های علوم انسانی غربی را درشدن تئوری ی جامعه نتایجِ برآمده از اجراییزمینه شود. وقتی بدنه

ی کافی ناکارآمد حس کند، از پذیرش مبانی غربی این علوم امتناع شناسی و غیره به اندازهسیاست، روان

طح طلبد تا سخواهد کرد؛ لیکن تحقّق این امر تالش جدی نخبگان دلسوز و مسئولین متعهّد انقالبی را می

ز توان ایابد. لذا در راستای تحقّق این امر، میتر افزایش مندی جامعه هر چه سریعبصیرت و میزان دغدغه

 ها استفاده کرد.های مراکز فرهنگی مثل مساجد و کتابخانهظرفیت

 و نیاد تعمیر و دل تعمیر سازی،انسان خودسازی، پایگاه باشد؛ نیک کارهای همه پایگاه تواندمی مسجد 

( از 31/5/1395ای، افراد. )خامنه افزاییِبصیرت و اسالمی تمدّن ایجاد برای سازیزمینه و دشمن با مقابله

زشی، های آموتوان در راستای اهداف ذکرشده استفاده کرد و با برگزاری جلسات، حلقهمراکز فرهنگی نیز می

توان با ها در زمینه علوم انسانی اسالمی به هدف مذکور رسید. همچنین میهای آموزشی و سخنرانیکالس

های مناسبی که در علوم انسانی با رویکرد اسالمی تألیف شده است ها از کتابابخانهغنی کردن محتوای کت

   در راستای آگاه سازی جامعه نقش ایفا کرد.

 شکوفاسازی استعدادها .۳

 تقویت جایگاه و منزلت علوم انسانی .۳,1
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هد، دهت میعلوم انسانی روح دانش است، ج»فرمایند: مقام معظم رهبری در تبیین اهمیت علوم انسانی می

رویم، دانش ما دنبال چیست. وقتی علوم انسانی منحرف شد و کند که کدام طرف داریم میمشخص می

شود که همه تحرکات جامعه به سمت یک گرایش بینی غلط استوار شد، نتیجه این میهای غلط و جهانبرپایه

سته جایگاه خود را در میان سایر علوم ( درعین حال علوم انسانی هنوز نتوان13/7/90«. )رودانحرافی پیش می

شد در سطوح باگر اهمیت پرداختن به این علوم میگونه که باید پیدا کند و ابعاد مختلفی از عواملی که بیانآن

 توجّهی قرار گرفته است. لذا الزم است دو مسئله مهم مورد توجه قرار گیرد:مختلف جامعه مورد غفلت و بی

 علوم انسانی و نقش اثرگذار آن در پیشرفت جامعهتبیین اهمیّت جایگاه  ۳,1,1

 ی علوم انسانی اسالمیباوری در حوزهپروری و نخبهنخبه   ۳,1,2

( 28/7/95ای، تمدن اسالمی هستند.)خامنه« ی پرچم برافروزنده» جامعه و « موتور محرک»نخبگان 

ها در رفتن به سوی مک به آنبسترسازی برای پرورش نخبگان، شناسایی استعدادهای نخبه ، ک»اگرچه 

( الزم و مهم است اما کافی نیست. نگاه به نخبگان باید به یک 5/7/83)همان، « قله های علمی و تحقیقی

( لذا توجه به نکاتی ضروری است: 12/7/91ای در بیاید؛ )همان، حالت شبکه  

 (5/7/83تشکیل بنیاد نخبگان زیر نظر ریاست جمهوری)همان،    .1

 ها ی بنیاد ملی نخبگان و دانشگاهحکم بین مجموعهارتباط مست .2

(14/7/89ها داشته باشد.)همان، بنیاد ملی نخبگان باید یک نگاه ستادی به دانشگاه  

 (3/7/81برنامه ریزی برای جلوگیری از فرار مغزها )همان،  .3

 آرمانخواهی .۳,2

المی است؛ یعنی احیای تفکّراسالمِ های انقالب اسالمی ایجاد جامعه اسالمی و تمدّن استرین آرماناز مهم»

رین تاند برای اینکه در جامعه پیاده شوند، در جامعه تحقّق واقعی پیدا کنند؛ این یکی از مهمسیاسی؛ ادیان آمده

 فلتِغ سراسر و آشفته دنیای یشیفته گذاردنمی اسالمی تمدّن به میل (20/4/1394ای،خامنه)«. ها استآرمان

 نیاز بدان تهمدرنی فرهنگ از عبور برای که کندمی شرایطی به نسبت انتظار وارد را ما بلکه شویم، غربی تمدّن

( تمدّن اسالمی باید محقّق شود و به تمدّن عصر ظهور متصل گردد، هر 334: ص1389)طاهرزاده،  .داریم

ک تواند به عنوان ین میتواند شکوفایی آن تمدّن آرمانی ِوعده داده شده را به ثمر رساند؛ لیکچند هرگز نمی

ی کوچک، دورنمایی از آن را به تصویر کشد تا امید را در دل بشریت زنده کند و پویایی و حرکت را نمونه

ی کافی برای حرکت داشته باشد، چشم را به راهش تربیت نسلی است که انگیزه»در جوامع به وجود آورد. 

نهج البالغه( زندگی خودش 11)خطبه« اَعِرِاهللَ جُمجُمَتَک»)ع(  اهداف دور متوجّه کند و به تعبیر امیرألمومنین

( راهش ایجاد حس 28/7/95ای،)خامنه«. و وجود خودش را بگذارد در راه این هدف و با جدیت حرکت کند
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تر محقّق شدن این هدف مسئول مندی در افراد جامعه است. باید همه افراد خود را در هرچه سریعدغدغه

جهت عملیاتی شدن آن تالش کنند. اصول تربیتی و مبانی زندگی چنین انسان مورد انتظاری باید  بدانند و در

 از مبانی اسالمی استخراج گردد و در اختیار او قرار بگیرد.

 تولید علم .۳,۳

( علم یک محصولی 26/9/83ای، تولید علم یعنی شکستن مرزهای علم و پیشرفت کردن. )خامنه»

(13/11/1388)همان،«. یدهای دیگر باشد، به خیلی مقدمات نیازمند استنیست که تولیدش مثل تول  

گری در زمینه استخراج پژوهش یعلوم انسانی، درحد انتظار نبودن روحیه یهای جدی در حوزهاز آسیب

 برانگیز نظام آموزشی، وابستگی زیاد از حدگرایی، اشتباهات بحثمدرک سوزی،اندیشه کشی وعلوم، انگیزه

ی های آموزشهای علمی و در تدوین و تألیف کتابه تفکر غربی، محوردانستن نظریات غربی در محیطب

است، مانع از پرورش متخصصان ی جدی وارد کردهها که به علوم انسانی، ضربهاین آسیب یباشد. عمدهمی

پردازی اسالمی در علوم یهی فکری و معرفتی قوی باشند، خواهد شد. در واقع نظرمند که دارای عقبهدغدغه

انسانی خیلی به ندرت مورد توجه قرار گرفته و عمالً آنچه در جامعه به عنوان علوم انسانی در حال استفاده 

سائل یابی مباشد و قدرت تحلیل و ریشهاست، بسیار ناکارآمد و ناتوان در برخورد با معضالت اجتماع می

 حادث شده در جامعه را ندارد. 

ی علوم انسانی، آفرینی و تولید علم در حوزهی کافی درجهت تحوّلعلمی موجود، دغدغهدر فضای 

ه آفرین بود، راه حل ارائکه باید بتوان به کمک این علوم در حل معضالت جامعه نقشمشهود نیست. در حالی

ررسی جربه و علم بیابی کرد، باید عوامل پیدایش مشکالت را با مبنای تها را شناسایی و ریشهداد و آسیب

. این مهم زمانی محقّق خواهد شد که انفعال کنار گذاشته شود، نمود و از نظرات قرآن و روایات کمک گرفت

 تالش شود و دغدغه ایجاد شود. از این رو توجه به دو امر مهم بایسته است: 

 نظریه پردازی بر اساس مبانی اسالمی 

 هاعملیاتی کردن نظریه 

 ها. رسانه ۳,۴

-هومتوانند با مفاند؛ بنابراین میآفرینسازی، هدایت و حمایت از تحوّالت اجتماعی نقشها در زمینهرسانه

ها ( رسانه1394هدف، کارکردهایی از خود نشان دهند. )بابایی،  ها در جامعهپردازی و ترویج آنسازی و انگاره

وان تکنند. از این بستر میهنگ جوامع ایفا میها و فربه عنوان یک ابزار قدرتمند نقش مهمی در تبادل اندیشه

 ها با اینهای مختلف از جمله حوزه علوم انسانی و آشنایی ملتبرای انتقال مبانی اصیل اسالمی در حوزه
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ازی ساندیشه الهی استفاده نمود و همچنین نتایج برآمده از مطالعه و کنکاش اندیشمندان مسلمان را در اسالمی

 اختیار عموم قرار داد. علوم انسانی، در

 گیری: ( نتیجههـ

سازی اسالمی آرزوی انسان منتظر در جهت فراهم کردن مقدمات امر ظهور است و دارای ملزوماتی تمدّن

سازی، علوم انسانی است. با توجه به اینکه مبانی علوم های اثرگذار در تمدّنترین مؤلفهباشد. یکی از مهممی

ازی سوده و نتوانسته در مواردی پاسخگوی نیاز بشر باشد؛ لذا الزم است برای تمدّنانسانی غربی غیر الهی ب

ازی سبینی توحیدی بنا شود. علوم انسانی برای مؤثر واقع شدن در تمدناسالمی، علوم انسانی بر اساس جهان

تعدادها. کوفاسازی اسوری از تاریخ، بومی سازی علوم انسانی، شنیازهایی است که عبارتند از: بهرهدارای پیش

جهت ارتقای علوم انسانی موجود، باید نسبت به آثار علوم انسانی مدرن و ساختارش رویکردی نقادانه داشت، 

ها را شناسایی و تحلیل نمود و در عین حال، اساس علوم انسانی را از نقاط ضعف و قوت را پیداکرد، آسیب

م تالشی خالصانه، جهادگونه و مستمر است که جز با عنایت مبانی قرآن استخراج کرد. تحقّق این امر مستلز

 شود.الهی میسر نمی
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Abstract 

One of the important goals of Islamic revolution of Iran is creation the "Islamic 

Civilization" that has been emphasized over and over again in the speeches of 

Iran's supreme leader. The realization of this ambitious goal needs to scientific 

endeavors and numerous organized and practical diligences. Although scattered 

activities have been undertaken by some Muslim scholars and revolutionary 

enthusiasts about Islamic civilization-making, but from the author's perspective, 

one of the requirements for realization of this idea is transformation in humanities 

and its replacement with the "Islamic Human Sciences". Because common 

humanities are based on western knowledge that is in conflict with epistemic 

basis that accepted by Islam. This article with  descriptive-analytic method 

examine the impact of humanities on the appearance and growth of Islamic 

civilization. Given this fact that science is one of the civilization basis on the one 

hand and humanities is the basis of other sciences on the other hand, this fact 

reflects that any transformation in the humanities will play the role in Islamic 

civilization. The result of this research shows that the most important source for 

the Islamization of humanities is Quranic education. Using multiple capacities of 

religious scholars, Seminaries, Element of ijtihad, media as well as efforts to 

produce science and   meritocracy to create this transformation is 
necessary.                                    

 

Key words: civilization, Islamic civilization, Islamic humanities, Supreme 

Leade  

. 
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بویژه  اسالمی و یفلسفه بر آن ابتنای ضرورت و نسانیا علوم در تحول یفلسفه

 ایاهلل خامنهحکمت صدرایی از منظر آیت

 2۴۹دکتر علی رضا فارسی نژاد

 

 چکیده

ی تحول در علوم انسانی، شناخت فلسفه و چرایی تحول در این علوم است. یکی از مسائل مهم در حوزه

ای است. با توجه به اهمیت مسأله و ضرورت اهلل خامنهیتیکی از اولین کسانی که به این مهم توجه داشته، آ

ی حاضر با هدف به دست آوردن دیدگاه ایشان در این زمینه، با روش توصیفی و تحقیق در مورد آن، مقاله

ی تحول در علوم انسانی از دیدگاه ایشان را مورد بررسی قرار داده و سپس با توجه به تحلیلی، ابتدا فلسفه

ی ی اسالمی از دیدگاه ایشان، به بررسی امکان و ضرورت ابتنای علوم انسانی بر فلسفهمهم فلسفههای ظرفیت

ای هاهلل خامنآیتنتیجه پژوهش حاضر این است که از نظر اسالمی و بویژه حکمت صدرایی پرداخته است. 

لحادی بوده که در تعارض های مادی و اعلوم انسانی موجود دارای اشکاالت متعددی از جمله ابتنا بر فلسفه

ی اسالمی است و ضرورت دارد که از اساس تحول یافته و بر با مبانی دینی و فلسفی و فرهنگ بومی جامعه

یک از آن اشکاالت را نداشته و با مبانی دینی و ی اصیل اسالمی و بویژه حکمت صدرایی که هیچفلسفه

 تنی گردد. ی اسالمی کامالً سازگار است، مبفرهنگ بومی جامعه

 

 ایاهلل خامنهفلسفه اسالمی، حکمت متعالیه مالصدرا، آیت تحول در علوم انسانی، ها:کلید واژه

 

 مقدمه

ی تحول در علوم انسانی موجود و ارتقای آن یا تولید علوم انسانی اسالمی و بومی و سازگار با فرهنگ مسأله

 این را به خود جلب نموده است. در این میان عدهو تمدن اسالمی و ایرانی، مدتهاست که توجه صاحب نظرا

اند. طرفداران تحول همه از یک گروه فکری نبوده ای نیز مخالف آن بودهطرفدار تحول در این عرصه و عده

خسروپناه، در جستجوی  حسنی و دیگران، علم دینی؛و با یکدیگر اختالف نظرهای گوناگونی دارند )نک: 

                                                           
 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز-249
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گونه که مخالفان تحول ( همان122-138، صص 1؛ بستان، گامی به سوی علم دینی 1علوم انسانی اسالمی، ج 

سد راند. به نظر میرأی نبوده و هر یک بنا به دالیلی با آن مخالفت ورزیدهعقیده و همنیز با یکدیگر هم

ه دلیل اند، بدهی تحول در علوم انسانی وقعی ننهاده یا حتی با آن مخالفت نموبسیاری از افرادی که به مسأله

است. به همین خاطر انجام پژوهشی در این عدم آگاهی کافی از فلسفه و ضرورت تحول در آن علوم بوده

نمود. یکی از طرفداران جدّی تحول در این عرصه و از اولین کسانی که به این مهم توجه زمینه ضروری می

کرر به آن توجه داده و به اشکاالت علوم انسانی های خود به طور مداشته و بیش از دو دهه در سخنان و پیام

ای است. از آنجا که تاکنون اهلل خامنهاند، آیتموجود اشاره نموده و خواستار تحول بنیادین آن علوم شده

پژوهشی در مورد دیدگاه ایشان در این حوزه صورت نگرفته، و نیز با توجه به اهمیت مسأله و ضرورت 

ی حاضر با هدف به دست آوردن دیدگاه ایشان در این زمینه، با روش توصیفی و هتحقیق در مورد آن، مقال

ها و سخنان مهم ایشان در این حوزه پرداخته است؛ در یک بخش، تحلیلی و در دو بخش به بررسی پیام

ی تحول در علوم انسانی از دیدگاه ایشان را مورد تحلیل قرار داده و در بخش دیگر با توجه به فلسفه

ی اسالمی ی اسالمی از دیدگاه ایشان، به امکان و ضرورت ابتنای علوم انسانی بر فلسفههای مهم فلسفهرفیتظ

 و بویژه حکمت صدرایی پرداخته است.  

 

 مالحظات نظری

شود. سوال اصلی این پژوهش در مقاله حاضر به فلسفه و چرایی تحول در علوم انسانی موجود پرداخته می

رورتی دارد که علوم انسانی موجود تحول و یا ارتقا یابد؟؛ به عبارت دیگر، مشکل علوم این است که چه ض

انسانی موجود چیست که بایستی تحول پیدا کند؟ فرضیه تحقیق این است که علوم انسانی موجود عمدتا 

تواند و نمی تمبتنی بر فلسفه های مادی و مبانی غیر دینی و ضد دینی بوده و متناسب با جامعه ی اسالمی نیس

ی مسائل و مشکالت این جامعه را حل کند. به همین خاطر بایستی تحول یافته و علوم انسانی مبتنی بر فلسفه

 اسالمی و هماهنگ با مبانی دینی و اسالمی تولید و جایگزین گردد.

 

 روش پژوهش

و  جستجو در بیاناتگیرد؛ برای این منظور، با این پژوهش بر اساس روش توصیفی و تحلیلی انجام می

ی هشود، آنگاه بر اساس آنها فلسفهای فلسفی ایشان احصا میای ابتدا بیانات و پیاماهلل خامنههای آیتپیام

ی لسفههای مهم فبا تحلیل ظرفیتگیرد و سپس تحول در علوم انسانی از دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار می
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درایی ی اسالمی و بویژه حکمت صرت ابتنای علوم انسانی بر فلسفهاسالمی از دیدگاه ایشان، به امکان و ضرو

   شود.پرداخته می

 

 ایاهلل خامنهاز منظر آیتو چرایی تحول در علوم انسانی موجود  فلسفه -1

شود ی اسالمی، معلوم میی علوم انسانی و فلسفهای در حوزهاهلل خامنهبا مراجعه به پیامها و بیانات مهم آیت

ایشان عمیقا به تحول بنیادین در علوم انسانی موجود باور داشته و عالوه بر اینکه خواستار تالش جامعه که 

اند، خود نیز در پیامها و بیانات خود به علمی و نخبگان دانشگاهی و حوزوی برای ایجاد این تحول شده

خنان ایشان اند. با تحلیل سرداختهشناسی، تحلیل و بیان فلسفه و چرایی تحول در علوم انسانی موجود پآسیب

توان گفت به نظر ایشان بنا به دالیل ذیل، این علوم ی یک نگاه فلسفی به علوم انسانی موجود، میبر پایه

 بایستی ارتقا و تحول پیدا کرده و علوم انسانی اسالمی جایگزین آنها شود:

 

 تفاوت مبانی فکری اسالمی با مبانی فکری غرب -1-1

اند که ای در یکی از بیانات خود به تفاوت مبانی فکری اسالمی با مبانی فکری غرب اشاره کردهخامنه اهللآیت

 بیانگر یکی از وجوه مهم ضرورت تحول در علوم انسانی موجود است: 

خب، رنسانس مبدأ تحوالت گوناگونی هم در غرب شده؛ اما مبانی فکری ما با آن مبانی متفاوت 

 . (19/05/1390 دار جمعی از دانشجویانبیانات در دیاست )

رب، شناختی اسالمی با آن مبانی در غشناختی و انسانشناختی، معرفتپر واضح است که مبانی هستی

 شود: ای اشاره میاهلل خامنهتفاوت بنیادین دارد که در ذیل به دو مورد آن در بیانات آیت

 

 مادی هایابتنای علوم انسانی موجود بر فلسفه -1-1-1

گری و نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان را مبنای بسیاری از علوم انسانی موجود ای، مادیاهلل خامنهآیت

 که بیانگر ضرورت تحول در این علوم است: انددانسته

بنایش گری است، مهائی هستند که مبنایش مادیبسیاری از مباحث علوم انسانی، مبتنی بر فلسفه

انگاشتن انسان است، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوی حیوان 

 (؛ 08/06/1388ها به انسان و جهان است )بیانات در دیدار اساتید دانشگاه
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گیرد. هر کس که تاریخ رنسانس را خوانده مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه می

عی بیانات در دیدار جمدهد )آدمهایش را شناخته باشد، این را کامالً تشخیص می باشد، دانسته باشد،

  .(19/05/1390 از دانشجویان

 های مادی، ستیز با معنویت و طرد آن است:یکی از لوازم ابتنای علوم انسانی بر فلسفه

ود که تمدن ب ى ستیز با معنویت و طرد معنویت بنا شد؛ این خطاى بزرگ کسانىتمدن غربى بر پایه

بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( ) و حرکت علمى و صنعتى را در اروپا شروع کردند

1383/03/14). 

ن غرب اشاره دهای تجربی و پوزیتیویستی در فرهنگ و تمدر تحلیل این مسأله، باید به حاکمیت نگاه 

ی گذارد؛ چرا که بر پایهکرد که عمالً جایی برای طرح مسائل خداشناسی، عالم غیب و معنویت باقی نمی

پوزیتیویسم، هر آنچه هست، حس است و محسوس و همین عالم طبیعت )حسینی، رویارویی تمدن اسالمی 

 (.69و مدرنیته، ص 

 

 ر دینی و ضد دینیابتنای علوم انسانی موجود بر مبانی غی -1-1-2

ای در یکی دیگر از بیانات خود به ضدیت مکاتب فلسفی و اجتماعی رایج با دین و مذهب و اهلل خامنهآیت

ر ضرورت اند که بیانگابتنای علوم انسانی موجود بر مبانی غیردینی و غیراسالمی و بلکه ضددینی اشاره کرده

 تحول در علوم انسانی موجود است: 

ن گرایش اند و ایاجتماعی رایج در دو قرن گذشته غالباً ضدیت دینی و مذهبی داشته مکاتب فلسفی و

ر ها نیز در کناها شد و سیاستبتدریج وارد افکار و زندگی مردم، ارتباطات درون اجتماعی و خانواده

ه جای که معنویت آن بیشتر بود مورد تواین جریان به ضدیت با دین و معنویت پرداختند و هر نقطه

 ؛(22/02/1369)دیدار روحانیون و ائمه جمعه استان مازندران با رهبر انقالب  تر آنان قرارگرفتجدی

شناسی و مدیریت و ای که امروز در غرب مطرح است، از اقتصاد و جامعهپایه و مبنای علوم انسانی

ظر و نامعتبر از ن های علوم انسانی، بر مبنای یک معرفت ضد دینی و غیر دینیانواع و اقسام رشته

بیانات در دیدار جمعی از اساتید کسانی است که به معرفت واال و توحیدیِ اسالمی رسیده باشند )

 (.1383/09/26ها دانشگاه

از فرهنگ و تمدن غرب مدرن  توان گفت، علوم انسانی موجود که برآمدهدر تحلیل سخنان فوق می

ریزی شده است که در تضاد با ادیان الهی و توحیدی و است عمدتاً بر مبنای اومانیسم و سکوالریسم پایه

بویژه اسالم بوده است؛ چرا که اومانیسم، به عنوان مقوّم مدرنیته، در برابر خدامحوری است که دین به آن 
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ر مدرنیته )حسینی، رویارویی تمدن اسالمی و مدرنیته، صص کند و سکوالریسم، به عنوان مظهدعوت می

 (.238(، از اغراض و منویات اولیه آن، مبارزه با دین و دینداری است )رهنمایی، غرب شناسی، ص 68-66

 

 تعارض علوم انسانی موجود با مبانی کالمی و اعقادی اسالمی -1-1-۳

به مسأله نگریسته و تعلیم علوم انسانی موجود و غربی را  ای با رویکرد کالمی و اعتقادی نیزاهلل خامنهآیت

 اند:اعتقادی به مبانی الهی و اسالمی دانستهمستلزم ایجاد شک و تردید و بی

ها گفتند و نوشتند، عیناً ما همان را بیاوریم خوب، این علوم انسانی را ترجمه کنیم، آنچه را که غربی

اعتقادی به مبانی الهی و اسالمی و ، در واقع شکاکیت و تردید و بیبه جوان خودمان تعلیم بدهیم

های درسی به جوانها منتقل کنیم؛ این چیز خیلی مطلوبی نیست. این های خودمان را در قالبارزش

ت وزارهای دولتی مثل ی چیزهائی است که بایستی مورد توجه قرار بگیرد؛ هم در مجموعهاز جمله

گیری که در اینجا وجود دارد؛ علوم، هم در شورای عالی انقالب فرهنگی، هم در هر مرکز تصمیم

 (؛08/06/1388ها ها )بیانات در دیدار اساتید دانشگاهها و بیرون دانشگاهاعم از خود دانشگاه

 عِ استفاده از علوم غربی و یادگیری آنها نیست:ای ماناهلل خامنهالبته این تفاوتِ مبانی از نظر آیت

ی و علوم ارتباطات و همه فلسفهشناسی و شناسی و جامعههیچ ایرادی هم ندارد که ما از روان

ام های علوم انسانی که غرب ایجاد و تولید کرده یا گسترش داده، استفاده کنیم. من بارها گفتهرشته

کنیم. الزم است یاد بگیریم، از غرب یاد س سرشکستگی نمیکه ما از یادگیری به هیچ وجه احسا

کنیم که ما از این احساس سرشکستگی می .بگیریم، از شرق یاد بگیریم ... خب، این که روشن است

ود؛ شود شاگرد باین یادگیری به دانائی و آگاهی و قدرت تفکر خود ما منتهی نشود. همیشه که نمی

خواهند؛ سیاست استعماری غرب از قدیم همین ها این را نمیم. غربیکنیم تا استاد شویشاگردی می

ای در مسائل علمی وجود ای، یک دو درجهخواهند در دنیا یک تبعیضی، یک دو هویتیبوده؛ می

 .(19/05/1390 )بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان داشته باشد

 

 ناکارآمدی علوم انسانی موجود در نظام اسالمی -1-2

 در حلّ مشکالت بشر و معرفتی و اجتماعی دنیا فلسفیهای مکتبدرماندگی  -1-2-1

ی هاای، درماندگی مکتباهلل خامنهی آیتدلیل دیگر بر ضرورت تحول در علوم انسانی موجود در اندیشه

 ی بشری است:و معرفتی و اجتماعی دنیا، در حلّ مشکالت و معضالت اجتماعی جامعه فلسفی

اجتماعی  اند. باور کنید مکاتبو مکتبهای معرفتی دنیا، در کار بشریّت درمانده فلسفیای امروز مکتبه

کنند. آن مارکسیسم بود که آن طور شکست خورد و نابود اند و راه پیدا نمیدنیا در کار انسان درمانده
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ئت فظ و قرابیانات در مراسم اختتامیه مسابقات ح)اند شد. مکاتب غربی نیز همین طورند؛ درمانده

 . (09/08/1379 قرآن کریم

 اند: ایشان در تعلیل ناکامی و درماندگی آنها، به خأل آرامش معنوی در غرب اشاره نموده و فرموده

دلیل درماندگیشان این است که در غرب علم هست، پول هست، قدرت نظامی هست؛ سعادت 

خه، نسخه ناکامی است؛ نسخه نیست؛ سکینه و طمأنینه نیست؛ آرامش معنوی نیست. پس آن نس

 (09/08/1379 بیانات در مراسم اختتامیه مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم) ای استخوردهشکست

. 

ی ما کاربرد ندارد، این است که های اینکه نظرات غربی برای درد جامعهبرخی معتقدند یکی از علت

اسالمی، ظرفیت شناسی علوم اسالمی در اش اینجا موجود نیست )مجمع عالی حکمت های فلسفیزمینه

 (.82تحول علوم اسالمی، ص 

 

 ی اسالمیعدم توانایی علوم انسانی موجود در برآوردن نیازهای جامعه -1-2-2

ی های مادی، در برآوردن نیازهای جامعهای به عدم توانایی علوم انسانی موجود و مبتنی بر ارزشاهلل خامنهآیت

 اند:فرموده اسالمی اشاره نموده و

گرش ی علوم انسانی، مبتنی بر نیا مدیریت و بقیه فلسفهباالخره اگر علوم سیاسی یا اقتصادی یا 

ای ها و آرمانهای جامعهتواند خواستههای مادی بنا شده باشد، طبعاً نمیمادی به دنیا باشد و با ارزش

یانات در دیدار دانشجویان در برا که مسلمان و مؤمن به معارف اسالمی هستند، برآورده کند )

 .(1/6/1389)بیانات در دیدار دانشجویان، ( 31/05/1389یازدهمین روز ماه رمضان، 

 

 سازی الهی و اسالمیناتوانی علوم انسانی موجود در نظام -1-2-۳

ی الهی و سازی نظاممسأله تری نیز به مسأله توجه نموده که همانکه ایشان با نگاه کالنتر ایناز همه مهم

 اسالمی مبتنی بر فقه، و عدم امکان آن بر مبنای فکر مادی و الحادی است:

اعتقاد به خدا، یک نظام خدایی و الهی و مبتنی بر فقه چطور ممکن است از یک فکر مادّی و بی

 (.21/06/1372« خارج فقه»درست کرد!؟ )بیانات در روز اوّل شروع درس 

اهلل ن ضرورت و چرایی تحول در علوم انسانی از منظر آیتگفته، ضمن بیامجموع عوامل پیش

ی علمی حوزوی و دانشگاهی و نهادهای های مدید تاکنون، از جامعهای، موجب شده تا ایشان از مدتخامنه

 :جدّ طلب نمایندمتولی در این عرصه، انجام یک کار اساسی را به
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م و این حرف، حرفی نیست که امروز به ذهن ی علوم انسانی یک کار اساسی بکنیما باید در زمینه

هاست که گفته شده و باید تحقق پیدا کند. چه کسانی باید کسی رسیده باشد؛ نه، این حرف، سال

ی او همان مجموعه }یعنی شورای عالی انقالب فرهنگی{ ی حاضراین کار را بکنند؟ این مجموعه

ی احتجاج هم اج خواهیم کرد و امیدواریم که از عهدهشاءاللَّه پیش خدای متعال با آنها احتجکه ما ان

 )بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگیبربیایند؛ اگر خدای متعال سؤال کرد 

 ؛ (13/10/1384

این کار اساسی همان تدوین و تولید علوم انسانی اسالمی و منطبق با مبانی اسالمی و جایگزین 

 نی موجود است:نمودن آن به جای علوم انسا

ن باید گران و محققینظران و پژوهشالبته آنچه که ما گفتیم، معنایش همین است که اساتید و صاحب

های فلسفه ای که بر اساسبه دنبال تدوین علوم انسانىِ منطبق با مبانی اسالم بروند؛ یعنی علوم انسانی

م انسانی غربی اینجوری است. چنان که امروز علونادرست و غلط مادی شکل نگرفته باشد؛ هم

)بیانات در دیدار ( 31/05/1389بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان، )

 .(1/6/1389دانشجویان، 

ی حائز اهمیت در بیان فوق این است که ایشان علوم انسانی منطبق با مبانی اسالم را علوم نکته

ه علوم توان نتیجه گرفت کادی شکل نگرفته باشد. از اینجا میهای مدانند که بر فلسفهای میانسانی

 ی اسالمی باشد که ذیال به آن پرداخته خواهد شد.انسانی اسالمی باید مبتنی بر فلسفه
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 ی اسالمیامکان و ضرورت ابتنای علوم انسانی بر فلسفه -2

انی های مادی و غیرالهی و مبسفهپس از بیان ضرورت تحول در علوم انسانی موجود، به دلیل ابتنا بر فل

رسد و غیردینی و بلکه ضددینی، نوبت به معرفی مبنای جدید و جایگزین برای علوم انسانی جدید می

شود که علوم انسانی جدید بر کدام فلسفه مبتنی گردد؟ در پاسخ به پرسش فوق باید این سوال مطرح می

ه هایی کهای متعدد بویژه فلسفهاز عوامل و زمینه های موجود در این حوزهگفت به دلیل تأثر نظریه

دهد )مجمع عالی حکمت اسالمی، ظرفیت شناسی علوم اسالمی در ها را تشکیل میی این نظریهعقبه

-ی اسالمی های منحصر به فرد فلسفهها و ویژگی( از یک طرف، و ظرفیت۶۳تحول علوم اسالمی، ص 

هماهنگی این فلسفه با فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی از طرف  ، و نیز-شودکه ذیال به آن اشاره می

ی اسالمی بویژه با قرائت صدرایی مبتنی گردد. باید بر فلسفهتواند و میدیگر، علوم انسانی جدید می

 پردازد: ی الهی و اسالمی میی فلسفهدالیل پیش رو به بیان امکان و ضرورت ابتنای این علوم بر پایه

 

 

 

 

 

 

 مبنا بودن فلسفه برای علم -2-1

 مندند: ی علوم به فلسفه نیازی علوم است و همهی همهمبنا معتقدند که فلسفه از یک طرفای اهلل خامنهآیت

پایة علم هم بر فلسفه است؛ فلسفه نباشد، علم وجود ندارد. اگر استنتاج فلسفی نباشد، اصالً علم 

 .(14/6/1389د دانشگاه ها، )بیانات در دیدار اساتیشود بی معنا می

ی موضوعات ی مبادی تصدیقی و اثبات کنندهدر تحلیل سخن فوق باید گفت اوالً فلسفه تبیین کننده

( و 123، ص 1ی سایر علوم است )مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ج ترین اصول موضوعهغیربدیهی و کلی

ی بگیرد )مجمع عالی حکمت اسالمی، ظرفیت شناس های فلسفی باید باشد تا نظریه شکلثانیاً مبانی و زمینه

 (.82علوم اسالمی در تحول علوم اسالمی، ص 

از طرف دیگر ایشان معتقدند که مبانی قوی و مستحکمی در اختیار ماست که همانا فلسفه و کالم 

 اسالمی است:
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 االستما بسیار وى فلسفهما مبانى بسیار قوى و قویمى در اختیار داریم؛ کالم ما بسیار قوى است؛ 

 (؛20/06/1379)بیانات در شروع درس خارج فقه 

ایستی مبنای ب نیزی اسالمی فلسفه این نتیجه را در بر دارد کهمبنا بودن فلسفه برای علم به طور کلی 

 . پس برایمورد نیاز جوامع دینی و اسالمی و بلکه سراسر جهان قرار گیردعلوم انسانی ی علوم بویژه همه

 ست.یک ضرورت ای اسالمی لوم انسانی اسالمی، مبتنی ساختن آن بر فلسفهتولید ع

 

 ی اسالمی به نام فلسفهاَولی بودن فلسفه -2-2

پس از اشاره به ابتنای علم بر فلسفه، آنچه را که در کشور ایران به نام فلسفه وجود دارد، به  ایاهلل خامنهآیت

 هاست:اند تا آنچه را که در اختیار غربیتر دانستهکعنوان فلسفه و به معنای فلسفه بسیار نزدی

آنچه که در کشور ما به نام فلسفه وجود دارد، به عنوان فلسفه و به معنای فلسفه بسیار نزدیکتر است 

آنها سر و صدایش دنیا را پر کرده. خوب، کار  ههاست، که امروز فلسفتا آنچه که در اختیار غربی

؛ در هستندها، اساتید بزرگ فلسفه فلسفه است؛ پرورش یافتگان حوزهکنند. حوزه های ما مرکز 

 .(14/6/1389ها هم خوشبختانه این معنا رسوخ پیدا کرده )بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها، دانشگاه

های فلسفه تر است ازاگر مبنای علم بر فلسفه است و فلسفه اسالمی به عنوان و معنای فلسفه نزدیک 

 ی اسالمی مبتنی گردد.ی علوم انسانی در اقصی نقاط جهان، بر فلسفهپس ضروری است که همهغربی، 

 

  ی اسالمیدینیِ بودن فلسفه -2-۳

 ماهیتای اهلل خامنهآیتکه به اعتقاد  -به عنوان مبنای علوم انسانی موجود-های غربی بر خالف فلسفه

ی سفهفلر یکی از دالیل ضرورت تحول در آن علوم است، غیردینی و بلکه ضددینی داشته و دارند و همین ام

 اسالمی از نظر ایشان ریشه در وحی اسالمی و قرآنی دارد:

ها کردند و ای که انسانها از قرنهای متمادی تا امروز بر سر او بحثهمین افکار گوناگون فلسفی

ارات روشنی وحی دارد، که های اصلی زندگی انسان اشمکاتب گوناگونی را بوجود آوردند، در زمینه

ی ذهن و عقل است گیرد. پس یک منطقه، منطقهی اسالمی هم از این وحی سرچشمه میفلسفه

 (.01/08/1370 )بیانات در جلسه نهم تفسیر سوره بقره

ی اسالمی چون از وحی الهی سرچشمه گرفته است، شود که فلسفهاز عبارات فوق چنین برداشت می

 های اصلی زندگی انسان کارآیی داشته باشد: تواند در زمینهو اسالمی دارد و میماهیت کامالً دینی 
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بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی فلسفه را باید به عنوان یک علم دینیِ محض به حساب آورد )

 .(23/11/1391 حکمت اسالمی

ن و ی دیاند بلکه آن را پایهی اسالمی را یک علم دینی محض به حساب آوردهن نه تنها فلسفهایشا 

 اند:ی معارف دینی دانستهمبنای همه

ن است؛ ی دیفقه اکبر است؛ پایه -طور که شما فرمودید و درست هم گفتید همان -ی اسالمی فلسفه

ن است )بیانات در دیدار جمعی از نخبگان ی معارف دینی در ذهن و عمل خارجی انسامبنای همه

 (؛29/10/1382حوزوی 

ن ای موجب شده تا ایشااهلل خامنهی اسالمی به عنوان یک علم دینی محض از نظر آیتجایگاه فلسفه

های علمیه دانسته و بر های اصلی در حوزهی اسالمی را داخل در فقاهت به معنای عام و یکی از رشتهفلسفه

 های علمیه و عدم غفلت از آن تأکید نمایند:رت تحصیل و تدریس آن در حوزهاهمیت و ضرو

و عرفان اسالمی نیز هست که هر دو به معنای وسیع  فلسفهدانش اصلی روحانیت، فقاهت است. البته 

 مانداگر روش فقاهت را از میان بردارند، دیگر چیزی از دین باقی نمی .اندفقاهت، داخل در فقاهت

 ؛(10/08/1374 آموزان و دانشجویاندر دیدار جمعی از دانش)بیانات 

ست. ا فلسفههای علمیه، به ترتیب، اوّل فقه است؛ دوم کالم است؛ و سپس های اصلی در حوزهرشته

 ،فلسفههای علمیه است؛ های حوزههای علمیه است؛ علم کالم، جزو پایهفقه، ستون فقرات حوزه

مند و یه است. بایستی مدرّسینِ خوب و کارآمد و طلّاب عالقههای علمجزو لوازم حتمی حوزه

ها در این زمینه، گرم و پوینده و فعّال و با نشاط حرکت جوینده، این سه علم را بیاموزند و حوزه

 (؛28/06/1378 کنند. )بیانات در آغاز درس خارج فقه

باید اهمیت فقه و عظمت فقه ن ی فلسفه است. توجه بکنید؛ی درس فلسفه و رشتهیک مسأله، مسأله

ی فلسفه و علم فلسفه؛ هر کدام از اینها مسؤولیتی ما را غافل کند از اهمیت درس فلسفه و رشته

ی های بزرگی بر دوش دارد. پرچم فلسفهی فقه مسؤولیاتی دارد، فلسفه هم مسؤولیتدارند. رشته

د. اگر شما این پرچم را زمین بگذارید، های علمیه بوده است و باید باشد و بماناسالمی دست حوزه

دارند؛ تدریس فلسفه و دانش فلسفه دیگرانی که احیاناً صالحیت الزم را ندارند، این پرچم را برمی

ت؛ درس فلسفه مهم اس ... های الزم را برایش نداشته باشندافتد دست کسانی که شاید صالحیتمی

در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم )بیانات  هاى بسیار باارزشى استاینها رشته

 (؛29/7/1389

داً! و کالم را کنار بیندازیم. اب حکمتمقام تربیت کنیم و مبادا تصوّر شود که ما یک عدّه فقیه عالی

ن چهار ... آ حکمتاین اشتباه بزرگی است ... بنابراین، فقه است و حدیث است و تفسیر است و 
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و متبحّر الزم دارد، که در این کار متبّحر و متخصّص و اوحدی و پیشرفته رشته، فنّان و متخصّص 

 (.21/06/1372« خارج فقه»باشد. اینها را ما الزم داریم )بیانات در روز اوّل شروع درس 

از آنجا که علوم انسانی در جوامع دینی و الهی بایستی متناسب با فرهنگ و اعتقادات آن جامعه و   

ی اسالمی و حتی معرفتی و دینی آنها باشد، بنابراین با توجه به دینی و اسالمی بودن فلسفهمبتنی بر مبانی 

 )نک: بیانات در جمع ادبا، شعرا و هنرمندان استان آذربایجان شرقى،ای اهلل خامنهبومی بودن آن از نظر آیت

امکان ابتنای علوم انسانی بر ، نه تنها (25/04/1386 ی رویانبیانات در بازدید از پژوهشکده؛ 08/05/1372

 کل بگیرد.ی شای اسالمی وجود دارد بلکه ضرورت دارد که علوم انسانی بر مبنای چنین فلسفهی فلسفهپایه

 

   ی اسالمیفلسفه رفیع بودن بنیان -2-۴

بت به سی اسالمی صدرایی و نیز بیشترین مخالفان نای وجودِ بیشترین پیروان نسبت به فلسفهاهلل خامنهآیت

 اند:آن را دلیلی بر بنیان رفیع آن فلسفه دانسته

ترین ترین پیروان و منتحالن فلسفی و هم بیشهای زمانه این است که صدرالمتألّهین، هم بیشاز طرفه

منتقدان و مخالفان را در مدت چهار قرن گذشته داشته است ... تردید نباید کرد که هم آن تاثیر خاضع 

گانی از سرآمدان فلسفی، و هم این برانگیختگی عقیدتی یا علمی از سوی منتقدان کننده بر روی بزر

کند که همانا جز عظمت فکری، و نیروی ابداع، و بنیان رفیعِ ای اشاره میی یگانهو مخالفان، به نقطه

 .(1378/03/01ی بزرگداشت مالصدرا پیام به کنگرهی این حکیم بزرگ، چیز دیگری نیست )فلسفه

کند؛ ی اسالمی صدرایی، امکان و ضرورت ابتنای علوم انسانی بر آن را توجیه میبنیان رفیع فلسفه 

عی وجود ی مستحکم و رفیچرا که اگر علوم انسانی مبتنی بر فلسفه است و در فرهنگ اسالمی چنین فلسفه

 توان و بلکه ضرورت دارد که علوم انسانی را بر این فلسفه استوار نمود.یدارد، پس م

 

 ی اسالمی مستقیم و تکاملی و نامتناقض بودن مسیر فلسفه -2-۵

ی اسالمی بهی غربی، یکی از ممیّزات فلسفهبرخالف مسیر پر تقاطع و پرتناقض و پرنشیب و فراز فلسفه

 ای، داشتن مسیر مستقیم و تکاملی و نامتناقض است:خامنهاهلل ویژه حکمت صدرایی، از نظر آیت

تر و های ژرفی آگاهیاکنون بر پایی این گردهمایی بزرگ از فرزانگان ایرانی و غیر ایرانی مژده

رساند. شاید این یکی از موجباتی شود که مسیر مستقیم و تری در باب فلسفه مالصدرا میگسترده

ویژه پس از روشن شدن مشعل حکمت ی اسالمی بهاز ممیّزات فلسفه تکاملی و نامتناقض فلسفه که

وران و فیلسوفان غرب، با مسیر پر تقاطع و پرتناقض و پرنشیب و صدرایی است، در ذهن اندیش
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یی برای نقد و بحث در ی غربی در همین چهار صد سال مقایسه شود و فرصت تازهفراز فلسفه

ی بزرگداشت مالصدرا پیام به کنگرهعقالنی، فراهم آید )معرفت و استدالل باشگاه جهانیِ 

1378/03/01). 

ی غربی که مبنای علوم انسانی موجود است، مسیری پر تقاطع و پرتناقض و پرنشیب از آنجا که فلسفه

حول در آن علوم شده است، داشتن مسیر مستقیم و تکاملی و و فراز داشته و همین امر موجب ضرورت ت

 ی ضرورت ابتنای علوم انسانی بر این فلسفه است.کنندهی اسالمی و صدرایی، توجیهنامتناقض فلسفه

 

 ی اسالمی در فلسفه عقل منطقی، شهود عرفانی و وحی قرآنیترکیب  -2-۶

یان شناختی آن در می اسالمی، جایگاه روشبر فلسفهیکی از وجوه مهم دیگر ضرورت ابتنای علوم انسانی 

ای در هاهلل خامنزمان از منابع متعدد معرفت استفاده نماید. آیتسایر علوم انسانی است که توانسته است هم

ر د از عقل منطقی، شهود عرفانی، و وحی قرآنی، در کنار یکدیگرگیری های خویش به بهرهیکی از پیام

 اند:و بویژه صدرایی به عنوان یکی از نقاط قوت آن اشاره نموده و فرمودهی اسالمی فلسفه

ی در هم تنیده و به مکتب فلسفی صدرالمتألّهین هم، چون شخصیت و زندگی خود او، مجموعه

ی او از فاخرترین عناصر معرفت یعنی عقل ی چند عنصر گرانبها است. در فلسفهوحدت رسیده

وحی قرآنی، در کنار هم بهره گرفته شده، و در ترکیب شخصیّت او تحقیق منطقی، و شهود عرفانی، و 

ی عرفانی، و تعبّد و تدیّن و زهد و انس با کتاب و سنّت، همه با و تأمّل برهانی، و ذوق و مکاشفه

 .(1378/03/01ی بزرگداشت مالصدرا هپیام به کنگرهم دخیل گشته ... است. )

ی اسالمی و بویژه صدرایی، عالوه بر در فلسفه عقل منطقی، شهود عرفانی و وحی قرآنیترکیب 

اینکه الگوی مناسبی برای روش تحول در علوم انسانی است، خود موجب قوت و غنای آن علوم و سازگاری 

 بیشتر آنها با فرهنگ و معارف اسالمی خواهد بود.

 

 ی اسالمی، برای داشتن یک زندگی اسالمیامکان تأمین فکر الهی از طریق فلسفه -2-۷

ای، برای داشتن زندگی اسالمی، باید فکر الهی و اسالمی وجود داشته باشد و اهلل خامنهبه اعتقاد آیت

 ی اسالمی باید در این عرصه وارد شود: فلسفه

جاست ی ما اینفلسفه .گزیر باید فکر الهی داشته باشیداگر بخواهید زندگی اسالمی داشته باشید، نا

که باید به میدان بیاید؛ ذهنها را مسلّح و مجهّز کند؛ سؤالها را پاسخ گوید و بلکه سؤال مطرح کند 

 (.21/06/1372« خارج فقه»)بیانات در روز اوّل شروع درس 
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ته فی و اهمیت و دشواری آن پرداخی تولید فکر منبعث از نگاه فلسایشان در موضع دیگری به مسأله

 اند:و فرموده

تولید فکر .. . ی تولید فکر مطلب بسیار مهمی گفتند؛ کامالً درست استیکی از آقایان راجع به مسئله

خیلی مهم است. البته تولید فکر از تولید علم دشوارتر است. متفکرین و نخبگان فکری در معرض 

متر در معرض آن قرار می گیرند. بنابراین کار، کار دشواری هائی هستند که نخبگان علمی کآسیب

باید کار  -که منبعث از نگاه فلسفی است  -بنابراین در زمینة تولید فکر ...  است؛ اما بسیار مهم است

 .(14/6/1389شود )بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها، 

اشد. به همین ی چنین فکری بد تأمین کنندهتوانی اسالمی، این فلسفه میبا توجه به دینی بودن فلسفه

 ی الهی و اسالمی شکل بگیرد.ی فلسفهباید بر پایهتواند و میخاطر علوم انسانی جدید و اسالمی، می

 

 ی اساسیِ نظام فکری و نظام عملی و نظام سیاسیِ ی شالودهتأمین کنندهی اسالمی فلسفه -2-۸

ی اسالمی تأمین ت تولید فکر منبعث از نگاه فلسفی، معتقدند که فلسفهای ضمن تأکید بر ضروراهلل خامنهآیت

 ی اساسیِ نظام فکری و نظام عملی و نظام سیاسیِ امروز است:ی شالودهکننده

ی اساسیِ نظام فکری و نظام عملی و نظام سیاسیِ ی شالودهی تأمین کنندهو کالم هم به مثابه حکمت

 (.21/06/1372« خارج فقه»ل شروع درس امروز است )بیانات در روز اوّ

ی اسالمی چنین قابلیت و ظرفیتی دارد، پس ضروری است که علوم انسانی بر آن اگر فلسفه

 مبتنی گردد.

 

 ی اسالمیی فلسفهمعنایابی زندگی بر پایه -2-۹

ر ستیز دای خامنه اهللآیتکه به اعتقاد  -به عنوان مبنای علوم انسانی موجود–های مادی غرب بر خالف فلسفه

ی فهی اسالمی و بویژه فلستواند سعادت بشر را تأمین کند، فلسفهبا معنویت و طرد آن بوده و هست و نمی

مالصدرا به اعتقاد ایشان انسان را به خدا نزدیک نموده و به این طریق زندگی وی را سرشار از معنویت 

 رساند: ساخته و او را به فالح و رستگاری می

رده کی اسالمی، پایه و دستگاهی بوده که انسان را به دین، خدا و معرفت دینی نزدیک میهفلسف

است. فلسفه برای نزدیک شدن به خدا و پیدا کردن یک معرفتِ درست از حقایق عالم وجود است؛ 

فلسفه  ااند. اصالً آمیزش عرفان بعارف هم بوده -سینا و مالّ صدرا مثل ابن -ی ما لذا بهترین فالسفه

خاطر این است که فلسفه وسیله و نردبانی است به -ی مالّ صدرا یعنی فلسفه -ی جدید در فلسفه



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

559 

 

آورد. ما وجود میکند و در انسان اخالق بهرساند؛ پاالیش میکه انسان را به معرفت الهی و خدا می

هم  ان تبدیل شود. راهشنباید بگذاریم فلسفه به یک سلسله ذهنیّات مجرّد از معنویت و خدا و عرف

بیانات در دیدار ی مالّصدراست؛ یعنی راهی که مالّ صدرا آمده، راه درستی است )تقویت فلسفه

 .(23/11/1391 اعضای مجمع عالی حکمت اسالمی

ین تواند بدون چناند که هیچ تمدنی نمیریح نمودههای فلسفی خود نیز تصایشان در یکی از پیام 

 ی روحی برساند:بشر را به فالح و طمأنینه -ی اسالمیهمانند فلسفه–ی مستحکمی پایه

بندی متقن عقالنی برای فهم و تفسیر هستی ی بشریت به یک چارچوب و استخوانهمواره همه

را به  تواند بشریتحکم و قابل قبولی نمیی مستنیازمندند. هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه

ام به پیی روحی برساند و زندگی او را از هدفی متعالی برخوردار سازد )فالح و استقامت و طمأنینه

 (. 1378/03/01ی بزرگداشت مالصدرا کنگره

 نماید.ی اسالمی از این جهت نیز ضروری مینسانی بر فلسفهبنابراین ابتنای علوم ا

 

 برد و حل مسائل جامعهی اسالمی برای پیشتوانایی فلسفه -2-10

است، وجه دادهبه آن ت ایاهلل خامنهکمتر کسی مثل آیت ی اسالمی کههای بسیار مهم فلسفهیکی دیگر از ظرفیت

ایشان در یکی از بیانات خود با اشاره به اینکه اسالم عه است. برد و حل مسائل جامتوانایی فلسفه در پیش

 اند: ی زندگی است، به گستردگی علوم حوزوی و اشتمال آن بر فلسفه اشاره کردهدین اداره

زندگی است و بر همین اساس علم روحانیت نیز وسیع و فراگیر  یاسالم دین دنیا و آخرت و اداره

 شودی دینی را شامل میو مبانی اعتقادی و فقاهت بسیار گسترده هفلسفاست و عقاید و معارف، 

 (.16/07/1375 )دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر انقالب

 برد و حل مسائل جامعه، به فکر و فلسفه نیاز است:چنین معتقدند که برای پیشایشان هم

 علم را، فناوری را، مدیریت کشور را،ما احتیاج داریم به فکر، احتیاج داریم به فلسفه، تا بتوانیم 

مسائل گوناگون جامعه را به پیش ببریم و حل کنیم. فکر قبل از علم مورد نیاز است )بیانات در دیدار 

 (.02/06/1390ها جمعی از اساتید دانشگاه

وانایی ی تی اسالمی با شرایطاند، فلسفههای مادی غرب، در این زمینه ناکام و درماندهاز آنجا که فلسفه 

 ی اسالمی ضرورتی انکارناپذیر است.انجام این مهم را دارد. بنابراین ابتنای علوم انسانی بر فلسفه

 

 گویی به شبهات و ذهنیات روز جامعهی اسالمی در پاسختوانایی فلسفه -2-11
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یات روز و ذهنگویی به افکار جدید و شبهات ی اسالمی، توانایی پاسخهای مهم دیگر فلسفهیکی از ظرفیت

ز به ی نیاای ضمن اشاره به این افکار و سرعت انتقال و گسترش آنها، به مسألهاهلل خامنهجامعه است. آیت

 اند: گویی به آنها توجه داده و فرمودهفلسفه برای پاسخ

این همه مکاتب گوناگون، این همه افکار جدید، این همه شبهه، این همه پیشنهاد فکری در دنیا 

است؛ آن هم با این روابط و ارتباطات آسان و سریع؛ با اینترنت و با بقیه وسائل، کتاب و مجله  مطرح

 البط و فضال و اساتید از جمعی دیدار در بیاناتو چه و چه. بنابراین به فلسفه احتیاج است )

 .(1389/08/02  قم علمیه حوزه ینخبه

سیستی ی کاذب مارکطباطبایی با تفکرات و فلسفه ی عالمهی مواجههایشان در موضعی دیگر، به نحوه 

 اند:و فرموده پرداخته و آن را کاری الزم و ضروری دانسته

، ی قم پیدا شد؛ ایشانی علمیهعلیه( در حوزهتعالیاللَّهی طباطبایی )رضوانکسی مثل مرحوم عالمه

توانست درس خارجِ ؛ هم میتوانست درس خارج فقهِ مفصلی بدهدهم فقیه بود و هم اصولی؛ هم می

اصول مفصلی ترتیب دهد و فضال را جمع کند؛ اما او به کاری پرداخت که آن روز آن را الزم 

بینم که که اینها الزم است. او گفت من میدانست. بعد هم حوادث و وقایع شهادت داد بر اینمی

ائل المسشود با توضیحد؛ نمیدهنها جا میی کاذب مارکسیستی را در ذهندارند تفکرات و فلسفه

ها را با چیز دیگری باید المسائل جای خودش را دارد؛ جواب این شبههاینها را پاسخ دهیم؛ توضیح

 استان روحانیون از جمعی دیدار در بیاناترا نوشت )« اصول فلسفه و روش رئالیسم»داد. ایشان 

 .(1383/04/15 همدان

ی ذهنیت جامعه و پاسخ به ار استاد مطهری در توجه به عرصههمچنین ایشان در همین راستا به ک 

 اند:ی اسالمی و منطق قرآنی اشاره نموده و فرمودهسؤاالت آن عرصه بر مبنای فلسفه

های او }یعنی عالمه طباطبایی{، مرحوم شهید مطهری )رضوان اللّه علیه( است. شدهیکی از تربیت

ی فضالی جوان درصدد باشند خود را برای آن آماده همهکاری که شهید مطهری کرد، امروز باید 

ن تریی ذهنیت جامعه نگاه کرد و عمدهکنند؛ و اگر آماده هستند، اقدام کنند. شهید مطهری به عرصه

کر ها را با تففکر کشور را بیرون کشید و آنکرده و روشنی جوان و تحصیلسؤاالت ذهنیت جامعه

ها را در سطوح مختلف در مقابل نطق قرآنی منطبق کرد و پاسخ آنی اسالمی و ماسالمی و فلسفه

 (.3/11/1391 اسالمی حکمت عالی مجمع اعضای دیدار در بیانات) افراد گذاشت

های ی اسالمی جهت دفاع از نظام و ارزشای در یکی از بیانات خویش، توجه به فلسفهاهلل خامنهآیت

 اند:  های وارداتی را امری ضروری دانستههاسالمی در مقابل شبهات گوناگون و فلسف

های ى ما از فلسفه محروم بماند، در مقابل این شبهات گوناگون، این فلسفهامروز اگر نظام و جامعه

تواند جواب شماها را بدهد، غالبا خواهد ماند. آن چیزى که مى "لخت و بى دفاع"وارداتى مختلف، 
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کالم. این ها الزم است )بیانات در دیدار طالب، فضال و فقه نیست؛ علوم عقلى است؛ فلسفه و 

 (؛29/7/1389اساتید حوزه علمیه قم 

های ما فقه است؛ اما این معنایش این نیست که ما به فلسفه قبالً هم ما گفتیم ستون فقرات حوزه

ن همه ای احتیاج نداریم. امروز بیش از گذشته به فلسفه احتیاج داریم ... این همه مکاتب گوناگون،

افکار جدید، این همه شبهه، این همه پیشنهاد فکری در دنیا مطرح است ... بنابراین به فلسفه احتیاج 

 .(1389/08/02  ی حوزه علمیه قمبیانات در دیدار جمعی از اساتید و فضال و طالب نخبهاست )

گویی به شبهات روز بر مبنای ن با اشاره به اهتمام عالمه طباطبایی و استاد مطهری در پاسخایشا

 اند: ی اسالمی فرمودهفلسفه

ت و بینم که دارند تفکراعلیه( ... گفت من میتعالیاللَّهی طباطبایی )رضوانکسی مثل مرحوم عالمه

م؛ المسائل اینها را پاسخ دهیشود با توضیحمیدهند؛ نها جا میی کاذب مارکسیستی را در ذهنفلسفه

اصول »ها را با چیز دیگری باید داد. ایشان المسائل جای خودش را دارد؛ جواب این شبههتوضیح

 (؛1383/04/15 همدان استان روحانیون از جمعی دیدار در بیاناترا نوشت )« فلسفه و روش رئالیسم

ی جوان و ترین سؤاالت ذهنیت جامعهه کرد و عمدهی ذهنیت جامعه نگاشهید مطهری به عرصه

می و منطق ی اسالها را با تفکر اسالمی و فلسفهفکر کشور را بیرون کشید و آنکرده و روشنتحصیل

 بیانات در دیدار اعضای) ها را در سطوح مختلف در مقابل افراد گذاشتقرآنی منطبق کرد و پاسخ آن

 (.23/11/1391 مجمع عالی حکمت اسالمی

یی و گویی عالمه طباطبااز آنجا که بهترین دلیل بر امکان یک چیز، وقوع آن است، با توجه به پاسخ

ان اسالمی تو یتوان نتیجه گرفت که فلسفهی اسالمی، میاستاد مطهری به شبهات روز جامعه بر اساس فلسفه

لوم ی اسالمی، ضرورت دارد که عگویی به شبهات روز را دارد. بنابراین با توجه یه این ظرفیت فلسفهپاسخ

المی را ی اسی اسالمی مبتنی گردد تا کارایی آنها افزایش یافته و نیازهای ذهنیات جامعهانسانی بر فلسفه

 پاسخ گوید.

 

 ملیت و جغرافیای خاصی در محدودهی اسالمی محدود نبودن فلسفه -2-12

ها فهی فلسچون همهای این است که هماهلل خامنهی اسالمی و صدرایی در بیان آیتهای فلسفهیکی از ویژگی

 ها و جوامع است:ی انسانمحدود به ملیت و جغرافیای خاصی نیست بلکه متعلق به همه

گنجد و ملیت و جغرافیا نمیی ها در محدودهی فلسفهچون همهمکتب فلسفی صدرالمتألّهین هم

بندی ی بشریت به یک چهارچوب و استخوانهاست همواره همهی انسانها و جامعهمتعلق به همه

ی مستحکم متقن عقالنی برای فهم و تفسیر هستی نیازمندند. هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه
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ز ی روحی برساند و زندگی او را اتواند بشریت را به فالح و استقامت و طمأنینهو قابل قبولی نمی

 .(1378/03/01ی بزرگداشت مالصدرا پیام به کنگرههدفی متعالی برخوردار سازد )

است  ی اسالمی کامالً مشهودبا توجه به ویژگی فوق، امکان و ضرورت ابتنای علوم انسانی بر فلسفه 

ها هنگشود، تمسک به تفاوت فرچرا که یکی از اشکاالتی که بر تولید علوم انسانی بومی و اسالمی مطرح می

ی اسالمی که محدود به جامعه و ملیت خاصی و جوامع است و بدیهی است که اگر علوم انسانی بر فلسفه

 نیست مبتنی شود، دیگر چنین اشکالی وارد نخواهد بود. 

 

 ی اسالمی و صدراییدنیای امروز به فلسفهنیاز  -2-1۳

 اند:ی اسالمی چشم دوختهای در دنیا به فلسفهی اسالمی این است که عدههای فلسفهیکی دیگر از ظرفیت

های فرهنگی اسالمی در سطح دنیا بمرور در حال ی اسالمی و دانشفلسفهامروز فرهنگ اصیل و 

هایی را در دنیا به خودش ی صدرایی ما چشمفلسفهروز هایی را خیره کرده. امپیشرفت است؛ چشم

 های نمازجمعهبیانات در خطبهکنند )کنند؛ تحسین میخیره کرده؛ آنها اظهار اعجاب می

15/08/1383). 

درایی است، ی اسالمی و صبنابراین یکی از مسائلی که بیانگر ضرورت ابتنای علوم انسانی بر فلسفه

ای در اهلل خامنههای شاخصی مثل مالصدراست. آیتی اسالمی و صدرایی و چهرهسفهنیاز دنیای امروز به فل

 اند:همین زمینه فرموده

هایی مثل شیخ امروز غرب در جستجوی چهره»یکی از اندیشمندان ایرانی خودِ ما گفته بود ... که 

ربی و متفکّرین غربی های غزندگی، معنوّیات و ارزشهای آنها، امروز چهره«. انصاری و ملّاصدراست

بیانات در دیدار جمعی از  ؛1374/03/03بیانات در دیدار جمعی از روحانیون (کند را جذب می

 .(23/11/1391 بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی حکمت اسالمی؛ 1374/09/16روحانیون 

دنیا  های فلسفی روزی اسالمی و حکمت متعالیه در میان اندیشهایشان با اشاره به جای خالی فلسفه 

 اند:فرموده

، جای خبر استالباً از نور معنی و پرتو توحید، بیگانه و بیهای فلسفی روز که غدر محشر اندیشه

های استقرار و خلل ناپذیرش، خالی است. زبانی آشنا با فرهنگ و معارف ی قرآنی و پایهاین فلسفه

و در پشت آن، ذهنی ژرف بین « حکمت متعالیه»های کنونی جهان، و دستی چیره در ترسیم زیبایی

ی این حکیم بزرگ را در نمایشگاه فاخرترین کار است تا فلسفهنگر به و نواندیش و جامع
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 سبزواری مالهادی حکیم بزرگداشت پیام به کنگره (های بشری، در جای سزاوار خود بنشاندفرآورده

01/02/1372.) 

می بویژه با اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خویش ی اسالایشان معتقدند که فلسفه

 را یافته و در آن پابرجا خواهد شد:

ی اسالمی بویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی، جای خالی خویش را در به گمان ما فلسفه

 ی انسان این روزگار می جوید و سرانجام آن را خواهد یافت و در آن پابرجا خواهد گشتاندیشه

 .(1378/03/01ی بزرگداشت مالصدرا پیام به کنگره)

  

 های فلسفی ی سایر حوزهی صدرایی، منبع تغذیهفلسفه -2-1۴

، منبع یری اسالمی بویژه با قرائت صدرایی، این است که در چندین قرن اخهای مهم فلسفهیکی از ظرفیت

 اند:ای در این زمینه فرمودهاهلل خامنهآیتهای فلسفی ایران بوده است. ی حوزهتغذیه

یعنی تقریباً از صد سال پس از تألیف کتاب اسفار  -های فلسفی ایران الاقل در سه قرن اخیر حوزه

ی از که بسیار -او ها و آراء مهمّ یکسره از آراء فلسفی صدرالمتألّهین تغذیه شده و کتاب -تاکنون 

محور درس و تحقیق و شرح و  -اش از ابتکارات اوست آنها حداقل در قالب استداللی و عقالنی

 .(1378/03/01 مالصدرا بزرگداشت یکنگره به پیامتنقیح بوده است )

 های فلسفی ایران در قرون اخیری حوزهی صدرایی این ظرفیت را داشته که منبع تغذیهاگر فلسفه

 های علوم انسانی باشد.ی مناسبی برای سایر حوزه، حتما این ظرفیت را نیز دارد که منبع تغذیهباشد

 

 ی فلسفه در دنیاپیشرو بودن ایران اسالمی در زمینه -2-1۵

ده و ی فلسفه در دنیا اشاره نموای در یکی از بیانات خود به پیشرو بودن ایران اسالمی در زمینهاهلل خامنهآیت

 اند: فرموده

تر نیستیم؛ ما که در فلسفه استاد غربیم. همه قبول دارند ها{ عقبما که در فلسفه از آنها }یعنی غربی

که در فلسفه، شرق استاد غرب است و ایران جزو پیشروان فلسفه در دنیاست؛ کسی که دیگر در این 

عضای بیانات در دیدار ا)که تکنولوژی و الکترونیک نیست که بگوییم آنها جلویند بحث ندارد. این

 (.08/11/1370 گروه تاریخ صدای جمهوری اسالمی ایران

 اند:ایشان در مواضع دیگر به اقتباس علمی دنیای غرب از دنیای اسالم اشاره نموده و فرموده

امروز اگر دنیای غرب در کار علم و پیشرفت علمی موفقیتی دارد، کدام مورخ و مطلعِ باانصافی است 

قرون وسطی که قرون تاریکی و ظلمت و  .ق نکند که این را از دنیای اسالم گرفته استکه تصدی
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 سیناها وو ابن فلسفهسیاهی دنیای غرب و اروپا بود، دوران شکوفایی علم و تعقل و اندیشه و 

نماز،  یاندرکاران ستاد اقامهدر دیدار دست بیاناتچنین، در دنیای اسالم است )ها و افرادی اینفارابی

 (؛27/06/1385

، تاریخ، هنر، ما خیلی سابقه داریم. بعضی از علوم فلسفههای گوناگون علوم انسانی؛ ادبیات، در رشته

ی آن که عبارت انسانی دیگر هم هست که اگرچه از غرب آمده، اما اگر درست دقت کنیم، خمیرمایه

توانست سالمی است. اروپای خرافاتی نمیا -گرائی است، از تفکر و روح ایرانی از عقالنیت و تجربه

شناسی را به این شکل تنظیم کند. این، شناسی و اقتصاد و مدیریت و روانشناسی و جامعهزیست

گرائی شرق و عمدتاً ایران اسالمی بود که رفت در آنجا و به این گرایی و تجربهسوغات تفکر علم

 .(06/06/1392اعضای هیأت دولت تحول منتهی شد. )بیانات در دیدار رئیس جمهور و 

 های فلسفی روز دنیا از یکی اسالمی و صدرایی در میان اندیشهبا توجه به خالی بودن جای فلسفه

مکان و ر، نه تنها اهایی مثل صدرالمتألهین از طرف دیگای با چنان شخصیتطرف و جستجوی چنین فلسفه

فلسفی علوم  پذیر بودن مبانیی ابتنای علوم انسانی بر این فلسفه کامالً مهیاست بلکه با توجه به خدشهزمینه

 انسانی موجود، ابتنای علوم انسانی بر این فلسفه ضرورتی انکارناپذیر است.

یتی ژه صدرایی، چنان ظرفی اسالمی و بویگرفت که اگر فلسفه توان چنین نتیجهبا این اوصاف می

ساز همانند امام خمینی )ره( به جامعه تحویل دهد، چرا داشته که شخصیتی جامع االطراف، انقالبی و تمدن

 نباید از این فلسفه بیشتر بهره برد؟

 

 ی اسالمی و بویژه حکمت صدراییسازی فلسفهظرفیت تمدن -2-1۶

ی اسالمی، ظرفیت و جایگاه این فلسفه در سانی بر فلسفهیکی از وجوه مهم امکان و ضرورت ابتنای علوم ان

ی مردم اروپا از ای با اشاره به چگونگی استفادهتمدن سازی در اسالم و حتی غرب است. آیت اهلل خامنه

 اند:ریزی تمدن خود فرمودهی مسلمانان در پیدانش و فلسفه

ه ی مسلمین توانستند از این دانش و فلسفیک روزی مردم اروپا با استفاده از دانش مسلمین و فلسفه

 یاناتبریزی کنند. این تمدّن البتّه تمدّن مادّی بود. )استفاده کنند و یک تمدّنی را برای خودشان شالوده

 (.08/10/1394 اسالمى وحدت کنفرانس میهمانان و نظام مسؤوالن دیدار در

ی اسالمی نیز جزیی از ارکان آن ه فلسفهی تمدن غرب از تمدن اسالمی کچنین به تغذیهایشان هم 

 اند:شود اشاره نموده و فرمودهمحسوب می

ی تمدّن اسالمی، مشغول تغذیه از این تمدّن بوده منتها تمدّن غرب، در تمام آن سالهای بعد از غلبه

توانستند یترین دانشمندان، دانشمندانی بودند که ماست. به کتابها و منابع آن زمان نگاه کنید! برجسته
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بیانات در دیدار ) .با آثار اسالمی سروکار داشته باشند و از آنها چیزی بفهمند و آنها را ترجمه کنند

 (29/06/1373 فرماندهان سپاه

ظرفیت و جایگاه امروزین آن های خود، پس از توصیف حکمت صدرایی، به ایشان در یکی از پیام 

 اند:در بنای فرهنگ و تمدن اشاره نموده و فرموده

گیری چهار صد ساله از تنقیح و تحقیق برجستگان علوم ی صدرایی ... امروزه پس از بهرهفلسفه

ی نامدار های فلسفه، و وَرز یافتن با دست توانای فالسفهعقلی، و نقد و تبیین و تکمیل در حوزه

ویژه در اصفهان و تهران و خراسان، نه تنها استحکام بلکه شادابی و سرزندگی ی علمی بههاحوزه

ی خود در بنای فرهنگ و تمدن، بایستد و چون تواند در جایگاه شایستهمضاعفی گرفته و می

ی بزرگداشت پیام به کنگرهخورشیدی در ذهن انسانها بدرخشد و فضای ذهنی را تابناک سازد )

 .(1378/03/01مالصدرا 

ژه حکمت ی اسالمی و بویای، فلسفهاهلل خامنهگفته، روشن است که از نظر آیتبا توجه به نکات پیش 

می، علوم یابی به تمدن نوین اسالسازی را دارد و بنابراین سزاوار است که برای دستصدرایی، ظرفیت تمدن

 ای بنا شود. انسانی که نقشی مهم در بنای هر فرهنگ و تمدنی دارد، بر چنین فلسفه

 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

م ی اسالمی، معلوی علوم انسانی و فلسفهای در حوزهاهلل خامنهیکم، با مراجعه به پیامها و بیانات مهم آیت

 نسانی موجود باور دارند. شد که ایشان عمیقا به تحول بنیادین در علوم ا

 ای به دلیل تفاوت مبانی فکری اسالمی با مبانی فکری غرب از یک طرف واهلل خامنهدوم، به نظر آیت

از طرف دیگر، علوم انسانی موجود بایستی ارتقا و تحول پیدا  ناکارآمدی علوم انسانی موجود در نظام اسالمی

 کند.

جامعه علمی و نخبگان دانشگاهی و حوزوی برای ایجاد این تحول  ای خواستار تالشاهلل خامنهسوم، آیت

 اندشده
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های منحصر به فردی برای ها و ویژگیای، ظرفیتاهلل خامنههای فلسفی آیتچهارم، در بیانات و پیام

 شود: ی اسالمی بیان شده است که ذیال به آن اشاره میفلسفه

  ی اسالمی،لسفهف ی اسالمی، رفیع بودن بنیاندینیِ بودن فلسفهی اسالمی به نام فلسفه، اَولی بودن فلسفه

وحی  عقل منطقی، شهود عرفانی وی اسالمی، ترکیب مستقیم و تکاملی و نامتناقض بودن مسیر فلسفه

 ی اسالمی، برای داشتن یک زندگیی اسالمی، امکان تأمین فکر الهی از طریق فلسفهدر فلسفه قرآنی

ی اساسیِ نظام فکری و نظام عملی و نظام سیاسی، ی شالودهتأمین کنندهالمی ی اسفلسفه اسالمی،

 ائل جامعه،برد و حل مسی اسالمی برای پیشتوانایی فلسفه ی اسالمی،ی فلسفهمعنایابی زندگی بر پایه

ی ی اسالمگویی به شبهات و ذهنیات روز جامعه، محدود نبودن فلسفهی اسالمی در پاسختوانایی فلسفه

 یفلسفهی اسالمی و صدرایی، نیاز دنیای امروز به فلسفه ی ملیت و جغرافیای خاص،در محدوده

نیا، ی فلسفه در دهای فلسفی، پیشرو بودن ایران اسالمی در زمینهی سایر حوزهصدرایی، منبع تغذیه

 ی اسالمی و بویژه حکمت صدراییسازی فلسفهظرفیت تمدن

ه ای، طبیعی است کاهلل خامنهتحول در علوم انسانی موجود از دیدگاه آیتپس از بیان ضرورت ارتقا و 

ی علوم مبتنی بر یک فلسفه است و علوم باید علوم انسانی اسالمی جایگزین آنها شود. از آنجا که همه

های مادی و ضد دینی است و به همین خاطر ضرورت دارد که تحول انسانی موجود نیز مبتنی بر فلسفه

گار با ی غیرمادی و سازند، بدیهی است که علوم انسانی جدید و اسالمی بایستی بر یک فلسفهپیدا ک

ی رد فلسفههای منحصر به فمبانی دینی و اسالمی مبتنی گردد. به اعتقاد نگارنده به دلیل ظرفیت و ویژگی

ای اهلل خامنهن آیتاسالمی از یک طرف و هماهنگی آن با فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی در بنان و بیا

ی اسالمی بویژه با قرائت صدرایی مبتنی باید بر فلسفهتواند و میاز طرف دیگر، علوم انسانی جدید می

 گردد.

 

 منابع

 .1391، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سوم، 1گامی به سوی علم دینی بستان )نجفی(، حسین، 

 سید علی خامنه ای(، تهران: مؤسسه مطالعات و )زندگی نامه آیت اهلل شرح اسمبهبودی، هدایت اهلل،  

 .1391پژوهشهای سیاسی، 

، قم: علم دینی )دیدگاهها و مالحظات(حسنی، سیدحمیدرضا و مهدی علیپور و محمدتقی موحد ابطحی، 

 .1390پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پنجم، 
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ت مرکز جهانی علوم اسالمی، قم: انتشارا ،رویارویی تمدن اسالمی و مدرنیتهحسینی، سید محمد عارف، 

 .1381نخست، 

 .22/02/1369 ی جمعه و جماعات استان مازندرانای، سیدعلی، بیانات در دیدار روحانیون و ائمهخامنه

 .06/09/1370 ای، سیدعلی، بیانات در جلسه چهاردهم تفسیر سوره بقرهخامنه

 .01/02/1372 سبزواری مالهادی حکیم بزرگداشت پیام به کنگرهای، سیدعلی، خامنه

 .08/05/1372 ای، سیدعلی، بیانات در جمع ادبا، شعرا و هنرمندان استان آذربایجان شرقى،خامنه

 .21/06/1372« خارج فقه»ای، سیدعلی، بیانات در روز اوّل شروع درس خامنه

 .29/06/1373 بیانات در دیدار فرماندهان سپاهسیدعلی، ای، خامنه

 .1374/03/03بیانات در دیدار جمعی از روحانیون ای، سیدعلی، خامنه

 .10/08/1374 آموزان و دانشجویانلی، بیانات در دیدار جمعی از دانشای، سیدعخامنه

 .1374/09/16بیانات در دیدار جمعی از روحانیون ای، سیدعلی، خامنه

 .15/11/1374لمتألهین ی بزرگداشت صدراای، سیدعلی، بیانات در دیدار با اعضای کنگرهخامنه

 .16/07/1375 ای، سیدعلی، دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر انقالبخامنه

 .1378/03/01ی بزرگداشت مالصدرا پیام به کنگرهای، سیدعلی، خامنه

 .28/06/1378 س خارج فقهای، سیدعلی، بیانات در آغاز درخامنه

 .20/06/1379ای، سیدعلی، بیانات در شروع درس خارج فقه خامنه

 .09/08/1379 ای، سیدعلی، بیانات در مراسم اختتامیه مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریمخامنه

 .14/03/1382 اهلل(ای، سیدعلی، بیانات در مراسم چهاردهمین سالگرد رحلت امام خمینی )رحمهخامنه

 .21/07/1382 ای، سیدعلی، بیانات در دیدار مردم زنجانخامنه

 .29/10/1382ای، سیدعلی، بیانات در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی خامنه

 .03/14/1383بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( ای، سیدعلی، خامنه

 .1383/04/15 همدان استان روحانیون از جمعی دیدار در بیاناتای، سیدعلی، خامنه

 .1383/09/26 هادانشگاه اساتید از جمعی دیدار در بیاناتای، سیدعلی، خامنه 

 .13/10/1384 ای، سیدعلی، بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگیخامنه

 .25/02/1386 بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدای، سیدعلی، خامنه

 .25/04/1386 ی رویانای، سیدعلی، بیانات در بازدید از پژوهشکدهخامنه

 شورک علمیه هایحوزه پژوهشگران و مبلّغان و فضال و اساتید از جمعی دیدار در بیاناتای، سیدعلی، خامنه

08/09/1386. 

 .1388/02/24 کردستان استان برگزیدگان دیدار در ناتبیاای، سیدعلی، خامنه
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 .27/02/1388، ای، سیدعلی، بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستانخامنه

 .08/06/1388ها ای، سیدعلی، بیانات در دیدار اساتید دانشگاهخامنه

 .29/7/1389م ای، سیدعلی، بیانات در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قخامنه

 .1389/08/02  ی حوزه علمیه قمبیانات در دیدار جمعی از اساتید و فضال و طالب نخبهای، سیدعلی، خامنه

 .10/09/1389 های راهبردیای، سیدعلی، بیانات در نخستین نشست اندیشهخامنه

 .19/05/1390 سیدعلی، بیانات در دیدار جمعی از دانشجویانای، خامنه

 .02/06/1390ها ای، سیدعلی، بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاهخامنه

 .1391/07/20های خراسان شمالیای، سیدعلی، بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاهخامنه

 .23/11/1391 بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی حکمت اسالمیای، سیدعلی، خامنه

 .08/10/1394 اسالمى وحدت کنفرانس میهمانان و نظام مسؤوالن دیدار در بیاناتای، سیدعلی، خامنه

 .1394، قم: نشر معارف، دوم، 1، ج در جستجوی علوم انسانی اسالمیناه، عبدالحسین، خسروپ

 .1389انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، دوازدهم، غرب شناسی، قم: رهنمایی، سید احمد، 

، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینیسوزنچی، حسین، 

 . 1389جتماعی، اول، ا

، قم: انتشارات حکمت ظرفیت شناسی علوم اسالمی در تحول علوم اسالمیمجمع عالی حکمت اسالمی، 

 .1394اسالمی، اول، 

 .1394الملل، اول، ، جلد اول، تهران: چاپ و نشر بینآموزش فلسفهمصباح یزدی، محمدتقی، 
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 (یدگاه مقام معظم رهبری)دآسیب شناسی نفوذ سکوالریسم در جهان اسالم 

 

 هانیه قرالو

 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی
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 چکیده

در مکتب و فرهنگ اسالم ، دین و سیاست دو روی یک سکه تلقی شده و تفکیک ناپذیر هستند . در اسالم 

ب سکوالریسم معتقد بر آن است که باید دین از عرصه سیاست ، سیاست بر پایه دین استوار است . اما مکت

و اجتماع به دور باشد . نظریه تفکیک دین و سیاست در جهان اسالم اندیشه ای بیگانه محسوب شده که از 

خارج از مرزهای اسالم و از غرب وارد فرهنگ و مکتب اسالمی شده است .مقاله حاضر نفوذ سکوالریسم 

ورد بررسی قرار می دهد . دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که نفوذ در جهان اسالم را م

سکوالریسم در جهان اسالم با توجه به بیانات مقام معظم رهبری چه خطراتی را برای جهان اسالم دارد و راه 

برای  اسالمی های مقابله با آن چیست ؟ حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تبلیغات هدفمند دشمنان امت

 جدا کردن اسالم از سیاست راه مقابله با آن را در همکاری و همدلی و اتحاد کشورهای اسالمی می دانند . 

 

 

 : اسالم ، سکوالریسم ، نفوذ ، جهان اسالم ، دیدگاه مقام معظم رهبری واژگان کلیدی
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 مقدمه

دن و نظام های سیاسی حاکم بر غرب سکوالریسم یکی از ویژگی های اساسی و سرنوشت ساز فرهنگ ، تم

است و بازتاب های فراوانی در حیات سیاسی و اجتماعی این جامعه و نظام سیاسی آن برجای گذاشته و 

باعث انزوای نقش مذهب و خنثی کردن حضور عینی آن در این عرصه ها شده است ، خالصه عملکرد غرب 

          (                                                                                                                             1390) عمار ، بر اساس سکوالریسم ، دین زدایی از جامعه است .  

جدایی دین از سیاست در صورتی قابل ترسیم است که انسان در هنگام تصویر مسئله از مبانی معرفتی و یا 

نی دست شسته و به تفسیر جدیدی از دین که مبتنی بر معرفت و باور دینی نیست ، دست وجود شناسی دی

                                  یازد و این امری است که سکوالریسم در پی تحقق آن در جوامع اسالمی است .                                                         

جهان اسالم است ، از بیرون مرز می آیند . مثال امروز مهم ترین خطری که جهان گاه خطراتی که متوجه 

اسالم را تهدید می کند ، تفرقه است  و این تفرقه ، اگرچه اندکی زمینه داخلی دارد ، ولی بخش عمده آن 

د ، داربوسیله دشمنان بر علیه مسلمانان و امت اسالمی صورت می گیرد . جهان اسالم ضعف هایی در درون 

در حدی که نمی توان آن ها را نادیده گرفت و یا کوچک شمرد . این ضعف ها و کاستی ها بیش از آنکه 

ناشی از عوامل خارجی و متاثر از دشمنان باشد ، به دولت ها ، نخبگان و حتی به مردم مسلمان بر می گردد 

ی کفر و استکبار در ساخت ریِ جبههمهمترین خطر، دخالت و تأثیرگذا.  مقام معظم رهبری می فرمایند : 

،  های جدید کوشش خود را به کار خواهند برد تا نظام . آنان همه نظام جدید سیاسی در این کشورها است

ی دلسوزان در این کشورها و همه آنان که به عزت و کرامت و پیشرفت . همه هویت اسالمی و مردمی نیابد

.  ود، به تمام و کمال تامین ش تا اسالمیت و مردمی بودن نظام نوین اند باید تالش کنندکشور خود دلبسته

،  یهای مذهب . اتحاد ملی و به رسمیت شناختنِ دگرسانی ، برجسته است ها در این میاننقش قانون اساسی

 .  های آینده است، شرط پیروزی ئی و نژادیقبیله

ررسی قرار می دهد . دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ مقاله حاضر نفوذ سکوالریسم در جهان اسالم را مورد ب 

به این سوال است که نفوذ سکوالریسم در جهان اسالم با توجه به بیانات مقام معظم رهبری چه خطراتی را 

                                                                     برای جهان اسالم دارد و راه های مقابله با آن چیست ؟                                                                  

( تاریخچه نفوذ سکوالریسم در جهان اسالم  2( چارچوب نظری مکتب سکوالریسم و مبانی آن  1با بررسی 

ر ط( خطرات نفوذ آن و راه مقابله با آن به پرسش اصلی پاسخ خواهیم داد و نگاه مقام معظم رهبری به خ 3و 

نفوذ سکوالریسم در بخش های مختلف جهان اسالم را مورد واکاوی قرار خواهیم داد و نتیجه گیری خواهیم 

کرد که غرب در دوران معاصر کوشیده است با ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر سکوالریسم در کشورهای اسالمی 



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

571 

 

مترین خطر، دخالت و تأثیرگذاریِ مه، گفتمان اسالم سیاسی را به چالش بکشد . از نگاه مقام معظم رهبری 

، تا آن ها هویت و ساختار اسالمی خود  است جهان اسالمی کفر و استکبار در ساخت نظام سیاسی در جبهه

را از دست بدهند و ایشان راه مقابله با آن را اتحاد بین مسلمانان و جوامع اسالمی ، آگاهی و شناخت هر چه 

 نات سخت افزاری و نرم افزاری در جنگ نرم با دشمن می دانند  . بیشتر از اسالم و استفاده ازامکا

پیشینه تحقیق : کتاب یا مقاله ای که به طور خاص به این موضوع بپردازد یافت نشد ، ولی مقاالتی که مرتبط 

 با این موضوع بود در ذیل آمده است : 

 بداهلل حاجی صادقیمبانی فلسفه سیاسی اسالم از دیدگاه مقام معظم رهبری ، نوشته ع -

 بیداری اسالمی ؛ تقابل اسالم سیاسی و سکوالریسم ، نوشته محمد اسماعیل عمار -

این مقاله به روش مطالعه اسناد تاریخی ، سخنرانی های رسمی ، مصاحبه و استخراج رفتارها و تکیه بر منابع 

خطر  تبیین و توضیح جهان اسالم و کتابخانه ای و الکترونیکی و با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در پی

 و تاثیر نفوذ سکوالریسم در آن با توجه به سخنان و نظرات مقام معظم رهبری می باشد . 

 

 مکتب سکوالریسم

نیز تعبیر شده است . ) « زمان حاضر » سکوالریسم از نظر لغوی به معنای قرن و سده است ، و از آن به 

توجه به زمان و عصر حاضر » یک ترین معنای اصطالحی به این واژه ( بر این اساس ، نزد 1376نوروزی ، 

اظالق می گردد . اگرچه این اصطالح « جهان ابدیت » در مقابل « این جهان » است که به صورت فرعی به « 

طی ادوار زمانی فراز و فرودهای بسیاری پشت سر گذاشته است ، اما می توان ادعا کرد جوهره اصلی خود 

را حفظ کرده است . مفهوم سکوالریسم در حوزه های مختلف ممکن  -وجه ویژه به این جهان یعنی ت -

است معنا داشته باشد . اما در جهان اسالم ، تاسیس نظام سیاسی بر اساس تفکر سکوالر مهم ترین موضوع 

 (       1390بحث در زمینه سکوالریسم محسوب می شود . ) عمار ، 

ریسم را تنظیم امور معاش از قبیل تعلیم و تربیت ، سیاست ، اخالق و جنبه های برخی از فرهنگ ها سکوال

دیگر زندگی انسان بدون در نظر گرفتن خداوند و دین تفسیر کرده اند ، برخی دیگر سکوالریسم را مخالفت 

ن نگاه با شرع و مطالب دینی ، روح دنیاداری ، طرفداری از اصول دنیوی و عرفی تعریف کرده اند . از ای
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سکوالریست کسی است مخالف با آموزه ها ، تعلیمات شریعت و مطالب دینی و طرفدار اصول دنیوی و 

 (13عرفی . ) فرهنگ آریانپور ، 

سکوالریسم نوعی ایدئولوژی است که ریشه در اخالق طبیعی دارد و مبتنی بر وحی و امور ما بعد الطبیعه 

، بلکه چنان که برت . اف می گوید همان گونه که در جهان نیست . سکوالریسم ایدئولوژی واحدی نیست 

دین های متعددی هست ، انواع متعدد سکوالریسم نیز وجود دارند ، که هر یک هنجارها ، ارزش ها و ساختار 

فلسفی متفاوتی را ارائه می دهند . نقطه اشتراک همه آن ها تقابل میان دین و سکوالریسم است . ) عیوضی 

 (                                              1388 و احمدوند ،

سکوالریسم علی رغم عنصر غیر دینی خود ، هویتی علمی دارد زیرا علم در این مقطع چهره ای عقلی داشته   

و عقل در بعد عملی توان داوری درباره گزاره های ارزشی و ارزش های سیاسی را داراست . سکوالریسم 

می گیرد که نه تنها حاکمیت عقل و دین را گردن نمی نهد ، بلکه علم را نیز تاب نمی آورد سیاستی را در پی 

و این بی تابی حاصل زبونی و ذلتی است که علم برای خود پذیرا می شود ، زیرا علم در معنای نوین آن ، 

 1388. ) کرمی ، گزاره های ارزشی و متافیزیکی را مهمل و خارج از عرصه و قلمرو خود تعریف کرده است 

) 

پروفسور نقیب العطاس در رابطه با مسئله سکوالر در گفتگویی به مسئله ی زبان و لزوم بازخوانی واژه ها و 

مفاهیم از دیدگاه اسالم اشاره می کند و آن را یکی از ضروری ترین نیازهای جهان اسالم می شمارد . وی 

 برای نمونه ، قرآن ;دیدگاه های مختلف داشته باشد معتقد است یک واژه ممکن است معانی گوناگونی در 

اما دیدگاه سکوالریستی درباره ی دنیا ، نه تنها  ;خداوند می داند « آیه ی » کریم دنیا و جهان هستی را 

اصراری بر ارتباط دادن جهان ماده با ماورای طبیعت ندارد ، بلکه آن را انکار می کند .  هم چنین اسالم به 

شاره می کند اما غرب دغدغه هدف ندارد . اسالم انسان را موجودی اخروی می داند که با مرگ هدف دانش ا

به جایگاه اصلی اش باز می گردد ، و سعادت او را به شکلی متفاوت از نگاه غربی تفسیر می کند . تفاوت 

اخالقی ، به معنای دیدگاه غرب با اسالم در زمینه ی اموری چون حقوق بشر ، آزادی ، عدالت و ارزش های 

دکتر عطاس یکی از ویژگی های مفاهیم اسالمی را تاویل  تفاوت دو دیدگاه در ماهیت این مفاهیم است . 

پذیری آنها می داند و معتقد است بررسی متون اسالمی باید بر اساس علم تفسیر و علم تاویل باشد . وی بر 

دریس شود ، سایر دانش ها را در بر خواهد گرفت آن است که اگر تفکر اسالمی به درستی تفهیم و سپس ت

 (  1381.) جام جم ، تیر 
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 مبانی فکری سکوالریسم

الف . انسان محوری ) اومانیسم ( : انسان محوری یا اومانیسم جوهره اصلی تمدن غرب در زمان کنونی است 

. مفهوم اومانیسم در  . بر اساس این اصل انسان جای خدا نشسته و مدار و محور همه چیز قرار می گیرد

مشرب سکوالریسم حاکمیت امیال است و چنان که هابز بیان می کند این امیال اند که به اعمال انسان ها جان 

می بخشند و بر آن ها سلطه دارند . بر اساس اصل انسان محور مهم ترین هدف نظام سکوالر تکامل جامعه 

 در جهت بهروزی فرد در اجتماع است . 

رایی : از اصول اساسی تمدن کنونی غرب است . اعتقاد به ارزش واالی فرد و اعتقاد به ارزش ب . فرد گ

واالی فرد و اعتقاد به حقوق و آزادی های فردی در فردگرایی متبلور می شود . در مکتب لیبرالیسم که یکی 

کی از اصول فی نفسه ، ی از پیامدهای نتایج سکوالریسم است فردگرایی حرمت گذاری به انسان به مثابه غایتی

 اساسی لیبرالیسم کنونی می باشد که مبتنی بر سکوالریسم است . 

ج . عقل گرایی : سکوالریسم بر مبنای عقل گرایی ، انسان را بدون نیاز به ماورای طبیعی و با استفاده از عقل 

 ، قادر به حل مشکالت فردی و اجتماعی اش می داند . 

رنسانس و پیشرفت های علمی ، حاکمیت کلیسا و مسیحیت از جامعه غرب رخت  د . تساهل و تسامح : با 

بر بست . از پیامدهای این تحول به وجود آمدن روحیه تساهل و تسامح است . بر اساس این مبناانسان ها 

 دارای افکار مختلف و سلیقه های گوناگون هستند و هر فکر و سلیقه ای برای فرد و جامعه ای که آن را می

 پسندد محتذم است و انسان های دیگر باید با دید احترام به آن بنگرند . 

و . سنت ستیزی : سنت گرایی به معنای بازگشت به گذشته منفور شد و نوگرایی به معنای جایگزین ساختن 

 چیزی به جای آن چه زشت و منفور است ، مورد تائید قرار گرفت . )محمد اسماعیل عمار (  

 

 ذ سکوالریسم در جهان اسالمتاریخچه نفو

، از یک سو محصول و نتیجه  هاى انحرافى مغرب زمینمکتب سکوالریسم، مانند بسیارى از اندیشه

یحیت . زیرا مس هاى مسیحیت تحریف شده و از سوى دیگر حاصل عملکرد غلط متولیان کلیساستبدآموزى

خرت و دولت را به عنوان دو قطب متضاد و ، از یک سو بینشى متشتت داشته و دین و دنیا و آ تحریف شده

، و هر کس، به  ، کنار بکشد ، باید از دنیا ، چنان که هر کس آخرت را بخواهد مخالف معرفى کرده است
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، کلیسا استبداد شدید مذهبى را ـ که  ، دست شوید. از سوى دیگر ، باید از جهان آخرت امور دنیوى بپردازد

فرهنگ  . ) سیحیت است ـ برقرار ساخته و اداره امور سیاسى را قبضه کرده بودظاهراً بر خالف تعالیم خود م

 ( 1391نیوز ، 

 ، ، بزرگترین پشتوانه نظام فئودالى قرون وسطایى بوده است و وقتى طبقه سوداگر نوپا کلیسا و تعالیمش

بر سر راه  رگترین مانع، کلیساى کاتولیک را بز خواست فئودالیسم را کنار بزند و قدرت را به دست گیردمى

 ، اصل تفکیک دین و ها و عبور از این مانع بزرگ، براى خنثى کردن نفوذ کشیش این طبقه.  دیدخود مى

ه دست ، سبب شد ک . این حربه ، مطرح کرد سیاست را که با بینش مسیحیت تحریف شده نیز سازگار بود

شود مى ، مالحظه به این ترتیب.  ، کوتاه گردد دى، اجتماعى و اقتصا ، از مسایل سیاسى ها و کلیساکشیش

 ، به طور کامل با غرب ، جهان بینى مسلمانان و شرایط جهان اسالم هاى بروز تفکر سکوالرکه در مورد ریشه

،  ، نظام خاص کلیسا که مانعى در راه دگرگونى وضع موجود بوده افزون بر این به متفاوت بوده است

 داشته است تا گمانه جدایى دین از سیاست را با شدت هر چه بیشتر مطرح سازندوا مىروشنفکران آن دیار را 

، هرگز طرفدار  در تاریخ جوامع اسالمى، دین.  ، در حالى که در کشورهاى اسالمى چنین نبوده است

 ه استهاى اجتماعى بودخودکامکان و ستمکاران نبوده بلکه پایگاه مستضعفان و محرومان و خاستگاه انقالب

اند و همین مسأله باعث شده که تنها آن دسته از نظام سیاسى که بر هاى مردم نیز به اسالم معتقد بودهتوده. 

 . ، از حمایت گسترده مردم برخوردار شوند مبناى قوانین اسالم استوارند

 جهان ، محصول شرایط ویژه غرب و نشأت گرفته از در مفهوم سکوالریسم اصل جدایى دین از سیاست 

،  رت، دنیا و آخ چنان که در این تفکر دین و دولت.  بینى خاص مسیحیت و طرز تفکر یونانى بوده است

،  . این طرز تفکر شوند، پنداشته مى ، روح و ماده و آسمان و زمین دو قطب متضاد و جدا از هم جان و تن

در مکتب و .  اى ندارداسالم ریشه، جهان  ویژه شرایط مغرب زمین است و در تاریخ و فرهنگ شرق بویژه

 .  ، دو روى یک سکه تلقى شده و تفکیک ناپذیر است ، دین و دولت و دنیا و آخرت فرهنگ اسالم

بنابراین، اقتباس مکتب سکوالریسم به وسیله برخى نخبگان و حاکمان کشورهاى اسالمى، قابل توجیه نیست 

تاریخ اروپا است به جهان اسالم به هیچ وجه صحیح  و ورود این مکتب که زاییده شرایط خاص مسیحیت و

 .     نبوده است

اسالم در مرحله نخست حیات خود ) عصر رسالت و بعثت ( حکومت تشکیل داد و اداره جامعه را بر پایه 

قوانین دینی تجربه کرد . در عصر خلفای نخست نیز حکومت دینی استمرار یافت ، هرچند در مراحل و 
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نحرافات پدید آمد . بنابراین در مجموع شاکله حکومت دینی و اسالمی پی ریزی و به مرحله مواردی برخی ا

 ( 1388عمل و اجرا درآمده است و این از استعدادهای نظام پردازی مکتب اسالم می باشد . ) کرمی ، 

هاى گاهىو از آ، سیاست بر پایه دین استوار است و تنها کسانى که معتقد و متعهد به مکتب بوده  در اسالم

هیچ  ، ، بین دین و سیاست . در صدر اسالم ، حق دارند در رأس قدرت قرار گیرند بهره مند باشند ویژه دینى

، عهده دار مى  ، نقش رهبرى سیاسى را نیز به طور همزمان گونه مرزبندى وجود نداشته است و رهبر دینى

، تأمین منافع مردم و  ن نظم و آرامش در جامعه، افزون بر تأمی وظایف اساسى دولت اسالمى.  شده است

، فراهم آوردن مقدمات تعالى روحى و سعادت معنوى و گسترش مکتب بوده و تمامى  تنظیم روابط اجتماعى

ا ، بر خالف مسیحیت که ب بدین سان اسالم.  قوانین حکومتى بر پایه فرمان هاى مذهبى قرار داشته است

، داراى بینش توحیدى بوده  ا از هم جدا و در دو قطب مقابل هم مى دیده است، دین و دنیا ر بینشى متشتّت

، دین و سیاست از هم تفکیک ناپذیرند و از  . در اسالم کندهاى جدا از هم تقسیم نمىو هستى را به قطب

ز که از ییس امور دینى و هم رهبر سیاسى مردم بوده و کسانى نئ( هم ر صلى اهلل علیه وآله همین رو پیامبر)

، هم مسئول امور دینى و هم مسؤول امور دنیوى  طرف آن حضرت براى حکومت بر والیات تعیین مى شدند

، بر خالف مسیحیت و ادیان دیگر که فاقد ابعاد سیاسى ـ اجتماعى  نکته مهم دیگر آن که.  به شمار مى آمدند

، اقتصادى و حقوقى  ، اجتماعى یاسى، اسالم یک نظام جامع و کامل است که داراى نظامات ویژه س است

، یک فکر بیگانه محسوب شده و از  ، در جهان اسالم ، نظریه تفکیک دین و سیاست . از این رو مى باشد

البته در دوران انحطاط و رکود .  ، فرهنگ و مکتب اسالمى نشأت نگرفته است واقعیت هاى عینى تاریخ

رواج صوفیگرى و نیز به واسطه ورود برخى آموزه هاى کشورهاى اسالمى، یعنى پس از حمله مغول و 

ن رواج هاى مسلما، نوعى سکوالریسم ـ به سبک شرقى ـ بین برخى محفل مسیحى و بودایى به عالم اسالم

، نباید متولیان امور مذهبى خود را بدان  پیدا کرد و برخى معقتد شدند که چون سیاست امر پلیدى است

ظریه عدم مداخله روحانیان در امور سیاسى و جدایى مذهب از سیاست در برخى ، ن بدین ترتیب بیاالیند

اى سکوالریسم مقدس مآبانه را ـ که دولت هاى حاکم نیز همواره مشوق آن بوده اند ـ محافل سنتى، گونه

 ، برگرفته از مسیحیت و ادیان هندى بوده و با روح اسالم این طرز تفکر منحط و ضد اسالمى.  رواج داد

ن بنابراین در همان زما کردند، آن را طرد مى ناسازگار داشت و محافل اصیل اسالمى و اکثریت قاطع مسلمانان

 کردندهاى مردم بودند و همواره در مسایل سیاسى دخالت مى، رهبران سیاسى واقعى توده ، علماى اسالم هم

. 
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تاریخ اسالم اتفاق افتاد که زمینه ساز نغمه  ( جریان ها و حوادثی در ص ) پس از رحلت پیامبر مکرّم اسالم

، انحراف و انحطاط مسلمانان از آنجا شروع شد که بین قرآن و  . به عبارت دیگر جدایی دین از سیاست شد

 . ، به مثابه پوسته ای بدون مغز گشت عترت جدایی افتاد و دستگاه خالفت

با اشاره به مخاطبان گسترده و هان اسالم در زمینه نفوذ سکوالریسم در ج حضرت آیت اهلل خامنه ای

: روحانیت و حوزه های علمیه سربازان این نظام فرمودند میلیونی ِروحانیون بواسطه تشکیل نظام اسالمی، 

ایشان هرگونه تفکری را که روحانیت را  .هستند و هیچ گاه نمیتوانند خود را جدا از نظام اسالمی تصور کنند

اند، سکوالریسم خواندند و تأکید کردند: حوزه های علمیه نمی توانند سکوالر و جدای از نظام اسالمی بد

 .نسبت به نظام اسالمی بی تفاوت باشند

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به فتوای مراجع محترم تقلید مبنی بر حرام قطعی بودن تضعیف نظام، خاطر 

نظام اسالمی اعم از امریکا، انگلیس و رژیم نشان کردند: در حالیکه سیاست سرویس های امنیتی دشمنان 

تواند خود را جدای از نظام  روحانیت و نظام است، هیچ روحانی نمی صهیونیستی، القاء وجود فاصله میان

 (  1391. ) مهر  اسالمی بداند

آن  و آیدای پیش میمسئلهمقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما می فرمایند : 

باید هراسی مطلقاً نی اسالمنظر من در برابر پدیدهاست که امروز در دنیا رایج است. به« هراسیاسالم»ی مسئله

 ای دارند مردم را، جوامع را، جوانان را، اذهان را از اسالم میهراسی وجود دارد؛ عدّهمنفعل شد؛ بله، اسالم

 ینیم که اینبشکافیم و در مسئله دقّت میکنیم، می له را میترسانند؛ اینها چه کسانی هستند؟ درست که مسئ

خواهی هستند که از حاکمیّت اسالم میترسند؛ از اسالم سیاسی میترسند؛ از حضور ها همان اقلّیّت قلدر و زیاده

اسالم در متن زندگی جوامع میترسند؛ علّت ترسشان هم این است که منافع آنها لطمه خواهد خورد. 

ی هراس و سراسیمگی قدرتها در مقابل اسالم است؛ واقع قضیّه این است. یعنی ی در واقع ترجمههراساسالم

شما اینجا زحمت کشیدید، ملّت ایران تالش کردند، زحمت کشیدند، مجاهدت کردند، نظام اسالمی را سرِ 

قابل حوادث گوناگون اش را محکم کردند، آن را در مکار آوردند و این نظام اسالمی را تثبیت کردند، پایه

ای که امروز هراسیروز قوی کردند؛ این، قلدرهای دنیا را میترساند. اسالممصونیّت و ایمنی دادند و روزبه

ی آنها است، سراسیمگی آنها است؛ نشان میدهد که شما پیش وجود دارد، در واقع انعکاس و بازتاب دغدغه

 ( 1394) مهر  .طور موفّق تا اینجا پیش ببردخود را به رفتید؛ نشان میدهد که اسالم توانسته است حرکت
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 و راهکار مقابله با آن  خطرات نفوذ

سکوالریسم به معناى تدبیر زندگى انسان )به ویژه اداره حکومت و سیاست( بدون دخالت دین، عکس العمل 

م و سیحیت با علعملکرد فکرى و عملى کلیسا در دوران قرون وسطى ونتیجه تقابل روحانیت و مدعیان م

نوآورى بود و به عنوان دست آورد بزرگ نهضت رنسانس و تولد دوباره غرب شمرده مى شود و در فرایند 

رشد تدریجى مورد استقبال و تمسک بسیارى از دانشمندان و روشنفکران و حتى مبلغان دین قرار گرفت و 

 ت اگر بگوییم تا قبل از پیروزى انقالبتوانست در اکثر کشورها به حاکمیت کامل برسد. دور از واقع نیس

اسالمى، اندیشه حاکم و مبنایى همه حکومت ها و نظام هاى سیاسى، سکوالریسم و عدم دخالت دین در 

حاکمیت و اداره حکومت ها بود و یکى از بزرگ ترین دست آوردهاى انقالب اسالمى ایران و شکل گیرى 

ریسم در تمام نقاط دنیا و افول و سرنگونى آن در ایران بود. نظامى با ماهیت دینى، به چالش کشاندن سکوال

 .دست آوردى که نه تنها استکبار جهانى بلکه حاکمان ستمگر و دست نشاندگان مستبد را به هراس انداخت

 (  1385) حاجی صادقی ، 

ى اگرچه شکل گیرى سکوالریسم در غرب به حسب ظاهر داراى فرایندى طبیعى و محصول موضع گیرى ه

انحرافى و اشتباه کلیسا مى باشد و به زعم طرفدارانش توجیه منطقى و علمى دارد، لکن طرح آن در کشورهاى 

اسالمى و امت هاى مسلمان به ویژه شیعیان، انحرافى بس بزرگ و مستلزم دورى از حقیقت دین اسالم است. 

بى و تکلیف همگانى دانسته و براى آن اسالمى که علم و خرد ورزى را از امتیازات انسان و از فضائل اکتسا

محدودیت زمانى و مکانى قائل نیست و نه تنها پیشرفت علوم و عالم شدن انسان ها را تهدید دین دارى نمى 

داند بلکه اساس و بنیان همه معارف و تعالیم خود رابر علم و تعقل قرار داده است و هیچ یک از دستورات 

ى نمى باشد، این اسالم کجا و مسیحیت و کلیساى دشمن علم و خردورزى و احکامش غیر علمى و غیر عقالن

 !کجا؟

در غرب وقتى جریان تقابل علم و دین شکل گرفت و تمدن و آزادى و بها دادن به شخصیت انسان با تعالیم 

 ندگىکه ز کلیساى قرون وسطایى در تضاد قرار گرفت، روشنفکران دین دار را به سوى این راه حل سوق داد

انسان را به دو بخش دنیوى و اخروى و به تعبیر دیگر طبیعت و ماوراء طبیعت تقسیم نمایند و آبادانى دنیا و 

، و سامان دهى به آخرت و ماوراء طبیعت را در قلمرو دین قرار دهند و بدین وسیله  طبیعت را در حوزه علم

. اما در اسالم چنین  و این یعنى سکوالریسم به کارگیرند ، لکن هر کدام را در جاى خود دین و علم را با هم

، هم شخصیت الهى انسان و آزادى و خردورزى و حاکمیت او  . اسالم هم علم تقابل و تضادى جایى ندارد

بر جهان آفرینش را به بهترین شکل تبیین کرده و خیلى بیشتر از اومانیسم و لیبرالیسم انسان را تحویل گرفته 
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ان چنین دینى سکوالریسم زمینه و فرصت نفوذ ندارد مگر آنکه اسالم را هم مانند . لذا در بین پیرو است

. و مردم را از حقیقت معارف قرآنى دور سازند و با حفظ ظواهر باطن حرکت  مسیحیت به انحراف کشانند

اسالمى  ، و این همان راه کارى بود که دشمنان اسالم ناب در کشورهاى آفرین و سازنده اش را از آن بگیرند

، نقش  انجام دادند و روشنفکران منفعل در برابر زرق برق غرب و علم زده و بى خبر از حقیقت اسالم

نیروهاى خط مقدم دشمن را ایفا کردند و با یکسان دیدنِ همه ادیان و تسرى دادن افکار مسیحى به عالم 

ت هاى استکبارى زمینه و راه را براى ، و برخى از آنها با خود باختگى و خود فروختگى در برابر قدر اسالم

؛ و تا حدود زیادى هم  نفوذ سکوالریسم در کشورهاى اسالمى و مجامع دانشگاهى مسلمانان فراهم ساختند

مقام  . موفق شدند و البته از جریانى که بیمار و مسئله دار متولد شد و شکل گرفت جز این نباید انتظار داشت

از شکل گیرى روشنفکرى و مشخصات آن در ایران افشاگرى هاى مهمى  معظم رهبرى در تحلیلى تفصیلى

 :دارند که به گزیده هایى از آن اشاره مى کنیم

من بارها گفته ام که روشنفکرى در ایران بیمار متولد شد... چرا، چون کسانى که روشنفکران اول تاریخ ما 

زا فتحعلى آخوند زاده، حاج سیاح محالتى.... طبقات هستند آدمهاى ناسالمى اند... . میرزا ملکم خان ارمنى، میر

بعدى روشنفکرى هم در ایران طبقات مطمئنى نبودند بیشتر شاهزاده ها و اشراف و اعیان زاده ها بودند... . 

حاال این بیمارى چه بود، یعنى کجا بروز مى کرد؟ این را از زبان آل احمد براى شما ذکر مى کنم. آل احمد 

شنفکر مى گوید این خصوصیات سه تاست اول مخالفت با مذهب و دین، یعنى روشنفکر در مشخصات رو

لزوما بایستى با دین مخالف باشد. دوم عالقمندى به سنن غربى واروپا رفتگى و این طور چیزها، سوم هم 

درسخواندگى... . بعد مى گوید این سه خصوصیتى که برداشت عامیانه و خصوصیات عامیانه روشنفکرى 

ست. در حقیقت ساده شده دو خصوصیت دیگرى است که با زبان عالمانه یا زبان روشنفکرى مى شود آنها ا

را بیان کرد یکى از آن دو خصوصیت عبارت است از بى اعتنایى به سنتهاى بومى و فرهنگ خودى... دیگرى 

 ...اعتقاد به جهان بینى علمى

رها به بحث تفکیک ناپذیرى سیاست از دین پرداخته که به نمونه ، آیت اللّه خامنه اى بااسالم شناس درد آشنا

. ایشان در اولین پیام مهم خود در زمان رهبرى به حجاج بیت اللّه الحرام و جهان  هایى از آنها اشاره مى کنیم

 :اسالم مى فرماید

ت دین از سیاس از بزرگ ترین مظاهر شرک در عصر حاضر، تفکیک دنیا از آخرت و زندگى مادى از عبادت و

، دامن خود و اسالم را از آن تطهیر  است... . این همان شرکى است که امروز مسلمانان باید با اعالم برائت

لقد ارسلنا رسلنابالبینات و انزلنا معهم : » کنند... در حالى که قرآن اقامه قسط را هدف از ارسال رسل مى داند



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

579 

 

همه مومنین « کونوا قوامین بالقسط شهداء للّه »در حالى که با خطاب و « الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

. در حالى که آیات کریمه قرآن اعتماد به ستمگران را ممنوع مى  را موظف به تالش براى اقامه قسط مى کند

غوت او گردن نهادن به ظلم ط« و ال ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار»سازد و به پیروان خود مى فرماید 

الم ترالى الذین یزعمون انهم امنو بما انزل الیک و ما انزل من قبلک » ، منافى با ایمان مى شمرد و مى گوید  را

و کفر به طاغوت را در کنار ایمان به خدا قرار « یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به

سالم و در حالى که نخستین شعار ا« تمسک بالعروة الوثقىفمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللّه فقد اس»مى دهد 

توحید یعنى نفى همه قدرت هاى مادى و سیاسى و همه بت هاى بى جان و باجان بود و در حالى که اولین 

اقدام پیامبر)ص( پس از هجرت تشکیل حکومت و اداره سیاسى جامعه بود و با دلیل و شواهد فراوان دیگرى 

سیاست حکم مى کند، باز کسانى پیدا مى شوند که بگویند دین از سیاست جداست و که بر پیوند دین و 

 !کسانى هم پیدا شوند که این سخن ضد اسالمى را از آنها بپذیرند

سیاستمدارانى که دائما دَم از جدایى دین و سیاست مى زنند و کسانى از مدعیان دیندارى که به کمک آنان 

، آیا هرگز در آیات قرآن و تاریخ اسالم و احکام شریعت اندیشیده  ى کنندشتافته و همین سخن را تکرار م

،  ، پس چرا همه امور سیاسى را یعنى حکومت را اند؟ آیا فکر کرده اند که اگر دین جدا از سیاست است

 ، تعیین دوست و دشمن را و دیگر مظاهر سیاست را ، جنگ و صلح را ، صف بندى هاى زندگى را قانون را

مه و همه را به خدا و دین خدا و اولیاى خدا مرتبط مى کند... بدیهى است که نغمه شوم جدایى دین از ، ه

 ، سیلى خورده و با این ترفند خواسته اند ، ساخته دشمنان پلیدى است که از اسالم زنده و در صحنه سیاست

به دست گیرند و بى دغدغه بر صحنه زندگى را از حضور دین فارغ کرده و خود زمام امور دنیاى مردم را 

. اما تلخ و تأسف انگیز آن است که کسانى به نام دین و در کسوت علماى  سرنوشت انسان ها تسلط یابند

 ...دین همین سخن را تکرار کنند و در ترویج آن سعى و تالش کنند

که اسالم را به اسالم ناب  این جاست که سخن امام فقید ما، آن داعى الى اللّه و فانى فى اللّه آشکار مى شود

اسالم ناب محمدى)ص( اسالم عدل و قسط است اسالم  .محمدى)ص( و اسالم آمریکایى تقسیم مى کرد

عزت و اسالم حمایت از ضعفا و پا برهنگان و محرومان است، دفاع از حقوق مظلومان و مستضعفان است، 

ه گران است، اسالم اخالق و فضیلت و معنویت اسالم جهاد با دشمنان و سازش ناپذیرى با زور گویان و فتن

 .است

اسالم آمریکایى چیزى به نام اسالم است که در خدمت منافع قدرت هاى استکبارى و توجیه کننده اعمال 

آنهاست.... اسالم آمریکایى اسالم انسانهایى بى درد و بى سوزى است که جز به خود و به رفاه حیوانى خود 



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

580 

 

ن را همچون سرمایه تجار وسیله اى براى زراندوزى یا قدرت طلبى مى دانند و همه نمى اندیشند. خدا و دی

آیات و روایاتى را که برخالف میل و منفعتشان باشد بى محابا به زاویه فراموشى مى افکنند و یا وقیحانه 

 ...تأویل مى کنند

عمل سیاسى مى خواند، ولى  آرى این اسالم آمریکایى است که مردم را به دورى از سیاست و فهم و بحث و

اسالم ناب محمدى)ص( سیاست را بخشى از دین و غیر قابل جدایى از آن مى داند و همه مسلمین را به 

درک و عمل سیاسى دعوت مى کند واین چیزى است که ملتهاى مسلمان باید همواره از امام فقید خود و 

 .زبان گویاى اسالم به یاد داشته باشند

 :از خطبه هاى نماز جمعه نیز مى فرماید معظم له در یکى

، حداقل  مسائل اسالمى است [مسئله حکومت در نظام اسالمى اگر نگوییم اساسى ترین و مهم ترین ]مسئله از

، مسئله والیت را از دین بگیرند  در ردیف چند مسئله درجه اول اهمیت در اسالم است اگر مسئله حکومت را

و متشتتى خواهد شد که یقینا نخواهد توانست رسالت اصل خودش را که دین یک مجموعه احکام متفرق 

 .هدایت انسانها و ایجاد بهشت در این دنیا و به کمال رساندن انسانهاست به انجام برساند

 :و یکى از دست آوردهاى نهضت حضرت امام خمینى را چنین تبیین مى کنند

طالن بر همه تالش هاى فرهنگى و سیاسى دشمنان اسالم امام بزرگوار ما با ارائه مکتب سیاسى اسالم خط ب

در طول یک قرن و نیم گذشته کشید که سعى کرده بودند اسالم را به کلى از عرصه زندگى جامعه بیرون 

رانده و با طرح نظریه جدایى دین از سیاست، دیندارى را فقط پرداختن به عبادت و اعمال شخصى قلمداد 

صحنه سیاست جهان، کشورهاى اسالمى را عرصه غارتگرى ها و تاخت و تازهاى کنند و با حذف اسالم از 

 ( 1385) حاجی صادقی ،  .سیاسى خود نمایند

در دیدار ائمه جماعات استان تهران  حضرت آیت اهلل خامنه ای

اسالم سکوالر و محصور در عبادات چه فردی و : »می فرمایند 

داشته باشد، مورد  حتی اگر طرفداران فراوانی« جمعیچه دسته

گران نیست، آنچه زورگویان جهانی با آن دشمنی خصومت سلطه

اجتماعی تشکیل  -نظام سیاسیاست که « اسالم مقتدر » دارند، 

هدایت  می دهد و ملتها را به سمت سعادت حقیقی دنیا و آخرت

 (  1395می کند . ) مرداد 
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افزاری دشمن در جنگ نرم افزودند: همه پیشرفتهای  رهبر انقالب با اشاره به امکانات سخت افزاری و نرم

روزافزون محیط مجازی در خدمت تحقق اهداف جنگ نرم است اما مهمتر از این امکانات و پیشرفتهای 

سخت افزاری، لشکر عظیم نخبگان فکری، سیاسی، ادبی، اجتماعی، و فعاالن برجسته ارتباطات و رشته های 

افزاری قوی و تأثیرگذاری را برای تحقق اهداف جنگ نرم فراهم آورده  مختلف هنری است که عقبه ی نرم

های بارز طراحان و مجریان جنگ نرم برشمردند  ایشان برنامه ریزی و کار و تالش منسجم را از ویژگی . است

: در همه تولیدات و فراورده های صوتی، تصویری و مکتوب جبهه مقابل ملت ایران،  و خاطرنشان کردند

 .می شود القاد و اهداف جنگ نرم، البته عمدتاً بطور غیرمستقیم، پیگیری و مقاص

رهبر انقالب در همین زمینه ترویج دین حداقلی و دین سکوالر را که با هر رفتار شخصی و اجتماعی قابل 

آنها در  انطباق است از جمله اهداف پنهان برنامه های عمدتاً اجتماعی رسانه های بیگانه خواندند و افزودند:

 (1394) مهر  .پیگیری پیچیده اهداف خود، کامالً جدی و دارای برنامه هستند اما ما در این زمینه عقب هستیم

آنچه امروز آحاد مسلمانان را از یکدیگر مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن و سفرای کشورهای اسالمی : 

 ( 1393. ) مرداد  طلبانه استهاى قدرت، انگیزه هاى سیاسى است، انگیزه ها است ، سیاست جدا کرده است

در رابطه با بیداری اسالمی و خیزش های مردمی نکات مهمی را  1390مقام معظم رهبری در پیام حج سال 

ای ه به رغم تسلط و تالش حاکمان سکوالر و تالشمتذکر می شوند و در جایی از این پیام می فرمایند : 

گر ، هدایت ، با نفوذ و حضوری نمایان و پرشکوه ، اسالم زدائی در این کشورهادینپیدا و پنهان آنان برای 

، به اجتماعات و رفتارهای  های میلیونیای جوشان در گفتار و کردار تودهها گشته و چون چشمه ها و زباندل

  . آنان طراوت و حیات بخشیده است

 : اند، نیازمند دو عنصر اساسی ههای به پاخاست ی امت اسالمی و بویژه ملتامروز همه

 علیهاهلل. فرمان الهی به پیامبر اعظم صلی تداوم ایستادگی و پرهیز شدید از سست شدن عزم راسخ  :نخست

فلذلک فادع و استقم  "و  "فاستقم کما امرت و من تاب معک و التطغوا  ":  وسلم در قرآن چنین است وآله

االرض  ، ان قال موسی لقومه استعینوا باهلل و اصبروا "السالم : وسی علیهو نیز از زبان حضرت م "کما امرت

 "هلل یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین

، آن است که حرکت مبارک خود را متوقف  های به پاخاسته مصداق بزرگ تقوا در این دوره برای ملت

 ، این است بخش مهم از تقوائی که دارندگان آن.  آوردهای این مقطع نکنندنسازند و خود را سرگرم دست

 . اندسرافراز گشته "عاقبتِ نیک "ی به وعده
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 انددیده ها لطمه ها و انقالب المللی و قدرتهائی که از این قیامهای مستکبران بین: هشیاری در برابر حیله دوم

ود ی نفوذ و قدرت خبرای برقراریِ دوباره ، ی توان سیاسی و امنیتی و مالیمانند و با همهکار نمیها بی . آن

ها نشان داده است که . تجربه ، تطمیع و تهدید و فریب است . ابزار آنان آینددر این کشورها به میدان می

ه ، آنان را دانست شود و ترس و طمع و غفلت، هستند کسانی که این ابزارها در آنان کارگر می درمیان خواص

. چشم بیدار جوانان و روشنفکران و عالمان دینی باید به دقت مراقبت  آورد میدشمن دریا ندانسته به خدمت 

  کند

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تبلیغات هدفمند دشمنان امت اسالمی برای جدا کردن اسالم از سیاست 

ردم در ارتباط با در دیدار هزاران نفر از اقشار مو منحصر کردن دین شریف در مسائل شخصی و خصوصی 

: واقعه غدیر خم، منطق روشن و مستحکم اسالم در نفی این نفی سکوالر از منظر واقعه غدیر می فرمایند 

 است چرا که غدیر خم مظهر توجه و تأکید اسالم بر حکومت داری و سیاست به شمار می رود نگاه سکوالر

 ( 1393. ) مهر 

و عملکرد عقل است ، و چه بسا با بی توجهی به این مسئله باعث  یکی از مسائل قابل توجه در فقه ، جایگاه

افتادن در ورطه دنیوی شدن ) سکوالریسم ( فقه خواهد گردید . دین جامع اسالم با نظر به کل تاریخ ، 

سرپرستی تکامل نیازمندی های بشر را در تمامی شئون فردی و اجتماعی از طریق احکام دین و حضور ولی 

 گرفته است . ) مطهری (                       خدا بر عهده 

دنیوی شدن ) سکوالر شدن ( از اصول محرز مدرنیته است که در تجربه مسیحیت به جهت همراهی دنیای 

مدرن به راحتی رخ نمایان کرد و موفقیت مدرنیته در جهانی سازی هم در این است که همه ملل و نحل ، 

جربه ای دست یابند . طراحی الگوی توسعه اسالمی نیازمند دستیابی به روش مخصوصا اسالم هم به چنین ت

مدل سازی اسالمی است که بر اساس اندیشه دینی ، متغیرهای درونزا و برونزا را به درستی شناخته و با پیش 

 (  1388بینی آینده ، هدایت و کنترل کالن تغییرات جامعه در جهت تکامل الهی را در دست گیرد . ) کرمی ، 
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 نتیجه

سکوالریسم به منزله یک جریان مشخص فکری و اجتماعی ، صورت بندی خاص از جوهره و اصولی است 

که تمدن غربی پس از تجدد را شکل می دهد . از این حیث آغاز آن با آغاز این تمدن ، نقطه واحدی را در 

به قلمرو سیاست و عرصه عمومی اداره تاریخ می سازد . در یک معنا سکوالریسم صرفا اندیشه ای ناظر 

جامعه تلقی می شود . هسته اصلی این اندیشه ، تفکیک کلیسا و دولت یا دین و حکومت است . البته این به 

معنای نفی هرگونه نقش دین در سیاست نیست . اندیشه سکوالر کاربر دین به عنوان ابزار را نفی نمی کند . 

 ن یا حذف جایگاه انحصاری دین در قلمرو دولت است . ) کچوئیان (مسئله اصلی در آن ، بیرون راند

ن اند زندگى یک مسأله است و دیبعضى گفته »گویند: مى سکوالریسماهلل مطهرى در نقد مرحوم شهید آیت

ل ، اشتباه اولشان این است که مسای مسأله اى دیگر و دین را نباید با مسایل زندگى مخلوط کرد. این اشخاص

، صالح و  ، و همه شئونش توأم با یکدیگر است ، زندگى یک واحد ى را مجرّد فرض مى کنند. خیرزندگ

 ، . ممکن نیست اجتماعى، مثالً فرهنگ و سیاست فساد هر یک از شؤون زندگى، در سایر شئون مؤثر است

،  کنیم اگر فرض.  ، امّا دینش درست باشد و بالعکس یا قضاوت یا اخالق و تربیت و اقتصادش فاسد باشد

، این مطلب فرضاً در مورد مسیحیت  ، تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است دین

 .  ، صادق نیست ، در مورد اسالم صادق باشد

ن ، سبب پیدایى و زایش اندیشه جدایى دی ، اگر چه حاکمیت استبدادى کلیسا به اعتقاد استاد شهید مطهرى

 .  ، اما استعمارگران نیز بدین امر دامن زدند و در تثبیت اصول آن کوشیدند و سیاست شد

بنابراین روشن می شود که اندیشه و تالش برخی برای گستراندن چتر سکوالریسم بر سر جوامع اسالمی ، 

یگر دخصوصا جامعه ایران اسالمی ، امری غیر منطقی و مبتنی بر فرضیه های غیر صحیح و ناکارآمد است . از 

سو تبلیغ سکوالریسم به عنوان مسئله ای محتوم و واقعیتی اجتناب ناپذیر برای بشر متمدن امروز ، خطایی 

 (  1388بزرگ به شمار می رود . ) کرمی ، 

انقالب اسالمی که برخاسته از متن اسالم ناب بود ، روند تاریخ را دچار تردید و تغییر کرد و در میان ناباوری 

های مادی که گمان برده بودند در حیات بشری ، دیگر تاریخ مصرف دین به پایان رسیده همه تئوریسین 

است ، آن را به صحنه حیات بشری بازگرداند و مذهب به عنوان کانون و هسته مولد در موازنه عالم ظهور 

دی برای کرد . انقالب اسالمی ایران تمام معیارها و ارزش های مادی را درهم شکست و مدعی نظریه جدی
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ما هدفمان پیاده کردن اهداف بین المللی » اداره جامعه جهانی بر مبنای اسالم شد . امام خمینی می فرمودند : 

 صحیفه نور ( « ) اسالمی در جهان فقر و گرسنگی است . 

غرب در دوران معاصر کوشیده است با ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر سکوالریسم در کشورهای اسالمی ، 

اسالم سیاسی را به چالش بکشند . در گفتمان اسالم سیاسی حاکمیت اصلی از آن خداوند است و  گفتمان

خدا به عنوان تنها مرجع تعیین غایات زندگی فردی و اجتماعی انسان ، باالتر از هر خواستی قرار دارد . در 

هدف اصلی انسان را ارضای مقابل ، در اندیشه سکوالریسم انسان محور تمام چیزها قرار می گیرد و غایت و 

 امیال و تحقق اراده این جهانی انسان می داند . ) بوردو ، ژرژ (

های بزرگ برای آینده  حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنانی، جوانان کشورهای اسالمی را حامالن بشارت

های  عمومی ملت ، امید به بیداری : بیداری جوانان سرتاسر جهان اسالم امت اسالمی خواندند و افزودند

 .مسلمان را افزایش داده است

 ، تاریخ بشر را بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی و در آستانه تحولی عظیم برشمردند و تأکید کردند رهبر انقالب

، لیبرال دمکراسی و ناسیونالیسم سکوالر  های مادی اعم از مارکسیسم : بشریت از همه مکاتب و ایدئولوژی

، استمداد  ها به خدای متعال ، توجه ملت است که بزرگترین نشانه آن دوران جدیدی عبور کرده و در آغاز

 (  1390. ) بهمن  آنها از قدرت الیزال الهی و اتکای ملتها به وحی است

از دیدگاه  در جهان اسالم و نفوذ سکوالریسم در آن راهکارهای پایان دادن به چالش اختالف و تفرقه

 :  مقام معظم رهبری

ى ترین وظایف همهترین و واجب، یکى از الزم ، همبستگى اسالمى ، برادرى اسالمى مروز اتّحاد اسالمىا -

 (  1393) در دیدار اقشار مختلف مردم ، مهر  . جوامع اسالمى است و بایستى همه به این وظیفه ملتزم باشیم

د اکمیت قرآن را قبول دارد باید بدان، هرکسى که ح چه شیعه و چه سنّى؛ هرکسى که به اسالم پایبند است -

، دشمن  ند، دشمن اسالم ، سیاستهاى صهیونیستى هاى استکبارى ، سیاست هاى آمریکا ، سیاست که آمریکا -

 . ) همان (  ، دشمن حاکمیت اسالمند اندآگاهى اسالمى

هاى ان و گشودن گرهى اتّحاد مسلمان، مسئله ى این موضوعات مهم و داراى اولویّتامروز از جمله -

 (  1393) پیام حج مهر . افکن میان بخشهاى امّت اسالمى استفاصله
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 هاطلبى، اگر قدرت ، اگر موارد مشترکمان را مورد توجّه قرار بدهیم و روى آن متمرکز بشویم اگر با هم باشیم -

کّل خواهد شد که خواهد توانست ، قدرتى متش ، فسادها ما را از هم جدا نکند ها، وابستگى ها، خودخواهى

. ) در دیدار مسوالن و سفرای  از حقوق و حوائج آحاد یک و نیم میلیارد مسلمان دفاع کند و حمایت کند

 ( 1393کشورهای اسالمی ، مرداد 

ها به معناى این نیست که ما احساس کنیم که دشمن قوى است و بر  مکرّر عرض کردیم توجّه به چالش -

ها  ى با چالشها مواجه است و مواجهه ى اسالمى با چالش. جامعه جور نیست؛ این خواهد کرد ما غلبه پیدا

شاءاهلل سوى اعتالى مورد نظر، انیک فرصتى است براى اینکه اسالم بتواند از مراحل سیر تاریخىِ حرکت به

 (1393قرآن تیر  . ) محفل انس با ى دیگر پیش برود، یک مرحله ، یک حرکت دیگر ى دیگریک پلّه

، قدرت امّت اسالمى، قدرت  ، قدرت ایمان ، قدرت قرآن . قدرت اسالم کم نگیریمقدرت خودمان را دستِ -

الن ) در دیدار مسئو . ؛ این قدرت میتواند رفع ظلم بکند کم نباید گرفت؛ این قدرت را دستِ  بزرگى است

 ( 1393حج شهریور 
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 بررسی تطبیقی تجارب دینی و عرفانی از منظر عرفا و روانشناسان

 2۵۰اکبر کالهدوزان 

 2۵1منصوره معینی 

 چکیده

امروزه باورهای دینی وتوجه به معنویت درتبیین سبک زندگی وهدفمندی آن برای جامعه ازاهمیت بسزایی 

رداراست.درچنددهه اخیرپیشرفتهای روزافزون علمی زمینه ساز پویایی وپیچیدگی جوامع بشری شده وتوجه به برخو

دین ومعنویت برای رشدوشکوفایی استعدادهای فطری وهدفمندی مسیررشدوبالندگی به طورآشکارااحساس می 

اندبرای افزایش معرفت دینی شودومی توانداحساس معناداری درزندگی به بشربدهد. یکی ازمصادیقی که  می تو

ومعنوی مفیدباشد،شناخت اصطالحات عرفانی ودینی درمتون عرفانی ادب فارسی است.ازطرفی مقایسه آنها با 

اصطالحات روانشناسی معنوی گرامی تواندالیه های پنهان متون عرفانی راآشکارنموده وارتباطی بین متون عرفانی 

 باعلوم جدیدروانشناسی باشد.

 ملهازجتوصیفی که در جهت تأکید مقام معظم رهبری در جهت بومی کردن علوم انسانی –وهش  تطیبقی دراین پژ

روانشناسی معنوی گرا است تالش نموده ایم ضمن واکاوی تجارب دینی عرفا وروانشناسان بارویکردعلمی،دینی بیان عرفارا 

 گرا مقایسه وبررسی نماییم. ازمتون عرفان اسالمی استخراج نموده وبادیدگاه روانشناسان معنوی

 متون عرفانی، روانشناسی معنوی گرا، مثبت اندیشی، تجارب عرفانی، تجارب دینی. واژگان کلیدی:

 moeini@mng.mui.ac.irاستادیارزبان وادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -1

فارسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) نویسنده  استادیارزبان وادبیات-2

 rahro747@gmail.com09133083414مسوول(

                                                           
 moeini@mng.mui.ac.ir09133162764. استادیار زبان و ادبیات 250

 251 
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 مقدمه وبیان مساله

یکی از عوامل تنیدگی و فشارهای روانی، احساس بی معنا بودن حوادث است. اگر حادثه های ناخوشایند 

شد، ن به معناداری کارها باور داشته بازندگی، بی معنا و بی حاصل ارزیابی شوند قابل تحمل نخواهند بود. اگر انسا

( دین 9ضایت از زندگی صرهرچند دشوار و سخت باشد آنها را به خاطر معنایی که دارند تحمل خواهد کرد. )

است خواه مثبت و خواه منفی باشد این که رابطه عمدی و یا غیر « ارزش»رابطه انسان با عالی ترین و تواناترین 

 یک عامل روانی به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه بر انسان حکمفرما باشد.)روانشناسیعمدی می تواند به صورت 

 یکی از ویژگی های مهم در تعریف« اعتقاد به نیروی فوق بشری که در رفتار انسان مؤثر است»( پس9و دین ص 

حی اعتقاد به اصول و»با دین است و تمام روانشناسان به آن اذعان دارند. در منابع عرفان اسالمی نیز به این مطلب 

 اشاره می شود.« و پایبندی و الزام در عمل به آن

تلقی می شود و از  "وحیانی"دین همان باور است که منشأ آن غیرمادی )فوق بشری( و در عرفان اسالمی 

ریف عطرفی بر الزام و پایبندی افراد بشر به آن تأکید شده است حتی کسانی که از زوایای خاص دانش خویش به ت

دین پرداخته اند مانند تعاریف جامعه شناختی، طبیعت گرایانه، اخالق نگر و روانشناختی به این نکات توجه ویژه 

 (16و  15داشته اند. )فلسفه دین، ص 

همان گونه که مشخص گردید عرفا و روانشناسان معنویت گرا در تعریف دین در خصوص باور نشأت گرفته  

بشری( همسو هستندو از نظر تأثیر بر رفتار و پایبندی اتفاق نظر دارند، اما آنچه عرفای از نیروی غیر مادی )فوق 

 اسالمی را از دیگران ممتاز نموده ظهور و تبلور وحی و اتصال امر غیر مادی به حضرت حق سبحانه است.

 

 اهداف وپرسش ها

 تجارب دینی ازنظرروانشناسان چگونه است-

 ان معنوی گراچیستتجارب عرفانی ازنظرروانشناس-

 ویژگی های تجارب عرفاازنظرروانشناسان چیست-

 تجارب دینی وعرفانی ازنظرعرفاچه مفهومی داردومصادیق آن چیست-
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 ویژگیهای نجارب  دینی وعرفانی ازنظرعرفا بطورجداگانه چیست-

 شباهت های تجارب دینی وعرفانی ازنظرروانشناسان و عرفاچیست-

 ندمارابابااصطالحات عرفانی وروانشناسی آشناسازداین ویژگی ها چقدرمی توا-

آیااین تحقیق می تواندالیه های پنهان متون عرفانی راآشکارنمایدوارتباطی بین متون عرفانی باعلوم جدید -

 دینی برقرارکند–روانشناسی درجهت بومی سازی علوم برگرفته ازغرب بارویکردعلمی 

 

 

 پیشینه پژوهش

گانه ای درخصوص مقایسه اصطالحات روانشناسی بااصطالحات اخالقی درجهت دراین زمینه تحقیقات جدا

معناداری امورروزمره زندگی صورت گرفته است ؛برخی ازآنهااصطالحات روانشناسی راباآیات واحادیث تبیین 

 کرده اند اما مقایسه ای بین تجارب دینی وعرفانی ازمنظرعرفاوروانشناسان انجام نشده است.

ارب دینی بطورجداگانه بررسی شد، امادرحیطه تجارب عرفانی ومقایسه با اصطالحات تج درتحقیقات

 روانشناسی معنوی ،پژوهشی مشاهده نشد.نمونه های پژوهشهای گذشته  درمقاله  فراوان ذکرشده است.

 

 

 یافته ها

 تجارب دینی از منظر روانشناسان -1

غیر دینی دوازده ویژگی برشمرده اند. در هشت مورد امور نیلسن و دیگر روانشناسان: برای تمایز امور دینی از 

معنوی و دینی مشترک هستند؛ از جمله اعتقاد به واقعیت فوق طبیعی که فراتر از هستی و تجربه های مادی، تأکید 

بر مراسم عبادی و آیین عبادت گروهی، وجود نظام نامه و اصول اخالقی و اعتقاد به ارواح که تسکین بخش است. 

ش برای نیل به مدارجی ورای تجربه های مادی، اما استفاده از متون مقدس، ادعیه، نغمات، اذکار برای تحت تال
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ییر وجود جهان بینی در جایگاه انسان، تمایل به تغ -تأثیر قراردادن مشیت الهی )چه مشیت آفاقی چه مشیت انفسی(

ژگی های امر دینی است. )روانشناسی دین و معنویت، عقیده و اعتقاد به نوعی از زندگی پس از مرگ از مهمترین وی

 (34ص 

 فولر و لوین با توجه به نگرش دینی نظریه روانشناسی خویش را در شش مرحله ایمان مطرح می کند.

مرحله اول؛ ایمان شهودی ، فرافکنی که بیانگر آرزوهای کودکانه است. مرحله دوم ایمان اسطوره ای،سطحی  

دن داستان ها و اعتقادات می پردازد مرحله سوم ایمان ترکیبی،قراردادی که در نوجوانی آغاز که کودک به درونی کر

می شود نسبت به اعتقادات و جنبه های مختلف باورهای خارج از خانواده آگاهی می یابد مرحله چهارم ایمان 

ن فرد رسوخ و قوی که در درووابسته به طرز تفکر فردیت یافته مرحله پنجم ایمان تثبیت شده با سنت های عمیق 

 می کند مرحله ششم ایمان جهانی ، احساس رابطه صمیمانه بین خود و جهان دارد.

از مجموع نظرات مشخص می شود تمام صاحبنظران در روانشناسی دینی به موجودی انفسی در درون انسان 

لط هی به وجود انفسی بیشتر باشد تساشاره دارند و همچنین ارتباط این وجود انفسی با آفاقی است. هر چقدر آگا

و احاطه بر امر بیرونی یا آفاقی بهتر میسر می شود. لذا شناخت وجود انفسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

نیلسن تالش انسان را برای نیل به مدارجی ورای تجربه های عادی، استفاده از اذکار را برای تأثیر در مشیت الهی 

ر می داند. اذکار امر درونی است که در امر بیرونی یا آفاقی تأثیر دارد. ویلیام جیمز از وجود آفاقی یا انفسی، مؤث

انفسی یا ضمیر ناهشیار شخصیت انسان یاد می کند که باعث آثار نبوغ در وجود آفاقی می شود. همچنین فیض 

 است. نهایی را برگرفته از ضمیر ناهشیار می داند که با وجود بیرون فرد در ارتباط

آلپورت نیز از وجود درونی و بیرونی سخنانی به میان می آورد و دو مقوله اجتماعی و شخصی را بیان می کند. 

در نهایت فولر و لوین با طرح نظریه خویش در شش مرحله ایمان، سرانجام در مرحله ششم ایمان جهانی را مطرح 

 می کنند که احساس رابطه صمیمانه بین خود و جهان دارد.

 تجارب دینی از منظر عرفاوویژگی های آن-2

منظور عرفا و عارفان مسلمان از امر دینی همان شریعت است. بنا بر قول قونوی؛ عرفان خداباور به عنوان 

معنویت قدسی الهی یک ارتباط اگاهانه درونی و باطنی است که با خدای سبحان با انبوهی از احساسات و عواطف 

ه است و بر پایه تعامل نبوغ بشری و آموزه های هدایت گرایانه وحیانی تکامل یافته است. شورانگیز و پرهیبت همرا
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( به عبارتی عرفان اسالمی خواستگاهی جز دین ندارد و یا عرفان بدون مذهب 93)قونوی، شرح الحدیث، ص 

یمودن دلسوخته برای پمعنایی ندارد.شریعت آیینه ای است که در تمام مسیر پرستش قرار دارد. در حقیقت عارفان 

سیر طریقت با تعامل دو کتاب فطرت به عنوان کتاب تکوینی و دین به عنوان کتاب تدوینی، پرستش و پذیرش 

توحید سیر سلوک خویش را طی نمودند تا به مقام شهود رسیدند. از طریق دین، رذائل و فضایل را شناختند و با 

خویش پرورش دادند. لذا امور دینی و شریعت در سیر طریقت عرفا  تزکیه، رذائل را زدودند و فضائل را در درون

 بسیار اهمیت دارد. بر این اساس تجارب عرفانی را نوع خاصی از تجارب دینی می دانند. 

 

 مقابسه تجارب دینی وعرفانی ازنگاه روانشناسان -۳

احساس وحدت و هماهنگی با آلمن و همکاران؛ نوعی رویداد روانشناختی فراطبیعی و گذرا که دربرگیرنده 

نیروهای مقدس و کل هستی است. این حالت، آثارش؛ عقالنیت، مذهبی بودن، از خود بی خود شدن، تغییر در 

احساس زمان، ناتوانی توضیح دادن این پدیده، تغییرات عواطف در حین وقوع رویداد، تغییر وضع یا انفعال جسمی 

اهی از جهان روحانی، تجربه متعالی و یا به اوج رسیدن تجربه های مذهبی است. عالوه بر این گفته اند به نوعی آگ

(از نظر مزلو؛ استعدادهای بالقوه انسانی وجود دارد و فقط تعداد محدودی از افراد از  27است. )فلسفه دین، ص 

یا خود هشیاری به معنی وارهیدن از خود آگاهی  trans cendentاین اراده خود بهره می برند. از نظر او تعالی 

( کارل راجز؛ سیستم انرژی ظریفی 37و خود مشهوری است. احساس منیت فرد را می ستاند. )فلسفه دین، ص 

در بدن انسان قرار دارد که می توان آن را هاله انسانی یا میدان انرژی نامید همان منبع ناخوآگاه است که در پدیده 

نقش می کند. میدان انرژی روانشناسی در مراجعه کننده به خوبی با هم انتقال متقابل در درمان روان شناختی ایفای 

مرتبط می شوند مجرای واضحی برای اطالعات همدالنه و شهودی به وجود می اید. حالت احساس حضوری به 

( شالیر ماخر تجربه دینی را احساس اتکای مطلق و یکپارچه به مبدأ یا قدرتی 36وجود می آید. )فلسفه دین، ص 

آگاهی وجدانی و یکپارچه ای که نافی هر نوع کثرت »تمایز از جهان قلمداد کرده است. استیس: تجربه دینی را م

 بوده، بی زمان و بی مکان است تلقی می کند که حاصل آن تبرک، تیمّن، نشاط، صلح و خشنودی است.

با شور و اشتیاق و احساس در مجموع تجارب دینی؛ گرایش گذرا به واقعیت فرامادی مقدس بوده که همراه 

وحدت و یکپارچگی با مبدأ قدرتی متمایز از جهان است. این احساس به گونه ای است که فرد از خود بی خود 

شده و نافی هرگونه کثرت )در حالت بی زمانی و بی مکانی( است. نوعی تجربه متعالی است یا تجربه واالی دینی 
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ت از: مذهبی بودن، از خود بی خود شدن، ناتوانی در توضیح دادن این است. نشانه این تجربه روحانی عبارت اس

پدیده، تغییرات عواطف در حین وقوع و دید او، تغییر در احساس زمان و مکان و وحدت و یکپارچگی با مبدأ 

 نهستی و گذرا بودن این حالت. اعمال، عبادات و اخالقیات جنبه های مختلف تجارب دینی بوده، انسان در پی آ

به معارف ویژه ای می رسد و نام خاص آن تجارب عرفانی است. در تجربه های دینی امور ماورایی که در آموزه 

های دین مطرح می شودآزموده شده و باعث افزایش ایمان و معرفت انسان می شود. در صورتی که در انجام 

شود تجارب عرفانی است. یا در  عبادات، حالت های شهودی، حضور، وحدت با محبوب، انس با محبوب ایجاد

انجام امور اخالقی، شور و اشتیاق، احساس رضایت و خرسندی، نشاط حاصل شود که این خود نوعی از تجارب 

 معنوی است.

 

 ویژگیهای تجارب عرفانی از نظر روانشناسان-۴

یر حاصل می تجربه روحانی است که از مواجهه وجدان بشری با عالم حقایق نامعلوم و وصف ناپذ» -الف

 (209روانشناسی و دین، ص « ) شود.

دستیابی به معرفتی بی نظیر که در ورای فهم عقالنی است، عرفای شرقی به »در جای دیگر بیان شده است  -ب

و دین،  روانشناسی«.) ویژه بودایی ها عباراتی نظیر حقیقت مطلق، ماهیت ذاتی را به جای کلمه خدا به کار می برند

 (119ص 

عارف در لحظه بصیر ناگهانی، حقیقت بنیادی ماورای جهان را در ماهیت واقعی درک می کند و در نتیجه » -ج 

 دو نوع تجربه عرفانی مطرح می شود:«. دچار تحول روحی اساسی می شود

تجربه های عرفانی آفاقی که احساس ارتباط با خدا و نیروهای پدیدآورنده خارج از خود انسان توصیف  -1

 می کند.

 تجربه های عرفانی انفسی که احساس حضور فراگیر الهی و اتحاد امور حاصل آن است. -2

ان، پویایی، غیر قابل انتقال به دیگر -در تجربه های عرفانی انفسی ویژگی هایی از قبیل غیر قابل توصیف بودن

قی؛ حضور خدایی جدا از خود تجلی اتحاد و جریان دائمی نیروی حیات را ذکر کرده اند. اما در تجربه عرفانی آفا
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عارف سخن می گوید. دریافتن خداوند در کمال توصیف ناپذیری، همه چیز را درک کردم )دریاها، دوزخ( و جز 

 قدرت خداوند چیزی دیگر مشاهده نکردم.

 مراحل کسب تجربه های عرفانی  ازنظرروانشناسان-۵

 آشنایی با تعلیمات الزم آگاهی می یابد. از طریق« حقیقت الهی»الف( بیداری؛ انسان از نوعی وجود 

ب( تطهیر؛ بعد از بیداری، اقرار به بی کفایتی خود نموده و خود را به دور از حقیقت می یابد به گونه ای که 

 غم و اندوه فراوان او را فرا می گیرد. لذا در صدد بر می آید که به مجاهده نفس این فاصله را از بین ببرد.

عارف در تالش است با انضباط نفس از لذائذ مادی منقطع شود. احساس نزدیکی به لذت  ج( مرحله اشراق؛

 های الهی برای او میسر شده و به او احساس سرور دست می دهد.

د( شب تاریک؛ احساس جدایی از حقیقت الهی را تحمل می کند و این احساس جدایی موقعی برطرف می 

برود. در این حالت به مرکز شخصیت انسان، تطهیر مستولی شده و  شود که احساس منیت و خودخواهی از بین

 می نامند.« تصلیب معنوی»باید از اشتیاق به سعادت صرف نظر کند. عارفان مسیحی این حالت را 

ه( مرحله اتحاد؛ همین که از نفس صرف نظر شده هدف عرفان حاصل می شود. نفس با حقیقت الهی متحد می 

م به این شناخت دسترسی پیدا کند که خود حقیقت است و حالت موازنه ای پدید می آید شود یا واضح تر بگوی

و زندگی کامالً معنوی  می شود. مشخصه آن یقین کامل و پایدار است نه جذبه موقتی در طی اشراق. )پولس 

 (201مقدس به نقل از روانشناسی دین و معنویت، ص 

 

 

 تجارب عرفانی از منظر عرفا-۶

ربی که در آموزه های دینی منجر به معارف و شناخت خاص می شود تجربه دینی گویند. این تجارب تمام تجا

می تواند اخالقی، اعتقادی و عبادی باشد، اما تجارب عرفانی نوعی خاص از تجارب دینی است که درآن منیت و 

)خداوند( به او دست  هویت سالک در تجلیات حضرت حق فانی شده و حالت وحدت و یگانگی با وجود متعالی

. «هر تجربه دینی که احساس اتحاد با مدرک در آن باشد تجربه عرفانی است»می دهد. به عبارتی می توان گفت: 
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انواع تجلی، مکاشفه ها، احوال و مقامات، فهم و درک تأویالت می تواند به عنوان تجارب عرفانی در نظر گرفته 

د، محو و فنای سالک و درک احساس وحدت همراه باشد که همان شود. این تجارب می تواند همراه با شهو

تجارب عرفانی است. وحدت و یگانگی با وجود متعالی، شهودی بودن، احساس و درک فنا، وضوحی کامالً اشکار، 

وصف ناپذیری، غیر قابل بیان، از ویژگی ها مهم تجارب عرفانی است. اما درتجربه های اخالقی صرفا معنوی 

ودن بیان شده است. تجارب عرفانی از کشش و جذبه عجیبی برخوردار است که این جذبه جان افزا وباطنی ب

درتجارب اخالقی وجود ندارد. )برگرفته از تجارب عرفانی با دخل و تصرف و نظرات مصطفی ملکیان و جان 

 هیک(

خود در محضر شاهد آگاهی او از وجود متعالی با پای دل به صورت علم حضوری حاصل شده، و با حضور  

 ندای اتحاد عالم و معلوم تمام وجود او را آکنده می کند.

با این وصف می توان گفت سه شاخص شهود، وحدت و فنا می تواند مرز بین تجارب عرفانی و تجارب دینی 

به رباشد. از طرفی  تجارب عرفانی، شخصی، غیر قابل بیان است و از طریق علم حضوری به دست می آید. اما تج

های دینی در بسیاری موارد از طریق علم حصولی قابل بیان نیست و می تواند اجتماعی و یا شخصی باشد. مراسم 

 عبادی و یا آیین های مذهبی از نوع اجتماعی تجارب دینی است.

 

 نمونه هایی از تجارب عرفانی از نگاه عرفا-۷

. عرفا آغاز سیر و سلوک یعنی رهایی از غفلت را جزء : یقظه بیداری و انتباه به خودآمدن استیقظه و انتباه1-۷

سبأ( قیام برای  46« )قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل»مراحل ابتدایی سیر الی ا... می دانند و براساس آیه شریفه 

حرکت به سوی خداوند را بیداری از خواب غفلت می شمارند.خواجه عبدا... انصاری این حالت را رهایی از 

با  26تا  25داب فترت می نامد و آن را نخستین نوری می داند که بر دل بنده می تابد.) منازل السائرین، ص گر

 دخل و تصرف به نقل از تصور عرفان(

 خواجه عبدا... یقظه و بیداری را دارای مراتبی می داند که سالک باید به تمام آنها دست یابد که عبارتند از: 

توجه و تأمل در نعمت های بی شمار الهی، وجود انسان را تلطیف می کند و وی  الف( نگرش دل بر نعمت:

 را بر می انگیزد تا در عین ناتوانی به سوی خداوند حرکت کند و در حد توان شکر کند.
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انسان بعد از به خودآمدن، باید در کارهایی که  او را از رفتن به سوی خدا باز می دارد  ب( مطالعه گناهکاری:

 نموده و آنها را ترک کند، لذا در گناهان انجام داده تأمل کند و سعی در جبران کارهای گذشته نماید.  توجه

: با مطالعه کاستی ها و افزونی ها به شناخت دست می یابد که این ج( آگاهی بر زیادت و نقصان روزگار

لذا دل از دنیا برکند و عمر باقیمانده را  کمبودها و افزونی ها از دنیا جدا نمی شود و چاره اندیشی برای او نیست.

 غنیمت می شمرد. )فرهنگ اصطالحات عرفانی ضمیمه عوارف المعارف(

حال؛ وارد غیبی که بدون اختیار سالک وارد شده و اثر بر وجود او دارد. همچنین بدون اختیار از : حال و مقام

ش و مجاهدت نمی باشد. اما در مقابل مقام؛ وجود سالک خارج می شود. از طرفی به صورت کسبی و از راه تال

با مجاهدت نفس به وجود خواهد آمد و دوام دارد. البته در دوام حال نظرات مختلفی وجود دارد. حارث محاسبی 

بر دوام حال نظر دارد اما جنید احوال را چون بروق می داند که ننماید و نپاید. و آنچه را باقی باشد مقام گفته 

حال معنی باشد که از حق به دل پیوندد بی انکه از خود آن را »در کشف المحجوب بیان می کند؛  است. هجویری

بکسب دفع توان کرد و یا به تکلف جذب توان کرد. پس مقام از راه طالب و قدمگاه وی اندر محل اجتهاد و 

ه، بی تعلق مجاهدت درجات وی]به دست می آید[. مقدار اکتسابش اندر حضرت حق تعالی و لطف وی بدل بند

وی، بدان از آنچه مقام از جمله اعمال بود و حال از جمله افضال و مقام از جمله مکاسب و حال از جمله مواهب.  

پس صاحب مقام به مجاهدت خود قایم بود که صاحب حال از خود فانی بود و قیام وی به حالی بود که حق 

گروهی دوام حال روا دارند مانند حارث محاسبی و جنید گوید؛  تعالی اندر وی آفریند و مشایخ اینجا مختلفند.

االحوال کالبروق فان بقیت فحدیث النفس. احوال چون بروق باشد که ننماید و نپاید و آنچه باقی باشد نه حال بود 

که آن حدیث نفس و هوی باشد و گروهی گفته اند احوال همانگونه که از اسم آنها مشخص است بر قلب وارد 

حال و مقام، از غایت اشتباه به یکدیگر می ماند. از ( »226و  225د و از بین می رود. )کشف المحجوب، ص ش

ارف )عو«. بهر آنکه حال خوانند که حال خود بگردد و مقام شود و مقام آن باشد که ساکن و باقرار باشد و بنگردد

حال  -1و مقام از جهاتی با هم تفاوت دارند. ( با توجه به مطالب پیش گفته می توان گفت حال 87المعارف، ص 

حال )بنابر قول بزرگان که اختالف  -2از جمله مواهب و عطایاست اما مقام جزو مکاسب )به دست آوردن( است.

احوال نامحدود بوده ولی  -3در آن هست نظر اغلب بر ناپایداری آن است( پایدار نمی باشد ولی مقام دوام دارد.

حال بدون مجاهدت وارد شده و بدون اختیار خارج می گردد اما مقام با مجاهدت حاصل  -4.مقامات محدود است
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حال دارای مراتب نیست ولی مقام دارای مراتب می باشد که تا مرتبه اولی را سالک پشت سر  -5شده و دوام دارد.

 نگذاشته مرتبه بعدی برای او پدید نمی آید.

 134جاب است از معانی غیبی و امور خفیه. )مصباح الهدایه، ص (؛ اطالع بر ماورای ح کشف مکاشفه:2-۷

بعضی گویند مکاشفت عبارت از تفرد روح است به مطالعه مغیبات در حال تجرد او از غواشی بدن، بعضی گویند 

حضور دل در شواهد مشاهداتست و عالمت مکاشفه دوام تحیر در کنه عظمت خداوند است. در محاصره ی عارف 

متفکره بود و در مکاشفه در جالل )فرهنگ معارف اسالمی(. بدانک حقیقت کشف از حجاب بیرون آمدن  در افعال

چیزی است بر وجهی که صاحب کشف ادراک آن چیزی کند که پیش از آن ادراک نکرده باشد. چنانکه فرمود 

نمی دیدی ...  از این یعنی حجاب از پیش تو برداشتیم تا مکشوف نظر تو گشت آنچه پیش« فکشفنا عنک عطائک»

و حجاب عبارت از موانعی است که دیده ی بنده بدان از جمال حضرت جلت محجوب و ممنوع است.) 

( اما در اصطالح اهل سلوک مکاشفات اطالق بر معایبی کنند که مدرکات پنجگانه باطنی 310مرصادالعباد، ص

ای بشری که تبع حواس است. )مرصادالعباد، ص ادراک کند نه بر آنچه حواس پنجگانه ظاهری ادراک کنند یا قو

( اول دیده عقل او گشاده گردد به رفع حجاب و صفای معانی عقل، دوم مکاشفات ولی پدید آید، سوم  311

مکاشفات سری آشکار شود، چهارم مکاشفات روحی صورت گیرد، پنجم مکاشفات خفی که مخصوص خاصان 

اشف شود علم لدنی و اگر به صفت سمیعی، استماع کالم و خاطب است. اگر مکاشفات خفی به صورت عالمی مک

 ( 311پدید آید و اگر به صفت بصیر، رؤیت در مشاهده پدید آید. )مرصادالعباد، ص 

تجارب و مراحل سیر و سلوک و حالت عرفا هر کدام می تواند نوعی از تجارب عرفانی باشد که به طور 3-7

است. از جمله رضا، تسلیم، اطمینان، انس، شوق، طلب و ... ولی در این  مفصل در کتب عرفانی از آن یاد شده

مختصر مجالی برای بحث آن نیست. در این مقوله صرفاً موضوعاتی مشترک بین عرفا و روانشناسان معنوی گرا که 

 ای عرفانیبه عنوان تجربه های عرفانی و معنوی از آنها یاد شده است می پردازیم.ونمونه های یاد شده تجربه ه

 عرفا با تجربه های عرفانی روانشناسان است که شباهت دارد.

مراد از تجلی انکشاف شمس حقیقت حق است تعالی و تقدس، از غیوم صفات بشری به غیبت » تجلی:۴-۷

وی تجلی را سه قسم می «. آن و مراد از استتار، احتجاب نور حقیقت به ظهور صفات بشری و تراکم ظلمات آن

 داند:
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ف( تجلی ذات: در سطوت انوار این تجلی، از وجود سالک چیزی باقی نمی ماند. کاشانی به استناد به آیه ال

می نامد. این تجلی « صعقه»( این تجلی را 13شریفه فلما تجلی ربه للجبل جعله دکاً و خرّ موسی صعقاً )اعراف/

 کنند. خاص پیامبر )ص( و برخی از اولیایی است که از آن حضرت متابعت می 

ب( تجلی صفات: این تجلی خود به دو صورت تحقق می یابد. یکی تجلی صفات جالل است که در اثر عظمت 

و قدرت کبریا و جبروت حق، در بنده خشوع و خضوع پدید می آید. )اذا تجلی ا... لشئ خشع له( و آثار آن، ناله 

دانسان ،حالت انس ومهرومحبت احساس و تضرع سالک می باشد .دوم تجلی صفات جمال که ازجانب حق دروجو

 می شود.

ج( تجلی افعال: نشانه این تجلی آن است که بنده از افعال خلق قطع نظر می کند و آنچه را می بیند از حق می 

 داند.

 نخستین تجلی که برای سالک تحقق می یابد، تجلی افعال است. سپس تجلی صفات و بعد از آن تجلی ذات.

 «. مشاهده»و شهود تجلی ذات را « مکاشفه»گویند. شهود تجلی صفات را « محاضره» شهود تجلی افعال را

 مشاهده ،حال ارواح است و مکاشفه ،حال اسرار و محاضره حال قلوب. )تصوف و عرفان با دخل و تصرف(

 اد(توحید: توحید از فنا و بقا حاصل می شود و مقصد سالک به شمار می رود. سالک سیر و سفر خویش را ب

طلب آغاز می کند و پس از طی مراحل مختلف به انجام راه و مقصد که همان توحید است می رسد. در شرح 

تصوف آمده است: توحید فرد گردانیدن تو است اندر توحید و آن چنان باشد که حق تعالی مر تو را به تو ننماید؛ 

ه اگر با دانستن آن باشد که غیر او نبینی کیعنی توحید از واحد گرفته است. پس توحید یکی دانستن باشد و یک 

وی جز وی ببینی توحید نباشد. پس باید اندر توحید فرد باشی و بدان معنی که جز وی را نبینی. ... توحید آن 

است که از همگی هستی خویش بیرون آیی. ... معنی از همگی خویش بیرون آمدن آن باشد که مر خویشتن را 

بیدن به تحریک وی بینی و سکون به تسکین وی بینی و وجود به ایجاد وی بینی، بقا هیچ صفت و فعل نبینی.جن

به بقای او بینی. موحد آن کسی باشد که خدای عزوجل جدایی افکنده باشد میان وی و میان دنیا و آخرت وهرچه 

د از آن اندر وی در آن است، از بهر آنکه حق تعالی حریم خویش را نگه دارد؛ یعنی چون موحد توحید یافت بع

مرادی دیگرنماند و نخواهد نه اندر دنیا و نه اندر عقبی. از بهر آنکه دنیا و عقبی غیر حق تعالی اند. )خالصه شرح 

 (445-449تصوف، 
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من در میان نیستی رفتم چند سال در نیستی می پریدم تا از نیستی در نیستی نیست نیست شدم آنگاه درتوحید 

 (83ص  نگریدم . )شرح شطحیات،

 (: مقایسه تجارب معنوی و عرفانی از منظر روانشناسان و عرفا1جدول)

 تفاوت تشابه عرفا روانشناسان گزینه ها

اعتقاد به نیروی مافوق بشری و  تعریف دین

 تأثیر آن در رفتار انسان

اعتقاد به امری قدسی و 

الهی و پایبندی و الزام در 

 عمل

نیروی فوق بشری و 

 فتارتأثیر در عمل و ر

 -امری قدسی و الهی

 - - معنویت پویا و هدفدار جلوه ای خاص ندارد نقش دین

اما از نظر عرفا ارتباط  یک نوع ارتباط درونی امری قدسی و الهی جنبه غیرمادی بودن نظر دارد معنویت

درونی همراه با خودآگاهی 

توأم با شور و اشتیاق انفسی 

است، اما روانشناسان ارتباط 

ه را نیز جزو ارتباط ناخودآگا

 معنوی در نظر گرفته اند

ارتباط درونی و 

 باطنی

انفسی بودن وارتباط انفسی با 

 آفاقی

 حال و مقام

 تجلی مکاشفه شهود 

عرفا: نوع ارتباط درونی و  عمدی و غیر عمدی

باطنی، آگاهانه بوده و با 

انبوهی از احساسات و 

عواطف شورانگیز با خدای 

 خویش

رایش گذرا به واقعیت فرامادی گ تجارب معنوی

که همراه با احساس وحدت و 

یکپارچگی با مبدأ هستی، با مبدأ 

قدرتی متمایز از جهان و نافی هر 

 گونه کثرت است

مذهبی بودن از خود بی خود شدن 

ناتوانی در توضیح این پدیده، تغییر 

احساس وحدت و 

پارچگی با مبدأ هستی را یک

به صورت اتحاد عارف و 

معروف با بیان مرتبه توحید 

که بعد از فنا و بقا ذکر کرده 

اند، غیر قابل توصیف ، بیان 

حاالت خود عارف . تجربه 

 شخصی 

مذهبی بودن را که 

روانشناسان مطرح می کنند 

در بین عرفان از ارکان 

تجارب معنوی برشمرده 

 شده 

اهمیت  نقش دین بسیار

دارد.وحیانی بودن تجربه های  

دینی اعتماد واطمینان در 

 تجربه های عرفا بیشتر است.
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وحدت و  –حوادث در حین وقوع 

 یکپارچگی با مبدا هستی

شهود غیر قابل وصف  بیداری: خودآگاه بیداری: ناخودآگاه تجارب عرفانی

وصف بودن و وحدت 

 یکپارچگی 

علم حضوری و بیان 

حاالت عرفا اما در روانشناسی 

بیان حاالت دیگران به صورت 

 ی است.علم حصول

 

فنا: احساس محو در  فنا: احساس یأس و ناامیدی

 معشوق به سالک

اتحاد: احساس وحدت و 

 یکپارچگی با نیروی فرامادی

نیست شدن عارف و 

هست در وجود معشوق 

 است

 

 ویژگی های تجارب عرفانی ازنظرعرفا-۸

وری بر قلب سالک نازل می شود. الف( از طریق علم حضوری و یقینی است: واردات غیبی از طریق علم حض

کسب این تجربه به صورت مستقیم و بدون واسطه بوده، به طوری که بین عالم و معلوم فاصله ها از بین می رود. 

در وجود سالک احساسی پدید می آید که حتی نفس خویش را محو جمال معلوم و معشوق می بیند. به نوعی 

نی حاصل می شود که هیچ گاه از طریق علم حصولی ایجاد نمی گردد. اتحاد عالم و معلوم صورت می گیرد. یقی

آنچه عالم علم حصولی بدان آگاهی می یابد صرفاً نشانی از معلوم است. ولی در علم حضوری مشاهده معلوم 

صورت می گیرد و یقین در علم حضوری به مراتب بیشتر از علم حصولی صورت می پذیرد. علم حضوری به 

ز درون سالک فیضان می شود ولی علم حصولی به صورت کسبی و آگاهی از طریق آفاق دست صورت ضروری ا

می دهد. اول قدم در راه کسب علم حضوری صاف و پاک کردن ضمیر و باطن است. لذا مشاهدت خاص علم 

پس علم الیقین درجه علماست به حکم استقامت »حضوری است چنانچه هجویری در کشف المحجوب می گوید: 

ان بر احکام امور و عین الیقین مقام عارفان به حکم استعدادشان مرمرگ را و حق الیقین فناگاه دوستان به حکم ش

. «اعراضشان از کل موجودات، پس علم الیقین به مجاهدت و عین الیقین به موانست و حق الیقین به مشاهدت بود

 (498)کشف المحجوب، ص 

طن است وشرط فیضان ضمیر می باشد.علم حضوری انفسی است امام اول قدم در راه کسب علم حضورپاکی با

مثل دل چون حوضی است و مثل حواس چون پنج جوی است که آب از وی » محمدغزالی با مثالی بیان می کند؛ 

به حوض آید از بیرون، اگر خواهی که آب صافی را از قعر حوض برآید تدبیر آن است که این آب، جمله از وی 
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( این مطالب دقیقاً به 29و گل سیاه که به دنبال این آب است هم بیرون کنی. )کیمیای سعادت، ص بیرون کنی 

انفسی بودن تجارب عرفانی وحضوری بودن آن اشاره دارد همچنین به پاکی ضمیر از آلودگی های نفسانی نیز 

نیاید و قعر حوض همی کنی تا آب راه همه جوی ها ببندی تا نیز آب » اذعان می کند و به دنبال آن ادامه می دهد 

صافی از درون حوض پدیدار آید. تا حوض بدان آب که از بیرون درآمده است مشغول باشد، ممکن نشود از درون 

وی آب برآید، همچنین این علم که از درون دل بیرون آید حاصل نیاید تا هرچه از بیرون درآمده خالی نشود. 

 (29)کیمیای سعادت، ص 

رف و معروف: همان گونه که اشاره شد در علم حضوری اتحاد و عاشق و معشوق صورت می ب( وحدت عا

گیرد. وجود عارف خود را محو و فنای در معروف می بیند و این وحدت پس از مشاهده صورت می پذیرد. به 

روزبهان  .عبارتی بقایی است که بعد از فنا صورت می گیرد. این بقا توأم با وحدت بنده با حضرت دوست است

از عین  خبر« من آیینه تو شدم»خبر از عین جمع است. چون گفت که »بقلی در این خصوص چنین بیان می کند؛ 

عاشق را محل مشاهده رضاست. چون عارف آیینه شد محل تجلی « تو آیینه من شدی»قدم است؛ چون گفت 

گاه عارف و معروف عین واحد گشت.  بقاست. ... چون عدم رنگ قدم گرفت، عارف فصل آمد در صفت آیینه. آن

خود است، در خود نگرد چو عارف بیند و عارف چون معروف بیند، نظر یکیست. آن همه حق است که می بیند. 

شطحیات،  شرح«.) من رآنی فقد رأی الحق»... گفت من آیینه تو گشتم خلق ترا، تا چون در نگرد در آیینه ترا بیند 

 (106ص 

بدون زمان و مکان: در تجارب عرفانی چون موضوع شناخت آن مربوط به عالم ملکوت ج( واقعیتی کلی است 

و جبروت است تکثرگرایی در آن راه ندارد. تکثر و تجزیه پذیری مخصوص عالم شهود است و عالم غیب از این 

ان ام است. لذا همقید و بند رهایی دارد به عبارتی زمان و مکان که نمودی از تجزیه پذیری است از قیود عالم اجس

چون عدم رنگ قدم گرفت، عارف فصل آمد در صفت آیینه، آن گاه عارف و معروف عین واحد »گونه که اشاره؛ 

 (106)شرح شطحیات، ص«. گشت

یعنی دهر ماضی و مستقبل مرغان حدث اند، در نور قدم، فنا چون بدان ملتبس گشتی، در وقت خویش ازلی »

ت به زمان و مکان و اعمار و اشباح مکن. چون تو با حق شدی، نقصان و زیادت صفت و ابدی نعمت گشتی، مباال

)شرح « لیس عندا... صباح و ال مساء»عمر فلک چکنی، مغرور مشو به سال و ماه چون در غیب پنهان شدی 

 (250شطحیات، ص 
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حل صحو و شبلی مریدان را گفت؛ شما تا اوقات منقطع است و وقت من هیچ طرف ندارد یعنی من در م»

مشاهده حق ساکن ام و وقت من منقطع نیست. زیرا که سکران چون صافی است در حسن شهود وقتش سرمد 

حر یعنی روح من در ب« وقتی سرمد و بحری بالشاطی»گشت. این حدیث معنی قول اوست که از سرمستی گفت 

 (251قدم غرق شد. )شرح شطحیات، ص 

نی شهود و مشاهدت است که به دنبال آن یقین صورت می پذیرد. یکی از ویژگی های تجارب عرفاد( شهود: 

مشاهدت اندر دنیا چون رؤیت بود اندر عقبی چون باتفاق و اجماع جمله صحابه اندر عقبی رؤیت روا بود. اندر دنیا »

ازت اجنیز مشاهدت روا بود پس فرق بود میان مخبری که از مشاهدت عقبی خبر دهد. هر که خبر دهد از این معنی ب

خبر می دهد نه بدعوی نگوید. یعنی که دیدار و مشاهدت روا بود و یا نگوید که مرا دیدار هست از آنچه مشاهدت 

 (432و 431) کشف المحجوب، ص سرّ بود. ...

ه( غیر قابل بیان: تجارب عرفانی به دلیل آنکه متعلق به عالم معناست بسیط بوده، قابل تجزیه پذیری نیست لذا 

ن نیز قابل بیان نیست. در حالت مشاهده عارف خویش را نمی نگرد بلکه وجودی برای خود متصور مدرکات آ

نیست در حیرت کامل به سر می برد و محو جمال حضرت محبوب است و بیانی از او صادر نمی شود هرچه 

یری در کشف )کان را خبری شد خبری باز نیامد( از این رو هجو« مشاهدت بیشتر گردد خبردادن ممکن نبود

خبردادن عبارت زبان و چون زبان را از سرّ خبر بود تا عبارت کند، به این مشاهدت نبود که »المحبوب می گوید: 

دعوی بود از آنچه چیزی که حقیقت آن اندر عقول ثبات نیابد. زبان از آن چگونه عبارت کند اال به معنی جواز ؟ 

سکوت را درجه برتر از نطق باشد. از آنچه سکوت عالمت مشاهدت الن المشاهده قصور اللسان بحضور الجنان پس 

بود و نطق نشان طلب و بسیار فرق باشد میان شهادت برچیزی یا مشاهدت چیزی ... که پیغمبر )ص( اندر درجه 

قرب و محل اعلی که حق تعالی وی را بدان مخصوص گردانیده بود ال احصی ثناء علیک گفت: از آنچه اندر 

جه دوستی یگانگی بود و اندر یگانگی عبارت، بیگانگی بود، آنگاه گفت کما اثنیت علی نفسک یعنی مشاهدت در

گفته، گفته توست و ثناء تو ثناء من زبان را اهل آن ندارم که از حال من عبارت کند و بیان را مستحق نه بینم که 

 حال را ظاهر کند.

و به شیوه حال و مقام بر ضمیر سالک نازل می شود.  و( امری شخصی: تجارب عرفانی به صورت واردات غیبی

و سپس سالک در اثر مجاهده فراوان زیر نظر مراد و مرشد خویش مدارج عالی سیر و سلوک را پشت سر می 

گذارد. هرکس بخواهد این امور را دریابد همین مراحل را باید طی کند لذا نااهالن از درک آن عاجز هستند. می 
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که برای عارفی اتفاق می افتد با حاالت عارف دیگر تفاوت دارد. پیر و مراد است که به حاالت  توان گفت حاالتی

 مریدان واقف است از این رو می توان گفت تجارب عرفانی برای هر شخصی به شیوه خاص رخ می دهد.

 

 بحث و نتیجه گیری

شناخت ما از دین و معنویت شناخت در رأس قرار دارد. هر چقدر « شناخت، هیجان و رفتار»در مثلث *

زیادتر باشدمعناداری زندگی افزایش یافته، زندگی هدفمند می شود، بینش ما عقالنی، متعادل و متعالی می 

 گردد و به دنبال آن رفتار و کنش ما اصالح می شود.

ن ویژگی متریروانشناسان در تعریف دین؛ اعتقاد به نیروی مافوق بشری و تأثیر آن در رفتار انسان را از مه*

های دین برشمرده اند. در بین عرفا نیز اعتقاد به امری قدسی و الهی و پایبندی و الزام در عمل قابل توجه 

است. در هر دو گروه نیروی فوق بشری و تأثیر در عمل و رفتار مطرح می شود. اما در بیان منابع عرفان 

نظور از نیروی مافوق بشری خداوند بوده که از اسالمی بر آموزه های دینی تأکید بیشتری وجود دارد و م

 طریق وحی دستورات الهی به بشر ابالغ شده است.

*در تعالیم عرفا نقش دین در معنویت پویا و هدفدار است. اما در بیان روانشناسان رنگ دین جلوه ای خاص 

 ندارد.

تأثیر بیرونی و درونی )انفسی و *دین و معنویت؛ دین امر دنیوی و اخروی است و نسبت به افراد می تواند 

آفاقی( داشته باشد. اما معنویت امری اخروی بوده و باعث رشد و بالندگی درونی )انفسی( انسان است. اموری 

مانند: اشراق، مراقبه، تفکر و دعا بیشتر جنبه درونی و معنوی دارد و هر دو گروه )روانشناسان معنوی گرا و 

 فیت انجام آنها و طی کردن مراتب آن اختالف دارند.عرفا( بدان معتقدند اما در کی

*معنویت در بیان روانشناسان صرفاً به جنبه غیرمادی بودن نظر دارد؛ اما معنویت در تفسیر عرفا و منابع عرفان 

اسالمی، امری قدسی و الهی است. هر دو گروه به یک نوع ارتباط درونی اذعان دارند. اما از نظر عرفا ارتباط 

همراه با خودآگاهی توأم با شور و اشتیاق انفسی است، اما روانشناسان ارتباط ناخودآگاه را نیز جزو  درونی

 ارتباط معنوی در نظر گرفته اند.
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*در نظر عرفا و روانشناسان معنوی گرا ارتباط درونی و باطنی می تواند عمدی و غیر عمدی باشد که عرفا از 

ما تأثیر آموزه های دینی و اتصال با منبع وحی در منابع عرفان اسالمی اعتماد آن به حال و مقام تفسیر می کنند. ا

و اطمینان بیشتر ایجاد می کند. از طرفی در بین عرفا و منابع عرفان اسالمی نوع ارتباط درونی و باطنی، آگاهانه 

 بوده و با انبوهی از احساسات و عواطف شورانگیز با خدای خویش مطرح می شود.

احبنظران )روانشناسان و عرفا( به نوعی ارتباط )وجود انفسی( در درون انسان اشاره دارند که با وجود *تمام ص

آفاقی در ارتباط است. هر چقدر افراد بشر از وجود انفسی خویش آگاهی بیشتر داشته باشند تسلط و احاطه 

 )شناخت بیشتر( بر امور بیرونی افزون می شود.

انشناسان با گرایش گذرا به واقعیت فرامادی مقدس بوده که همراه با احساس تجارب معنوی از دیدگاه رو -

وحدت و یکپارچگی با مبدأ هستی، با مبدأ قدرتی متمایز از جهان و نافی هر گونه کثرت است. مذهبی بودن، از 

و  زمان خود بی خود شدن، ناتوانی در توضیح دادن این پدیده ها، تغییر عواطف در حین وقوع، تغییر احساس

 مکان به چشم می خورد.

*تجارب معنوی از نگاه عرفا با ویژگی هایی که روانشناسان در خصوص این تجارب مطرح کرده کامالً منطبق 

است. اما عرفا بسیار دقیق تر، با غلیان و فیضان درونی این ویژگی ها را مطرح کرده اند به عنوان مثال احساس 

ا به صورت اتحاد عارف و معروف با بیان مرتبه توحید که بعد از فنا و بقا وحدت و یکپارچگی با مبدأ هستی ر

ذکر کرده اند، عدم تکثر گرایی، تجزیه پذیری را مختص عالم ملکوت می داند که اصالً قابل تقسیم و تجزیه 

وده اند مپذیری نیست،برای عالم ملکوت زمان و مکان قائل نیستند. عوالم روحانی را به عوالم مختلف تقسیم ن

که جای قیود مادی )زمان و مکان( ندارد. مذهبی بودن را که روانشناسان مطرح می کنند در بین عرفان از ارکان 

 تجارب معنوی برشمرده شده و قید وحیانی بودن را نیز بدان اضافه می کنند.

 ویژگیهای دیگر تجارب معنوی از نگاه عرفا عبارتند از:

، وصف ناپذیری نیز مطرح می شود. البته وصف ناپذیری نه از آن جهت که *شهود، حضور، وحدت با محبوب

در قالب الفاظ قرار نگیرد بلکه عارف چنان عروجی دارد که بهت و حیرت او را فرا می گیرد و در مشاهدت 

قدر تکلم و بیان از او گرفته می شود. آن موقعی که بیان می کنند از حالت مشاهدت و حضور خارج شده و 

ی رغم میل باطنی لب به سخن گشوده اند، اما بیان تجارب عرفانی از روانشناسان معنوی گرا، در اغلب موارد عل

بیان حاالت دیگران و بعضاً افرادی است که به عنوان تجارب روانی به آنها مراجعه کرده اند. بیشتر نوشته های 
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وضوعات روانی و معنوی انجام گرفته روانشناسان معنوی گرا حاوی شرح حال پژوهش هایی است که در م

 است.

 *مراحل کسب تجربه های عرفانی بین عرفا وروانشناسان دارای شباهتهاوتفاوتهایی است:

*بیداری همان یقظه می باشد با این تفاوت که در یقظه غفلت از بین می رود و توأم با طلب است. در بیداری 

ندارد لذا بحث ناخودآگاه نیز مطرح می شود اما در نظر  که در نظر روانشناسان مطرح می گردد طلب وجود

 عرفا خودآگاه است.

*تطهیر همان حالت توبه است که سالک با توجه به اعمال خویش از خداوند عاجزانه و آگاهانه طلب بخشش 

 می کند و قصد برگشت به مراتب نازل را ندارد.

ه روانشناسان احساس یأس و ناامیدی را در نظر می *شب تاریک می تواند با حالت فنا شباهت داشته باشد، ک

گیرند و یا ناچیزی فرد مطرح می شود. اما در فنا احساس محو در معشوق به سالک دست می دهد اما سرتا پا 

 امید دارد که خداوند عنایت کند و بعد از طی مراحل سلوک نفس و پاکی ضمیر به این مرتبه می رسد.

رچگی با نیروی فرامادی است، اما از نظر عرفا نیست شدن عارف و هست در اتحاد، احساس وحدت و یکپا -

 وجود معشوق است به عبارتی اتحاد عاشق و معشوق صورت می گیرد.

*البته نگارنده اعتقاد ندارد این مراحل به طور کامل با حاالت و مراحل عرفا منطبق است بلکه شباهت هایی 

 نی روانشناسان معنویت گرا دارد.هرچند اندک با مراحل کسب تجارب عرفا

ویژگی های تجارب عرفانی از نظر عرفاعبارتند از: طریق علم حضوری میسر است، وحدت عارف و معروف 

 پیامد آن است، واقعیتی کلی و بدون زمان و مکان است، شهودی است، غیر قابل بیان بوده و امری شخصی است.
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 280و  279رضایت از زندگی، ص  - 

 9شناسی و دین ص روان - 

 53اسرارالتوحید، ص  - 

پارسونز در تعریف جامعه شناختی از دین می گوید؛ مجموعه ای باورها، اعمال و شعائر نهادهای دینی که افراد بشر  - 

در تعریف طبیعت گرایانه از دین اس. ایناخ می گوید؛ مجموعه از اوامر و نواهی که مانع  -در جوامع مختلف بنا کرده اند

تعالی، گرما و روشنی » مایتوآرنولد: دین همان اخالق است که احساس و عاطفه به آ -ملکرد آزاد استعدادهای ما می گرددع

ویلیام جیمز در تعریف روانشناختی از دین چنین اظهار نموده است؛ حساسات، اعمال و تجربیات افرادی  -بخشیده است

ابر هر آنچه که الهی می نامند، می یابند. و یا هربرت اسپنسر در تعریف دینی است که در هنگام تنهایی، آن گاه که خود را بر

از دین گفته است؛ دین اعتراف به این حقیقت است که کلیه موجودات تجلیات نیرویی هستند که فراتر از علم و معرفت 

 (16و  15ماست. )فلسفه دین، ص 

 34روانشناسی دین و معنویت، ص  - 

 93یث، ص قونوی، شرح الحد - 

 27فلسفه دین، ص  - 

 37فلسفه دین، ص  - 

 36فلسفه دین، ص  - 

 209روانشناسی و دین، ص  - 

 191روانشناسی دین و مصونیت، ص  - 

 193جهان، ص  - 

 201همان، ص  - 

 207پولس مقدس به نقل از روانشناسی دین و معنویت، ص  - 

 مصطفی ملکیان و جان هیک برگرفته از تجارب عرفانی با دخل و تصرف و نظرات - 

 با دخل و تصرف )به نقل از تصور عرفان( 26تا  25منازل السائرین، ص  - 

 فرهنگ اصطالحات عرفانی ضمیمه عوارف المعارف - 

 226و  225کشف المحجوب، ص  - 

 87عوارف المعارف، ص  - 
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 به نقل فرهنگ معارف اسالمی 134مصباح الهدایه، ص  - 

 میفرهنگ معارف اسال - 

 310مرصادالعباد، ص  - 

 311همان، ص  - 

 315مرصاد العباد، ص  - 

 تصرف و عرفان با دخل و تصرف - 

 276نقل از ص  452-449خالصه شرح تصوف،  - 

 83شرح شطحیات، ص  - 

 498کشف المحجوب، ص  - 

 29کیمیای سعادت، ص  - 

 29همان، ص  - 

 106شرح شطحیات، ص  - 

 106همان، ص  - 

 250ص همان،  - 

 251همان، ص  -

 432و 431کشف المحجوب، ص  - 

 489و  488همان، ص  - 

 489و  488همان، ص  - 

 پیشنهادات

ین پژوهش ازآن جهت که بین رشته ای است اهمیت داردومی تواندبنیادی برای تحقیق های بعدی باشد؛ ازجمله ا-

 هفت مرحله سیروسلوک عرفا ازنظرعرفاوروانشناسان مقایسه گردد.
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یکی ازراههای بومی سازی دانش وعلم برگرفته ازغرب،می تواندمقایسه آن بامتون  ادبیات فارسی باشدکه مشترکات  -

 اسالمی با موضوعات روا نشنا سی وجوددارد.–زیادی بین منابع غنی  وسرشارموضوعات فرهنگی 

ی این اسالمی بیشترمی کند؛لذا بررس -هنگیاینگونه مقایسه ها اعتمادواطمینان جوانان این مرزوبوم رابه کتب ومنابع فر-

 متون باعث می ششودالیه های مخفی وپوشیده متون ؛روشن شده وآحادمردم بتوانندازمنابع ادب اسالمی بیشتراستفاده کنند.

 دینی است. -این تحقیق درجهت منویات مقام معظم رهبری بارویکرد بومی سازی علمی-
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 نقش کاربردی علوم انسانی در تمدّن سازی از منظر مقام معظم رهبری

 2۵۳، مهدیه اسماعیلی2۵2دکتر مجتبی گراوند

 

 چکیده: 

ای  از منظر مقام معظم رهبری هدف نهایی انقالب اسالمی ایران، رسیدن به تمدّن اسالمی در زنجیره

منطقی و مستمر است. امروزه تمدن نوین جهانی با گرایش های فکری مختلف نتوانسته تمدنی کامل ارائه 

کند و چالش های متعدد فرهنگی، اخالقی، خانوادگی، اجتماعی و... جوامع انسانی را برطرف نماید؛ لذا جامعه 

و بی نقص دارد و رهنمودهای دین ی انسانی نیاز به ساخت تمدنی بر پایه ی یک ایدئولوژی قوی، کامل 

مبین اسالم، قطعاً در این زمینه راهگشا است. در این مقاله چگونگی تمدّن سازی از رهگذر علوم انسانی از 

منظر مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است. جهت نیل به تمدّن نوین اسالمی، راهی جز تحول علوم 

اف انقالب اسالمی ایران هم به این مسأله بستگی دارد. تأکیدات حضرت انسانی وجود ندارد و تحقق کامل اهد

آیت اهلل خامنه ای در راستای اسالمی سازی علوم انسانی به این معناست که اگر علوم انسانی به سمتی برود 

که حقیقت دین و دین داری در جامعه ی اسالمی جریان یابد، رسیدن به هدف اصلی انقالب و تمدّن سازی 

تحلیلی و با بررسی سخنان رهبر  –ژوهش درصدد است با روش توصیفی المی محقق می گردد. این پاس

که علوم انسانی چگونه می  معظم انقالب در زمینه ی علوم انسانی و تمدّن سازی، به این مسأله پاسخ دهد

 تواند مسیر رسیدن به تمدّن اسالمی را هموار کند.

 آیت اهلل خامنه ای، علوم انسانی، تمدّن سازی.انقالب اسالمی،  واژگان کلیدی:

 

The Applied Function of the Humanities in Civilization from the Viewpoint of Ayatollah Khamenei  

 

Abstract: 

In terms of leadership, the ultimate goal of the Islamic Revolution of Iran is to achieve Islamic civilization in a 

logical and continuous chain. Today, the modern civilization of the world with various intellectual tendencies has 

failed to provide a complete civilization and to overcome numerous cultural, moral, family, social, and ... human 

societies challenges; therefore, the human community needs to build a civilization based on a strong ideology and 

It is perfect and the guidelines of the Islamic religion are definitely in this field. In this article, how civilization is 
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evolving from the perspective of the leader through the humanities. In order to achieve the new Islamic 

civilization, there is no other way than the development of human sciences, and the full realization of the goals of 

the Islamic Revolution of Iran depends on this issue. Ayatollah Khamenei's emphasis on the Islamicization of the 

human sciences means that if humanity goes to the realization of the truth of religion in Islamic society, achieving 

the main objective of Islamic revolution and Islamic civilization will be achieved. The present study seeks to 

answer the question of how human sciences can pave the way for the achievement of Islamic civilization through 

a descriptive-analytical method and by examining the words of the leader of the Islamic Revolution in the field of 

humanities and civilization. 

Key words: Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei, humanities, civilization. 

 

 

 و بیان مسئله مقدمه. 1

انقالب اسالمی ایران، با توجه به خاستگاه و اهداف واالیی که از ابتدای انقالب همواره مترصد آن 

از ت. گرا و فرهنگی اس انقالبی تعالی خواه، تحول هاست، پیش از آن که انقالبی سیاسی و اقتصادی باشد

ن اسالمی در زنجیره ای منطقی و مستمر آیت اهلل خامنه ای، هدف نهایی انقالب اسالمی نیل به تمدّ منظر

، معظم له برای مختلف علوم میانو از  ی دین، عقالنیت، علم و اخالق بنا شده استاست که بر چهار پایه

ویژه ای را قائل می باشند. به عقیده ی ایشان برای تحقق تمدن نوین اسالمی باید پنج علوم انسانی اهمیت 

مرحله ی انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی، جامعه ی اسالمی و تمدن اسالمی  پشت سر گذاشته 

لکن  (.6/2/1395 :انقالب رهبر با «پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی مرکز» عالی یشورا اعضای دیدار) شوند

جهان ) گیری تمدن اسالمی در این زنجیره وجود نداردپردازی و تولید فکر امکان شکلبالشک، بدون نظریه

مدن سازی رو مقام معظم رهبری، تولید فکر را در درجه اول تازاین(. 1393بین، فرزاد و مسعود معینی پور،

 (. 25/3/1385د )مقام معظم رهبری: انساز قائلدانسته و برای آن نقشی حیاتی و تاریخ

دهد که برای تحقق این مراحل از زنجیره تمدن نوین نشان می رهبر معظم انقالببررسی بیانات 

د از انث، عبارتاسالمی، پیمودن چند گام الزم است که اولین و مهم ترین آن ها با توجه به موضوع مورد بح

(. 1393)جهان بین، فرزاد و مسعود معینی پور، تولید نظریه توسط حوزه علمیه و تولید علم توسط دانشگاه ها

شایان ذکر است عبارت تمدن سازی که بارها توسط مقام معظم رهبری مطرح گردیده است، در واقع همان 

ماهیت واقعی تمدن اسالمی است ، ت همه جانبهو از منظر ایشان، عنصر پیشرف می باشد احیا تمدن اسالمی

)بیانات مقام  لزوم حرکت  در همه ی جنبه های زندگی مادی و معنوی می باشدر و در واقع این تاکیدی ب

 ( 23/7/1391: دار با جوانان خراسان شمالییمعظم رهبری در د

 می کنند و هر دو بخش مقام معظم رهبری تمدن نوین اسالمی را به دو بخش ابزاری و حقیقی تقسیم

ی توجه می دانند. بخش حقیقی همان چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل می دهد؛ را مهم و شایسته

اما بخش ابزاری شامل ابزارهایی است که به عنوان پیشرفت کشور مطرح می شود و علم از جمله علوم انسانی 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=32895
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یکی از دغدغه های مقام معظم . همان() ن بخش استکه مورد بحث است، از مهم ترین زیر مجموعه های ای

م علو»رهبری که در سخنرانی های مختلف به ویژه در چند سال اخیر بر روی آن تأکید ورزیده اند مسئله 

و مشکالت آن می باشد؛ لذا از نظر ایشان اگر علوم انسانی به جایگاه واقعی خود نرسد، نمی تواند « انسانی

 تمدن ساز باشد.

 

 هداف و پرسش های پژوهش. ا2

 این پژوهش قصد دارد نقش بی بدیل علوم انسانی مدنظر رهبر انقالب را در تمدّن سازی دینی، بررسی نماید

اویه زرد و مجموعه مفاهیم و متغیرهای تشکیل دهنده را به صورت جامع شناسائی ک تا از این رهگذر بتوان

ف میدان با کش .گردد مرتفع ت یا بی توجهی به موضوع تصحیح و آسیب های ناشی از غفلنگاه به مفاهیم 

 تیجهن را شناسایی و، می توان متغیرها و مفاهیم مرتبط علوم انسانی و نقش آن در تمدن سازیمعنایی واژه 

 لذا مقاله درصدد است به سواالت زنجیره ای در ذیل پاسخ دهد: موجّهی از آن ارائه کرد.

 لوم انسانی چه نقشی در تمدّن سازی دارد؟از منظر آیت اهلل خامنه ای ع -

 میان علوم انسانی و مفهوم تمدّن چه ارتباطی وجود دارد؟  -

 علوم انسانی چگونه می تواند مسیر رسیدن به تمدّن نوین اسالمی را هموار کند؟ -

 

 پیشینه ی پژوهش. ۳

م انسانی از منظر مقام ی تمدن سازی و همچنین علوکتب و مقاالت متعددی دربارهر در سال های اخی

سازی از منظر  معظم رهبری نگاشته شده است؛ لکن تا کنون مقاله ای درباره نقش علوم انسانی در تمدن

تقل به طور مسلیف نشده است. لذا با عنایت به اهمیت این دو عنصر مهم، ضرورت ایجاب می کند أمعظم له ت

 با این عنوان نگاشته شود. ای مقاله و تخصصی

 

 ارچوب نظری. چ۴

 تمدن. ۴-1
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تمدن از جمله مفاهیمی است که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و اختالف رویکرد در این 

ی ساخته ها و اندوخته های معنوی و دکتر شریعتی تمدن را به مجموعه تعاریف به وضوح به چشم می آید؛

و دکتر داوری اردکانی تمدن را سیر و  (5و 9، 1: 1359) شریعتی،  ی انسانی تعریف می کندمادی جامعه

بسط یک نحو تفکر و ظهور آثار تفکر در مناسبات افراد و اقوام و در رفتار و کردار و علوم و فنون به هم 

برخی مانند تایلور تمدن را . (72: 1380پیوسته، ال ینفک و برخوردار از یک اصل و ریشه می داند )داوری، 

آلفرد وبر، به ویژگی های تمدنی اشاره داشته  همچون کسانیتعریف کردند و  به عناصر و مؤلفه های تمدنی

)جهان بین، فرزاد و مسعود  اند و افرادی چون هومبولت در تعریفشان از تمدن، به قلمرو آن اشاره کرده اند

 (. 1393معینی پور،

ن، عبارت از نظمی تمدن را می توان به شکل کلی آ»ویل دورانت تمدن را این گونه تعریف می کند: 

ی وجود آن، خالقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند. تمدن اجتماعی دانست که در نتیجه

دارای چهار رکن و عنصر اساسی است که شامل: پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی، سازمان سیاسی، سنن 

دیگری معتقد است  پژوهشگر(. 3: 1385 نت،)دورا «اخالقی و کوشش در راه معرفت و بسط هنر می شود

 .(49 :1387)تاملین،  مقصد تمدن انسانی، ایجاد مناسبات انسانی است

ممتازی در جامعه که از هوش، ابتکار و  یتمدن را حاصل نبوغ اقلیت نوآور، یعنی طبقهتوین بی

(. 48: 1376)توین بی،  داندگیرد مینوآورى برخوردارند و در سایه تحوالت و سیر تکامل جامعه شکل می

ابن خلدون مؤلفه های مدنیت را جمعیت، ثروت، کار، صنعت، دانش، هنر، جغرافیا، شهرنشینی، دین و 

تمدن عبارت است از برقراری نظم و »به اعتقاد عالمه جعفری  (.39: 1387)آدمی،  عصبیت دانسته است

م های ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در مسیر هماهنگی در روابط انسان های یک جامعه که تصادم و تزاح

های آن جامعه موجب رشد و کمال را قائم مقام آن ها بنماید، به طوری که زندگی اجتماعی افراد و گروه

 (.233/ 6: 1373)جعفری، « ها باشدبروز و به فعالیت رسیدن استعدادهای سازنده آن

: اندو معنای متفاوتی را از این دو مفهوم مورد توجه داشتهامام )ره( تمدن را از فرهنگ متمایز کردند 

های ایشان پیشرفت«. فرهنگ یک ملت در رأس تمدن واقع شده، فرهنگ باید فرهنگی موافق با تمدن باشد»

د داننصنعتی و اقتصادی در قالب آبادانی و تأسیس نهادها و ساخت ابزارهای جدید را مصادیق تمدن می

 .(22: 1391، زاده)فوزی و صنم

 

 تمدن و تمدن سازی از دیدگاه مقام معظم رهبری. ۴-2
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ی تمدن برداشت می شود به این واقعیت اشاره دارد که تمدن از نقطه آنچه که از بیانات ایشان درباره

از دیدگاه رهبر معظم انقالب  نظر ایشان، تمدن اسالمی است و همواره تمدن را با این منظور به کار برده اند.

 ی پیشرفتههای ایمان و علم و اخالق و مجاهدت مداوم، اندیشهبا شاخصه»تمدن اسالمی آن  تمدنی است که 

است که »ای بینی مادی و ظالمانه و اخالقِ به لجن کشیدهی رهایی از جهانبوده و نقطه« و اخالق واال همراه

ایشان تمدن  .(9/2/1392، اسالمی بیداری و علما جهانی اجالس در بیانات « )اند.ارکان تمدن امروزیِ غرب

در »( که 26/6/1390بیانات، دانند )ی چهار رکن دین، عقالنیت، علم و اخالق، میاسالمی جدید را بر پایه

بیانات  ) «دین و قدرت سیاسی، همراه با عدالت استاخالق، مادّیات، همراه با معنویت و  آن، علم همراه با

 (.1393( )جهان بین، فرزاد و مسعود معینی پور،14/7/1379مقام معظم رهبری: 

تواند داند که انسان در آن فضا به لحاظ معنوی و مادّی میمقام معظم رهبری تمدن اسالمی را فضایی می

او را برای آن غایات خلق کرده است. زندگی خوب و  و به غایات مطلوبی برسد که خدای متعال رشد کند

عزّتمندی داشته باشد، انسان عزیز، انسان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سازندگی جهان 

طبیعت. تمدّن اسالمی به این معنی است و هدف و آرمان نظام جمهوری اسالمی این است )بیانات مقام معظم 

 .(22/03/1383 :رهبری

ی ایجاد تمدن اسالمی می دانند ) بیانات در دیدار جمعی از ایشان  مهم ترین آرمان ها را مسئله

های گوناگون، از علوم انسانی تا نظام نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصههم چنین (. 20/4/1394دانشجویان: 

ینما و های مدرن تا هنر و ساز رسانه تعلیم و تربیت رسمی و از اقتصاد و بانکداری تا تولید فنی و فناوری و

 (9/2/1392 بیانات مقام معظم رهبری:) دانندالملل و غیره و غیره، از لوازم مهم تمدن سازی میتا روابط بین

ی برای دستیابنکته ی قابل توجه دراین جا این مسئله است  که (. 1393)جهان بین، فرزاد و مسعود معینی پور،

سمت علوم انسانی ـ اسالمی وجود هی جز عبور از علوم انسانی موجود و حرکت بهبه تمدن اسالمی، را

 .ندارد

 تمدن اسالمی. ۴-۳

های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه است که ابعاد وجودی فرد و تمدن اسالمی بیانگر همه جنبه

های تمدن مه ویژگیتمدن اسالمی از ه. (113: 1383دهد )مدیریت حوزه علمیه قم، جامعه را پوشش می

 های آن، دین،های قرآنی و متکی بر سنت پیامبر اکرم )ص( برخوردار است و مؤلفهالهی در چهارچوب آموزه

در تمدن . (51-52: 1388اخالق، علم، عدالت، قوانین، مقررات، اصول دینی و غیره است )جان احمدی، 

، زیرا انسان به عنوان کانون آفرینش و به عنوان سازی اسالمی، علوم انسانی نقش اساسی و ویژه ای را دارد

پرداختن به  نقش تعیین کننده ای را در معارف دینی به خود اختصاص داده است. ،موجودی دارای اختیار

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22405
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، اییرض) جایگاه علوم انسانی از این منظر می تواند گره گشای مسائل پیش رو در تمدن سازی دینی باشد

1387) . 

 

 از دیدگاه مقام معظم رهبریجایگاه علم . ۴-۴

دانند و ای علم به خصوص علوم انسانی را از مهم ترین ارکان تمدن اسالمی میاهلل سید علی خامنهآیت

 معتقدند:

ای دارد و بر تمام اجزایش قانونی که این کَون عظیم قاعدهگرایی را و این شما باید روح علمی و علم»

ریم که این قانون را کشف کنیم تا بتوانیم این کَون را اداره کنیم، در فرماست و ما از طرف دین مأموحکم

ی این کَون آمده است. بشر آمده که بر سنگ و چوب و درخت و روی جامعه گسترش دهید.  بشر برای اداره

 یفلسفه که –ها باشد. این حاکمیتِ بر روی زمین زمین و زیرزمین حکومت کند؛ نیامده که محکوم این

 آب ینقوان یعنی – زمین قوانین شما که وقتیآن مگر شود،نمی محقق – است بشر اصلی یوظیفه و یوجود

اخت؛ شود شنا علم میب را قوانین این پس. شودنمی نشناسید، را قوانین این تا. بشناسید را – هوا و باد و

 .(15/11/1370: )مقام معظم رهبری «بنابراین، روح علمی یک هدف مهم است

 رهبر معظم انقالب، مجاهده علمی و شکستن مرزهای علم، چراغ راه تمدن اسالمی است.ی اندیشه در

به اعتقاد ایشان، فردای بدون علم تاریک است و چراغ راه تحقق تمدن اسالمی، مجاهده علمی است. علم از 

کنند ان بسیاری تأکید میسازد. ایشان به میزآور است و جامعه صاحب علم را قدرتمند میدیدگاه ایشان سلطه

ن، فرزاد )جهان بی که علم را باید فراگرفت و به تولید و صدور آن پرداخت و به مصرف آن نباید بسنده کرد

شناسی تولید علم از دیدگاه ایشان، اجتهاد به معنای مصطلح، یعنی استنباط روش(. 1393و مسعود معینی پور،

ر مسیر تواند دآن وحی است. در این صورت تولید علم می یشتوانهاز منابع دینی و رجوع به عقلی است که پ

رشد و اعتالی تمدن اسالمی باشد. به اعتقاد ایشان دشمن از هیچ تالشی برای عدم تحقق این اصل فروگذار 

م، شکستن علی کند و بنابراین، باید ترفندهای دشمن را شناخت. نکته بسیار مهم در دیدگاه ایشان دربارهنمی

می های علگرایی در خصوص یافتهمسلمانان است. به اعتقاد ایشان، تحجر و جزمی رزهای دانش به وسیلهم

ت است رفت از این آفگذشتگان یا متفکران غربی، آفت اصلی تحقق رشد علمی است و آزاداندیشی راه برون

در جایی دیگر از له  (. معظم1394)اکبری، مرتضی و فریدون رضایی،  (9/12/1379 :)مقام معظم رهبری

کسانی که دنیای معاصر را از حیث علمی و عملی »: به اهمیت علم اشاره نموده و می فرمایند فرمایشاتشان

اند. از این رهگذر است که تأکید فراوان خود دارند، دلیل اصلی آن این است که صاحب علمی در چنبره

د تولیدکننده و صادرکننده آن شد و به مصرف آن نبای کنند که باید علم را فراگرفت و بلکه بایسته استمی
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چه از نظر ایشان بسیار با اهمیت و خطیر  (؛ اما آن1379/ 12/ 09)مقام معظم رهبری:  «خوش کردبسنده و دل

است، این است که علم و دانش باید با معنویت گره بخورد واال خسارات غیرقابل جبرانی به بار خواهد آورد 

  .(31/1/1372 :معظم رهبری بیانات مقام)

ما در تمدّن اسالمی و در نظام مقدّس جمهوری اسالمی که به سمت » :فرمایندایشان در این زمینه می

م خواهیم علایم که دانش را همراه با معنویت پیش ببریم. ما میکند، این را هدف گرفتهآن تمدّن حرکت می

: مقام معظم رهبری« )علم است، مرکز دین و معنویت هم باشد. بااخالق پیش برود. دانشگاه همچنان که مرکز 

19/6/1376.) 

 

 علوم انسانی. ۴-۵

به طور خالصه می توان گفت علومی مانند: جامعه شناسی، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، علوم 

انسانی  وان علوم. ذیل عن.سیاسی، اقتصاد، مردم شناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم ادبی، فلسفه، هنرهای زیبا و.

 (.37-36: 1395)دالور،  قرار می گیرند

قرائن بسیاری و جود دارد که علوم انسانی ستون فقرات تمدن ها بوده و موجب پیدایش علوم مختلف 

چه بدیهی است این است که علوم انسانی به هر طریقی نمی تواند  آنلکن  .(1387)رضایی،  گردیده است

رهنمون سازد و طبق دیدگاه مقام معظم رهبری، علوم انسانی تمدن ساز  جامعه را به سمت تمدن سازی

ی بسیار با اهمیت تحول در علوم انسانی از جانب بایستی ویژگی هایی را دارا باشد و از این جاست که مسأله

 آن جا که در این زمینه می فرمایند: ایشان مطرح می گردد.

 در بیانات) «وجود بیایدل بنیادین در علوم انسانى در کشور بهحقیقتاً ما نیازمند آن هستیم که یک تحوّ »

  البته: (.11/4/1393 :هادانشگاه اساتید دیدار

ه، زتحول و ارتقاء علوم انسانی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگی»

هشی های پژو های آموزشی، ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیتها و روشاصالح و بازنگری در متون و برنامه

البته  (.21/10/1387 :توسعه پنجم برنامه کلی هایسیاست ابالغ« )پردازی، نقد و آزاداندیشیو ترویج نظریه

 در جایی دیگر این نکته را نیز متذکر می شوند:

ر بیان ایشان د «.ها نیست معنای تحول در علوم انسانی، بی نیازی از کارهای علمی و تحقیقاتی غربی» 

 :می فرمایند علت لزوم تحول در علوم انسانی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26859
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نگامی به حال فرد و که علوم انسانی ه مبنای علوم انسانی در غرب، مادی و غیرالهی است در حالی» 

جامعه مفید خواهد بود که براساس جهان بینی الهی و اسالمی استوار باشد که باید در این زمینه با سرعت 

 «.مناسب و بدون کندی یا شتاب زدگی تالش کرد

در علوم انسانی اسالمی نباید تنها به مصادیق علومی که مرتبط با هویت انسان است، توجه کرد بلکه 

باط ها در ارت آن یکه همه توجه نمود یک نظام علمی که شامل مفاهیم باالدستی و پایین دست استباید به 

کند که در آن زمینه، ای را در جامعه اسالمی ایجاد میشوند و این مجموعه، زمینهبا هویت انسان تعریف می

امروز نیاز ما را به علوم انسانی  چه که آن(. 1394)عبدالرزاق نژاد،  یابند می ها به رشد و تعالی دستانسان

دو چندان می کند نیاز به مفاهیم اجتماعی و نه فردی از انسان در حوزه نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 

 نآ است. این نیاز جدید جامعه اسالمی در علوم انسانی برخواسته از تفکر سکوالر غرب قابل تامین نیست و

، یرضای) اختیار داریم کفایت الزم برای مهندسی تمدن اسالمی را نداردچه که به عنوان میراث گذشته در 

تر رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای)مد  لذا محتاج یک نهضت علمی و به عبارت روشن ؛(1387

 ظله العلی( نهضت نرم افزاری برای دستیابی به افق های جدید و تولید علوم از جمله علوم انسانی را داریم.

 

 آیت اهلل خامنه ای:ر اهمیت علوم انسانی از منظ. ۴-۶

علوم انسانی جهت دهنده و فکرساز است و مسیر و مقصد حرکت جامعه را رهبر انقالب از دیدگاه 

می توان گفت یکی از دالیل تأکید ایشان بر علوم انسانی این است که ایران کشوری در حال . تعیین می کند

ن این تعیی و الگوی کاملی الزم است که مقصد براساس آن روشن می شود توسعه است و برای پیشرفت،

تولید معظم له، از دیدگاه (. 1388)مجله معارف،  علوم انسانی می باشد یالگو و شاخص های توسعه بر عهده

وزه، حترین ها و شاید مهمترین حوزهبلکه از مهم ،علم انحصار در علوم پایه و فنی و مهندسی و تجربی ندارد

 فرمایند:ه مین زمینعلوم انسانی است. مقام معظم رهبری درای

 علوم لهازجم و علوم همه شامل بلکه نیست، …مسئله تولید علم فقط مربوط به علوم پایه، تجربى و »

 :ورهای سراسر کشبیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه) «.است انسانى

8/8/1382.) 

ایشان بسیاری از حوادث و اتفاقات دنیا را ناشی از نظریه پردازی های دانشمندان این رشته ها می 

 دانند و می فرمایند: 
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ران ظن بسیاری از حوادث دنیا حتّی در زمینه های اقتصادی و سیاسی و غیره، محکومِ نظرات صاحب»

ها را مشخص  ها هستند که شاخص ر فلسفه؛ آندر علوم انسانی است؛ در جامعه شناسی، در روان شناسی، د

 (.14/2/87: دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه های شیراز) می کنند

در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی در باب اهمیت  90مهرماه  13همچنین در  معظم له

ک جامعه، مثل یک کالبد است که روح تحرکات برتر در ی دانش ها، همه حقیقتاً همه» علوم انسانی فرمودند:

رویم، دانش کند که ما کدام طرف داریم میدهد، مشخص میآن، علوم انسانی است. علوم انسانی جهت می

ه های غلط استوار شد، نتیجبینیهای غلط و جهانما دنبال چیست. وقتی علوم انسانی منحرف شد و بر پایه

 «رودسمت یک گرایش انحرافی پیش میتحرکات جامعه به  شود که همهاین می

کشور است که هدایت جامعه را بر ی های نخبهعلوم انسانی هوای تنفسی مجموعه»از منظر معظم له: 

 مسئوالن زا جمعی دیدار« )تبنابراین آلوده یا پاک بودن این هوای تنفسی بسیار تعیین کننده اس ؛عهده دارند

 (.1/12/1391 :انقالب رهبر با عمار فیلم مردمی یجشنواره اندرکاراندست و

علوم انسانی زیربنای توسعه در جوامع اسالمی است با توجه به آن چه از بیانات معظم له نگاشته شد، 

در  الگوی مطلوب علوم انسانی و بایستی با یک نگاه کالن و عمقی، تغییراتی مثمرثمر در جهت رسیدن به

چارچوب اسالمی ایجاد شود و این امکان پذیر نیست مگر با مشارکت همه جانبه و جهادی نیروهای نخبه 

ش بلکه این دان ،البته تحول در علوم انسانی تنها در حوزه نظری تاثیر ندارد؛ ی علمی در حوزه و دانشگاه ها

 های بشری نقش بی بدیلی در جهت گیری های توسعه ای نیز داردبه دلیل تاثیرات گسترده بر تکوین دانش 

. 

 . روش تحقیق:۵

این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و دیدگاهها و فرمایشات مقام 

معظم رهبری در مناسبت های مختلف، سعی در پاسخ به مسأله و سواالت اصلی پژوهش دارد. همچنین ضمن 

یرسازی به بررسی و تبیین وضعیت موجود و دالیل چگونگی و چرایی نقش علوم انسانی در تمدن تصو

اسالمی پرداخته و از طریق جستجو در مباحث نظری، به استدالل هایی برای نتیجه گیری موضوع مقاله می 

 پردازد.

 

 . یافته های پژوهش:۶

 نهادهای موثر نظریه پردازی در علوم انسانی. ۶-1
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کنند که در رأس آن تولید فکر برای تحقق هر تمدنی دو شرط اساسی مطرح میمعظم رهبری مقام 

و  های علمیهای حوزهاهلل خامنهدیگری پرورش و تربیت نیروی انسانی الزم است. ازنظرگاه آیتو قرار دارد 

ن نوین فرآیند ایجاد تمد ها در فرآیند تولید فکر و تربیت منابع انسانی نقش اول را دارا هستند و دردانشگاه

مقام معظم رهبری تمدن (. 1393)جهان بین، فرزاد و مسعود معینی پور، اسالمی باید این نقش را ایفا کنند

دارند سازی بدون تولید فکر و تدوین مبانی معرفتی را ناممکن دانسته و با توجه به همین ضرورت بیان می

در (. ایشان استخراج گردد )همان نیاز در زندگی ای موردهباید با یک کار پرحجم و کیفی، مدلکه می

فرمایشات خود در موقعیت های مختلف، بارها به نقش خطیر حوزه و دانشگاه در تحول و ارتقای علوم 

 و در دیدار با طالب، فضال 1380مهرماه  29در به طور نمونه  انسانی در راه تمدن سازی اشاره داشته اند.

 :فرمودند قم، علمیه حوزه اساتید

 به هم - دادم هشدار مسموم ذاتاً دانشهای این خطر و هادانشگاه در انسانی علوم یدرباره بنده اینکه»

ای که امروز رایج است، محتواهایی دارد ت. این علوم انسانیاس همین خاطر به - مسئوالن به هم ها،دانشگاه

بینی دیگری است؛ حرف اسالمی است؛ متکی بر جهانکه ماهیتاً معارض و مخالف با حرکت اسالمی و نظام 

دیگری دارد، هدف دیگری دارد. وقتی اینها رایج شد، مدیران بر اساس آنها تربیت می شوند؛ همین مدیران 

آیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیره می

هایی هستند که موظفند نظریات اسالمی را در این زمینه های علمیه و علمای دین پشتوانهگیرند. حوزهقرار می

های سازیریزی، برای زمینهها را در اختیار بگذارند، برای برنامه از متون الهی بیرون بکشند، مشخص کنند، آن

سالمی است؛ لذا نظام نظر و نظریات ااش علمای دین و علمای صاحبگوناگون. پس نظام اسالمی پشتوانه

و در جایی دیگر نقش علمای دین در این « گاه اوستهای علمیه است، چون تکیهموظف به حمایت از حوزه

 زمینه را این گونه متذکر می شوند: 

بی های معرفتی علوم انسانی غراصالح در علوم انسانی و تحول در سینما و تلویزیون بدون اصالح پایه»

 دیدار) «های علمیه و علمای دین استگرو ارتباط موثر با حوزهر ها نیز داصالح این پایه پذیر نیست و امکان

 (.1/12/1391 :انقالب رهبر با عمار فیلم مردمی یجشنواره اندرکاراندست و مسئوالن از جمعی

ی علوم انسانی را متوجه دانشگاه ها می نمایند و گالیه از کم کاری در زمینهاز بیانات خود قسمتی در 

نقش  ی علوم انسانی،ی دانشگاهی کشور به دلیل کوتاهی در مسئلهبدیهی است که گالیه ی ایشان از مجموعه

 د:نخطیر این نهاد را یادآور می شو
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بارها، این اواخر هم همین جور  -هی کردم های دانشگاای از مجموعهسانی گالیهان ی علومدرباره من»

مان بر مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآنی و اسالمی بنا شده است. علوم انسانی غرب ما علوم انسانی -

بینی دیگری است؛ مبتنی بر فهم دیگری از عالم آفرینش است و غالباً مبتنی بر نگاه مادی است. مبتنی بر جهان

ای، ه غلطی است؛ این مبنا، مبنای غلطی است. این علوم انسانی را ما به صورت ترجمهخوب، این نگاه، نگا

های بدون اینکه هیچ گونه فکر تحقیقیِ اسالمی را اجازه بدهیم در آن راه پیدا کند، می آوریم تو دانشگاه

علوم انسانی را  دهیم؛ در حالی که ریشه و پایه و اساسها را تعلیم می های مختلف این خودمان و در بخش

و  های گوناگون به نکاتدر قرآن باید پیدا کرد. یکی از بخشهای مهم پژوهش قرآنی این است. باید در زمینه

دقایق قرآن توجه کرد و مبانی علوم انسانی را در قرآن کریم جستجو و پیدا کرد. این یک کار بسیار اساسی و 

وانند تندگان و صاحب نظران در علوم مختلف انسانی میمهمی است. اگر این شد، آن وقت متفکرین و پژوه

ها و ربیتوانند از پیشرفتهای دیگران، غبر این پایه و بر این اساس بناهای رفیعی را بنا کنند. البته آن وقت می

م )بیانات مقا «کسانی که در علوم انسانی پیشرفت داشتند، استفاده هم بکنند، لکن مبنا باید مبنای قرآنی باشد

 (.28/7/1388معظم رهبری: 

شاءاللَّه ی بسیار مهمی است که انعلم، فقط علم مادی نیست؛ علوم انسانی هم مقوله»و نیز می فرمایند: 

های علوم، ما باید به معنای حقیقی کلمه، ی رشتهادم بود، عرض خواهم کرد. در همهیاگر در خالل صحبت 

عنوان یک ملت و توحات علمی ایجاد کردن را در خود بهنفس، احساس مولد علم بودن و فاحساس عزت

 رد بیانات) هاستوجود بیاوریم. این کارِ کیست؟ یکی از مهمترین ارکانش دانشگاهی علمی بهیک جامعه

 (.17/10/1383 :هادانشگاه رؤسای از جمعی دیدار

عنایت به آنچه که گذشت، نقش بی بدیل حوزه و دانشگاه در متحول کردن علوم انسانی موجود در با 

و در نتیجه رهنمون ساختن  -که همان علوم انسانی اسالمی است-جهت رسیدن به علوم انسانی مطلوب 

ط این دو توس لذا علوم انسانی بایستی ی اسالمی به سمت تمدنی نوین، بیش از پیش نمایان می گردد.جامعه

نهاد مسئول به گونه ای تحول و ارتقا یابند تا منویات مقام معظم رهبری محقق شده و مسیر رسیدن به تمدن 

 نوین اسالمی، هموار تر گردد.

 ویژگی های علوم انسانی تمدن ساز. ۶-2
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ی مختلف هارغم تأکیدات فراوان آیت اهلل خامنه ای بر تأثیر گسترده ای که علوم انسانی بر ساحت  به

وضعیت این علوم در ایران مطلوب نیست همواره این موضوع مورد  زندگی فردی و اجتماعی دارند، لکن

متون غربی و به شکل  وارداتی توسط وارد کنندگانی که  یاین علوم از طریق ترجمه انتقاد ایشان بوده است.

د کشور شده است؛ لذا آنچه بدیهی است از اندیشه های اسالمی بی بهره بوده اند، به شکل های مختلف وار

( 1388)مجله معارف، این است که نتیجه این علوم مادی گرا، بی اعتقادی و سستی در باورهای دینی می باشد

رهبر معظم انقالب در موارد متعددی وضعیت ناگوار  و این آفت جوامع اسالمی در راه تمدن سازی است.

  یند:و می فرماشده علوم انسانی را متذکر 

بسیاری از مباحث علوم انسانی، مبتنی بر فلسفه هائی هستند که مبنایش مادی گری است، مبنایش »

حیوان انگاشتن انسان است، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوی به انسان 

گفتند و نوشتند، عیناً ما همان را و جهان است. خوب، این علوم انسانی را ترجمه کنیم، آنچه را که غربی ها 

بیاوریم به جوان خودمان تعلیم بدهیم، در واقع شکاکیت و تردید و بی اعتقادی به مبانی الهی و اسالمی و 

ا دیدار ب« )ها منتقل کنیم؛ این چیز خیلی مطلوبی نیست های درسی به جوان ارزشهای خودمان را در قالب

در دیدار با اعضای محترم شورای عالی انقالب  84در سال (. و پیش تر 8/6/88 :جمعی از اساتید دانشگاه ها

 ی علوم انسانی گالیه نموده و فرمودند:ی ادارهاز نحوه فرهنگی

با این همه تأکیدی که بر علوم انسانی شده، تقریباً علوم انسانی هم به همان شکلِ علوم پایه اداره می »

ت خودش باقی است. ما آغوش مان را باز کرده ایم و حرف هایی که چنان همان اشکال به قوّ شود و باز هم

زمینه های جامعه شناسی، روان شناسی، تاریخ و حتّی فلسفه و ادبیات مطرح است، از خارج برای ما  االن در

 (.13/10/84: دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی) دیکته می شود

م له بدان اشاره گردید، واضح است که علوم انسانی موجود در با توجه به آن چه که از منویات معظ

در مسیر نیل به تمدن اسالمی باشند؛ لذا علوم  ی جامعه ی اسالمیبه حدی نرسیده اند که سوق دهنده کشور

انسانی بایستی از ویژگی های خاصی در نظر و عمل برخوردار باشند تا ماهیت تمدن سازی شان حفظ گردد. 

 گی های علوم انسانی تمدن ساز از نظرگاه مقام معظم رهبری به شرح ذیل می باشند:برخی از ویژ

 . علوم انسانی اسالمی۶-2-1

مهم ترین مسئله ای که در تحول علوم انسانی در مسیر تمدن سازی وجود دارد، اسالمی کردن این 

سانی اسالمی یعنی آشنایی به علوم انعلوم و تغییر مطلوب آن ها بر اساس احکام و قوانین الهی می باشد. 

علوم انسانی اسالمی یعنی انسان شناسی  ؛ در واقعشودهایی که به کشف حقیقی انسان منجر میتمامی روش
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هیچ یک از این  الزم است ولیو شهودی  بر اساس وحی، عقل، تجربه، شهود. در علوم انسانی مبانی عقلی

نسانی اسالمی روش برهانی، روش عقلی و روش شهودی را . به طور کلی علوم اندکافی نیستدو به تنهایی 

(. رهبر انقالب در رابطه با این تعریف و نیاز به تحول 1395)ازغدی،  کنددر ذیل نورافکن وحی استفاده می

 ی توحید و وحی می فرمایند:بر پایه

این  کردیم؛ دالیلى علوم انسانى است، که از مدّتى پیش این مطلب را مطرح ى دیگر هم مسئلهمسئله»

وجود کار هم مکرّراً گفته شده. حقیقتاً ما نیازمند آن هستیم که یک تحوّل بنیادین در علوم انسانى در کشور به

نه،  -یم نیاز بدانعلمى و تحقیقىِ دیگران خودمان را بىو بیاید. این به معناى این نیست که ما از کار فکرى 

ها است؛ در این زمینه کار کردند، فکر کردند، مطالعه کردند، از ى غربىهوپرداختبرخى از علوم انسانى ساخته

حرف این است که مبناى علوم انسانى غربى، مبناى غیرالهى است، مبناى  -آن مطالعات باید استفاده کرد 

لوم عمادّى است، مبناى غیر توحیدى است؛ این با مبانى اسالمى سازگار نیست، با مبانى دینى سازگار نیست. 

ى صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رساند کنندهوقتى صحیح و مفید و تربیتانسانى آن

هاى علوم انسانى در وضع کنونى وجود  بینى الهى باشد؛ این امروز در دانشکه براساس تفکّر الهى و جهان

ت، کار کار بلندمدّتى اس -آلودى نیست ر شتابندارد؛ روى این بایستى کار کرد، فکر کرد. البتّه این کار، کا

 مطرح گونه این را علم و دین میان سازگاری و (.11/4/1393 :هادانشگاه اساتید دیدار در بیانات) «مهمّى است

 نمایند: می

 شناسیم،وشد و بهترین مشوق علم، دین است. دینی که ما میجبینی ما، علم از دل دین میر جهاند»

گیریم، تصویری که ما از آفرینش و از انسان و از ماوراءالطبیعه و از توحید یی که ما از قرآن میبینی دینیجهان

لم ی عکنندهو از مشیت الهی و از تقدیر و قضا و قدر داریم، با علم سازگار است؛ لذا تولیدکننده و تشویق

  (.26/9/1383 :هادانشگاه اساتید از جمعی دیدار در بیانات« )است

معظم له علت عمده ی مخالفت هایشان با علوم انسانی موجود را، ماهیت ضد اسالمی این علوم و 

 حوزه ساتیدا و فضال و طالب دیدار در بیاناتینی اسالم می دانند )متکی بودنشان به جهان بینی غیر از جهان ب

 سالما و قرآن مبانی با متعارض مبادی و مبانی بر مان انسانی علوم که این دلیل به و (29/7/1389 ،قم علمیه

 دگیرن می خرده کشور دانشگاهی یمجموعه بر شوند، می وارد ای رجمهت صورت به صرفأ و است شده بنا

 بانوان از جمعی دیدار در بیانات ) گردد استخراج قرآن از انسانی علوم مبانی که هستند مسئله این خواهان و

  (.28/7/1388 :کشور پژوهقرآن

 

 مبانی علوم انسانی . تدوین و اصالح ۶-2-2
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مقام معظم رهبری همواره به این موضوع مهم اشاره دارند. از منظر ایشان تدوین مبانی علمی و فلسفی 

یانات در دیدار اعضای شورای عالی تحول علوم انسانی، اساسی ترین کار است که باید صورت پذیرد )ب

در دیدار جمعی از دانشجویان  ،1390مرداد  19قالب در بیاناتشان در (. رهبر ان19/9/1392: انقالب فرهنگی

 با ایشان با تأکید بر علوم انسانی عنوان کردند:

 واندهخ را رنسانس تاریخ که کس هر. گیردمی سرچشمه مادی تفکرات از غرب در انسانی علوم مبانی»

 تتحوال مبدأ رسانس خب،. دهدمی شخیصت کامالً را این باشد، شناخته را آدمهایش باشد، دانسته باشد،

 انی فکری ما با آن مبانی متفاوت است. هیچ ایرادی هم ندارد که ما از روانمب اما شده؛ غرب در هم گوناگونی

های علوم انسانی که غرب ایجاد و تولید کرده رشته شناسی و فلسفه و علوم ارتباطات و همهشناسی و جامعه

کنیم. ام که ما از یادگیری به هیچ وجه احساس سرشکستگی نمیکنیم. من بارها گفتهیا گسترش داده، استفاده 

که  ب، اینخ -« اطلبوا العلم ولو بالصّین» -الزم است یاد بگیریم، از غرب یاد بگیریم، از شرق یاد بگیریم 

ر خود رت تفککنیم که این یادگیری به دانایی و آگاهی و قدروشن است. ما از این احساس سرشکستگی می

خواهند؛ ها این را نمیکنیم تا استاد شویم. غربیشود شاگرد بود؛ شاگردی میما منتهی نشود. همیشه که نمی

ای، یک دو خواهند در دنیا یک تبعیضی، یک دو هویتیسیاست استعماری غرب از قدیم همین بوده؛ می

 «.ای در مسائل علمی وجود داشته باشددرجه

 ن علوم انسانیبومی کرد. ۶-2-۳

ی  بومی شدن علوم انسانی، از دغدغه های مقام معظم رهبری است و بدیهی است که بدون مسئله

تولید علوم انسانی به شکل بومی، امکان این که علوم انسانی، تمدن سازی کنند، با مشکل جدی مواجه می 

اصیل و  هایگرفته از ارزشه نشئتبرای ساختن تمدن اسالمی باید بر مبنای علوم انسانی بومی ک شود؛ لذا

آیت اهلل خامنه ای در این زمینه می (. 1392)عبدالرزاق نژاد،  ریزی صورت پذیردتعالی بخش است، برنامه

 فرمایند:

گوئیم علوم انسانی را یاد بگیریم تا بتوانیم شکل بومی آن را خودمان تولید کنیم و این را به دنیا  ما می»

ید و ی امی که این اتفاق افتاد، آنگاه هر یک نفری که از مرزهای ما خارج می شود، مایهصادر کنیم. بله، وقت

 «ی علوم انسانی این استاتکای ماست. بنابراین ما می گوئیم در این علوم مقلد نباشیم. حرف ما در زمینه

 نه متذکر می شوند:در جایی دیگر این امر مهم را این گو(. 19/8/1390)بیانات در دیدار با دانشجویان: 
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ما برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسالمی، بشدت باید از تقلید پرهیز کنیم؛ تقلید از آن کسانی »

ها تحمیل کنند. امروز مظهر کامل و  های زندگی و سبک و سلوک زندگی را به ملت که سعی دارند روش

 :شمالی خراسان استان جوانان دیدار در بیانات) «تنها مظهر این زورگوئی و تحمیل، تمدن غربی است

23/7/1391.) 

های جدیدی مطرح نشود که بر اساس آنها، حقیقت دین و دینداری ها و فرضیهاگر در علوم انسانی، تئوری

ی های انسان شناسی به مبانانی اتفاق نیفتد و مدلسازی علوم انسدر جامعه اسالمی جریان یابد و اگر بومی

 شوداسالم نزدیک نشود، قطعاً انقالب اسالمی در جریان تحقق و رسیدن به اهداف خود دچار مشکل می

 (.1392)عبدالرزاق نژاد، 

 

 نوآوری علمی. ۶-2-۴

استفاده از  طراحی الگوی حرکت بیش از هر چیزی عالوه بر با توجه به ماهیت انقالب اسالمی، در

ات ترین مقدم بدیهی است که از مهمبه تولید فکر برآمده از منابع اسالمی وجود دارد.  دستاوردهای دیگران نیاز

نواندیشی علمی این است که محقق، بر نظریه های گذشتگان جمود نداشته باشد تا بتواند در فضایی بدون 

ئه شده در هر علمی به عنوان پیش فرض تلقی شود چه نظریه های ارا تعصب به تحقیق علمی بپردازد. چنان

وقتی از علم  طبق فرمایشات رهبر انقالب البته( 1388) مجله معارف،  راه هر گونه رشد علمی بسته می شود

علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی و مسائل گوناگونی که برای  شود،صحبت می

به نو آوری و  ی این علوممد نظر است و همه به صورت علمی الزم است، ی یک جامعه و یک کشوراداره

 :امیرکبیر یصنعت دانشگاه اساتید و دانشجویان جمع در بیانات) دنرااحتیاج د -یعنی اجتهاد  -نو اندیشی علمی 

9/12/1379.) 

الب یکی از مصائب علوم انسانی را پذیرش بی چون و چرای نظریه های دانشمندان رهبر معظم انق

در این زمینه با تأکید بر ایشان (. 1388)مجله معارف،  غربی دانسته و از آن به نوعی بت پرستی یاد کردند

 چنین می فرمایند: نقش دانشگاه ها 

می. مسأله تحجّر، فقط بالی محیط و ها عبارت است از نواندیشی عل یکی از وظایف مهم دانشگاه»

ان هایی که بر انس ها، تحجّر، ایستایی و پایبند بودن به جزمی گرایی محیطی هافکار دینی نیست؛ در هم

گاهی چه برای یک محیط علمی و دانش تحمیل شده بدون این که منطق درستی به دنبالش باشد یک بالست. آن

که در زمینه مسائل علمی، نواندیش باشد. معنای واقعی تولید علم وظیفه آرمانی محسوب می شود، این است 
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در جمع )بیانات « تاین است. تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوری علمی در درجه اوّلِ اهمیت اس

 (. و البته تأکید می نمایند:9/12/79 :دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ی غربی و علوم انسانی اسالمی، اگر به معنای مجذوب شدن، دلباخته شدن، ما تلفیق بین علوم انسان»

 داساتی دیدار در بیانات ) مغلوب شدن و جوّ زده شدن در مقابل آن علوم نباشد، قبول داریم و اشکال ندارد

 اسالم به معتقد و مومن اساتید و حوزه نقش و (.29/10/1384 :السّالم()علیه قصاد امام دانشگاه دانشجویان و

 شوند: می متذکر گونه این را

س ای هم که بر اسای علوم انسانی احتیاج به تحقیق و نوآوری داریم. مواد و مفاهیم اساسیزمینه ما در»

انسانی را شکل داد و تولید و فراوری های اساسی علوم  توان حقوق، اقتصاد، سیاست و سایر بخشآن می

کرد، به معنای حقیقی کلمه در فرهنگ عریق و عمیق اسالمی ما وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم. البته 

جا توانند با جستجو و تفحّص، نقش ایفا کنند. ایندر این قسمت، حوزه و استادان مؤمن و معتقد به اسالم می

 (.8/8/1382 :هادانشگاه اساتید از جمعی دیدار در بیانات) ا باید به تولید علم برسیمجاهایی است که م از آن

ی مهم را یادآور می شوند که منظور نکته ی قابل توجه در این جا این است که رهبر انقالب این نکته

رشیزم علمی و مهمل گویی نیست؛ افرادی باید در این زمینه نقش آفرینی نمایند که از از نوآوری علمی، آنا

 :یرامیرکب صنعتی دانشگاه اساتید و دانشجویان جمع در بیاناتذخیره و سواد کافی برخوردار باشند )

 محول حوزه علمای و دانشگاهیان به را وظیفه این شد، اشاره بدان تر پیش هک طور همان و (9/12/1379

 نمودند.

 نظریه پردازی و اجتهاد در علوم انسانی. ۶-2-۵

 شامل علوم انسانی نیز می شود ،تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه تولید علم و نهضت نرم افزاری

 دانشجویان و اساتید دیدار در بیاناتاحتیاج داریم ) واز نظر ایشان ما در علوم انسانی به نظریه سازی

 نمایند: می یادآوری گونه این را دانشگاهی یجامعه از خود انتظارات و (14/2/1387 :شیراز هایدانشگاه

 اهی است؛ باید درس بخوانید، تحقیق کنید، به فکرشما که در دانشگاهید، فعالیت شما فعالیت دانشگ»

لط و گرائی را غی ترجمهپردازهای غربی و شیوهسازی باشید. الگو گرفتن بی قید و شرط از نظریهنظریه

سازی. بسیاری از حوادث دنیا حتّی در ی علوم انسانی احتیاج داریم به نظریهخطرناک بدانید. ما در زمینه

ی، شناسنظران در علوم انسانی است؛ در جامعه و سیاسی و غیره، محکومِ نظرات صاحب های اقتصادیزمینه

ها ما باید کنند. در این زمینه ها را مشخص می ها هستند که شاخص شناسی، در فلسفه؛ آندر روان

د. دانشجو نهای خودمان را داشته باشیم و باید کار کنیم؛ باید تالش کنیم؛ دانشجو باید تالش کپردازینظریه
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 ساتیدا دیدار در بیانات)« های انقالب داشته باشد؛ دنبال آنها برود و محیط دانشگاه باید نگاه کالن به هدف

 کنند: می تأکید و (.14/2/1387 :شیراز هایدانشگاه دانشجویان و

علم و  با تحصیل -یعنی شکستن مرزهای علم و پیشرفت کردن  -تولید علم  منتها توجه کنید که»

 بیانات) «که به دومی نیاز نیست، اما دومی کافی نیستتبحر در علم تفاوت دارد؛ ما اوّلی را نیاز داریم. نه این

 را علم تولید از جامعی و صحیح تعریف صورت بدین و (26/9/1383 :هادانشگاه تیداسا از جمعی دیدار در

 اشاره می فرمایند:  88ایشان در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه های کردستان در سال  دهند. می ارائه

سی، شنا البته منظورم فقط هم علوم طبیعی نیست؛ اهمیت علوم انسانی کمتر از آن نیست: جامعه»

: بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان ) روانشناسی، فلسفه. ... بنشینید فکر کنید؛ نظریه پردازی کنید

27/2/88). 

 الگو گرفتن بیمقام معظم رهبری دلیل اهمیت باالی نظریه سازی در علوم انسانی را خطرناک بودن 

دیدار با دانشجویان و اساتید می دانند ) رجمه گرائیت یهقید و شرط از نظریه پردازی های غربی و شیو

 ( و در دیدار با دانشجویان و دانشگاهیان، همواره این مهم را یادآور می شوند.14/2/87 :دانشگاه های شیراز

 

 

 

 عدم جذب زیاد دانشجو در رشته های علوم انسانی. ۶-2-۶

اه ترین فعالیت دانشگ م انسانی، بیشعلوی مشکالت در حوزهی همهوجود شایسته توجه است که با 

ها از جهت جذب دانشجو و تعداد هیأت علمی مربوط به همین رشته های علوم انسانی است و این مسئله 

 یهطبق آنچه که به ما گزارش دادند، در بین این مجموع»: به تعبیر مقام معظم رهبری بسیار نگران کننده است

دانشگاه  یهلیون و نیم مثالً دانشجوی دولتی و آزاد و پیام نور و بقیی کشور که حدود سه مییعظیم دانشجو

اند! این به یک صورت، انسان را نگران  ها دانشجویان علوم انسانی های کشور داریم، حدود دو میلیون این

علوم  یعلوم انسانی، کار بومی، تحقیقات اسالمی چقدر داریم؟ کتاب آماده در زمینه ها یهمی کند. ما در زمین

انسانی مگر چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهان بینی اسالمی باشد و بخواهد جامعه شناسی یا 

روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بدهد، مگر چقدر داریم، که این همه دانشجو برای این رشته ها می 

(. لذا بایستی جذب دانشجو در 8/6/88 :دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه ها« )گیریم؟ این نگران کننده است
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رشته های مربوط به علوم انسانی تا زمانی که تمامی زیر ساخت های مرتبط با این رشته ها تکمیل شود، کمتر 

 گردد.

 بهره گیری از اساتید قوی و ارزشی در تدریس علوم انسانی. ۶-2-۷

محتوا و هم متن و هم بسیاری در آسیب شناسی از وضعیت فعلی علوم انسانی باید گفت گرچه هم 

ولی از دیدگاه مقام معظم رهبری مشکل اصلی از ناحیه استادان ، از استادان این دروس دارای مشکل می باشند

رب غخودباخته و مقهورضعیف النفس می باشد که قدرت تحلیل نظریه های دانشمندان غربی را ندارند و 

 می فرمایند:زمینه  در اینایشان  (. 1388مجله معارف، د )شده ان

بخش  یهعلوم انسانی به وجود آورده اند؛ در هم یهممنوعه ای در زمین یهامروز غربی ها یک منطق»

های مختلف؛ از اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی و روانشناسی بگیرید تا تاریخ و ادبیات و هنر و حتی 

هن ها شده اند و نگاه می کنند به د این یهختدین. یک عده آدم ضعیف النفس هم دلبا یهفلسفه و حتی فلسف

ها که ببینند چه می گویند؛ هر چه آنها گفته اند، برایشان می شود وحی مُنزل؛ این است که بد و غلط  این

دنیا به یک نتیجه ای رسیده اند، این معنایش این  یهاست. مثالً چند تا فکر دارای اقتدار علمی، در یک نقط

 :دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق)ع()« ها فهمیده اند، درست است که آن چه نیست که هر آن

29/10/84.) 

شیفتگی و تبعیت تام این استادان نسبت به اندیشه های غربی به اندازه ای است که رهبر فرزانه انقالب 

 و می فرمایند:  تعبیر می کنندبت پرستی  ه از آن ب

هاست. در مقابل خدا می  آورده های اندیشه های غربی در علوم انسانی، بت آناساتیدی هستند که فر»

گویند سجده نکنید؛ اما در مقابل بت ها به راحتی سجده می کنند؛ دانشجوی جوان را دست او بدهی، بافت 

و ساخت فکری او را همان طوری که متناسب با آن بت خود او است، می سازد؛ این ارزشی ندارد و درست 

یست. بنده به این طور افراد، هیچ اعتقادی ندارم. این استاد هر چه هم دانشمند باشد، وجودش نافع نیست، ن

معظم له در دیدار دیگری در  (.29/10/84: دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق)ع() مضرّ است

 همان سال می فرمایند: 

ا و وحی الهی اعتقاد دارند، اینها به نظرات فالن دانشمند آن طوی که مؤمنین نسبت به قرآن و کالم خد»

ش شود و جایجاست که آن نظریات کهنه و منسوخ می اروپایی همان اندازه یا بیشتر اعتقاد دارند! جالب این

ها همان نظریات پنجاه سال پیش را به عنوان یک متن مقدس و یک دین در نظریات جدیدی می آید؛ اما این

ها دو عیب دارند: یکی این که مقلدند، دوم اینکه از تحوالت جدید بی خبرند؛ همان متن ند. اینگیردست می
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خود نگه داشته اند و امروز به  یهها تدریس کرده اند، مثل یک کتاب مقدس در سین خارجی را که برای آن

با  دیدار« )مراجعه می کننددهند. کشور ما مهد فلسفه است، اما برای فهم فلسفه به دیگران جوان های ما می

 (.17/4/88 : اساتید و دانشجویان دانشگاه های استان همدان

ی مدر اساتید، یک ضرورت را  و پرکاری اعتماد به نفسِ ملی ،اعتماد به نفسِ شخصی رهبر انقالب،

اِر عالج ک را نوآوری و ابتکار، شجاعت علمی، اعتماد به نفس شخصی و ملی و کارِ متراکم و انبوه دانند و

 (.13/7/1385 :هادانشگاه علمی هیأت اعضای و اساتید دیدار در بیاناتمی دانند ) پیشرفت علمی ما

 

  توجه ویژه به تهاجم فرهنگی غرب. ۶-2-۸

 تئوری های غربی ، نسبت به ورودغرب جهانبا اشاره به تهاجم فرهنگی عمیق از سوی رهبر انقالب 

 هشدار می دهند:

من می خواهم محیط دانشگاه و جوان دانشجوی خودمان را توجه بدهم که مواظب تئوری های »

وارداتی غربی که هیچ هدفی جز حفظ آن روابط تحکم آمیز غرب با کشورهایی از قبیل کشور ما را ندارند، 

 چنین می فرمایند: ایشان هم (.17/4/88: ن دانشگاه های استان همداندیدار با اساتید و دانشجویا) باشند

دست های فعال در سیاست های بین المللی روی این مسئله کار کرده اند که کشورها را به همین » 

ها را  ها را از کارهای سیاسی و از آن چیزهایی که می توانند جهت آن خرج روزانه سرگرم کنند، تا آن

ها را بارور کند، معرض کنند. لذا داخلی ها هیچ گونه همتی نکردند. تالشی  هنگ مستقل آنمشخص کند و فر

ها هم دیدند زمینه این است، عمل کردند. بنابراین باید مسئوالن هم اهمیت علوم انسانی را بفهمند.  نکردند. آن

 به کارشکنی غربی ها نسبت در جایی دیگر«. وقتی این معرفت و باور به وجود آمد، کار شما آسان خواهد شد

 به توسعه علمی ملت های دیگر توجه می دهند و می فرمایند: 

جا که بتوانند اجتناب می  برخالف مبانی خودشان دموکراسی و آزادی بیان از چاپ مقاالت، تا آن»

ه ورزند. همان طور که ذکر کردند، حجم مقاالتی که از ما چاپ شده، خوب است؛ اما من اطالع دارم ب

محقق ما را چاپ نمی کنند؛ چرا؟ به  یهاصالً مقال I.S.I علوم انسانی که بعضی از مجالت یهخصوص در زمین

باحث فلسفه، روانشناسی، تربیت و دیگر م یهخاطر اینکه با مبانی آنها سازگار نیست. بله ممکن است ما دربار

ای رسیده همان چیزی که ما می خواهیم و گر ما تحقیقی کرده و به نقطه حرف هایی داشته باشیم؛ پژوهش

مرزی را باز کرده که با خاستگاه این دانش که غرب است و با ارزش های آن هماهنگ است سازگار نیست. 

 (. 17/10/83 :دیدار با وزیر علوم و رؤسای دانشگاه ها )لذا مقاله را چاپ نمی کنند! 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3354
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تحول علوم انسانی می خواهند که از این سخنان ی بنابراین رهبر انقالب از نقش آفرینان در زمینه

 هشدار دهنده، عبرت بگیرند و فریب ظاهر سازی های غرب را نخورند.

 

 الگو شدن در علم. ۶-2-۹

ی علم و علی الخصوص رهبر معظم انقالب روی مسئله ی الگو بودن ایران اسالمی به ویژه در زمینه

 ی تمدن سازی می دانند:ئله را مقدمهعلوم انسانی تأکید ویژه ای دارند و این مس

نای عنوان یک ملّت مُسلمِ به معای برساند که بتواند بهکه ملّت ایران توانست خود را به آن نقطهوقتی»

ی همین های دیگر هم روانه ترین تبلیغ اسالم است؛ ملّتحقیقی کلمه خود را به دنیا نشان بدهد، این بزرگ

ی ترویج اسالم در سراسر جهان است، ی عزّت و مایهت بزرگ اسالمی که مایهطرف خواهند شد و تشکیل امّ

د غربی کننده و فاساتّفاق خواهد افتاد؛ آن مدنیّت اسالمی که انتظارش را داریم که بتواند بر مدنیّت مادّی گمراه

ست که ما ملّت ایران اش این ااش اینجا است؛ مقدّمهغلبه پیدا کند، آن روز تحقّق پیدا خواهد کرد؛ مقدّمه

مقام معظم رهبری  (.11/5/1395 :مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات) بتوانیم به سمت الگو شدن پیش برویم

 هستند:داند و معتقد تأثیر گزاری را اقتدار علمی میی برتری و الزمه

ى افراد دنیا برساند؛ بااقتدار تواند سخن خود را به گوش همهاقتدار علمى است که مى با یک ملت،»

ی: )بیانات مقام معظم رهبر تواند سیاست برتر و دست واال را در دنیاى سیاسى حائز شودعلمى است که مى

23/5/1396 .) 

د که در نکاری کنست که از دیدگاه معظم له، رسالت اصلی دانشجویان و دانشمندان مسلمان این ا

 دیدار رد بیانات) ها استفاده کند نظرانی شوند که دنیا از نظرات اینهای مختلف علوم انسانی، صاحبرشته

 (.29/10/1384 :السّالم()علیه صادق امام دانشگاه دانشجویان و اساتید

 

 تغییر فضای عمومی جامعه. ۶-2-1۰

ترین عامل در شکل گیری علوم انسانی مطلوب اسالمی  تغییر فضای عمومی جامعه مهم

  (. مقام معظم رهبری معتقدند:1392)عبدالرزاق نژاد، است.

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33886
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ه ک باورهای مردم باید عوض بشود؛ باور به اسالم، باور به انقالب، باور به اسالم سیاسی، باور به این»

سازی سازی هم دارد، تمدّنم غیر از کارهای شخصی وظایف عمومی هم دارد، حکومت هم دارد، جامعهاسال

ها باید از ذهن مردم زدوده بشود، عکسش در ذهن مردم  ها ]جایگزین شود[. این هم دارد؛ باور به نفی این

 دیدار رد بیانات) کنند گری می ها البتّه ناشیخواهند[ باور به استقالل را عوض کنند. بعضی ]می .جا بگیرد

آن چه مسلم است این است که اگر باور عمومی  (.12/1394/ 20 :رهبرى خبرگان مجلس اعضاى و رئیس

صوص دن سازی به خجامعه در جهت مثبتی پیشرفت داشته باشد و خودباوری بین مردم رواج یاید، مسیر تم

 از رهگذر علوم انسانی اسالمی هموارتر می شود.

 

 کاربردی شدن علوم انسانی. ۷

یان م محکمدر کشورهای غربی به خوبی توانسته است با برقرارساختن نسبتی  علوم انسانی جدید

ظام داف نکارآیی باال در جهت دست یابی به اه و عمل، با کاربردی سازی خود به صورت ابزاری با تئوری

که آموزش و پژوهش در رشته  اما علی رغم آن ؛سیاسی و محقق کردن منافع کشورهای غربی به کار رود

انسانی  در ایران به صورتی گسترده رواج دارد به جای آنکه به صورت ابزاری کمک  های گوناگون علوم

 باشد به صورت گونه ای مانع،نظر نظام جمهوری اسالمی ایران  دکننده در جهت رسیدن به چشم اندازهای م

 (.1390، پرتو (غیر ضروری و زینتی در آمده است بلعنده منابع و دانشی

حوزه مفاهیم علوم انسانی نیازمند تعریف صحیح از انسان شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی،  در

عاریف مجموعه این ت هستیم که اصیل اسالمیمدیریت، سیاست، فرهنگ، اقتصاد، هنر و... مبتنی بر آموزه های 

توصیف قواعد نسبیت عمومی پدیده ها در سطوح پائین دستی نظام خلقت را داشته  یتوانمندی در ارایه

گر چنین نباشد (. ا1387رضایی،  (باشد تا بر این پایه علوم انسانی مورد نیاز جامعه اسالمی امکان تولید بیابد

فقر اساسى رنج ببرد و نتواند تعاریف خود را در حوزه ارزش و حوزه علوم انسانی در این منظومه کماکان از 

و اخالق سامان دهد و آن را با حوزه بینش و فلسفه، به امر پرستش خداوند متعال پیوند زند، قطعاً توفیقى در 

  .)همان( حوزه کاربرد نیز نخواهد داشت

مان حرکت به سوی گفت در نهایت باید گفت بی شک یکی از راه های برون رفت از وضعیت فعلی و

اسالمی نگاه ایجابی در دانشگاه ها و حوزه است. امروز نمی توان انکار کرد که دانشگاه ما و حتی حوزه نیز 

امید است صاحب نظران حوزه و دانشگاه توجه  به مصرف کنندگان بزرگ اندیشه های غربی تبدیل شده اند.

به  (.1390، جمشیدی)داشته باشند و کاربردی کردن آن بیش از پیشی به وظیفه خطر تحول در علوم انسانی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32587
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نظر می رسد طبق منویات مقام معظم رهبری، تغییر فضای جامعه می تواند نقش مهمی در کاربردی کردن 

 داشته باشد. -پس از ایجاد تحول اساسی در این علوم-علوم انسانی 

 . نتیجه گیری۸

ل های اخیر، بارها توسط رهبر انقالب بدان اشاره تمدن نوین اسالمی که همواره علی الخصوص در سا

شده است، از طرق متفاوتی در جامعه ی اسالمی، قابل تحصیل است که می توان گفت علوم انسانی مهم 

انتظار و توقّع،  فی علوم انسانی، برخالما در زمینهترین این راه هاست. لکن از منظر آیت اهلل خامنه ای، 

ز به شکل وحی مُنزل از مراک ،ایم، بلکه مفاهیم گوناگون مربوط به این علم راردهحرکت متناسب و خوبی نک

ایم و بر اساس آن های تغییر نکردنی در ذهنمان جا داده صورت فرمولو به های غربی گرفته و خاستگاه

های دورهتحول در علوم انسانی که در لذا باید گفت ؛ ی خودمان را تنظیم کنیمخواهیم عمل و برنامهمی

ارت به تعویق افتادن این امر خس و گذشته نیز مورد تأکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است

 های انسان توسط موجود، انسانی علوم در تحول بایستی پس .متوجه انقالب اسالمی خواهد کردرا بزرگی 

 معلو این و گرفته قرار امور یسرلوحه ؛ا دارندهای نو راهل تعمّق و کسانی که اهلیّت ایجاد راه و وارد، خبره

 بنابراین ند.نکن ای عدیده مشکالت دچار را اسالمی نظام سازی تمدن مسیر در تا یافته تغییر مطلوب شکلی به

 شرح به سازد، می رهنمون اش  سازی تمدن ماهیت سمت به را انسانی علوم که را هایی شاخصه توان می

 نمود: گذاری نام ذیل

 انسانی علوم شدن اسالمی -

 انسانی علوم مبانی اصالح و تدوین -

 علوم این کردن بومی -

 علمی نوآوری - 

 انسانی علوم در اجتهاد و پردازی نظریه - 

 علوم این تدریس در ارزشی و قوی اساتید از گیری بهره -

 علم در شدن الگو -
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 جامعه عمومی فضای تغییر -

 غرب؛ فرهنگی تهاجم به ویژه توجه - 

 شکل به نظریات، و ها تئوری این اگر که است این دارد، وجود جا این در که مهمی ی نکته البته

 تیجهن توان می پس بود. نخواهند ساز تمدن دیگر نباشند، جامعه نیازهای گوی پاسخ و نیایند در  کاربردی

 وسیع حسط در علوم این ردنک کاربردی فکر به بایستی نظر، در انسانی علوم تحول بحث از جدا که گرفت

 همان که مقصود سرمنزل به اسالمی انقالب و شود طی تعالی و پیشرفت بلندمدت مسیر تدریج به تا بود

 برسد. است اسالمی نوین تمدن
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 چکیده:

باتوجه به اهمیت ونقش مبنایی تعامل حوزه و دانشگاه در ایجاد تحول در علوم انسانی این پژوهش درصدد 

است تا مؤلفه های تحول درعلوم انسانی را از دیدگاه مقام معظم رهبری بررسی وتبیین نماید. از دیدگاه 

خصه های تحول در علوم انسانی، تولید نظریه و اندیشه های اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای مهم ترین شا

و قرآنی، پرهیز ازتقلید و مادی گرایی، تولید علوم انسانی مبتنی برحقایق علمی وفلسفی، استفاده ازآراء صاحب 

نسانی انظران مسلمان واجتهاد در علوم انسانی و... می باشد. باتوجه به اینکه تصور درستی از تحول در علوم 

درحوزه و دانشگاه وجود ندارد و اینکه تاکنون وحدت حوزه و دانشگاه به طور کامل شکل نگرفته است؛ لذا 

ضرورت دارد شاخصه های اصلی وراهکارهای برون رفت از این بن بست و دوگانگی حوزه و دانشگاه با 

ی در جهت قرارگیرد تا گام مثبتتحلیلی و با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری مورد بررسی  -روش توصیفی

 ارتقای تحول درعلوم انسانی برداشته شود.

 آیت اهلل خامنه ای، علوم انسانی، تحول، تعامل، حوزه، دانشگاه. واژگان کلیدی:

 

The role of base interaction between the field and university in the evolution of human sciences from Ayatollah 

Khamenei's perspective 

Abstract: 

Considering the importance and role of the interaction of the field and university in creating the transformation of 

the humanities, this research seeks to study the components of the transformation of the humanities from the point 

of view of Ayatollah Khamenei. From the perspective of Ayatollah Khamenei, the most important indicators of 

transformation in the humanities, the production of Islamic and Quran theories and ideas, the avoidance of 

materialism, the production of human sciences based on scientific and philosophical factors, the use of Islamic 

scholarship in humanities, etc. Be Considering that there is no proper understanding of the evolution of the 
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humanities in the field and university, and that the unity of the field and the university has not been fully formed 

so far, it is necessary that the main characteristics and the solutions out of this impasse and the duality of the 

domain and Using a descriptive-analytical methodology, the university, based on the statements of Ayatollah 

Khamenei, is to be considered as a positive step towards promoting change in human science. 

Key words: Ayatollah Khamenei, humanities, transformation, interaction, field, university. 

 

 مقدمه و بیان مسئله

های خودشان به اهمیت ارتباط وتعامل المی ایران بارها در سخنرانیآیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس

اند. آنچه در این بین ضروری به نظر حوزه و دانشگاه اشاره کرده و بر لزوم برقراری این ارتباط تأکید کرده

ه دتواند علوم انسانی را دچار تحول کند و از این شکل جمود به سوی زنرسد این است که این ارتباط میمی

تواند علوم انسانی خفته را بیدار کند البته در صورتی که به شکل درستی این شدن سوق دهد. این ارتباط می

ارتباط برقرار شده باشد. در مرحله اول باید دید در حال حاضر ارتباط حوزه و دانشگاه چگونه است.آنچه 

را که علوم انسانی در کشور ما مسلم است وضعیت حال علوم انسانی است که وضعیتی نابسامان است، چ

دچار نوعی بحران و جمود شده است به طوری که کسانی که در این علوم مشغول به تحصیل هستند نیز به 

سوی ناامیدی در حرکت اند. یکی از مسائل اصلی این است که چرا علومی چون علوم انسانی که ضرورت 

لومی که بی شک نیازحتمی جامعه است و می تواند و نیاز حتمی جامعه است دچار این بحران شده است؟ ع

درمان بخش بسیاری از دردهای حال حاضرجامعه ما باشد چرا اکنون در جامعه ما تا این اندازه دچاررکود 

رسد که وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان دو شده و راه اصلی برون رفت ازاین بن بست چیست؟ به نظر می

تواند علوم انسانی خفته را بیدار یکی از جهت دینی و دیگری از جهت علمی، مینهاد کامال مؤثر در جامعه، 

کند. این وحدت از آنجایی که از دو جهت کامال قوی، یکی دین و دیگری علم، برخوردار است، می تواند با 

 تحول کند.های اسالمی و متناسب با جامعه و افرادآن، علوم انسانی را دچار نوعی الگو سازی و ارائه نظریه

بانگاهی کوتاه به فرآینداندیشه دوقشرتحصیلکرده دانشگاهی وحوزوی درتاریخ صدساله اخیرایران می بینیم 

که سالیان درازی است که در کشور ما، قشری به نام علمای دین در زمینه نهاد دین و نهاد تعلیم و تربیت در 

ارد. این افراد از یک طرف در مراکزی به نام ای به عهده دفرهنگی و اجتماعی کردن نسل جدید نقش عمده

اند تا آنان بتوانند رسالت انبیاء الهی را های علمیه به تعلیم افرادی از نسل جدید مشغولمدارس و حوزه

برعهده بگیرند، و از طرف دیگر در مراکزی چون مسجد، حسینیه و... در جهت معنا بخشی به زندگی و ایجاد 

کنند. به عبارت دیگر در عرصة تعلیم و تربیت وظیفة حیح در بین مردم تالش میانگیزة زندگی سالم و ص

اجتماعی و فرهنگی کردن نسل جدید )به طورخاص( و کل مردم )به طور عام( در این مملکت قرنها به عهدة 

 علمای دین بوده است.
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کشورهای مشرق زمین،  در صد سال اخیر که علم و صنعت در دنیای غرب رشد اعجاب انگیزی پیدا کرده در

از جمله در ایران، در جهت اقتباس علم و صنعت غربی تالش زیادی صورت گرفته است. اعزام دانشجویان 

ها و مراکز علمی به سبک و سیاق غربی در داخل برای تحصیل به دیار فرنگ و ایجاد و گسترش دانشگاه

کشورهای غربی و با گسترش دانشگاهها به سبک  اند. با اعزام دانشجویان برای تحصیل بهمملکت از آن جمله

و سیاق غربی در ایران در نهاد تعلیم و تربیت قشر جدیدی به نام استادان دانشگاهها به وجود آمد که به امر 

ا هپردازند و در جامعه نیز قشر تحصیلکرده دانشگاهی به وجودآمد که بیشتر دادهتعلیم و تربیت نسل جدید می

تأثر از فرهنگ غرب بود. تولّد و رشد این پدیدة جدید )بامشخصاتی که داشت( باعث گردید هایش مو یافته

عکس العملی در جامعه ایجاد شود و یک  -به طور عام -وتوده مردم -به طور خاص -از طرف علمای دین

 از یک طرف و روحانیون از طرف -یعنی تحصیلکردگان دانشگاهی -نوع رقابت و کشمکش بین قشر جدید

 (. 10-12، ص1334؛ نائینی123-5، ص1372دیگر به وجود آید)زرگر

در مرحله بعدی در بین تحصیل کردگان دانشگاهی به علت آشنایی بیشتر با تاریخ تفکر اجتماعی، سیاسی و 

فکر گیرد که وی را منوّرالفکر یا روشنفلسفی مغرب زمین و ایدئولوژی های سیاسی امروز دنیا، قشری شکل می

ند و دغدغه سرنوشت مردم در سر دارد و مدعی است رسالت وی نجات مردم از وضع نابسامانی است ناممی

اً سکوالر که غالب "روشنفکر"که در آن قرار دارند. از یک طرف قشر تحصیلکردة روشنفکر و یا بطور اختصار

ر شوند واز طرف دیگیبوده با بی اعتنایی به دین و علمای آن موجب بی مهری علما و مردم نسبت به خود م

بینند، چون به حکومت رسیدن روشنفکران در عرصة اجتماعی وسیاسی نیز علمای دین آنها را رقیب خود می

شود، لذا دشمنی علما سکوالر در عرصة سیاسی در جهت کوتاه شدن دست علمای دین از این حوزه تلقی می

 (.121، ص1356شود)آل احمدو مردم نسبت به آنها برانگیخته می

نفکر روش"توان آن را گیرد که میقشردیگری شکل می "تحصیلکرده روشنفکر"پس از مدتی از درون قشر

نامید. روشنفکر دینی با دین عناد ندارد و رسالت روشنفکری خود را دفاع از دیانت در مقابل دیگر  "دینی

له تصور شود که دیگر در این مرحداند. ممکن است ایدئولوژیهای فکری و سیاسی غیردینی و یا ضد دینی می

مشکل حل خواهد شد چون قشر روشنفکر دینی دیگر با دفاع از مذهب و دین، رقابت و یا کشمکشی با 

نند با کروحانیون و علمای دین نخواهد داشت. اما این تصوّر نیز اشتباه است، چون روشنفکران دینی فکر می

نند و کولوژیهای غیر دینی و ضد دینی را بهتر از دیگران درک میهای امروز دنیا آشناتر هستند و ایدئاندیشه

انند، دبه همین دلیل خود را در دفاع از اسالم و نجات نسل جوان محقتر و شایسته تراز بسیاری از روحانیان می

ی خشوند. بردهند موجب رنجش و ناراحتی روحانیان و علمای دین میلذا بابرداشت هایی که از دین ارایه می

از علمای دین دخالت روشنفکران دینی را در تبیین و تفسیردین موجب مخدوش شدن حقایق دینی و آمیخته 

م دانند. لذا علی رغکنند و آن را دلیل رنجش خود از روشنفکران دینی میشدن آن با مکاتب دیگر تلقی می
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شمکش ن دو قشر اختالف و کنزدیکی بخشی ازتحصیلکردگان روشنفکربه حوزة دین متأسفانه هنوز بین ای

(. تعامل حوزه ودانشگاه 17-8؛ از آزادی تا شهادت، مجموعة سخنرانیها، ص1372وجود دارد )روحانی

باکنارگذاشتن اختالفات امکان پذیراست.این دونهادبابه کارگیری امکاناتی که دارند می توانندگام های مؤثری 

 درجهت شکوفایی علوم انسانی بردارند.

 سش های پژوهشاهداف وپر

با توجه به نقش مهم وحدت حوزه و دانشگاه در پیشرفت علمی کشور و تحول در علوم انسانی، این مقاله 

درصدد بررسی و تبیین عوامل تعامل مبنایی حوزه و دانشگاه در کشور می باشد؛ لذا پژوهش بر مبنای سواالت 

 ذیل سامان یافته است:

 بنایی حوزه و دانشگاه چه نقشی در تحول علوم انسانی دارد؟از منظر آیت اهلل خامنه ای تعامل م -1

از دیدگاه مقام معظم رهبری بایسته ها و الزامات مبنایی وحدت حوزه و دانشگاه چه تأثیری در تحول  -2

 علوم انسانی دارد؟

 پیشینه پژوهش

حوزه و  "ه مقاله در سالیان اخیر در زمینه مرتبط با این پژوهش کارهایی انجام شده است. به عنوان نمون

مجله  "وحدت حوزه و دانشگاه؛ نگرش ها و دیدگاهها"( و  مقاله 1386) "دانشگاه و چالش های وحدت

( در این زمینه نگاشته شده است که به طور کلی به پیامدها و عوامل وحدت حوزه و 1386پگاه حوزه )

است که از جمله می توان به کتاب وحدت دانشگاه پرداخته اند. همچنین کتاب هایی دراین زمینه نگاشته شده 

( و کتاب وحدت حوزه و 1390حوزه و دانشگاه از حجت االسالم والمسلمین علیرضا اعرافی )

( اشاره کرد. ضمن ارج نهادن به زحمات نویسندگان 1396دانشگاه:رویکرد تحلیلی و تاریخی از محسن قمی)

انشگاه تکیه کرده اند و کمتر به مسئله نقش و تأثیر محترم ولی این آثار بیشتر به مسئله وحدت حوزه و د

تعامل مبنایی حوزه و دانشگاه درتحول علوم انسانی پرداخته اند. از اینرو این پژوهش درصدد است به طور 

 تخصصی و مستقل به بررسی موضوع پژوهش با محوریت دیدگاه و سخنان رهبر فرزانه انقالب بپردازد.

 چارچوب نظری

ت حوزه و دانشگاه سخن میگوییم این وحدت به معنای یکی شدن این دو نهاد نیست، هر کدام وقتی از وحد

ازاین دو نهاد دارای وظایفی اند که اگر درست و به موقع انجام شود آثار مثبتی را به عمل می آورد. در بیانات 

 ارزشمند مقام معظم رهبری هم این نکته به روشنی بیان شده است.
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 لیمقصود اص -الف

وحدت حوزه و دانشگاه به این معنی نیست که این دو را به یک چیز تبدیل کنیم و هردو مثل هم باشند بلکه 

هر کدام در جایگاه خود باید قرار بگیرند، در کالم مقام معظم رهبری هم، همین نکته وجود دارد و ایشان در 

ع مهم است؛ همچنان که موضوع حوزه موضوع دانشگاه، به خودی خود، یک موضو»فرمایند: این زمینه می

را عنوان می « وحدت حوزه ودانشگاه»علمیه هم، به خودی خود، یک موضوع اساسی ومهم است. وقتی ما

کنیم، بدیهی است مقصود این نیست که این دو تا را در عالم واقعیت تبدیل کنیم به یک چیز. زیرا اگرچه در 

وانده می شد که امروز در دانشگاه ها خوانده می شود، اما اگر گذشته، در حوزه های علمیه، همان دروسی خ

فرض کنیم آن دروس حوزه های علمیه، همان پیشرفتی را که تا امروز کرده است، می کرد، با امروز باید به 

مقتضای تخصص وتشعُّب، هرگروه کار و درس خودشان را دنبال کنند. پس، مقصود این نیست. و مبادا بعضی 

ع به این روشنی و وضوح را ندیده بگیرند، و درباره ی غلط بودن شعار وحدت حوزه و دانشجو همین موضو

 (.24/9/72بیانات رهبری در دیدار دانشجویان، به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه، «)قلم فرسایی کنند

 رسالت حوزه -ب

د. نه امام ونه دیگربزرگواران نخواستند این را همه می فهمن»مقام معظم رهبری درباره رسالت حوزه می فرماید: 

بگویند که دانشگاه ها جمع شوند بروند قم؛ یا بشوند شعبه ای از حوزه قم؛ یا اینکه حوزه قم جمع بشود 

بیاید توی دانشگاه ها حل شود؛ یا بشود شعبه ای ازآنها. هیچ کس این را نخواست و مطرح نکرد. مسئله این 

شجویی داریم. یکی متوجه به کسب علوم مربوط به فهم وتبلیغ دین و نوآوری است که ما دو نهاد اصیل دان

در مباحث دینی و نوآوری در فهم مسائل روز و حادث شونده در زندگی است؛ که این حوزه است. و کارش 

عبارت است از تحقیق در مسائل دینی و فراگرفتن احکام الهی در همه ی شئون زندگی. آن هم نه فقط در 

که مربوط به کنج محراب یا کنج خانه است؛ بلکه در قلمرو وسیع زندگی بشر این گروه، این را باید آنچه 

فرابگیرند، احکام جدیدش را تحقیق کنند؛ ناخالصی ها و ناسره ها را از آن بزدایند، وآن را بازبان مناسب، در 

بین برساند. این، وظیفة آن نهاد هر جامه ای و هر زمانی و هر مخاطبی، به رسا ترین شکل ممکن، به مخاط

بیانات رهبری در دیدار دانشجویان، به مناسبت روز وحدت «)است« حوزه ی علمیه» حوزه ای است؛ واسمش

 (.24/9/72حوزه و دانشگاه، 

 رسالت دانشگاه -ج

 خامنه بدیهی است که دانشگاه در زمینه پیشرفت و اصالح جامعه نقشی بارز و مهم دارد و رهبر ایران آیت اهلل

یک نهاد دانشجویی دیگر داریم؛ که این نهاد دانشجویی، »ای درباره رسالت خطیر دانشگاه می فرماید: 

ناظراست به اداره ی امورزندگی مردم، منهای مسائل مربوط به دین. مردم معاش دارند، کسب دارند، ساختمان 
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تحقیق در امور زندگی مردم الزم است.  دارند، راه دارند، جسم دارند، شناسایی های گوناگون الزم است،

علوم مختلف وانواع واقسام دانشها، برای بهتر کردن و راه انداختن زندگی مردم الزم است. علوم مختلف 

وانواع واقسام دانشها، برای بهترکردن و راه انداختن زندگی مردم، وجود دارد. این نهاد هم مشغول فراگیری 

را بگیرد ودر آنها متخصص وصاحب نظرشود؛ درباره ی آنها تحقیق کند، وآنها این دانشهاست؛ که اینها را ف

را برای پیاده شدن در جامعه آماده کند. تحقیقات نو، دنیایی را جذب کند، و خودش به نوبه ی خود، تازه 

در  یبیانات رهبر«)هایی در این دانشها بیافریند و به بشریت عرضه کند. این هم یک نهاد دانشجویی دیگر

 (.24/9/72دیدار دانشجویان، به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه، 

 

 چیستی وحدت حوزه و دانشگاه -

 ترکیب حوزه و دانشگاه، یک معنای سمبلیک-الف

های آنها هم یکی شود ترکیب شدن حوزه و دانشگاه به معنی یکی شدن آنها به این صورت که حتی روش

ر معظم تواند سبب پیشرفت کشور شود. رهبز گونه و موفق است که مینیست بلکه این ترکیب، ترکیبی رم

 این ترکیب، ترکیبی است که اگر به درستی»دهند: انقالب با  اشاره ای دقیق این موضوع را این گونه شرح می

زوایای معنای رمزی آن شناخته شود، هم برای کشور وآینده بابرکت است وهم برای دشمن ونیروهای مهاجمِ 

احمِ کینه ورزِ خارجی و ایادی داخلی آنها بسیار تلخ وگزنده و شکننده است. این ترکیب، یک معنای رمزی مز

وسمبلیک دارد. این که از جانب ما و پیش از همه از سوی امام بزرگوار رضوان اهلل تعالی علیه، آن همه بر 

یه شد، به خاطر همان معنای رمزیِ وحدت حوزه  ودانشگاه و وحدت فیضیّه و دانشگاه باتعبیرات مختلف،تک

عمیق وآثار و برکات آن است. البتّه در زمینه ی این وحدت، بسیار حرف زده شده و انصافاً کار هم شده 

است. گاهی هم انسان، در باب وحدت حوزه ودانشگاه، بعضی تعبیرها و تفسیرهای غیردقیق ازگوشه وکنار 

این  گوییم، معنایشرمایید وقتی ما از وحدت حوزه و دانشگاه میبف می شنود که اصالً موردنظر نیست. فرض

در حوزه تشکیل شود! نه؛ مقصود این نیست.  -های گوناگون علمیدانشکده -های ماباشد که همه دانشکده

 دانشکده در جای خودش تشکیل شود، حوزه هم درمرکز جغرافیایی وخارجی خودش. 

ود و آن اینجا بیاید و همه با هم در یک فضا و زیر یک سقف زندگی معنای وحدت این نیست که این آنجا بر

ی پیچیده و مهم است. یا فرضاً نباید کسانی خیال کنند که وقتی ما ای از یک قضیهکنند. این، برداشت ساده

های حوزه صد درصد به دانشگاه بیاید؛ نه. البته کنیم، یعنی روشاز وحدت حوزه و دانشگاه صحبت می

ها را یاد بگیرند. همان طور که ها آنهای بسیار خوبی است و باید دانشگاههای حوزه، روشاز روشبعضی 

گیریم. علی ایّ حال اگر در هر محیط درسی بعضی های تحقیق را از دانشگاه یاد میما در حوزه، بعضی روش
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که هر روشِ درسی حوزه های حوزه را بیاموزند، خوب است. ضمناً این حرف به معنای آن نیست از روش

بیانات رهبری در دیدار طلّاب و «)گیریمهای درسی در حوزه ایراد میخوب است. ما به بعضی ازروش

 (.27/9/73دانشجویان و اقشارمختلف مردم به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه، 

 

 حوزه و دانشگاه مکمل یکدیگر -ب

گوییم، پس ما می»ل هم هستند و در این باره می فرماید: از منظر مقام معظم رهبری حوزه و دانشگاه مکم

های سنّتیِ مفیدِ های خارجی هم که برایشان الزم است، استفاده کنند؛ از روشحوزه و دانشگاه از روش

خودمان هم استفاده کنند. بنابراین در باب تعامل حوزه ودانشگاه، قضیه در این حدّی است که عرض شد. 

حدت حوزه ودانشگاه، باالتراز این است. اصالً، مسئله، مسئله دیگری است. مسئله این ی ولکن عمق قضیه

است که دو جریان علمی و تحصیلی در کشور ماوجود دارد. یکی ازآن دو، به علومی مرتبط است که به 

 سفه الهیپردازد. این جریان، حوزه است که به دین، به اخالق، به معارف و به فلهای ارزشی جامعه میجنبه

های علمی، بسیارباال و بسیار عمیق است؛ اما ها دقتها، علمی است و در حوزهپردازد. اگرچه کار حوزهمی

 -های ارزشی جامعه و در خدمت دین و اخالق است. کار علمیِ جریان دیگراین کار علمی در خدمت جنبه

بدون علم و صنعت و بدون پیشرفت ها تواند در خدمت نیازهای جامعه است. یک جامعه که نمی -دانشگاه

های کشف شده در میدان معرفت علمی، زندگی کند. بشر به علم و عالم همان قدر نیاز دارد که به و تازه

چه علوم محض و چه علوم کاربردی در  -اش محتاج است. علوم مختلفضروریّات درجه یک زندگی

مه، وسائل ه -گون علوم و حتّی زمینه های هنر و ادبیاتهای گونازندگی، مثل پزشکی، مسائل فنی، بقیه رشته

ی بدون علم، زندگیِ تلخ و سست همراه با بدبختی و ناکامی های زندگی انسانند. زندگیِ یک جامعهو ابزار

دانشگاه و  -کند. این دو جریان علمیاست. جریان دوم هم برای تأمین نیازهای ضروری زندگی کار می

یک ستون از دو ستون اصلیِ پیکر جامعه، خراب و  . هر کدام اگرتنها خودشان باشند،بسیار الزمند -حوزه

ویران است. اگرفرض کنیم حوزه باشد و دانشگاه نباشد، نتیجه چیست؟ نتیجه، گرفتاری و عقب ماندگیِ ملّت 

شوری فاقد وقتی ک و کشور ایران و نهایتاً، تسلّط دشمن بر این کشور به بهانة علم است. نتیجه این است؛ زیرا

ها برخوردار است، های مدرن زندگی بود، کشور دیگری که از این روشدانش، صنعت، ابزارهای فنّی و روش

فروشد. امّا به چه قیمتی؟ به هر قیمتی خودش خواست؛ به قیمت تمام ثروت آید و آنها را به این کشور میمی

م اان را به من بدهید تا من هم به شما محصوالت صنعتیتگوید شما منبع زیرزمینیمادّی کشور خریدار. می

را بدهم. این هم، تاحدودی چاره ندارد. همین کاری است که در زمان رژیم پهلوی انجام گرفت. در زمان 

پهلوی چه شد؟ در مقابل چه چیزی، محصوالت صنعتی غرب را داخل این کشور کردند؟ در مقابل نفت. با 

ردا ها هستند، فنکردند که مقداری پول خرج کنند و الاقل اگر امروزمحتاج بیگانه نفت، سرمایه گذاری علمی
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دیگر محتاج نباشند. این کار را نکردند. ایران، بی حساب و کتاب پول خود رابه حساب غرب ریخت، تا 

ی معهدر بازارهای ایران بریزد. لذا جا -های خودآن هم باز با گزینش و دلّال بازی -غرب محصوالتش را

ای وابسته و بدون علم تبدیل شد که در آن برای یک عالم و دانشمند و محققّ هم، میدان کار ایران به جامعه

ی علمّیه داشته باشد. حال بماند ای است که علم ندارد؛ ولو فرض کنیم حوزهشد. این، وضع جامعهپیدا نمی

)بیانات رهبری در دیدار طلّاب و دانشجویان  «ا راهها را خراب کردند و هم دانشگاهکه درآن رژیم، هم حوزه

 (.27/9/73و اقشار مختلف مردم به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه، 

 وحدت حوزه و دانشگاه، یعنی حرکت پا به پای علم و دین

قات قیقرن نوزدهم که اوج تح»آیت اهلل خامنه ای به طرد دین در تاریخ معاصر جهان اشاره کرده و می فرماید: 

علمی در عالم غرب می باشد، عبارت از قرن جدایی از دین وطرد دین از صحنه ی زندگی است. این تفکر، 

در کشور ما هم اثرگذاشت و پایه ی اصلی دانشگاه ما برمبنای غیردینی گذاشته شد. علما از دانشگاه رو گردان 

پدیده ی مرارت بار، هم در حوزه علمیه و  شدند و دانشگاه هم از علما وحوزه های علمیه روگردانیدند. این

هم در دانشگاه ها سوء اثر گذاشت. در حوزه های علمیه سوء اثر گذاشت؛ زیرا علمای دین راصرفاً به مسائل 

محدود و محصور کرد و آنها را از تحوالت دنیای خارج بی خبرنگهداشت. پیشرفتهای  -والغیر -ذهنی دینی

که  –و روح تحول گرایی و ضرورت تحول درفقه اسالم و استنباط احکام دینی  علم از نظر آنها پوشیده ماند

همواره در تحوالت عظیم جهانی، چنین تحولی دراستنباط دین و فقه اسالم وجود داشته است و فقه برای 

درحوزه ها از بین رفت. حوزه ها از واقعیت زندگی و حوادث  -رفع نیاز جامعه، مستند به قرآن وسنت است

نیای خارج و تحول عظیمی که به وقوع می پیوست، بی خبرماندند وبه یک سلسله مسائل فقهی وغالباً فرعی د

مثل جهاد وتشکیل حکومت و اقتصاد جوامع اسالمی و خالصه فقه  -محدود شدند. مسائل اصلی فقه

ل از حوادث ومسائشد وبه مسائل فرعی وفرع الفرع وغالبا دور « نسیاً منسیّا»منزوی ومتروک و  -حکومتی

مهم زندگی، توجه بیشتری گردید. این، ضربه ای بودکه به حوزه های علمیه وارد آمدو دست سیاستها هم از 

این استفاده کردوبا تبلیغات و روشهای شیطنت آمیز، هر چه توانستندحوزه هارا از تحوالت زندگی 

 (63:ص1388نشگاهیان، سایه سار والیت،)منشورمطالبات مقام معظم رهبری از دانشگاه و دا« دورترکردند

ازاینرو از نظر معظم له وحدت حوزه و دانشگاه یعنی اینکه علم و دین باهم رشد کنند و پیش روند و دربارة 

درنظام اسالمی، علم و دین پابه پا باید حرکت کند. وحدت حوزه و »فرمایند: این وحدت و نتیجه آن می

دانشگاه، معنایش این نیست که حتما بایستی تخصصهای حوزه ای در دانشگاه، یعنی این. وحدت حوزه و

دانشگاه وتخصصهای دانشگاهی در حوزه دنبال بشود. نه، لزومی ندارد. اگرحوزه ودانشگاه به هم وصل و 

خوشبین باشندو به هم کمک بکنند و با یکدیگر همکاری نمایند، دو شعبه از یک مؤسسه علم و دین هستند. 
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دین، یک مؤسسه است و علم و دین باهمند. این مؤسسه دو شعبه دارد: یک شعبه، حوزه های  مؤسسه علم و

علمیه و شعبه ی دیگر، دانشگاه ها هستند؛ اما باید باهم مرتبط و خوش بین باشند، با هم کار کنند، از هم جدا 

فرا بگیرند، دانشگاهی ها نشوندو از یکدیگر استفاده کنند. علومی را که امروزحوزه های علمیه می خواهند 

به آنها تعلیم بدهند. دین و معرفت دینی را هم که دانشگاهی ها احتیاج دارند، علمای حوزه به آنها تعلیم 

بدهند. سرّ حضور نمایندگان روحانی در دانشگاه ها، همین است. چه قدر خوب است که این ارتباطها، برنامه 

 (.69همان، ص«)ترین  وحدت هاستترین و طبیعیریزی و سازماندهی بشود. این، یکی از به

 روشنفکری حوزه و دانشگاه -

یکی از وظایف مهم حوزه و دانشگاه در زندگی اجتماعی مردم روشنفکری و روشنگری است و مقام معظم 

ین ا -ایدبیش از اینکه شما به کجا رسیده -آن چیزی که برای ما مهم است»رهبری در این باره می فرماید: 

کنید. این برای من، مهمتر ت که شما چه نیتی دارید و کار خودتان را چگونه ارزیابی و هدف گذاری میاس

عد قبل از صفر هستید، یا ب -ایدکنید، به کجای راه رسیدهاز این است که شما در این سیری که حاال دارید می

ا و گزارشتان، هم درخود آقایان، این الحمدهلل من، هم در صحبتهای شم -از صفر، و چقدر بعد از صفر هستید

ی در درجه-ی علمی خودمان کنم. برادران عزیز، شما بدانید که من برای اصالح امور جامعهرا احساس می

اول روحانیت و قم که به حداکثر اهتمام نیاز دارد، تا بتواند در جای خودش قرار بگیرد و تکلیف خودش را 

ی به طبقه چشم امیدم -ی پُرمشغله، ایفا کند، و در این کار به این بزرگیرمسألهی عظیم پُدر این دنیای پیچیده

ند، ااند، زحمت کشیدهی شما؛ فضالیی که درس خواندهگویم به گروه شما، اما به همین طبقهشماست. نمی

اهلل ست. بحمدبا مسائل علمی حوزه، با مسائل کشور و مسائل زمان آشنا هستند، و نیروی جوانی هم در آنها ه

دردیداربا اعضای دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، «)ی جوانی درآنها به قدر کافی وجود داردهنوز انگیزه

12/8/76.) 

 

 :روش تحقیق

تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و فرمایشات مقام معظم رهبری به  –این پژوهش با روش توصیفی 

 نجام شده است.مناسبت های مختلف مرتبط با موضوع ا

 اهمیت علوم انسانی-

علوم انسانی از جایگاه ویژه ای در میان علوم برخورداراست از دیدگاه مقام معظم رهبری علوم انسانی به 

ت ای برخورداراسها از اهمیت ویژهاندازه علوم صنعتی و پزشکی مهم است و پیشرفت و نظریه پردازی در آن
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ان های دانشمندپردازی بسیاری ازحوادث و اتفاقات دنیا را ناشی از نظریه (. ایشان71: ش 1388)مجله معارف، 

های اقتصادی و سیاسی و غیره، بسیاری ازحوادث دنیا حتّی در زمینه» فرمایند: دانند و میها میاین رشته

تند ا هسهمحکومِ نظرات صاحبنظران در علوم انسانی است؛ در جامعه شناسی، در روانشناسی، در فلسفه؛ آن

 (.14/2/87های شیراز،دیدار بادانشجویان واساتید دانشگاه«)کنندکه شاخصها را مشخص می

کند می ایشان همچنین در پاسخ یکی از دانشجویان که از کم ارزش بودن این علوم در جامعه گالیه می

ت خودتان گفتید، پیشرفای که در همین علوم انسانی، مثالً تاریخ، جامعه شناسی، و روانشناسی» فرمایند: 

کنید، حقیقتاً بدانید ارزش شما در جامعه و در سطح بین المللی، از یک پزشک پیشرفته یقیناً کمتر نیست؛ 

د، های علمی معروف دنیا چند تا پزشک هستن بلکه بیشتر هم هست. شما االن نگاه کنید، ببینید در این چهره

بینید که تعداد و برجستگی این دومی بیشتراست. منتها باید چند تا جامعه شناس یا مورخ وجود دارند. می

 (.25/6/85دیدار رهبری با نخبگان جوان،«)کار کنید تا پیش بروید

ند. کاز دیدگاه معظم له علوم انسانی جهت دهنده و فکرساز است و مسیر و مقصد حرکت جامعه را تعیین می

وم انسانی این است که ایران کشوری درحال توسعه است توان گفت یکی از دالیل مهم تأکید ایشان برعلمی

ین این شود. تعیو برای پیشرفت و توسعه، الگوی کاملی الزم است که مقصد و مسیر براساس آن روشن می

باشد. چگونگی تفسیرهستی شناسانه از انسان های توسعه برعهده علوم انسانی میالگو و معیارها وشاخص

ساحتی و یا دو بعدی بدانیم تأثیر عمیقی برنظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و  واینکه او را موجودی تک

(. به همین دلیل رهبر 71: ش 1388شود)مجله معارف، فرهنگی دارد وبرهمین اساس الگوی توسعه تعیین می

مطالبی داند؛ دارای دنیا وآخرت؛ این پایة همة اسالم انسان را موجودی دوساحتی می» فرمایند: بزرگوارمی

است که در باب پیشرفت باید در نظر گرفته شود؛ شاخص عمده این است؛ فارقِ عمده این است. اگر یک 

تمدنی، یک فرهنگ و آئینی، انسان را تک ساحتی دانست و خوشبختی او را فقط در زندگی مادی دنیائی به 

ه کلی داند بسان را دو ساحتی میحساب آورد، طبعاً پیشرفت در منطق او، با پیشرفت در منطق اسالم، که ان

متفاوت خواهد بود. کشور ما و جامعه اسالمی آن وقتی پیشرفته است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند، بلکه 

-)دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه« خواهند: دنیا وآخرتآخرت مردم را هم آباد کند. پیغمبران این را می

 (.27/2/88های کردستان،

 

 وضعیت اسفبار علوم انسانی -

های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، وضعیت گذشته به رغم اهمیت و تأثیرگسترده علوم انسانی بر ساحت

وحال این علوم درایران بسیارناگوار است. این علوم از طریق ترجمه متون غربی و به شکل کامالً وارداتی 
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ند ابهره یا کم بهره بودهان آنها از علوم و اندیشه های اسالمی بیوارد کشور شده است. و از آنجا که واردکنندگ

 اند، بدیهی است کههای مختلف وارد کشورکرده اند و به شکلآنچه را در متون غربی بوده کامالً پذیرفته

ه بباشد چون اساساً بر مبانی مادی گرایی وتجرنتیجه این علوم، بی اعتقادی یا سستی در باورهای دینی می

 (.71: ش 1388باشد )مجله معارف، گرایی پوزیتویستی استوار می

، بسیاری از مباحث علوم انسانی» فرمایند: رهبرمعظم انقالب در موارد متعددی به این وضعیت ناگوار اشاره می

هایی هستند که مبنایش مادی گری است، مبنایش حیوان انگاشتن انسان است، عدم مسئولیت مبتنی برفلسفه

نسان درقبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوی به انسان وجهان است. خوب، این علوم انسانی را ا

ها گفتند و نوشتند، عیناً ما همان را بیاوریم به جوان خودمان تعلیم بدهیم، در ترجمه کنیم، آنچه را که غربی

ا هی خودمان را در قالبهای درسی به جوانواقع شکاکیت وتردید و بی اعتقادی به مبانی الهی واسالمی وارزشها

(. ایشان با ابراز گله 8/6/1388ها، دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه«)منتقل کنیم؛ این چیزخیلی مطلوبی نیست

من درباره علوم انسانی » فرمایند: های دینی وقرآنی میها باآموزهمندی از تعارض علوم انسانی در دانشگاه

مان برمبادی و مبانی های دانشگاهی کردم بارها، این اواخرهم همینجور، ما علوم انسانیموعهگالیه ای از مج

متعارض با مبانی قرآنی واسالمی بنا شده است. علوم انسانی غرب مبتنی برجهان بینی دیگری است؛ مبتنی 

ین نگاه غلطی است ا برفهم دیگری از عالم آفرینش است وغالباً مبتنی برنگاه مادی است. خوب، این نگاه،

 (.28/7/88دیدار با بانوان قرآن پژوه کشور،«)مبنا، مبنای غلطی است

اند ولی این مهم در چند سال مقام معظم رهبری گرچه چندین بار در سال جاری درباره این مسئله سخن گفته

در دیدار  84ل (. ایشان در سا71: ش 1388اخیر دائماً ازسوی ایشان تذکرداده شده است )مجله معارف، 

 با این همه تأکیدی که برعلوم انسانی شده، تقریبا»بااعضای محترم شورای عالی انقالب فرهنگی می فرمایند: 

شود و باز همچنان همان اشکال به قوّت خودش باقی است. علوم انسانی هم به همان شکل علوم پایه اداره می

های جامعه شناسی، روانشناسی، تاریخ وحتّی فلسفه زمینه هایی که االن درایم وحرفما آغوشمان راباز کرده

دیدار با اعضای شورای عالی انقالب «)شودوادبیات مطرح است، ازخارج برای ما دیکته می

 (.13/10/84فرهنگی،

 یافته های پژوهش

 الزامات و بایسته های علوم انسانی از منظر آیت اهلل خامنه ای: -

 حث نظری. عنایت به تولید علم و مبا1



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

645 

 

در علوم انسانی آنچه که کامال به چشم می آید و هرکسی که در این حوزه مشغول به تحصیل و کار است 

می تواند به راحتی در یابد که نظریه های کامال اسالمی ایرانی وجود ندارد و هر کدام از این نظریه ها برگرفته 

ه پردازی باید در درون کشور متناسب با نیاز از غرب و روش های غربی و غیربومی است. تولید علم و نظری

ترین ارکان استقالل و پیشرفت کشور تولید علم در همه ابعاد آن جامعه و افراد صورت بگیرد. یکی از مهم

تر اشاره شد ازدیدگاه باشدو همان گونه که پیشاست وبدیهی است که ازجمله این علوم، علوم انسانی می

تقالل در این علوم اگربیشتر از علوم پزشکی و فنی نباشد یقیناً کمتر از آن نیست مقام معظم رهبری اهمیت اس

(. بنابراین تأکیدات مقام 71: ش 1388نمایاند )مجله معارف، زیرا این علوم نقشه راه و الگوی توسعه را می

انی نیز وم انسمعظم رهبری در زمینه تولید علم و نهضت نرم افزاری که نیازمند بحث مستقلی است شامل عل

البته »د: فرماینشود. ایشان در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه های کردستان به همین نکته اشاره میمی

منظورم فقط هم علوم طبیعی نیست؛ اهمیت علوم انسانی کمتر ازآن نیست: جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه. 

 (.27/2/88یانات در دیدار اساتید و دانشجویان کردستان،ب«)... بنشینید فکر کنید؛ نظریه پردازی کنید

شود، ممکن است در درجه اوّل، علم مربوط به البته وقتی از علم صحبت می» فرمایند:ایشان همچنین می

ماعی، کنم. علوم انسانی، علوم اجتمسائل صنعتی و فنی به نظربیاید، اما من به طور کلّی ومطلق این را عرض می

ی، علوم اقتصادی ومسائل گوناگونی که برای اداره یک جامعه ویک کشور به صورت علمی الزم علوم سیاس

دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه «)احتیاج دارد  _یعنی اجتهاد _است، به نوآوری و نواندیشی علمی 

 (.9/12/79صنعتی امیرکبیر،

فتن تحقیق کنید، به فکر الگو گر»... فرمایند: راز میهای شیمعظم له در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه

های غربی وشیوه ترجمه گرائی را غلط وخطرناک بدانید. ما در زمینه علوم بی قید وشرط از نظریه پردازی

 (.14/2/87های شیراز،دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه«)انسانی به نظریه سازی احتیاج داریم

 

 ی چون و چرای نظرات دانشمندان غربی.پرهیز از پذیرش ب2

نباید در علوم انسانی دچار تکرار شد و نظریه هایی که تکراری است را دوباره از سر گرفت. یک محقق 

زمانی می تواند موفق عمل کند که بدون در نظر گرفتن نظر شخصی و تعصبات عقیدتی به تولید علم و نظریه 

ترین مقدمات نواندیشی علمی این است که د.بدیهی است که ازمهمکه نیازاساسی علوم انسانی است بپرداز

های گذشتگان جمود نداشته باشد تا بتواند در فضایی باز و بدون تعصب به تحقیق علمی محقق، برنظریه

های ارائه شده در هر علمی به عنوان پیش فرض تلقی شود راه هر گونه رشد علمی بپردازد. چنان چه نظریه

های . رهبرمعظم انقالب یکی از مصائب علوم انسانی را پذیرش بی چون و چرای نظریهشودبسته می
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(. ایشان همچنین 71: ش 1388دانشمندان غربی دانسته و از آن به نوعی بت پرستی یاد کردند )مجله معارف، 

یط فقط بالی محها عبارت است از نو اندیشی علمی. مسأله تحجّر، یکی از وظایف مهم دانشگاه» فرمایند: می

ها، تحجّر، ایستایی و پایبند بودن به جزمی گرایی هایی که بر انسان ی محیطو افکار دینی نیست؛ در همه

تحمیل شده بدون اینکه منطق درستی به دنبالش باشد یک بالست. آنچه که برای یک محیط علمی و دانشگاهی 

ل علمی، نواندیش باشد. معنای واقعی تولید علم شود، این است که در زمینه مسائوظیفه آرمانی محسوب می

در جمع دانشجویان «)این است. تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوری علمی در درجه اوّل اهمیت دارد

 (.9/12/79و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

 

 . شجاعت و صراحت در بیان دیدگاه های علمی۳

ند که شجاعت و شهامت علمی در ارائه نظریات خود داشته باشد. زمانی یک محقق می تواند موفق عمل ک

اگر روش و سبک جدیدی در حوزه علمی خود در نظردارد جسارت و شهامت ارائه آن را داشته باشد این 

نکته بسیار مهمی است. خصوصا در علوم انسانی که بسیار نیازمند این عنصر با ارزش است. در کالم مقام 

 البته برای نوآوری» فرمایند: این نکته ارزشمند اشاره شده است. رهبرمعظم انقالب می معظم رهبری هم به

شود، دو چیز الزم است: یکی قدرت علمی و علمی، که در فرهنگ معارف اسالمی از آن به اجتهاد تعبیر می

فراوان  دیگری جرئت علمی. البته قدرت علمی چیز مهمی است. هوش وافر، ذخیره علمی الزم و مجاهدت

برای فراگیری، از عواملی است که برای به دست آمدن قدرت علمی، الزم است؛ اما این کافی نیست. ای بسا 

کسانی که از قدرت علمی هم برخوردارند، اما ذخیره انباشته علمی آنها هیچ جا کاربرد ندارد؛ کاروان علم را 

 همان(.«)د. بنابراین جرأت علمی الزم استرسانبرد ویک ملت را از لحاظ علمی به اعتال نمیجلو نمی

 

 .فرهنگ سازی۴

در هر جامعه ای فرهنگ سازی نقش اصلی را دارد. در کشور ما هم برای اینکه موضوعی بتواندجایگاه واقعی 

ا که هخود را پیدا کند و ما را به هدف برساند باید اصل فرهنگ سازی انجام شود. در فضای کنونی دانشگاه

لت تقلیدی دارد، نظریه پردازی بسیار دشوار است. این مسئله نیازمند ایجاد یک نگاه خاص به علم بیشترحا

(. رهبر معظم انقالب 71: ش 1388علوم انسانی در همه سطوح استادان و دانشجویان است )مجله معارف، 

 گویم که باید یکاین را من از این جهت می» فرمایند: به دنبال تأکید بر نواندیشی و پرهیز از تحجر می
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فرهنگ بشود. این نواندیشی، فقط مخصوص اساتید نیست؛ مخاطب آن، دانشجویان و کلّ محیط علمی هم 

 همان(.«)هست

 

 . داشتن نگاه نقادانه و روشمند جهت استفاده از علوم معاصر۵

یل و نقدی آن را در حال حاضر بسیاری از افراد از دانش های روز استفاده می کنند اما بدون هیچ گونه تحل

می پذیرند. در حالی که بسیاری از نظریه هایی که بدون چون و چراپذیرفته می شود دارای ایرادهای اساسی 

هستند یا حداقل با وضعیت فرهنگی و روحی و روانی افراد جامعه ما سازگاری ندارند. بنابراین آنچه که 

ده اند نقد دانش های روز دنیاست. رهبر فرزانه مسلم است و رهبرمعظم انقالب هم بارها بر آن تأکید کر

ها دارند به معنای نفی کامل این علوم اند که انتقادی که به شیوه اخذ علوم از غربیانقالب بارها متذکر شده

دهند که این رابطه به شکل یک طرفه و دانند ولی هشدار میباشد. ایشان ارتباط با علوم روز را الزم مینمی

نباشد. بنابراین باید با نگاه نقادانه آنها را ارزیابی کرد تا معلوم شود قابل پذیرش هستند یا خیر و پذیرش تام 

(. آیت اهلل خامنه ای می 71: ش 1388در صورت پذیرش آیا نیازمند اصالح هستند یا خیر )مجله معارف، 

یزی در دنیا استفاده کنیم؛ بر آن چها بنشینید فکرکنید؛ نظریه پردازی کنید؛ ازموجودی این دانش» فرمایند: 

)دیدار «بیفزاییم و نقاط غلط آن را برمال کنیم. این از جمله کارهایی است که جزو الزامات حتمی پیشرفت است

 (.27/2/88با استادان و دانشجویان کردستان،

یشان باشد. اد میاین تذکر استفاده از علوم غربی همراه با نقد آنها سال هاست که توسط معظم له مورد تأکی

آن چیزی که در فضای علمی ما مشاهده »فرمایند: در دیدار با نخبگان علمی کشورچنین می 1378در سال

گردد این است که دهها سال است که ما متون فرنگی شود که به نظر من یکی از عیوب بزرگ محسوب میمی

کنیم؛ اما در خودمان س آن تعلیم وتعلّم میکنیم و براساخوانیم، حفظ میکنیم، میو خارجی را تکرار می

یابیم! باید متون علمی را خواند و دانش را از هر کسی فرا گرفت؛ اما علم قدرت سؤال و ایجاد خدشه نمی

باید در روند تعالی خود، با روحهای قوی و استوار و کارآمدی که جرأت پیشبرد علم را داشته باشند، همراه 

در جمع دانشجویان و «)د. انقالب های علمی در دنیا این گونه به وجود آمده استشود تا بتواند پیش برو

 (.9/12/79اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ورزند که رابطه ما با غرب درحوزه علوم نیز باید یک رابطه دو سویه باشد. یعنی ایشان همچنین تأکید می

م و آنان هایی مطرح کنیآنقدرقوی باشیم که بتوانیم نظریه پذیریم،های آنان را میهمانگونه که برخی از نظریه

رابطه بین کشورها در زمینه علم باید رابطه صادرات و واردات باشد؛ یعنی در آن تعادل و توازن » بپذیرند. 

وجود داشته باشد. همچنانی که در باب مسائل اقتصادی و بازرگانی، اگر کشوری وارداتش بیشتر از صادراتش 
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کند، در زمینه علم هم باید همین جور باشد. علم را وارد کنید، شود، واحساس غبن میازش منفی میشد، تر

صادرکنید. باید جریان دو طرفه باشد. والّا  -یا بیشتر -کنیدعیبی ندارد؛ اما حداقل به همان اندازه که وارد می

 همان(.«)ستاگر شما دائماً ریزه خوار خوان علم دیگران باشید، این پیشرفت نی

 

 .استفاده از ظرفیت های علمی و فرهنگی داخلی۶

از نکته های بسیار مهم به کارگیری توان ارزشمند علمی و فرهنگی گذشته ایران است . کشور ما با دارا بودن 

سابقه ای طوالنی هم در فرهنگ و هم در علم می تواند در ساختن نظریه ها و بحث های علمی به هر محقق 

راه حل نشان دهد. وقتی به گذشته علمی کشورمان می نگریم، وقتی سابقه فرهنگی را می بینیم  جویای علم

در می یابیم که باید در تحول علوم انسانی از این مؤلفه های داخلی استفاده کرد چرا که کامال مناسب و مطابق 

 ی و فرهنگی و به روزکردن آنها فعالًبا نیاز جامعه ما و مردم ما است. البته چگونگی استفاده از این منابع علم

باشد و باید در جای خود به تفصیل بررسی شود، آنچه در اینجا مهم است اصل توجه به این مورد نظر نمی

سرمایه ملی اسالمی ارزشمند است. این مسئله بسیار مهم بارها مورد تأکید رهبری معظم قرار گرفته است 

های علوم انسانی، قرنها ما در بخشی از رشته» ظم رهبری می فرماید: (. مقام مع71: ش 1388)مجله معارف، 

یند. آجلوتر از دنیا هستیم. خیلی جلوتر از کسانی هستیم که امروز در این رشته در دنیا سرآمد به حساب می

ی دیگر نهای گوناگون علوم انسانی خیلی سابقه داریم. بعضی از علوم انساچرا اینها را دنبال نکنیم؟ در رشته

هم هست که اگرچه از غرب آمده، اما اگر درست دقت کنیم، خمیرمایه آن که عبارت از عقالنیت و تجربه 

 توانست زیست شناسی و اقتصاد واسالمی است. اروپای خرافاتی نمی -گرائی است، از تفکر و روح ایرانی

 سوغات تفکر علم گرایی و تجربهمدیریت و روانشناسی و جامعه شناسی را به این شکل تنظیم کند. این، 

دیدار با نخبگان «)گرائی شرق وعمدتاً ایران اسالمی بود که رفت در آنجا وبه این تحول منتهی شد

 (.12/6/86جوان

شما » فرمایند:معظم له پس از انتقاد از تقلید کورکورانه از دستاوردهای علمی غرب در زمینه علوم انسانی می

ید؛ ما تاریخ، فلسفه، فلسفه دین، هنر و ادبیات، و بسیاری از علوم انسانی دیگری که به مبانی خودتان نگاه کن

ن مواد آ -اندیعنی یک بنای علمی به آن داده-انداند و به صورت یک علم درآوردهدیگران حتی آنها را ساخته

در «)مو مستقل بسازی در فرهنگ و میراث علمی، فرهنگی و دینی خود ما وجود دارد. باید یک بنای این چنینی

شکی نیست »کنند: (. ایشان همچنین اضافه می29/10/84دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق)ع(،

 (.همان«)های محکمی در اینجا دارد؛ یعنی در فرهنگ گذشته خود ماها و مایهکه بسیاری از علوم انسانی، پایه
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 اب قرآنی .به کارگیری و توجه ویژه به آموزه های ن۷

تمام علوم انسانی باید برگرفته از قرآن باشد چرا که اگر غیر از این باشد قطعا ناقص و دارای عیب های زیادی 

خواهد بود.اگر ما می خواهیم علوم انسانی را دچارتحول کنیم باید بتوانیم بر اساس قرآن و آموزه های آن 

مجله های قرآن باشد تا بتواند سبب پیشرفت کشور باشد ) زهبرنامه ریزی کنیم. علوم انسانی باید بر مبنای آمو

ای از علوم انسانی گالیه من درباره »(. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: 71: ش 1388معارف، 

مان بر مبادی و مبانی ما علوم انسانی .بارها، این اواخر هم همین جور -های دانشگاهی کردم  مجموعه

مبتنی بر  بینی دیگری است؛مبانی قرآنی و اسالمی بنا شده است. علوم انسانی غرب مبتنی برجهانمتعارض با 

فهم دیگری از عالم آفرینش است و غالباً مبتنی بر نگاه مادی است. خوب، این نگاه، نگاه غلطی است؛ این 

هیچ گونه فکر تحقیقیِ اسالمی  ای، بدون اینکهمبنا، مبنای غلطی است. این علوم انسانی را ما به صورت ترجمه

های خودمان و در بخشهای مختلف اینها را تعلیم را اجازه بدهیم در آن راه پیدا کند، می آوریم تو دانشگاه

دهیم؛ در حالی که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد. یکی از بخشهای مهم می

های گوناگون به نکات و دقایق قرآن توجه کرد و مبانی علوم انسانی هپژوهش قرآنی این است. باید در زمین

را در قرآن کریم جستجو کرد و پیدا کرد. این یک کار بسیار اساسی و مهمی است. اگر این شد، آن وقت 

توانند بر این پایه و بر این اساس بناهای متفکرین و پژوهندگان و صاحب نظران در علوم مختلف انسانی می

پیشرفت  ها و کسانی که در علوم انسانیتوانند از پیشرفتهای دیگران، غربیعی را بنا کنند. البته آن وقت میرفی

ژوه بیانات رهبری دردیدارجمعی ازبانوان قرآن پ«)دداشتند، استفاده هم بکنند، لکن مبنا باید مبنای قرآنی باش

 (.28/7/88کشور،

 

 .حمایت از محققان و اندیشمندان۸

ه از توان علمی اندیشمندان و پژوهشگران داخلی می تواند بسیار مفید و نتیجه بخش باشد چرا که استفاد

نیروهای بومی داخلی با نیازهای اساسی کشور آشنایی کامل دارند و به خوبی می توانند بر اساس این شناخت 

ردازی پتولید علم و نظریه در تولید علم و تحول سازی نقش مفیدی ایفا کنند. انجام چنین کار بزرگی یعنی

وان تها و فرهنگ ایرانی و اسالمی باید توسط پژوهشگران ایرانی انجام شود و طبیعتاً نمیعلمی متناسب با نیاز

(. 71: ش 1388انتظار داشت فالن پژوهشگر خارجی بیاید و این کار را برای ما انجام دهد )مجله معارف، 

عقب ماندگی ما از دنیای پیشرفته از لحاظ علمی، عقب ماندگی » فرمایند: مقام معظم رهبری  در این زمینه می

بریم. علت هم این است که ملت فهمیم و از او رنج میدانیم؛ این را میزیاد و قابل توجهی است؛ این را می

ما یک ملت دارای هوشِ زیر متوسط نیست که بگوید حاال حقم است. ملت ما ملتی است که دارای هوش 



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

650 

 

-کنند، میها ذکر میگویند. خیلیالی متوسط هوش جهانی است؛ این حرفی است که ثابت شده؛ همه میبا

 (.24/9/87دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت،«)شودگویند، آثارش هم مشاهده می

 .توجه به هدف اصلی)مرجعیت علمی(۹

ی در علوم انسانی صرفاً ارائه چند نظریه در کنار از دیدگاه مقام معظم رهبری مقصود از نواندیشی علم

های علمی جهانی و رسیدن های دیگران نیست. از دیدگاه ایشان هدف اصلی این حرکت باید فتح قلهنظریه

به مرجعیت علمی باشد یعنی به جایی برسیم که حرف اول را در جهان علم بزنیم و دیگران به سراغ ما بیایند 

کشور باید به عزت علمی برسد. هدف هم باید مرجعیت (. »71: ش 1388جله معارف، و استفاده ببرند )م

ایم. یعنی همینطور که شما امروز ناچارید برای علم و علمی باشد در دنیا؛ همان طور که بارها عرض کرده

د، باید نهایی مراجعه کنید که مربوط به کشورهای دیگردستیابی به محصوالت علمی به دانشمندانی، به کتاب

به آنجا برسیم که جوینده، طالب علم، مجبور باشد بیاید سراغ شما، سراغ کتاب شما؛ مجبور باشد زبان شما 

را یاد بگیرد تا بتواند از دانش شما استفاده کند. هدف باید این باشد. این یک آرزوی خام هم نیست. این 

علمی و فناوری قرار داریم، این هم یک  چیزی است که عملی است. این جایی هم که ما امروز از لحاظ

 (.24/9/87دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم وصنعت،«)آمدروزی جزو آرزوهای خام به حساب می

 

 .حرکت پرشتاب و سریع علمی1۰

در حال حاضر با توجه به وضعیت علوم انسانی باید برای ارتقا این علوم حرکت کرد. این حرکت برای شروع 

زمند جهشی بلند است. این جهش در کشور ما شروع شده است اما نکته مهم عدم توقف و حرکت پر نیا

ابی به توان به دستیشتاب در این مسیراست. بدیهی است برای رسیدن به این هدف عالی مرجعیت علمی نمی

تمر و ، مسبرخی افتخارات هر چند بزرگ، غره شد، بلکه برای وصول به این مقصود بزرگ، حرکتی سریع

های اخیر که در این سال»(. رهبر انقالب اسالمی می فرماید: 71: ش 1388شتابان الزم است )مجله معارف، 

ا همسئله تولید علم و نهضت تولید علم، نهضت نرم افزاری، بازگشت به خود، اهتمام به تحقیق در دانشگاه

.. آنچه مهم است این است که این جهش مطرح شده، یک حالت جهشی در این حرکت به وجود آمده است؛ .

باید ادامه پیدا کند. ما در زمینه مسائل علمی دچار عقب ماندگی مزمن هستیم. آنچه که اهمیت دارد مسئله 

ها ادامه ادامه حرکت سریع است. ما باید این سرعت و شتابی را که در حرکت علمی ما وجود دارد، سال

 همان(.«)توقف کنیم بدهیم؛ هیچ جایز نیست که ما اندکی
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 .  برخورداری از چشم انداز و برنامه علمی11

نکته بسیار مهم و ضروری برای تحول، داشتن برنامه ریزی کوتاه و بلندمدت در علوم انسانی است. شاید 

مسئله ای که علوم انسانی بسیار از آن رنج می برد. نداشتن برنامه ریزی دقیق در این حوزه است. انجام چنین 

نیادی، های برکتی نیازمند برنامه ریزی از سوی مسئولین ذی ربط است. سرمایه گذاری برای انجام پژوهشح

ها، جذب و تربیت پژوهش گران ویژه و... از جمله اموری است که اجتناب ناپذیر است. ساماندهی پژوهش

هنگی است )مجله معارف، مسئول اصلی این حرکت نیز از دیدگاه مقام معظم رهبری شورای عالی انقالب فر

در دیدار اعضای این شورا با لحنی گالیه آمیز، مسئولیت اصلی را متوجه 1384(. ایشان در سال71: ش 1388

ما باید در زمینة علوم انسانی یک کار اساسی بکنیم و این حرف، حرفی نیست که »فرماید: آنان کرده و می

الهاست که گفته شده و باید تحقق پیدا کند. چه کسانی امروز به ذهن کسی رسیده باشد؛ نه، این حرف، س

ای که ما ان شاءاهلل پیش خدای متعال با آنها باید این کار را بکنند؟ این مجموعه حاضر و همان مجموعه

در دیدار شورای «)احتجاج خواهیم کرد و امیدواریم از عهده احتجاج هم بربیایند؛ اگر خدای متعال سؤال کرد

 (. 13/10/84فرهنگی،عالی انقالب 

 من در»فرمایند: رهبر معظم انقالب در همان سال در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق)ع( می

اها جایگاه ام که شمجلسه شورای عالی انقالب فرهنگی هم به آن آقایانی که مؤثرترین در فرهنگ هستند، گفته

ام که دو تا شاخصة اصلی وجود دارد: علوم انسانی آن جلسه گفته مهندسی فرهنگی را در این کشور دارید. در

کنیم، معنایش این نیست که روی و علوم پایه؛ هر کدام به جای خود. اگر ما اینجا روی علوم انسانی تکیه می

جا هم بنده یک تکیه صد درصدی دارم؛ کنیم، چرا؛ آنریاضی و فیزیک و شیمی و علوم زیستی تکیه نمی

هم برای خودشان مردانی و کسانی دارند؛ علوم انسانی هم بایستی مردان و کسانی برای خودشان داشته ها آن

دوشاخة اصلی؛ یعنی علوم انسانی و علوم پایة در کشور، سرمایه گذاری  -باشد. باید روی این دو شاخه

)در دیدار «عال دنبال کنیدفکری، علمی، پولی و تبلیغی بشود تا اینکه پیش بروند. علم را بایستی در حدّ ا

 (.29/10/84اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق)ع(،

نده اینکه ب» همچنین رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم می فرماید: 

ها، هم به دانشگاه هم به -ها و خطر این دانشهای ذاتاً مسموم هشدار دادم علوم انسانی در دانشگاه درباره

که امروز رایج است، محتواهایی دارد که ماهیتاً معارض ای  این علوم انسانی. به خاطر همین است -مسئوالن 

بینی دیگری است؛ حرف دیگری دارد، هدف و مخالف با حرکت اسالمی و نظام اسالمی است؛ متکی بر جهان

آیند در رأس نها تربیت می شوند؛ همین مدیران میدیگری دارد. وقتی اینها رایج شد، مدیران بر اساس آ

. رندگیدانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیره قرار می

هایی هستند که موظفند نظریات اسالمی را در این زمینه از متون الهی های علمیه و علمای دین پشتوانهحوزه
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گون. پس های گوناسازیریزی، برای زمینهخص کنند، آنها را در اختیار بگذارند، برای برنامهبیرون بکشند، مش

نظر و نظریات اسالمی است؛ لذا نظام موظف به حمایت اش علمای دین و علمای صاحبنظام اسالمی پشتوانه

دیدار طالب، فضال بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در «)گاه اوستهای علمیه است، چون تکیهاز حوزه

 (.29/7/89واساتید حوزه علمیه قم،

 

 به کارگیری دانش غرب بدون تقلیدکردن -12

استفاده از دانش های غربی زمانی مفید است که بدون تقلید باشد. اگر ما از دانش های غربی استفاده کنیم و 

ازهای چرا که با تقلید کورکورانه نیآن ها را به کار بگیریم و عینًا به جامعه تزریق کنیم بسیار خطرناک است 

جامعه نادیده گرفته می شود و دارویی که در غرب استفاده می شود را به جامعه ای اسالمی که نیازمند داروی 

متناسب با ساختار خود است داده ایم. از دیدگاه رهبر انقالب اسالمی با پرهیز از تقلید گرایی باید از دانش 

علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه مبانی » ین زمینه می فرمایند:غرب استفاده کرد و در ا

گیرد. هر کس که تاریخ رنسانس را خوانده باشد، دانسته باشد، آدمهایش را شناخته باشد، این را کامالً می

 دهد. خب، رسانس مبدأ تحوالت گوناگونی هم در غرب شده؛ اما مبانی فکری ما با آن مبانیتشخیص می

 شناسی و فلسفه و علوم ارتباطات و همهمتفاوت است. هیچ ایرادی هم ندارد که ما از روانشناسی و جامعه

ام که ما از های علوم انسانی که غرب ایجاد و تولید کرده یا گسترش داده، استفاده کنیم. من بارها گفتهرشته

یاد  بگیریم، از غرب یاد بگیریم، از شرقکنیم. الزم است یاد یادگیری به هیچ وجه احساس سرشکستگی نمی

کنیم که خب، اینکه روشن است. ما از این احساس سرشکستگی می -« اطلبوا العلم ولو بالصّین» -بگیریم 

دی شود شاگرد بود؛ شاگراین یادگیری به دانایی و آگاهی و قدرت تفکر خود ما منتهی نشود. همیشه که نمی

اهند خوخواهند؛ سیاست استعماری غرب از قدیم همین بوده؛ میها این را نمیکنیم تا استاد شویم. غربیمی

ر بیانات رهب«)باشد ای در مسائل علمی وجود داشتهای، یک دو درجهدر دنیا یک تبعیضی، یک دو هویتی

 (. در پایان ذکر چند نکته ضروری است: 19/5/90انقالب در دیدار جمعی از دانشجویان،

لوم انسانی اسالمی به معنی مسدود ساختن باب تعامل علمی با غرب واستفاده هوشمندانه مقوله تولید ع -1

های علمی های آنها نیست. این، هم اقتضای عقل وهم توصیه نقل است که از تجربهاز دستاوردها ونظریه

نابراین از نگیریم. ب های معرفتی دیگران را نادیدهها و اندوختههای دیگراستفاده کنیم وانباشتهجوامع و فرهنگ

گری در تمام اجزا و عناصر علوم انسانی غربی رسوخ نکرده نظرمقام معظم رهبری، سکوالریسم، الحاد و مادی

 "آن را، معارض با دین قلمداد کرد. همچنین، الزمه استفاده از علوم انسانی غربی، پذیرش  "همه"که بتوان 

ود، چنانچه بخواهیم از غرب بهره بگیریم؛ ناچار باید تمامی آن نیست که اشکال ش "کلیات"و  "تمامی مفاد
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 "گزینش"و "تفکیک"آن را پذیرا شویم زیرا با یک کل به هم پیوسته روبرو هستیم که در برابر آن، امکان

 وجود ندارد.

، "مصرف"و "ترجمه"، "تکرار"،  "تقلید"اگر از زاویه فرا دینی به این مسئله نظر افکنیم باید بگوییم  -2

را به دنبال نخواهد داشت. جامعه مصرف کننده  -چه دینی وچه غیردینی -ایشرافت وعزت هیچ جامعه

است و دردیده دیگران، اعتبار و منزلتی ندارد. متأسفانه، جامعه ما از  "مغلوب "و "وابسته "رو همیشهودنباله

،  "تولید"دل شده است ومشروعیت به این سو، به مصرف کننده و مترجم محض علوم انسانی غربی ب

علمی را به فراموشی سپرده است. هیچ عقل سلیم ومنصفی، چنین وضعیت اجتماعی  "خالقیت"و  "نوآوری"

 تابد.داند و برنمیوتاریخی حقارت آمیزی را روا نمی

ناختی ششناختی و معرفتهای هستیعلوم انسانی به سبب ماهیت خاص خود، ناگزیر بر یک سلسله گزاره -3

نام نهاد. در واقع ما در این پهنه با دو واقعیت معرفتی روبرو هستیم:  "مبانی"توان آنها را ستوارهستند که میا

 مبانی". در درجه اول، مسئله این است که علوم انسانی غربی، از "علوم انسانی"و  "مبانی علوم انسانی "

 "انسان مسلمان "ما به مثابه یک اند.علیّت یافتهاند و در نسبت به آنها، موجودیت وفتغذیه کرده "سکوالریستی

انیم بد "علم محض"دارند،  توانیم علوم انسانی غربی را که چنین ماهیتی، چگونه می"جامعه اسالمی"و یک 

وستیز وتعارضی میان هویت خود وهویت ایدئولوژیک این علوم احساس نکنیم ویا نسبت به این ستیز و 

علوم "هستند وبه همین سبب،  "مدرنیته"علوم انسانی غربی، محصول ومولود  تعارض، بی تفاوت باشیم؟!

 "معارف نامعتبر"کند ویا آن را از جنس می "نفی "شوند و مدرنیته نیز یا دین را می خوانده "انسانی مدرن

شده وبر  "دین"جایگزین  "علم"سازد. درجهان مدرن، افراد، محصور می "حوزه خصوصی"داندو در می

 یگاه تدبیرحیات انسان تکیه زده است. جا

آن زد.  "تولید"و  "تأسیس".علوم انسانی، قلمروی خارج ازاختیار و اراده انسان نیست که نتوان دست به 4

ای دیگر از علوم انسانی را رقم توان قوه اندیشه را به کار گرفت و گونهدر علوم انسانی یعنی می "اجتهاد"

ها وجبرهای  است، نه الزام "عاملیتهای انسانی"معلول اندیشه ورزی وتعقل زد. علوم انسانی اسالمی، 

؛ برخی که از قدرت علمی ومعرفتی الزم برای تولید علوم انسانی اسالمی برخوردار "ساختارهای اجتماعی"

کان منطقی مهایی از قبیل نبود اها و بهانهنیستند ویا اساساً قائل به این سنخ از علوم انسانی نیستند، توجیه

های خاص ساختاری که جزدر بلندمدت در حوزه علم ویا ضرورت وجود شرایط و زمینه "تولید"و  "تأسیس"

ند، دو اکه مقام معظم رهبری به آن توصیه کرده "اجتهاد علمی "گویند. برای قابل تحقق نیستند، سخن می

 .(1390امع و تخصصی جنگ نرم، پایگاه ج جمشیدی،) ."جرأت علمی"و  "قدرت علمی"چیز الزم است: 
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 اهداف وحدت حوزه و دانشگاه از منظر مقام معظم رهبری: -

طلّاب جوان و عزیز » مقام معظم رهبری در این باره می فرماید:. بلند کردن پرچم اسالم و عظمت کشور: 1

فرزندان و این های علمیه و نیز دانشجویان عزیز، این جوانان، این و زحمتکش و قانع و مومن در حوزه

های ملت، این بهترین و پاکترین عناصر جامعه ما در دانشگاهها؛ باید در خط اسالم و در جهت جگرگوشه

عظمت کشور و بلند کردن پرچم اسالم و بیدار کردن ملتهای عالم و روح بخشیدن به این دنیای مرده بوسیله 

ئن شوند که فردای ایران اسالمی، به مراتب از دستهای استکباری، درس بخوانند و کار و تالش کنند تا مطم

 «.تاین هدف شماست. این هدف وحدت حوزه و دانشگاه اس امروز بهتر خواهد بود

 

آیت اهلل خامنه ای بر ضرورت وحدت روحانیان و دانشگاهیان تأکید  تقویت روح اخوت و صمیمیت: -.2

بدانند، با یکدیگر آشنا و مرتبط باشند، احساس طلّاب و دانشجویان قدر یکدیگر را »دارند و می فرمایند: 

 قوالً  از قبل –بیگانگی نکنند، احساس خویشاوندی و برادری را حفظ کنند و روحانیون در دانشگاهها عمالً 

 شانن و بدهند ارایه دانشجویان و طلّاب به را دینی علوم طلبه و دین عالم کامل هاینمونه که کنند کوشش –

کنند، این همکاری و وحدت اری میهمک عالقه با و مثبت حساسیت با یکدیگر؛ به سبتن دو هر که بدهند

 (29/9/68در دیدار با جمع کثیری از دانشگاهیان و طلّاب،«)حوزه و دانشگاه است

در نهایت باید گفت بی شک یکی از راه های برون رفت از وضعیت فعلی و حرکت به سوی گفتمان اسالمی 

شگاه ها و حوزه است . امروز نمی توان انکار کرد که دانشگاه ما و حتی حوزه نیز به نگاه ایجابی در دان

مصرف کنندگان بزرگ اندیشه های غربی تبدیل شده اند و این درحالی که ما هنوز تولیدات گسترده ای در 

وظیفه  هسطح اندیشه و علوم انسانی نداریم.امید است صاحب نظران حوزه و دانشگاه توجه بیش از پیشی ب

  .خطر تحول در علوم انسانی داشته باشند

 نتیجه گیری:

وحدت بین حوزه و دانشگاه در پیشبرد هدف تحول علوم انسانی نقش اساسی دارد به شرطی که این وحدت 

به شکل درست و کاملی صورت گرفته باشد. پس به نظر می رسد در درجه اول باید میان حوزه و دانشگاه 

 مل سازنده از همه ابعاد برقرار شده باشد تا بتوان علوم انسانی را دچار تحول کرد. ارتباط خوب و تعا

برای ایجاد این تحول در علوم انسانی که خود در حال حاضر در کشور ما وضعیت خوبی ندارد و دچار 

به آنها بحران شده است مؤلفه هایی نیاز است این مؤلفه ها همان مواردی است که مقام معظم رهبری بارها 

د کنند که عبارتند: ارائه نظریه و تولیهای علوم انسانی یاد میاند و از آنها با عنوان الزامات و بایستهاشاره کرده
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علم، پرهیز از پذیرش بی چون و چرای علم، شجاعت و صراحت در بیان دیدگاه های علمی، فرهنگ سازی، 

کارگیری میراث علمی فرهنگی داخلی، به کارگیری آموزه های روز با دیدگاه نقادانه، به به کارگرفتن دانش

های قرانی و توجه ویژه به آن، اعتماد به پژوهشگران و اندیشمندان داخلی، حرکت پرشتاب و سریع علمی، 

برخورداری از چشم انداز و برنامه علمی و به کارگیری دانش غرب بدون تقلید کردن و... بدیهی است که به 

د در علوم انسانی همانطور که از کالم رهبر معظم انقالب اسالمی هم مشخص است عامل کارگیری این موار

اصلی در تحول علوم انسانی است. حوزه و دانشگاه به عنوان دو شاه کلید اصلی در جامعه می توانند در همه 

 ت و تعاملزمینه ها نقش اصلی ایفا کنند. علوم انسانی به عنوان بخش مهمی از سرمایه کشور و ملت اس

 سازنده حوزه و دانشگاه می تواند سبب شکوفایی این علوم شود.

 

 منابع و مآخذ:
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اسالمی بر اساس رهنمودهای مقام معظم  -تبیین مفاهیم کلیدی علوم انسانی». 1389.رودگر، محمدجواد

 .5- 56کتاب نقد، ش  ،«رهبری



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

656 

 

، ترجمة کاوه بیات، چاپ تاریخ روابط سیاسی انگلیس و ایران در دوره رضاشاه.1372زرگر، علی اصغر.

 روین و معین، تهران.اول، انتشارات پ

انتشارات مؤسسه آموزشی و  ،اسالمی سازی علوم انسانی ، آسیب شناسی.  1391 .ساجدی، ابوالفضل

 .پژوهشی امام خمینی رحمه ااهلل

تبیین و تحلیل اسالمی سازی علوم و آثار آن بر ».  1383 .سجادی ، سید مهدی و برخورداری ، رمضان

 .7ی های آموزشی ، سال سوم ، شماره فصلنامه نوآور ، «تعلیم و تربیت

فصلنامه مهندسی  «.ی فرایندنگرییت هاتحول در علوم انسانی موجود و مز». 1392.سلیمی کوچی، ابراهیم 

 .7فرهنگی، سال هشتم، ش 

های تحول در علوم انسانی: حرکت به سمت تحقق علوم  در باب بایستهلی تأم». 1388.سوزنچی، حسین

  .5نامه راهبرد فرهنگ، ش فصل «.انسانی اسالمی

 فصلنامه «.طراحی و تبیین الگوی تدوین خط مشی ملّی تحول در علوم انسانی».1391.عبدی، اسماعیل

 .1مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی، سال اول، ش 

سازی علوم انسانی از  بایدها و نبایدهای اسالمی»  .1391. محیطی اردکان، محمدعلی و علی مصباح 

 .1فصلنامه معرفت فلسفی، ش  ،«اه عالمه مصباحدیدگ

وزارت آموزش و پرورش، مؤسسة فرهنگی منادی تربیت  ،«سیر تفکر معاصر در ایران». 1386.مددپور، محمد

 .نتهرا

اهمیت و ضرورت تحول علوم انسانی و تولید علم دینی و راهکارهای » .1390.پور ارمکی، ابوالفضلامیرز

 .4افت، ش فصلنامه رهی ،«تحقّق آن

  71شماره  «.علوم انسانی و بایسته های آن از نگاه مقام معظم رهبری»،  1388معارف، آذر   یمجله
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د ی در تولیگرایگرایی و ارادهگرایی، عقلبررسی انتقادی رویکردهای تجربه

 مقدماتی نظریه مدیریتی نفس طرحعلوم انسانی اسالمی و 

 دکتر محمد علی گودرزی

 استاد بخش روان شناسی بالینی و عضو پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز 

 mgoodarzi@rose.shirazu.ac.ir 

یت با واقع تاریخ علم شاهد تردیدهای عمیقی در زمینه انطباق ادراکات حسی و عقلی مقدمه و بیان مسأله:

گیری هایی منجر به اصالح رویکردهای علمی و شکلخارج بوده است. در جامعه غرب، چنین تردید

ات گرایی به منظور کنترل و تسلط بر ادراکگرایی و اثباتگرایی، ابطالگرایی، تجربهرویکردهایی مانند عقل

ا در پی داشته است. فیلسوفان حسی و عقلی خالف واقع شده و رشد و گسترش فناوری و علوم پزشکی ر

های عمیقی پیرامون انطباق یا عدم انطباق ادراکات حسی و عقلی با واقعیت )نظریه مطابقتی اسالمی نیز بحث

اند. با وجود این، آنها ضمن پذیرش نظریه مطابقتی صدق، رویکردهای برخاسته از دو قوه صدق( انجام داده

دانند و در کاربرد چنین دیده گرفتن وحی، فاقد اعتبار الزم میحس و عقل را به دلیل جزئی نگری و نا

-تحلیلی-در این مقاله با استفاده از روش مروری روش:تولیداتی برای هدایت و رستگاری انسان تردید دارند. 

گرایی در پاسخ به هدایت انسان به سمت صالح گرایی و ارادهانتقادی اشکاالت سه رویکرد حس گرایی، عقل

گرایی در حل مناقشات مطرح شده در نظریه مطابقتی صدق و تگاری و قدرت پاسخ دهی نظریه ارادهو رس

ی و گرایرویکردهای تجربه گرایی، عقل ها:یافتهگیرد. های معرفت شناسی مورد آزمون قرار میسایر چالش

ای انسانی هد به تبیین کنشگرایی، هر یک بر یکی از وجوه انسان تأکید دارند و به تنهایی قادر نیستناراده

توان مسیری برای تحول علوم انسانی اسالمی مشخص کرد. بپردازند. بنابراین، با اتکاء بر هیچ یک از آنها نمی

باشد که در این مقاله تحت عنوان نظریه مدیریتی نفس ای نوین میبرای تحول علوم انسانی نیاز به نظریه

گرایی های سه نظریه تجربه گرایی، عقلمدیریتی نفس، ضمن حفظ مزیت نظریهگیری: نتیجهنامیده شده است. 

مینه تواند زباشد و میگرایی، توانایی پاسخ گویی به اشکاالت وارده شده به هر سه نظریه را دارا میو اراده

 نظری پویایی را برای طراحی و تدوین علوم انسانی اسالمی فراهم نماید. 
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 گرایی، ارتقاء علوم انسانیقتی صدق، ادراک حسی، ادراک عقلی، اثباتکلمات کلیدی: نظریه مطاب

 

 

 مقدمه و بیان مسأله-1

ند. تمدن ادر تاریخ تفکر انسان دو مقوله عقل و دین تأثیری شگرف در تولید علم و معرفت و هدایت او داشته

ان عقل و توان نماد جریرا مییونان باستان که با تفکر فیلسوفان بزرگی مانند افالطون و ارسطو رشد یافت 

نماد  توانیابد را میگردد و با شروع رنسانس در اروپا پایان میقرون وسطی که از قرن پنجم میالدی آغاز می

 (. 1385جریان دین دانست )زیبا کالم، 

ها های دینی مسیحیت به تدریج تمامی مظاهر جریان عقل را قرناز آن جا که در قرون وسطی، آموزه

شود، به تدریج و در پایان قرون وسطی کند و جریان عقل کامالً از میدان زندگی انسان خارج میکوب میسر

س را های رنسانگیرد که زمینههای دینی مسحیت شکل میای بر علیه آموزهدر تفکر غرب یک حرکت مقابله

 کند. در اروپا ایجاد می

گاه محکمی برای سعادت بشر روی به عنوان تکیهپس از رنسانس، جامعه غرب به سمت اتکاء به عقل 

شود. عقلی که به ماوراء الطبیعه اتکاء دارد و نمایندگان آن آورد و از آن دو شاخه عمده منشعب میمی

ه به گرایان یا خرد گرایان معروفند و عقلی کفیلسونانی مانند دکارت، اسپینوزا و الیپ نیتس هستند و به عقل

و نمایندگان آن فیلسوفانی مانند بیکن، جان الک، جرج بارکلی و دیوید هیوم هستند و به تجربه اتکاء دارد 

 (. 1381گرایان معروفند )هالینگ، تجربه

ند اگرایی پس از رنسانس، هر دو در برابر حاکمیت بالمنازع مسیحیت موضع گرفتهگرایی و تجربهعقل

رایان گبه حقیقت را با اتکاء به مفاهیم اولیه عقلی و تجربه گرایان، معیارهای دست یافتنبا این تفاوت که عقل

 (. 1381اند )هالینگ، معیارهای دست یافتن به حقیقت را با اتکاء به تجربه و آزمایش و حس تعریف کرده

ای است که این دو مکتب فکری کند نظریهگرایان را از هم متمایز میگرایان و تجربهوجه اصلی که عقل

گرایان معتقدند که ادراک انسان به واسطه مفاهیم پیشینی گیری ادراک انسان دارند. عقلحوه شکلدر مورد ن

گرایان ادراک را برخاسته از تجربه گیرد و منعکس کننده واقعیات جهان خارج است، ولی تجربهشکل می

 (. 1385یبا کالم، زنند )زکنند و واقع نمایی آن را نیز به تجربه و آزمایش و حس گره میقلمداد می
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هایی که پس از رنسانس پیرامون دو موضوع حس و عقل صورت گرفته است، به نحو مستقیم و بحث

های اخیر تحت تأثیر قرار داده است. به طوری که برخی از غیر مستقیم تفکرات فیلسوفان مسلمان را در سده

وجاهت  هایی را فاقدخی دیگر چنین یافتهاند و برهای مبتنی بر عقل و حس پرداختهآنها به تصدیق یافته

 اند.علمی و حجیت الزم برای هدایت انسان دانسته

 های پژوهشاهداف و پرسش-2

گرایی در دستیابی به گرایی و تجربههدف مقاله حاضر این است که مزایا و معایب دو نظریه عقل

مورد نظر اسالم برشمرده شود و این های علمی الزم برای هدایت انسان به سوی سعادت و رستگاری ظرفیت

رایی گگرایی و تعیین نسبت این نظریه با دو نظریه عقلگیری از نظریه ارادهاحتمال بررسی شود که آیا با بهره

توان چارچوبی را تعیین کرد که بر اساس آن بتوان به تولید علوم انسانی اسالمی  یعنی گرایی میو تجربه

هدایت انسان به سمت سعادت و رستگاری را داشته باشند پرداخت؟ در مرحله  علومی که ظرفیت و قابلیت

ی نظریه شود، به صورت مقدماتنهایی به منظور پاسخ گویی به اشکاالتی که بر سه نظریه فوق الذکر مطرح می

 های آن برای تدوین علوم انسانی اسالمی مورد اشاره قرار خواهد گرفت. مدیریتی نفس و قابلیت

 ش شناسیرو-۳

تحلیلی و انتقادی استفاده شده است. بر این اساس، اسنادی که سه  -در تحقیق حاضر از روش مروری

اند، جمع آوری و با روش تحلیلی و گرایی را توصیف و نقد کردهگرایی و ارادهگرایی، تجربهنظریه عقل

الش ایم. در پایان تورد بررسی قرار دادهها و اشکاالت آنها را برای تدوین علوم انسانی اسالمی مانتقادی مزیت

های انسان شناسی های ترکیبی و کل نگرانه و مد نظر قرار دادن دیدگاهشده است که با استفاده از روش

های روان شناسی در دو حوزه احساس و ادراک، به طرح نظریه مدیریتی نفس اسالمی و با تکیه بر یافته

 تدوین علوم انسانی اسالمی فراهم گردد. پرداخته شود تا زمینه الزم برای 

 پیشینه پژوهش-۴

 مطابقت یا عدم مطابقت ادراک حسی با واقع ۴-1

اند. اصطالح از یکدیگر تفکیک شده« ادراک»و « دریافت حسی»در روان شناسی معاصر دو اصطالح 

به  های محیطیال پیامهای حسی برای انتقشود که در ارگانبه تمامی فرایندهایی اطالق می« دریافت حسی»
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ردد گهای حسی در مغز اطالق مینیز به فرایند معنا بخشی و تفسیر داده« ادراک»گیرد. اصطالح مغز انجام می

 (. 1395)کورن، وارد و انز، 

هاست ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده است، مسأله مطابقت های اساسی که سالیکی از بحث

های حسی است که از آن تحت عنوان نظریه مطابقتی یا میزان واقع نمایی دریافتهای حسی با واقع دریافت

اند. این مسأله ذهن فیلسوفان یونانی مانند افالطون و ارسطو، فیلسوفان غربی مانند دیوید هیوم، صدق یاد کرده

ود را را به خکانت، پوپر و فیلسوفان اسالمی مانند ابن سینا، شیخ اشراق، فخر رازی، سهروردی و مالصد

معطوف کرده است و در زمان حاضر نیز در بین فیلسوفانی مانند عالمه طباطبایی، آیت اهلل جوادی آملی و 

 آیت اهلل مصباح یزدی به عنوان یک مسأله اساسی مورد بحث قرار گرفته است. 

ی واسطه و ب کنند که ادراک حسی، تماس مستقیمهای ادراک مستقیم یا شفافیت ادراکی بیان مینظریه

های ادراک مستقیم، همه اطالعات الزم برای تشکیل ادراک شخص با جهان بیرونی است. براساس نظریه

(. بنابراین، در این 1979رسند وجود دارند )گیبسون، های ما میهایی که به گیرندهآگاهانه در درون محرک

د و دقیقا کننهای محیط بیرونی را منعکس مییتها اعتقاد بر این است که ادراکات حسی مانند آینه واقعنظریه

ای مطرح همنطبق بر واقعیتند. در میان فالسفه یونان باستان، آراء ارسطو با این نظریه هماهنگ است. نظریه

شده توسط برخی فالسفه اسالمی مانند ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی، مالصدرا و عالمه طباطبایی نیز 

 (. 1394هنگ است )رحیم پور و زارع، با همین نظریه هما

کنند، ذهن انسان در تماس مستقیم و بی واسطه با های ادراک مستقیم بیان میاگر آن گونه که نظریه

آید این است که وجود ادراکات حسی که با واقعیت تطبیق ندارند را جهان بیرونی باشد، سؤالی که پیش می

ه سه توان بیا عدم مطابقت ادراکات حسی با واقع، ادراکات را می چگونه باید توضیح داد؟ از لحاظ مطابقت

دسته تقسیم بندی کرد: ادراکات مطابق با واقع، خطاهای حسی و توهمات حسی. ادراکات مطابق با واقع 

های بیرونی مورد آزمون قرار دهیم. خطاهای حسی، توانیم انطباق آنها را با واقعیتهمان ادراکاتی است که می

ه ادراک هایی را ککنیم، ولی قادر نیستیم برخی از ویژگیها را پیدا میاکاتی هستند که ما به ازاء واقعی آنادر

در مورد سبز  توانیمکنیم، ولی نمیایم در دنیای بیرونی بیابیم؛ مانند وقتی رنگ شلواری را سبز ادراک میکرده

دراکاتی هستند که در غیاب هر گونه محرکی تجربه بودن آن با دیگران به توافق برسیم. توهمات حسی نیز ا

 شنویم، ولی دیگران قادر نیستند همان صدا را بشنوند.شوند؛ مانند وقتی که صدایی را میمی

 نفی واقع نمایی ادراک با توسل به خطاهای ادراکی -۴-2
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ی ادراک حسی مسأله مطابقت یا واقع نمایی ادراکات حسی، عمدتاً تحت تأثیر بحث در زمینه خطاها

توان به عنوان مبنای مطمئنی واقع شده است. افالطون به همین دلیل اعتقاد داشت که ادراکات حسی را نمی

توان در مورد منشاء خطاهای ادراک ( که اعتقاد داشت نمی1997برای دانش علمی قلمداد کرد. گریگوری )

راک حسی را با توجه به این که کدام عامل ای قطعی ارائه داد، تالش کرده است که خطاهای ادحسی نظریه

. خطاهای تقسیم نماید« شناختی»و « فیزیولوژیک»، «فیزیکی»در ایجاد آنها نقش بیشتری دارد به سه طبقه 

های محیطی است مانند پدیده سراب که معموال بر اثر تابش فیزیکی، خطاهایی هستند که منشاء آنها محرک

د. خطاهای شناختی ناشی از تعامل واقعیت ادراک شده با مفروضات در شوشدید نور خورشید مشاهده می

شود. خطاهای شناختی بر دانش منجر می« های ناخود آگاهاستنباط»مورد جهان )دانش قبلی( است که به 

 باشند.ها و غیره( متکی است و تا حدودی تحت کنترل آگاهانه میاندوخته در مورد دنیا )عمق، حرکت، زن

ای هدهد. برای مثال، وقتی فرد به مکعباه به یک شئ خاص، نحوه دیدن آن را تحت تأثیر قرار میشیوه نگ

های ذهنی، خط باالیی را یکبار درجلو مکعب و یک کند، ممکن است بسته به زوایه دید و زمینهنکر نگاه می

یند حاصل آال نور روشن میهایی که به دنببار در پشت مکعب ببیند.  خطاهای فیزیولوژیک مانند پس تصویر

های حسی یا مغز در اثر تحریکات شدید از نوع خاص مانند روشنایی، رنگ، های فیزیولوژیک اندامواکنش

برد: علل فیزیکی و ( دو دسته از علل را برای خطاهای حسی نام می1997حرکت و غیره هستند. گریگوری )

نند کهای حسی اشاره دارد که موجبات خطا را فراهم میهعلل شناختی. علل فیزیکی به ساختار فیزیکی گیرند

ردازند. بر پهای محیطی میها یا دانشی اشاره دارند که به تعبیر و تفسیر محرکو علل شناختی نیز به شناخت

توان گفت که خطاهای ادراک حسی ممکن است در سطح حسی یا در سطح شناختی مبنای این دسته بندی می

 اتفاق بیفتد. 

دهد که در مورد منشاء خطاهای ادراک حسی بین فالسفه اختالف نظر ررسی آراء فالسفه نشان میب

هایی وجود دارد. برخی از فیلسوفان مانند فخر رازی اعتقاد دارند که خطاهای ادراک حسی ناشی از نقص

ها ایر ارگانه سهای حسی بک یا به قول فیلسوفان صورت شئ خارجی توسط ارگاناست که در انتقال تصویر

دهد. برخی دیگر مانند ارسطو، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، عالمه طباطبایی و مال صدرا یا مغز رخ می

ک و صورت شئ خارجی های مربوط به انتقال تصویراند که خطاهای ادراک حسی ناشی از نقصفرض کرده

کند که به درون آن راه یافته است. بنابراین، ینیست، زیرا ارگان حسی به نحو دقیقی آن چیزی را منعکس م

ک یا صورت شئ، قوه عاقله حکم یا تفسیری ناصحیح صادر دهد که بر اساس تصویرخطا زمانی رخ می
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د و دهکند. به عبارت دیگر، خطا فقط در مرحله ادراک و حکم که مقایسه و تطبیق با خارج است رخ میمی

 (. 1387؛ فدایی، 1394د )رحیم پور و زارع، ،های حسی ارتباطی نداربه دریافت

 های ادراکیمفروضات روان شناسی معاصر در مورد خطا ۴-۳

های روان شناسی ادراک در مورد خطاهای ادراکی مطرح شده است، یکی از مفروضاتی که در بحث

وارد با غلب ممفروضه صرفه اقتصادی دستگاه ادراکی است. دستگاه ادراکی طوری ساخته شده است که در ا

صرف کمترین انرژی بهترین کارآیی را داشته باشد. تحقیقات اخیر نشان داده است که این دستگاه که شامل 

حواس، مغز و ارتباطات نورونی بین آنهاست صرفا یک دستگاه منفعل نیست که تصویر اشیاء بیرونی بر روی 

ایین های اشیاء بیرونی در پدهد که ویژگیان میهای اخیر نشآن منعکس و سپس مورد تحلیل قرار گیرد. یافته

هایی در سطح مغز مورد پردازش شوند و محصوالت چنین تحلیلترین سطح )یعنی حواس( استخراج می

گیرد. در اغلب موارد خطاهای حسی، ناشی از قواعدی است که دستگاه ادراکی برای مشاهده عمیق تر قرار می

مفروضات  کننده است و چون وقایع کم تکرار از آن قواعد کلی تبعیت نمیو تحلیل وقایع پرتکرار وضع کرد

شود. به طور مثال، وقتی بر اثر مشاهده باشد و منجر به خطا میدستگاه ادراکی در موارد نادر قابل اتکاء نمی

واز کنند، ن پرگیرد که همه پرندگان قادرند با بالهایشاهای پرندگان، دستگاه ادراکی ما نتیجه میمکرر ویژگی

 (. 1395فرد ممکن است به اشتباه شتر مرغ ناتوان در پرواز را در طبقه پرندگان قرار ندهد )کورن، وارد و انز، 

ی اتوان خطاهای ادراکی را مورد تفسیر قرار داد نظریه ادراک محاسبهی دیگری که بر مبنای آن مینظریه

مطرح شد این پیش فرض را مطرح نمود که همه اطالعات ( 1982باشد. این نظریه که توسط دیوید مر )می

های حسی اولیه وجود دارد. ادراک بر اساس تفسیر مورد نیاز برای پردازش ادراکی در درون درون داده

های حسی، فرایندهای تحلیل، ترکیب و محاسبه مورد شود. در تفسیر محرکهای حسی اولیه انجام میمحرک

وند. رهای درون داده فراتر نمیا وجود این، در این نظریه، دامنه تفسیرها از حدود محرکگیرد. باستفاده قرار می

بر اساس این نظریه، خطاهای ادراکی ناشی از اشتباهاتی است که در فرایند تحلیل، ترکیب و محاسبه پیش 

 های حسی خطایی وجود ندارد. آید و در درون دادهمی

شوند که بازنمایی ادراکی ما از جهان بسیار غنی تر و دقیق ض شروع میهای تلفیقی با این پیش فرنظریه

ها، رود. در این نظریهها در یک لحظه خاص انتظار میتر از آن است که از اطالعات اخذ شده از محرک

ای حسی هشود. ادراک کننده اضافه بر اطالعات در دسترس ارگانادراک بیشتر شبیه استدالل در نظر گرفته می

های درونی دسترسی دارد ای خاص به اطالعات دیگری مانند تجارب قبلی، انتظارات، اهداف و نیتدر لحظه
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های تلفیقی، خطاهای (. در نظریه1983گیرد )راک، های حسی کمک میکه از آنها برای تفسیر درون داده

نتظارات، اهداف و های حسی غیر شفاف یا اضافه شدن تجارب قبلی، احسی ممکن است ناشی از داده

های حسی قلمداد شود. در روان شناسی احساس و ادراک اشکال زیادی وجود های درونی در تفسیر دادهنیت

خرگوش، -بیند. به طور مثال، در شکل معروف اردکها را دست کم به دو صورت میدارد که ادراک کننده آن

-صورت اردک یا در شکل معروف گلدانبیند و هم به ادراک کننده شکل را هم به صورت خرگوش می

بیند و هم به صورت دو چهره که رو در روی هم هستند. چهره، ادراک کننده شکل را هم به صورت گلدان می

اگر ادراکات افراد صرفا منعکس کننده آن چه بود که در خارج وجود داشت، امکان نداشت که ادراک کننده 

به دهد که تجرها و موارد مشابه نشان میرا ادراک کند. این پدیده بتواند در یک شکل واحد، دو شکل متفاوت

ر چگونگی تجربه کنیم دحسی کامالً از شیء بیرونی متأثر نیست، بلکه نحوه تفسیر یا برداشتی که از اشیاء می

 (.1395ها تأثیر دارد )پور اسماعیل، ادراکی آن

طاهای ادراک حسی ممکن است ناشی از نحوه همان گونه که مالحظه کردیم در روان شناسی معاصر، خ

ای هتوان در اندامپردازش اطالعات در حواس پنج گانه و یا مغز باشد. بنابراین، منشاء برخی از خطاها را می

ها دانست. همچنین، در برخی از خطاها ممکن است حسی و منشاء برخی دیگر را در پردازش عقلی محرک

شاء خطا باشد. به عنوان مثال، افرادی که در دستگاه بینایی خود فاقد نحوه تعامل بین حواس و عقل من

هایی قادر نیستند مانند افراد سالم رنگ قرمز را های قرمزپذیر هستند به علت فقدان چنین گیرندهمخروط

 هایی مانند گیالس از درخت با مشکل مواجه خواهند شد زیرا قادرادراک کنند. چنین افرادی در چیدن میوه

های سبز درخت گیالس و میوه گیالس تفکیکی قائل شوند. این گونه خطاها ناشی از نخواهند بود بین برگ

اشد، بباشد. در برخی موارد نیز گرچه محرک دریافت شده برای دو فرد یکسان میفقدان گیرنده قرمزپذیر می

در  خواهد بود. صدای گریه نوزاد بر اثر تأثیر فرایندهای عقلی واکنش دو فرد نسبت به صدای واحد متقاوت

وسط شب ممکن است توسط مادر به خوبی شنیده شود و او را برای شیر دادن به نوزاد از خواب بیدار کند، 

ولی همین صدا توسط پدر به عنوان صدایی مزاحم قلمداد شود و آن را به عنوان صدایی جزئی نادیده بگیرد. 

ند به کای را مشاهده میکن است فردی را که اولین بار چنین صحنهتصویر قاشق شکسته در لیوان آب نیز مم

از آب در  شود قاشق رااشتباه بیندازد و فکر کند واقعا قاشق شکسته است. وقتی به فرد مزبور اجازه داده می

ه شود کبیاورد و آن را مالحظه کند، در نوبت بعدی با مشاهده قاشق شکسته در آب بالفاصله متوجه می

یر حداقل گیری اخگاه ادراکی او چنین خطایی  را ایجاد کرده است و واقعیت قاشق شکسته نیست. نتیجهدست

تجربه  -1تابع تجربه و احساس سه تجربه حسی متمایز و برقراری ارتباط عقلی بین این سه تجربه است: 
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ا احساس قاشقی که تجربه ی -3تجربه بیرون آوردن قاشق شکسته از آب،  -2دیدن قاشق شکسته در آب، 

شق دیدن قا»تواند این حکم را بدهد که شکستگی ندارد. عقل یا ذهن از کنار هم گذاشتن این سه تجربه می

با وجود این، اگر تجارب مذکور در طول «. شکسته در آب نوعی خطای ادراکی است و بیانگر واقعیت نیست

ه تجربه توان گفت کده تغییر خواهد داد. پس میزمان تکرار نشوند عقل حکم خود را بسته به شرایط پیش آم

های متفاوتی را در اختیار ذهن قرار دهد و ذهن از مقایسه تواند دادههای متفاوت در شرایط یکسان میاحساس

ها پی خواهد برد )حسین زاده، ها در طول زمان به واقعیت پدیدههای متفاوت و تکرارپذیری آناین احساس

1384) 

 های آنها در تولید علوم انسانی اسالمیگرایی و خالءگرایی و عقلتجربه -۴-۴

هایی که در زمینه خطاپذیری ادراکات حسی و عقلی در بین دانشمندان غربی و اسالمی با توجه به بحث

ی ااند با تأسیس مجموعهمطرح شده است، شماری از فالسفه غربی مانند هیوم، پوپر و کانت تالش کرده

ری، گرایان با وضع اصول مشاهده پذیناختی به پیرایش ادراکات حسی و عقلی بپردازند. تجربهاصول روش ش

حسی و  اند که انطباق ادراکاتگرایان با اتکاء بر بدیهیات اولیه تالش کردهتکرار پذیری، ابطال پذیری و عقل

ت زیر اند به سؤاالایان نتوانستهگرگرایان و عقلعقلی را با واقعیت امکان پذیر سازند. با وجود این، تجربه

 پاسخ دقیقی بدهند.

گرایی، با تأکید بر دو قوه احساس و عقل انسان و بدون توجه به دو رویکرد تجربه گرایی و عقل -1

پردازد. بر همین گیری به هدایت رفتار انسان میگیری الهی و حتی در مخالفت با این جهتجهت

 حجیت الزم برای تولید علوم انسانی اسالمی دانست. توان این رویکرد را واجد مبنا نمی

یم اطمینان اهای حسی و یا احکام عقل نتوانستهوقتی ناگزیربه تصمیم گیری هستیم و با توسل به داده -2

نند تواگرایی نمیگرایی و عقلحاصل کنیم انجام کاری به سود یا زیان ماست، رویکردهای تجربه

 دامی باید انجام دهیم.پاسخ دهند در این شرایط چه اق

های آن بسیار گسترده تر است، با کدام های علوم حسی و عقلی در مقابل دانستهاز آنجا که ندانسته -3

گرایی لگرایی و عقهای تجربههای حسی یا عقلی که بر اساس نظریهتوان پذیرفت که دانستهمنطق می

 ند. باشهدایت رفتار انسان  برخوردار می باشند از کفایت الزم برایهمواره نیز در معرض ابطال می
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در صورتی که حیات انسان اضافه بر بعد مادی، بعد غیر مادی و اخروی نیز داشته باشد چگونه  -4

توان اطمینان حاصل کرد که علوم حسی و عقلی که خبر از عالم غیب ندارند و همواره در معرض می

 ت اخروی و رستگاری هدایت کنند. تغییر و تحول هستند قادرند انسان را به سمت حیا

 گرایی نظریه اراده  -۴-۵

د. باشاز دیدگاه فیلسوفان اسالمی، اراده صفتی وجودی و از اوصاف کمالی موجود به ما هو موجود می

بحث  اند و درفالسفه اسالمی مانند ابن سینا غالبا اراده حق تعالی را علم به نظام احسن و حُب تعریف کرده

زی، گردد  )سالخورکنند، زیراحقیقت قدرت به علم برمی، علم را قبل از اراده و قدرت اثبات میصفات واجب

1387.) 

اما به اعتقاد متکلمان، حقیقت قدرت غیر از حقیقت علم است. غزالی از اشاعره به صراحت از اصالت  

نخستین تجلی ذات الهی در عالم »گوید: داند. او میکند و نخستین تجلی ذات حق را اراده میاراده دفاع می

خستین در نفس آدمی نیز اراده ن«. تعببر شده است« کُنٍ »کائنات، اندیشه نبوده، بلکه اراده بوده که از آن به لفظ 

خواهم، پس من می» تواند بگوید:اولویت را دارد. بنابراین، هر کس در وجود خود شک دارد برای دفع آن می

داند، در (. هر چند غزالی در مقام خلق )خداوند(، اراده را بر علم مقدم می1387)سالخورزی، «. وجود دارم

، داند )ناوکیتبین افعال اختیاری انسان، اراده را پس از علم به سودمندی عمل توسط عقل امکان پذیر می

1393.) 

کی یرکگور  (،1860-1788(، آرتور شوپنهاور )430-354شماری از فیلسوفان غربی نیز مانند اگوستین )

اند )موحد ابطحی، ( اراده را در زندگی انسان عاملی اساسی قلمداد کرده1900-1844( و نیچه )1813-1855)

1389 .) 

گرایی، بر اساس مباحثات سید منیرالدین حسینی توسط آقای میر باقری به عنوان رکن اخیراً، نظریه اراده 

شده است. بر اساس این نظریه، میر باقری ابتدا با رد  اساسی تحول در علوم انسانی در قالبی نوین مطرح

نظریه مطابقتی صدق و پذیرش این نکته که ادراک انسان لزوما با واقعیت انطباق ندارد معتقد است اراده انسان 

مقدم بر تفکر اوست و به جهت این که گرایشی به سمت انتخاب یک وجه از بین وجوه مختلف یک امر را 

دهد. بنابراین، نوع اراده انسان بر نوع فهم او تأثیر دارد و هر نوع کند، به تفکر جهت مییدر فرد ایجاد م

یابد که اراده به آن تعلق گرفته است. به بیان دیگر، برحسب این که انسان چگونه تفکری در جهتی سامان می

. به طور خالصه، فرایند بیندزیستنی را برای خود برگزیند، عالم را از منظری خاص و متناسب با آن می
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می( گرایان و حتی تلقی رایج در فلسفه اسالگرایان، ابطالگرایان، تجربهشناخت برخالف تلقی رایج )اثبات

یرد گگیری، خلقیات انسان شکل میشود، سپس متناسب با آن جهتگیری اراده آدمی آغاز میابتدا از جهت

هایی که در مرحله قبل ایجاد شده است ی تأمین حساسیتو پس از آن انسان ابزارهای مفهومی خاصی برا

 (.1389فهمد )موحد ابطحی، سازد و متناسب با کیفیت موضع گیری خود عالم را میمی

از دیدگاه میر باقری محور اراده انسان بندگی خدا یا شیطان است. بنابراین، بسته به این که اراده فرد به 

دراک و شناخت او نیز کافرانه یا مؤمنانه خواهد بود. بنابراین، درک، فهم، کدام وجه عمل تعلق گرفته باشد، ا

دارای وصف حق و باطل است، نه وصف صدق و کذب. ادراک  علم و معرفت انسان، برخالف تلقی رایج

باطل با موضوع خود تناسب دارد و برای رسیدن به هدف مربوط به خود )پرستش نفس و دنیا( کارآمد است 

 ق نیز با موضوع خود تناسب دارد و در جهت عبودیت خدای متعال کارآمدی دارد. و ادراک ح

گرایی، اگر گرایشی که انسان به سمت حق دارد تحقق پیدا کند و جنبه عملیاتی به بر اساس نظریه اراده

ه ر این نظریخود بگیرد، او قادر خواهد بود که امور حق را در جهان بیرونی پیدا کند و مورد توجه قرار دهد. د

آن چه که برای حق یا باطل بودن یک موضع گیری مهم قلمداد شده است، گرایش ارادی یا قلبی است که 

 فرد نسبت به آن موضوع دارد.

 گرایینقد نظریه اراده-۴-۵-1

گرایی در این نکته نهفته است که دخالت اراده فرد را در ادراکات یا برجسته ترین ویژگی نظریه اراده

دهد. بدون شک، اگر فردی تصمیم بگیرد رفتارهایی انجام دهد که در های او مورد تأکید قرار میشناخت

هایی را مورد توجه قرار خواهد جهت رضایت الهی باشد، به طور خود آگاه یا نا خود آگاه ادراکات و شناخت

« اده تبعیار»را تحت عنوان داد که به او در جهت رسیدن به رضایت الهی کمک کند. میر باقری چنین تبعیتی 

نامیده است.  نظریه میر باقری این ویژگی را دارد که فرد را نسبت به دستورات الهی که از طریق وحی به 

 تواند فقدان جهتی را که در رویکردهایسازد. بنابراین، این نظریه میانسان رسیده است، حساس و پی گیر می

ند کهستیم مرتفع نماید.  از سوی دیگر، این نظریه به انسان کمک می گرایی با آن مواجهگرایی و عقلتجربه

در مواردی که با تردید روبروست، از دستورات الهی تبعیت کند و از خداوند کریم طلب یاری نماید تا از 

 گرایی وارد استاین طریق در جهت رستگاری و سعادت گام بردارد. با وجود این، اشکاالتی بر نظریه اراده

 شود:ه  مانع بهره برداری از آن در فرایند اسالمی کردن علوم انسانی میک
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شود؟ آیا همین در متن نظریه مشخص نشده است که معیار و مالک جهت داری چگونه تعیین می -1

های او هم بر حق کند که ادراکات و شناختکه انسانی اراده کند در جهت حق گام بردارد کفایت می

های تروریستی مانند داعش داعیه گام برداشتن (. برخی گروه1389)موحد ابطحی،  اتکاء داشته باشد؟ 

شود. در این موارد، در راه حق را دارند، ولی رفتارها و اعمال آنها مورد قبول هیچ مسلمانی واقع نمی

 توان گفت که به صرف تعلق اراده به حق، رفتار فرد جهت الهی پیدا خواهد کرد نمی

مستلزم خلط میان انگیزه و انگیخته است و به هنگام طرح یک مدعا، به جای داوری در  گراییاراده  -2

اصوالً چرا این مدعا طرح »باره خوب/درست یا بد/نادرستی آن مدعا، به بررسی موضوعاتی مانند 

شده است؟ چرا در این زمان مطرح شده است؟ و چه هدفی در طرح این مدعا وجود داشته است؟ 

یرد: گبرای مثال، فرهنگستان علوم اسالمی در برابر علوم و فناوری جدید چنین موضع میپردازد. می

از آنجا که علوم و فناوری غربی در راستای تمتع هر چه بیشتر از لذات دنیوی و مادی به دست »

تواند به عنوان ابزاری برای تقرب به خدا مورد استفاده قرار گیرد )سالخورزی، آمده است، نمی

1387.) 

گرایی در این است که به طور کلی نظریه مطابقتی صدق را که شمار قابل اشکال سوم نظریه اراده -3

ق کند و مفهوم حتوجهی از فالسفه اسالمی آن را پذیرفته اند، در مباحث معرفت شناختی انکار می

م ابل، هدف علکند، ولی برای مفهوم حق تعریفی دقیق ارائه نداده است. در مقرا با آن جایگزین می

 کند. را تحقق اهداف، اراده و خواست بشر معرفی می

 

انجامد که تفسیر مناسب از فهم و علم انسانی را به وارد گرایی به نوع نسبی گرایی مینظریه اراده -4

کند. از این منظر، دیدگاه میر باقری شبیه نظریه کانت است. ها موکول میساختن عنصر اراده به تحلیل

وان تکند. به همین دلیل، هیچ گاه نمیمعتقد بود، ذهن در فرایند ادراک دخل و تصرف می کانت نیز

با واقع ارتباط برقرار کرد. کانت برای فرار از نسبی گرایی به ساختار واحد ذهن در تمام آدمیان 

فاهیم م را مطرح ساخت. با وجود این،« اراده تبعی»متوسل شد و میر باقری برای فرار از نسبی گرایی 

ادراکی که با استفاده از چنین مقوالتی )ساختار واحد ذهن، مقوالت پیشینی، اراده تبعی، جامعه و . . 

 (.1389توانند مدعی واقع گرایی باشند )موحد ابطحی، شود نمی. ( تولید می
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 ده استبه روشنی بیان نش« عقل»و « حس»های و سازه« اراده»گرایی رابطه بین سازه در نظریه اراده -5

 اند. این موضع گیریهایی منفعل و بال اثر در اختیار اراده قرار گرفتهیا حس و عقل به عنوان هویت

در شرایطی صورت گرفته است که هم در بین فالسفه اسالمی و هم در بین فالسفه غربی دو سازه 

تواند ر فرد میجایگاهی ویژه دارد به طوری که عقل و تفک« عقل»و به ویژه سازه « عقل»و « حس»

اراده او را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. همان گونه که بیان شد فیلسوفانی مانند ابن سینا، اراده را 

 دانند. زاده علم می

گرایی، مفهوم اراده به وجهی کلی به کار رفته است و به وجهی از آن سخن رفته است در نظریه اراده -6

ارند. برحسب نظریات فیلسوفانی مانند مالصدرا نفس انسانی ها اراده مشابهی دکه گویا همه انسان

ند کحرکت اشتدادی دارد و متناسب با این حرکت اشتدادی مراتب اراده و ادراکات انسانی تغییر می

 گراییرسد که الزم است مراتب اراده در نظریه اراده(. بنابراین، به نظر می1395)برنجکار و جمالی، 

 های ضمنی نظریه در مراتب مختلف اراده مورد بحث قرار گیرد. تعریف شود و  داللت

گرایی، اراده در همه شرایط مقدم بر شناخت در نظر گرفته شده است. این در حالی در نظریه اراده -7

تلفیفی  هایهای روان شناسی نوین و نظریهاست که بر اساس نظر شماری از فالسفه و بر اساس یافته

شناخت وجود دارد و ممکن است در مواردی نیز شناخت بر اراده مقدم باشد امکان تعامل اراده و 

 (.1393)رسولی پور و یونسی، 

گرایی به توصیف نقش اراده در رفتار انسان نپرداخته است، بلکه از یک نگاه تجویزی به نظریه اراده -8

شده به جهت حق نقش اراده توجه کرده است. بدین معنی که الزم دانسته است تنها اراده معطوف 

تواند به تولید علوم انسانی اسالمی بپردازد. این در حالی است که اگر در چارچوب همین نظریه می

 تواند به روشن شدن مسیربه مسأله نگاه کنیم، تعامل دو اراده حق و باطل در درون انسان است که می

 حق و رد مسیر باطل منجر شود.

 گیری بحث و نتیجه-۵

ند از زمان های بیرونی هستی صدق مبنی بر این که ادراکات حسی و عقلی مطابق با واقعیتنظریه مطابقت

ایی مانند هافالطون تاکنون مورد قبول اغلب فیلسوفان بوده است. با وجود این، این نظریه در برخورد با پدیده

اند ش کردهی و غربی تالخطاهای ادراکی توسط فیلسوفان مختلف مورد نقد قرار گرفته است. فیلسوفان اسالم

که تناقضات به وجود آمده در این نظریه را به یکی از اشکال زیر حل کنند. دسته اول فیلسوفانی هستند که 
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اند. اغلب فیلسوفان مسلمان در این دسته قرار دارند. به انتقادات وارد شده به نظریه مطابقتی صدق پاسخ داده

سل، استراوسن، مور، تارسکی، پوپر، هیوم، کانت و . . . هستند که سعی دسته دوم فیلسوفانی مانند آستین، را

اند قرائت سنتی از نظریه تطابقی صدق را اصالح کنند و قرائتی نوین از آن ارائه دهند که نقدهای یاد کرده

است،  هشده آسیبی به آن نزد. دسته سوم از فیلسوفان در برابر انتقادهایی که به نظریه تطابقی صدق وارد شد

اند. دسته چهارم از فیلسوفان مانند رامسی، ها را برای آن قائل شدهمعنای فایده مندی یا سازگاری با سایر گزاره

اند و آن را از نظام مفهومی خود اصوالً مفهوم تطابق را در مباحث معرفت شناسی مفهومی زائد معرفی کرده

توان در شمار دسته چهارم فیلسوفان قرار را می اند. سید منیرالدین حسینی و میرباقریخارج ساخته

 (.1387داد)سالخورزی، 

در بین فالسفه غربی مشاجراتی که بر سر نظریه تطابقی صدق روی داده است منجر به رویکردهایی  

رب به های مختلفی که در غگرایی و غیره شده است. نظریهگرایی، ابطالگرایی، عقلگرایی، اثباتمانند تجربه

 های ذهنی بهاند با برگشت دادن تمامی مفروضهظور تحول درعلوم انسانی مطرح شده است تالش کردهمن

های بیرونی را تحکیم ببخشند. تحوالتی که در علوم تجربی و مشاهدات بیرونی، رابطه بین ذهن و واقعیت

یادی الشی قدرت کنترل زعلوم انسانی بعد از رنسانس اتفاق افتاده است حاکی از این بوده است که چنین ت

ها و غلبه بر طبیعت داده است. به دست آوردن چنین قدرت کنترلی به تدریج به انسان جهت درمان بیماری

های دینی و متافیزیکی از حوادث و ظهور و بروز سکوالریسم و اومانیسم در جامعه سبب زائل شدن تبیین

 غربی شده است.

گیری رویکردهایی مؤثر در یه تطابقی صدق و به تبع آن شکلهای عمیق در زمینه نظربا وجود بحث

زمینه علم و فناوری، شمار زیادی از فیلسوفان اسالمی با این استدالل که ادراکات حسی و عقلی جزئی و 

 اند و فایدهمحدود دامنه هستند، حجیت علوم برخاسته از رویکردهای حسی و عقلی را مورد انتقاد قرار داده

رد آواند. آن چه که چنین خالئی را به وجود میلوم را برای سعادت و رستگاری انسان انکار کردهمندی این ع

های آن است. اشاره به این واقعیت که قبل از کانت، های علوم تجربی در مقابل دانستهگستردگی نادانسته

عرفت انسانی ی تجربی، اعتبار مفیلسوفان علم تجربی با توسل به مفاهیمی متعالی یا واقعیاتی بیرون از مرزها

شروعیت توانند اعتبار و مهای علوم تجربی بالذاته نمیکردند خود بیانگر این نکته است که دادهرا تضمین می

 کاربرد پیدا کنند، 

گرایی و جهت داری ادراکات انسانی تالش کرده است با وارد کردن و میر باقری با طرح نظریه اراده

راده بر ادراکات حسی و عقلی انسان و با جایگزینی مفهوم حق به جای درست، طرحی مقدم ساختن سازه ا
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با  گرایی میرباقری نشان داد که این نظریهنو برای تولید علوم انسانی اسالمی مطرح نماید. بررسی نظریه اراده

ان ات مختلفی که بر انسشود از بین ادراکو گرایشی که از این طریق در فرد ایجاد می« اراده»اولویت دادن به 

دهد. با وجود شود، ادراکاتی را که در جهت حق گرایش دارند مورد توجه و پی گیری قرار میعارض می

توان این نظریه را از اعتبار الزم ای دارد که بدون پاسخ به آنها نمیگرایی اشکاالت عمدهاین، نظریه اراده

های الزم برای تعریف حق، نسبی گرایی، عدم تعیین مالک برخوردار دانست. خلط بین انگیزه و انگیخته،

اجتناب از موضع گیری نسبت به نظریه تطابقی صدق، عدم تعریف دقیق اراده و اختیار و بی توجهی به امکان 

توان برای این نظریه مطرح کرد)مثالً، ای است که میتقدم شناخت بر اراده در شمار انتقادات عمده

 (.1393ولی پور و یونسی، ، رس1387سالخورزی،

توان نتیجه گرفت که ادراکات حسی و عقلی امری های به عمل آمده در این تحقیق میبر مبنای تحلیل

ایستا و مکانیکی نیست که بتوان آن را به صورت انفکاکی و جدای از سایر قوای انسانی مبنای دریافت حقیقت 

ن  دهند و خودشارونی و عوامل درونی تغییر شکل میدانست. ادراکات حسی و عقلی تحت تأثیر عوامل بی

وان تغییراتی تدهد مینیز ناپایدارند. بنابراین، هر چند با توسل به تغییراتی که در ادراکات حسی و عقلی رخ می

توان اطمینان داشت که ادراکات حسی یا عقلی دهد را تشخیص داد، نمیکه در محیط بیرونی یا درونی رخ می

وان تهایی باشد که در بیرون یا درون انسان قرار دارند. بر همین مبنا، مید مبنای شناخت همه واقعیتتواننمی

ای علوم ههای خود را ندارد. پایهگاه محکمی به منظور استوار ساختن پایهگفت که علوم انسانی کنونی تکیه

وند و شتوسل به عقل تحلیل می شوند، باانسانی کنونی بر اطالعاتی متکی است که توسط حواس ثبت می

شوند. چنین فرایندی به منظورآزمون واقعی بودن یا تطابق مفروضات مجددا با توسل به حواس اعتباریابی می

ایش هدایت هذهنی با دنیای بیرونی در حد خود کارساز بوده است، اما نتوانسته است انسان را در برابر نادانسته

 قش ایفا کند.گیری صحیح او نکند و در جهت

ای هتواند مدیریت حوزه معرفت شناسی انسان را بر عهده بگیرد، فعالیتبا وارد ساختن قوه اراده که می

تواند در جهت حق یا باطل طبقه بندی شود و با پیدا کردن گرایش به سمت حق معرفت شناختی انسان می

ختن د بست. با وجود این، به منظور کاربردی ساتوان با اطمینان بیشتری به تولید علوم انسانی اسالمی امیمی

گرایی الزم است تعریف دقیقی از اراده و مراتب آن ارائه شود، تفاوت و شباهت این قوه با سایر نظریه اراده

های روان شناسی و معرفت شناسی قوای نفس مانند شوق، انگیزه، میل، هیجان، عاطفه و غیره در حوزه

هایی که در رابطه با این دو قوه به دست با قوای حس و عقل و مجموعه یافته مشخص شود، رابطه این قوه
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های روشنی به منظور تشخیص استقرار اراده در جهت حق یا باطل تعریف آمده است تصریح گردد و مالک

 شود. 

 طرح مقدماتی نظریه مدیریت نفس -۶

سمت  باشد، در این قگرایی وارد میارادهگرایی و با توجه به اشکاالتی که بر سه نظریه حس گرایی، عقل

های مختلفی که در سه زمینه فوق مطرح شده است نظریه شود به منظور انسجام بخشیدن به نظریهتالش می

مدیریت نفس مطرح شود تا از طریق این نظریه بتوان به اشکاالتی که بر هر سه نظریه وارد شده است پاسخ 

 داد. 

تواند حضور و م است بپذیریم بر اساس علم حضوری، هیچ انسانی نمیاصل اولی این است که الز

وجود سه قوه حس، عقل و اراده را در خود انکار کند. وظیفه حس، دریافت اطالعات دنیای مادی؛ وظیفه 

عقل، انتزاع و تحلیل اطالعات مادی و وظیفه اراده، ایجاد شوق و انگیزه و میل در جهت انتخاب یکی از 

 باشد. ف عمل میشقوق مختل

اصل دومی این است که هر یک سه قوه حس، عقل و اراده از قوا و ابزارهای نفس هستند. نفس  

 اشد.بباشد. فرماندهی، انتخاب و تصمیم گیری بر عهده نفس میموجودی بسیط و کلیتی یکپارچه و مجرد می

ی کثیری ارتباط برقرار کند و هاتواند به طور همزمان با هویتاصل سومی این است که نفس مجرد می

 بنابراین نفس به عنوان یک موجود مجرد، همزمان با سه قوه حس، عقل و اراده و قوای دیگر ارتباط دارد.

اصل چهارمی این است که تنها نفس است که به عنوان موجودی مجرد توانایی مدیریت و اداره قوای 

شد که وظیفه مدیریت و اداره رفتار انسان را به تنهایی بر بامختلف را دارد و هیچ یک از قوای نفس قادر نمی

عهده بگیرد. بنابراین، رفتار انسان برآیند نفسی است که دسترسی به اطالعات قوای مختلف و قدرت دخل و 

 تصرف در آنها را دارد.

ه کاصل پنجمی این است که نفس حرکتی اشتدادی و تکاملی دارد. به عبارت دیگر، این موجود مجرد 

گیرد واجد ظرفیتی عظیم است تا در تعاملی که از طریق ابزارهای در نازلترین مراتب در کنار جسم قرار می

کند خود را ارتقاء بخشد و باالترین ظرفیت قابل شناسایی جسمانی با دنیای درون و بیرون خود برقرار می

لبته این امکان نیز وجود دارد که در برای یک موجود مجرد که همان خداگونه شدن است را به دست آورد. ا

 اثر عوامل بازدارنده درونی و بیرونی حرکت تکاملی نفس متوقف یا به قهقرا گرایش پیدا کند.



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

672 

 

ه دهد کهای روان شناسی نوین نشان میاصل ششمی این است که به جز قوای حس، عقل و اراده، یافته

 ظه، یادگیری، عواطف و قوای جسمانی دسترسی دارد.نفس برای انجام امور خود به قوای دیگری مانند حاف

اصل هفتمی این است که نفس بسته به ظرفیت تکاملی که پیدا کرده است با استفاده از تمامی قوای خود 

پردازد و در هر مورد واکنش متناسب شود میبه تصمیم گیری در امور درونی و بیرونی که بر او عارض می

 دهد. انجام می

انسان و  های تکاملی نفساین است که تولید علوم انسانی اسالمی باید مبتنی بر ظرفیت اصل هشتمی

 در جهت سیر نفس به سوی حرکت اشتدادی و تکاملی خود باشد.  

اصل نهمی مبتنی بر تعامل بین نفس و قوای آن است. بدین معنی که هر قدر نفس قدرت بیشتری پیدا 

قوای تحت فرماندهی اش را پیدا خواهد کرد و تقویت قوای نفس به  کند توانایی بیشتر در مدیریت صحیح

 های مدیریت نفس کمک خواهد کرد.تکامل توانایی

هایی که منجر به تکامل نفس و های نفس انسانی است. کنشاصل دهمی در مورد مالک صحت کنش

ند در یا پسرفت نفس شوهایی که منجر به تثبیت های الهی آن شوند در جهت اسالمی و کنشتحقق ظرفیت

 جهت غیر اسالمی خواهند بود.

وفان های فیلساصل یازدهمی این است که با توجه به نظریه مدیریت نفس و حرکت اشتدادی آن یافته

غربی و اسالمی در زمینه سه قوه حس، عقل و اراده الزم است مورد تجدید نظر قرار گیرد، به طوری که از 

ر مدیریت نفس به عنوان کنش سازمان بخش به قوای نفس تأکید شود. در این یک بعد نگری پرهیز شود و ب

نطریه، لزومی ندارد که نظریه مطابقتی صدق مورد انکار قرار گیرد و ویژگی مدیریتی به جای این که به قوه 

 شود.اراده نسبت داده شود به نفس نسبت داده می

مجرد اشاره دارد. قوای نفس مانند حس، عقل،  اصل دوازدهمی به رابطه بین قوای مختلف نفس و نفس

دهند اراده، حافظه، توجه، تمرکز، هشیاری و غیره اطالعات الزم جهت مدیریت نفس را در اختیار او قرار می

ات الزم کند و دستورو نفس با تلفیق، تحلیل و ترکیب این اطالعات گام رفتاری بعدی را برنامه ریزی می

 کند.را به قوای خود صادر می برای تحقق برنامه ریزی

اصل سیزدهمی این است که میزان اختیار نفس برای انجام یک عمل یا رفتار خاص به عوامل مختلف 

بستگی دارد. یکی از این عوامل میزان آگاهی نفس از پیامدهای انتخاب شقوق مختلف امور است. دیگری 
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ت ای اسی خود در اختیار دارد. دیگری میزان تجربههاابزارهایی است که نفس برای به عمل درآوردن انتخاب

 هایش در اختیار دارد. ها و اجرای انتخابکه نفس در انجام انتخاب

تواند در اسالمی کردن علوم انسانی مؤثر واقع شود. نکته آخر این است که نظریه مدیریتی نفس چگونه می

نی نفس از یک بعد نگری که رویکردهای نظریه مدیریتی نفس، در عین حفظ جنبه مجرد بودن و روحا

های متفاوت قلمداد گرا دارند فراتر رفته است و نفس را وحدت دهنده کثرتگرا و ارادهگرا، عقلتجربه

کند. بنابراین، در تولید علوم انسانی اسالمی الزم است از یک بعد نگری اجتناب شود. از سوی دیگر، از می

شود، از توانایی آن برای ارتباط برقرار کردن با خالق ی و متکثر قلمداد نمیآنجا که نفس انسان موجودی ماد

. هدف شودشود و از این طریق ظرفیت عظیمی برای تکامل نفس آشکار مییکتا و وحی پرده برداشته می

 اشد.بها برای حرکت در چنین جهتی میعلوم انسانی اسالمی کشف این ظرفیت عظیم و هدایت نفس انسان

     * * * 
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Critical examination of the rationalism, empiricism and  voluntarism in the 

production of Islamic social sciences and preliminary introduction of psyche 

management theory 

Author: Mohammad Ali Goodarzi, Professor of Clinical Psychology of Shiraz University and 

the council member of the Institute for Humanities and Social Sciences Development, e-mail 

address: mgoodarzi@rose.shirazu.ac.ir 

Introduction and Problem Statement: The history of science has been 

witnessed deep doubts about correspondence of sensory and logical perception to 

external reality. In western community, such doubts led to modification of 

scientific approaches and formed a number of approaches such as rationalism, 

empiricism, falsifiability and positivism to control and refine sensory and logical 

perception which led to the development and expansion of technology and 

medical sciences. Islamic philosophers also have done deep discussions about 

correspondence and non-correspondence of sensory and logical perceptions to 

reality (called as correspondence reality theory). However, Islamic philosophers 

while accept the correspondence realty theory, they do not authorize those 

approaches originated in sensory or logical faculties in order to guide human 

being toward salvation and happiness. Method: Using a historical overview, 

analytical and critical method the problems of three approaches of empiricism, 

rationalism and voluntarism have been examined in order to guide human being 

toward salvation and happiness and the advantages of the voluntarism approach 

were examined. Results: Rationalism, empiricism and voluntarism approaches  

emphasize only on one dimension of human being and are not able to explain the 

human being behavior entirely. Therefore, it is not possible to imagine a route 

toward Islamic social sciences based on these one dimensional theories.  In order 

to develop Islamic social sciences we need a new approach which can be called 

as psyche management theory. Conclusion: The psyche management theory, 

while maintained the advantages of the rationalism, empiricism and voluntarism 

approaches have the ability to respond to objections against the above mentioned 

approaches. The psyche management theory can provide a dynamic background 

for the production of Islamic social sciences. 

Key Words: Correspondence theory, sensory perception, logical perception, 

positivism, promotion of the human sciences 
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ر مقام د« نسبت بین وحدت و کثرت»ناتوانی فلسفه صدرایی از تحلیل مسأله 

 فلسفه علوم انسانی اسالمی

 2۵۶نویسنده؛ محمد متقیان
  چکیده؛

دارد و  هیکی از مبانی فلسفی که هر علمی و باالخص علوم انسانی، به آن تکی

است.  «نسبت بین وحدت و کثرت»باید نسبت به آن اتخاذ موضع نماید، مسئله 

های مبنایی فلسفی خود، باید دارای های علوم انسانی در الیههر دانشی از رشته

تحلیلی از نسبت بین وحدت و کثرت باشد و براساس آن تحلیل فلسفی 

 ، مورد بررسی قرار دهد. های رویین دانشیها را در الیهموضوعات و پدیده

در جهان اسالم، دستگاه فلسفی که مورد ارجاع دانشمندان علوم انسانی قرار 

گیرد، ظرفیت فلسفه صدرایی یا حکمت متعالیه است. فلسفه صدرایی، در می

بسیاری از مسائل فلسفی و باالخص در مسئله وحدت و کثرت توانسته است، 

خ در پاس« تشکیک صدرایی»ین میان، نظریه نظریات ارقایی را ارائه کند. در ا

فی تر نسبت به مکاتب پیشین فلسای مترقیبه مسئله وحدت و کثرت، نظریه

ای برخوردار است. لیکن این نظریه، علیرغم پیشرو های ویژهاست و از ظرفیت

شود، برخالف غرض اصلی برد که سبب میای اساسی رنج میبودن از نقصیه

متفاوت را بپیماید و نتواند نسبت واقعی و صحیح میان از طرح آن، مسیری 

 وحدت و کثرت را ترسیم نماید. 

                                                           

 فلسفه فرهنگستان علوم اسالمی قمـ پژوهشگر گروه 256 

 gmail.com313mmsaleh@آدرس ایمیل؛ 
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نگارنده، در این مقاله بر آن است که، ابتدائاً تصویر مطلوب و صحیح از نسبت 

بین وحدت و کثرت را ترسیم نموده و سپس نظریه تشکیک صدرایی را نسبت 

 را شرح دهد.  به آن تصویر ارزیابی کرده و نقیصه مورد نظر

 

مبانی فلسفی، وحدت و کثرت، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، تشکیک خاص، تشأن، علوم  واژگان کلیدی؛

 انسانی اسالمی

 

 

  مقدمه

علوم انسانی، با هر تعریفی که در نظر گرفته شود، مهمترین و مؤثرترین بسته علمی در حیات و زیست 

ود. و شاجتماعی زندگی نوع بشر توسط این علوم انجام می -بشری است، چرا که تعیین خطوط حوزه فردی

از آنجا که وظیفه سیاستگذاری بر دوش علوم انسانی است، نقشی اساسی در جامعه پردازی و جامعه سازی 

گردد تا پیرامون ماهیت این علوم، روش شناسی آن، حیطه و قلمرو آن دارد. و همین خصوصیت سبب می

 تأمل ورزی گردد. 

غربی دارد و چه آنگاه که از مبانی فلسفی  -م به علوم انسانی چه آنگاه که ریشه در مبانی الحادیاهتما

شود، غیرقابل انکار است. این علوم به دلیل اسالمی در راستای تأسیس علوم انسانی اسالمی سخن گفته می

اختن ه نیز در پی تأمالتی برای برسای دارند . و این مقالجایگاه ویژه« انسان»پرداختن به مهمترین موضوع یعنی 

علوم انسانی اسالمی برآمده است. لیکن از آنجا که نگارنده معتقد است نه تنها علوم انسانی بلکه تمامی علوم 

ریشه دارند و باید از بنیادهای فلسفی برخیزند، پس در طرح علوم انسانی اسالمی نیز « خاستگاه فلسفی»در 

 داخت. های فلسفی پرباید به ریشه

ت و نسبت بین وحد»ای که در این نوشتار مورد توجه قرار خواهد گرفت، مسأله فلسفی بنابراین مسأله

دانند. اینکه های فلسفی خود را مُلزَم به تبیین آن میاست که یکی از مهمترین مسائلی است که دستگاه« کثرت

ر هم وحدتی باشد آیا این وحدت، مطلق آیا وحدت در بین اشیاء حاکم است یا کثرت محض؟ و یا اینکه اگ

کند؟ و یا اینکه، هر دو ایده غلط است و باید از تناسب میان و محض است و هرگونه کثرتی را نفی می

 وحدت و کثرت به جای تئوری وحدت گرا یا کثرت گرا سخن گفت؟ 

ستی یا پهنه بیکران هاین سؤالها همان مسائل بنیادینی هستند که مکاتب فلسفی که موضوع تأمل خود را 

قرار داده اند، ناچار از اعالم موضع نسبت به آنها هستند. در این میان گزارشاتی « هستی شناسی»به عبارتی 
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یادین کند، خود حاکی از نگرش بنشود و عمدتاً به دوران یونان باستان بازگشت میکه از تاریخ فلسفه داده می

 ر حل معضالت روبنایی هستی شناختی است. به مسأله وحدت و کثرت و سهم تأثیرآن د

امکان دارد سؤالی در این موقف طرح گردد و آن اینکه؛ اهتمام فیلسوفانه به مسأله وحدت و کثرت چه 

تواند برقرار کند؟ آیا اینگونه نیست که فیلسوف مسائل خود را دارد و دانشمندان ارتباطی با علوم انسانی می

های خود مسائل اختصاصی خود را دارند، و به عبارتی فیلسوف فیلسوف است هعلوم انسانی هر کدام در رشت

توان از آن بطن فلسفی به این متن علمی ارتباط و عالم علوم انسانی هم عالم علوم انسانی؟ با چه منطقی می

 گرفت؟

لسفی ه درنگ فشود، در تبیین وجه نیاز بچنانچه در پاسخ به این سؤال مهم که بخشی از مقاله را شامل می

پیرامون مسأله وحدت و کثرت در راستای مبانی علوم انسانی اسالمی توفیق حاصل گردد، سؤال دیگری نیز 

فاده توان از ذخایر غنی مکاتب فلسفی اسالمی استشود و آن اینکه، آیا برای چنین تبیین فلسفی میمطرح می

لیه در شرح و بسط وحدت و کثرت بر پایه مفاهیم های سه گانه مشاء، اشراق، متعانمود؟ می دانیم که نظام

اند و آخرین بضاعت خود را عرضه کرده اند، آیا این توان محوری و اصول اولیه خود تالش وافری نموده

تواند از عهده تبیین مسأله وحدت و کثرت در راستای تأمین عقبه فلسفی علوم انسانی برآید؟ و فلسفی می

عالیه که راقی ترین دستگاه فلسفی اسالمی است و طرفداران آن سعی در مشخصاً آیا ظرفیت حکمت مت

استخراج علوم انسانی متعالیه از اصول فلسفی آن دارند، توان تحلیل منطقی وحدت و کثرت برای تأمین 

 فلسفه علوم انسانی اسالمی را دارد؟ 

 شود:بنابر آنچه گذشت، سؤال محوری این مقاله اینگونه ترسیم می

ی علوم را جهت تأمین عقبه فلسف« نسبت بین وحدت و کثرت»تواند مسأله دستگاه حکمت متعالیه میآیا »

 «انسانی اسالمی، پاسخی منطقی و معقول دهد یا اینکه این مکتب فلسفی دارای چنین توان فلسفی نیست؟

ا که مقاله ما از آنجشاید توقع آن باشد که، شروع مقاله با ماهیت شناسی علوم انسانی غربی صورت بگیرد ا

در پی کندوکاو در مبانی فلسفی علوم انسانی اسالمی است، پس موضوع علوم انسانی غربی تخصصاً از این 

 ابطال مبانی فلسفی علوم»توان گفت که، یکی از اصول مفروضه این مقاله، همانا مقاله بیرون است. و می

دیگر  شود، وصورت بسته می« ر علوم انسانی غربیانکا»است و براساس این ابطال است که « انسانی غربی

نیازی به پرداختن به ماهیت علوم انسانی موجود نخواهد بود. به عبارت دیگر، بعد از سلبی که درباره علوم 

گیرد، باید علوم انسانی اسالمی را ایجاب و اثبات نمود. اما از آنجا که نگارنده معتقد انسانی غربی صورت می

نی فلسفی برای علوم انسانی اسالمی ضرورت دارد، فلذا این مقاله در پی بررسی یکی از مبانی است طرح مبا

 ریزی علوم انسانی اسالمی است. فلسفی مفروضه برای پی
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 ضرورت مبانی فلسفی برای علوم انسانی اسالمی  .1

تواند شود، نمیمیتجویزی تشکیل  -های توصیفیای از گزارهعلوم انسانی و هر علم دیگری که از مجموعه

ود. هر تواند بدون روش تحقیق به پیش برریشه در مبانی دقیق فلسفی نداشته باشد. درست نظیر آنکه نمی

علمی ناچار است بر بنیاد مفاهیم و اصولی پیشین بناگردد و استحکام بنای خود را از آن اصول موضوعه وام 

ی شناسی اسالمی نیست، بلکه هر دانشمندی در علوم تجرببگیرد. این ادعا منحصر به دستگاه مبناگرای معرفت 

و انسانی تصدیق خواهد کرد که برای ورود در مطالعات طبیعی و انسانی، بدون اتکاء به اصول پیشین عمل 

 نکرده است، هرچند که او به آن اصول و مبانی خودآگاهی نداشته باشد. 

های علمی مبتنی بر اصولی است که پژوهش»ویسد: نیکی از اساتید علوم انسانی در این باره چنین می

می ای از این اصول پایه تحقیقات علاند بدون اینکه درصدد اثبات آنها برآیند. پارهدانشمندان آنها را پذیرفته

« ند.تواند به تهیه قوانین اقدام کدهند. به عبارت دیگر، بدون پذیرفتن این اصول پژوهنده نمیرا تشکیل می

 (504، ص1364اری، )شریعتمد

ردد، با هر تقریری که از آن ارائه گ« اصل علیت»علوم بدون بنیاد اصول فلسفی نیستند، به عنوان نمونه؛ 

اصلی است که همه دانشمندان ناچار از پذیرش آن هستند و اصوالً پژوهش علمی آنان ذیل این اصل به پیش 

ای از علل و عوامل ایجاد کننده آن پدیده ده یا حادثهرود. درست آنجایی که در هنگامه مواجهه با یک پدیمی

کنند، یعنی در پارادایم علیت قرار دارند و صُدفه و بخت و اتفاق را درباره امور حادث و و حادثه سؤال می

 (277، ص1390ممکن باور ندارند. )کارناپ،

نقد و نقض جدی قرار  شاید چنین ایراد گردد که اصل علیت از آن اصولی است که در جهان غرب مورد

، 1378اساس رابطه علیت را به چالش کشیده اند. )پی برنان، « اصل عدم قطعیت»گرفت و اصولی مانند 

( پاسخ این است که، آنچه نگارنده بر آن اصرار دارد، اتکاء علوم بر اصول موضوعه و بنیادین است، 158ص

نقد قرار گرفته باشد، لیکن همان کسانی که این و شاید در این میان یکی از اصول مانند اصل علیت مورد 

اند خود ناچار به جایگزینی اصول بنیادین دیگری شده اند. این نکته نظیر آن بیان اصل را مخدوش دانسته

پردازند و مشهور از ارسطو است که، برای نقد فلسفه باید فلسفه آموخت. کسانی که به نقادی اصل علیت می

اند و چنین ورودی کار فیلسوفانه است و درست در در الیه بنیادین مفاهیم ورود کردهیابند آن را ناقص می

خواهند اصل علیت را به چالش بکشند باید اصل دیگری را دهند و میهمان نقطه که عمل فلسفی انجام می

 جایگزین سازند و این همان حرکت در الیه مبانی فلسفی علوم است.

گیرد. دانشی که معتقد است از قرار می« فلسفه علم»اتی، تحت عنوان دانش در دوران کنونی چنین مطالع

کند. این فلسفه که عمدتاً ناظر بر مبانی فلسفی علوم تجربی است دانشی مبانی و بنیادهای علوم بحث می

د یشاید این سؤال پیش بیاید که چرا با»کند. های تحقیق مورد استفاده در علوم را بررسی میاست که روش

این کار را به فیلسوفان سپرد نه به خود دانشمندان، سؤال خوبی است و یک پاسخش این است که نگاه کردن 
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دهد ژرف کاوی کنیم و از مفروضات پنهان پژوهش علمی پرده به علم از منظر فلسفه، به ما امکان می

 (14، ص1393اکاشا، «)برداریم.

د های بنیادین متقاعگیرد و آنها در پژوهشطبیعی صورت می اتفاق و اجماعی که در میان دانشمندان علوم

این میان  شود. شاید مخالفینی درسازند، سبب پیدایش فلسفه علم میشوند که بر بنیادهای دیگری خانه میمی

وجود داشته باشند، که امری بعید نیست، لیکن آنچه که مهم است این سخن است که، عوامل شکل گیری 

م که به عبارت نویسنده فوق، نگاه کردن به علم از منظر فلسفه است در تحقیقات علمی دانش فلسفه عل

دانشمندان پیشین نیز وجود داشت. دانشمندانی که هم در علوم طبیعی و هم در علوم پایه ممتاز بودند و هم 

 پالنکو  انیشتین کردند، کسانی مانندتأمالت بنیادین خود را در قالب فلسفه ورزی به جامعه علمی عرضه می

های فلسفی ویژه خود را داشته اند و هم درنگو ..... که هم در عرصه تحقیقات علمی صاحب نظریه بوده

 گردد. اند، و همین امر نیز سبب شکل گیری فلسفه علم می

خواهد مسائل فلسفی را در حوزه علوم در هر صورت، فلسفه علم اختصاص به علوم طبیعی دارد و می

و تجربی پی جویی کند، و اما درباره علوم انسانی چه باید گفت؟ آیا این علوم هم در بنیادهای فلسفی طبیعی 

 ریشه دارند؟ 

لسفه پیرامون نسبت علوم انسانی و ف عالمه مرحوم محمد تقی جعفریبرای تدقیق بیشتر این بحث، عقیده 

 علم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

نویسند: میان علوم انسانی و علوم طبیعی و نسبت آن دو با فلسفه علم چنین میایشان ابتدائاً در مقایسه 

امروزه فعالیت فلسفه علم بیشتر متمرکز در علوم طبیعی است تا علوم انسانی، زیرا که موضوع علوم انسانی »

 مستقیم و عبارت است از انسان دارای صدها بعد با اهمیت مادی و معنوی. از طرف دیگر اکثر این ابعاد چه

، لذا گیرندهای وی قرار میچه غیر مستقیم تحت تأثیر اراده و تصمیم و تلقین و تجسیم و آرزوها و آرمان

توان درباره علوم انسانی با آزاد گذاشتن امور فوق )اراده، تصمیم، تلقین، تجسیم، آرزوها، آرمان ها( در نمی

نمود تا در مقدمات و نتایج و ثبات و تفسیر و تحول آنها ریزی نوع انسانی، اصول و قوانین جزمی برای او پی

 (183، ص1379جعفری، «) های فلسفی بوده باشد.علومی را در نظر گرفت که قابل بررسی

 فراگیر -عامل یکم»عامل برای گریز علوم انسانی از فلسفه علم برمی شمرد:  2ایشان در موضعی دیگر 

است که اگر نیازهای اساسی انسان منتفی نگردد نتایج جبری خود را  نبودن فلسفه علم در علوم انسانی، این

به بار خواهد آورد. و اما اگر نیازها برطرف شد، موضع گیری و موقعیت انسان در ارتباطات چهارگانه )ارتباط 

انسان با خویشتن، با خدا، با جهان هستی، با همنوع خود( چه خواهد شد؟ هنوز اصول قوانینی علمی 

عامل ( »189)همان، ص« وی این سؤال نبوده است، اما فلسفه آنها را مورد بررسی و تحقیق قرار بدهد.پاسخگ

ضادی های گوناگون و گاهی متتوان بازتاببرای شناخت علت فراگیر نبودن فلسفه علم علوم انسانی، می -دوم

 (192)همان، ص « ظر گرفت.دهند در نها در ارتباط با موضوعات و حوادث از خود بروز میرا که انسان
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همانطور که پیداست ایشان از دو عامل؛ فقدان اصول و قوانین علمی / غیرقابل پیش بینی بودن رفتار انسان 

 ها، به عنوان عوامل اساسی گریز علوم انسانی از فلسفه علم یاد کرده اند. 

با  توانست و آن اینکه نمیسازد که، نظر ایشان از جهتی مصیب ااندک دقتی در بیان ایشان روشن می

فلسفه علم موجود که در حقیقت فلسفه علم تجربی است علوم انسانی را تحلیل فلسفی نمود. و آن دو عامل 

فه علم موجود تواند ذیل فلسیاد شده نیز سنخیت با علوم طبیعی و تجربی دارند و فلسفه علوم انسانی نیز نمی

نماید که، آیا با این وصف علوم انسانی را ساسی این نوشتار رخ میقرار بگیرد. اما از جهتی دیگر، سؤال ا

می دانید و معتقدید که به هیچ اصلی پیشین بازگشت ندارند؟ آیا هیچ اصل فرادستی « بی بنیاد»هایی دانش

ا توان از فلسفه علمی سخن گفت که ناظر بر علوم انسانی بحاکم بر تحقیقات علوم انسانی نیست؟ یعنی نمی

 تصاصات آن باشد؟اخ

توان قوانین جزمی برای انسان که موضوع علوم انسانی است ایشان فرمودند که، انسان آزاد است و نمی

آزاد »ریزی نمود. این سخن، چندان سازگار با قامت رسای فیلسوف ما نیست. مگر نه این است که گزاره پی

زی انسان ریتواند اصلی فلسفی باشد برای پییخود م« بودن انسان و حاکمیت اراده انسان بر قوانین جزمی

و  تواند قالب گیری شودپردازد، و انسان هم نمیشناسی مورد نیاز در علوم انسانی. علوم انسانی به انسان می

کند. آیا رفتارهای انسان، عمل انسان دارای ماشینیزه گردد درست، اما انسان که در جهان بی قانون زندگی نمی

اصطیاد نمود؟ حتی اگر هم بپذیریم که هیچ « فلسفه عمل»ت که بتوان آن فرآیند را در ضمن فرآیندی نیس

 تواندخود یک اصل و قانون حاکم است و می« اصل اراده آزاد»تواند فرادست انسان باشد همان قانونی نمی

 خاستگاه فلسفی علوم انسانی قرار بگیرد.

توان طرح فلسفه علم را برای علوم انسانی در نظر گرفت یبنابراین، اگر مقصود ایشان این باشد که نم

های علوم انسانی خواهند داشت که ای جدی با فیزیکالیستای درست و بجاست، و در این نگاه معارضهنکته

ناسی که جامعه ش اگوست کنتمعتقدند علوم انسانی هم باید روش علوم طبیعی را اتخاذ نمایند. افرادی نظیر 

( قطعاً اصول فلسفی علوم طبیعی را بر روی علوم 11، ص1389نام نهاده بودند،)گیدنز، « جتماعیفیزیک ا»را 

گسترانند. لیکن اگر مقصود این باشد که علوم انسانی به دلیل دو عامل پیش گفته امکان تأسیس انسانی نیز می

 ور که گذشت، همان ادعایاصول فلسفی پیشین برایشان وجود ندارد، این بیان خالی از دقت است. و همانط

خود یک اصل فلسفی در حوزه انسان شناسی است که « قانون ناپذیری رفتار انسان»و یا « آزاد بودن انسان»

 تواند محمل علوم انسانی مربوطه قرار بگیرد. می

ی لسفهای فسخن گفت که مُجدانه ریشه عالمه محمد تقی مصباح یزدیتوان از نظر در برابر ایده فوق، می

در اهمیت فلسفه علوم انسانی همین بس که حل بسیاری از مسائل »کند: برای علوم انسانی را پیگیری می

چ علمی ای است که هیهای فلسفی آنها برمی گردد. از طرف دیگر، مسائل انسانی به گونهعلوم انسانی به ریشه
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ام ت و مسائل آن را حل کرد. بنابراین تمتوان منفک از دیگر علوم انسانی به بحث نشساز علوم انسانی را نمی

 (23، ص1389)مصباح یزدی، « مسائل علوم انسانی به مبانی فلسفی آن وابسته هستند.

ایشان در موضعی دیگر از ارتباط علوم انسانی با هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی گفته و 

است  هستی شناسی از مقوله شناخت و معرفت: »کنندتأثیر هستی شناسی بر مسائل انسانی را چنین ترقیم می

و چه صحیح و چه غلط در علوم دیگر تأثیر دارد.....دانشمندان مادی در حل مسائل علمی متأثر از بینش 

شان هستند و علمای الهی متأثر از بینش الهی شان. این یک واقعیت است. اینکه حق با کدام است، مادی

وناگون های گشود. انسان در بحثبپردازد، بلکه هستی شناسی مطرح می ای نیست که علم به حل آنمسئله

توان مسائل انسانی را از هستی شناسی جدا کرد. فاکتورهای اصلی متأثر از جهان بینی خویش است. نمی

 (27)همان، ص« مسائل در هستی شناسی است و بقیه فرعند.

کنند که در مباحث آتیه به آنها پرداخته اره میدر ادامه نیز به اصول مورد نظر هستی شناختی خویش اش

 خواهد شد. 

ای حال، آنچه مسلم است علوم انسانی بسان هر علم دیگری بی بنیاد نیست و در درون اصول و علی

 قواعد فلسفی      غوطه ور است و رنگ فلسفه بر آنها نشسته است. 

متعمقین در حوزه فلسفه علوم انسانی است،  از اساتید فلسفه دانشگاه و از داوری اردکانیجناب دکتر 

فه در علم تأثیر فلس»گوید: ایشان درباره تأثیر فلسفه بر علم جدید و علی الخصوص علوم انسانی چنین می

جدید مثل تأثیر هوا در زندگی و رشد نباتات و حیوانات است، با وجود این، بیان نسبت میان آن دو چندان 

تماعی به های علوم اجانسانی قرابت و مناسبت با فلسفه ظاهرتر است و سیستم آسان نیست. البته در علوم

فلسفه شباهت دارد. دکارت گفته است که، ریشه درخت شناسایی مابعدالطبیعه، و تنه آن فیزیک و شاخ و 

 برگ آن علوم دیگر و ثمره آن تکنیک و اخالق است...... اگر الزم نیست که فیزیکدان به یک حوزه فلسفی

ای شناسم که از این تعلق معاف باشد. طایفهتعلق داشته باشد، و معموالً هم ندارد، کمتر عالم اجتماعی را می

خاصی  های اگزیستانس در علوم اجتماعی مقاماند و دارند. فنومنولوژی و فلسفهبه پوزیتویسم وابستگی داشته

 «شناسم که به یک حوزه فلسفی وابسته نباشد.دارد. در حال حاضر هیچ عالم بزرگی را در علوم انسانی نمی

 (157، ص1386)داوری اردکانی، 

های علوم انسانی هستند، همین امر کافی است که برای کسانی که منکر هرگونه مبنای فلسفی در پایه

طالعات م مجموعه سؤاالتی از مفاهیم مفروضه در اختیار ایشان قرار بگیرد تا به این نکته التفات پیدا کنند که در

 انسانی خود در دنیای مفاهیم و اصول فلسفی غوطه ور بودند و خودآگاهی به آنها نداشتند. 

اینکه نظریه چیست؟ علم چیست؟ کدام روش تحقیق درست است؟ صحیح و غلط چیست؟ آیا صحیح 

 و غلطی وجود دارد یا اینکه همه چیز هم صحیح است و هم غلط است؟
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قت توان انسان شناسی کرد؟ حقینی است( چیست؟ با کدام مبنای فلسفی میانسان )که موضوع علوم انسا

شود؟ با کدام مبنای فلسفی حقیقت و ماهیت اجتماع مورد جامعه چیست؟ جامعه از چه عناصری تشکیل می

 گیرد؟بررسی قرار می

ا این شود، و ب رسد که باید بدان پرداختههایی هستند که به ذهن هر فردی میاین سؤاالت کمترین گمانه

دهد برای وصف، باید گفته شود که علوم انسانی آبستن فلسفه است. یعنی این علوم با مطالعاتی که انجام می

کشاند و این هم به این دلیل است که، آن های متعدد میکند و فلسفه را به وادیفلسفه موضوع سازی می

فی. دنیای انسانی دنیایی آکنده از رمز و رازهای ای است مصبوغ به صبغه فلسحوزه مطالعات انسانی حوزه

ای دانشمندان های فلسفی برتواند هزاران پرسش پیش روی فالسفه بگشاید. فلذا انکار عُلقهفلسفی است و می

 علوم انسانی، انکاری نابجا و بیهوده است. 

ای اطعانهانی دفاع قیکی از اساتید فلسفه که از نقش فلسفه مطلق و فلسفه مضاف در تولید علوم انس

هر علمی از علوم انسانی، یک سیستم »نویسد: کند، در تفسیری خاص از فلسفه علوم انسانی چنین میمی

دهد و فلسفه آن علم، یعنی آگاهی به آن آگاهی، وقتی یک عالم به علمی وسیع و هدفمند آگاهی را تشکیل می

، 1391پاه، )میرس« داند که بداند.شود که میفردی تبدیل می از علوم انسانی، فلسفه آن علم را به دست آورد، به

 (171، 2ج

فلسفه علوم انسانی یعنی آگاهی به آگاهی، یعنی اشراف بر ماهیت علوم انسانی، انسان و ابعاد وجودی او، 

نه  گیرندهای فردی و جمعی انسان و بسیاری مسائل دیگری که متعلق تأمالت فلسفی قرار میو ساحت

ات علمی، و روشن است که آن تأمالت فلسفی باید از اصول بنیادین ارتزاق نمایند و بی ریشه و پادرهوا تحقیق

 نباشند. 

 ضرورت مبنای وحدت و کثرت برای فلسفه علوم انسانی اسالمی  .2

ای آن بعد از آنکه روشن گشت که برای عطف نظر به علوم انسانی باید به بنیادهای فلسفی و مابعدالطبیعه

رسد که اصول فلسفی مورد نظر مورد بررسی قرار بگیرند و سهم تأثیر آنها جه نمود، حال نوبت به آن میتو

 در ساختار علوم انسانی وضوح بیشتری پیدا کند. 

پیرامون مبانی فلسفی علوم انسانی اسالمی جمع آوری  عالمه مصباح یزدیهای در گزارشی که از اندیشه

وجود رابطه علیت میان موجودات، مراتب »بنیادین مد نظر قرار گرفته است؛ شده است، چند اصل و قاعده 

داشتن موجودات، تقسیم موجودات به مادی و فرامادی، تدریجی بودن عالم ماده و موجودات متعلق به ماده، 

 (35، ص1389)مصباح یزدی، « هدفمندی جهان، اصالت فرد یا جامعه.

اد از مبانی پنج گانه تعلیم و تربیت اسالمی چنین ی« ربیت اسالمیفلسفه تعلیم و ت»هم ایشان در پروژه 

مبانی معرفت شناختی، مبانی هستی شناختی، مبانی الهیاتی، مبانی انسان شناختی، مبانی ارزش »کنند: می

و در ادامه ذیل مبانی هستی شناختی اصول بنیادین مورد نظر خود را که باید برای تعلیم و تربیت « شناختی
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وجود ممکن، وجود »کنند: های علوم انسانی در نظر گرفت چنین احصاء میمی به عنوان یکی از رشتهاسال

تأثیر و تأثر )علیت( میان موجودات، امکان؛ مالک نیاز به علت، ضرورت علی معلولی، سنخیت علی معلولی، 

وجودات به مادی و سنخیت یک نوع علت با چند نوع معلول و برعکس، مراتب داشتن موجودات، تقسیم م

)ر.ک؛ مصباح « فرامادی، تدریجی بودن عالم ماده و موجودات متعلق به ماده، وجود تزاحم در عالم ماده.

 (1390یزدی،

ه کند که به محدوده موضوع این مقالتوان نوشت، لیکن ضرورت ایجاب میپیرامون مباحث فوق بسیار می

 له گردد. اکتفا گردد و سایر تفصیالت به مقامی دیگر احا

 به دو نکته در این مقام باید توجه نمود؛

از دیدگاه صدرا و تأثیر آن در بناء « نسبت بین وحدت و کثرت»موضوع این مقاله پی جویی مسأله  -1

 علوم انسانی بایسته )اسالمی( است. 

همان گونه که گذشت یکی از اصول هستی شناختی را  عالمه مصباح یزدیاز دیگر سوی، جناب  -2

این  است. مقصود ایشان از« مراتب داشتن موجودات»بینند همانا ی مبانی فلسفی علوم انسانی الزم میکه برا

« میفلسفه تعلیم و تربیت اسال»است. چنانچه در کتاب « تشکیک وجودی صدرایی»عبارت، اشاره به نظریه 

توجه کنیم، درمی یابیم  ها و دارایی هایشاناگر به تفاوت موجودات براساس برخورداری»چنین آمده است: 

ای که هر مرتبه باالتر از مرتبه ها مرتب کرد، به گونهها و داراییتوان آنها را برحسب این برخورداریکه می

توان گفت، موجودات دارای مراتب مختلفی از برخورداری و تر برخوردارتر و داراتر باشد. پس میپایین

توان گفت موجودات مراتب نامند. پس میمی« کمال»ارایی را دارایی وجودی هستند. این برخورداری و د

ک تشکی»مختلفی از کمال وجود را دارند. با توجه به آنچه صدرالمتألهین در حکمت متعالیه تحت عنوان 

تر مبتنی نموده است، مراتب داشتن موجودات به نحوی روشن« اصالت وجود»بیان کرده و آن را بر « وجودی

در این تبیین اساساً کل عالم هستی از سنخ واحد و دارای حقیقتی یگانه در عین حال، شامل  قابل تبیین است.

مراتب مختلف است و از این جهت، همه هستی شبیه نور است و تفاوت موجودات به تفاوت نورهاست و 

 (130)همان، ص« اختالف مراتب طولی وجود به شدت و ضعف کمال آنها است.

 دانند. ه تشکیک وجودی را یکی از اصول هستی شناختی علوم انسانی اسالمی میپیداست که ایشان نظری

به مسئله  ایالزم به ذکر است که نوعاً کسانی که معتقد به الیه مبانی فلسفی علوم انسانی هستند، اشاره

را شاخص ترین اصل فلسفی برای علوم « اصل علیت»وحدت و کثرت و یا نظریه صدرا ندارند و عمدتاً 

از تمام ظرفیت حکمت متعالیه برای مبنای علوم انسانی اسالمی  مصباح یزدیدانند. لیکن عالمه انسانی می

تر از نوع محققین عرصه فلسفه علوم انسانی است. چرا که سؤال تر و دقیقگیرند و اقدام ایشان کاملبهره می

ن است که هرعلمی و باالخص علوم از اینکه؛ وحدت و کثرت عالم واقع چه تفسیری دارد، سؤالی بنیادی

 انسانی باید به آن بپردازند. 
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وانند روح و تتوضیح بیشتر اینکه؛ متعلق علوم انسانی امور واقعی پیرامون انسان است. آن امور واقعی می

کند. اگر کسی این سؤاالت را بپرسد که، آیا معتقد هستید ای که در آن زندگی میروان انسان باشند یا جامعه

که انسان یک پیکره واحدی است که متشکل از اجزاء مختلف است و میان این اجزاء ربط و نسبت هم برقرار 

است؟ آیا معتقد هستید که جامعه انسانی یک واحدی است که از کثرات مرتبط با هم شکل گرفته است؟ آیا 

از ترابط  مور بسیطی هستند کهموضوعات علوم انسانی، یک سیستم به معنای نظام ارتباطات هستند یا اینکه ا

میان اجزاء شکل نگرفته است؟ آیا میان مسائل یک علم نظم و ربط جهت داری حاکم است یا اینکه هر 

 های مختلف علوم انسانی مؤثر یاای در هر علمی منحاز و مستقل از سایر مسائل است؟ آیا نتایج دانشمسئله

ای است و علوم متکثره انسانی هیچ ربطی به همدیگر لم علیحدهمتأثر از سایر علوم است یا اینکه هر علمی ع

ندارند؟ آیا میان واقعیات اجتماعی، فرهنگ و سیاست و اقتصاد نسبت و ربطی وجود دارد یا اینکه هر بعد از 

های مختلف علوم انسانی در گرایش« نظام ارتباطات»ابعاد جامعه بی ارتباط با سایر ابعاد است؟ امروزه از 

سخن « تربط و ارتباطا»شود، سؤال بنیادین در این مباحث این است که، با کدام تفسیر فلسفی از می بحث

قابلیت تأمالت فلسفی دارد، در کدام دستگاه فلسفی و با کدام مبنا این مفهوم « ربط»شود؟ مفهوم گفته می

 گردد؟ تفسیر می

 «نسبت میان وحدت و کثرت»توان از ند که، آیا میگیرها و نظایر آنها بر این پایه قرار میهمه این پرسش

سخن گفت یا اینکه هر واقعیتی، یا موضوعی وحدتی است که گریزان از سایر آحاد است و در درون مجموعه 

بزرگتر و منسجم از کثرات قرار نمی گیرد؟ بدیهی است که پاسخ دانشمند علوم انسانی به این مقوالت 

واب ها موضع گیری کند و جه به فلسفه باشد. او باید در برابر اینگونه پرسشتواند بی اطالعی و احالنمی

گر کند انجام دهد. اها و مواضعی که اعالم میروشنی را برگزیند و مسیر تحقیقاتی خود را براساس آن پاسخ

واهد خ های جامعه شناختی خود متفاوت از فردیکسی کثرت موجود در اجتماع را اعتباری بداند، در تحلیل

خت ها گریتوان از دامنه این پرسشپندارد. بله در یک صورت، میبود که کثرت جمعی را اصیل و واقعی می

های آمارگیری و آزمون تقلیل داده شود، و و آن هم زمانی است که علوم انسانی در حد علوم طبیعی با روش

 ات مسائل انسانی نباشد. هیچ نیازی به اصول موضوعه فلسفی برای به نتیجه رسانیدن تحقیق

ای بود برای توضیح اینکه، یکی از مسائل اصلی که در مبانی فلسفی علوم بیان عالمه بزرگوار نیز نمونه

 انسانی باید بدان پرداخته شود مسأله وحدت و کثرت است. 

ت بین بنس»نگارنده این سطور، معتقد است که، علیرغم اشتراک نظری که در ضرورت پرداختن به مسئله 

را به عنوان مبنای فلسفی « تشکیک وجودی صدرایی»توان نظریه وجود دارد، لیکن نمی« وحدت و کثرت

علوم انسانی اسالمی دانست. زیرا این نظریه مبتال به نقص و آسیبی جدی است که در بخش بعدی مقاله باید 

 به تبیین مفصل برسد.
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ن مقاله منتقد نظریه تشکیک وجودی به عنوان فلسفه در پایان این بخش ذکر این نکته الزم است که، ای

ه هر کسی باشد. بلک عالمه مصباح یزدیعلوم انسانی است، و اینگونه نیست که سویه انتقاد به سمت نظریه 

توان این نظریه را مفسر وحدت و کثرت حقیقی دانست و یکی از مبانی علوم انسانی که معتقد است می

 گیرد.طب نقد و نظر این مقاله قرار میاسالمی را تشکیل دهد، مخا

 بررسی نظریه تشکیک وجودی )وحدت در کثرت و کثرت در وحدت(   .3

اساسی  ابداعات« اصالت وجود»است که بر پایه نظریه « حکمت متعالیه»بنیانگذار  صدرالمتألهین شیرازی

ی، انسان شناسی و فرجام و مهمی را انجام داده است که هرکدام دارای آثار باارزشی در باب هستی شناس

 ای در شرح و بسطاست که حامل بیان ویژه« تشکیک وجودی»شناسی هستند. یکی از آن ابداعات نظریه 

 وحدت و کثرت عالم هستی است، که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

خی رپرواضح است که، نقد نظریه تشکیک وجودی متوقف بر تبیین مفصل این نظریه است، و حتی در ب

مواقف نیاز به بیان برخی تقریرها است که موضع اختالف و نزاع شده است. لیکن از آنجا که این مقاله ظرفیت 

چنین پردازشی را ندارد و دیگر اینکه، کتب و مقاالت فراوانی در راستای شرح و بسط این نظریه از ناحیه 

لمین ، مخاطب این نقد دانش آموختگان و متعاساتید مبرز فلسفه اسالمی نگاشته شده است، و نکته سوم اینکه

فلسفه اسالمی هستند که قطعاً آشنایی با این نظریه و دستگاه حکمت متعالیه را دارند، فلذا بخش اول یعنی 

شود و در این مقاله، به نقد مورد نظر به مطالعات فلسفی ارجاع داده می« شرح نظریه تشکیک وجودی»

 شود. پرداخته می

شاید اشکال شود که، نقادی نظریه تشکیک وجودی مبتنی بر آن است که نگارنده مقاله، تقریر  از دیگر سو

مورد نظر خود را از این نظریه بیان کند و نقد خود را نیز متوجه همان تقریر گرداند. چه بسا نقد نگارنده بر 

 قد و ایرادها بر بیایند.شود و آن تقریرها بتوانند از عهده نتقریرهای دیگر از این نظریه وارد نمی

پاسخ این است که، هرچند تقریرهای متفاوتی از نظریه تشکیک وجودی در بین اعاظم فلسفه وجود دارد، 

ای به اشتراک نرسند. به عبارت دیگر، همه لیکن اختالف این تقریرها بدان حدی نیست که در هیچ نقطه

دور ای بو مواضع اختالف آنها در برخی نقاط حاشیه تقریرها در قدرمتیقن از نظریه مالصدرا اشتراک دارند

از متن است. بنابراین، در این نوشتار سعی بر آن است که، در شرح مختصری از نظریه تشکیک وجودی، 

همان موضعی که قدرمتیقن و مشترک در میان همه انظار باشد تبیین گشته و سپس همان موضع مورد نقد و 

ای ن بدان معناست که، نقد محوری این مقاله بر نظریه تشکیک وجودی به گونهبررسی قرار بگیرد. و این سخ

است که هر تقریر و تفسیری را هم دربرمی گیرد و اینگونه نیست که اختالف تفاسیر از این نظریه سبب 

 رهایی از چنگ نقادی این مقاله گردد.
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 . نظریه اشتراک لفظی وجود1/۳

تواند محملی برای تحلیل نسبت میان وحدت و کثرت نیز می« ی وجوداشتراک لفظ»نظر به اینکه، عقیده 

گیرد و او با گذر از این نظریه عالم هستی باشد، و نیز از آنجا که این رأی در بیان صدرا مورد انتقاد قرار می

، سازدرا بنا می« تشکیک وجودی»است که در نهایت نظریه « اشتراک معنوی وجود»و دست یازیدن به نظریه 

پس مناسبت دارد تا ابتدائاً این نظریه مورد بررسی مختصری قرار گرفته و برآیند آن در تحلیل وحدت و 

 کثرت عالم هستی مورد مداقه قرار بگیرد. 

به این معناست که؛ وجود دارای مفهوم واحد یعنی حقیقت یگانه نیست بلکه دارای « اشتراک لفظی وجود»

( به عبارت دیگر، هر موجودی معنایی 252، ص5، ج1375)جوادی آملی،  مفاهیم یعنی حقایق متکثره است.

سازد که متفاوت از موجود دیگر است، به عنوان مثال معنایی که از وجود از وجود را به ذهن انسان منتقل می

 شود. یابد، غیر از معنایی است که از وجود شجر به ذهن منتقل میانسان به ذهن انتقال می

بندی معروف، جای گرفته است که، در یک نظریه میان تمامی موجودات اشتراک در دو دستهاین نظریه، 

ای دیگر میان واجب و ممکن اشتراک لفظی برقرار است و میان ممکنات اشتراک لفظی حاکم است و در نظریه

 (13، ص1424معنوی جریان دارد.)طباطبائی، 

برد، پرسشی اساسی وجود دارد و آن ه اصالت ماهیت میفارغ از اینکه، نظریه اشتراک لفظی وجود راه ب

« دحقیقت واحده وجو»مشائین که در مقابل « حقایق متباینه»تواند همسنگ نظریه اینکه؛ آیا این نظریه می

 مطرح شده است، در نظر گرفته شود؟

راحت نیامده ص به شیخ الرئیس ابن سینادر آثار حکمای مشاء علی الخصوص جناب « حقایق متباینه»نظریه 

ای است است، بلکه چنین انتسابی که از ناحیه برخی حکما به فالسفه مشاء صورت گرفته است ناشی از مداقه

اند اند و به این نتیجه دست یافتهکه ایشان در بخشی از نظریات حکمی و کیهان شناختی مشائین انجام داده

یدا های طولی و عرضی وجود پای است که در سلسلهنهکه، در منظر ایشان عالم هستی متشکل از حقایق متبای

؛ ابن 404، ص1404اند و اینگونه نیست که حقیقت واحده وجود بر هستی جریان داشته باشد.)ابن سینا، کرده

شود رسد، اگر معانی وجود متعددند و این تعدد به تباین معانی نیز منتهی می( به نظر می123، ص1375سینا، 

نیت به محازات معانی وجود و تباین معنوی آنها هم موجوداتی وجود داشته باشد و هم تباین پس باید در عی

توان از هماهنگی دو نظریه مذکور سخن گفت و چنین ادعا کرد که تباین معانی میان موجودات. بنابراین می

 موجودات ریشه در تباین وجودات آنها دارد. 

و « حقایق متباینه وجود»و « اشتراک لفظی وجود»س نظریه روشن و بدیهی است که، تصویری که براسا

آید، تصویری مخدوش و غیر قابل قبول است. زیرا انسان با اندک تأملی به دست می« اصالت ماهیت»مبنای 

تواند این امر را انکار کند که موجودات کند و نمیدر متن آفرینش، وحدت جاری در عالم هستی را مشاهده می

أثیر و تأثر دارند و روابطی میان آنها برقرار است که این روابط و تأثیرات برخاسته از عاملی بر همدیگر ت
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وحدت بخش در میان موجودات است. به عبارت دیگر، باید عاملی وحدت بخش در بین موجودات عالم 

ز، امری بخش نیهستی برقرار باشد تا ارتباطات شکل گرفته در میان آنها معنا پیدا کند، و این عامل وحدت 

ذهنی فارغ از عینیت نباید باشد، بلکه ضرورت دارد امری عینی باشد تا سبب گردد که موجودات مختلف 

 های مختلف با همدیگر قرار بگیرند. عالم هستی مرتبط به همدیگر بوده و در نسبت

 . نظریه اشتراک معنوی وجود2/۳

عنی؛ وجود ی« اشتراک معنوی وجود»آید که دست میاز تعریفی که برای اشتراک لفظی وجود گفته شد، به 

( 252، ص 5، ج1375گردد. )جوادی آملی، به مفهوم واحد یعنی حقیقت یگانه بر مصادیق گوناگون حمل می

به ذهن انسان « وجود»به این معنا که، از همه موجودات عالم هستی، یک معنای واحد و مشترک تحت عنوان 

که علیرغم تفاوت ماهیات و هویات هر موجودی با موجود دیگر، در این نقطه که ای شود، به گونهمنتقل می

حقیقتی منحاز « وجود»گردد، اشتراک دارند. برهمین اساس، از آنها منتزع می« وجود»معنای واحدی از حیث 

 تواناز ماهیات دارد که دارای معنایی مستقل است و وابسته به ادراکات ماهوی موجودات نیست، فلذا می

 را نمود. « اصالت وجود و اعتباریت ماهیت»ادعای 

پیش از ورود به مباحث تشکیک، ابتدائاً از بداهت اشتراک معنوی وجود در میان موجودات  صدراجناب 

اما اینکه مفهوم وجود بین ماهیات مشترک است، نزدیک به قضایای اولیه است. چرا که عقل در »گوید: می

یابد که میان موجود و معدوم به دست با موجود دیگر، مناسبت و مشابهتی را میمقایسه بین هر موجودی 

 (35، 1، ج1981)صدرالدین شیرازی، « آید.نمی

الت اص»مدافعان سرسختی دارد که سابق بر نظریه « اشتراک معنوی وجود»الزم به ذکر است که، نظریه 

( 108، ص1، ج1411و براهین کرده اند. )فخررازی،  صدرالمتألهین هستند و برای اثبات آن اقامه دالیل« وجود

با این وجود، اقدام مهمی که صدرا انجام داده است این است که، بعد از فراغت از اشتراک معنوی وجود، 

عنا که، کند. به این مپرسش از نسبت میان وحدت و کثرت عالم هستی با ابتناء بر اشتراک معنوی وجود می

د، آیا باشتراک معنوی وجود، سؤال از کیفیت صدق این مفهوم واحد بر مصادیق میمرحله بعد از اثبات اش

ان توشود یا بالتشکیک؟ از همه موجودات میمفهوم وجود علی السویه و متواطیاً بر موجودات منطبق می

ودات را دریافت نمود، آیا همین معنای واحد به صورت متواطی بر همه موج« وجود و هستی»معنای واحدی از 

 شود؟کند یا اینکه معنای وجود در یک سلسله مراتبی و با مالحظه اختالفات بر موجودات تطبیق میصدق می

ای مختصر به چگونگی در همان موقف که از اشتراک مفهومی وجود بحث نمود، اشاره صدرالمتألهین

شود، خود بالتشکیک حمل می و اما اینکه وجود بر مصادیق» کند: حمل مفهوم وجود برافراد و مصادیقش می

یعنی به اولویت و اولیت و اقدمیت و اشدیت است. چرا که وجود در بعض موجودات، مقتضای ذات آن 

موجود است و در بعضی اینگونه نیست، و در بعضی از موجودات اقدم است به حسب طبع و در بعضی دیگر 
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ت دارد در موجودیت نسبت به غیر خود و اتم و اقوی است. پس وجودی که هیچ سببی برایش نیست اولوی

 (36، ص1، ج1981)صدرالدین شیرازی، « باشد.این چنین وجودی بر جمیع موجودات بالطبع مقدم می

« تشکیک عامی»و یا « تشکیک مفهومی»شود، همان آن مقداری که از جانب صدرا در این بخش تبیین می

و یا « تشکیک وجودی»های مشائی دارد، ونظریه هگردد و ریشاست که به عنوان نظریه او محسوب نمی

سپارد و در مواقف دیگر از آن سخن را که تشکیک در نفس وجود است را به آینده می« تشکیک خاصی»

 گوید.می

 . نظریه تشکیک وجودی۳/۳

اینکه مفهوم وجود، مشککاً «. تشکیک وجودی»ای ست برای ورود به نظریه اشتراک معنوی وجود، مقدمه

نفس »تواند عمق نظریه معروف صدرا باشد، و باید حق مطلب را در کند نمیمصادیق خود صدق می بر

است. به این « تشکیک در عینیت وجود»از دامن اصالت وجود به ارمغان آورد،  صدراادا نمود. آنچه « وجود

 ن دارد. معنا که حقیقت عینی وجود که واحد است در مراتب کثیره واقعی وجودی جریان و سریا

در  کند وبحث می« تشکیک وجودی»کند، از تحقیق می« حقیقت جعل»ای که از در مرحله صدرالمتألهین

گونه  ضابط اختالف تشکیکی در انحاء آن این»نماید: را اینگونه تفسیر می« ضابط تشکیک»کالم خود ابتدائاً 

 رد که این اختالف به اولویت یا اقدمیت یاپذیاست که، آن طبیعت مرسله در سریان بر افراد خود اختالف می

 (431، ص 1)همان، ج« باشد.اتمیتی است که جامع اشدیت و اعظمیت و اکثریت می

بعد از بیان این ضابطه و قاعده، از اختالفی میان تابعین از قدمای حکما و تابعین معلم اول از مشائین، 

نماید و در هر مقامی نیز به داوری در این بحث می آورد و در چهار مقام از این اختالفسخن به میان می

کم و بندد که بسیار محنشیند. در مقام اول، عبارتی را برای تفسیر تشکیک وجودی به کار میاختالف می

گوییم: تو زمانی که یقین پیدا اما مقام اول، پس می»گوید: مستحکم از تشکیک در مراتب وجود، سخن می

ای است که نه جنس دارد و نه فصل، و در جمیع اشیاء به یک معنای واحد احدهکردی که وجود حقیقت و

حضور دارد، و افراد ذاتی آن تخالف ذاتی ندارند و نیز تخالفی میان هویات با ذات نیست بلکه هویات عین 

شود نه ماهیات کلیه، ذات هستند. و هم چنین گذشت که جاعلیت و مجعولیت فقط در وجودات محقق می

مبتنی بر این موارد، حکم کن به اینکه افراد متعین وجود به واسطه همان هویاتی که متفق الحقیقه هستند  پس

که بعضی از آنها بالذات بر بعض دیگر تقدم دارد، اختالف دارند به انحاء اختالف تشکیکی مانند اولویت و 

 (433، ص1)همان، ج« عدم اولویت و تقدم و تأخر و قوه و ضعف.

اختالف افراد متعین وجود را به اختالف تشکیکی بازمی گرداند که  صدرالمتألهین ر که پیداستهمانطو

بندی کرد. اختالف به اولویت و عدم اولویت، تقدم و تأخر، قوه و توان آنها را دستهدر انحاء اختالفات می

 د جریان دارد. در میان افراد متعین وجو صدراضعف انحاء اختالفات تشکیکی هستند که به بیان 
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بحث کند، به این نکته نیز « کیفیت شمول وجود بر موجودات»خواهد از در بیان دیگری که می مالصدرا

 کشمول سلی لألشیاء الوجود شمول أن»کند که نظریه تشکیکی او با عقیده مشائین اختالفی ندارد: اشاره می

 مجهول اسریان الماهیات هیاکل على السریان و ساطاالنب باب من شموله بل إلیه أشرنا کما للجزئیات الکلی

 یجوز مام الکلیة الماهیات ذوات من به یوجد لما مشخصا و بذاته متشخصا شخصیا أمرا کونه مع فهو التصور

 سوى هدرجات من درجة و مراتبه من بمرتبة منها کل به المتحدة الماهیات بحسب الحقائق مختلف بأنه القول

 دیدالش المتأکد الوجود صرف و منه أتم ال الذی الوجود صریح ألنه أصال ماهیة یشوبه ال الذی األول الموجود

 وَ  عِلْماً هِبِ  یُحِیطُونَ ال وَ  رسم یضبطه ال و حد یحده فال یتناهى ال ما فوق هو بل شدته و قوته یتناهى ال الذی

 و التقدمب مراتبها اختالف و الوجود حقیقة اتحاد من إلیه ذهبنا ما بین تخالف فال .الْقَیُّومِ لِلْحَیِّ الْوُجُوهُ عَنَتِ

 ندع حقائقها اختالف من المقدم الفیلسوف أقوام المشاءون إلیه ذهب ما بین و الضعف و التأکد و التأخر

 (7، ص1360)صدرالدین شیرازی، « التفتیش

که شمول وجود از باب گوید؛ شمول وجود در اشیاء مانند شمول کلی در جزئیات نیست. بلمالصدرا می

انبساط و سریان بر هیاکل ماهیات است سریانی که کنه تصور آن مجهول است. همانا وجود با اینکه امری 

شخصی است و بذاته تشخص دارد و تشخص بخشنده است به هر آن چیزی که به واسطه آن از ذوات 

باشد از جهت ماهیاتی که با آن به اتحاد تواند مختلف الحقائق نیز کنند، میماهیات کلیه موجودیت پیدا می

ای از درجات وجود قرار دارند. این ای از مراتب وجود و درجهرسند، و هر کدام از آن ماهیات در مرتبهمی

توصیف در تمام مراتب وجود و ماهیات جاری است به غیر از موجود اولی که هیچ شائبه ماهوی ندارد چرا 

تم از او وجود ندارد، و صرف الوجودی است دارای شدت و تأکد وجودی که او صریح الوجودی است که ا

که قوت و شدتش نامتناهی است، بلکه او باالتر از هر نامتناهی است. پس چنین موجودی حد بردار و رسم 

( پس هیچ اختالفی 111: الْقَیُّومِ )طاها لِلْحَیِّ اْلوُجُوهُ عَنَتِ ( وَ 110)طاها:  عِلْماً بِهِ  یُحِیطُونَ ال بردار نیست وَ

بین آنچه که ما از اتحاد حقیقت وجود و اختالف مراتب آن به تقدم و تأخر و تأکد و ضعف وجود عقیده 

 داریم با آنچه که مشائیان در اختالف حقائق قائلند، وجود ندارد. 

ان نسبت می حکیم متأله، آیت اهلل جوادی آملی، در شرح خود بر کالم صدرا، ارکان چهارگانه تشکیک و

اول باید معلوم شود که، تحقق تشکیک در هر امری متوقف بر چهار امر است: »دهد: آنها را چنین توضیح می

اول؛ در عالم خارج وحدتی حقیقی وجود داشته باشد. دوم؛ در عالم خارج کثرتی واقعی وجود داشته باشد. 

آن وحدت حقیقی این کثرت واقعی را  سوم؛ این کثرت واقعی منطوی در آن وحدت حقیقی باشد. چهارم؛

احاطه نماید و در آن سریان داشته باشد و در اطوار مختلف آن کثرت تطور داشته باشد حقیقتاً. منظور از 

احاطه و سرایت و انطواء و محاطیة این است که، اگر فرض شود که آن امر واحد به تنهایی محقق شود و 

د بذاته مولد کثرت باشد و ایجاد کننده کثرت، بدون اینکه نیازی به هیچ چیزی با آن نباشد، پس آن امر بای

 غیر خودش داشته باشد.
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شود که چنین تشکیکی برای غیر وجود در حال که این امور چهارگانه و نسبتشان گفته شد، روشن می

رتی مثار کث شود، چرا که در حقیقت وجود هیچ نحوه تباینی راه ندارد. اما ماهیت کههیچ صورتی محقق نمی

بدون بازگشت به وحدت است و هیچ نحوه التیامی میان ماهیات نیست به دلیل تباینی که بینشان است، کثرتی 

باشد...... و اما وجود، که بذاته با قطع نظر از غیر عامل کثرت است و به واسطه زاید که بدون وحدت میرا می

ت لیه نه عرفان، حقیقی است و وارء وجود هیچ چیزی نیسیابد، زیرا کثرت براساس فلسفه متعاکثرت تطور می

ای که در نفس مگر ماهیت اعتباری که در واقعیت متأخر از وجود است، پس امکان ندارد آن کثرت واقعیه

 (474، ص5، ج1375)جوادی آملی،  257«حقیقت خارجیه است به امر اعتباری متأخری بازگشت داده شود.

 

تواند تقریری باشد که ایشان بدان ملتزم است و با تقریر تشکیک وجودی، میبیان استاد جوادی آملی از 

سایر فالسفه متقدم و معاصر تفاوت داشته باشد. این نکته در جای خود درست است و قابل انکار نیست، اما 

 و تفاوت تقاریر میان فالسفه چندان نیست که گوهر نظریه تشکیک وجودی را دچار تغییرات اساسی بنماید.

رت سریان وحدت در کث»گیرد در نکته واحدی که همانا به عبارتی، همه تفاسیری که از این نظریه صورت می

رود که در سعه و ضیق دایره این نظریه دچار اختالف باشند، است، اشتراک نظر دارند و احتمال می« واقعی

د و آن پذیررح تشکیک عرضی را نمیهمانگونه که عالمه مصباح یزدی در توصیفی که از این نظریه دارد، ط

شمارد و در نهایت، فقط اختالف در مراتب طولی را که منحصر به روابط علی را منافی کالم مبدع نظریه می

و معلولی است موقف تشکیک وجودی برمی شمارد. ایشان با بیان اقوال چهارگانه موجود در باب حقیقت 

ت که وجود واحد شخصی که او اهلل تبارک و تعالی است و هیچ قول اول؛ این اس» فرمایند:وجود چنین می

شود. این بیان ظاهر کالم صوفیه است که از آن موجودی غیر او نیست و غیر او بالمجاز متصف به وجود می

 شود.به )وحدة الوجود و الموجود( تعبیر می

ا که موجود منحصر در گویند، زیرقول دوم؛ این است که وجود واحد شخصی همانطور که صوفیه می

واجب تعالی است، لیکن مخلوقات نیز موجودیت حقیقی دارند اما معنای موجود در آنها همان منسوب به 

                                                           
ثالث؛ أن لولیعلم أن تحقق التشکیک فی أمر مایتوقف علی أمور أربعه؛ االول؛ أن یکون هناک وحدة حقیقتۀ. و الثانی؛ أن یکون هناک کثرة واقعاً. وا»ـ 257 

 تحت تلک الوحدة الحقیقیۀ واقعاً. والرابع؛ أن تحیط تلک الوحدة الحقیقیۀ بهذه الکثرة الواقعیۀ و تسری فیها و تتطور بأطوارها حقیقۀ، ذه الکثرة الواقعیۀتنطوی ه

قق ذلک األمر الواحد فقط و الشیء معه بالعنایۀ فی شیء من هذه األمور األربعۀ. و المراد من األحاطۀ و السرایۀ و کذا اإلنطواء و المحاطیۀ هو أنه لو فرض تح

 أصالً فهو بذاته و بنفسه مولد للکثرة و عاملها و موجب إیاها بالإفتقار إلی غیره أصالً.

بالرجوع إلی الوحدة و لکثرة ثار اإذا تمهذ هذا یتبین أن التشکیک الیتحقق لغیر حقیقۀ الوجود أبداً، کما أن حقیقته أیضاً الیتطرق إلیها التباین. بیانه؛ أن الماهیۀ م

طور بها، ألن الکثرة علی رة و یتالإلتیام بینها لتباینها، فهناک کثرة بالوحدة ترجع تلک الکثرة إلیها....... و أما الوجود، فبذاته مع قطع النظر عن الغیر عامل للکث

یۀ التی اریۀ المتأخرة فی الواقع عن الوجود، فالیمکن إیکال تلک الکثرة الواقعأساس الفلسفۀ المتعالیۀ ال العرفان، حقیقیۀ، و لیس وراء الوجود إال الماهیۀ اإلعتب

 474ص  5رحیق مختوم؛ ج « فی نفس الحقیقۀ الخارجیۀ إلی األمر اإلعتباری المتأخر. فتحصل أن المشکک هو الوجود الالماهیۀ.
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باشد از آن به )وحدة الوجود وجود است. این قول که همانا از محقق دوانی است و منسوب به ذوق التأله می

 شود.و کثرة الموجود( تعبیر می

شود، و از این ه پیشتر گذشت نظریه حقایق متباینه است و به مشائین نسبت داده میقول سوم؛ همانطور ک

 شود.قول به )کثرة الوجود و الموجود( تعبیر می

قول چهارم؛ این قول به فهلویون منسوب است و صدرالمتألهین و تابعین او این قول را پذیرفته اند. و آن 

ای است که در آن، مابه االشتراک یعنی دارای مراتب مختلفهاین است که، وجود حقیقت واحده مشککه است 

زدی، )مصباح ی« گردد و از آن به )وحدة الوجود فی عین کثرة الوجود( تعبیرمی شود.به مابه االمتیاز باز می

 (45، ص1405

ریه ظهمانطور که گفته شد، جناب عالمه مصباح یزدی، بعد از تحلیل اقوال، تفسیر خود را مبتنی بر طرح ن

نماید و مصر بر انکار تشکیک واقع در مرتبه واحده از تشکیک وجودی در سلسله علل و معالیل مطرح می

باشد. این اختالف رأی، چندان در بررسی نظریه تشکیک وجودی موجودات یا همانا تشکیک عرضی می

وحدت حقیقی وجود در » تأثیرگذار نخواهد بود، زیرا همانطور که از ایشان نقل شد، ایشان نیز به جریان

ا اتکاء توان ب، معتقدند که پایه و اساس نظریه تشکیک وجودی را برمی سازد. پس می«کثرت واقعی وجودی

بر همین نقطه اشتراک میان تفاسیر و فارغ از اختالف مناظری که طبیعتاً وجود دارد، این نظریه را مورد بررسی 

 و احتماالً نقد قرار داد. 

ست که، مالصدرا مباحث تشکیک را در مواقف مختلفی ارائه نموده و از تعابیر گوناگونی الزم به ذکر ا

از درون آن  بندی کرده وبرای بیان نظریه خود استفاده کرده است که بعضی از اهل تحقیق این تعابیر را طبقه

( لیکن از آنجا که فرصت 1388های سه گانه تشکیک و احکام آنها را استخراج نموده اند. )ر.ک؛ عبودیت، الیه

ها و معیارها و نیز احکام تفصیلی تشکیک و اقسام آن وجود ندارد، به این مقدار از تعریف پرداختن به آن الیه

 شود. تشکیک که در کلمات صدرا عرضه شد اکتفا می

 

 خالصه آنچه گذشت؛ 

این دو منتهی  ای غلط است و هم کثرت محض، و هر نظریه فلسفی که بههم وحدت محض نظریه .1

أمین در آن ت« نسبت بین وحدت و کثرت»ای دست یافت که گردد از اساس باطل است. پس باید به نظریه

 گردد.

آن عاملی که مفسر وحدت )مابه االشتراک( است همان نیز باید مفسر کثرت )مابه االمتیاز( باشد، و  .2

اهد در تحلیل وحدت و کثرت خو« مبنایی شدندو»هرگونه تفکیک میان مابه االشتراک از مابه االمتیاز سبب 

 شد و این یعنی عدم انسجام دستگاه فلسفی. پس مابه االشتراک همان مابه االمتیاز باید باشد.
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تواند هم عامل وحدت باشد و وحدت زا، و هم عامل است که می« وجود»بنابر اصالت وجود تنها  .3

 است. « وجود»ن مابه االمتیاز باشد که کثرت باشد و کثرت آفرین. یعنی مابه االاشتراک هما

را ایجاد نماید، راه حقیقی آن تفسیر تشکیکی از مراتب « نسبت بین وحدت و کثرت»اگر وجود بخواهد  .4

وان تدست یافت، هم می« مراتب وجود»توان به کثرت واقعی در وجود است. در تفسیر تشکیکی هم می

 وحدت جاری در کثرات را مشاهده نمود.

ندی مذکور، مشترک میان تمام تقریرها و تفسیرها از نظریه تشکیک وجودی است. بیان دو تقریر از بجمع

حکمای معاصر اسالمی به این جهت بود که نقطه مشترک میان این دو تقریر که محل نزاع در این نوشتار 

ه؛ مابه ورد اتفاق است کشود این نکته ماست مورد توجه قرار بگیرد. در همه تفاسیری که از تشکیک ارائه می

 این نقش را برعهده دارد. « وجود»االمتیاز همان مابه االشترک باید باشد و در این نظریه همانا 

  

 . بررسی نظریه تشکیک وجودی1/۳/۳

« وجود»شود که این نظریه مدعی است براساس آنچه از نظریه تشکیک وجودی گذشت، روشن می

را در تفسیری تشکیکی، تبیین نماید. نگارنده در نقد خود نشان خواهد  تواند نسبت میان وحدت و کثرتمی

را توان آن نیست که هم « وجود»ای درست و بحق است، لیکن در این تبیین دغدغه مالصدراداد که دغدغه 

بتواند وحدت زا باشد و هم کثرت زا. وجود به دلیل خاصیت وحدت گرای آن، در نهایت وحدت را بر کثرت 

تواند نسبتی منطقی میان وحدت و کثرت برقرار اندازد، و نمیاده و یا اینکه کثرت را از واقعی بودن میغلبه د

 کند. 

 توضیح مطلب اینکه؛  

بنابر نظریه تشکیک وجودی، حقیقت واحده وجود در تمام مراتب هستی جریان دارد و این سریان و 

 گردند. حال سؤالشوند، بلکه واقعی محسوب میای است که به هیچ نحو کثرات حذف نمیجریان به گونه

 این است که؛

شود، چگونه است حقیقت واحده وجود که در تمام کثرات جریان دارد و سبب وحدت میان کثرات می

شود و حال اینکه یک حقیقت بیش نیست و یک حقیقت هم یعنی اینکه هیچ که موجب حذف کثرات نمی

 توان از کثرت واقعی سخن گفت؟ونه میکثرتی در میان نباید باشد، پس چگ

باشد، حال این حقیقت که واحد نیز هست باید با کثرت  aکنیم، حقیقت واحده وجود همان فرض می

 واقعی نیز سازگار گردد مانند 

b, c, d,…..  برای سازگاری با کثرات واقعی، سخن از جریان و سریان آن حقیقت واحده در این کثرات

 ab , acیقت واحده در کثرات، باید به این صورت باشد که در عالمات مفروض ما باید؛ شود. جریان حقمی
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, ad , …..  حقیقت واحده وجود مُلصَق به یک امری غیر از خودش گردد تا هم جریان حقیقت واحده در

 تمام مراتب هستی نمایان گردد و هم اینکه کثرت واقعی در تحلیل فلسفی حذف نشود. 

یک معنا بیشتر ندارد که در تمام کثرات به همان معنا سریان « وجود»کنیم؛ ی اینگونه عرض میبا مثال دیگر

کنیم. از دیگر سو، معتقدیم که کثرتی واقعی وجود دارد، دارد و از این امر به اشتراک معنوی وجود تعبیر می

ت دارد که هم وحدت حقیقای حضور فلذا باید گفت؛ وجود که حقیقتی واحد است در کثرات واقعی به گونه

شود؛ وجود انسان، وجود درخت، ماند. به این صورت که گفته میوجود و هم واقعی بودن کثرات محفوظ می

رسد و در عین حال اختالف وجود آسمان، وجود زمین و... در تمام این موارد یک معنا از وجود به ذهن می

 شود.میان موجودات نیز حفظ می

کنیم؛ اگر وجود یک حقیقت است که یک مثال، سؤال پیشین خود را اینگونه طرح می با تمرکز بر هر دو

توان از وجود انسان، وجود درخت، وجود آسمان و ... سخن گفت. زیرا با فرض یک معنا دارد، پس نمی

ه کحقیقت بودن وجود نباید هیچ معنای دیگری به ذهن انسان منتقل شود. زیرا فرض اینکه بتوان وجودی را 

در انسان حضور دارد از وجودی که در درخت حضور دارد، تفکیک نمود نیازمند به پذیرش دوگانگی در 

وجود و به تبع آن دوگانگی معنای وجود است، به این معنا که دو گونه وجود، وجود دارد و با هم اختالف 

 دارند. 

ملحوظ است؟ « وجود درخت»ملحوظ است همان وجودی است که در « وجود انسان»آیا وجودی که در 

اگر هر دو وجود یکی باشند، پس تفاوت میان این دو در چیست؟ چنانچه بپذیریم که تفاوتی واقعی میان دو 

وجود، موجود است و اگر وجود، حقیقتی واحد است که در تمام موجودات جریان و سریان دارد، پس عامل 

 ت؟ چیس« وجود انسان و وجود درخت»تفاوت میان دو موجود 

ه است، یعنی اگر این نکت« دوگانگی وجود»چنانچه اشتراک معنی وجود هم پذیرفته شود اما سخن بر سر 

که دو گونه وجود، وجود دارد و یا اینکه میان دو نوع موجود، تغایر در وجود است، پذیرفته شود و این ادعا 

جریان » توان ازدارد، در این صورت نمینیز مورد تأکید قرار بگیرد که این تغایر واقعی است و ریشه حقیقی 

 سخن گفت.« حقیقت واحده در کثرات واقعی

ممکن است اینگونه ایراد گردد که، بیان دو مثال پیشین نوعی خروج از حقیقت تشکیک وجودی است، 

ب اچرا که آن شیوه بیانی گویا متأثر از رسوبات اصالت ماهیت است. فلذا به این کالم عالمه طباطبائی در ب

تشکیک در مراتب وجود باید دقت نمود که وقتی اصالت با وجود شد، و در عین حال کثرات عالم هستی 

واقعی تلقی شدند، پس باید اینگونه تقریر نمود که؛ حقیقت واحده وجود عامل و مولد کثرت است و از بطن 

د حاشیتین من حیث الشدة و أن للوجو» شود؛جوشد. بنابراین دو حاشیه برای وجود ایجاد میآن کثرات می

 (27، ص1424)طباطبائی، « الضعف، و هذا ما یقضی به القول بکون الوجود حقیقة مشککة.
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است  موجود« وجود شدید»پاسخ کوتاه نگارنده به این ایراد چنین است؛ اگر حقیقت وجودی که در مرتبه 

چ تغایری نیست و چنین موجود است، پس هی« وجود ضعیف»همان حقیقت وجودی است که در مرتبه 

کثرتی تخیلی خواهد بود نه واقعی، اما اگر میان دو مرتبه وجودی و حقیقتی که در هر کدام از این دو مرتبه 

توان از وحدت جاری در کثرات سخن گفت. زیرا تقرر دارد، تغایری واقعی و حقیقی وجود دارد، پس نمی

است که متباین از وصف ضعف در مرتبه ضعیف  آن حقیقت واحده در مرتبه شدید عامل وصف شدت شده

 است، پس وحدتی وجود ندارد. 
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 «وحدت»دفاع از تشکیک وجودی با ارائه تفسیر ویژه از 

در  «گونه وحدت»امکان دارد، برخی از مدافعان نظریه تشکیک وجودی با تمسک به تقریری که درباره 

د. یکی از این تقریرها همانا نظریه استاد متفکر شهید این نظریه دارند، بخواهند مشکل مورد نظر را حل کنن

 وحدت»مرتضی مطهری است. ایشان در شرح مبسوط منظومه، بعد از تفکیک دو نوع وحدت در فلسفه، 

وحدت در کثرت و »دارند که آنچه در نظریه تشکیک وجودی یا همانا ، ابراز می«وحدت وجود»و « حقیقت

تنی بر وحدت حقیقت است نه وحدت وجود. وحدت حقیقت نیز به این شود، مبگفته می« کثرت در وحدت

معناست که یک معنای واقعی از وجود، وجود دارد و این یک معنا یا یک حقیقت در کثرات هستی جریان و 

یابد، نه اینکه وحدت وجود و تحقق باشد و آن هم بر ذات اقدس الهی تطبیق گردد و وجود سایر سریان می

پس » کنند:می بندیفرض شود. ایشان، تفسیر خود را از این نظریه در نهایت اینگونه جمع موجودات باطل

اگر ما مقدمات زیر را طی کنیم؛ در عالم نقص و کمال هست، در عالم فقر و غنا هست، در عالم شدت و 

اشد االمتیاز بضعف هست، درعالم تقدم و تأخر هست. هیچ یک از اینها بدون آنکه مابه االشتراک عین مابه 

تحقق پذیر نیست. ماهیات تشکیک پذیر نیست. وجودات هم اگر حقایق متباینه باشند همه اینها بی معنی 

ذیرد پگیریم؛ پس آنچه که همه حقایق را میاست چون دیگر وجه اشتراکی در کار نیست. آنگاه نتیجه می

 (206، ص9، ج1386)مطهری، « حقیقت وجود است و بس.

آنچه که در آنجا گفتیم در واقع »دهند: در مقامی دیگر، عبارت خود را توضیحی دیگر میشهید مطهری 

ن که عین مت –نوعی وحدت سنخی بود، یعنی اینطور نیست که آن حقیقتی که مثالً در این شیء هست 

ک ی با واقعیت هرچیز دیگر در ذات متغایر و متباین باشد. واقعیت در همه چیز یک سنخ و -واقعیت اوست

حقیقت است و در عین اینکه در همه یک سنخ و یک حقیقت است معذلک تعلقی به یک شیء دارد که ما 

نیم. غرض ککنیم و تعلقی به شیء دیگر دارد که ما از آن تعبیر به ماهیت دیگر میاز آن تعبیر به ماهیت می

وحدت سنخی بود. البته  گفتیممی –یعنی در باب وحدت وجود  –این جهت است که وحدتی که در آنجا 

این وحدت سنخی با نوعی وحدت شخصی هم منافات نداشت، یعنی ما تمام مراتب وجود را از یک نظر 

توانیم با حفظ مراتب به منزله شخص واحد بدانیم، یعنی تمام هستی را من اوله الی آخره به منزله یک می

 (473، ص9)همان، ج« ا اختالف مراتب.اندام واحد و یک شخص واحد بدانیم ولی با حفظ مراتب و ب

وجود »بنابر بیان ایشان باید گفت؛ حقیقت واحده وجود، آن سنخی است که از باالترین مرتبه وجودی که، 

در »کند تا به پایین ترین مرتبه وجودی که تر جریان پیدا میاست تنزل پیدا کرده و در مراتب پایین« محض

سد. این حقیقت واحده، یک وجود متعین نیست تا فقط در یک مرتبه خاص رقرار دارد می« مرز وجود و عدم

 شود. قرار بگیرد بلکه یک معنا و یک واقعیت است )نه مفهوم ذهنی( که منشأ انتزاع مفهوم واحدی از وجود می

پیش از آنکه نقد نگارنده بر تفسیر استاد شهید وارد شود، نقدی را که یکی از محققین معاصر حکمت 

در تشکیک خاصی صدرا، ما دیگر با یک وحدت مفهومی انتزاعی یا »کند: ایی مطرح کرده است نقل میصدر
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حتی با یک وحدت سنخی همچون وحدت افراد یک نوع در اصل نوع روبه رو نیستیم، زیرا در وحدت 

ن هسنخی نیز یک واحد حقیقی خارجی نداریم. وحدت سنخی، وحدتی بالقوه است که به تصور نوع در ذ

 ( 157، ص1389)یزدان پناه، « وابسته است و حقیقت واحد بالفعل، تنها در مرتبه ذهن وجود دارد.

وحدت »و نه « وحدت عددی»ایشان بر این نظر هستند که وحدت منطوی در کثرات حقیقی، نه از سنخ 

 . انستتوان آن را وحدت حقیقی جاری در کثرات حقیقی داست بلکه وحدت دیگری است که می« سنخی

را در نظریه تشکیک وجودی، مهم دانسته و چنین « وحدت»استاد یزدان پناه فهم مقصود مالصدرا از 

« وحدت»برای تصویرسازی جمع میان وحدت و کثرت، باید به دقت دانست که مقصود مالصدرا از »گوید: می

 «وحدت سنخی»، در مقابل توان وحدت خاص مورد نظر در این دستگاه رادر اینجا چه نوع وحدتی است. می

نام نهاد. وحدت سریانی ویژگی حقیقتی است « وحدت حقه سریانی»یا « وحدت سریانی»، «وحدت عددی»یا 

تواند کثرات را در خود جمع کند و درعین حال وحدت عینی و حقیقی آن که در کثرت سریان دارد و می

 ( 158)همان، ص« بیند.آسیبی نمی

وهم ای استفاده شود که مدت سریانی، معتقدند که باید از تمثیل نور به گونهایشان برای فهم دقیق وح

رای اما ب»کنند: نوعی وحدت سنخی در بحث تشکیک نشود، لذا مثال مورد نظر خود را اینگونه تصویر می

آنکه مثال، به وحدت سریانی مورد نظر در تشکیک خاصی بیشتر نزدیک شود، برخی تمثیل را چنین مطرح 

توان همچون یک نور قوی در نظر گرفت که پس از انتشار از منبع نور و با اند که وحدت سریانی را میهکرد

ا شود. بدهد و سرانجام در تاریکی محو میفاصله گرفتن از آن، به تدریج قوت و شدت خود را از دست می

یش نیست ترینشان یک نور ب توان گفت تمام این طیف از شدیدترین مراتب آن گرفته تا ضعیفیک نگاه، می

توان از مرتبه دیگر متمایز دانست و تمام و با نگاهی دیگر، هر یک از مراتب شدید و ضعیف این طیف را می

طیف را متشکل از کثرات نوری دید که در شدت و ضعف با یکدیگر تفاوت دارند. جمع این دو نظرگاه، 

 (159)همان، ص« ی نزدیک کند.ای ما را به فهم وحدت سریانتواند تا اندازهمی

از آنجا که تمثیل نور، تمثیل معقول به محسوس است شاید جای خدشه در بیان جناب یزدان پناه داشته 

با ناکافی »یرند: گباشد، لذا ایشان برای تبیین مقصود خود از مفهوم فلسفی دیگری در دستگاه صدرایی بهره می

طرح بود، در طرحی نو نوع جدیدی از حمل را برای کاربرد در دانستن اقسام حمل که در فلسفه اسالمی م

لت معروف شد، میان ع« حمل حقیقت و رقیقت»مقاصد این دستگاه فلسفی معرفی نمود. این حمل که به نام 

و معلول برقرار است و مفاد آن این است که معلول تنها نسخه ضعیف شده و رقیق وجود علت است و نه 

 تبیین دیگری که با بهره مندی از یکی دیگر»رتیب، نوعی این همانی میان علت و معلوچیزی دیگر. به این ت

تواند ما را در فهم تشکیک خاصی و وحدت سریانی یاریگر باشد، نوع از مفاهیم دستگاه فلسفی صدرا می

احد و رابطه میان علت و معلول در این دستگاه فلسفی است. مالصدرا ل برقرار است. در واقع، یک حقیقت

است که هم در علت و هم در معلول موجود است، اما وجود این حقیقت در علت در شدیدترین حالت و 
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شود. چنین حملی با طرح وحدت سنخی تبیین در معلول، به نحو ضعیف است که از آن به رقیقت تعبیر می

برد و ه متن خارج میپذیر نیست. درواقع، چنین حملی تنها در زمینه تشکیک خاصی که وحدت حقیقی را ب

 همان(«)داند قابل فهم است.کثرات را مراتب و درجات ضعیف و شدید یک حقیقت واحد می

وحدت در کثرت و کثرت در »صدراشناس معاصر جناب سیدجالل الدین آشتیانی، در باب حقیقت 

باشد، قه میرت حقیکثرات ظاهره در وجود کث»باشد: بیانی برای تبیین نظریه وحدت سریانی مفید می« وحدت

به علت کثرت موجودات متمیزه در خارج و آثار مختلفه مترتبه بر این موجودات، و درعین حال وحدت 

حقیقیه وجود هم ثابت است و منافاتی بین وحدت حقیقیه و کثرت حقیقیه نیست، وحدت اثر نفس حقیقت 

باشد. و این وجود واحد در مقام یوجود است و کثرات به واسطه ظهور حقیقت وجود در ماهیات مختلفه م

فعل عین ماهیات مختلفه است که ساری در تمام ماهیات است و چون وحدت حقیقت وجود وحدت اطالقی 

باشد، منافات با کثرت حقیقی ندارد. آن وحدتی که منافات با کثرت و انبساطی و بالجمله وحدت حقیقی می

و انبساط و سریان اطالق و انبساط، سریان خارجیه است  باشد و این اطالقحقیقیه دارد وحدت عددیه می

که به تعینات امکانیه متعین شده است و در مالبس اعیان ثابته و ماهیات امکانیه ظهور نموده است..... این 

ظهور و تدلی و تجلی در مالبس اسماء و اعیان ثابته را وحدت در کثرت و رجوع این کثرات را به وحدت 

انت مرآته و هو مرآت »گویند. به این اعتبار کملین ازعرفا فرموده اند: ت در وحدت میحقیقت وجود کثر

به یک نظر حق تعالی مرآت اشیاء است و به یک نظر اشیاء خارجیه مرآت حقند و گفته اند: عارف « احوالک

، 1376آشتیانی، « )بیند و هم خلق را.واصل کامل ذوالعینین است. هم حق را به حسب فعل ظاهر در اشیاء می

 (182ص

 پاسخ به دفاع مدافعان

رای توانستند پاسخی بآنچه گذشت، تفسیرهایی بود از وحدت جاری در کثرات، و شاید این تفاسیر می

اشکال نگارنده بر این نظریه باشند. لیکن چنین نیست و آن اشکال پیش گفته همچنان پابرجاست. در این مقام 

 رساند. کال را طرح کرده و این مقاله را به پایان میبا عبارت پردازی دیگری آن اش

دغدغه خاطر نگارنده در تکرار متلون و متنوع پرسشی واحد، این است که آنچه که در تعابیر فلسفی برای 

ون ای از عینیت نداشته باشد و با موازین عینیت مطابقت داشته باشد. تاکنشود، فاصلهتبیین واقعیت گفته می

 بودند و نافی نسبت حقیقی وحدت و« متناقض نمون»ای ی که از این نظریه ارائه شد، به گونهتمام تفاسیر

برای « وجود»کثرت. عامل اصلی عدم توفیق در این امر، ناتوانی مفهوم مرکزی دستگاه فلسفی صدرایی یعنی 

بوده و  تتبیین منطقی نسبت بین وحدت و کثرت است. غرض و اهداف نظریه پرداز تشکیک خاصی، درس

 قابل تأیید است اما ضعف منطقی مفهوم وجود برای تأمین این غرض قابل انکار نیست. 

باشد، و برهمین طبق بیان ایشان، وجود معلول نسخه ضعیف شده وجود علت و رقیقت وجود علت می

حظه ضرورت مالای که در باب شود. با عنایت به نکتهای این همانی میان علت و معلول برقرار میاساس گونه
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ای در تکثرات گفته شد، باید میان علت و معلول، غیریت وجودی واقعی برقرار باشد. به گونه« تغایر وجودی»

گردد غیر از حکم هستی شناختی باشد که بر وجود که حکم هستی شناختی که بر وجود علت مترتب می

شود، زیرا خارج می« نفس وجود»از  شود. با این وصف؛ وجه اتحاد میان علت و معلولمعلول مترتب می

وجود علت غیر از وجود معلول است، و باید عامل اتحاد دیگری برای این همانی میان علت و معلول جست. 

 اما از آنجا که ایشان چنین نظری را قبول ندارند، لزوماً باید بگویند که؛

مراعات شده و هم اتحاد در نفس وجود معلول رقیقه وجود علت است. با این تعبیر هم دوگانگی وجود 

شود که؛ آیا رقیقه به این معناست که وجود کند. زیرا پرسیده میوجود. اما این سخن نیز دردی را دوا نمی

علت، یک وجود کشداری است که یک سر آن وجود قوی علت قرار دارد و سر دیگر آن وجود ضعیف 

هله متصوفه خواهد شد. و با تطبیق علت هستی بخش بر ج« اتحاد و حلول»معلول؟ اگر چنین باشد، مبتال به 

ذات مقدس الهی این تصویر به دست خواهد آمد که؛ معاذاهلل وجود خداوند متعال، وجود کشداری است که 

در مراتب متنزل نیز حضور دارد و از آنها جدا نیست، در عین حال که مراتب خصوصیت مرتبه بودن خود را 

 حفظ نموده اند.

 این معنا پذیرفته نشود، باز سؤال دیگری مطرح است و آن اینکه؛ چنانچه 

آیا حقیقت وجود غیر از این است که از اعلی مرتبه آن تنزل دارد و مراتب دیگر را به عرصه وجود 

در  یابد همان حقیقتی است کهکشاند؟ در این صورت، آن حقیقتی که از عالی ترین مرتبه وجود، تنزل میمی

سریان دارد؟ یعنی نفس وجودی که در مرتبه واجب تعالی، تقرر دارد همان نفس وجودی است مرتبه بعدی 

یر که در عالم غ« اصالت وجود»که در مرتبه صادر اول تقرر دارد؟ اگر چنین باشد، با تمسک به اصل اصیل 

که حلول ر ایناز نفس وجود نیست، پس مرتبه واجب تعالی در مرتبه صادر اول، تکرار شده است و یا دقیقت

یابد و ضرورتاً نفس وجودی که داشته است. هرچند در معنای دقیق کلمه نفس وجود، در دو مرتبه تقرر نمی

در مرتبه واجب تعالی است باید غیر از نفس وجود در مرتبه صادر اول باشد تا کثرت حقیقی بر مدار وجود 

 معنادار شود. 

چنین از نظریه تشکیک وجودی، به نوعی ذهن گرایی و فاصله پربیراه نیست که ذکر شود، تقریرهایی این 

ته در نظریه تشکیک وجودی پاسداش« نفس وجود»شوند. زیرا در صورتی که یافتن از عینیت وجود، مبتال می

توان از سریان یک حقیقت صورت بگیرد، هرگز نمی« اصالت وجود»شود و مراقبت بر عدم خروج از مبنای 

وجودی سخن گفت. زیرا آن دو مرتبه متغایر براساس اصالت وجود، غیریت وجودی  در دو مرتبه متغایر

توان به همان حقیقت واحده وجود تمسک جست دارند و در حاق وجود غیر از هم هستند، پس چگونه می

و هر دو مرتبه را در اصل وجود داشتن مشترک دانست؟ چرا که براساس اصالت وجود، آن عاملی که مشخِّص 

ه ای از مرتباست نه ماهیتش، و چون وجود هر مرتبه« وجود آن مرتبه»رتبه از مرتبه دیگر است همانا یک م

 دیگر تغایر واقعی دارد پس نقطه اتحاد آن دو مرتبه در کجاست؟
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 . شاهدی بسیار مهم در نقد نظریه تشکیک وجودی2/۳/۳

گوناگون تعمیق شده باشد. در خاتمه این رسد، در حد مستوفی نقد مورد نظر تکرار و در ابعاد به نظر می

شود که، خود گویای آن است که نظریه نوشتار به شاهد و مؤیدی بسیار مهم در حکمت متعالیه اشاره می

ای نیست که مؤسس این دستگاه فلسفی بدان التزام جدی داشته باشد و او خود تشکیک وجودی، آن نظریه

نظریه »بته بنابر مبانی اصالت وجود، ناچار از عبور و گذر از تشکیک به نیز از این نظریه عبور کرده است. و ال

بود و او کامالً هماهنگ با دستگاه فلسفی خود و مبنای اصالت وجود عمل کرده است. و به عبارت می« تشأن

ظرفیتی عرفانی و شهودی دارد و اقتضای فلسفه و برهان در آن به مراتب کمتر از « وجود»دیگر، مفهوم 

 کند.قتضائات عرفان است، و مالصدرا هم در اوج نظریه پردازی هایش از فلسفه به عرفان عبور میا

گوید، لیکن در یک مقام تصریح به عبور از نظریه صدرالمتألهین در مقاطع بسیاری از این نظریه سخن می

ر جود به هرنحوی بروشن گشت که، هر آن چیزی که اسم و »کنند: پیشین برای وصول به نظریه تشأن، می

شود، چیزی نیست مگر شأنی از شئون واحد قیوم و نعتی از نعوت ذات مقدس او و پاره نوری آن اطالق می

از انوار صفات او. بنابراین آنچه که پیش از این به عنوان قانون وضع کرده بودیم که، براساس تأملی دقیق 

 شودنظر در نهایت براساس سلوک عرفانی منتهی میالمنظر، در عالم وجود هم علت است و هم معلول، این 

به اینکه، علت امری حقیقی است و معلول جهتی از جهات آن است و بنابر همین نکته، علت و تأثیر آن بر 

معلول، به تطور معلول در اطوار و تحیث معلول به حیثیتی که هیچ انفصال و تباینی از علت نباشد، باز 

 (301، ص2، ج1981رازی، )صدرالدین شی 258«گردد.می

آیة اهلل جوادی آملی در بیان تفاوت فلسفه و عرفان در موضع تحلیل وحدت و کثرت فرمایشی متین و 

تفاوت اصلی فلسفه با عرفان در وحدت شخصی وجود است. عرفان مبتنی بر وحدت شخصی »راهگشا دارند: 

ن به و امتیاز دیگر را بین فلسفه و عرفاوجود و فلسفه مبتنی بر کثرت حقیقی وجود است، و این تفاوت د

 آورد. دنبال می

اول؛ براساس وحدت شخصی وجود، کثرت از وجود منتفی است و در نتیجه تشکیک که مبتنی بر کثرت 

های هستی است و حال آنکه حقیقی است، در وجود نخواهد بود. کثرت در عرفان مربوط به آیات و نشانه

پردازند، باشد، و دالیل تشکیک به اثبات مشکک بودن حقیقت هستی میمیدر فلسفه کثرت در نفس وجود 

                                                           
 لمعة و ذاته نعوت من نعتا و القیوم الواحد شئون من شأنا إال فلیس األنحاء من بنحو لو و علیه الوجود اسم یقع ما کل أن انکشف قد» 258

 کون لىإ -العرفانی السلوک بحسب األمر آخر آل قد الجلیل النظر بحسب معلوال و علة الوجود فی أن أوال وضعناه فما صفاته لمعات من

 ال ثیةبحی تحیثه و بطور تطوره إلى للمعلول یرهتأث و بالعلة المسمى علیه رجعت و جهاته من جهة المعلول و حقیقیا أمرا منهما العلة

 رائحة دتج لعلک -تحصیله فی العمر نقد أصرف و األفهام و العقول أولی أقدام فیه زلت الذی المقام هذا فأتقن عنه مباین ءشی انفصال

 301ص 2الحکمة المتعالیة؛ ج« .أهله و لذلک مستحقا کنت إن مبتغاک من
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شود بنابر این پس از اثبات اطالق هستی واجب و وحدت شخصی وجود تشکیک از وجود به نمود منتقل می

مطلق  های هستیو براهینی که بر تشکیک مراتب هستی اقامه شده است برتشکیک مراتب آیات و نشانه

 کند.داللت می

دوم؛ در فلسفه گرچه واجب، هستی محض است و لیکن وجود واجب وجودی است که در آغاز سلسله 

شود، و لیکن در عرفان، هستی محض، وجود تشکیکی وجود قرار دارد، و از آن به وجود بشرط ال یاد می

فرض  واحد است و در عرض و یا در طول آن وجود دیگری که مستقل از آن و یا عین ربط به آن باشد

)جوادی « ها و ظهورات واجب هستند.شود، آیات و نشانهشود، و امور مقید و محدودی که تصویر مینمی

 (565، ص5، ج1375آملی، 

 -د رسد چنین نباشکه به نظر می -فارغ از اینکه، آیا نظریه تشأن و تطور مطابق با واقع است یا خیر 

حقیقتی روشن در این موقف دست یافت و آن اینکه: چرا  توان این پرسش را مطمح نظر قرار داد تا بهمی

صدرالمتألهین از نظریه تشکیک وجودی که برساخته از قول فهلویون و مبتنی بر تحلیل مراتبی از وجود بود 

شود؟ عامل اصلی این انتقال چیست و این در حالی است که او به نظریه عرفا و تشکیک در مظاهر منتقل می

یه تشکیک وجودی را نظریه دستگاه فلسفی خود دانسته بود نه اینکه این نظریه از آن دیگران پیش از این، نظر

باشد و او قصد مماشات با ایشان را داشته باشد و سپس در مقامی بعد نظریه اصلی خود را تبیین نماید. تأمل 

فهم خأل موجود در این تواند راه گشایی برای نقد نظریه تشکیک وجودی و در چرایی این انتقال، خود می

 نظریه باشد. 
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 بندی و نتیجه گیری؛جمع

ای که از مباحثات و مناقشات میان مدافعین و مخالفین نظریه تشکیک وجودی، به دست آمده است تجربه

شود که در مواقع حساس ای عبارت پردازی در متون حکمی و عرفانی دیده میحامل این معناست که؛ گونه

بندد. از آنجا که هستی شناسی یعنی عبور از ظواهر و دست یابی به أمل دقیق و واقع بینانه میراه را برای ت

حاق عینیت، پس باید سعی ویژه نمود که کثرت الفاظ و اصطالحات در این مسیر رهزنی نکند و واقع را از 

 فراچنگ محقق عرصه فلسفه بیرون نیاورد. 

و  توانند پذیرفته شوند که مطابق بر واقعطالقی و ..... زمانی میعباراتی نظیر، وحدت سریانی، انبساطی، ا

توان با مالحظه معانی ذهنی این کلمات، بدون در نظر گرفتن آنچه که در عینیت سپری عینیت باشند. نمی

 شود، احکام هستی شناسانه را صادر نمود. می

بور آگاهانه از کثرات لفظی پرشود و در وجود دارد که این فاصله باید با ع« ذهن و عین»ای میان فاصله

آید، جای پای محکمی در عینیت پیدا کند. این همان قاعده محکمی است که از نهایت آنچه که در ذهن می

 شود.به عنوان مناط صدق قضایا تعبیر می« مطابقت با واقع»آن به 

و مانع  هزن اندیشه های فلسفی نشوندبا اصرار بر این نکته که باید مراقبت ویژه نمود تا الفاظ و تعابیر ر

 دقت و تعمیق تئوری ها نگردند، نتیجه ای که از این مقاله به دست می آید اینگونه خالصه می گردد؛

اگر تغایر و کثرتی که میان موجودات است واقعی است، و در عین حال وحدت و اتحادی واقعی میان 

د. باش« حقیقت واحده وجود»ختالف واقعی، چیزی غیر از موجودات برقرار است، باید عامل این اشتراک و ا

چون واحده بودن این حقیقت با هر معنایی که در نظر گرفته شود، منافی با کثرت واقعی است و این حقیقت 

م را ندارد. پس ما نیازمند مفهوم مرکزی دیگری هستی« نسبت بین وحدت و کثرت»واحده ظرفیت پشتیبانی از 

 را توصیفی واقع بینانه و عینی نماید. « در کثرت و کثرت در وحدتوحدت »که بتواند 
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 مدظلههای مقام معظم رهبریالزامات تحول در علوم انسانی با تأکید بر اندیشه

 259یمحمد محمد

 260یحضور یمصطف

 چکیده

وه بر تاکیدات ایشان نسبت به در حوزه تحول علوم انسانی عال مدظلههای مقام معظم رهبری در بررسی اندیشه

مسموم بودن ذاتی علوم انسانی غربی و نگاه غیرالهی به انسان و زندگی او در اجتماع، حوزه خاصی از بیانات 

شک عبور از وضعیت فعلی علوم انسانی حاکم است. بی« الزامات تحول در علوم انسانی»ایشان، در خصوص 

ها نیازمند حرکتی هماهنگ و مدیریت شده ر علوم انسانی در دانشگاهبر جامعه ایران به ویژه تفکرات حاکم ب

ام معظم مق هایهشیاند نهییدر آ یتحول در علوم انسان است. در پژوهش حاضر پرسش اصلی، چیستی الزامات

 یبوده و هدف از آن نیز نیل به مجموعه این الزامات در راستای تحول علوم انسانی با امید راهنمای مدظلهیرهبر

های رهبر انقالب با چهار معتقدان به ضرورت تحول مذکور در فراهم آوردن این الزامات است. در اندیشه

ی و مقدماتشویم. در محور اول مسائل محور کلیدی در حوزه الزامات تحول در علوم انسانی مواجه می

داندیشی و خالقیت و نوآوری ی مانند قصد و نیت تحول، عزم و اراده، آزاتحول در علوم انسان نیازهایپیش

و  یساختاردر نگاه رهبری و بر  اساس  منطق ایجابی بررسی شده اند. درمحور دوم مباحثی حول الزامات 

ل جامع تحو نقشهی مورد فحض واقع گردیده  و در محور سوم به لزوم تهیه تحول در علوم انسان یتیریمد

روش  و یبر اساس مبان یعلوم انسان یمحتوا دیتوللزوم ی پرداخته شده است. محور آخر نیز در علوم انسان

ی است که در این بخش عالوه بر لزوم تولید محتوا به ارائه منطق روش خاص تولید محتوای مد نظر اسالم

های بینی توحیدی و براساس مبانی و روشرهبری پرداخته شده است و لزوم تولید علوم انسانی با نگاه و جهان

                                                           
، yma.mohammadi@chmail.ir، یطباطبائ، دانشگاه عالمه ارشته مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقدانشجوی کارشناسی ارشد 259 

09305039745 

 ،mhozuri@ihu.ac.ir، م و فناوری اسالمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السالمکارشناس ارشد حقوق عمومی و پژوهشگر مرکز مطالعات عل260 

73828017 

mailto:yma.mohammadi@chmail.ir
mailto:mhozuri@ihu.ac.ir


 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

706 

 

ردیده است و با توجه به موارد مذکور، مجموعه الزامات تحول در علوم انسانی سامان یافته اسالمی تشریح گ

 استفاده کرده است. یفیاست و از روش توص یکاربرد قاتیپژوهش حاضر از نوع تحقاست. 

 

  مدظلهواژگان کلیدی: علوم انسانی اسالمی، تحول علوم انسانی، تحول، علوم انسانی، مقام معظم رهبری
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 قدمهم 

علوم انسانی زیربنای تفکری جامعه دانشگاهی یک ملت است و عدم تناسب علوم انسانی رایج در 

کشور با مبانی اسالمی و نیازهای روز، ضرورت تحول جدی در زمینه علوم انسانی را روشن ساخته 

است. گرچه هنوز همه جامعه دانشگاهی کشور در خصوص ضرورت این تحول قانع نیستند)مرکز 

اند. رهبر (؛ اما معتقدان این ضرورت نیز در پوشاندن جامه عمل بر آن، چندان موفق نبوده90: 1390باصه

 اند:نیز بر تحول علوم انسانی تأکید داشته و فرموده مدظلهمعظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای

موزش هندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور اعم از آم»

های گذشته نیز مورد تأکید عالی و آموزش و پرورش و نیز تحول در علوم انسانی که در دوره

بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است، به تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی 

تر گرفته شده و با یک بازنگری و متوجه انقالب اسالمی خواهد کرد، لذا باید این امور جدی

 «د.ریزی جدید طی مدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برسامهبرن

 2۶/۷/1۳۹۳ یفرهنگ انقالب یعال یشورا دیجد یحکم آغاز دوره

 

و ساختار  در تحقیق حاضر تالش شده است در چهار محور مقدمات تحول علوم انسانی، مدیریت 

علوم انسانی، نقشه جامع تحول در علوم انسانی و تولید علوم انسانی اسالمی به بررسی الزامات تحول 

بندی تالش گردیده بیانات مقام معظم رهبری را که مؤید در علوم انسانی اسالمی بپردازیم. در این تقسیم

 د جوییم. این دست اقدامات است را در جای جای تحقیق آورده و بدان استنا

 

 بیان مسئله  و ضرورت تحقیق

بینی توحیدی و اسالمی نبوده علوم انسانی رایج در کشور مطابق جهان مدظلهاز نظر مقام معظم رهبری

تواند در جهت بر طرف کردن نیازهای جامعه کنونی ایران به طور صحیح و کامل عمل کند است و نمی

میتی در ساختار حاک مدظلهجه به جایگاه ویژه مقام معظم رهبریتواند مثل سمی مهلک باشد. با توو حتی می

بری علم دقیقاً مورد جمهوی اسالمی ایران و اشراف علمی ایشان، الزم است، نگاه وی به مقوله پیش

تری تر بیانات معظم له، جامعه علمی کشور اهتمام جدیواکاوی قرار گیرد و با بررسی و تبیین هرچه دقیق

ورزیده و در جهت رفع مخاطرات قدم بردارند؛ چرا که اگر این اتفاق نیافتد و همه خود را  به این مسائل

 (.38: 1386در آیینه غرب تفسیر کنند، نه تنها ما، که کل تمدن اسالمی دچار زوال خواهد شد)پارسانیا، 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=27927
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ن طی طریق طور که باید و شاید در ایراتحول در علوم انسانی با وجود تاکیدات ویژه رهبری، آن 

نکرده است، یکی از دالیل این مطلب، عدم توجه کافی و وافی به الزامات این تحول مانند تدوین و 

تشریح یک نقشه جامع برای تحول در علوم انسانی است. تحقیق حاضر مسئله خود را ارائه مجموعه این 

 تعریف کرده است.مدظله الزامات از دریچه نگاه مقام معظم رهبری

 

 

 هدف، سوال، فرضیه و روشبیان 

عظم مقام م شهیاند نهییدر آ یتحول در علوم انسان در پژوهش حاضر پرسش اصلی، چیستی الزامات

بوده است و هدف از آن نیز نیل به مجموعه این الزامات در راستای تحول علوم انسانی با  مدظلهیرهبر

ن این الزامات است. روش تحقیق توصیفی امید راهنمایی معتقدان به ضرورت تحول مذکور در فراهم آورد

ای خودداری گردیده است؛ چرا برای تحقیق انتخاب شده و به همین جهت از به کار بردن هرگونه فرضیه

که در تحقیقات توصیفی به فرضیه نیاز نیست و محقق صرفا باید سواالت تحقیق را به روش 

 گو باشد.( پاسخ6: 1390علمی)سیدامامی، 

 

 یقپیشینه تحق

 کول میمرو   این یصبور الیسهی عنوان مقاله دانشگاه یهانظام تیفیو ک یکردن علوم انسان یاسالم

 یهاو آموزه دیعلوم جد یدستاوردها نیتعامل ب یقرار دادن ضرورت نوع فرضاست که در آن با پیش

 یبرا یشترکم یراهبردهای، نیعلم د یموجود در معنا ینظرها و بدون ورود در اختالف ینیمتون د

الزم  یهانهیبا فراهم آوردن زم که در درازمدت، ه استشد هیکشور توص یجامعه علم گذارانتاسیس

 .ندازس لیبه فرصت تبد دیما را از تهد یدر جامعه اسالم یعلوم انسان تیضعو ،ینیتحقق علم د یبرا

 نیتعامل ب یو برقرار یمو معارف اسال دیعلوم جد یدر برنامه آموزش یناظر به بازنگر هااستیس نیا

کالن علم در  یعلم و اصالح ساختارها لیتحص ندآیالزم در فر یتیترب یهاهمراه با اعمال دغدغه آنها،

 یور)صبستا یفرهنگ ینهادها یو آموزش و پرورش و برخ هیعلم یهاتا حوزه گرفته دانشگاهاز  کشور،

 .(1396کول،  میو مر الی، سهاین
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رده تالش ک« یو تحول در علوم انسان یانقالب فرهنگ»ای با عنوان در مقالهنیز  ینیحس دیحم دیس 

 یسانبا تحول علوم ان یکشور ما، ارتباط انقالب فرهنگ یفرهنگ و علوم انسان تیهو یبا بررساست تا 

 نیام (.1395 د،یحم دی، سینیگردد)حس نییتب یاسالم ینیجهان ب یعنیبا تمرکز بر مولفه مشترک آنها، 

 ییرضا میابراهو  (1395 ن،ی، امی)فتحیضرورت جامعه بشر ،یعلوم انسان یساز یقرآندر مقاله  یفتح

هر کدام تالش  (1395 م،ی، ابراهیانیآدر یی)رضا«از قرآن یضرورت استنباط علوم انسان»ی در مقاله انیآدر

 یصدرآباد یمه شاهفاط  و رادپور دهیحماند تا نقش قرآن در تحول علوم انسانی را بررسی کنند. کرده

شناسی سازی روانبه مروری بر بومی رانی( در ایبر روانشناس دی)با تاک یعلوم انسان یساز یبومدر مقاله 

الش اند و همچنین تی مختلف داشتهدرکشورها یبوم یضرورت روانشناسپرداخته و اشاراتی نیز به درک 

 نیف در او نظرات مختل نییرا تب یانسان علوم یسازیبوم فموضوع، ابعاد مختل قیدق فیبا تعر اندنموده

ارائه  انریدر ا یبومی روانشناس یبرا ینظر یچارچوب ت،یو در نها دیننما لیو تحل هیرا نقد و تجز نهیزم

 (.1394 ،فاطمه ی،صدرآباد یو شاه دهید)رادپور, حمنده

 

 چهارچوب مفهومی

مقام  یهاهشیبر اند دیبا تأک یدر علوم انسان الزامات تحولبا توجه به آن که این تحقیق در پی بررسی 

است و اساس تحول مخیر برای انسان، تغییر از یک وضعیت نامطلوب به یک وضعیت  مدظلهیمعظم رهبر

های رهبری شود، لذا عمل بر طبق اصول آن روش نامطلوب منطقی نیست. اندیشهمطلوب فرض می

بانی آن و حتی مسموم دانستن آن است و کسی که بخواهد اساساً در راستای نقد علوم انسانی غربی و م

های ایشان را بررسی کند، اگر از همان نظریاتی استفاده کند که آن بر مبانی غیرتوحیدی استوارند، اندیشه

عمال نقض غرض کرده است. لذا ما در این تحقیق به جای استفاده از چهارچوب نظری، از چهارچوب 

دهیم و در و چهارچوب مفهومی خود را منطق اسالمی و مبانی اسالمی قرار می کنیممفهومی استفاده می

چهارچوب فکری مقام معظم رهبری و دیگر بیانات ایشان در موضوعات مختلف و تحلیل ادبیات ایشان، 

موضوعات را بررسی خواهیم کرد. در نگاه دینی، بخشی از علم از متن دیانت جوشیده است و حیات 

(. 26: 1385ماند)پارسانیا، نصیب میاز آن بخش بی -وحی-مرکزی دین وری از هستهرهبشری بدون به

البته بدون معرفت دینی دستیابی به آن منطق اسالمی مذکور بسیار بعید و تقریبا غیر ممکن است. مراد از 

و اخالق ها درباره اسالم و اجزای آن یعنی عقاید، احکام معرفت دینی در این مقال، مجموعه شناخت

 (.24: 1390اسالمی است)مصباح، 



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

710 

 

 

 الف . مقدمات تحول در علوم انسانی

های ها و مراحل گوناگونی را ارائه داده و برنامهبرای ایجاد تحول در علوم انسانی ممکن است روش

 یمختلفی را پیشنهاد دهیم؛ اما هر روش، برنامه، مرحله و یا حتی هر قسمت کوچکی از تحول در علوم انسان

تواند عملیاتی شود. در این بخش به این مقدمات خواهیم پرداخت، مقدماتی قبل از وجود مقدماتی خاص، نمی

ها فراهم نباشند به هیچ سطحی)حتی در درجات بسیار پایین( از تحول در علوم انسانی نخواهیم که اگر آن

یجاد و اجرای آن بر اساس منطق رسید. در این بخش چهار مقدمه اصلی را برای تحول در علوم انسانی، ا

ایجابی انتخاب کردیم. در حقیقت ضمن بررسی کلیت سخنان رهبری معظم انقالب به ارائه یک سیستم 

ان و نش ها به دلیل ذکر هرکدام پرداختهبندی منطقی)منطق ایجابی( پرداخته و در ادامه ضمن ارائه آنطبقه

  با این مقدمات طبقه بندی شده تطابق دارند: خواهیم داد که بیانات رهبر معظم انقالب نیز

 خود آگاهی و درک ضرورت تحول -1

ی نسبت به ضرورت و اهمیت هاآگگام نخست مقدم در مقدمات تحول وجود خودآگاهی و یا اکتساب 

باشد. درک این موضوع که علوم انسانی رایج تحول در علوم انسانی و ایجاد تغییر در فضای فعلی می

بینی دیگر و دارای دارد که ماهیتا معارض و مخالف اسالم و نظام اسالمی است و متکی بر جهانمحتواهایی 

انقالب اسالمی ما  (.29/7/1389،یا خامنه اهلل آیت.)هدف و حرف دیگریست بسیار مهم و ضروری است

 اید متاسفانهکه هدفش برپایی نظامی بود که بتواند احکام اسالمی و اهداف اسالمی را در جامعه جاری نم

های علوم انسانی است که مبنایی غیرالهی، در مجامع علمی خویش شاهد ترویج و تدریس برخی از رشته

 و دیاسات دیدار در رض با دین مبین اسالم دارد. رهبر معظم انقالب به خوبی این نکات راتعامادی و م

 ىکنندهتیترب و دیمف و حیصح وقتىآن نسانىا علوم» اند و اینگونه بیان داشته اند: داشته ابراز انیدانشگاه

 باشد؛ الهى نىیبجهان و الهى تفکّر براساس که رساند خواهد نفع جامعه و فرد به و بود خواهد انسان حیصح

 آیت«).کرد فکر کرد، کار ستىیبا نیا روى ندارد؛ وجود کنونى وضع در انسانى علوم هاى دانش در امروز نیا

یا در جای دیگر ایشان به غیر الهی بودن مبانی علوم انسانی غربی و تعارض آن  (4/11/1393ای، اهلل خامنه

 با مبنای اسالمی اشاره داشته و فرموده اند:

 مبانى با نیا است؛ دىیتوح ریغ مبناى است، مادّى مبناى است، رالهىیغ مبناى غربى، انسانى علوم مبناى»

 (11/4/1393ها ) بیانات در دیدار اساتید دانشگاه.«ستین سازگار نىید مبانى با ست،ین سازگار اسالمى
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 عزم برای تحول در علوم انسانی -2

 دیبا». اصطالحاً گردد حاصل یستیبا پس از کسب خودآگاهی و درک ضرورت تحول عزم آن نیز

 انیگاهاز دانش یاری. پر واضح است که بس«میکن جادیتحول ا میشود تا بتوان جادیکه تحول ا میبخواه

ها در آن یلذا عزم کنند؛ینم احساس را آن لزومرا نداشته و  یکشور دغدغه تحول علوم انسان یکنون

ست ا عیوس اریمقوله بس کی یوجود ندارد. از آنجا که تحول در علوم انسان یتحول در علوم انسان یبرا

آن قدم  یازد و در راستاکشور همزمان با هم به آن بپرد یعلم یهاتیو ظرف هارویو الزم است تمام ن

 شبخ حداقل اینشده باشد و همه با هم ) اندازنیکشور طن یعزم و اراده در گستره علم نیبردارند، اگر ا

 با آن هب یابیدست نکنند، اقدام و نکرده تین آن به یابیدست یبرا( باهم کشور یعلم جامعه از یریکث

کشور عزم تحول در  یقاطبه جامعه علم دیه اول بامرحل در پس. شد خواهد رو به رو یفراوان مشکالت

نها موجود نه ت یعلوم انسان که برسند یخودآگاه نیابه  وکنند و  دایآن را پ جادیو قصد ا یعلوم انسان

 نهخام اهلل تیآ)است مسموم ذاتا ییهادانش بلکه ستین یاسالم یجمهور یهاآرمان و اهداف با متناسب

آن ایجاد شود. تحولی که از درون بجوشد و از برون حمایت گردد. در  یلتحو دی( و با29/7/1389،یا

 .)13/4/1394،یا خامنه اهلل تیآ)

اراده جدی و راسخ برای تحول علوم انسانی باید با این نگاه باشد که با انحراف علوم انسانی تمامی 

 جمع نخبگان و برگزیدگانتحرکات جامعه به منحرف می گردد. رهبری معظم به خوبی این نکته را در در 

 علمی ابراز داشته و فرموده اند:

 شودیم نیا جهینت شد، استوار غلط یهاینیجهانب و غلط یهاهیپا بر و شد منحرف یانسان علوم یوقت»

( یا در جای دیگری بیان 13/7/1390«) رودیم شیپ یانحراف شیگرا کی سمت به جامعه تحرکات همه که

های نخبه کشور است که هدایت جامعه را بر عهده دارند هوای تنفسی مجموعه علوم انسانی»نموده اند: 

 (1/12/1391«)بنابراین آلوده یا پاک بودن این هوای تنفسی بسیار تعیین کننده است.

معظم له در دیدار اساتید دانشگاه ها نیز به گونه ای بر لزوم حرکت و عزم تحولی در علوم انسانی 

 تأکید کرده اند:

 (11/4/93).«دیایب وجودبه کشور در انسانى علوم در نیادیبن تحوّل کی که میهست آن ازمندین ما قتاًیحق»
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 آزاد اندیشی -۳

آزاد اندیشی الزمه منطقی تحول است. اگر تفکر و اندیشه را به علوم انسانی موجود محدود 

 وجود فکر نخواهد کرد. اگرکنیم، مسلماً هیچ کسی به علوم انسانی دیگری به غیر از علوم انسانی م

این آزادی وجود نداشته باشد و همه حس کنند که باید در چهارچوب علوم انسانی رایج کشور قدم 

بردارند و به فعالیت علمی بپردازند قطعاً کسی به تحول و گذر از این علوم انسانی اندیشه نخواهد 

به علوم انسانی متناسب کشور ایران کرد. برای گذر کردن از وضع موجود علوم انسانی و دستیابی 

برداری از این علوم انسانی الزم است از علوم انسانی مطلوب خود پرده برداری کنیم و الزمه پرده

شورمان نظران کمطلوب، آزاداندیشی و تولید اندیشه هایی بومی و اسالمی است.باید اساتید و صاحب

را برهانند و جرأت مناقشه در رویکرد کنونی از جزمیت و زنجیرهای القاء شده علوم غربی خود 

( از نشانه 9/12/1379 و 14/6/1389 ،یا خامنه اهلل تیآ.)غربی نشأت گرفته از لیبرال را پیدا نمایند

های بارز این فقدان آزاداندیشی تدریس بیست یا بیست و پنج ساله ی یک سرفصل درسی و یا 

 261خوانی ندارد.م حکومتی ما هیچ تناسب و همتدریس ترجمه ای دروسی است که با محتوای نظا

برای نیل به تحول علوم انسانی  الزم است فرهنگ آزاد اندیشی را ترویج دهیم و در تفکر علوم 

لوم های عانسانی موجود محصور نباشیم و این اجازه را به پژوهشگران بدهیم که بتوانند ورای چهارچوب

کالم رهبری به خوبی تداعی می گردد که باید جرأت مناقشه  انسانی موجود قدم بردارند. اینجاست که

( و با اتصال فضای 14/6/1389در رویکرد کنونی غربی ناشی از لیبرال دموکراسی به وجود بیاید.)

آزاداندیشی حوزه و دانشگاه و رفت و آمدهای علمی به آرامی گام در مسیر تحولی   علوم انسانی 

 بگذاریم.

 

 رینواندیشی و نوآو -۴

                                                           

 یدهندهنشان نیا م؛ینداده باش رییو پنج سال سرفصل فالن دانش را اصالً تغ ستیسال، ب ستیاست که ما ب بیع نیواقعاً ا. 261 

ند که مناقشه کنند؛ همان را که . جرأت ندارمیمناکیاست که ما از آن ب یزیچ نیهم نیعدم جرأت ورود در مناقشه است؛ ا

 (14/6/1389 ،یا خامنه اهلل تیهم ممکن است همان را درس بدهند. )آ گریده سال د دهند؛یهست، درس دادند، باز هم درس م
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نواندیشی و نوآوری چهارمین مقدمه تحول در علوم انسانی است. همانطور که در مقدمه بحث گفته 

پذیر شد، اگر این مقدمات فراهم نباشند تحول در علوم انسانی در هیچ سطحی، حتی یک سطح پایین امکان

وآوری ؛ اما توان ننخواهد بود. در مقدمه چهارم باید گفت کسی که سه ویژگی پیش گفته را داشته باشد

تواند تحول ایجاد کند، چرا که ای برای آن نداشته باشد، باز هم نمیو نواندیشی نداشته باشد و یا اراده

ایجاد یک علوم انسانی متناسب برای کشور ایران و رسیدن به علوم انسانی مطلوب، نیازمند نواندیشی و 

ه مباحث و مطالب جدید است، لذا نوآوری و نیازمند نوآوری و ارائ« تحول»نوآوری است. اساساً 

 گردد. نواندیشی به عنوان چهارمین مقدمه در راستای دسترسی به علوم انسانی مطرح می

باید الگوگیری بی قید و شرط از نظریه پردازی های غربی و اجرای این نظرات را در جامعه امری 

دیشی و نظریه پردازی اندیشمندان داخلی نیز خطرناک و مهلک بدانیم. در کنار ترجمه گرایی باید نوان

همراه گردد تا بتوان در گذر زمان به الگویی مطلوب در حوزه های مختلف علوم انسانی دست یافت. 

رهبری معظم در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز در این رابطه اینگونه ایراد داشته اند : 

 ما. دیبدان خطرناک و غلط را یگرائترجمه وهیش و یغرب یپردازهاهینظر از شرط و دیق یب گرفتن الگو»

 (.12/2/1387،یا خامنه اهلل آیت.«)یسازهینظر به میدار اجیاحت یانسان علوم نهیزم در

پس از ذکر چهار مقدمه برای تحول در علوم انسانی باید گفت که این چهار مقدمه به صورت مقدماتی 

ر علوم انسانی ارائه شدند. البته ممکن است مقدمات دیگری نیز در آینده به برای الزامات اصلی تحول د

این چهار مورد اضافه شود، چرا که روش ارائه این چهار مقدمه، منطق ایجابی بود و نه منطق عام. در 

حقیقت تحول در علوم انسانی الزاماتی اساسی دارد که در سطحی بسیار کالن تر از این مقدمات)مقدماتی 

ها خواهیم پرداخت. یعنی انند نیت، عزم و اراده، آزاداندیشی و نوآوری( هستند و در ادامه به بررسی آنم

دون هایی که باین مقدمات در حقیقت زیرساخت و زیربنایی برای طرح الزامات اصلی هستند، زیرساخت

 معنا خواهد بود.ها بررسی الزامات تحول در علوم انسانی بیآن

 

 و مدیریت تحول در علوم انسانیب . ساختار 

شود، دو مقوله اصلی تحول در علوم بخش دوم که بعد از مقدمات تحول در علوم انسانی  بیان می

 انسانی را  مدنظر دارد:
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مسئله اول ساختار و بدنه اجرایی ایجاد تحول در علوم انسانی است و مسئله دوم مدیریت این ساختار   

ه در این بدنه اجرایی و توسط آن است. در ادامه از ساختار و دو وجه و مدیریت تحوالت صورت گرفت

مختلف آن سخن خواهیم گفت و در زمینه مدیریت هم به روش مدیریتی خاصی اشاره خواهیم کرد، 

یابی آنتونی گیدنز مطرح نیست و صرفا لزوم البته قصد واکاوی مفهوم ماهوی ساختار و نظریه ساخت

 (.112: 1395فرد، ورد نیاز مورد بحث قرار خواهند گرفت)ر.ک. سیدیهای مساختار و ویژگی

 

 یانسان علوم در تحول  تیریمد .1

 به مدیریت« ایداشتن نگاه جبهه»در زمینه مدیریت تحول در علوم انسانی، یکی از الزامات اصلی 

فلسفه علم و   ای با مطالعهای چیست؟ در نگاه جبههتحول مذکور است؛ اما مقصود از این نگاه جبهه

ها ا، روشهفلسفه علوم غربی و همچنین بررسی مبانی دستیابی به علوم غربی و همچنین با نگاه به آرمان

شویم که این علوم در صددند که یک روش خاص و منحصر به های دستیابی به آن متوجه میو ارزش

وش این روش فرا بخوانند و آن را تنها رهای دنیا را به فرد برای دستیابی به علم معرفی کنند و تمام کشور

های بحث اما نموده،؛ صحیح دستیابی به علم بدانند. در متن پیش رو از نقد نگاه و روش علوم غربی عبور

ای به علوم غربی را در زمینه تحقیق محققان دیگر مشاهده قابل مشاهده خواهد مرتبط با نگاه جبهه

یز در این خصوص اشارات مصرحی داشته اند که در زمینه (. رهبری معظم ن1ص1389 ،مقتداییبود)

علمی به صورت خیلی طبیعی در حال یک جنگ با علوم انسانی غربی هستیم، به طوری که این علوم 

های آکادمیک و دانشگاهی کشور ما، بخش اعظم علوم انسانی غربی در حال حاضر با نفوذ به محیط

(. دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی: 1384ای،هلل خامنها انسانی کشور را تصرف کرده است)آیت

تشکیل شود تا به مقابله با این نظر و روش غربی بپردازد. اما تقابل با هر نوع « ایجبهه»در این جنگ باید 

علمی چه الهی و چه غیر الهی با سالح جهل  امکان پذیر نیست، یعنی لزوماً باید در برابر یک علم، یک 

 تر ارائه کرد تا بتوان بر آن غلبه نمود. تر و صحیحقویعلم 

ر های دستیابی به علوم و دیگای، تقابل و جنگ روشنی بین روشبندی و این نگاه جبههدر این صف 

های علم وجود دارد و روش مقابله در یک جنگ با روش مقابله در صلح و مباحث ساده علمی حوزه

« ایاه جبههنگ»مباحثه و اختالف نظر علمی با جنگ و دشمنی علمی ریشه باید متفاوت باشد. درک تفاوت 

است و روش غربی دستیابی به علوم در بسیاری از رشته های علوم انسانی در ایران کارآمد نخواهد بود.  
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نگاه مذکور به مدیریت تحول علوم انسانی درصد است  تا این موضوع را مورد تاکید قرار دهد که تحول 

ای و نگاه جامع و از ریزی و چه در زمینه اجرا با دید جبههتی در علوم انسانی چه در زمینه برنامهمدیری

 باال باید دنبال شود. 

 یم ولتح تیریمد در یستاد و یصف حوزه دو کیتفک یبخش تحقق الزامات جمله از رابطه نیرا در

 یزی کالن، تعریف و تبیین راهبردها،ستادی تحول علوم انسانی بایست به دنبال برنامه ر حوزه. باشد

هدایت و حمایت از حوزه صفی مدیریت تحول باشد. حوزه صف در تحول علوم انسانی نیز به عنوان 

توان همان شأنیتی را که برای برنده اهداف تحولی عمل خواهند نمود. میواحدهای اقدام کننده و پیش

ری گئل باشیم و البته در این میان امور ناظر به تصدیدولت در امور حاکمیتی وجود دارد برای صف نیز قا

 را به واحدهای صفی واگذار نمود.

های موجود در فضای تحولی علوم انسانی کشورمان می توان بمتعرض این مسأله از جمله آسیب

ردد گگردید که در بسیاری از مواقع، نقش مدیریتی اشخاص حقیقی و حقوقی صرف تولید محتوایی می

ذات ستادی آنان تعریف نگردیده است و همین امر منجر به بازماندن از سایر امور اساسی دیگر  که در

می گردد. با تعریف درست از مفهوم صف و ستاد و تقسیم وظایف اشخاص و نهادهای درگیر با موضوع 

 تحول علوم انسانی می توان گام های بزرگی به سوی حل معضالت علوم انسانی برداشت. شناسایی

مجموعه ها و اشخاص تأثیرگذار در مقوله تحول علوم انسانی و تالش برای هم افزا نمودن هر یک از 

های آنان، شناسایی نقاط ضعف و قوت در حرکت کالن و خرد تحول در علوم انسانی، تعریف رویه

ی و فگر، اعتقاد به برون سپاری و تفویض امور از ثمرات این تفکیک و تعریف درست امور صتسهیل

ستادی خواهد بود. ناگفته نمایند برای تدقیق این ساختار نو و مدیرین ویژه باید مطالعات مفصلی نمود 

 (.14/6/1389اند.)آیت اهلل خامنه ای،و مقام معظم رهبری نیز بر انجام این دست مطالعات تأکید داشته

یازمند دانش خاص خود گری حرکت در این مسیر خود نهای علوم انسانی و تنظیمحرکت در دانش

توان از آن به مدیریت دانش تعبیر نمود. مدیریت دانش نیز خود موضوعی است است. موضوعی که می

 سرجمع کردن، مدوّن کردن، منظم یما هم برا»که به تنهایی نیازمند تحقیقات مستقل و گسترده ایست. 

مواد  یهم برا م،یدار اجیاحت یعلم یربهتفکر و تج کیبه  م،یمند کردن آنچه که خودمان دارکردن و نظام

)آیت اهلل خامنه ای، «.میدار اجیاحت ینگاه علم کیاند، به علم جمع آورده نیکه آنها در ا ییهاهیو پا

 نیکه ا یشنهادهائیپ نیا»(. (السّالمهیدانشگاه امام صادق )عل انیو دانشجو دیاسات دارید؛ 29/10/1384

فتند، گ رهیو ارتباطات و غ یپرورمراکز و نخبه جادیو پژوهش و ا قیش و تحقدان یهانهیمن در زم زانیعز
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یت )آ«دنبال کرد. دیراه را با نیباارزش است. ا اریبس نیعلم است. ا دیتول یمسئله نیهمه در جهت هم

 (کردستان انیاستادان و دانشجو دارید؛ 27/2/1388اهلل خامنه ای، 

 

 یانسان علوم در تحول خاص ساختار .2

هر مجموعه مدیریتی نیازمند یک بدنه اجرایی برای اعمال مدیریت است. اصطالحاً این بدنه اجرایی 

گویند. مدیریت تحول در علوم انسانی با استفاده از یک ساختار خاص باید صورت پذیرد. را ساختار می

 مختصر صف وهای مدیریتی به صورت طور که بخشالبته ساختار پیشنهادی ما دو بخش دارد. همان

ها نیز ساختار خاص خود را نیاز دارد. به طور مثال در ستاد را توضیح داده شد، در هر کدام از این بخش

بخش صف، ما نیاز به یک ساختار خاص صف برای ایجاد تحول در علوم انسانی دارد. در توضیح این 

های تحقیق علوم و روش یابی بههای ما از روش اسالمی دستساختار خاص باید گفت که دانشگاه

های تحقیق های ما در زمینه علوم انسانی از روشاند و غالب دانشگاهمتناسب با علوم دینی دور مانده

وان تهای تحقیق علوم انسانی غربی نمیکنند و پر واضح است که با روشعلوم انسانی غربی استفاده می

 رد.از علوم انسانی غربی به علوم انسانی اسالمی کوچ ک

های علمیه تا حدی دچار کندی حرکت شده و با غفلت از حرکت علوم در این زمینه، بعضاً حوزه

سات ها، مؤسها و دانشگاهانسانی نتوانسته ایم نوآوری خاصی را در این زمینه داشته باشیم. در کنار حوزه

 دانشگاه برای پرای هم پدید آمدند که سعی در اتصال حوزه و فرهنگی -فرهنگی یا مؤسسات علمی

ما،  هایها را داشتند. به هر حال با ساختار حوزه کنونی ما و ساختار کنونی دانشگاهکردن حفره بین آن

دستیابی به علوم اسالمی که بر اساس مبانی اسالم باشد، دور از انتظار است؛ چرا که مبانی مورد نیاز ما 

های ها و حوزهشوند و دانشگاهها کنکاش میانشگاههای علمیه است و مسائل علوم انسانی در ددر حوزه

 ما از هم فاصله دارند.

 هاییک ساختار خاص الزم است که در درجه اول مبانی اسالمی دستیابی به علوم را بداند، ارزش 

اسالمی در راستای دستیابی به علوم را در نظر بگیرد، اهداف اسالمی دستیابی به علوم را در نظر داشته 

و از ابزارهای اسالمی در این راستا استفاده کند تا به روش علوم انسانی اسالمی عمل کرده و به  باشد

ها، مسائل علوم انسانی اسالمی دست پیدا کند و در درجه بعدی همزمان با موارد قبل، همانند دانشگاه

زارها، ختار باید مبانی، ابروز اجتماعی علوم انسانی کشور را بررسی کرده و به دنبال راهکار باشد. این سا
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های علمیه بگیرد و مسائل، موضوعات، تحقیقات و ها و اهداف را از اسالم و حوزهها، ارزشروش

ها بگیرد و این دو مقوله را در کنار هم، هضم و تحلیل کند. چنین ساختاری در ها را از دانشگاهچالش

مین جهت است که الزام وجود این ساختار حال حاضر در کشور رایج نیست و باید ایجاد شود. از ه

 خاص بیان شد و بر خاص بودن آن نیز تأکید شد.

ده و فایده، پر باز در زمینه ستادی تحول علوم انسانی نیز ساختاری خاص الزم است . ساختاری پر 

وه ا نحهای غربی و ساختاری بتواند ساختار ستاد ما را فراهم کند. مسلماً ساختاری با ارزشچابک می

های سکوالر در این زمینه کارآمد نخواهند بود؛ اما در مقایسه ساختار ستاد ما با ساختار عملکرد ساختار

ذاری گتر است و یک ساختار نیاز است که سیاستتوان گفت که ساختار ستاد ما، غیرخاصصف، می

صف را مدیریت کند و در  ریزی کند و بر عملکرد صف نظارت کند و آن را ارزیابی کند وکند، برنامه

عین حال در امور صف دخالت نکند و در اجرائیات مربوط به تولید و شناسایی دخالت نکند و درگیر 

 هب یعلم رهیزنج کی وجود بردیم رنج آن نبود از ما یعلم جامعه آنچه تولید محتوا برای تحول نشود.

 خاص فیظاو با گسترده شبکه کی لیشکت با و ندینما عمل گریکدی یافزاهم و مکمل که است وستهیپ

 معظم رهبر باره نیا در. میبپرداز یانسان علوم تحول در هماهنگ اقدام به میبتوان هابخش از کی هر

 :اندداشته انیب گونهنیا کشور نخبگان جمع در انقالب

ه ب م؛یکامل علمى را شاهد باش ىرهیزنج کیهاى کشور ى دانشگاهدر مجموعه ستىیما با»

 ،ازیى بخشهاى مورد نى ابعاد و در همهعلم در همه دیتول میى عظشبکه کیمعناى واقعى، 

 ىهیّهاى ما، هم بقما، هم دانشگاه قاتىی. هم مراکز تحقگریکدیافزا و مکمّل و همه هم

د، همکارى کنن گریبا همد کنند،یم داینحوى با مسائل علمى ارتباط پبه هک ىیهادستگاه

ى کامل و شبکه ىرهیزنج نیخواهد کرد، که هم داینچه مورد نظر هست، تحقّق پشاءاهلل آان

 (30/7/1393)آیت اهلل خامنه ای، «بشود. لیتشک دیعلمىِ کاملى است که با

 

 

 ج . نقشه جامع تحول در علوم انسانی

وجود ای مهای جامع که بیانگر مسیر و پیچ و خماز دیگر الزامات تحول در علوم انسانی داشتن نقشه

های ترسیمی کاری عبث در آن باشد است. حرکت در مسیر تحول علوم انسانی بدون وجود نقشه و افق

بوده و دست آورد نهایی آن سرانجامی چون وضعیت فعلی ما در علوم انسانی نخواهد داشت. در نقشه 
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بی ترسیم شده ها به خوبایست طرح کلی و اجزای هر یک از قسمتجامع تحول در علوم انسانی می

رو از شروط اولیه نگری، اصلی و فرعی کردن امور، ترسیم درست و روشن از آینده پیشباشد. کالن

 (14/2/1390حرکت در مسیر تحول علوم انسانی خواهد بود. )آیت اهلل خامنه ای،

همین فقدان یک نقشه جامع علمی در حوزه تحول علوم انسانی باعث شده است با وجود آنکه در 

های فراوانی های گوناگون علوم انسانی مانند حقوق، تاریخ، فلسفه، هنر و... دارای قدمت و حرفشتهر

هستیم که برخی از آن با انتشار و رشد و ترجمه مجدد به کشور ما بازگشت داده شده است لکن عقب 

در حوزه نقشه جامع گونه های فراوانی در این رشته ها احساس شود. در این مورد نیز رهبری اینماندگی

توان همین ضرورت و اهمیت را برای نقشه جامع تحول در علوم اند که میعلمی کشور  تأکید داشته

 انسانی نیز عینا تکرار کرد:

 

مجموعه  نیرا من سال گذشته هم به ا نی. امیکن میکشور را تنظ یجامع علم ینقشه دیما با»

 تیکار با جد نیا دیاما با شود،یکار م نیدارد ا یفرهنگ انقالب یعال یگفتم، االن هم در شورا یعلم

در  ،ه. کدام علم، به چه اندازستیکشور چ یجامع علم ینقشه میبدان دیبشود. ما با شتریهر چه ب

 و کندیبازو کار م یکه فقط رو یورزشکار کینباشد که مثل  نجورینقشه جا دارد. ا نیا یکجا

 یادهیفا ن،ی! امیآدم الغر است، باش کیاش مثل و شانه نهیپا و س کهیدر حال نقدر،یا شودیم شیبازوها

ندارد.  یاهدیباشد، فا تهنداش یقدرت چیاو ه یهااندام یهیبکند، بق نهیورزشکار فقط کارِ س کیندارد. 

 یهارشته از یگفتند. ما در بخش یراجع به علوم انسان زیجوانان عز نیاز ا یمتناسب باشد. بعض دیبا

 ایته در دنرش نیکه امروز در ا میهست یجلوتر از کسان یلی. خمیهست ایقرنها جلوتر از دن ،یانسان علوم

 ،اتیادب ؛یگوناگون علوم انسان یهادر رشته م؟ینرا دنبال نک نهای. چرا اندیآیسرآمد به حساب م

ب اگرچه از غرهم هست که  گرید یاز علوم انسان ی. بعضمیسابقه دار یلیهنر، ما خ خ،یفلسفه، تار

ر است، از تفک یگرائو تجربه تیآن که عبارت از عقالن یهیرمایخم م،یآمده، اما اگر درست دقت کن

و  تیریو اقتصاد و مد یشناسستیز توانستینم یخرافات یاست. اروپا یاسالم - یرانیو روح ا

 یگرائهو تجرب ییراگسوغات تفکر علم ن،یکند. ا میشکل تنظ نیرا به ا یشناسو جامعه یروانشناس

 نیشد. به هر حال، در ا یتحول منته نیبود که رفت در آنجا و به ا یاسالم رانیشرق و عمدتاً ا

 یگرائمه. ترجمیترجمه نکن م؛یو خودمان ابداع کن میرا جلو ببر دمانخو دیبا م،یکه عقب هست یزهائیچ

 .ما دارد یبرا یبزرگ اریبس یهاانیز

علوم گوناگون، هرکدام؛ مقدار دانشجو،  گاهیاست: جا یالزم زِیچ ،یعلمجامع  ینقشه ن،یبنابرا

 میروشن بشود؛ ما بدان دیبا نهایمناطق گوناگون؛ ا -دختر، پسر  - انینوع دانشجو، جنس دانشجو
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بیانات در  «)دنبال بشود. دیبکن تیجد دیکارها البته شروع شده، لکن با نی. امیبکن میخواهیکار مچه

 (12/۶/1۳۸۶  دیدار نخبگان جوان

 

خوشبختانه پس از مطالبات مستمر و مؤکد مقام معظم رهبری نسبت به ضرورت وجود یک نقشه 

جامع علمی و برگزاری جلسات متعدد شورای عالی انقالب فرهنگی در این زمینه، در نهایت سند تدوین 

به تصویب رسید.  سند مذکور در پنج فصل  1389ه نقشه جامع علمی کشور توسط این شورا در سال شد

 هایهای بنیادین سند جامع علمی کشور، وضعیت مطلوب علوم و فناوریتدوین گردیده است. ارزش

ای در هاسالمی، اولویت های علم و فناوری کشور، راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه علم و فناوری

باشند. اگرچه در این سند کشور، چارچوب نهادی علم و فناوری و نوآوری فصول پنچ گانه این سند می

اند؛ اما آنچه که خأل علوم انسانی و معارف اسالمی هم مورد بحث و در مدار برنامه ها و اقدامات بوده

 باشد.یافته می آن بشدت احساس می گردد وجود برنامه اقدام جهت تحقق علوم انسانی تحول

برنامه تدوین یابد. کالن برنامه اول می بایست برنامه اقدام تحول علوم انسانی می بایست در سه کالن

های علوم انسانی هدف بپردازد. وضع موجود می بایست به خوبی بیان و به ترسیم وضع موجود رشته

لی ما چیست. واقع بینانه نقاط ضعف و تشریح گردد. اینکه ما در چه موقعیتی قرارداریم و داشته های فع

 قوت خود را و در کنار یکدیگر ببینیم.

بینانه نگاه کنیم؛ خودمان را نبایستی دچار خطا کنیم؛ واقع البته در این نگاه کلی بایستی»

ط ای هم داریم؛ هر دو را ببینیم. گاهی فقیکسونگری نکنیم. ما نقاط مثبتی داریم، نقاط منفی

 .«شوده داده مینگاه منفی غلب

 1۶/۵/۹۰ بیانات در دیدار مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران

 

ای دارد که ما قصد داریم کالن برنامه دیگر ترسیم وضع مطلوب است. وضع مطلوب اشاره به قله 

ای در تحوالت علوم انسانی بدان دست یابیم و فاتح آن باشیم. کالن برنامه سوم نیز دست یابی به برنامه

 جامع در خصوص چگونگی رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است.

هم در  -گاهی یک حرکتی را انجام دادیم، بعد گاهی ضد آن حرکت و متناقض با آن را »

انجام دادیم! این به خاطر  -های گوناگون ی اقتصاد و در زمینهی فرهنگ، هم در زمینهزمینه

ی جامع است؛ به ما داشته است. این الگو، نقشهی جامع وجود ناین است که یک نقشه

میگوید که به کدام طرف، به کدام سمت، برای کدام هدف داریم حرکت میکنیم. طبعاً 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3399
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3399
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3399
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همین طور که دوستان گفتند، وضعیت مطلوب باید تصویر شود و چگونگی رسیدن از 

اهد مطرح خووضع موجود به آن وضع مطلوب هم بایستی بیان شود. یقیناً سؤاالت زیادی 

نخستین نشست ؛ 1۰/۹/1۳۸۹آیت اهلل خامنه ای، «).شد؛ این سؤاالت بایستی دانسته شود

 (های راهبردیاندیشه

 

رهبر معظم انقالب به خوبی دلیل حرکت های هفت هشتی و زیگزاگی را نداشتن نقشه جامع 

ند. یقینا ارا بیان کرده اند و ضرورت وجود این نقشه جامع در تصویرسازی رسیدن به وضع مطلوبدانسته

هایی صورت خواهد گرفت که این نیز از الزامات ها و سختیطی این مسیر در طول زمان و گاه با کندی

 تحول در علوم انسانی است که باید بدان توجه نمود.

 

 د . تولید محتوای علوم انسانی بر اساس مبانی و روش اسالمی

لوم له در تحول عأمس نیترمهم دیشا ی،اسالم یهاو روش یمبانبر اساس  یعلوم انسان یمحتوا دیتول  

 ینسانو علوم ا یاسالم یعلوم انسان زیوجه تما زا حیدرک صح  حیصح یمحتوا دیالزمه تول .باشد یانسان

 ینامب دنکنیم طرح یغرب یعلوم انساناز  یکه مقام معظم رهبر یرادیا نیتریاساس .است یغرب

آیت اهلل اند. )داشته دیها بر آن تأکدانشگاه دیبا اسات داریدر دایشان  اناتیر باست که دآن  یدیرتوحیغ

 (11/4/1393خامنه ای،

باعث  یغرب یعلوم انسان یمادبه صورت خالصه، مبنای و  یدیرتوحیغ ی،اله ریغ یمبنا قتیحق در

رار ق یو اسالم یقرآن یمتعارض با مبان یو مبان یعلوم را بر مباد نیشود که ایم یماد ینیبجهان کی

 نسانانگاشتن ا وانیهمان حرا  یگریماد یمبنا نیاتکیه کرده و مورد  نیبر هم زین یدهد و رهبریم

. )آیت اهلل خامنه ای ، ردیگیانسان در مقابل خداوند نشأت م تیاز عدم مسئول قتیکه در حق دانندمی

( 8/6/1388)آیت اهلل خامنه ای،  جهان استبه انسان و  یعدم نگاه معنو این موضوع شهیر(((28/7/1388

بشر و به عالم  یزندگ ،به علمهچنین نگاه اسالم نگاه اسالم به انسان و معظم له اشاره داشته اند که 

 ی اینکه وقت است نیمعرفت نو کیاز  یو ناش ینید ینگاه از نظر رهبری وجود عالمو به  عتیطب

معرفت  کیو با  یدیتوح یکند که بر مبنا دیتول یتواند علمیم ردیگیانسان قرار م اریمعرفت در اخت

مانند  یمیبه مفاه عنایت با نیهمچن ونسبت به انسان  ینیمعرفت د کیو  نشینسبت به آفر یدیحتو

 .و قضا قدر باشد ریتقدی، اله عتیشر ه،عیطبالماوراء 
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بندگان به خدمت  ،اوندخدعبودیت ما را و نظام اسالمی  یعلوم انسان یمبان مقام معظم رهبری  

از  یکیبه عنوان  تیعقالن دانسته واز  خدا انبا دشمنان بندگ یبا دشمنان خدا و دشمن یدشمن ،خداوند

که باید بر تمام ارکان نظام ما حاکم باشد البته این که مراد ایشان از عقل چیست  دنبریمسائل مهم نام م

ونی برای عقل متصور است)آیت اهلل خامنه طلبد، چرا که معناهای گوناگخود مجال دیگری می

  262(.19/62/1387ای،

حتما  میکن یطراح یعلوم انسان کی یاسالم ینیجهان ب کیو  یاسالم یبر مبنا میاگر ما بخواه حال

هدف انقالب  که میبدان یعنی توجه کافی داشته باشیم. یاسالم یعلم در علوم انسان یهدف اصل به دیبا

بحث  .است یزیو هدف آن چه چ یغرب یمدنظر آن با علوم انسان یلوم انسانع زیو وجه تما یاسالم

ن کرد زینحوه ت مربوط به ممکن است علم یک فردمباحث است چرا که  نیاز مهمتر یکی ،هدف از علم

ا را بعلم  نیممکن است هم یگریچاقو را با هدف استفاده مثبت از چاقو به دست آورد و شخص د کی

لذا هدف  داند،موثر میکار  تیهدف ما در ماه  ی،اسالم ینیبجهان .دیها جستجو نمانهدف قتل عام انسا

از  دهدیهدف به کار جهت م نیخداوند باشد و ا یکسب رضا یو در راستا ییهدف خدا کی دیما با

 .ماست یعلوم اسالم یمبان نیترمهم

جمله  از یمختلف یهاغرب روشدر  یبرخ .به علم است یابیروش دست یعلوم اسالم یمبان گریاز د 

که  اندستهدانبه علم  یابیدست مسیررا  ...و  یانتقاد یو روش ها ییگراابطال یی،استقراگرا ییگراتجربه

الزم است  ها محل ایراد است، پسها شده است و قابل اعتماد بودن آننقدهای مفصلی به هرکدام از آن

 یبناو بر م یاسالم یبر مبنا زیکسب علم نصحیح ز روش ا یاسالم یعلوم انسان هدف قیپس از درک دق

و  یرآنق یمبان برویم.جلو  هیقابل اعتماد و قابل تک یمبنا بر ومند گردیم بهره یاله قیدق یهامعرفت

 هنیزم نیدر ا ندنتوایم یاحکام اسالم یابی بهدست یمختلف فقه یهاروش ی و همچنینمباحث عقل

 .دنکارگشا باش

 اشاره به ابزار نهیدر زم .باشد یابزار اسالم کی زیعلم ما ن به یابیابزار دست ،دیروش با هیپس از ته 

را  یاز هر ابزار، اجازه استفاده هدف کیابی به یدست یکه ما در اسالم برا کندکفایت مینکته  نیهم

 دید و شودمیمطرح  یها در تفکر غربدگاهید یها است که البته ارزشها به معنامبحث آخر ارزش نداریم.

                                                           
 ا،یرسانپا. ک.ر)نداداده حیتوض و برده نام را عقل از اصالح و معنا ازدهی خود ییصدرا حکمت یانتقاد یشناسروش کتاب در ایپارسان دیحم دکتر  .262

1389 :55-60.) 
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ما  هایفرضگنجد و همان دید و نیت نسبت به کار است و پیشنیز میمقوله هدف  در هاارزش یو مبنا

ها را باید به خوبی و به دقت تعریف نمود و دهیم، به هر حال مقوله ارزشنسبت به کاری که انجام می

ا تعریف کند که بکافی داشت. حال فرقی نمیدر طی مسیر تولید محتوای علوم انسانی اسالمی به آن توجه 

که با ارائه یک تعریف خاص، آن را ذیل نیت و اهداف ها را از اهداف جدا کنیم و یا اینغربی ارزش

 دیولت تا بتوانیم به ندیصفات ذکر شده فراهم آ نیبا هم دیبا مبانی ماهمه روش اسالمی مطرح کنیم.

 .برسیم یدر علوم انسان یاسالم یمحتوا

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به تاکیدات نگاه و  مدظلهدر حوزه تحول علوم انسانی در بررسی اندیشه های مقام معظم رهبری 

های مختلف زندگی او چهار محور برای بینی غلط علوم انسانی غربی و نگاه غیرالهی به انسان و بخشجهان

علی علوم انسانی حاکم بر جامعه ایران به وضعیت مطلوب مباحث خود در راستای الزامات عبور از وضعیت ف

را  یتحول در علوم انسان نیازهایی و پیشمقدماتمورد نظر بررسی قرار داده شده است. در محور اول مسائل 

های بر طبق منطق ایجابی طرح شده و لزوم قصد و نیت تحول را مطرح کرده و ضمن استناددهی به دیدگاه

ص، نوع و لزوم اراده صحیح برای آن قصد و نوع عزم الزم از نگاه ویژه آن نیت را نیز رهبری در این خصو

رهبری پی گرفته شده است. سپس به تشریح لزوم آزاداندیشی و پس از آن خالقیت و نوآوری در  از دیدگاه

میگری امل از جزسایه آن آزاداندیشی نشسته و نتیجه گرفته شد که باید با عزم و اراده صحیح، و در آزادی ک

و  یساختارعلوم غربی، نیت تحول و نوآوری باید حاصل گردد. محور دوم به مباحثی در مورد الزامات 

 ای در شرایط جنگی اختصاص داده شد و در بخش مدیریتی لزوم نگاه جبههتحول در علوم انسان یتیریمد

ای صف و ستاد دانسته و جزئیاتی از ههعلمی مد نظر رهبری را تشریح گردیده و راهکار مدیریت را نگاه جب

تر به ترتیب برای برای دو بخش ستاد آن را شرح داده شد. پس از آن به لزوم ارائه دوساختار خاص و خاص

ویه ی تبیین گردید و رجامع تحول در علوم انسان نقشهو صف پرداخته گردید. در محور سوم نیز لزوم تهیه 

 یانبر اساس مب یعلوم انسان یمحتوا دیتولو تشریح هدف از آن شد. لزوم  نظرات رهبری در تایید این الزام

ها و ها، روشی نیز محور آخری بود که در آن به لزوم تولید محتوا بر اساس اهداف، ارزشو روش اسالم

ابزارهای اسالمی پرداخته و عالوه بر آن منطق روش خاص تولید محتوای مد نظر رهبری و جهتی که ایشان 

، هانبه انسان و ج ینگاه معنوی، رمادینگاه غی، و اله یدیتوح ینیبجهاندانند)مباحثی چون نی صحیح میمبا
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ارائه شد  (قضا و قدریر و تقدی، اله تیمش، عهیماوراءالطب، خداوند تیعبود، انسان در مقابل خداوند تیمسئول

نظر های اسالمی بتواند مسیر مدی و روشبینی توحیدی و براساس مبانتا تولید علوم انسانی با نگاه و جهان

ایشان را طی کند و الزام منطقی و عمومی تولید محتوا را به الزام تولید محتوای متناسب ایران اسالمی بدل 

سازد و به عنوان آخرین محور مجموعه الزامات تحول در علوم انسانی به درستی مجموعه الزامات را آیینة 

تر ساختار الزامات، جدول زیر نیز تر و منظمانسانی نماید. جهت درک سریع عمل متقاضیان تحول در علوم

 تنظیم شده است.

 

  

الزامات تحول در علوم انسانی

مقدمات تحول در علوم
انسانی

عزم برای -1
تحول در علوم 

انسانی

خود آگاهی -2
و درک ضرورت 

تحول

آزاد -3
اندیشی

نواندیشی و-4
نوآوری

ساختار و مدیریت
تحول در علوم 

انسانی

مدیریت  تحول
در علوم انسانی

ار تعریف ساخت
خاص تحول در 

علوم انسانی

نقشه جامع تحول در علوم
انسانی

تولید محتوای علوم 
ی و انسانی بر اساس مبان
روش اسالمی

مبانی

اهداف و 
ارزش ها

روش ها

قرآن

عقالنیت

ابزارها

راستای مبانی

جهان بینی توحیدی و الهی

نگاه غیرمادی

نگاه معنوی به انسان و جهان

دمسئولیت انسان در مقابل خداون

عبودیت خداوند

ماوراءالطبیعه

مشیت الهی

تقدیر

قضا و قدر
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 نوآوری علمی در نگاه مقام معظم رهبری یشناسروش
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 اسالمی، دانشگاه بیرجند و کالممعصومه مرادی/ دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه 

m.moradi6461@gmail.com 

 

 چکیده

ی بسیار مهم فیلسوفان علم در چند دهه اخیر است. اهدغدغهعلمی یکی از  شیپوارائه روش و راهکار برای 

و بر این باورند در مقام کشف مجهول  دانندیمحرکت علم را فاقد چارچوب و نظم  اصوالً گرچه برخی 

ی واحدی رسید. اما با این و جود حرکت علمی اگر در مسیر مناسبی قرار نگیرد شناختروشبه معیار  توانینم

ی دقیق برای حصول این نتیجه یکی از شناختروشخواهد شد. ارائه راهکار منجر به نوآوری علمی ن

مسئله نوآوری علمی مطرح شده است.  بارهای این پژوهش است. در فرمایشات مقام معظم رهبری هادغدغه

 یهاهینظر در کنارانسانی را صرفا ارائه چند نظریه  در علومبه عنوان نمونه ایشان مقصود از نوآوری علمی، 

ی علمی جهانی و رسیدن به مرجعیت هاقله. از دیدگاه ایشان هدف اصلی این حرکت، فتح دانندینمدیگران 

اهمیت دارد این است که به این حرکت علمی باید با همه توان، نیرو رساند. در تحلیل  و آنچهعلمی است، 

ع که کمتر بدین شکل جام افتیدستی نوآوری علمی شناسروشبه منابع ارزشمندی از  توانیم هانکتهاین 

 هاینرانسخبررسی اسناد و  از راه هادادهاست. روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی است  شدهپرداختهبه آن 

 ارنوشتاست. در این  گرفتهانجام هادادهبندی  جستار روشاز  هادادهی شده و روش تجزیه و تحلیل گردآور

ه ی رسیدن بهاراهم، پیشرفت، باورهای رسیدن به خالقیت، بر آن است که تعریف خالقیت، عل کوشش

ی قرار موردبررسرهبری  دگاهیدنوآوری علم، از  و دستاوردهانوآوری علمی، همچنین موانع حرکت علمی، 

ی در فضای علمی جامعه یکی از موانع این وزنهم نبودنشان داده است که  هاافتهی نیترمهم همرفتهیروگیرد. 

جمود از یک جهت و  پذیرش بی چون و چرایی اندیشه های غربی  است. فرهنگ خفقان و نوآوری علمی

 از موانع کلیدی در نوآوری علمی است. 

mailto:Mezginejad@birjand.ac.ir
mailto:m.moradi6461@gmail.com


 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

729 

 

 یپردازهینظرکلید واژه: نوآوری علمی، شهامت علمی، محیط علمی، 

 

 بیان مسئله -1

رد. پیامبر اسالم )ص( و خوی دین اسالم به چشم میهاآموزهدرجای جای  و دانشتوصیه به فراگیری علم 

ی هابرنامه نیتریاصلمعصومین همانند قرآن کریم، همواره بر اهمیت تعلیم و تعلم تأکید کرده و آن را از 

: ص 1414()عاملی،1373مطهری، مرتضی« )اطلبو العلم ولو بالصَین » خویش قرار داده اند. پیامبر فرمودند

به ارزش علم اشاره  گونهنیامقام معظم رهبری در بیاناتی   ( علم را طلب کنید حتی اگر در چین باشد.27

 :اندداشته

 سالم،ا بلکه به یک اعتبار براى حیات دنیاى ى ماى ملّت ما و جامعهحیات آیندهبرای  ،حرکت علمی کشور 

 هیی در جبهه دشمنان ما برای حرکت علمی کشور وجود دارد، کهازهیانگو مطمئناً اساسى است،  مسئلهیک 

اید هدف هم ب و باید به عزت علمی برسد ما کشورشویم.  هازهیانگ،  مانع آن و دانشما باید با فراگیری علم 

می ی به محصوالت علابیدست وامروزه ما ناچار هستیم برای علم  که گونهنیهم، باشددر دنیا مرجعیت علمی 

م گرند. باید به آنجایی برسیم که طالب علبه دانشمندان وکتاب هایی مراجعه کنیم که مربوط به کشورهای دی

آرزوی خام هم نیست. این چیزی است  کینیا ودانش ما استفاده کند.  از ومجبور باشد زبان ما را یاد بگیرد 

 ءجز روزی لحاظ علمی و فناوری قرار داریم، این هم یکجایگاهی که امروز به  در وکه عملی است. 

 (24/9/87ی، امنهخا.)آمدیم حساببهآرزوهای خام 

 ی علمیکُنشگربر این است که هر  چشمداشتی علمی در جهت نیازهای کشور باشد و هایکنشگرباید 

حرکت علمی  هایکاستیکی از  رسدیم به نظری ول (1382ی کشور را بگشاید.)مطهری، هایدشوارگرهی از 

ی در فراوانشد است و ارجاعات ر ى کشور رو بهشدهمقاالت علمىِ نمایهگرچه . کشور همین امر است

 اما این کفایت ى پیشرفت علمى کشور است،ى افتخار و نشانهمایهپیدا کرده است و  هاتیسامجالت و 

کمبودها  ،کشور، نیازها گوناگون بحران، مسائل تیریکشاورزى، مد درباره مسائل مربوط به صنعت، .کندینم

ى علمى، براى تأمین این نیازها تهیّه مقاله و  تحقیق، پژوهش دتوانیمارد. بنابراین، وجود دیی، هاو ضعف

انی ، کمک شایکنند کشور تالش هاىاگر چنانچه در این زمینه دانشگاه شود و ناظر به رفع این نیازها باشد.

ین ابگذارند. چگونه هاى کارگزاران، تأثیر گیرىتصمیمدر  توانندیم وهیشو از این  اند.کشور کردهبه اداره 

یی جاهبراه  ستهیباروش  اندنینمابدون  جلوروبهرشد و حرکت علمی  رسدیم به نظر. شودیممقصود حاصل 
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و نیازهای جامعه کنونی هماهنگ  هاخواستهدر غرب با  شدهمطرحی علمی هاروشنخواهد برد. از طرفی 

. این پژوهش شودیماس احس شیازپشیبی مناسب شناختروشنیاز به ارائه چارچوب  جهتنیازانیست 

 دنبال یافتن این چارچوب  از سخنان مقام معظم رهبری است. مسئله کلیدی این پژوش عبارت است از:

 یی باشد تا بتواند منجر به نوآوری علمی شود؟هاسنجهو  هایژگیوحرکت علمی باید واجد چه 

 ت، فاقد فرضیه است.تحلیلی و توصیفی اس پژوهشی اگونهپژوهش با توجه به روش تحقیق که 

 

 مفهوم شناسی. 2

  تعریف علم: -2-1

، دانستن، یقین تعریف شده است.) و معرفتبه معنای آنچه بدان بر چیزی راه یابند،دانش  نامهواژهعلم در 

( از دیدگاه مقام معظم رهبری علم، یک نوع معرفت است و برای جامعه بشری، 16053: ص1378دهخدا،

با استناد به روایت حضرت علی)ع(  دانندیم. و ایشان علم را برابر با قدرت شودیم برشمردهیک ضرورت 

( )نهج البالغه(به این معنا که هر 263) العِلمُ سُلطان، مَن وَجَدَهُ صَالَ بِه وَ مَن لَم یَجِدهُ صیِلَ عَلَیهندیفرمایمکه 

علم تهی باشد، باید خود را اماده کند کس علم را پیدا کند می تواند فرمانروایی کندو هر ملتی که دستش از 

 ( 1/1/1385که دیگران بر او فرمانروایی کنند. ) خامنه ای، 

همچنین در دایره المعارف فلسفی علم به معنای دانش و دانستن است و مراد از علم در اصطالح صوفیه    

یابد و تفاوت آن با عقل  نورى است مقتبس از مشکات نبوت در دل بنده مؤمن که به واسطه آن به خدا راه

 (1310:ص 1373)سجادی، در این است که عقل فطری است ولی علم خاص مومن است.

                                                           
263 .  

 

لمُ  دهُ  لَم وَمن بِّهِّ، صالَ  َوَجدَهُ  َمن ، ُسلطان   العِّ  .َعَلیهِّ  صیلَ  یَجِّ

 :ترجمه

 یورش او بر بدهد دست از را آن كه هر و برد یورش آن با بیابد را آن كه هر است، قدرت و سلطنت دانش،: فرمودند( السالمعلیه)علی امام

 (319: 1965الحدید، یاب ابن ).برند
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دف نهایی نظری، ه در حکمت. کندیمدر کتاب شفا علوم فلسفی را به دو قسم نظری و عملی تقسیم  نایسابن

ی درباره قاتیصدو تو تصورات  کمال یافتن قوه نظر و تفکر است تا مرتبه عقل بالفعل برای نفس تحقق یابد

اموری که از قبیل اعمال اختیاری انسان نیستند، فراهم آید. لکن در حکمت عملی، هدف نخستین، کمال یافتن 

قوه نظر و تفکر از راه حصول تصورات و تصدیقات درباره اعمال اختیاری انسان و هدف ثانوی، کمال یافتن 

ی است. حکمت نظری، منحصر در سه بخش است: طبیعی، قوه عملی به سبب یک سلسله ملکات اخالق

 (30:ص1383ریاضی، الهی و حکمت عملی نیز دارای سه بخش سیاست، تدبیر منزل و اخالق است. )بهشتی، 

 تعریف پیشرفت: -2-2

(  5979: ص 1378ی مقابل است. )دهخدا،سوبهبه معنای جلو رفتن، حرکت کردن  واژه نامهپیشرفت در  

این زمینه  در و. دانندیمهبری، پیشرفت علمی را مبتنی بر نگاه بومی وبا تکیه بر فرهنگ اسالمی مقام معظم ر

 (5/1380و الگوهای غربی پرهیز شود.) خامنه ای، ا/ هادستورالعملباید از 

  

 :پژوهش . روش۳

 از ابتدا ،شودمی شناخته ایکتابخانه روش به اصطالحاً که روشی با و تحلیل محتوا مبنای با پژوهش این در

، سپس میاتهجسمکتوبات و بیانات شفاهی مقام معظم رهبری در ابتدا بهره  رندهیدربرگکه  نخست دسته منابع

 دسته ابعمن بنابر این. شود در جامعه علمی و منابع معتبر استفاده شدهمطرحو نظریات  هالیتحلسعی شده از 

 العاتاط آوریجمع از پس بعد مرحله در. است شده گرفته بکار نیز الکترونیکی منابع و مقاالت مانند دوم

 مقصود. است یتحلیل-توصیفی نتیجه به مقدمات از سیر و اطالعات پردازش روش ،شدهگفته شیوه به مقتضی

 واکاوی زنی تحلیل از منظور و شده یافت اسناد همراه به بیانات و فرمایشات شرح روش این در توصیف از ما

 .است واکاوی این از حاصل دستاوردهای نمودن ضمیمه و تحلیلی و صیفیتو اطالعات

    

 خالقیت سنگ بنیادین نوآوری -4

ا روشن است ب ستهیباخالقیت یکی از پایه های نوآوری است. اگر خالقیتی نباشد نوآوری نیز نخواهد بود. 

لق خ نامه، خالقیت به معنایاژهر ودشدن مفهوم خالقیت به بررسی راهکارهای تحقق خالقیت پرداخته شود. 

از دیدگاه روانشناسی، خالقیت  (9908: ص1378دهخدا،کردن، آفریدن، به وجود آوردن، تعریف شده است. )
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ی منحصر به فرد است.به عبارت دیگر، خالقیت به معنای اگونهی از چیز دیگر به زیچبه معنای پدید آوردن 

ادن یا ترکیب کردن آن با سایر پدیده ها، اشیا یا چیزها است.)قبادی، کم یا زیاد کردن یک پدیده و تغییر شکل د

 (19:ص 1393

نبوده و گاهی به وجود  شیگاهی پدید آوردن چیزی است که از پ ،خالقیت در نگاه مقام معظم رهبری  

ان، ایش هم، از نظر و خلقی ابداع ناهمگون دادن چیزهای دیگر است. وندییا به هم پ یختگیآوردن چیزی از آم

 و ابداع یعنی به وجود آوردن چیزی یگانه بدون آن که آن چیز از پیش موجود بوده باشداست.  گونهبه این 

یر نمونه در تعاب یدادن چیزهای دیگر است. برا وندیو به هم پ یختگیآم پدیدآوردن چیزی از راه یعنیخلق 

ها از مصادیق خلق بر شمرده شده ن انسانقرآنی پدید آمدن آسمان و زمین از مصادیق ابداع و پدید آورد

 ستد باید شکوفایی و نوآوری  خالقیَت، به بخشیدن عینیَت و تحقَق برای (5/1380خامنه ای، ا/ ).264است

 .افتیدست هادانیم همه در موفقیت به تا کرد زنده افراد وجود در را اعتقاد و باور هفت کم

 

 تنگناها: یریگدهیناد -4-1

ا ایمان و ب بگیریمها را نادیده آن است که محدودیت ستهیکند. راه باها، انسان را محدود میودیتباور به محد 

قوی و توان بیشتر به عمل برخیزیم. اگر به امکان انجام امری ایمان قوی داشته باشید، به ظن قوی به انجام 

های موفق و ماست. انساندارای دلیل و مقصودی است که به مصلحت  یآن موفق خواهید شد. هر رخداد

ای است که روزی ثمر خواهد داد و منافع نوآور عقیده دارند که در بطن هر بدبختی و حادثه ناخوشایند، دانه

 (1396) تولیت،.بسیار به بار خواهد آورد

 

  :ریسک پذیری -4-2

ین باور ا است.اروپایی ها اهل ریسک هستند. البته ریسک کردن در وادی علم و صنعت صفت پسندیده ای 

ه غالباً است ک یاگونهشود و به همان اندازه مهم است. ذهن بسیاری از مردم بهتقریباً از باور قبلی نتیجه می

بینند و به آن اعتقاد ندارند و آن را به حساب و نوآور شکست را نمی ترسند. افراد خالقاز شکست می

آمده دستهب امدیاند، بلکه اگر پنکردهرا تجربه گز شکست های موفق کسانی نیستند که هرآورند. انساننمی
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گیرند. واقعیت آن است که توماس ادیسون شکست را ها نباشد، از آن عبرت و درس میمورد انتظار آن

بار سعی کرد که المپ برق را اختراع کند و نتوانست،  9999گویند پس از شکست و جهان را روشن کرد. می

ام هزارمین بار شکست بخوری؟ وی جواب داد: من شکست نخورده 10خیال داری برای کسی از او پرسید: 

لذا وی کشف کرده بود که  شود.ام که به اختراع المپ برق منتهی نمیبلکه یک راه دیگر را کشف کرده

مندند، وگردند. پیروزمندان، رهبران، قدرتمندان و آنان که شخصا نیرها، به نتایجی دیگر منجر میبعضی راه

دانند که هر گاه در کاری نتیجه دلخواه به دست نیامد، آن خود دستاوردی است. پس اعتقاد به همه می

آدمی از خالقیت و نوآوری، ترس از شکست مانع ترین کننده ذهن است و بزرگهای مسمومشکست، از راه

ارند، سرلوحه کارهای خودمان قرار شعار می توانیم، را که مقام معظم رهبری برآن تاکید د» ما باید  .است

 دهیم. ) همان (

 

  :قبول مسئولیت -4-3

رک بین ی مشتهایژگیویکی از  بلوغ شخص، قبول مسئولیت است. توانایی و یهایکی از بهترین سنجه

 زهیبه عالوه این باور انگ افراد موفق این است که فکر می کنند که دنیای خودشان، را خودشان می سازند.

شود. اگر به شکست اعتقاد نداشته باشید و بدانید که حتماً به دادن باورهای دیگر می ییبانی و تواناپشتی

هید و همه درسید، کافی است قبول مسئولیت کنید و بدانید که چیزی را از دست نمینتایج دلخواه خود می

ر بار مسئولیت از زیکسانی که د و نهست نیرومند ،کنندمی که قبول مسئولیت  . کسانیآوریدچیز را به دست می

کس و هیچ( 15)اسراء/«  أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى »فرماید: خداوند میضعیف هستند. ، کنندیشانه خالی م

 ،رفتار و اعمال را ،اعم از افکار ، یعنی هر کس مسئولیت کارهای خودش. ردیگینم بار دیگری را به دوش

 ) همان (د. بگیربر عهده دازد و خودش باید به دوش دیگران نین

 

 :ازهاینشیپشناخت  -4-4

چیز را قرار دهند، لزومی ندارد همهبررسی برای این که چیزی را مورد معتقدند موفق  افرادبسیاری از  

اطالع از جزئیات غیر ضروری در بسیاری از مواقع ضرورتی ندارد و حتی ممکن است درباره آن بدانند.

اند، مورد مطالعه قرار دهید متوجه اگر کسانی را که در تارَک قدرت ر شدن از مسیر پژوهش شود.سبب دو

های گوناگون اطالعاتی دارند اما در همه کند، در زمینهکه کارشان ایجاب می یاها تااندازهشوید که آنمی
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ماال  »میاز جمله اصل اسالها متخصص نیستند و به کلیه جزئیات سازمان خود نیز آگاهی ندارند. زمینه

 رساند. همین معنا را می( 58: ص 1405)احسانی، « یُدرَک کلُّه، الُیترک کلُّه

 

 :ی فکریهانشستی زیرهیپاضرورت  -4-5

تقریباً بدون استثناء دارای حس قوی احترام و تحسین  ،اندافتهیدرخشانی دست هایکسانی که به موفقیت 

اس هیچ موفقیت پایداری بدون احسبته اگر دراین راه، دچار غرور وتکبر نشوند. الند. هست نسبت به دیگران

بتوانند  د تاشوکه گروه موفقی تشکیل  ،آید و راه موفقیت آن استصمیمیت و یگانگی با مردم به وجود نمی

دیگر کتأکید فراوان بر مشورت، تعاون و محبت با ی ، با یکدیگر همکاری کنند. در آیات قرآنی و روایات

استعدادهای نهفته  له و عمل نمودن به آن در شکوفایی و بالندگیئحاکی از آن است که باور به این مس

گسترش فکر و پراکندن فکر درست وصحیح می تواند همان ثمراتی را ها بسیار مؤثر و راهگشاست.انسان

د توقع وانتظار است. ببخشد، که در زمینه های مسائل علم و فناوری و پیشرفت علم از دانشجو مور

 (58: ص 1405)احسانی،

 مقام معظم رهبری، هم در این زمینه می فرمایند:             

جلسات فکری بین مجموعه دانشجویی و حوزوی، با برنامه ریزی دقیق تشکیل شود، تا درباره مسائل 

 (7/7/1387)بار آورد.گوناگون فکر کنند و این گسترش فکر می تواند آوردن حرف نو و شکوفایی را به 

 

 :ایجاد عالقه -4-6

و چیزهایی که  میدهیمانجام کارهایی که  انییکی از کلیدهای موفقیت این است که پیوندی سازنده م 

یتی دارد به موفق یزدگشناسید که با انجام کارهایی که از آن دل. آیا کسی را میرقرار نماییمدوست داریم ب

شان دانند و با این نگاه از کارخود را جزء تفریحات خود می شهیوفق شغل و پبزرگ نائل شده باشد؟ کسان م

کر ف اگر کسی  پردازند.های جدید میبرند و افزون بر یادگیری مطالب تازه به نوآوری و کشف راهلذت می

 زیچی اریاحتمال بسای برای تأمین معاش خانواده، بهو وسیله ،کند که کار یعنی زحمت و مشقت محض

  .عاید او نخواهد شد بیش از آن هم

  مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: 
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خیلی چیزها را نداریم، به گذشته خودمان مربوط است. در همان دورانی که کشورهای غربی اینکه ما امروزه 

، اما ا را داشتواروپایی، دم به دم به پدیده های نو وکشفیات علمی می رسیدند، ملت ایران همین استعداد ه

 (27/6/1374افسوس که کاری نکرد وخواب بود بنابراین، اراده وتالش الزم است.)خامنه ای، 

 

 

 :موفقیت پشتکار الزمه -4-7

زوماً بهتر، بینید که آنان لمی، بنگرید اگر به افراد موفق  افراد موفق به نیروی پشتکار عقیده و ایمان دارند. 

ن مجید اند. قرآتری داشتهاند بلکه پشتکار و جدیت بیشر از دیگران نبودهتتر و قویتر، سریعباهوش

و این ( 39،40،41)نجم/ «الْجَزَاءَ الْأَوْفَى یُجْزَاهُ یُرَى سَوْفَ سَعْیَهُ وَأَنَّ وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» فرماید: می

 و آخرتلبته انسان پاداش سعی و عمل خود را در دنیا ا که برای آدمی جز سعی و کوشش او نخواهد بود و

این آیات سعی و تالش و  هیبر پای خواهد رسید. ترکاملی خواهد دید. سپس در آخرت به پاداش زودبه

 . انسان هم دردنیا و هم درآخرت به ثمرخواهد نشست پشتکار

 

ی به برای دستیاب ود چه راههاییباید بررسی ش علمی، نوآوری پس از شناخت سنگ بنیادین خالقیت در  

نو آوری علمی وجود دارد که می تواند سبب تغییرات عظیمی در فضای علمی جامعه شود. راهکارهایی 

برای ظهور یک جهش بزرگ در مسیر دانش و فناوری چیست؟ با توجه به نگاه جامع اسالم به این امر که 

ر ی اصلی دهامؤلفهشده است، سعی می شود  هانگاشتدر آن حرکت به سوی اوج علمی یک وظیفه دینی 

 جهش در نوآوری علمی بازشناسی شود. شیدایپ

 

 ی علمینوآوری رسیدن به هاراه. 5

رد و ی خالقیت را ایجاد کهانهیزم. برای شکل گیری این بستر باید ردیگیمنوآوری در بستر مناسب شکل  

این روند را  تواندیمرسیدن به خالقیت و نوآوری علمی  یهاراهموانع آن را از بین برد. یادآوری و دقت در 

 . شودیمعوامل اشاره  نیترمهمبه  ریزبخشد. در  شتاب

 مناظرات علمی روشمند -5-1
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 ی عملی و معقولهاروشمناظرات علمی سه روش ذیل  گونهنیافرمایشات مقام معظم رهبری در تحقق  بنا بر

 هستند.

 : یپردازهینظری هایکرستشکیل 

 نیو ای در چارچوب اصول ، اخالق و منطق وجود داشته باشد.پردازهینظردر حوزه و دانشگاه باید شجاعت 

 نفسمادبهاعتیی باعث بروز هایکرسدر چنین  باشند حضورداشته  پژوهشگرانهی علمی و اوجههباید  هایکرس

ی پرسشگری و پژوهش قرار گیرد. اگر فرد در مسیر علمی و محققانه برا شودیمباعث  نیو ا شودیمدر فرد 

 بالنده دینی در جامعه است و تفکراز چارچوب فوق فراتر نروند، آغاز روند خالقیت علمی  پردازانهینظراین 

 و شبهات: سؤاالتپاسخ به 

تا برای یافتن پاسخ، ذهن خود را فعال نموده و زمینه را  شودیمو شبهه در ذهن انسان باعث  پرسشی فراوان

ی پدید آمده در ذهن را متوقف کرد بلکه شبههای عبور از مرزهای علم فراهم سازد و نباید این سوال و بر

برای پاسخ آن باید به دنبال پاسخ منطقی و صحیح رفت و با تحقق چنین مناظره های علمی به بسیاری از این 

ت های نباید با صحب ود باشوردار باید از شفافیت کامل برخ هاپاسخاین  البته شودیمپاسخ داده  سؤاالت

از چنین مالک و معیاری برخوردار  هاپاسخاگر  ود شوپاسخ داده  شدهطرح سؤاالتیی به گویکلی و اشهیکل

 علم و اندیشه دینی تحقق پیدا خواهد کرد. دیباشند تول

 :گفتمانتشکیل کرسی های نقد و 

داشته ی که زمینه فرهنگی آزاد اندیشی وجود نوقت دیترسیان کارآمد و آزادی ب از انتقادنباید  گفتماندر فضای  

 ی خودهاکوششاز  تواندیمی فرد انقادانهو در چنین فضای  ردیگیمباشد آزادی هم با بد فهمی صورت 

 ی بعدی راهاگاممتناسب با نظرات منتقدین، نظر خود را اصالح نموده و  باشد وارزیابی مقطعی داشته 

.و همچنین نباید این فضا را به کندیمی، حق خودش را نمایان انقادانهچنین فضای  و در.بردارد استوارتر

مناظرات این است که حرف نو یا به عبارتی ایده  گونهنیازاجدال و مراء تبدیل نمود.بلکه مطلوب و هدف 

 ی درست باشد. ریگجهتنو با یک حرکت صحیح و 
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 ی علمی استاد بر دانشجوبرتر  -۵-2

ذهن   جایگاه اثرگذارى در، شودیمتوسط استاد به دانشجو داده و تعلیمى که  ،بر دانشجواستاد تفوّق علمى  

معلمان کرد. استادان و براى تربیت دانشجویان استفادهباید  از این جایگاه .آوردوجود مى به دانشجوو سرشت 

ى روحیّهدارای ایمان، بانفس، اراى اعتمادبهروحیّه، امیدوار، شجاع، دخوشباید دانشجویان و دانش آموزان 

سط امر تو، این وحقیقتا. ورندبیا ، معتقد و مومن به فرهنگ اسالمی به بارى خدمتنگر، داراى روحیّهآینده

کس عو باید به این امر توجه کرد که . شود تواند در محیط علمى، در کالس درس تأمین میاستادان ومعلمان 

ى کشور، شدهو اصول پذیرفته ادهایگفتن به بن متلکمانند  با تعبیراتى می توانند هاآنست. ا ریپذهم امکانآن

ى علمى غذیهفقط ت ،رود آنچه از استاد انتظار مینند. ک و بی اعتقاد اعتمادى کشور بىدانشجو را بسته به آینده

عکس ه. بعضى بتاد متوقّع اسى معنوى و شخصیت معنوى او هم از استدانشجو نیست، بلکه تقویت روحیّه

ى هرچیزِ غربى براى او مایهو تحت تاثیر فرهنگ غرب قرار گرفته اند، به این صورت که  نده اعمل کرد

آنچه رهبر معظم انقالب بر آن تاکید  .ردیگیو هرچیزِ میهنى و ملّى مورد تحقیر و اهانت قرار م است تمجید

کار  ، نه اینکه به آن به عنوانو دلبستگى اصلى خود بداندر گاه را کااستاد، محیط دانش این است که ورزندیم

ان داشته باشند تا نیازهای علمی دانشجوی و حضوراساتید باید در دانشگاه توقف  .دوم، تبعی و فرعی بنگرد

رت ورا برطرف کنند و با دانشجویان خود در ارتباط باشند.آمدن و رفتن اساتید به دانشگاه ادای تکلیف به ص

اجمالی نباشد رفتار دلسوزانه اساتید با دانشجویان باعث می شود که دانشجویان به تالش علمی وادار شوند 

طور براى خودش الگو قرار دهد و به ، ى پیگیرى کار علمىدر زمینه به این معنا که دانشجو، رفتار استاد را

 .ردیگیطبیعى تحت تأثیر قرار م

 است: معارف دروسدرباره  ورزندیمظم انقالب بر آن تاکید ی که رهبر معى دیگرنکته  

در دانشگاه دارند. ساعات فراوانی دانشجویان دراختیار اساتید دروس معارف، فرصت بسیار ارزشمندى  اساتید

ى در مسائل گوناگون فکر شده روزى به معلومات عمیق و بهاگر استاد معارف با هوشمندى، با تکیه هستند

بایستی  وبا دانشجو مواجه شود، بیشترین سود را از حضور اساتید معارف در دانشگاه خواهیم برد.  و اسالمى،

شگاه محترم دردان نهاد نمایندگی به این مسائل دقت و توجه نماید ودراین زمینه برنامه ریزی کند. تا اساتید

رمایه گذاری سنوى دانشجویان تقویت عمل و ساختن شخصیت دینى و مع ،براى تقویت ایمان دانشجوبتوانند 

 (11/4/93کنند.)
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 ی علمیباکیب  -5-3

، نیازمند ساختارشکنی است این امر افزون برداشتن ییازآنجاکه که نواندیشی علمی و دوری از جمود گرا

این نواندیشی فقط مخصوص اساتید نیست، مخاطب  ت علمی است.هامو ش یباکیمعلومات گسترده نیازمند ب

محیط علمی است. اگر بخواهیم از لحاظ علمی پیش رویم، باید جرات نوآوری داشته  و کلان آن دانشجوی

تن ی دانسشگیهمی علمی القاء شده و هافیتعری گر یجزمباشیم. استاد و دانشجو باید از قید و زنجیره 

ری نشدن از آن وارد کا مثالعنوانبهی، ناکامی، ترس است. ترس از ریخطرپذشوند. نقطه مقابل  رها هاآن

جهت که مبادا موفق نشود، اقدام به کاری نکردن که مبادا مورد قبول قرار نگیرد، این ها همه نقطه مقابل خطر 

است و می تواند جامعه را موفق کند و ترس از اینکه  هایغربپذیری است. و خطر پذیری خصوصیت مثبت 

جامعه پیشرفت و ترقی نداشته باشد. ترس از  شودیم یکی از ایراداتی است که باعث مبادا کار انجام نشود

دی و برای پیشرفت ما نهینکنند زمافراد به این مباداها توجه  و اگراست.  ترسختفرود آمدن بال از خود بال 

 .شودیممعنوی فراهم 

 :ندیفرمایم زمینه نیدر ا رهبر معظم انقالب 

می از آن به اجتهاد تعبیر می شود دو چیز الزم است: البته برای نوآوری علمی که در فرهنگ معارف اسال 

البته قدرت علمی چیز مهمی است. هوش وافر، ذخیره علمی الزم ، یکی قدرت علمی و دیگری جرأت علمی

ن و مجاهدت فراوان برای فراگیری، از عواملی است که برای به دست آمدن قدرت علمی، الزم است اما ای

  ( 9/12/79خامنه ای، ) ه از علمی الزم است.کافی نیست. ای بسا کسانی ک

 

 یی علمیگراواپسدوری از جمود و  -5-4

به معنای سنگ شدن و سخت شدن و به معنای جانبداری کردن از عقاید و افکار  واژهیی )تحجر(در گراواپس

و  خیتار ریسائل، : ص (  به معنای عدم نگاه نو به مس1389آمده است.)عمید،  زینو نبا نپذیرفتن اندیشه های 

ی زندگی را انکار کردن است. اگر هاراهرا نادیده گرفتن، تعالی و ترقی فکر و اندیشه و  هاانسانفکر  تحول

نابراین . بکردینمقرار بود ایستایی، پافشاری بر هر آنچه عادت کرده ایم، چیز خوبی باشد، علم پیشرفت 

یی هر جا باشد، یک مشکل است و راه گراواپسمود و ج دیتردیبآفات است.  نیتربزرگتحجر، یکی از 

ی دانش و معرفت نهیزمبه کیفیت فکری خودشان در  توانندیمحل آن، این است که دانشجویان هر چه 

بیفزایند. وقتی که دانشجو اهل دانش، فرهنگ، فرزانگی، روشنفکری است، این مفاهیم را می تواند در عمل 
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 یهاهیمقدمات نواندیشی علمی این است که محقق، بر نظر نیتراز مهمبدیهی است که گسترش دهد.  

گذشتگان جمود نداشته باشد تا بتواند در فضایی باز و بدون تعصب به تحقیق علمی بپردازد. چنانچه نظریه 

راه هر گونه رشد علمی بسته می شود. رهبر  ،شده در هر علمی به عنوان پیش فرض تلقی شودهایی ارائه

انقالب یکی از مصائب علوم انسانی را پذیرش بی چون و چرای نظریه های دانشمندان غربی دانسته معظم 

 .ادکردندی یپرستو از آن به نوعی بت

معتقد  و فرانسیس بیکن فیلسوف برجسته انگلیسی نیز، پایبندی به عقاید دیگران را نوعی بت پرستی می داند

یی اهمانعاو  جهتنیبداز پیروی کورکورانه است.  رها شدنن، است که نخستین گام در راه درست اندیشید

را دست کم به چهار بخش تقسیم  هاآننامید و  بت ،کشانندیمی شیکژاندو آدمی را به  اندراهرا که بر سر 

 (41: ص1385() سعادت، 1387. ) موحد زاده، بت نمایش و بت بازار ، بت غار ، بت قبیله کرد:

و خطاهایی هستند که از طبیعت آدمی سرچشمه می گیرد و از این رو میان همگان مشترک  هابیع بت قبیله:

 است. ) همان (

خیزند. مانند توجه به تمایالت غریزی و مادی بشر)  های آدمی بر میهای است که از دلبستگیمانع بت غار:

 همان (

د. مانند برن آدمی را نادانسته به بیراهه می ای است که های نادقیق و یا فریبندهبتهای بازار واژه  بت بازار:

 گر خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو ) همان ( المثلضرب

د و ی تبلیغی بر صحنه آورده شونباحالتبسیار و  وتابآبنظریه و عقایدی هستند که چون با  نمایش: بت

ند. بیکن گذاردیشیدن باقی نمیگردیدند، دیگر جایی برای شک کردن، سنجیدن و ان هاآنتماشاگران شیفته 

 . ) همان (داندیم هابتفلسفه ارسطوی را، از این گونه 

 :ندیفرمایمیی گراواپس بارهنیدرارهبر معظم 

مسأله تحجّر، فقط بالی محیط و افکار دینی  ،یکی از وظایف مهم دانشگاهها عبارت است از نواندیشی علمی 

ن این که بر انسان تحمیل شده بدویی هاییگرایی و پایبند بودن به جزمها، تحجّر، ایستا در همة محیط، نیست

که منطق درستی به دنبالش باشد یک بالست. آنچه برای یک محیط علمی و دانشگاهی وظیفه آرمانی محسوب 

می شود، این است که در زمینه مسائل علمی، نواندیش باشد. معنای واقعی تولید علم این است. تولید علم، 

 )9/12/79، خامنه ای )نوآوری علمی در درجه اوّلِ اهمیت است. ،ط انتقال علم نیستفق
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 عدم ترس از شکست  -5-5

ها و برآیند اراده مستقل و اعتماد به نفس، پذیرش یا استقبال از خطر است. ورود به بسیاری از موقعیت

گیز مستلزم قبول همه پیامدهای ممکن بران های حساسیتها و پرسشهای ناشناخته و مبهم و طرح سؤالمکان

شوند. به اعتقاد آنان این افراد نسبت به کاری که تصور می افرادی کله شق، افراد خالق است. در باور عمومی

کنند، آگاهی کافی ندارند. البته موارد زیادی از شرح حال دانشمندان خالق پزشک یا داروشناس گزارش می

ا به هزنندگی آناند. داروهایی که قدرت آسیبه کننده داروهای اکتشافی بودهها اولین تجربشده که خود آن

ها را برای روشن شدن نتایج و حقایق و مندی آنبدن تا آن زمان نامعلوم بود و این عامل در حقیقت عالقه

ا به جان بخرند. به ها رهمه پیامدها و آسیب رانهیچنین دل که کردیمدار ها را وارساند، که آنها میناشناخته

عبارتی افراد خالق نسبت به خطرها و پیامدهای آن آگاهند ولی با این حال میزان پذیرش خطر در افراد خالق 

توان گفت افراد خالق و نوآور از یک ریسک خطر پذیرد. به عنوان یک قاعده میهای فردی تأثیر میاز تفاوت

 د:رهبر معظم می فرماین.کنندمتوسط استقبال می

انقالب در بسیاری از نیازمندی های خودمان محتاج بودیم که از فراوردهی فکر  در اولما کسانی بودیم که 

وسرانگشت دیگران استفاده کنیم، اما امروز دیگرانِ زیادی در دنیا هستند که از فراورده ی فکر و سر انگشت 

 ایم. این، به خاطر اعتماد به نفس است، بایدایرانی دارند استفاده می کنند، این واقعیت است، ما پیش رفته 

این اعتماد به نفس ملی را در زمینه ی علم تقویت کرد و اسالم این را به ما می آموزد، و ما ان شاءاهلل پیش 

 (14/12/1384می رویم. ) خامنه ای، 

 

 موانع حرکت علمی. 6

مات الزم برای حرکت علمی فراهم . ممکن است مقدمیپردازیمدر این بخش به بررسی موانع حرکت علمی 

ی ظهور خالقیت نیز وجود داشته باشد اما بدون وجود یک بستر مناسب این رشد و هانهیزمباشد و حتی 

بازشناسی موانع حرکت علمی و تالش در رفع این موانع دارای  رونیازاشکوفایی صورت نخواهد گرفت 

 اهمیت بسیاری است.

 سیاسی تبدیل دانشگاه به باشگاه -6-1
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سیاسی قرار  هاى ها و فعّالیت زهر مهلک حرکت علمى این است که دانشگاه مرکز جوالن سیاسى و تالش

 منادى همیشه مدافع ورهبری  ،ها نیستمعناى نفى حرکت سیاسى در بین دانشجویان دانشگاه بهنگیرد، این 

درس  و کالسو محیط علمی  کار سیاسی دانشگاه و دانشجو هستند. فعالیت سیاسی داشتن یک حرف است

 را جوالنگاه کار سیاسی قرار دادن یک حرف دیگری است. این ها با یکدیگر تفاوت دارند.

مسائل علمی که از اهمیت زیادی برخوردار  نهیدرزمکه دانشگاه بتواند  شودیمآرامش در محیط دانشگاه، باعث 

اما اگر عکس این شود، سبب خواهد شد که است، کار خودش را انجام دهد و به وظیفه خود عمل نماید. 

حرکت علمی در دانشگاه متوقف و به تبع آن حرکت علمی در کشور متوقف شود. مقام معظم رهبری دراین 

 زمینه می فرمایند:

خیلی از کارهایی که االن با نام سیاست، تحزب و امثال این چیزها در دانشگاه های سراسر کشور انجام می 

زنده  »است که جلوی این ارزش گذاری و تاثیر را بگیرند. وقتی دانشجو در فضای هیجان گیرد، برای این 

قرار گرفت دیگر دل و دماغ درس خواندن ندارد. هر وقت در دانشگاه ها، دانشجو به دلبستگی « باد، مرده باد

 ( 23/12/1378های دیگری بپردازد، علم در آن جا ضعیف شده است.)خامنه ای، 

 

 از مهمل گویی دوری -6-2

ای، کسانی که از دانشی برخوردار نیستند، اگر بخواهند به خیال خودشان نوآوری کنند، به در هر زمینه  

ن های ناوارد بدو آدم دیده می شود کهافتند. در زمینه برخی از علوم انسانی و معارف دینی این گویی میمهمل

زنند و به خیال خودشان شوند و حرف میارد میدان میکه از ذخیره و سواد کافی برخوردار باشند، واین

و دراین جاست که جواب سوالِ آیا هر گویی است. مهمل بلکه که در واقع نوآوری نیست، ،کنندنوآوری می

نو آوری، نوآوری علمی است؟ روشن می شود. نوآوری به معنای مدام پروژه جدید ایجادکردن نیست. 

در اندیشه، راه های نو را پیدا کردن وآنها را به عنوان برنامه به دولت ارائه  نوآوری یعنی نوآوری در فکر،

همل مبنابراین در زمینه مسائل علمی، دادن است. پس معنای نوآوری این است که شیوه های نو را پیدا کنیم.  

عنای علم را به مهای علمی دیگران بود. باید اما نباید صرفاً مصرف کننده فرآورده شود. توصیه نمی گویی

حقیقی کلمه تولید کرد. البته این کار، روشمندی و ضابطه الزم دارد. مهم این است که روح نوآوری علمی 

 .در محیط دانشگاه زنده شود و زنده بماند
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 تشویق نخبگان به خارج از کشور -6-3

مدیریت جهادی معنا  در این جاهاى مهمّ دشمن، متوقّف کردن حرکت علمى در کشور است. یکى از نقشه

جهاد عبارت است از آن تالشى که در برابر یک چالش خصمانه  ،جهاد نیست تالشى جور هر .کندپیدا می 

 ،وقت معناى مدیریّت جهادى در اینجا این است که حرکت علمى آن. گیرد از سوى طرف مقابل صورت می

 ، که در مقابل این چالش خصمانه،مواجه است با یک چالش خصمانه کشور علمی پیشرفت و علمى نهضت

امروزه متاسفانه بسیاری از ملت ها نمی توانند از استعدادهای  د.نباید بایست اساتید، دانشجویان، مدیران

پول قدرت های بزرگ آنها را به  خودشان استفاده کنند، تحصیل کرده های معدودی هم که پیدا می کنند،

سمت خود جذب می کند. جوانی در کشوری درس می خواند و به مقامات علمی می رسد اما زمانی که، 

وقت استفاده از دانش اوست، دشمن او را از ملت خودش دور می کند و این یعنی فرار مغزها یا به عبارتی 

رمان فرار مغزها این است که اگر میدان علم را در کشورِ ربودن مغزها، که این از دردهای ملت است. وراه د

خودمان باز کنیم و کار تحقیقی را به طور جدی دنبال نماییم، فردی که به خارج رفته، بر می گردد و کسانی 

هم که شوق رفتن دارند، بسیاری از آنها نخواهند رفت، چون به این نتیجه می رسند که در داخل کشور هم 

  لم را دنبال کنند.می توانند ع

 علل فرار مغزها عبارت است از:

تطابق نظام آموزشی و تربیتی و فرهنگی در ایران با کشورهای پیشرفته که باعث می شود  -1

کردگان در این نظام آموزش و پرورش، به طور جبری و برای تکمیل آموخته های خود به تحصیل

                                                                                                                                                   (           200 ص:1389 )فیاض، کشور مبدأ بروند.

نبود امکانات اقتصادی و علمی و فکری برای این متفکران در کشورهایشان و نداشتن امنیت جامع  -2

 ن(برای بیان سخنانشان.)هما

 رشد شخصیت فکری و علمی این افراد در عرصه جهانی و در کشورهای پیشرفته. )همان( -۳

 

 وابستگی به غرب و تقلید گرایی -6-4

ی در همهی ی همت خودشان باید قرار بدهند، شجاعت علمآنچه که اساتید ما برای پیشرفت علم، وجهه 

ر بسته و تقلیدی نباید کار را دنبال کرد. مشکل ما دچشم ،کنند و نقدخلق  ،، تولیدنظریه را دنبال .بخشهاست

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1851
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1851
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 ا چه میه بسته و تقلیدی نگاه کردیم که ببینیم غربیهای مختلف چشمگذشته همیشه این بوده که در زمینه

خیلی نقطه های و به  ند.ها حداقل دو قرن، از ما در حرکت علمی جلوتر که غربیتردیدی نیست گویند. 

دست یافته اند. ولی ما به خاطر تنبلی و سوء سیاست ها در پیشرفت علمی عقب  مه عجیب و باورنکردنی

 مانده ایم. مقام معظم رهبری می فرمایند:

ما از شاگردی کردن پیش کسانی که از ما باالترند، ناراحت نیستیم. ولی اینگونه نباید فکر کنیم که همیشه 

که  نیمننگ می ک ها یاد بگیریم اماها و اروپایىبىکه علم را از غر ننگ نمی کنیم، شاگرد باقی بمانیم.

کنیم تا استعداد خود را پرورش دهیم و از درون بجوشیم. ما همیشه شاگرد بمانیم. شاگردى مى

خواهیم مثل استخرى باشیم که آبى را در ما سرازیر کنند و هر وقت هم خواستند، آب را بکشند نمى

 ىخواهیم مثل چشمهیى را در این استخر بریزند. ما مىب آلودهیا اجازه ندهند بیاید، یا هرگونه آ

 ( 17/4/83) خامنه ای،کار بگیریم.استعدادهاى خود را به و از خودمان بجوشیم ،جوشان باشیم

 

 تنبلی وراحت طلبی -6-5

ن را اکار سخت نقطه مقابل تنبلی است. ونباید تنبلی، راحت طلبی وتن دادن به زندگی بدون از مشکل، انس

وسوسه کند. اگر این حالت تنبلی وجود داشته باشد، هیچ یک از کشفیات مهم علمی به وجود نمی آید. اگر 

شرح حال کاشفان و مخترعان بزرگ را با دقت بنگریم، خواهیم دید که چطور خواب را بر خودشان حرام 

آن نقطه اساسی رسیدند. هر چند  کرده اند. سختی ها را بر خودشان هموار کردند، با مشکالت ساختند تا به

این موفقیت ها برایشان فایده ی مادی داشته است. ولی هدف آن ها ، تامین این نیازها نبوده است در حقیقت 

 آن ها می خواستند به عمق یک مسئله ویک کار دست یابند.

 

 نتایج نوآوری علمی  -7

ی و بیان موانع نوآوری علمی به بررسی نتایج پس از ارئه عوامل ایجاد خالقیت به عنوان زیر بنای نوآور

نوآوری می پردازیم. نتیاج نوآوری از این جهت دارای اهمیت است که می تواند نشان دهنده مسیر درست 

ی است ایم این بدین معنباشد. به عبارت دیگر اگر می بینیم در واقع به اهداف و نتایج نوآوری دست نیافته
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ه نوآوری نبوده و دارای نقایص و معایبی بوده است. دو نتیجه محسوس که که آنچه نوآوری فرض می شد

 می تواند افق دید حرکت نوآورانه باشد، عبارتند از بی اثر شدن تحریم ها و پیشرفت کشور.

 

 بی اثر شدن تحریم ها با تولید علم: -5-1

شود. می اثربا پیشرفت علم بىه ت، کها مطرح اس یکى از مسائلى است که در ذهن، ها ى تحریممسئله هامروز

با نگاه علمى به مسائل اگر دشمن می خواهد برای تحقیر ملت ایران و آبروی ملی از تحریم استفاده کند 

 شرکتتوجه به  اثر خواهد شد. ها بى و کشاورزى تحریم صنعت و علم دادن پیوند علم و به هکشور و توجّ

است که مورد تصدیق وتایید همه  مقاومتى اقتصاد ىترین کارها در مقولهیکى از اساسى بنیاندانش هاى

باشد که به ن یعنی طوری ،بنیان استانداردسازى شودشرکت دانشباید درلبتّه ل کشور قرار گرفته است. امسائ

اللی مانند دهاى دیگر معمول است بنیان کسانى بیایند و کارهایى را که در برخى از عرصهاسم شرکت دانش

 و مانند این ها را به پیش برند.

 

 پیشرفت کشور: -5-2

ش های مختلف مرهون تالش و کوشش های جوانان مومن، متوسل ومتوکل به خدای پیشرفت ها در بخ 

متعال است. امروزه جوانان در مسابقات علمی جهانی حائز رتبه های باالیی هستند. در گذشته، دردنیا، ایران 

کشور قابل ذکری محسوب نمی شد. اگر اسمی از ایران آورده می شد به خاطر محصول نفت در محافل 

، یا به خاطر قالی و فرش در محافل عام بود. اما امروزه، ساخته های دست جوانان ایران چه در زمینه خاص

 های پزشکی، چه در زمینه های علوم دیگر، چشم ملت ها ودوستان ایران را خیره می کند.

  

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1685
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 جمع بندی: 

ری باید نوآو .ى استاساسیک مساله  اسالم، دنیاى کشور و حتی ىبراى حیات آینده ،حرکت علمی کشور

های علمی در جهت نیازهای کشور باشد و انتظار بر این است که هر فعالیت علمی گرهی از مشکالت کشور 

را بگشاید. با توجه به اهمیت مسئله نوآوری علمی در این پژوهش کوشیده شد مفاهیم علم، خالقیت، 

ام معظم رهبری در خصوص نوآوری پیشرفت، هم از نظر لغوی و اصطالحی تعریف شود و سپس نگاه مق

مورد واکاوری قرار گیرد. مشخص شد خالقیت یکی از پایه های نوآوری است. اگر خالقیتی نباشد نوآوری 

گاه در ننیز نخواهد بود. با روشن شدن مفهوم خالقیت به بررسی راهکارهای تحقق خالقیت پرداخته شد. 

ی است که از قبل نبوده و گاهی به وجود آوردن چیزی گاهی پدید آوردن چیز ،خالقیت مقام معظم رهبری

  از ترکیب یا تلفیق چیزهای دیگر است.

نوآوری در بستر مناسب شکل می گیرد. برای شکل گیری این بستر باید زمینه ها خالقیت را ایجاد کرد و 

ی تواند این روند موانع آن را از بین برد. یادآوری و دقت در راههای رسیدن به خالقیت و نوآوری علمی م

را سرعت بخشد و زمینه مناسبی را برای نوآوری ایجاد نماید. شناخت موانع نوآوری علمی نیز از اهداف 

دیگر این پژوهش است. ممکن است مقدمات الزم برای حرکت علمی فراهم باشد و حتی زمینه های ظهور 

 رشد و شکوفایی صورت نخواهد گرفت خالقیت نیز وجود داشته باشد اما بدون وجود یک بستر مناسب این

از این رو بازشناسی موانع حرکت علمی و تالش در رفع این موانع دارای اهمیت بسیاری است. پس از ارئه 

عوامل ایجاد خالقیت به عنوان زیر بنای نوآوری و بیان موانع نوآوری علمی به بررسی نتایج نوآوری پرداخته 

ایم این بدین معنی است که آنچه نوآوری اف و نتایج نوآوری دست نیافتهشد. اگر می بینیم در واقع به اهد

فرض می شده نوآوری نبوده و دارای نقایص و معایبی بوده است. در ذیل دستاوردهای این پژوهش بصورت 

 نموداری نشان داده شده است.
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نوآوری علمی

شکل گیری خالقیت

کار آمدی ایمان در انجام کار و عدم اعتقاد به محدودیت ها
ریسک پذیری در علم وصنعت

قبول مسئولیت
عدم ضرورت از شناخت کامل یک چیز

ضرورت تشکیل جلسات فکری در حوزه ودانشگاه
لزوم عالقه، تالش واراده در کنار استعداد

پشتکارالزمه موفقیت

راه های رسیدن به

نوآوری علمی

مناظرات علمی روشمند

وتفوق علمی استاد بر دانشج

شهامت علمی

دوری از جمود و تحجر علمی

عدم ترس از شکست

موانع حرکت علمی: فصل چهارم

یتبدیل دانشگاه به باشگاه سیاس

دوری از مهمل گویی

تشویق نخبگان به خارج از کشور

وابستگی به غرب و تقلید گرایی

تنبلی و راحت طلبی

لمبی اثر شدن تحریم ها با تولید عینتایج نو آوری علم: فصل پنجم
پیشرفت کشور
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بر اساس فرهنگ اسالمی ایرانی با  بررسی نقش علوم انسانی در علوم تجربی

 تکیه بر دانش پزشکی

 2۶۵منصوره معینی 

 2۶۶اکبر کالهدوزان 

 2۶۷ثریا اسدی

 چکیده

بنا نهادن و"پیوستگی علوم "جهان غرب پس ازیک دوره گسستگی میان علوم تجربی وعلوم انسانی امروزه اهمیت 

 MEDICAL)"علوم انسانی پزشکی"س حکمت رادریافته است.چنین نگاهی سبب گشته دانش براسا

HUMANITIES دربرنامه درسی برخی از دانشکده های پزشکی جهان قرارگیرد.این درحالی است که موضوع)

هره باسالمی وجودداشته است وپزشکان اندیشمندمسلمان با–حکمت به عنوان زیربنای دانش ازدیرباز درفرهنگ ایرانی 

مندی ازاین اساس استواردرعرصه ی تولید وگسترش علم نقشی ماندگار رقم زده اند. د ا نش پزشکی ایران می تواند 

باردیگربا احیای مفهوم حکمت دردانشگاه ها جایگاه دیرینه ی خودرا درتولیدعلم بازیابد و نقش آفرین تحولی بنیادین 

 گردد.

انی ایرانی برنقش بنیادی علوم انس -د به تاریخ علم درتمدن اسالمیاین نوشتاردریک بررسی تحلیلی با استنا

درزایش اندیشه وتولیدوهدفمندی علوم تجربی به ویژه دانش پزشکی تاکید می کندوراهکارهایی برای احیای این 

 نقش پوینده ارائه می نماید.

 ایران –اسالمی  حکمت، علوم انسانی پزشکی، تولید علم، پیوستگی علوم، فرهنگ واژگان کلیدی:

 gmail.com747rahro@اصفهاناستادیارزبان وادبیات فارسی،دانشگاه علوم پزشکی -1

 .ac.irmoeini@mng.muiاستادیارزبان وادبیات فارسی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)مسوول(-2

 09133162764شماره تماس

 کارشناس مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-3
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 مقدمه و بیان مساله

شهرت یافت، حاصل رهنمود تعالیم اسالمی « نهضت ترجمه»نهضتی که در تاریخ علم و تمدن ایران به نام 

 یدانش بود. مسلمانان در جنبشی فراگیر به ترجمهبه کسب علم و شوق مسلمانان به رهنوردی مرزهای 

های دیگر پرداختند. عصر ترجمه که از زمان امویان آغاز شد، در زمان عبا دستاوردهای فکری و علمی تمدن

 های مختلف دا نش گشت.سیان اوج گرفت و سبب پیشرفت و رشد علمی تمدن اسالمی در شاخه

نگری نرفت. از خود بیگا نگی و سقوط درسراشیب سطحی ری واین خیزش علمی به راه تقلید و یکسونگ

های مناسب هدف و آرمان اندیشمندان مسلمان در این نهضت علمی روشن بود ؛ بنابراین اهداف روشن، شیوه

رهگذر  بلکه از نشد یعلمی متون سبب توقف تفکر ترتیب ترجمهاینکارآمد به وجود آورد و به هایروشو 

ی هاسالهرو  هاکتابی و نگارش سازیبومی و پردازهینظری و سینوهیحاشنقد و تفسیر و بحث و بررسی و 

ی اسالمی چنان سبب زایندگی فکر و تولید علم گشت که در ی اندیشههازشیانگگوناگون و به مدد 

 نیز تأثیر ژرف نهاد. هاملتدستاوردهای فکری دیگر 

تأثیرات آن نیست اما با نگاهی به نقش این نهضت در هدف ما در این نوشتار بررسی نهضت ترجمه و 

ی علمی و شیوه یابی مناسب برای تحقق هاتیفعالدریافت که استواری  توانیمی تمدن اسالمی ریگشکل

ی علمی و با توجه به نیازهای هر عصر و ی جامعهنیبجهاناهداف آن تنها بر زیربنای بینش و تفکر انسانی و 

 است. ریپذامکاندوره و ملتی 

ت در مسیر درس نآ بری هستی نگر و بینش توحیدی و رهنمودهای مبتنی هاشهیاندنهضت ترجمه در پی 

همواره در تاریخ علمی جهان دارای اهمیت خود قرار گرفت و چنان تحولی ایجاد کرد که آثار حاصل از آن

 خواهد بود.

نقش بنیادی علوم انسانی در تمدن سازی و »به  و توجه« ی علومسازیبوم»ی امروزه اندیشه رسدیمبه نظر 

مقدمات یک تحول علمی را فراهم نماید و این خیزش علمی اگر در  تواندیم« ی به علوم تجربیدهجهت

 نقطه عطفی در تاریخ تمدن اسالمی خواهد بود. شکیبمسیر مناسب خود هدایت گردد  
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ر نخواهد شد. اهمیت این علوم دراین خصوص نهضت تولیدعلم بدون مبنا قراردادن علوم انسانی میس

دردومحورقابل طرح است: نخست این که گستره ی تولیدعلم عرصه ی پویایی ذهن، زایندگی تفکر، تجزیه 

 وتحلیل،توانمندی ادراک انسانی وآشنایی با وسعت و بیکرا نی هستی است.

گذار و ماندگارجهان دانش با بهره بررسی تاریخ علم وبه ویژه تاریخ پزشکی نشان می دهد چهره های اثر

مندی از ریشه های استواردانش انسانی و نگاه هستی نگر، ازسطح محفوظات گذشته و به ژرفای ادراک بشری 

اسالمی دانشمندانی که دانش خویش را بر این بنیاد استوار بنا نهادند -رسیده اند. درتاریخ تمدن ایرانی

یافتند. دانش بشری درگذشته های دورگستره ای یکپارچه بربنیاد علوم جایگاهی واال و ماندگاردرتولید علم 

 ومعارف انسانی داشت وبرچنین اساسی ،کشف وتولیدعلمی درشاخه ها و نمودهای مختلف رشد می یافت.

نقش دانش زا بودن علوم انسانی وقدرت آن درپیوند دانش به ریشه های ژرف، بنیادی ترین عامل دررهیابی 

اسالمی بوده است.توجه به این نقش درجامعه ی معاصرایران زمین  نیزمی -ولیدعلم درتمدن ایرانیبه جایگاه ت

 تواند زمینه های  گسترش و تولیدعلمی را بیش ازپیش فراهم سازد.

محوردوم دربیان اهمیت علوم انسانی، جهت بخشیدن به علوم تجربی است . گسستگی میان این علوم درجهان 

دشواری هایی را به وجودآورده است که جهان غرب را برای برون رفت  ازآن باردیگربه معاصر، سرگشتگی و

جهان بدون علم جهانی است "و اهمیت علوم ا نسا نی رهنمون گشته است.  "پیوستگی علوم"سمت موضوع 

 (  1385:2)گلشنی ،"که درآن علم وفناوری نقطه ارجاع واقعی نداردوفاقدقطب نمای فرهنگی است.

 

 اف وپرسش هااهد

 

سیم دانش پزشکی تر ژهیو بهدورنمایی از نقش علوم انسانی در علوم تجربی  میکنیمدر این گفتار تالش 

ستی نگر ی علوم انسانی و نگاه هبر تاریخ علم نشان دهیم که استواری دا نش پزشکی بر پایه نماییم و با تکیه

 –های انسانی و آرمان هاارزشوی دیگر تحقق و از س گرددیماز سویی خاستگاه تولید و کشف علمی 

 سازد.پذیر میاجتماعی آن را امکان

بندی علوم و چگونگی پیوند دانش پزشکی با علوم انسانی، جایگاه علوم انسانی و علوم تجربی در طبقه

اسالمی لم ی آن در تاریخ عو پیشینه« علوم انسانی پزشکی»و « فلسفة پزشکی»هایی همچون گیری رشتهشکل

های علوم پزشکی کشور بر اساس فرهنگ اسالمی ها در دانشگاهگیری آنها و مقدمات شکلایرانی و راه –

ها از فرازهای دیگر این نوشتار است. هدف غایی تاکید بر لزوم تحقق و دستاوردهای آن اتیمقتضایرانی و  –
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پس ازطرح مبانی نظری موضوع مفهوم حکمت دردانشگاه های پزشکی کشوراست. براساس چنین هدفی 

،درجهت پاسخ به این پرسش که راهکارهای عملی برای آموزش بنیادی  علوم انسانی  دردانشگاه های پزشکی 

چیست وچگونه می توان مسیراین پیوند خجسته را که درتاریخ تمدن اسالمی سبب تولید و اعجازعلمی گشته  

 ق عملی این آرمان پرداختیم. هموارساخت ؛ به طرح پیشنهاداتی برای تحق است

 

 پیشینه ی پژوهش

 

موضوع اهمیت علوم انسانی ونقش بنیادی آن درتمدن سازی ازمحورهایی است که درسال های اخیردرکنگره 

های علوم انسانی کشورموردتوجه قرارگرفته ؛ امابه نقش زاینده ی این علوم دردانش پزشکی کمترپرداخته 

خا  "آموزش علوم انسانی به دانشجویان پزشکی"وی در مقاله ای باعنوان  شده است . حدادگر و همکاران

طرنشان می سازندکه آموزش علوم انسانی می تواند کا نون توجه پزشکان را از بیماری به فرد بیمار معطوف 

 ت اینبر اهمی"نقش علوم انسانی درتحول پارادایمی طب"سازد.  همین نویسندگان درنوشتاردیگری با عنوان 

 موضوع با طرح موضوع تفکر مکانیکی دربرابرتفکرکل نگرتاکید نموده اند ..

 روش بررسی

این مقاله یک بررسی تحلیلی است که پس از پژوهشی  کتا بخانه ای در مورد تاریخ علم و تاریخ پزشکی 

 ردازد.ی پاسالمی به تحلیل موضوع می پردازد و سپس به بیان راهکارهای عملی تحقق آن م–درتمدن ایرانی 

 

 

 

. 

 ها یافته

 

 بندی علوم در تمدن اسالمیطبقه

بی شک حرکت به سوی هرتحول علمی باید از نقطه های آغازین آن صورت گیرد ؛ بنابراین برای تبیین 

بنیادهای فکری درمورد پیوند علوم انسانی وعلوم تجربی ، نخست نگاهی کلی به طبقه بندی علوم  

 درتمدن اسالمی می کنیم. 
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بندی گیرد. ساختار کلی طبقهبندی علوم بر اساس بینش مردمان یک تمدن صورت میی طبقهوع و شیوهن

بندی ارسطو ترسیم شد اما بر اساس تفکر و بینش هستی نگر علوم در تمدن اسالمی، نخست بر اساس طبقه

 اندیشمندان اسالمی هویت و شکل خود را یافت.

( و Practice( حکمت عملی )Theoretice؛ حکمت نظری )( را به سه نوعSophiaارسطو حکمت )

( تقسیم نمود. حکمت نظری که در نظر او بیش از همه اهمیت دارد بر اساس تعقل Poieticeحکمت ذوقی )

 شکل و صورت خاص درست باشد.تواند جز به یکهم در خودِ تعقل است و هرگز نمیو غایت آن

ویش است. حکمت عملی و ابداعی اموری اعتباری هستند که حکمت ابداعی متوجه امری در خارج از خ

محدود  یتر از عرصهترتیب بیانگر دنیایی وسیعاینها با اشکالی دیگر وجود دارد و بهامکان درست بودن آن

 (102-103: 1382کوب، باشند. )زرینتعقل محض می

لهی یا مابعدالطبیعه، ریاضیات و علوم نظری که غایت آن طلب معرفت برای خود معرفت است شامل علم ا

گردد. طبیعیات شامل: علم طبیعت، آثار علویه، کون و فساد، نبات و حیوان، علم نفس، علم طب طبیعیات می

 شود.و کیمیا می

علوم عملی شامل اخالق، تدبیر منزل و سیاست  است و علوم ابداعی شامل شعر، خطابه و جدل است و علم 

 رود.علوم به شمار میمنطق  مدخل همة انواع 

بندی علوم برداشتند و گویا ارزش و اهمیتی هایی در مسیر طبقهاندیشمندان مسلمان از قرن سوم هجری گام

ه های علمی دارد درگذشتی تصویری جامع و ساختاری گسترده از فعالیتبندی علوم در ارائهکه امروزه طبقه

اند توجه از دانشمندان و متفکرانی که به این امر پرداختهقابلتوان فهرستی نیز موردتوجه بوده است زیرا می

بندی علوم پرداخت اما ( از نخستین کسانی است که به طبقه185-260ذکر نمود. ابو یوسف یعقوب الکندی )

( در کتاب احصاء 339-258بندی کرد ابونصر فارابی )اولین کسی که علوم اسالمی را به طریق امروزی طبقه

 (82: 1360است )سجادی، العلوم 

 توانمی نمودند بندیطبقه را علوم خود هایدیدگاه و تفکرات اساس بر که دانش یعرصه متفکران دیگر از

-318) خوارزمی محمد ابوعبداهلل ،(بعد به هجری 350 تألیف) الصفااخوان رسائل: نمود اشاره افراد این به

 عیسی ابوسهل ،(381 متوفی) عامری ابوالحسن الفهرست، در (380-297) ندیم ابن العلوم، مفاتیح در( 380

 یدانشنامه در ( 428-370) سیناابن الحکمیه ،  العلوم اصناف یرساله در( 410 یا 390 متوفی) یحیی بن

 اندلسی حزم ابن الحکمه ، عیون شفا، الهیات و منطق العقلیه ، العلوم اقسام یرساله المشرقین ، منطق عالیی،

 الفالسفه ، ونهایه الدین علوم احیاء در( 550-450) غزالی محمد العلوم ، مراتب یرساله در( 384-456)

 الدینقطب الحکمه ،  اقسام در( 672-597) طوسی نصیر خواجه العلوم ، جامع در( 606 متوفی) فخررازی
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 خلدون ابن فنون ، ال نفایس در( هشتم قرن) آملی الدینشمس التاج ،دره کتاب در( 710-634) شیرازی

 مصباح و السعاده مفتاح کتاب در( 968-901) زاده کبری طاش به معروف مصطفی احمدبن ،  ( 732-806)

 نیمه) خلیفه حاجی الباب ، االولی تذکره کتاب در( 1008 متوفی) انطاکی داوود العلوم، موضوع فی السیاده

: 1390 فرید، کیانی) اثیریه هدایه شرح در( 1050 متوفی) المتأهلین صدر الظنون، کشف در( 11 قرن اول

172- 176 

ین تراسا سی« الکندی»ها آشکار است برای مثال بندی آنهای تفکر این نویسندگان در نوع طبقه جلوه

ی کلی علوم انسانی بندی خود را دو موضوع عقل و وحی قرار داده و بر این اساس علوم را به دو دستهطبقه

 کند.آید و علوم نبوی الهی تقسیم میبه دست میکه با تالش بشر 

غزالی درنهایه الفالسفه مرکز توجه خود رابرعلوم شرعی قرار داده  و در احیاء علوم الدین نگاهش را به نقش 

بندی دهد و به همین ترتیب هریک  ازآنان مرکز تفکر خود را مبنای تقسیمو تأثیر علوم در تربیت نفس قرار می

 بینی اسالمیی جهانها دو ویژگی و رویکرد را که شاخصهبندیدهند اما در کلیت این طبقهار میها قردانش

ی علوم بندای در طبقهنگر و ساختار خوشهتوان یافت : یکی رویکرد ارزشی و دیگری دیدگاه کلیاست می

و ارزش کاربردها ( رویکرد ارزشی  بر سه محور ارزش موضوعات، ارزش اهداف 40: 1392است )ماحوزی، 

 ( قابل تبیین است.181: 1387و نتایج )مستقیمی، 

مندان گرای اندیشنگر و وحدترود، دیدگاه کلاما ویژگی دیگر که در پژوهش حاضر بسیار اساسی به شمار می

ی گسست میان علوم ی دورهبندی علوم است؛ یعنی دیدگاهی که جهان غرب پس از تجربهمسلمان در طبقه

 دهد. علوم انسانی، امروزه برای رهایی از پیامدهای منفی این گسست، آن را پیشنهاد می تجربی و

 

 

 

 غرب در حکمت فلسفه

 Nicholas« )نیکالس ماکسول»ی وسیله ( که بهPhilosophy of Wisdom« )فلسفه حکمت»موضوع 

Maxwellر ای غنی دت، پیشینه( مطرح شد و در رویکردهای فکری جدید اروپا مورد توجه قرارگرفته اس

 ایرانی به خوبی بیانگر آن –تاریخ تمدن اسالمی دارد. زندگی، اندیشه و آثار بزرگان ما در فرهنگ اسالمی 

 چنین گسترده را بنا نهاده است.تمدنی این« ی حکمتفلسفه»های استوار است که میراث علمی ما بر پایه
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 From kNOWLeDGE TO"مولف کتاب (  1937ماکسول ،استادفلسفه  کالج لندن) متولد

WISDOM_" د داننارسا می« چهارچوب و طرح مفهومی برای تحقیق علمی » عنوان ی دانش را به،فلسفه

نکته  ترین نوع تعلیم، یادگرفتن ایناساسی»گوید: می« ی حکمتفلسفه»و « ی دانشفلسفه»و در تقابل میان 

)الریجانی،  «و چگونه در خلق امور ارزشمند مشارکت داشته باشیماست که چگونه زندگی کنیم ،چگونه ببینیم 

1374 :70 ) 

های مربوط به وصول یک جهان عاقل به تکامل در ایده»باید « تکامل در دانش»او بر این باور است که از 

 تغییر جهت داد.« همساز

شوند می نفسه ارزشمند منتهیسازگاری و تناسب بین زندگی و افعالی است که فی»ی حکمت در نظر او فلسفه

 )همان(« های رومانتیکی استو عامل وحدت و یکپارچگی و وجه جمعی برای تحقیقات عقالنی و ایده آل

 

 

 فلسفه حکمت در تمدن اسالمی

که لیگشته است؛ درحا« حکمت»بینیم سیر تاریخی علم در اروپا امروزه متوجه مفهومی به نام گونه که میهمان

گرای خویش از دیرباز با توجه به بحث پیوستگی علوم در نگر و وحدتاسالمی با نگاه کلاندیشمندان 

تنها با تئوری و نظریه، که با زندگی و آثار خویش ی بینش توحیدی و انسانی، مفهوم حکمت را نهزنجیره

 هبت ذهن وهای تجربی، آنان را از موانسانی و دانش –محقق ساخته بودند. پیوستگی میان بینش الهی 

توانست در بیکران هستی راه یابد و در اعماق روح و جان انسانی سیر ساخت که میمیمند ای بهرهاندیشه

 کند.

ده و های به ذهن سپردانش تجربی برای آنان دانشی گسسته از بیکرانی هستی نبود تا در سطح دانسته

انسانی به کار نیاید. دانش در کشف اعجاز محدودیت جهان ماده اسیر شود و در رویارویی با حقیقت ژرف 

ل مندی از چنین اصیافت وبا بهرههای پنهان روح بشری و تعامل میان انسان و هستی معنی میهستی و الیه

 ها، هنوز برخیگونه است که اینک پس از گذشت قرنهای مختلف رشد می یافت و اینای، در شاخهو ریشه

 ای برای اعتالی دانش امروزی است.ن مورد توجه دانشمندان جهان و سرمایههای علمی آن روزگارااز یافته

های مختلف را همچون آنان دانش» بندی علوم حاصل چنین بینشی است . گرایانه در طبقهویژگی وحدت

دانستند و به پیوستگی و ارتباط معارف گوناگون سخت های   یک درخت میهای یک پیکر و یا شاخهاندام

آمده میها به شمار ناند. معرفت در نزد دانشمندان اسالمی تنها کسب تخصص در یک رشته از رشتهبوده معتقد
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)فرشاد، « شده است . ها را شامل میهای مختلف و توانایی در ایجاد ارتباط میان آنبلکه آگاهی از دانش

1365 :112) 

سیر و جایگاه و نوع کارکرد علوم دیگر آشکار عنوان علوم راهبردی در تعیین مهرچند نقش علوم انسانی به

به این امور محدود « حکمت اسالمی»توجه است اما ارتباط علوم تجربی و علوم انسانی در مفهوم و قابل

گر این های بشری است و اشود بلکه در این گستره ،  بینش انسانی و هستی نگر، اصل و خاستگاه دانشنمی

 دواند.یابد و ریشه نمیز سطح به عمق راه نمیاصل فراموش گرد هیچ دانشی ا

ا در کند و انسان رها و تضادها را به وحدت تبدیل میهای خود استوار گردد کثرتدانشی که بر اصل و ریشه

 دهد.فضایی هدفمند و همسو با سیر هستی قرار می

لیل است وتحتفکر و تجزیه ی پویایی ذهن، قدرت اندیشه، زایندگیی تولید علم، عرصهاز سوی دیگر عرصه

های بینش انسانی و نگاه هستی نگر و ادراک علوم انسانی ممکن و تحقق این امور بدون توان  گرفتن از ریشه

نیست .  چنین ادراکی است که باایجادتفکر و پرسش، زمینه های تبدیل داده هارا به اطالعات وتبدیل اطالعات 

پژوهان را زنده و بارور و های دانش ، ذهن دانشهای بینش و شاخهشهرا به دانش میسر می سازد . پیوند ری

گاه آورد و نهایی که اندیشه و روح و جان را درگیر ساخته و نگاه نو به ارمغان میسازد ؛ پرسشپرسشگرمی

 اهمگردد وتوان هدایت دانش را به مقصدانسانی فرگردد و در میدان عمل نیز رهنمون میی علم مینو زاینده

 می سازد.

های علم و عمل هدفمند پیوند علوم انسانی و علوم تجربی برای ملتی که به تولید علم و رهنوردی افق

 اندیشند، امری گریزناپذیر است.می

ی حکمت اسالمی جویندگان دانش تجربی، ملزم به فراگیری فلسفه، ادب، اخالق و دیگر علوم در گستره

ت ، رفته اسعنوان زیربنای شناخت علمی ضروری به شمار میرای آنان بهانسانی بوده و کسب این علوم ب

دانند دانش می« ی کانونینقطه»اند و علوم انسانی را برخی از اندیشمندان غرب امروزه به این ضرورت پی برده

ه ی باید برگرفت(  آنان بر این باورند که علوم تجرب74: 1395که باید در اختیار دانشجویان قرار گیرد )زوستاک، 

( این 55از عقالنیت و بینشی سرچشمه گیرد که از طریق مطالعات علوم انسانی قابل دریافت باشد )همان: 

یم یاباسالمی می –همه تفکر زنده و زاینده، تولید علم و اعجاز علمی که در میراث مکتوب فرهنگ ایرانی 

 حاصل این پیوستگی خجسته است.

 

 مسلمان حکیمان زندگی و آثار در انیانس و تجربی علوم پیوند
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آنان در  یابیم که بزرگترینی حکمت اسالمی درمیبا بررسی زندگی و آثار دانشمندان علوم تجربی در گستره

اند ونگاه علمی خود را ازدریچه ی این علوم وبانگرشی هستی علوم انسانی نیز سرآمد روزگار خویش بوده

ر به ویژه درجهان پزشکی آشکار است. دراین جا برای  نشان دادن دورنمایی  نگرعمق وغنا بخشیده اند ؛ این ام

ازحکمت اسالمی و پیوستگی دانش پزشکی  و علوم انسانی اشاره ای کوتاه به نام ،شخصیت وآثار برخی از 

 مهم ترین چهره های اثرگذار در تاریخ پزشکی تمدن اسالمی می نماییم .

 

 

 طبری ربن بن علی

های اثرگذار در تاریخ پزشکی تمدن اسالمی و اولین کسی است که در تمدن طبری از چهرهعلی بن ربن 

عی دایره نو«  فردوس الحکمه»اسالمی موفق به تألیف  یک کتاب اساسی درعلم پزشکی شد.کتاب او به نام 

( وی 25:1355شناسی نیز بحث کرده است،.)صفا،المعارف پزشکی است و در مورد فلسفه و حکمت و روان

به اومنسوب است.ا ین پزشک برجسته  "درادبیات نیزاطالعات وسیعی داشت وکتاب :فی االمثال واالدب

درفن دبیری چنان مهارت داشت که نوشته هایش  بالغت دانان ونویسندگان بلیغ رابه شگفتی وا می داشت 

اندیشه های دینی به .پژوهش های دینی اونیزدرخورتوجه است .اوکه نخست مسیحی بود با ژرف نگری در

اسالم گروید و حاصل تحقیقات خودرادرمورادیان هند و فرقه های گوناگون ادیان واثبات نبوت حضرت 

 گردآوری کرد. "الدین والدوله "وحقانیت اسالم درکتاب  "ص"محمد

 رازی زکریای

کتاب  نیرتمهمست. کتاب طبی، نامی آشنا در تاریخ پزشکی ا وشش پنجاهزکریای رازی با بیش از  محمد بن

ترین اطالعات پزشکی تا روزگار اوست. )همان: ها  و فنون طب و کاملشامل انواع شعبه« الحاوی»پزشکی او 

سارتون، دانند. )(. رازی رئیس بیمارستان ری بود و ثبت تجربیات بالینی را پس از بقراط مختص او می76

ه خ پزشکی، فیلسوفی اندیشمندومبتکر بوده که توانست( این پزشک مشهور و تأثیرگذار در تاری1396: 1346

باتفکرزنده وپویای خود در فلسفه و علم اخالق نظریات جدیدی مطرح سازد و با برخی ازآرای فلسفی 

ود وطبق ی ایرانیان باستان آشنا بعیمابعدالطبارسطو مخالفت نماید . او.با حکمت طبیعی فیثاغورث و نظریات 

م الهیات نیز در عل چهارکتابی عالوه بر تألیفات پزشکی صاحب هفده اثر فلسفی و فهرست ابوریحان بیرون

( وشگفت آوراست که همین پزشک وفیلسوف نظریه پردازاست که پژوهش های 76:1355بوده است، )صفا
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علمی او منجربه کشف جوهرگوگردوالکل گشت.پس ازاوجهان دانش چشم بر او دوخت ودرنظریات 

 ه سالیان بسیارتولیدعلم نمودبه دید اعجاب وتحسین نگریست.وتجربیات وآثارش ک

 

 

 سینا بن عبداهلل

انگیز بود که زندگی خود را به تفکر در (دانشمندی شگفت370-428حجه الحق شیخ الرییس ابوعلی سینا)

 لگونه که به چگونگی معراج پیامبر)ص( اندیشید و حاصجهان هستی و مبانی انسانی اختصاص داد. وی همان

ها و ی رگبه یادگار نهاد، به شناخت جسم انسان نیز پرداخت و درباره« معراجنامه»ی تفکر خود را در رساله

را در پزشکی نوشت، در علم حکمت نیز « قانون»ی نبض را نگاشت و همچنان که کتاب انواع نبض، رساله

 یاست، نگرش فلسفی و هستی شناسانهکتاب شفا را به یادگار نهاد. حتی در قانون که از ارکان طب اسالمی 

توان در این کتاب به بررسی مبانی فلسفی سالمت و بیماری و نیز ارتباط میان جسم و او آشکار است و می

 ( 80-82: 1355روح پرداخت )صفا، 

عنوان به توانتوان یک حکیم شرقی دانست. دانش پزشکی بوعلی را نمیبوعلی سینا را به معنای واقعی می»

( مقام بلندابن 693: 1365)فرشاد، « ک حرفه و در انتزاع از پیکر کلی حکمت او مورد دقت قرار دادی

سینادرتاریخ فلسفه وعلوم انسانی انکارناشدنی است .اشعاری به زبان فارسی وعربی نیزازاوبه یادگارمانده 

م ح وحلول آن درجساست معروف ترین قصیده عربی اوقصیده عینیه  روحیه است درذکرکیفیت هبوط رو

 وبازگشت به عالم روحانی.

نام پرافتخاراین دانشمندمسلمان ایرانی نه تنهادرتاریخ پزشکی ایران . وجهان که درفلسفه وتفکرانسانی  

نیزهمواره موردتوجه  است.سبب این ماندگاری وتاثیرگذاری جزاین نیست که خاستگاه دانش اوبینش واندیشه 

 وزاینده که ازنگاه انسان نگروهستی نگر ، حیات یافته  است.بوده است؛اندیشه ای زنده 

 شیرازی الدین قطب

قطب الدین محمود از پزشکان و فیلسوفان قرن هفتم هجری است.پدرش پزشک ومدرس طب 

دربیمارستان مظفری شیراز و در همان حال از بزرگان فرقه سهروردیه بود. قطب الدین نیز به 

س از مرگ پدرجانشین او در بیمارستان مظفری شد. وی همان دست پدرخرقه تصوف پوشید. پ

گونه که نزداستادان بزرگ روزگارخودبه تحصیل قانون ابن سیناپرداخت ،کتاب شفارادرحکمت 

نزدخواجه نصیرآموخت.سپس به قونیه سفرکرد و نزدصدرالدین قونیوی علوم شریعت وطریقت 
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لقب گرفت ،همان  "عالمه"العلوم بودن (وی که به علت جامع 122۸:1۳۶۶را فراگرفت.)صفا،

گونه که درهندسه ، ریاضی ، نجوم، موسیقی وپزشکی دارای آثارمهمی است؛درفلسفه 

 وحکمت،دین وتصوف،وجودشناسی واخالق نیزآثاری مشهوردارد.

نوعی دایره المعارف علمی است وبخش های فلسفی آن تحت تاثیرابن "دره التاج"اثرمعروف اوبه نام

وردی وبخش های  دین واخالق ناظربه افکارابن سینا وفخررازی است. ازجمله سیناوسهر

اشاره نمودکه شرح جامعی ازقانون  درپنج  جلداست "تحفه سعدیه"آثارپزشکی او می توان به 

. 

 شرح حکمه االشراق سهروردی ازآثارفلسفی اوست که بعدها مالصدراشرحی برآن نگاشته است.

دراک ،تفکرمعنوی ،نگاه هستی نگروگسترده به موضوع دانش،ویژگی هایی ژرف اندیشی ،جامعیت،شوق ا

 رادروجوداین پزشک واندیشمندمسلمان ایرانی تجسم بخشیده است. "حکمت"است که که مفهوم 

بی شک نام بسیاری ازپزشکان رادرتمدن اسالمی  می توان دراین شمارآورد؛پزشکانی همچون 

بوالقاسم قشیری مفسرمعروف قرآن رانموده وتحصیالت اودرعلوم سیداسماعیل جرجانی که  که شاگردی ا

دینی درمرتبه ای بوده که به سمعانی فقیه ومحدث قرن ششم اجازه روایت حدیث داده است.ویا شرف 

الدین محمدایالقی پزشک اهل نیشابور درقرن پنجم هجری که نام او  به عنوان فیلسوفی توانادرعلوم 

شده   است.پزشکانی که به آثاروشخصیت علمی آنان اشاره شد نمونه نظری وعملی حکمت نیزثبت 

هایی  ازثمرات پیوستگی دانش تجربی و علوم ا نسانی و تحقق حکمت  درگستره ی پزشکی هستند.تجسم 

ایرانی این پرسش رامطرح می سازدکه با چه راهکارهای عملی -این دورنما ی  حکمت درتمدن اسالمی

 ت تحقق حکمت درجهان معاصرفراهم ساخت ؟می توان زمینه هایی جه

 راهکارهای پیشنهادی  ماکسول  برای پیوند علوم تجربی و علوم انسانی 

 

 نخستین گام برای تحقق آن است اما طرح« حکمت اسالمی»بیان، اثبات و پذیرش ارزشمندی و پویایی مفهوم 

اندیشی و همراهی و همکاری نهادهای ی معاصر نیازمند همهای تحقق این مفهوم در جامعهو بررسی شیوه

 اجرایی و نهادهای فکری است.

داند که در ی حکمت، تغییراتی را الزم میی دانش و رسیدن به فلسفهنیکالس ماکسول برای گذر از فلسفه

 کنیم:اینجا به برخی از موارد آن اشاره می
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ها ای که مسائل زندگی انسانی در بحثنهگوباید در ماهیت مسائل علمی و آکادمیک تغییری حاصل شود به -1

 تر شمرده شود.گنجانیده شود و از مسائل دانش اساسی

تغییری ایجاد شود. از تکامل در دانش باید به تکامل در « تکامل عقالنی و فکری»باید در مفهوم و ایده  -2

 تغییر جهت داد.« جهان عاقل همساز»های مربوط به وصول یک ایده

و ی عقالنی علوم از دکه حیطهجای اینعلوم طبیعی و تکنولوژیکی باید تجدید نظر کرد، بهدر ماهیت  -3

های تحقیق هم جزء آن شود و مالحظات مربوط به علم عنصر تئوری و مشاهده ترکیب شود، باید هدف

 متافیزیک و ارزش را به هم مربوط سازد.

و آثار هنری و ابراز احساس هنرمند و تمایالت و  های سیاسی و مذهبیتغییر اساسی باید در نقش ایده -4

 های انسانی در یک تحقیق عقالنی حاصل آید.ارزش

وضوح در تحقیق مندرج شوند و به نحو ی تحقیقات خارج شوند، باید بهگونه امور از دایرهجای این که اینبه

 (70: 1374نقادانه ارزیابی گردند تا آنچه ارزشمند است حاصل آید )الریجانی، 

 

 

 

 

 

 

وم های علهای پیشنهادی نگارندگان برای پیوند دانش علوم پزشکی و علوم انسانی در دانشگاهراهکار

 پزشکی 

بندی علوم و پیوند آن با علوم انسانی و تحقق حکمت اسالمی و آنچه برای پیوند دانش پزشکی در طبقه

 ز:اند اآید عبارتندگان این نوشتار میهای علوم پزشکی کشور به نظر نگارتربیت حکیم در دانشگاه

 بندی علوم و پیوند آن با علوم انسانی تبیین جایگاه دانش پزشکی در طبقه -1

توان به ها میها ارزش آموزشی واالیی دارند. با استفاده از آنبندیطبقه»ریک زوستاک معتقد است: 

ود. دانشجویان قادر خواهند بود جایگاه هر یک های علمی ارائه نمدانشجویان، تصویری جامع از کل فعالیت

های موجود در آموزش تر بیابند همچنین از شکافاز موضوعات درسی خود را در قالب یک ساختار گسترده

ها به کجا مراجعه نمایند. عالوه بر این، شوند و خواهند دانست که برای پرکردن این شکافخود آگاه می
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: 1395)زوستاک، « کندهای تفکر انتقادی کمک میها به کسب مهارتبندیبقهبرنامة درسی موجود در این ط

382) 

ی تخصصی دانشجویان در آن سبب ساختار ذهنی و فکری آنان بندی علوم و جایگاه رشتهآشنایی با طبقه

(  288: 1380گردد. )فدایی عراقی، گردد و بینش دانشجو در مورد ماهیت رشته و پیوند آن با علوم دیگر میمی

بندی علوم ارتباط علوم در کشف حقیقت و پیوند علوم انسانی با علوم طبیعی از دستاوردهای آشنایی با طبقه

 است.

ی را هایسازد و دانشبندی علوم امکان رشد متوازن آن را با سایر علوم میسر میتعیین جایگاه طب در طبقه

کند و مسیر آموزشی خاص دانشجوی اده شوند مشخص میعنوان مقدمه آموزش دکه باید هماهنگ با آن یا به

 (34و  35: 1393نماید. )شریعت پناهی، طب امروزی را ترسیم می

 

جهان »های ماندگار ایران و عضو فرهنگستان علوم ایران با تأکید به این مطلب که: دکتر مهدی گلشنی از چهره

نقطه ارجاع اجتماعی واقعی ندارد و فاقد قطب نمای بدون علوم انسانی، جهانی است که در آن علم و فناوری 

و کالتک و استانفورد و  MITهایی نظیر کنند که دانشگاهیادآوری می« های اخالقی استفرهنگی و ارزش

اند، بلکه یک بخش علوم انسانی و اجتماعی در خود تأسیس آکسفورد صرفاً به علم و فنون خاص توجه نکرده

دهد یارائه م« مهندسی و علوم انسانی»یا لیسانس « علوم پایه و علوم انسانی»، لیسانس MITکرده چنانکه مثالً 

 (2: 1385ها در علوم انسانی و نیمی در علوم پایه یا مهندسی است )گلشنی، که نیمی از درس

در  انیتجربی و علوم انس علوم انیمپس از آن که طب جدید با تمرکز بر دیدگاه مکانیکی و باور به گسست 

: 1387جهان غرب دچار چالش شد، مقدمات پیوند علوم انسانی و طب شکل گرفت )منجمی و همکاران، 

1) 

 Medicalای را فراهم ساخت تا علوم انسانی پزشکی )نگرش نو به ماهیت علوم در جهان زمینه

humanitiesinterdis ciplhnaryگیرد.های پزشکی جهان قرار ی درسی برخی دانشکده( در برنامه 

ای است که شامل علوم انسانی )ادبیات، فلسفه، اخالق، تاریخ و دین، علوم اجتماعی رشتهی بینیک حوزه»

شناسی( و هنر )تئاتر، فیلم و هنرهای بصری( و شناسی و جامعهشناسی، مطالعات فرهنگی، روان)انسان

 هایدن علوم انسانی به برنامهی پزشکی است. اضافه شها در آموزش پزشکی و خود حرفهکاربردهای آن

های ی رشتهی دنیا از حدود سی سال پیش آغاز شد. در نهایت این امر با توسعهپزشکهای درسی دانشکده

ی طب همراه خواهد بود که با به چالش کشیدن رویکرد زیست پزشکی، باعث الحاق علوم انسانی در حوزه

( ناکارآمدی طب مدرن در درمان 1: 1387ادگر و همکاران، ی طب مدرن خواهد شد. )حدعلوم انسانی به بدنه
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 «نقش علوم انسانی، در تحول پارادایمی طب»ی پزشکی را متوجه ها، اندیشمندان عرصهبسیاری از بیماری

 (1: 1387جوی جوانمرد و همکاران، ساخت )حق

یافته که دانش پزشکی جهان غرب پس از یک دوره گسستگی میان علوم تجربی و علوم انسانی امروزه در

بدون توجه به علوم انسانی با چالش مواجه خواهد شد و برای رهایی از این گسستگی به سمت پیوند با علوم 

ی تأسیس رشته پیش رفته است. جای افسوس خواهد بود اگر مفهوم حکمت انسانی گام برداشته و تا مرحله

تگی آن با علوم انسانی که خاستگاه تولید علم بوده است، که همواره در بنیاد دانش اسالمی قرار داشته و پیوس

 های ایران به فراموشی سپرده شود.امروزه در دانشگاه

 ایرشتههای میانپژوهش وها توجه به میان رشته -۳

ا ی تخصص گرایی موضوع پیوستگی علوم یهای تخصصی و غلبهها و رشتهبا توجه به رشد روزافزون دانش

تحقق « میان رشتگی»ضرورت ( در جهان معاصر، بدون توجه جدی بهunity of scienceوحدت علوم )

 نخواهد یافت.

( میان 50-51: 1395تنها متناقض نیستند بلکه مکمل یکدیگرند )زوستاک، تخصص گرایی و میان رشتگی نه

ها را کاربرد آن ی انتشار وشوند و دامنههای تخصصی میها باعث رشد و کمال و غنا و گسترش رشتهرشته

ی پزشکی، سالمت معنوی، سالمت اجتماعی، دین و سالمت، طب و ادبیات، تاریخ سازند. فلسفهافزون می

 ای پزشکی قرار گیرند.رشتههای میانی پژوهشتوانند در گسترهپزشکی، اخالق پزشکی و ... می

 ا باشد:هتواند راهکارهایی پیشنهادی برای گسترش این پژوهشموارد زیر می

 های علوم پزشکیها و مراکز تحقیقات علوم انسانی در دانشگاهالف( ایجاد کانون

 های علوم پزشکیهای علوم انسانی در معاونت پژوهشی دانشگاهی پژوهشب( ایجاد شاخه

ی، شناسی طب و علوم انسانی با محورهای ادبیات و فرهنگ، جامعهپ( صدور مجوز و تسهیل در انتشار مجله

 شناسی، علوم دینی، فلسفهاریخ، روانت

 ای رشتههای میانها و کارگاهاندیشیت( تسهیل در برگزاری هم

 پزشکی علوم های دردانشگاه انسانی علوم و پژوهش هدفمند آموزش هدایت

ی که شناختی و هستی شناختهای انسانی دانش پزشکی در جامعه و پیوند آن با دیدگاهبا توجه به گستره -۴

ور های علوم پزشکی کشرسد دانشگاهدر این نوشتار تالش کردیم فرازی از آن را تبیین نماییم، به نظر می

ی علمی و احیای های بسیار مؤثری در جهت تحقق اهداف جامعههای مدیریت، گامتوانند با ایجاد هستهمی

ل هرترم تعدادقابل توجهی نقش علوم انسانی در تمدن اسالمی بردارند.دانشگاه های پزشکی کشوردرطو
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واحدعلوم انسانی ارایه می شود اما متاسفانه این واحدها به علت کمرنگ شدن نگاه جامع و بنیادین از اهداف 

خود دورگشته اند .آموزش وپژوهش علوم انسانی دردانشگاه های علوم پزشکی نخست نیازمند بینشی جامع 

مرکزآموزش وپژوهش علوم "است .ا یجادبه اهمیت تحقق حکمت  ودرپی آن هدایت هدفمند 

دردانشگاه های علوم پزشکی که مسوولیت برنامه ریزی؛نظارت، هدایت وجهت دهی "انسانی

نیروهاوهماهنگی تدابیر و راهکارهای مناسب راداشته باشد؛ از جمله گام های آغازین جهت تحقق این اهداف 

 است.
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 گیری نتیجه

 گردد در تاریخشود و بر اهمیت آن تأکید میدر جهان علم مطرح می« علومپیوستگی »آنچه امروزه با عنوان 

بندی بندی علوم در تمدن اسالمی از نوع طبقهعلم و فرهنگ اسالمی بسیار دیرینه و بنیادی است هر چند طبقه

 ی اسالمی کامالً در آن آشکار است.گرای اندیشهگرا و آرمانارسطو تأثیر گرفته اما ویژگی وحدت

ز تمامی ای اقلمرو حکمت در تمدن اسالمی تنها شامل اقلیم خاصی از دانش نیست بلکه وسعتِ پیوندیافته

کسی است که با « حکیم»گردد و های بینش انسانی سیراب میگیرد و از ریشههای دانش را در برمیشاخه

سازد، هنش را درگیر میهایی که روح و ذکند و در پی پاسخ به پرسشبینش خویش در این وسعت سیر می

 پردازد.یابد و با ذهنی زنده و زاینده به تولید علم میبه ادراک علمی یا اعجاز دست می

گرا و آرمان نگر و پیوند علوم تجربی و انسانی، در های نگاه وحدتمندی از سرچشمهبه سبب همین بهره

های هشده که بنیاد بینش انسانی، پیوند جلوثبت طول تاریخ علم اسالمی نام و آثار حکیمانی ماندگار و اثرگذار

 اند.گوناگون دانش را در وجود خویش محقق ساخته

جهان غرب پس از یک دوره گسست میان علوم تجربی و علوم انسانی، امروز نظریاتی را مبتنی بر لزوم پیوند 

اری عنوان راهکفه حکمت را بهی دانش و دستیابی به فلسدهد و گذر از فلسفهی علمی ارائه میاین دوشاخه

 سازد.آرمانی مطرح می

نماید که پزشک به اصالح اجزای آن دیدگاه مکانیکی در طب مدرن جسم انسان را همچون ماشینی تصور می

م مندی از علوسوی پیوند و بهرهپردازد اما امروزه ناکارآمدی این دیدگاه آشکارشده و دانش پزشکی را بهمی

زشکی، معنا ی پهایی مانند فلسفهو میان رشته« علوم انسانی پزشکی»شته است و سبب شده انسانی رهنمون گ

 درمانی، سالمت اجتماعی، دین و سالمت، طب و ادبیات، اخالق پزشکی و ... موردتوجه قرار گیرند.

تی است و وتحلیل امور هسی پویایی ذهن، قدرت اندیشه، زایندگی تفکر و تجزیهی تولید علم، گسترهگستره

ی روح ی روح انسانی و آشنایی با گسترهتحقق این امور بدون توانمندیِ ادراک انسانی و آشنایی با گستره

 انسانی و وسعت هستی ممکن نیست.

انسان به  های سرشتینخاستگاه دانش در تمدن اسالمی، بینش انسانی و هستی نگر است که با پیوند ویژگی

آورد که با رسیدن به هر یک از سطوح پارچه و درکی توحیدی به وجود میعظمت الیزال هستی، نگاهی یک

 زند.ای از حقیقتی ژرف را در بیکران هستی کنار میدانش، پرده

ی حکمت را که در تمدن اسالمی سبب تولید علم ی علمی و دانشگاهی ایران بار دیگر فلسفهامید که جامعه

فراگیری دانش پزشکی و نیاز روزافزون جامعه و از سوی دیگر به  بوده است احیا کند. در این میان به سبب

های علوم پزشکی کشور هایی که طب مدرن با آن روبروست احیای حکمت اسالمی در دانشگاهسبب چالش
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انی نقش بنیادی علوم انس»و « سازی علوم انسانیبومی»یابد. با تأکیداتی که امروزه در مورد اهمیت زیادی می

گیرد، مقدمات یک خیزش علمی در جامعه ایران صورت می« دهی به علوم تجربیسازی و جهتدر تمدن 

علوم »هایی همچون ها یا گروهتوانند با ایجاد رشتههای علوم پزشکی کشور میفراهم گشته است و دانشگاه

ی تحقیقات علوم انسانها و مراکز ای، ایجاد کانونرشتههای میانها و پژوهش، توجه به رشته«انسانی پزشکی

ای و مدیریت و بازنگری رشتههای میانها و کارگاهاندیشیانتشار مجالت طب و علوم انسانی، برگزاری هم

های بسیار مؤثری در این خیزش توانند گامهای درسی مناسب و ... میدروس علوم انسانی و تدوین کتاب

 عظیم بردارند.
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 ای خامنه اهلل تآی دیدگاه از راهکارها و ها چالش ،انیانس علوم تحول

 سید ابوالفضل موسوی

 

 : چکیده

 میقع تحوالت با مقایسه در گرفت صورتایران  در اسالمی انقالب توسط که اجتماعی و سیاسی تحوالت

 اکبرش هادج اما ،انجام شد که بود اصغری جهاد سان به انسانی، علوم به ویژه فرهنگی و علمی حوزهدر  تر

ه به عنوان شخصیت برجست رهبر انقالب، آیت اهلل خامنه ای. است مانده باقیهنوز  انقالب دلسوزان عهده بر

 حلیلت و توضیح با و نموده تاکید عظیم جهاد این ضرورت برسخنان فراوانی  دردینی و علمی و سیاسی، 

این تحقیق به روش . اند فرموده ارائه نیز مهمی راهکارهای و ها توصیه ،این حوزه در موجود های چالش

ی اه چالش اهماستقرایی بیانات معظم له در این باره را دسته بندی و بررسی نموده است. بر این اساس، 

 سیل رییسراز نشانده، دست سالطین حاکمیت اثر در علمی مدت دراز ماندگی عقب از اند عبارت مزبور

 روحیه اءالق اسالمی، صحیح تنقیح و نقد فیلترهای از عبور نبدو دینی ضد بعضا و سکوالر انسانی علوم

 و ها توصیه اهم.  غیره و مربوطه دولتی نهادهای کاری کم غربی، علوم به نسبت ای ترجمه و تقلیدی

 نفس به اعتماد روحیه ایجاد علم، تولید جهت در مضاعف کار و همت از عبارتند نیز له معظم راهکارهای

 های کرسی برپایی اسالمی، isi تاسیس انسانی، علوم حوزه در درخشان ستعدادهایا جذب ملی، و شخصی

 از استفاده و حمایت و انسانی علوم اسالمی -ایرانی مدل تدوین دانشگاه، و حوزه درعلمی  مناظره و نقد

 .علوم اسالمی های حوزه عظیم پتانسیل

 فرهنگی تهاجم ،سرنسان علم، لیدتوآیت اهلل خامنه ای، تحول،  انسانی، علوم: ها واژه کلید

 : و بیان مسئله مقدمه 

شاخه های مختلف علم از منظر نقش و رسالتی که در جامعه انسانی ایفاء می کنند و به تبع آن از نظر اهمیت، 

در یک سطح نیستند، بلکه رابطه اصل و فرع و یا هدف و وسیله بین آنها برقرار است. در این میان علوم 

دار تبیین الیه های زیرین حیات انسان و فلسفه ارزشمندی سایر علوم اند و خطوط کلی و  انسانی عهده

 اهداف بلند مدت حرکت یک جامعه را ترسیم می کنند.

کشور ما به دلیل برخورداری از فرهنگ غنی اسالم، به گنجینه ارزشمندی از علوم انسانی دسترسی دارد، اما 

رصت گرانبها بهره الزم و کافی را نبرده بلکه تا حدود زیادی از علوم انسانی به دالیل مختلف نه تنها از این ف

                                                           
 .  09193530997 : استاد یار و عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه حکیم سبزواری . همراه

 ( .mosavi49@gmail.com_آدرس الکترونیکی : )

mailto:mosavi49@gmail.com
mailto:mosavi49@gmail.com
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غربی که مولد فرهنگ منحط و ضد انسانی است، تاثیر پذیرفته است. بررسی دالیل این معضل مهم از منظر 

رهبر معظم انقالب، حضرت آیت اهلل خامنه ای به لحاظ شخصیت دینی، علمی و سیاسی ایشان، قدم بزرگی 

 در مسیر درمان این زخم عمیق جامعه اسالمی است.

 کلی مسیر و رویکرد و دارند متعددی بیانات پایه، علوم و انسانی علوم در تحول اهمیت باب درایشان 

 :  فرمایند می و دانستهاین علوم  عهده بر را جامعه یک در کاربردی و علمی تحوالت

 علوم آن، روح که است کالبد یک مثل جامعه، یک در برتر تحرکات ی همه ها، دانش ی همه حقیقتاً»

 دانش رویم، می داریم طرف کدام ما که کند می مشخص دهد، می جهت انسانی علوم. است انسانی

 شد، اراستو غلط های بینی جهان و غلط های پایه بر و شد منحرف انسانی علوم وقتی. چیست دنبال ما

 در بیانات)«میرود پیش انحرافی گرایش یک سمت به هجامع تحرکات ی همه که شود می این نتیجه

 (. 13/7/1390 علمی، برگزیدگان و نخبگان از جمعی دیدار

 معظم بیانات رد دفعات به دنیا، مهم حوادث بر آن، تبع به و علوم سایر بر انسانی علوم حاکمیتی نقش بر تاکید

 :خورد می چشم به له

 راننظ صاحب نظرات محکومِ غیره، و سیاسی و اقتصادی های زمینه در حتّی دنیا حوادث از بسیاری»

 را ها شاخص که هستند آنها فلسفه؛ در روانشناسی، در شناسی، جامعه در است؛ انسانی علوم در

 کار باید و باشیم داشته را خودمان های پردازی نظریه باید ما ها زمینه این در. کنند می مشخص

 (.14/2/1387 شیراز، دانشگاههای دانشجویان و اساتید دیدار در بیانات)«کنیم

 : کنند می تایید گونه این را مهندسی علوم در انسانی علوم آفرینی نقش موارد از یکی ایشان نمونه عنوان به

 چهل ودحد صنعتی، پیشرفت در گفتند که بود جالب من برای دادند عزیزمان برادر این که آماری این»

 نجاهپ حدود است، فنّی مسائل به مربوط و مهندسی مسائل به مربوط -درصد پنجاه یا- مثالً  درصد

 راست است؛ -کوشی سخت همکاری، مدیریّت، مثل- انسانی علوم مسائل به مربوط درصد شصت

 (.13/4/1394 ها، دانشگاه اساتید دیدار در بیانات)«است مهم خیلی این میگویند،

 و سیاسی ابعاد در چه اگر اسالمی، انقالب از دهه رچها به نزدیک گذشت با که است این مسئله اکنون

 ابطهر که انسانی علوم خصوصا فرهنگی، و علمی عمیق ابعاد در اما هستیم؛ بزرگی تحوالت شاهد اجتماعی

 از دیزیا بیانات در مسئله این. خورد نمی چشم به چشمگیری تحول دارد، اسالمی انقالب روح با مستقیم

 :گردیده منعکس بیخو به انقالب معظم رهبر

 جامعه و فرد به و بود خواهد انسان صحیح ی کننده تربیت و مفید و صحیح وقتی آن انسانی علوم»

 سانیان علوم های دانش در امروز این باشد؛ الهی بینی جهان و الهی تفکّر براساس که رساند خواهد نفع

 (.11/4/1393 ،دانشگاهها اساتید دیدار در بیانات) «ندارد وجود کنونی وضع در

 :  فرمایند می دیگر جای در
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 لومع های زمینه در آماده کتاب داریم؟ چقدر اسالمی تحقیقات بومی، کار انسانی، علوم ی زمینه در ما»

 ناسیش جامعه بخواهد و باشد اسالمی بینی جهان به معتقد که مبرزی استاد داریم؟ چقدر مگر انسانی

 هرشت این برای دانشجو همه این که داریم، چقدر مگر بدهد، رسد غیره یا مدیریت یا روانشناسی یا

 که هستند هائی فلسفه بر مبتنی انسانی، علوم مباحث از بسیاری. است کننده نگران این میگیریم؟ ها

 داوندخ قبال در انسان مسئولیت عدم است، انسان انگاشتن حیوان مبنایش است، گری مادی مبنایش

 نچهآ کنیم، ترجمه را انسانی علوم این خوب،. است جهان و انسان به معنوی نگاه نداشتن است، متعال

 کاکیتش واقع در بدهیم، تعلیم خودمان جوان به بیاوریم را همان ما عیناً نوشتند، و گفتند ها غربی که را

 جوان به درسی های قالب در را خودمان های ارزش و اسالمی و الهی مبانی به اعتقادی بی و تردید و

 (.8/6/1388 ها، دانشگاه اساتید دیدار در بیانات)«نیست مطلوبی خیلی چیز این کنیم؛ منتقل ها

 اصغری جهاد مثابه به دهه، چهار به نزدیک گذشت از بعد شده، انجام ما کشور در که انقالبی و تحول بنابراین

 .است مانده باقی انقالب اندلسوز عهده بر هنوز و است عمیق و باطنی جهاد که اکبر جهاد مقابل در است

 های حل راه و انسانی علوم در چالش اصلی محورهای به اکنون آن، اهمیت و مسئله اصل شدن روشن از بعد

 . پردازیم می له معظم دیدگاه از آن از رفت برون

 اهداف و پرسش های پژوهش 

ها و راهکارهای تحول در  هدف این نوشتار ترسیم چشم انداز رهبر معظم انقالب نسبت به اهمیت، چالش

 علوم انسانی است. در این راستا به پرسش هایی از این قبیل از منظر معظم له پاسخ داده می شود :

 الف( اهمیت علوم انسانی در مقایسه با سایر علوم در حرکت رو به رشد یک جامعه چگونه است ؟

 یا خیر؟ چرا ؟ب( آیا علوم انسانی کنونی در کشور، نیازمند تحول اساسی است 

 ج( چالش های کنونی علوم انسانی و علل پیدایش آنها چیست؟

اسالمی در شان _د( راهکار برون رفت از این چالش ها و تحول در علوم انسانی در جهت نیل به مدلی ایرانی

 کشور ما کدام است ؟

 پیشینه پژوهش 

همت ناصر بروجردی جمع آوری و توسط ، که به «انسانی علوم موضوع در رهبری معظم مقام مطالبات»کتاب 

 قامم منظر از انسانی علوم: تحول برای علمی»موسسه فرهنگی سراج به چاپ رسیده است. همچنین کتاب 

توسط انتشارات کتاب فردا به چاپ رسیده و برخی « ای خامنه علی سید»، با نام معظم له «رهبری معظم

 به چشم می خورد مانند :مقاالت و گزارش ها که در سایت های اینترنتی 

 و» پایگاه جامع و تخصصی جنگ نرم مهدی جمشیدی،« رهبری معظم مقام نگاه از انسانی علوم در تحول» 

 گ . سایت پژوهشکده باقر.غ: نویسنده« علوم انسانی و بایسته های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری»همچنین 

 العلوم؛ از جمله پیشینه های تحقیق به شمارند .
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 چارچوب مفهومی تحقیق

 «انسان» رفتارهای ویژه و شؤون حاالت، به ناظر هاییدانش پیداست شاننام از که طور همان انسانی علوم

 حاالتی و افعال چنین هایویژگی ترینمهم (. 30، ص1377اجتماعی )فنایی،  یا فردی رفتارهای از اعم. هستند

ایتمند بودن، آمیختگی با ارزش ها و باالخره دشواری یافتن قانون عبارتند از اختیاری بودن، معنا دار بودن، غ

 شده موجب و کرده سرایت علوم انسانی نیز تعریف به هااین دشواری. واحد و تفسیر و پیش بینی در آنها

 داشته فراوانی اختالفات انسانی علوم از همگانی و دقیق تعریفی یارائه در عرصه این محققان و نویسندگان

 مردم اد،اقتص سیاسی، علوم اجتماعی، شناسیروان شناسی،روان شناسی، جامعهند. اکنون علومی از قبیل باش

 دالور،)گیرندمی قرار انسانی علوم عنوان ذیل... و زیبا هنرهای فلسفه، ادبی، علوم جغرافیا، تاریخ، شناسی،

 (.36 ص: 1395

. 

 لمع هویت برخی. است مطرح متنوعی هاییز دیدگاهن دیـنی عـلم مـاهیت و چیستی باب از دیگر سو در

 بر وحی کردن حاکم یا( 45 ص: 1387نصیری،)روایات و آیات در مـوجود هایآمـوزه به اکتفا در را دینی

 حضور را دینی علم از مجاز معنای تـنها بـعضی. دانندمـی( 188 ص: 1387میرباقری،) علم شئون تمامی

 مقام گروی در را علم هـویت که ایـن به توجه با و دانندمی علم گردآوری مقام در دینی هایفرضپیش

 ص: 1385،مـلکیان ؛219-217 ص: 1385 سروش،)هستند دینی علم امکان منکر عمال دانند،می آن داوری

 یفرهنگ فرهایم دادن نشان و گردآوری و داوری مقام تفکیک در مناقشه با اندکرده سـعی ایعـده(. 87 - 83

 تجربی علوم ویژه به تجربی علوم حوزه در دیـنی هایآمـوزه ترجـدی ورود برای راهی علم، هویت در

 وجود هب بشر،معتقد ادراکی دستگاه مراتب تنوع به توجه با دیگر بـرخی(. 85ص: 1382 باقری،) بیابند انسانی

 ایج در را معرفتی هر حق درصددند اساس این بر و اندانسان مختلف هایانـدیشه بـین طولی رابطه نوعی

 رسدنمی نظر به البته(. 16ص: 1381 نصر،) نمایند اقدام بشری مختلف معارف بـین جـمع به و ادا خود

 دو این مـصداق،گاه در ،هـرچندباشد ماهوی تفاوت یک طبیعی علوم و انـسانی عـلوم بـین تفاوت

 ترتبااهمی انسانی علوم حـوزه در جـهاتی از دینی علم بحث که نحوی دارند،به متفاوتی ائاتعرصه،اقتض

 نگاه بین شدیدی های،تفاوتشناختیانسان هایفرضپیـش حـوزه در هـم مثال دهد،چـراکهمـی نشان

 عـلوم حوزه در علم،عمدتا حوزه به عملی حکمت ورود هم و هست غربی اومانیستی نـگاه و اسـالمی

 (.119 ص: 1386سوزنچی،.)دارد مصداق انـسانی

 و شؤون حاالت، به ناظر دانشدر این نوشتار،  «علوم انسانی اسالمی»با توجه به آنچه گذشت، مقصود از 

هایی که به سوی انسان شهود و همه راه و ، عقل، تجربهوحی قرآنیبر اساس است که  «انسان» رفتارهای ویژه

در علوم انسانی مبانی عقلی الزم است ولی عقل به تنهایی کافی بنابراین . ، سامان یافتهشوده میسوق داد
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انی اسالمی به طور کلی علوم انس .الزم است ولی شهود به تنهایی کافی نیستنیز مبانی شهودی ، چنانکه نیست

 .کندعقلی و شهودی در ذیل نورافکن وحی استفاده می ،روش برهانیاز 

 

 تحقیقروش 

این نوشتار عمدتا از روش استقرایی در جمع آوری سخنان مقام معظم رهبری استفاده نموده و با اندکی تحلیل 

 و جمع بندی، سعی در ارائه چشم انداز کلی ایشان نسبت به علوم انسانی در کشور نموده است .

  

 رهبری معظم مقام بیانات در انسانی علوم های چالش تحلیل و بررسی

 استخراج قابل ها محور این موجود، انسانی علوم های چالش باره در رهبری معظم مقام بیانات جموعم از

 :است

 نشانده دست حاکمان سوء عملکرد اثر بر دراز مدت ماندگی عقب

 حس کوبیدن و فرهنگی و علمی نظر از ها ملت داشتن نگاه عقب جهان، در استعماری مهم اهداف از یکی

 و غلبه راه وسیله بدین تا زا غفلت و فایده کم امور به آنها کردن مشغول عوض، در و آنهاست خودباوری

 بزارا بهترین ها، ملت بر نشانده دست و کفایت بی حاکمان تحمیل. گردد هموار برایشان آنها منابع غارت

 :فرمایند می رابطه این در رهبری معظم مقام. است اهداف این به نیل برای

 ت؛اس دیکتاتوری نظام گناهِ است؛ پادشاهان گناهِ این جلوترند؛ ما از سال دویست لمیع لحاظ از آنها»

 احبص اگر.... است پهلوی خاندان گناهِ کردند؛ حکومت کشور این بر که است پلیدی های خاندان گناهِ

 داردی در بیانات.)«ببرد و کند جمع او چشم جلوی را خانه وسایل تواند نمی دزد باشد، بیدار خانه

 (17/4/1383همدان، استان های دانشگاه اساتید و دانشجویان

 لمث ظاهری مسائل و دانسته استعماری عمیق الیه همین را فرهنگی تهاجم بحث از اصلی مقصود ایشان

 :آورند می شمار به آن از کوچکی فرع را لباس و آرایش

. ذاشتگ مملکت این بر امریکا و سانگلی میان اتحادی را محمدرضا گذاشتند؛ ها انگلیسی را رضاخان»

 .گذاشتند معوق و معطل جهانی های فرصت ترینِ درخشان در را مملکت این ها این سال وچند پنجاه

 گویم یم که من. داشتند نگه عقب را ما نیز فرهنگی لحاظ از بلکه امنیتی، و سیاسی لحاظ از فقط نه

 دبلن جا این تا را موهایش پسری مثالً که ستا این من مراد کنند می خیال یی عده فرهنگی، تهاجم

 یرانیا باور و ایرانی مغز به متمادی های سال طول در ها این که است این بزرگتر فرهنگیِ تهاجم... کند

 باور را خودمان گذارند نمی. باشی اروپا و غرب رو دنباله باید توانی؛ نمی تو که کردند تزریق

 (همان.)«کنیم

 غربی علوم به نسبت ای ترجمه و تقلیدی ردرویک از حاصل جمود



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

770 

 

 معظم رهبر.  ماست کشور در انسانی علوم ماندگی عقب علل ترین مهم از تقلیدی و ای ترجمه رویکرد

 :اند نکوهیده را آنها زیبایی تمثیالت با و داده هشدار معظل این به نسبت بارها انقالب

 ی ترجمه فکر، ی ترجمه فرهنگ، ی جمهتر بلکه نیست، کتاب ی ترجمه فقط ترجمه از منظور»

 ن،داد قرار خدشه غیرقابل جایگاه یک در و کردن تلقی منزل وحی شکل به را آنها بیگانه، نظریات

 که را چه هر ایم؛ کرده تکرار را ها ترجمه همان. است داشته وجود ما ی جامعه در که بوده بالیی

 ی دنباله بلکه نیست، آزاداندیشی این...ایم دهش جمود دچار و ایم کرده تکرار اند، گفته دیگران

 پرواز هوا در کند می خیال. گوییم می کاغذباد ها، بادبادک این به مشهد در ما. است شدن «کاغذباد»

 از جمعی دیدار در بیانات)«است دیگر یکی دست هم آن نخ است، کاغذباد ی دنباله اما کند، می

 (.8/11/1381قلم، انجمن اعضای

 :  فرمودند دیگر جای در

 علمی ی نظریه یک غیره و ریاضی در و فیزیک در طبیعی، علوم در انسانی، علوم در اگر شما االن»

 گویند می و ایستند می یی عده باشد، دنیا ی شده نوشته و رایج نظریات برخالف چنانچه باشید، داشته

 هنظری با مخالف شناسی، انرو در شما حرف است؛ فالنی ی نظریه با مخالف اقتصاد، در شما حرف

 نای دارند، اعتقاد الهی وحی و خدا کالم و قرآن به نسبت مؤمنین که طوری آن یعنی. است فالنی ی

 و ویاندانشج دیدار در بیانات)««! دارند اعتقاد بیشتر یا اندازه همان اروپایی دانشمند فالن نظرات به ها

 (.17/4/1383 همدان، استان های دانشگاه اساتید

 رو دنباله کشورهای به آن انتقال و غرب در انسانی علوم خاستگاهی معضالت

 توحیدی بینی جهان از غرب محرومیت عامل کلیسا، ارباب علمی ضد تحکم( الف
 یشترب روز به روز است، انسان تربیت که آن اصلی رسالت از غرب در انسانی علوم فاصله رنسانس، زمان از

 صلیا محتوای از که بود ای شده تحریف دین تحمیل و کلیسا ارباب حاکمیت ،رویکرد این عمده علت و شد

 علوم منداندانش جهت همین به. بود گرفته خود به تربیتی ضد و علمی ضد صورتی و گشته تهی توحیدی و

 خسارت تفاقا اما. دهند پایان آن ظالمانه سیطره به و کنند قیام کلیسا علیه بر که داشتند حق زمان آن در تجربی

 وحیدیت بینی جهان و دین اصل به نسبت بدبینی و دلزدگی خورد، رقم بشریت برای میان این در که باری

 باره نای در رهبری معظم مقام.  است حاکم دنیا انسانی علوم و تجربی علوم بر کنون تا آن شوم آثار که بود

 : فرمایند می

 یمترس آن مخالف و مقابل جهت در را دنیا علمی و فکری خط و کرد قیام آن علیه رنسانس که دینی»

 فتمعر و دین وسطایی، قرون کلیساییِ دینِ. دین عنوان با بود خرافاتی و توهمات نبود؛ دین کرد،

 ماندب باقی فکری زبدگان و نخبگان و دانشمندان ذهن در ها گره و ها عقده که بود بدیهی. نبود دینی

 رایب دین و علم آمدن کنار چگونگی هنوز لذا. کنند پیدا ردینیغی و ضددینی های عالج راه برایش و
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 ها، دانشگاه اساتید از جمعی دیدار در بیانات)نیست این ما ی مساله لیکن است؛ مساله آنها

26/9/1383.) 

 های هپای بر و شد شروع کلیسا از انتقام حس با غرب جهان در علم عرصه از توحیدی نگاه هجرت بنابراین

 : فرمودند باره این در له معظم.  گشت بنا توحیدی ضد و الهی ضد

 با ینا است؛ توحیدی غیر مبنای است، مادّی مبنای است، غیرالهی مبنای غربی، انسانی علوم مبنای »

 و مفید و صحیح وقتی آن انسانی علوم. نیست سازگار دینی مبانی با نیست، سازگار اسالمی مبانی

 الهی رتفکّ براساس که رساند خواهد نفع جامعه و فرد به و بود واهدخ انسان صحیح ی کننده تربیت

 رد بیانات)«ندارد وجود کنونی وضع در انسانی علوم های دانش در امروز این باشد؛ الهی بینی جهان و

 .(11/4/1393ها  دانشگاه اساتید دیدار

 نگرفت، لشک صالح عمل و ایمانی نظام و توحید منطقی قاعده اساس بر علوم، تنفسی فضای و بنا زیر وقتی

 بعدی انعنو ذیل که گرفت خواهد طلبی منعفت و پرستی شیطان و پرستی نفس را آن جای که است روشن

 . شود می بررسی

 آن از ابزاری استفاده سوء و علم مقوله به سکوالریستی نگاه(  ب
 ضد فادهاست بعد وحله در و است علم مقوله به سکوالریستی نگاه اول، وحله در دین از تنفر و جدایی نتیجه

 بیگانه لکهب و دینی های ارزش و دین به نسبت تفاوت بی و بیگانه علم سکوالریستی، نگاه در. آن از ارزشی

 :  فرمودند باره این در رهبری معظم مقام. شود می معرفی ارزش مفهوم از

 عیس خیلی ندارد، کاری ها ارزش با شدان و دارد سکوالر ذات علم که کنند ثابت که این برای دنیا در»

 کی را دانش مفهوم که این برای کردند بحث و کردند استدالل کردند؛ درست فلسفه برایش و شد

 دانشگاهی، جهاد مسئوالن از جمعی دیدار در بیانات) «کنند معرفی ها ارزش از مجردِ مفهوم

1/4/1383.) 

 در وانندت می و دارند ابزاری جنبه حقیقت در مصطلح علوم که کنند می گوشزد را حقیقت این سپس ایشان

 :  شوند مصرف ها ارزش ضد یا ها ارزش مسیر

 ها ارزش خدمت در تواند می است؛ یی جنبه دو ابزار عقل و علم که است این هم مطلب حقیقت»

 با علم یترمدی که دارد این به بستگی. بگیرد قرار سَبُعیت و حیوانیت خدمت در تواند می بگیرد، قرار

 بطل سلطه و زراندوز و طلب قدرت و دنیاطلب انسانهای دست به علم مدیریت اگر. است کسی چه

 مار،استث استعمار، برای ابزاری علم یعنی کنید؛ می مشاهده دنیا در شما امروز که شود می همین بود،

 تعماراس نبود، علم اگر. شد خواهد هروئین و سکس فحشاء، ترویج برای و گری اشغال ها، ملت تحقیر

 کسانی آن اگر بودند، تقوا و فضیلت اهل کردند، کشف را ای هسته انرژی که کسانی آن اگر. ... نبود هم
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 «آمد مین پیش هیروشیما ی حادثه هرگز صالح، بندگان و بودند فضیلت اهل گرفتند، کار به را آن که

 (. همان)

 زد، گره اه ارزش با را آن توان نمی و نبایستی لذا و است انهبیگ ارزش با علم که را تلقی این آنگاه له معظم

 : فرمایند می و دانسته بزرگ مغالطه یک

 باشد، همراه ارزش با تواند نمی علم که کنیم ثابت کنیم؛ سکوالریزه را علم بیاییم ما که این بنابراین،»

 مراهه ارزش با تواند می معل نخیر، انسانهاست؛ ذهن برای بزرگ فریب و بزرگ بسیار ی مغالطه یک

 فناوری و دانش با نه دارد، مشکل علم از ی سوءاستفاده با و فساد با حیوانیت، با اسالمی معنویت. باشد

 معنویت جهت در پژوهش و دانش نتایج تواند می و باشد علم با همراه معنویت تواند می. تحقیق و

 (.همان.)کند حرکت

 علمی التمقو اساسی تفکیک اند، آورده ارمغان به غربی وارداتی علوم هک دیگری بنایی زیر مشکل بنابراین

 مطرح ها ارزش از سخنی تجربی، علمی متون از هیچیک در اکنون که طوری به است ارزشی مقوالت از

 عموضو یک و سوژه یک عنوان به شود، نگاهی ها ارزش مقوله به اگر نیز، غربی انسانی علوم در و نیست

 ثمرات . شود می پردازی نظریه آن ضد بر نیز گاهی و تایید گاهی لذا. مسلم اصل یک نه ودش می نگریسته

 و مدیران آمدن کار روی باعث و باشد خطرناک کشوری هر برای تواند می علم، مقوله به غلطی نگاه چنین

 تربیت و دالتع توسعه جای به کنند می اشغال که هایی پست و علمی مدارک از که باشد تعهدی بی مسئوالن

 . کنند استفاده خود حزبی و شخصی منافع حفظ و اندوزی ثروت جهت در جامعه، حقیقی رشد و

 انقالب از پس انسانی علوم با مرتبط نهادهای کاری کم

 شورک در انسانی علوم پیکره به آن سرایت اعالن و غرب در آن خاستگاه و مشکل یابی ریشه گذشت آنچه

 با مواجهه در کشور داخل فرهنگی و علمی مسئوالن و اندرکاران دست کاری کم له،مسئ دیگر بخش اما. بود

 . شود می مربوط حوزه دو به که است مشکل این

 دولتی نهادهای( الف
 :  دهند می قرار گالیه و خطاب مورد زمینه این در را مربوطه دولتی نهادهای انقالب، معظم رهبر

 درون از جوششی به دارد نیاز است، ضروری و الزم امر یک بسیار دالیل به که انسانی علوم در تحوّل»

 انقالب عالی شورای در هم میبینم من. هست امروز درون از جوشش خوشبختانه. بیرون از حمایتی و

 آن هم ها، دانشگاه خود در هم -کارند مشغول آنجا در که دوستانی و تحوّل شورای همین- فرهنگی

 هندهد نشان کردند، صحبت انسانی علوم ی درباره که دوستانی از بعضی یدکرد مالحظه امروز که طور

 انسان سوی از و فرزانگان سوی از هم آن ها دانشگاه درون در درونی جوشش این که است این ی

 یکی که -گوناگون حمایت- باشد داشته وجود باید هم بیرون از حمایت دارد؛ وجود دانشمند، های

 ارندد مصوّباتی یک. است تحوّل شورای مصوّبات از وزارت و دانشگاه تبعیّت حمایت، این مصادیق از
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 مقدار همین شده، کار که مقداری همان که فرمودند بیان حاال همین برادرها از یکی هم امروز که

 در. ودبش عملیّاتی و بشود اجرائی این است، شده کار است، شده تالش که مقداری هر. بشود عملیّاتی

 عالی شورای یا وزارت های داالن های وخم پیچ در ایشان قول به و- ها زونکن و ها کتاب و دفترها

 (.13/4/1394 ها، دانشگاه اساتید دیدار در بیانات) «بشود عملیّاتی بیاید نماند، -فرهنگی انقالب

 سح از اننش که برند می باال قیامت روز احتجاج تا را مندی گله سطح خویش، بیانات از یکی در ایشان

 : است ایشان وجود در الهی و انسانی شدید مسئولیت

 ذهن به امروز که نیست حرفی حرف، این و بکنیم اساسی کار یک انسانی علوم ی زمینه در باید ما»

 این باید کسانی چه. کند پیدا تحقق باید و شده گفته که هاست سال حرف، این نه، باشد؛ رسیده کسی

 آنها با متعال خدای پیش شاءاللَّه ان ما که یی مجموعه همان و حاضر ی عهمجمو این بکنند؟ را کار

 سؤال متعال خدای اگر بربیایند؛ هم احتجاج ی عهده از که امیدواریم و کرد خواهیم احتجاج

 (.13/10/1384 فرهنگی، انقالب عالی شورای اعضای دیدار در بیانات)«.کرد

 علمیه های حوزه( ب
 یاناتب در نیز انسانی علوم برای اسالمی و صحیح سازی بستر و زیرسازی در علمیه حوزه وظیفه به اشاره

 : خورد می چشم به رهبری معظم مقام

 حرکت با مخالف و معارض ماهیتاً که دارد محتواهائی است، رائج امروز که ای انسانی علوم این»

 اند موظف که هستند هائی نهپشتوا دین علمای و علمیه های حوزه...  است اسالمی نظام و اسالمی

 ذارند،بگ اختیار در را آنها کنند، مشخص بکشند، بیرون الهی متون از زمینه این در را اسالمی نظریات

 وزهح اساتید و فضال و طالب دیدار در بیانات)«گوناگون های سازی زمینه برای ریزی، برنامه برای

 (.29/7/1389 قم، علمیه

.  ودش نمی محدود حوزه این معضالت و مسائل تشریح به انسانی علوم تحول نهزمی در انقالب رهبر بیانات

 . دهند می پیشنهاد را عملیاتی راهکارهای و ها توصیه نیز زیادی موارد در ایشان

 انسانی علوم تحول زمینه در انقالب رهبر های توصیه

 اجتهاد و نوآوری علمی، شجاعت روحیه تزریق با علم تولید. 1

 تراز که ستنددان ملت یک برای بازرگانی صادرات مثابه به را علم صادرات و تولید زیبایی تمثیل نضم ایشان

 . گردد منفی واردات، به نسبت نبایستی آن

 ترازش د،ش صادراتش از بیشتر وارداتش کشوری اگر بازرگانی، و اقتصادی مسائل باب در که همچنان»

 کنید، وارد را علم. باشد جور همین باید هم علم ی نهزمی در کند، می غبن احساس و شود می منفی

. باشد هطرف دو جریان باید. کنید صادر بیشتر یا کنید می وارد که اندازه همان به حداقل اما ندارد؛ عیبی
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 کنید، لبط بگیرید، را علم. نیست پیشرفت این باشید، دیگران علم خوان خوار ریزه دائماً شما اگر والّا

 «بدهید دیگران به و کنید تولید هم شما اما بگیرید؛ افر دیگران از

 (27/2/1388 کردستان، دانشجویان و استادان دیدار در بیانات)

 : دارند تاکید علمی شجاعت روحیه تزریق بر خود فرمایشات جای جای در له معظم

 «علمی شجاعت» اوالً بدهند، قرار باید خودشان همت یوجهه علم، پیشرفت برای ما اساتید که آنچه»

 بخش در هم تجربی، علوم های بخش در هم انسانی، علوم های بخش در هم هاست؛ بخش یهمه در

 لقخ کنند، تولید کنند، دنبال را نظریه. پایه علوم های بخش در هم و فناوری، و عمل به نزدیک های

 و اساتید دیدار در بیانات) «کرد دنبال را کار نباید تقلیدی و بستهچشم کنند؛ نقد کنند، ابداع کنند،

 ( .13/7/1385 دانشگاهها، علمی هیات اعضای

 می و برده کار به نیز دانشگاهی و علمی های محیط ایستایی مورد در را «تحجر» واژه ایشان ترتیب این به

 :فرمایند

 تایییسا تحجّر، ها، محیط ی همه در نیست؛ دینی افکار و دینی های محیط بالی فقط تحجّر، ی مساله»

 دنبالش هب درستی منطق که این بدون - شده تحمیل انسان بر که هایی گرایی جزمی به بودن پایبند و

 ود،ش می محسوب آرمانی ی وظیفه دانشگاهی و علمی محیط یک برای که آنچه. بالست یک - باشد

 در بیانات) «تاس این علم تولید واقعی معنای. باشد نواندیش علمی، مسائل ی زمینه در که است این

 (9/12/1379امیرکبیر، صنعتی دانشگاه اساتید و دانشجویان جمع

 استاد تربیتی نقش به توجه. 2

 و آموزش» عنوان حقیقتا آن، ارزشی ضد و سکوالر ماهیت دلیل به غربی، علوم حوزه در یادگیری پروسه

 با ینید تربیت و تعلیم مهم های تفاوت از یکی این و تابد برنمی «پرورش» معنای به عنایت با را «پرورش

 «تعلیم» مولفه مقرون دینی، و حقیقی انسانی علوم حوزه در همواره «تربیت» مولفه. است دینی غیر تعلیمات

 ربیتت. «یزکیهم و یعلمهم»:  است شده بیان انبیاء رسالت جزو هم کنار در معنا دو این قرآن، در چنانکه است

 مقام.  ستا استاد اخالق و شخصیت و منش به وابسته باشد، استاد مواعظ و سخنان به وابسته آنکه از بیش

 :  فرمایند می باره این در رهبری معظم

 نشدا ی آموزنده فقط استاد. است مهمی و برجسته بسیار نقش آموزشی های محیط در استاد نقش»

 روی استاد اثیرت. است دهکنن تربیت استاد، باشد؛ مربی تواند می استاد روش و استاد منش بلکه نیست؛

 است؛ تربیش متعلم مادی و معنوی و علمی پیشرفت در مؤثر عوامل ی بقیه تاثیر از الظاهر علی شاگرد،

 دانش ای دانشجو ی مجموعه یک را، کالس یک میتواند استاد گاهی. است بیشتر خیلی که بعضی از

 ینید علوم ی رشته حتماً  نیست هم الزم. متدین های انسان به کند تبدیل بجا ی جمله یک با را آموز

 درس هر در یا ریاضی، درس در یا فیزیک، درس در جا یک گاهی شما نه، کند؛ تدریس را معارف یا
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 ی تفادهاس یک یا کنید، جاری زبانتان بر کلمه یک توانید می - انسانی غیر و انسانی علوم - دیگری

 دل در هک بکنید الهی صنع و پروردگار قدرت به رهاشا انگشت یک یا بکنید، قرآن ی آیه یک از خوب

 اتهی بسیجی اعضای دیدار در بیانات) «مؤمن انسان یک به میکند تبدیل را او و ماند می جوان این

 (.2/4/1389 ها، دانشگاه علمی

 ملی و شخصی نفس به اعتماد. 3

 که است «فسن به اعتماد» روحیه یابد، انتقال دانشجویان به اساتید از بایستی که تربیتی های مولفه جمله از

 : دانند می اهمیت حائز و نموده طرح «ملی» و «شخصی» حوزه دو در را روحیه این رهبری معظم مقام

 خصاً ش ما استاد اوالً،. است ضرورت یک ما، اساتید در ملی نفسِ به اعتماد و شخصی نفسِ به اعتماد»

 اعتماد ثانیاً، .کند افتخار و بکند تکیه اشعلمی کار آن به. بکند علمی کار و باشد داشته نفس به اعتماد

 استاد یک در نامع این اگر. باشد داشته اعتماد ملت این تواناییهای و قابلیت به. باشد داشته ملی نفسِ به

 و دانشجو به انتقال در درس، کالس در درس، محیط در شد خواهد سرریز این باشد، داشته وجود

 ها، دانشگاه علمی هیات اعضای و اساتید دیدار در بیانات) «گذاشت خواهد را ودشخ تربیتی تاثیر

13/7/1385 . ) 

 : کنند می کمک مقوله این بیشتر سازی شفاف به تربیتی و علمی الگوی یک معرفی با نهایت در

 دیدار در بیانات) «داریم الزم را این است؛ الزم چمران شهید تراز در انسانِ پرورش دانشگاه در»

 (.2/۴/1۳۸۹ ها، دانشگاه علمی هیات بسیجی اعضای

 رهبر پیشنهادی عملیاتی راهکارهای

 تحول فلسفی و علمی مبانی تدوین. 1

 : فرمودند فرهنگی انقالب عالی شواری اعضای به خطاب ایشان

 کار این شود؛ب تدوین باید انسانی علوم تحوّل فلسفیِ و علمی مبنای که است این کار اساسیترین»

 قالبان عالی شورای اعضای دیدار در بیانات)«بگیرد انجام بایستی که است اوّلی کار و اساسی

 (.1۹/۹/1۳۹2فرهنگی،

 انسانی علوم اسالمی - ایرانی الگوی تدوین. 2

 مسیر ،هاست ملت چشم پیش آن نتایج که غربی منحط الگوی پیروی از نخبگان داشتن برحذر ضمن ایشان

 : کنند می معرفی ایرانی - اسالمی گویال تدوین را صحیح

 بحران. یستن هم قدیم شرقِ  اردوگاه ی برافتاده و منسوخ مسیر نیست، غربی مسیر پیشرفت، مسیرِ»

 هر یرگریبانگ ها بحران این که میدانیم ماست، روی پیش همه است، افتاده اتفاق غرب در که هائی

 میاسال - ایرانی مشخصِ مسیرِ بایستی ما پس. کند حرکت مسیر آن از که شد خواهد کشوری
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 شجویاندان و اساتید دیدار در بیانات) «کنیم حرکت سرعت با را این و بگیریم پیش در را خودمان

 (.1۴/2/1۳۸۷شیراز، دانشگاههای

i تاسیس. 3 si اسالمی 

 غربی، نیمبا با تضاد دلیل به صرفا مسلمان محقق علمی مقاله که موضوع این به اشاره با انقالب معظم رهبر

i داوران طرف از si و لیبرالیسم شعار در غرب نظام دروغگویی نشانه خود این و شود می اعالم مردود 

i مرکز یک تاسیس پیشنهاد است، دموکراسی si کنند می مطرح را اسالمی : 

I مرکز یک ایجاد روی بیایید» .S.I اسالمی کشورهای با خصوص این در و کنید فکر اسالمی 

 مرکز این جادای البته. هستیم پیشرفته اسالمی، کشورهای بین در خوشبختانه ما. شوید مذاکره وارد

I مجالت با را خود ی رابطه که نیست این معنایش اسالمی .S.I مرکز این نه، کنیم؛ قطع دنیا در 

 رد بیانات.) «معتبر مرجع یک بشود هم این باشد؛ خودمان به متعلق تا بیاوریم وجود به هم را

 ( .1۷/1۰/1۳۸۳ ها، دانشگاه رؤسای از جمعی دیدار

 علمیه های حوزه عظیم پتانسیل از گیری بهره. 4

 شود می یافت علمیه های حوزه در الهی و اسالمی علوم مآخذ و منابع ترین اصیل و ترین مهم شک بدون

 منش با هک الهی و علمی های شخصیت بزرگترین همچنین. دارند علوم این به تامی وابستگی انسانی علوم که

.  خورند می چشم به علمیه حوزه دانشمندان میان در اند، درخشیده تاریخ طول در خود اخالقی و علمی

. استمعن بی علمیه، های حوزه به مراجعه بدون سازی، اسالمی مسیر در انسانی علوم تحول از سخن بنابراین

 :فرمودند باره این در انقالب معظم رهبر

 ایبخشه سایر و سیاست اقتصاد، حقوق، توان می آن اساس بر که هم ای اساسی فاهیمم و مواد»

 ریقع فرهنگ در کلمه حقیقی معنای به کرد، فراوری و تولید و داد شکل را انسانی علوم اساسی

 داناستا و حوزه قسمت، این در البته. کنیم استفاده آن از باید که دارد وجود ما اسالمی عمیق و

 از جمعی ردیدا در بیانات)«کنند ایفا نقش تفحّص، و جستجو با توانند می اسالم به عتقدم و مؤمن

 (.۸/۸/1۳۸2 ها، دانشگاه اساتید

 : فرمایند می و شمرده بر الزم اقدامات جمله از را علمی مناظرات و پردازی نظریه های کرسی برپایی ایشان

 داوری هیئت» حضور با و «داوری امکان با توام و قانونمند های مناظره» قالب در چه ایده این

 وسطت آنان ایده «بررسی و نقد» سپس و «سازان نظریه برای فرصت» تمهید قالب در چه و «علمی

 نیدی فکر قلمروهای برخی به محدود تنها دانشگاه، و حوزه علمی وجدان محضر در و فن نخبگان

 اب تا خواهم می قم علمیه حوزه مدیریت حترمم شورای از...  نماند نیز اجتماعی و انسانی علوم یا
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 تهبرجس محققین و اساتید» مشارکت و همکاری با و «محترم و بزرگوار مراجع» مساعدت و اطالع

 و حقیقت موضوعات سایر و تفسیر و کالم و فلسفه و اصول و فقه بیشتر بالندگی برای ،«حوزه

 نچنی تدارک ،«جامعه عملی و نظری سؤاالت به پاسخ نهضت» کردن فعال نیز و دینی، تالیف

 وردم در علمیه حوزه پژوهشگران و آموختگان دانش از جمعی نامه به پاسخ) «ببینند را فرصتی

 (.1۶/11/1۳۸1 پردازی، نظریه های کرسی

 نیازها اساس بر ها دانشگاه خروجی و ورودی تنظیم. 5

 جایگاه که روبروست دانشجویان از وهیانب التحصیلی فارغ از حاصل آشفتگی با ما کشور که هاست سال

 : کنند می مطرح شکل این به را مسئله این حل انقالب معظم رهبر.  شود نمی یافت آنها برای مناسبی شغلی

 حمطر - انسانی علوم پایه، علوم - علوم این به پرداختن ی زمینه همین در که دیگری ی مساله»

 وزارت سنگین وظایف آن از یکی هم این که هاست دانشگاه خروجی ورودی، ی مساله است،

 ذبج هایی رشته چه برای و کنند جذب را کسانی چه ها دانشگاه واقعاً که ببینیم ما. است علوم

 االح داریم؛ نیاز بیشتر آنها به ما که باشد هایی رشته چه در ها دانشگاه از ما خروجی بعد کنند،

 ترتیبی یک بایستی هم مساله این برای. بنیانی زهاینیا یا ماست، فعلی نیاز که گذرا نیازهای یا

 (1۳/1۰/1۳۸۴ فرهنگی، انقالب عالی شورای اعضای دیدار در بیانات.)«شود داده

 گیری نتیجه

 رهبر.  کند می اذعان را کشور در انسانی علوم حوزه در مهم نقایص وجود انقالبی، و اسالمی عمیق نگرش

 برون راهکارهای به همچنین و نموده تشریح را ها چالش و نقایص نای متعددی، بیانات در انقالب معظم

 یرونیب حوزه دو به تقسیم قابل ها، چالش اصل تشریح در ایشان بیانات حاصل.  اند نموده اشاره آنها از رفت

 چند سیر کنند، می یاد آن از «فرهنگی تهاجم» عنوان با که مسئله ترین مهم بیرونی حوزه در. است درونی و

 های ارزش از شدن جدا و رنسانس انقالب از پس غرب دنیای که است داری ریشه و عمیق تهاجم قرنه

 شروع که کردند نشان خاطر له معظم.  گرفته پیش در گوناگون های ملت استثمار و استعمار جهت در دینی،

 که ودب ستیزی علم تفکرات و وسطی قرون کلیسای فشارهای اثر در عقیم، فرهنگی و علمی انقالب این

 نفرت و فرار و رنسانس انقالب ها، تحکم این نتیجه. کردند می تحمیل ها ملت بر دین نام به کلیسا اربابان

 ور این از. بود بشر علمی حیات از توحیدی نگرش بربستن رخت نتیجه در و دین اساس از دانشمندان

 مقوله جداانگاری است، رواج حال در نونک تا و گرفت شکل انسانی علوم حوزه در که ای مغالطه مهمترین

 بی مغالطه همین فرهنگی تهاجم عمیق و مهم بخش معظم، رهبر منظر از که است دین و ارزش مقوله از علم

 تنسب خود گرایانه سرکوب و استعماری اقدامات توجیه به بزرگ های قدرت آن اساس بر که است اساس

 . پرداختند ها ملت مال و جان به
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 ماستحکا از نیز آنها انسانی علوم که زد رقم را گمان این تجربی علوم در غرب دنیای علمی رخششد آنگاه

 و عبودیت مسیر اتخاذ و آنها مقابل در کرنش جز راهی توسعه حال در های ملت و بوده برخوردار باالیی

 کشوری، هر در ستعمارا نشاندگان دست و پادشاهان میان این در. ندارند را آنها از چرا و چون بی تقلید

 وضعیت. نمودند ایفاء استعمارگران راه هموارسازی و کشور هر استعدادهای سرکوب در را نقش مهمترین

 انخ رضا و شاه زمان از که است مسمومی میراث همان تاثیر تحت متاسفانه هنوز ما کشور در انسانی علوم

 . گشته تحمیل ملت این بر

 مک و انگاری سهل به مربوط عمدتا دارد، وجود انسانی علوم تحول راه سر رب که ها چالش درونی بخش  اما

 حوزه.  دان گشوده ایشان از گالیه به زبان بارها انقالب معظم رهبر که است مسئول دولتی های دستگاه کاری

 یتبایس که هستند رهبری معظم مقام خطاب مورد تحول این مسیر در نیز دین علمای و مراجع و علمیه های

 .  بگیرند عهده بر را  انسانی علوم الهی و صحیح مبانی ریزی پایه و انسانی علوم در اجتهاد مسئولیت

 ایشان وصیهت بیشترین که اند پرداخته نیز عملیاتی راهکارهای و ها توصیه بیان به راستا این در ایشان آنگاه

 نسبت تقلیدی رویکرد از اجتناب و مضاعف کار و همت علم، تولید علمی، جرات باوری، خود محور حول

i مرکز یک تاسیس همچنین. است علوم به si از استفاده و انسانی، علوم سمت به نخبگان جذب و اسالمی 

 های ایهپ تاسیس و تحول فلسفی و علمی مبانی تدوین به شروع باالخره و علمیه های حوزه عظیم پتانسیل

 . راهکارهاست این جمله از کشور، انسانی علوم برای اسالمی -ایرانی
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 چکیده انگلیسی 

Political and social changes that took place in Iran through the Islamic Revolution 

In comparison with deeper developments in the field of science and culture, 

especially humanities As was the same as the "jihad asghar" was carried out, but 

its "jihad Akbar" is left to the caricons of the revolution. The leader of the 

revolution, Ayatollah Khamenei, has been emphasizing the great necessity of this 

great jihad as a prominent religious, scientific and political figure. And by 

explaining and analyzing the challenges in this area, they have also provided 

important recommendations and solutions. This research has been categorized 

and investigated by the method of induction Accordingly, the most important 

challenges are: Long-term scientific backwardness due to the domination of 



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

780 

 

puppet kings, The flood of secular and sometimes anti-religious human sciences 

without passing through the correct Islamic critique and filtering filters, Instilling 

an imitation and translation spirit toward Western science, The lack of work of 

the relevant government institutions, and so on. The most important 

recommendations and solutions are: Double work and effort to produce science, 

Creating a personal and national self-esteem. The attraction of brilliant talents in 

the field of humanities, Islamic "ISI" establishment Establishing academic and 

scholarly sittings in the field and university. Compilation of Iranian-Islamic 

Model of Humanities, And support and use of the vast potential of the Islamic 

sciences. 

keywords: Human Sciences, Ayatollah Khamenei, Transformation, Science 

Production, Renaissance, Cultural Invasion. 
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 رهبری ظمعاز منظر مقام متحول ابعاد 

 2۶۸سید علی موسوی

 2۶۹ابوالفضل محمدی

 2۷۰حسام قربانعلی

 

 چکیده

یز ن بشر. نیست محدود خاصی طیف به تنها این و دارد جریان جهان هایپدیده همه در تغییر و تحول

 عیس است، در واقع بوده آن آثار با مبارزه و منفی تغییرات مهار مثبت، تغییرات ایجاد درصدد همیشه

با  .ندا نامیده تحول را هدفمند تغییرات تعاریف، برخی نماید. در مدیریت را تغییرات که است نموده

در پی فهم ابعاد پدیده تحول از منظر مقام معظم رهبری است. در  توجه به این اهمیت، پژوهش حاضر

این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و متون بیانات مقام معظم رهبری مورد واکاوی 

ی بررسی پس از به نقد گذاشتن توسط خبرگان، مدلی با رویکرد سیستمی است قرار گرفته است. نتیجه

جمله محیط تحول، چرایی تحول، الزامات تحول، معیارهای تحول و نتیجه تحول که شامل ابعادی از 

تواند های مستخرج از بیانات به تفصیل آمده است. این مدل میاست. در ذیل هریک از این ابعاد مولفه

 ها با دیدگاه مقام معظم رهبری باشد.معیاری جهت سنجش سنخیت تحول

 بری، ابعاد، مولفهواژگان کلیدی: تحول، مقام معظم ره

 

 

 مقدمه

                                                           
 حسین )ع( پژوهشگر و دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشگاه جامع امام 268

 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین )ع( 269

 اد اسالمیدانشگاه آز کارشناس ارشد مدیریت 270
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ها است. هر تحول گروهی، تغییر و تحول امری حیاتی در زندگی فردی آدمی و بالتبع آن در جوامع انسان

اعم از سازمانی یا اجتماعی نیازمند مدیریت و تغییر و رهبری تحول دارد. مقام معظم رهبری به عنوان روشنفکر 

لف کشور )تحول در سبک زندگی گرفته تا تحول در علوم انسانی حقیقی و مدعی اصلی تحول در ابعاد مخت

و ...( در صحنه عملیات وظیفه مدیریت و رهبری تغییرات راهبردی کشور را بر عهده دارند. به همین دلیل و 

رسد پاالیش بیانات ایشان در خصوص پرداز، به نظر میهمچنین با نگاه به آراء ایشان به عنوان یک نظریه

تحول باعث دستیابی به دیدگاهی جامع و راهنما در خصوص راهبری تغییر و تحول در ابعاد مختلف  تغییر و

 در سطح کالن جامعه خواهد شد.

در واقع سوال اصلی که پژوهش حاضر بدنبال دستیابی به آن است، عبارت است از این که در مدل ذهنی و 

هایی دارد. به عبارت دیگر ایشان چگونه به پدیده لفهاندیشه مقام معظم رهبری تغییر و تحول چه ابعاد و مو

 های مرتبط با تغییر و تحول به سراغ مجموعه بیاناتکنند. به همین دلیل با کلیدواژهتغییر و تحول نگاه می

 .ها رفته ایمایم و سپس با نظر خبرگان موضوع اقدام به مدلسازی و اعتبار سنجی یافتهایشان رفته

 وردنآ در دیگر حالت و شکل به را چیزی یا برگرداندن دیگر حال به حالی از معنای به یرتغی نامه لغت در

 تغییرات همین گرو در هستی ذرات حیات ادامه و است تحول و تغییر حال در همواره جهان. است شده معنی

 زا پیش یرتغی. نیست محدود خاصی طیف به تنها این و دارد جریان جهان هایپدیده همه در تغییر. است

 هلحظ و موقعیت هر در صورت، این غیر در چه. داشت خواهد وجود نیز همیشه و داشته وجود بشر پیدایش

 هارم مثبت، تغییرات ایجاد درصدد همیشه بشر. بود نخواهد ممکن بعدی شرایط و زمان به انتقال زمان، از

 زیان آثار زا تا نماید مدیریت را تغییرات که است نموده سعی و است بوده آن آثار با مبارزه و منفی تغییرات

 اند )ی داخلی و خارجی تقسیم شدهعوامل ایجاد کننده تغییر در ادبیات به دسته عمده .بماند امان در آن بار

(. در حوزه عوامل خارجی مواردی چون نیروهای اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی 1992کریتر و کینکی،

های انسانی یا تصمیمات و تحکمات مدیریتی وامل داخلی، مسائل و انگیزشقابل ذکر است و در خصوص ع

دهد قابل ذکر است. در متون مدیریت، رهیافت سیستمی به  تغییر، تصویر کالنی را از تغییر سازمانی ارائه می

، نو بر این باور استوار است که هر تغییر کوچکی، تاثیرات آبشاری در سازمان بدنبال شکست است )کیلم

 (.1395( )استرمن، 1989

 خاصی دمقصو با و افراد اراده با که تغییراتی یعنی. اند نامیده تحول را هدفمند تغییرات تعاریف برخی در

 مانند.  شندبا  خوشایند نا یا و خوشایند تواند می شوند می ایجاد زمان مرور اثر بر که تغییراتی.  پذیرد انجام
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 با و یزهانگ و اراده با که چرا باشد خوشایند باید تحول ولی.  غذایی مواد سادف یا و نفت به آلی مواد تبدیل

 . است شده طراحی شده ریزی طرح پیش از برنامه

های زیادی برای فرآیند تغییر تا کنون ارائه شده است از جمله مدل هفت مرحله ای و مدل سیستمی. مدل

 است کرده ارائه تغییر برای ای مرحله سه مدل کی لوین است. وی یکی از این مدلهای معروف مدل کرت

زیربنای اصلی . (462: 1387کند )رضائیان،  می توصیف را تغییر فراگرد تثبیت و مدیریت ، آغاز چگونگی که

(. در زیر سه 1980فرآیند تغییر و تحول در این مدل تاکید بر افراد و انگیزش و یادگیری آنهاست )شاین، 

 :مرحله مذکور آمده است

 .کند می تاکید تغییر برای آمادگی و انگیزش ایجاد بر مرحله این: انجماد از خروج -1

 .آورد فراهم کارکنان برای ، جدید رفتاری الگوی ، جدید اطالعات باید مرحله این در: تغییر -2

  یافته غییرت های شنگر و رفتارها تلفیق با کارکنان کمک به تثبیت فراگرد حین در تغییر: مجدد انجماد -3

پژوهش حاضر بدنبال یافتن پاسخ این سوال است که از دیدگاه مقام معظم رهبری، در تغییر و تحول چه 

 عواملی دخیل هستند و رابطه آنها چگونه است.

 

 روش تحقیق

 نظر از و تحقیق طرح اساس بر. گیردمی قرار بنیادین هایپژوهش یزمره در هدف حیث از پژوهش این

 تحلیل روش از مدل ارائه و هاداده گردآوری برای و است توصیفی پژوهش این هاداده گردآوری نگیچگو

 علوم در تحقیقاتی هایتکنیک مهمترین از یکی کیفی محتوای تحلیل. است شده استفاده کیفی محتوای

 است هاآن از یمعان برخی استخراج هدف با خاص متونی از داده تحلیل دنبال به روش این. است اجتماعی

 رضیهف فاقد و شده اجرا استقرایی صورت به که زمانی در کیفی محتوای تحلیل های گام(. 1395 کریپندورف،)

 تزاعان کردن، بندیدسته کردن، بندیگروه  کدها، کردن فهرست باز، کدگذاری: است زیر صورت به باشد

تحقیق حاضر روش کیفی تحلیل محتوا  به طور خالصه، روش انجام(. 102: 1393 همکاران، و باقری)

(Theme Analysis است. در این پژوهش با جستجوی کلیدواژه )«در مجموعه بیانات « تغییر»و « تحول

مقام معظم رهبری ابتدا بیانات مرتبط با موضوع ایشان جمع آوری شد. سپس با استخراج جمالت دارای 

خالصه نتایج بدست آمده در جدول بخش تجزیه و موضوع واحد، مقوله اصلی آن جمالت تعیین گردید. 

 تحلیل اطالعات این مقاله نمایش داده شده است. در پایان نیز یافته های تحقیق در مدل نهایی ارائه شده است.
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 تجریه و تحلیل اطالعات

همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود. محورهای اصلی بینات رهبری در خصوص تغییر و تحول به 

 زیر خالصه شده است: صورت

 گزاره مرجع متن ردیف

1 

 کار چه میخواهد حوزه چه؟ یعنی تحول این

 هب را تحول اگر باشد؟ تحول اسمش که کند

 - بدانیم هاحوزه اصلی خطوط تغییر معنای

 رافانح یک این قطعاً - اجتهاد متد تغییر مثل

 .است

 و فضال و طالب دیدار در

، قم علمیه حوزه اساتید

29/7/89 

 تحول در اصول قابل پذیرش نیست.

2 

 دارد؛ وجود نیاز امروز گوناگون، هایزمینه در

 کشور، سطح در هم اسالمی، نظام برای هم

 نکنیم، را کار این ما اگر. جهان سطح در هم

 دین حذف به ایمکرده کمک خودمان دست به

 تحول معنی این، بشر؛ زندگی یصحنه از

 .است

 و الفض و طالب دیدار در

، قم علمیه حوزه اساتید

29/7/89 

تحول در نیازهای بروز جهان و 

 کشور

3 

 دارد؛ وجود نیاز امروز گوناگون، هایزمینه در

 کشور، سطح در هم اسالمی، نظام برای هم

 نکنیم، را کار این ما اگر. جهان سطح در هم

 دین حذف به ایمکرده کمک خودمان دست به

 تحول معنی ،این بشر؛ زندگی یصحنه از

 .است

 و فضال و طالب دیدار در

، قم علمیه حوزه اساتید

29/7/89 

تحول در مواردی که در بلند مدت 

مشکل اساسی نظام اسالمی خواهند 

 شد.

4 
 حرکت: است این تحول اساسی معنای

 .محتوائی نوینوبه

 و فضال و طالب دیدار در

، قم علمیه حوزه اساتید

29/7/89 

نو در محتوا  تحول حرکت نو به

 است.
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5 

 پیش است؛ قهری امر یک دگرگونی و تحول

 هایمجموعه اطراف در امروز. آیدمی

 و دروازه و در غیره و ملی و صنفی گوناگون

 تغییر و تحول این منتها ندارد؛ وجود حصار

 ای میکنیم، هدایت را آن میکنیم، مدیریت یا را

 .ایمباخته کردیم، رها اگر. میکنیم رها نه،

 و فضال و طالب دیدار در

، قم علمیه حوزه اساتید

29/7/89 

 تحول امری قطعی و محتوم است.

6 

 پیش است؛ قهری امر یک دگرگونی و تحول

 هایمجموعه اطراف در امروز. آیدمی

 و دروازه و در غیره و ملی و صنفی گوناگون

 تغییر و تحول این منتها ندارد؛ وجود حصار

 ای میکنیم، هدایت را آن میکنیم، مدیریت یا را

 .ایمباخته کردیم، رها اگر. میکنیم رها نه،

 و فضال و طالب دیدار در

، قم علمیه حوزه اساتید

29/7/89 

 لزوم هدایت و مدیریت تحول

7 

 اراده تحول از غلطی معنای یک است ممکن

 رهیزپ آن از باید حتماً که بشود، فهم و بشود

 هایشیوه کردن رها معنای به تحول. کرد

 کارآمد بسیار سنتىِ

 و فضال و طالب دیدار در

، قم علمیه حوزه اساتید

29/7/89 

نفی رها کردن شیوه های کارآمد 

 سنتی به اسم تحول

8 

 اردد ما قدیمی سنتىِ گوناگون هایشیوه امروز

 قلیدت روی از یا بعضی میشود؛ شناخته دنیا در

 رائج را هاشیوه همین دارند ابتکار روی از یا

 که را خودمان دانشگاهی هایشیوه ما. میکنند

 هایشیوه از ینویسی شدهنسخه و برگرفته

 حاکم حوزه در بیاوریم است، غربی قدیمی

 نمیدانیم تحول را این ما نه، کنیم؛

 و فضال و طالب دیدار در

، قم علمیه حوزه اساتید

29/7/89 

تحول بر مبنای تقلید کورکورانه  از 

 دیگران

9 

 زمال حتماً مثبت تحول در که چیزهائی از کیی

 و تالش و را خودمان ما که است این است،

. نیمک منطبق نیازها با را خودمان علمی فعالیت

 احتیاج آنها به ما مردم که هست چیزهائی یک

 دارند.

 و فضال و طالب دیدار در

، قم علمیه حوزه اساتید

29/7/89 

 تحول منبعث از نیازسنجی



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

787 

 

10 

 و دامنگسترده یپیچیده تحول این آیا

 مدیریت یک بدون ذواضالع، و جانبههمه

 است؟ امکانپذیر منسجم

 و فضال و طالب دیدار در

، قم علمیه حوزه اساتید

29/7/89 

 مدیریت منسجم بر تحول

11 

 ومعل در تحوّل. است مهم بسیار انسانی علوم

 و الزم امر یک بسیار دالیل به که انسانی

 ت،اس ضروری

 اساتید دیدار در

 13/4/94ها،دانشگاه
 ضرورت تحول در علوم انسانی

12 
 و درون از جوششی به دارد تحول نیاز

 .بیرون از حمایتی

 اساتید دیدار در

 13/4/94ها،دانشگاه
 نیاز به حمایت بیرونی از تحول 

13 
 و درون از جوششی به دارد تحول نیاز

 .بیرون از حمایتی

 اساتید دیدار در

 13/4/94ها،انشگاهد

نیاز به جوشش درونی برای محقق 

 شدن تحول

14 

 تعمیق بویژه انسانی علوم ارتقاء و تحول

 اسالمی انقالب مبانی و دینی معارف شناخت

 ایهفعالیت و مراکز کیفی و کمی ارتقاء با

 .مربوط پژوهشی

 و علم کلی هایسیاست

 1393فناوری، 

تحول باید در هر دو بعد کمی . 

 ی باشدکیف

15 

 که نچهآ از پیش و بیش ملتها تحول مبدأ اینکه

 امالً ک است، اندیشه و فکر باشد، تجربه و علم

 .است ایشده اثبات و درست حرف

 از جمعی دیدار در

 19/5/90دانشجویان، 
 مبدا تحول فکر و اندیشه است

16 

 تعمیق بویژه انسانی علوم ارتقاء و تحول

 اسالمی انقالب مبانی و دینی معارف شناخت

 جذب علوم، این منزلت و جایگاه تقویت: با

 انگیزه با و مستعد افراد

 و علم کلی هایسیاست

 1393فناوری، 

به کارگیری افراد مستعد و با انگیزه 

 برای محقق شدن تحول

17 

 دارای همه که دارد وجود مهمی سرفصلهای

 زمال کار یک اداری نظام تحول مثالً. اولویتند

 و آموزش تحول بگیرد؛ انجام باید که است

 معلو جایگاه است؛ بنیانی کار یک پرورش،

 و آموزش مراکز در و هادانشگاه در انسانی

 اساسی است. کار یک تحقیق،

 رضوی مطهر حرم در بیانات

 90 سال آغاز در

های تحول در مصادیق اولویت

 کشور:

 –آموزش و پروروش  –نظام اداری 

 علوم انسانی
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18 

 نباید وص تحول علوم انسانی، مادر خص

 هک سالهائی از سالی هر. بگذرد وقت بگذاریم

 سالی هر در و است، گذرانده انقالب دوران

 و وزن روزی، هر ماهی هر در و ماهی، هر

 دارد، مقداری

 و زائران اجتماع در بیانات

 مطهر حرم مجاوران

 1/1/89رضوی

 سرعت عمل الزم در تحول

19 
 ایگاهج تقویت: با انسانی ومعل ارتقاء و تحول

 علوم این منزلت و

 کلی هایسیاست ابالغ

 توسعه پنجم برنامه

تحول در راستای ارتقای جایگاه و 

 مزلت فعلی

20 

 طراحی خواهندمی وقتی هنوز ییعده

 دیمیق یکهنه نظریاتِ آن به بکنند، اقتصادی

 کهاین یکی: دارند عیب دو اینها! کنندمی نگاه

 جدید تحوالت از کهاین ومد مقلدند،

 خبرند؛بی

 و دانشجویان دیدار در

 استان هایدانشگاه اساتید

 1383همدان،

آگاهی از تحوالت جدید و بروز 

 بودن

21 

 این پشت در لکن است، کلمه یک تحول

 ارک دنیا یک کلمه این پشت در لفظی، وجودِ

 چه اب ثانیاً چیست؛ کارها این اوالً. است نهفته

 ثاً ثال بگیرد؛ انجام است قرار کارها این هدفی

 بگیرد انجام کارها این باید چگونه

 و آموزش مسئوالن دیدار در

 1386کشور، سراسر پرورش

لزوم تبیین چیستی، چگونگی و 

 چرایی تحول

22 

 خروجی و محصول میخواهیم؟ چه ما ببینید

 اول باشد؟ میخواهیم چه را پرورش و آموزش

 ببینیم عدب بکنیم؛ یمترس بکنیم؛ مشخص را این

 یک موجودی، چنین یک ساختن برای که

 و مهم کارهای چه جوانی، زنی، مردی، چنین

 تحول میشود این،. الزم، تعالیمِ چه اساسی،

 .بنیانی و حقیقی

 و آموزش مسئوالن دیدار در

 1386کشور، سراسر پرورش

محصول محوری و خروجی 

 محوری در تعریف تحول

23 

 کی مبنای بر تحول یازمندن پرورش و آموزش

 میاسال – ایرانی پیشرفته و مستقل الگوی

 متوکل، مؤمن، انسانهایی پرورش که است

 یندهآ به امیدوار صبور، مبتکر، شجاع، شریف،

 از نفر هزاران دیدار در

 14/2/90معلمان، 
 لزوم داشتن مبنا در تحول
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 خطرپذیری قدرت و نیک اخالق دارای و

 د.باش آن نتیجه جدید، میدانهای به ورود برای

24 

 کی مبنای بر تحول نیازمند پرورش و آموزش

 میاسال – ایرانی پیشرفته و مستقل الگوی

 متوکل، مؤمن، انسانهایی پرورش که است

 یندهآ به امیدوار صبور، مبتکر، شجاع، شریف،

 خطرپذیری قدرت و نیک اخالق دارای و

 د.شبا آن نتیجه جدید، میدانهای به ورود برای

 از نفر هزاران دیدار در

 14/2/90معلمان، 

 -تحول بر مبنای الگوی اسالمی 

 ایرانی

25 

 پرورش و آموزش کنونی نظام آنجاییکه از

 و اقتضائات نیازها، آن، در و است وارداتی

 ت،اس نشده گرفته نظر در ایران ملت فرهنگ

 تحول نیازمند پرورش و آموزش بنابراین

 .است

 از نفر هزاران دیدار در

 14/2/90معلمان، 

چرایی تحول: رعایت نشدن الزامات 

 خاص ایرانی اسالمی 

26 
 از همچنین و جامع طرح و کالن نگاه داشتن

 .است تحول ایجاد مهم شروط

 از نفر هزاران دیدار در

 14/2/90معلمان، 
 نگری و داشتن طرح جامعکالن

 تحول از سنن الهی است. 27
، در جمع دانشگاهیان سمنان

18/8/85 
 تحول سنت الهی است

28 
 دست در باید کشور تحوالت مدیریت

 باشد. حوزوی و دانشگاهی نخبگان

، در جمع دانشگاهیان سمنان

18/8/85 

مدیریت تحول در دست نخبگان 

 علمی و دینی 

29 

 جامعه هر تغییرات الهی، سنت اساس بر

 و گیردمی شکل جامعه همان افراد بدست

 ایجاد در نیز شخص هر دیفر رفتار و اراده

 جامعه منفی یا مثبت تحوالت سلسله

 .است تاثیرگذار

، در جمع دانشگاهیان سمنان

18/8/85 

مهم بودن تک تک افراد در فرآیند 

 تحول

30 

رهبر انقالب اسالمی تحول را راز ماندگاری 

و تعالی بشر برشمردند و با تاکید بر لزوم 

و رکود  اییاستقبال از تحوالت و پرهیز از ایست

خاطرنشان کردند: تحول با آنارشیسم، هرج و 

 مرج و ساختارشکنی کامال متفاوت است،

، در جمع دانشگاهیان سمنان

18/8/85 
 راز تعالی و ماندگاری بشر: تحول
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31 

های ایجاد تحول صحیح و ایشان در تبیین راه

 هایی نظیر حفظمنجر به پیشرفت، ضرورت

از شالوده شکنی،  ها، پرهیزها و اصالتریشه

گذاری و مراقبت از هویت ملی ـ امید به ارج

آینده، پویایی و نشاط ـ نقد و انتقاد پذیری ـ 

ریزی و انتخاب ترویج روح رقابتی، برنامه

 .خط مشی صحیح را مورد تاکید قرار دادند

، در جمع دانشگاهیان سمنان

18/8/85 

 ضرورت های تحول: 

یز از ها، پرهها و اصالتحفظ ریشه

گذاری و مراقبت شالوده شکنی، ارج

 از هویت ملی

32 

های ایجاد تحول صحیح و ایشان در تبیین راه

 هایی نظیر حفظمنجر به پیشرفت، ضرورت

ها، پرهیز از شالوده شکنی، ها و اصالتریشه

گذاری و مراقبت از هویت ملی ـ امید به ارج

 ـآینده، پویایی و نشاط ـ نقد و انتقاد پذیری 

ریزی و انتخاب ترویج روح رقابتی، برنامه

 .خط مشی صحیح را مورد تاکید قرار دادند

، در جمع دانشگاهیان سمنان

18/8/85 

 ضرورت های تحول:

قد و ن ،امید به آینده، پویایی و نشاط

 انتقاد پذیری

33 

های ایجاد تحول صحیح و ایشان در تبیین راه

 ظهایی نظیر حفمنجر به پیشرفت، ضرورت

ها، پرهیز از شالوده شکنی، ها و اصالتریشه

گذاری و مراقبت از هویت ملی ـ امید به ارج

آینده، پویایی و نشاط ـ نقد و انتقاد پذیری ـ 

ریزی و انتخاب ترویج روح رقابتی، برنامه

 .خط مشی صحیح را مورد تاکید قرار دادند

، در جمع دانشگاهیان سمنان

18/8/85 

 ضرورت های تحول:

 ریزی ورویج روح رقابتی، برنامهت

 انتخاب خط مشی صحیح

34 

 گرایی،پوچ – سیاسی و رفتاری مرج و هرج

 هویت کردن فراموش " و تخریبی حرکات

 موجب تنها نه "جامعه اساسی بنیانهای و ملی

 یماندگوعقب پسرفت بلکه شود،نمی تحول

 .آوردمی بدنبال را

، در جمع دانشگاهیان سمنان

18/8/85 

 مخرب تحول:

سیاسی،  و رفتاری مرج و هرج

 و تخریبی حرکات گرایی،پوچ

 و ملی هویت کردن فراموش

 جامعه اساسی بنیانهای

 

35 
المللی زر و زور در پی تشکیل باندهای بین

ناتوی فرهنگی هستند تا با استفاده از امکانات 

، در جمع دانشگاهیان سمنان

18/8/85 

اجتناب از تسلط استکبار بر 

 تحوالت کشور
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ای، یی، متنوع و بسیار گسترده رسانهزنجیره

 –اقتصادی  –ی سررشته تحوالت سیاس

ها را به اجتماعی و فرهنگی کشورها و ملت

دست بگیرند که باید هوشیارانه، این مساله را 

 زیر نظر داشت.

36 

نوآوری، » تنها راه صحیح، باز گذاشتن راه 

این راه  و مدیرت« آزاد فکری و آزاداندیشی

 تحول آفرین است.

، در جمع دانشگاهیان سمنان

18/8/85 

 راه تحول: 

 نوآوری، آزاد فکری و آزاداندیشی

37 

های نخبگان حوزوی و دانشگاهی و مجموعه»

متصدی مدیریت تحول در « فعال دانشجویی

 هستند.کشور 

، در جمع دانشگاهیان سمنان

18/8/85 

نخبگان حوزوی و دانشگاهی و 

 های فعال دانشجوییمجموعه

 متصدی مدیریت تحول

 است.پیشرفت هدف هر تحول صحیح  38
، در جمع دانشگاهیان سمنان

18/8/85 
 هدف تحول: پیشرفت

39 

در نگاه ویژه نظام اسالمی تحول و پیشرفت 

حقیقی باید عالوه بر معیارهای جهانی بر 

ـ عدالت مالک هایی مانند افزایش ثروت ملی ـ

اخالق ، »علمی ــ رشد طلبی ــ اقتدار 

ــ عزت ملی ــ « معنویت و عواطف انسانی 

ــ  «مبارزه با فقر و فساد و بیکاری و تبعیض 

قانونی ــ ارتقاء علمی مقابله با جهل و بی

ها ــ انضباط اجتماعی ــ افزایش مدیریت

احساس مسوولیت اجتماعی و استقالل 

 فرهنگی متکی باشد.

، در جمع دانشگاهیان سمنان

18/8/85 

 معیارهای تحول:

افزایش ثروت ملی ــ عدالت طلبی 

خالق ، اــ اقتدار علمی ــ رشد 

معنویت و عواطف انسانی ــ عزت 

ملی ــ مبارزه با فقر و فساد و 

بیکاری و تبعیض  ــ مقابله با جهل 

قانونی ــ ارتقاء علمی و بی

ها ــ انضباط اجتماعی ــ مدیریت

ی تماعافزایش احساس مسوولیت اج

 استقالل فرهنگی -

40 

رهبر انقالب اسالمی نخبگان دانشگاهی و 

حوزوی را به تحقیق درباره مشکالت 

های مشخص این عی، بیان راه حلااجتم

ها فرا مشکالت و عملیاتی کردن این راه حل

خواندند و خاطرنشان کردند: این گونه 

، در جمع دانشگاهیان سمنان

18/8/85 
 تحقیق راه گشای پیشرفت است
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تحقیقات، راه تحول منجر به پیشرفت را 

 ت.هموار خواهد ساخ

41 

باید با بررسی وضع کنونی و برنامه ریزی 

برای آینده، پویایی، پیشرفت و تحول در 

برنامه قرار گیرد و در کنار این تحول نیز باید 

 ثبات در آرمان ها و خطوط اساسی حفظ شود.

در دیدار فرماندهان سپاه 

  18/6/86 ن،پاسدارا

بررسی وضع کنونی و برنامه ریزی 

 لزوم تحول برای آینده

42 

باید با بررسی وضع کنونی و برنامه ریزی 

برای آینده، پویایی، پیشرفت و تحول در 

برنامه قرار گیرد و در کنار این تحول نیز باید 

 ثبات در آرمان ها و خطوط اساسی حفظ شود.

در دیدار فرماندهان سپاه 

  18/6/86 ان،پاسدار

در کنار تحول باید ثبات در آرمان ها 

 و خطوط اساسی حفظ شود

43 

کناره گیری از تحول موجب از بین رفتن و یا 

منزوی شدن خواهد شد بنابراین، تحول را 

 باید پذیرفت.

جمعی از اساتید، دیدار 

فضال، پژوهشگران و مبلغان 

، حوزه های علمیه کشور

8/9/86 

 ز از تحولانزوا: نتیجه پرهی

44 
مدیریت کارآمد برای تحول بسیار ضروری 

 است.

جمعی از اساتید، دیدار 

فضال، پژوهشگران و مبلغان 

، حوزه های علمیه کشور

8/9/86 

 الزامات تحول: مدیریت کارآمد

45 
زیر نظر گرفتن تحوالت محیط پیرامون 

 ضروری است.

در دیدار با پرسنل نیروی 

 هوایی ارتش
 محیط پیرامون توجه بر تحوالت

46 

در دانشگاهها  ایجاد ساز و کار الزم باید ضمن

، و تحقیق علم در عرصه جدی بمنظور تحول

 ، هرچهتکراری و شعارهای و پرهیز از حرف

 آغاز شود. عملی زودتر کارهای

، علوم وزارت دیدار مسئوالن

و  و فناوری تحقیقات

، دانشگاهها رؤسای

8/10/80 

یز از حرف و شعارهای تکراری پره

 در تحول خواهی

47 

و  علم در جریان ایجاد تحول برای تالش

 دانشگاهها و ارتباط میان و برقراری تحقیق

جهاد یاد کردند  یک ، بعنوانمراکز صنعتی

 است.

، علوم وزارت دیدار مسئوالن

و  و فناوری تحقیقات

، دانشگاهها رؤسای

8/10/80 

حول در حکم جهاد است گاه ت

 )تحول علمی(
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48 

 وسایل تغییرناپذیرند؛ عالی، آرمانهای

 ذیرتغییرپ روزمرّه تحواّلت. است تغییرپذیر

 اساسی آرمانهای همان که اصول آن امّا است

 .است تغییرناپذیر است،

در دیدار با فرماندهان سپاه، 

25/6/94 

تحول در راستای دستیابی به آرمانها 

 رتغییر ناپذی

49 

. ستا نشدنیتمام طیّبه حیات سمتبه حرکت

. است خدا سمت به صیرورت همان این

 رد چیزی شدن، حالیبهحالی یعنی صیرورت

 زروروزبه و کند ایجاد تغییر خود ذات باطن

 بشود؛ بهتر

در دیدار با فرماندهان سپاه، 

25/6/94 
 تحول در راستای حیات طیبه

50 

 یک و ماه شش ظرف در عمیق هایدگرگونی

 بر عالوه آید؛نمی وجودبه سال پنج و سال

 ندارد؛ یقف حدّ اصالً  دگرگونی اصالً اینکه

 .این یعنی انقالب نمیشود؛ تمام وقتهیچ

 است دائمی امر یک انقالب

در دیدار با فرماندهان سپاه، 

25/6/94 

دگرگونی و تحول دائمی است و 

 یقف ندارد

51 

 یک و ماه شش ظرف در عمیق هایدگرگونی

 بر عالوه آید؛نمی وجودبه سال پنج و سال

 ندارد؛ یقف حدّ اصالً  دگرگونی اصالً اینکه

 .این یعنی انقالب نمیشود؛ تمام وقتهیچ

 است دائمی امر یک انقالب

در دیدار با فرماندهان سپاه، 

25/6/94 
 تحول عمیق زمان بر است.

52 

 اآموزش و پرورش باید برای ایجاد تحول، ب

استفاده از نیروهای فکری، کارآمد و زبده 

کشور، فلسفه نظام تعلیم و تربیت را براساس 

هویت دینی و ملی تدوین کند و نظام آموزش 

 و پرورش را بر مبنای آن تغییر دهد.

دیدار وزیر، معاونان و 

مدیران آموزش و پرورش 

 1386، مرداد سراسر کشور

نیروهای فکری، کارآمد و استفاده از 

 در فرآیند تحول بدهز

53 
باید با کارهای ریشه ای، این تحول انجام 

 شود.

دیدار وزیر، معاونان و 

مدیران آموزش و پرورش 

 1386، مرداد سراسر کشور

 کارهای ریشه ای در تحول
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 مطالعه موردی ویژه: چرایی تحول و تغییر

 ماندهان و کارکنان سپاه پاسداران انقالبدر این بخش از تحقیق به صورت ویژه بر بینات رهبری در دیدار فر

صورت گرفته تمرکز شده و از منظر چرایی تغییر مورد مداقه قرار گرفته  1394اسالمی که در شهریور ماه سال 

 است.

بررسی صورت گرفته نشان میدهد که از منظر مقام معظم رهبری، تغییر و تحول در سپاه پاسدارن علل زیر را 

 د. به عبارت دیگر چرایی تغییر در سپاه از منظر فرماندهی معظم کل قوا به شرح زیر است:تواند داشته باشمی

 بنابراین مجموعه سپاه نیز که بدنبال تحقق آرمانهای انقالب .پذیرند تغییر هاآرمان به دستیابی وسایل .1

 است نیازمند تغییر و تحول میباشد.

فیق در این حرکت دائمی نیازمند تغییر و برای تو .است نشدنی تمام طیبه حیات سمت به حرکت .2

 تحول در مرکب حرکت هستیم.

 .ندارد یقف حد دگرگونی و انقالب .3

یکی از ملزومات این نشاز لمس و دیدن تغییر  .است الزم جدید نیروی و نشاط سپاه ماموریت راه در .4

 و تحول مثبت در سازمان است.

روهای جوان نیز باید متناسب با نیروهای جولن شود. ظرف سازمانی این نی جوانگرایی باید سپاه در .5

 بروز و جوان شود.

 سپاه احساس میشود. در نظم تجدید به نیاز .6

است. رشد دائمی نیازمند شکستن قالب ها و چارچوب های قدیمی  مهم سپاه در انسانها دائمی رشد .7

 است گاهی.

 نیاز است.سپاه. برای پیشتاز و پیسران بودن تحول  رانیپیش و پیشتازی لزوم .8

 (توسعه حال در و متغیرند تهدیدات) آنها با مقابله و تهدیدات دائمی رصد .9

 (ورود و خروج) سپاه کرامت حفظ درراستای تغییر .10

 

 هانتایج و یافته
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های پژوهش، اکثر موارد تبیین تحول در دیدار با ذکر این نکته بدون فایده نخواهد بود که بر اساس یافته

توان نتیجه گرفت که از منظر مقام ان، حوزویان و آموزش و پرورش بوده است. میاقشاری چون دانشگاهی

معظم رهبری جایگاه اصلی تحول در میان نیروهای تازه نفس و جوان، نیروهای علمی و دانشی بوده است و 

 .افق بلند مدت در نظر ایشان میباشد

یدگاه د سیستمی به تبیین تغییر و تحول از دهای پژوهش صورت گرفته، مدل زیر یا رویکربندی یافتهبا جمع

مقام معظم رهبری میپردازد. در متون مدیریت، رهیافت سیستمی به  تغییر، تصویر کالنی را از تغییر سازمانی 

دهد و بر این باور استوار است که هر تغییر کوچکی، تاثیرات آبشاری در سازمان بدنبال شکست  ارائه می

 (.1395ترمن، ( )اس1989است )کیلمن، 

 

 

 

 

 تحول از منظر رهبری

 نتیجه تحول پرهیزها در تحول الزامات تحول ویژگی تحول محل تحول چرایی تحول؟

رعایت الزامات 

 خاص ایرانی اسالمی

در نیازهای بروز 

 کشور

امری قطعی و 

 محتوم
 هدایت و مدیریت فرآیند آن

های رها کردن شیوه

 سنتی کارامد
 پیشرفت
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 دگاریتعالی و مان
در نیازهای بروز 

 جهان
 منزوی نبودن تقلید کورکورانه منبعث از نیازسنجی سنت الهی 

 پویایی و نشاط
در مشکالت آینده 

 نظام اسالمی

در هر دو بعد کمی 

 و کیفی
  شالوده شکنی مدیریت منسجم بر آن

 ایجاد امید به آینده
در محتوا و نه فقط 

 ظاهر

مبدا آن فکر و 

 اندیشه 
  هرج و مرج رونی از آنحمایت بی

تقویت نقد و 

 انتقادپذیری

در راستای ارتقای 

جایگاه و منزلت 

 فعلی

  رفتار سیاسی جوشش درونی محصول محور

دستیابی به آرمانها با 

 وسایل جدید

در راستای حیات 

 طیبه
 خروجی محور

به کارگیری افراد مستعد و 

 با انگیزه
  حرکات تخریبی

حرکت دائمی به 

 طیبه سمت حیات

در راستای دستیابی به 

 آرمانها

بر مبنای الگوی 

 اسالمی ایرانی
  گراییپوچ سرعت عمل متناسب

نظاط و نیروی جدید 

 در ماموریت
 در حکم جهاد  در علوم انسانی

آگاهی از تحوالت جدید و 

 بروز

تسلط استکبار بر 

 تحوالت
 

 دائمی  در نظام اداری پیشتاز بودن
 تبیین چیستی، چگونگی و

 چرایی آن

حرف و شعارهای 

 تکراری
 

   داشتن مبنا زمانبر  در آموزش و پرورش پیشرفت

  در اصول نباشد نیاز به تجدید نظم
نگری و داشتن طرح کالن

 جامع
  

  ها نباشددر آرمان 
مدیریت توسط نخبگان 

 علمی و دینی
  

   
مهم بودن تک تک افراد  در 

 فرآیند آن
  

   لیمراقبت از هویت م   

   هاها و اصالتحفظ ریشه   

   
نوآوری، آزاد فکری و آزاد 

 اندیشی
  

   تحقیق پیش از تحول   

   بررسی وضع کنونی   



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

797 

 

   برنامه ریزی برای آینده   

   
توجه به تحوالت محیط 

 پیرامون
  

   کارهای ریشه ای   

   
استفاده از نیروهای فکری 

 کارآمد و زبده
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 دکتر رضا نجاری

 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

@yahoo.com1344najjari_ 

 

 )نویسنده مسئول(*مجید عموزاد خلیلی

 مدرس گروه مدیریت ، واحد بهشهر ، دانشگاه آزاد اسالمی ، بهشهر ، ایران

m@gmail.co40ayandehsaz. 

 

 فاطمه رضازاده

 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
F.rezazadeh@atu.ac.ir 

 

 

 

  چکیده

( اهلل حفظه) ای امنهخ اهلل آیت حضرت اندیشه در اسالمی انسانی علوم جایگاه بررسی به حاضر مقاله در

 علوم وثرم نقش نیز و ایشان مبنایی اندیشه و رهبری مقام در ایشان جایگاه به توجه با که است شده پرداخته

 انسانی علوم مبنای اینکه به نظر. شود می چندان دو موضوع این اهمیت کشور توسعه و پیشرفت در انسانی

 ت،اس غرب از متاثر نیز ما های دانشگاه در موجود انسانی معلو و است مادی و الهی غیر مبنای عمدتا غربی،

 بیگانگان زا پیروی عدم و انسانی علوم ارتقاء و بنیادین تحول لزوم بر ای خامنه اهلل آیت حضرت کلی طور به

 سیبرر این مقاله با روش تحقیق نظری و کتابخانه ای با مطالعه اسناد انجام شده است . با .اند کرده تاکید

 و علم تولید. 1: از عبارتند که شد شناسایی گانه دوازده الزامات مهم، موضوع این در رهبر معظم مایشاتفر

 از دوری. 3 قرآنی مبنای بر اسالمی انسانی علوم.2 غرب از تقلید عدم و انسانی علوم در سازی نظریه لزوم

mailto:najjari_1344@yahoo.com
mailto:ayandehsaz.40@gmail.com
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 از استفاده. 7 نقادانه نگاه با زرو های دانش از استفاده. 6 سازی فرهنگ. 5 علمی شهامت. 4 علمی تحجر

. 10(  علمی مرجعیت) اصلی هدف به توجه. 9 داخلی پژوهشگران به اعتماد. 8 داخلی فرهنگی علمی میراث

 آزاد و علمی نواندیشی. 12 گذاری سرمایه و ریزی برنامه ضرورت. 11 شتابان و وقفه بی حرکت

 حتمی و موثر انسانی علوم بخش در را دانش هایمرز از عبور و علم تولید نهضت ایشان همچنین.اندیشی

 یفرهنگ انقالب عالی شورای دانشگاه، علمیه، حوزه را تحول این در مسوول و پیشرو نهادهای و اند دانسته

 انسان صحیح ىکنندهتربیت و مفید و صحیح زمانى انسانى علوم که آنجا از.  اند کرده معرفی علوم وزارت و

 ىبینجهان و الهى تفکّر ، اسالمی انسانی علوم براساس که رساند خواهد نفع جامعه و فرد به و بود خواهد

 حققانم توسط انسانی علوم تحقیقات در رهبری معظم مقام دوازدهگانه الزامات شود می پیشنهاد باشد، الهى

  .شود رعایت

 غربی انسانی علوم ی،اسالم انسانی علوم انسانی، علوم در تحول ای، خامنه اهلل آیت :هاکلیدواژه
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  مساله بیان و مقدمه

 و یتخالق وضعیت که است این ایران در انسانی علوم با مرتبط سیاستگذاران و علمی جامعه در رایج باور

 در ام المللی بین مشارکت.  دارد زیادی فاصله مطلوب وضعیت با ما کشور در علوم از دسته این در نوآوری

 گوناگون های حوزه در جهانی مؤثر و غالب های جریان بر ما دانشمندان تأثیرگذاری و انسانی علوم تولید

 لفمخت های سخنرانی در که رهبری معظم مقام های دغدغه از یکی.است ناچیز بسیار انسانی و اجتماعی علوم

 شانای. باشد می آن التمشک و «انسانی علوم» مساله اند ورزیده تأکید آن روی بر اخیر سال چند در ویژه به

 هرشت درسی محتوای در اساسی تحول و داشته ابراز علوم این موجود وضعیت مورد در را خود گالیه بارها

. ویمش وارد انسانی علوم تعریف به مربوط مناقشات به آنکه بدون. اند شمرده الزم را علوم این مختلف های

 روانشناسی، شناسی، جامعه: مانند علومی که شود می اشاره مقدار همین علوم این حوزه شدن روشن برای

.. و زیبا رهایهن فلسفه، ادبی، علوم جغرافیا، تاریخ، شناسی، مردم اقتصاد، سیاسی، علوم اجتماعی، روانشناسی

 ؛ و فرهنگ فارسی دکتر محمد معین (. 36،  37:  1387گیرند)دالور ،  می قرار انسانی علوم عنوان ذیل

 مگانه بر کشور وتوسعه پیشرفت در آن نقش و ها دانش سایر بین در در انسانی علوم مهم جایگاه و اهمیت

 هتج که آید می وجود به فکری و اندیشه پیشرفتی، و حرکت هر از قبل که آنجا از. است آشکار و مبرهن

 رهبر .است مختلف سکاندارعلوم ها تحول همه مبداء عنوان به انسانی علوم کند می مشخص را حرکت آن

 ندکن می اشاره و کنند می تعبیر دانش روح عنوان به آن از انسانی علم شمردن مهم ضمن نیز انقالب معظم

. است دانش روح انسانی علوم.شود می جامعه انحراف باعث غلط بینی جهان بر انسانی علوم شدن بنا که

 نیانسا علوم ، آن روح که است لبدکا یک مثل جامعه، یک در برتر تحرکات ی همه ، ها دانش ی همه حقیقتاً

 .چیست دنبال ما دانش رویم، می داریم طرف کدام ما که کند می مشخص دهد، می جهت انسانی علوم.  است

 که ودش می این نتیجه ، شد استوار غلط های بینی جهان و غلط های پایه بر و شد منحرف انسانی علوم وقتی

 شوخی دارد، غرب که دانشی امروز. رود می پیش نحرافیا گرایش یک سمت به جامعه تحرکات ی همه

 های الس طول در دانش این اما است؛ تاریخی نظیر بی پدیدهی یک غرب دانش. نیست کوچکی چیز نیست؛

 در ، تهرف کار به ظلم راه در ، رفته کار به گیری برده و داری برده راه در رفته، کار به استعمار راه در متمادی

 فکر مانه اثر بر این. کنند می دارند کار چه بینید می که هم امروز ؛ رفته کار به ها ملت ثروت نباالکشید راه

 چیز یک علم خود که - عظمت این با علم این که است غلط گیری جهت و غلط بینش ، غلط نگاه ، غلط

  . افتد می کار به ها جهت این در - است کریمی و عزیز ی پدیده یک ، است شریفی
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 انسانی علوم در بنیادین تحول ضرورت و همیتا

 ریهنظ و پیشرفت و است مهم پزشکی و صنعتی علوم اندازه به انسانی علوم رهبری معظم مقام دیدگاه از

 ریهنظ از ناشی را دنیا اتفاقات و حوادث از بسیاری ایشان. است برخوردار ای ویژه اهمیت از آنها در پردازی

 های زمینه در حتّی دنیا حوادث از بسیاری:  فرمایند و می دانند می ها رشته نای دانشمندان های پردازی

 نروا در شناسی، جامعه در است؛ انسانی علوم در نظران صاحب نظرات محکومِ غیره، و سیاسی و اقتصادی

ای ه )دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه کنند می مشخص را ها شاخص که هستند آنها فلسفه؛ در شناسی،

 (.14/2/87شیراز، 

 هک ها دانش سایر بین در انسانی علوم جایگاه و ما زندگی در آن های آموزه و اسالم دین جایگاه به توجه با

 رتاثی تحت ما انسانی علوم که انجا از و کردند تعبیر ها دانش همه روح عنوان به آن از انقالب معظم رهبر

 ازگارس اسالمی مبانی با و است مادی و الهی غیر مبنای ، غربی نیانسا علوم مبنای و است غرب انسانی علوم

 معظم رهبر ، است اسالمی نظام و اسالمی حرکت با مخالف و معارض ماهیتا که دارد محتواهائی و نیست

  .اند نموده تاکید اسالمی صبغه با انسانی علوم در بنیادین تحول لزوم بر انقالب

 مه کار این دالیل ؛ کردیم مطرح را مطلب این پیش مدّتى از که ، است انىانس مساله علوم هم دیگر مساله

 بیاید وجود هب کشور در انسانى علوم در بنیادین تحوّل یک که هستیم آن نیازمند ما حقیقتاً. شده گفته مکرّراً

 برخى ، هن  دانیمب نیاز بی را خودمان دیگران تحقیقىِ و علمى و فکرى کار از ما که نیست این معناى به این. 

 از ، کردند مطالعه کردند، فکر ، کردند کار زمینه این در ؛ است ها غربى ى وپرداخته ساخته انسانى علوم از

 بناىم است، غیرالهى مبناى ، غربى انسانى علوم مبناى که است این حرف - کرد استفاده باید مطالعات آن

 علوم. یستن سازگار دینى مبانى با نیست، سازگار اسالمى ىمبان با این است؛ توحیدى غیر مبناى است، مادّى

 رساند اهدخو نفع جامعه و فرد به و بود خواهد انسان صحیح کننده تربیت و مفید و صحیح وقتى آن انسانى

 جودو کنونى وضع در انسانى علوم هاى دانش در امروز این باشد؛ الهى بینى جهان و الهى تفکّر براساس که

 کار ، تاس بلندمدّتى کار - نیست آلودى شتاب کار کار، این البتّه. کرد فکر ، کرد کار باید این روى ندارد؛

 دهند،ب کار این به را متناسب سرعت است الزم هستند، کار این مشغول که هم دوستانى منتها - است مهمّى

 معظم ررهب.  نیست مطلوب کار این در هم ماندگى عقب کرد، زدگى شتاب کار این در نباید اینکه ضمن یعنى

 نجمپ برنامه کلی های سیاست بندهای از یکی در ، مختلف های دیدار در تحول این بر تاکید ضمن انقالب

 علوم، ینا منزلت و جایگاه تقویت: با انسانی علوم ارتقاء و تحول:  اند کرده اشاره تحول این لزوم بر توسعه
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 و کمی ارتقاء ، آموزشی های روش و ها برنامه و متون در ازنگریب و اصالح انگیزه، با و مستعد افراد جذب

 .آزاداندیشی و نقد ، پردازی نظریه ترویج و پژوهشی های فعالیت و مراکز کیفی

 علوم در تحول را جهان در علمی مرجعیت کسب الزمه فناوری و علم کالن های سیاست در همچنین ایشان

 حولت:  بر تأکید با جهان در فناوری و علمی مرجعیت کسب هدف با علمی مستمر جهاد: اند دانسته انسانی

 منزلت و اهجایگ تقویت:  با اسالمی انقالب مبانی و دینی معارف شناخت تعمیق ویژه به انسانی علوم ارتقاء و

 روش و ها برنامه  فناوری و علم ، متون در بازنگری و اصالح انگیزه، با و مستعد افراد جذب ، علوم این

  . مربوط پژوهشی های فعالیت و مراکز کیفی و کمی ارتقاء و آموزشی ایه

 

 روش تحقیق:

 این مقاله با روش تحقیق نظری و کتابخانه ای با مطالعه اسناد انجام شده است.

 

  : است مادی و الهی غیر مبنای غربی انسانی علوم مبنای

 مبنای که است این انسانی علوم در بنیادین لتحو لزوم بر ای خامنه اهلل آیت حضرت تاکید دالیل از یکی

 نسانیا علوم و ندارد سازگاری ما اسالمی مبانی با و این است توحیدی غیر و مادی مبنای غربی انسانی علوم

 دمع معنای به تحول این و باشد الهی بینی جهان و الهی تفکر پایه بر که بود خواهد نافع ما برای زمانی

 نباید و ییمنما تولید را علوم بومی شکل و کرد استفاده باید غرب علم از لذا نیست نکرد شاگردی و یادگیری

 ، ستا غیرالهى مبناى ، غربى انسانى علوم مبناى که معتقدند ای خامنه اهلل آیت حضرت.باشیم محض مقلد

. نیست ازگارس ینىد مبانى با نیست، سازگار اسالمى مبانى با این ؛ است توحیدى غیر مبناى است، مادّى مبناى

 خواهد فعن جامعه و فرد به و بود خواهد انسان صحیح ى کننده تربیت و مفید و صحیح وقتى آن انسانى علوم

 نونىک وضع در انسانى علوم هاى دانش در امروز این ؛ باشد الهى بینى جهان و الهى تفکّر براساس که رساند

 .کرد فکر کرد، کار بایستى این روى ندارد؛ وجود

 عانوا و مدیریت و شناسی جامعه و اقتصاد از ، است مطرح غرب در امروز که ای انسانی علوم مبنای و پایه

 که است کسانی نظر از نامعتبر و غیردینی و ضددینی معرفت یک مبنای بر ، انسانی علوم های رشته اقسام و

 هستند هائی فهفلس بر مبتنی ، انسانی معلو مباحث از بسیاری.  باشند رسیده اسالمی توحیدیِ و واال معرفت به

 داوندخ قبال در انسان مسئولیت عدم ، است انسان انگاشتن حیوان مبنایش ، است گری مادی مبنایش که

 مادی تفکرات از غرب در انسانی علوم مبانی.  است جهان و انسان به معنوی نگاه نداشتن ، است متعال
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 ، اشدب شناخته را هایش آدم ، باشد دانسته ، باشد خوانده را سرنسان تاریخ که کس هر. گیرد می سرچشمه

 .دهد می تشخیص کامالً را این

 ایرادی هیچ.  است متفاوت مبانی آن با ما فکری مبانی اما شده؛ غرب در هم گوناگونی تحوالت مبدأ رنسانس

 انسانی علوم های رشته ی همه و ارتباطات علوم و فلسفه و شناسی جامعه و روانشناسی از ما که ندارد هم

 ستگیسرشک احساس وجه هیچ به یادگیری از. کنیم استفاده ، داده گسترش یا کرده تولید و ایجاد غرب که

 ساساح این از ما. است روشن بگیریم یاد شرق از بگیریم، یاد غرب از بگیریم، یاد است الزم. کنیم نمی

 نمی که شههمی. نشود منتهی ما خود تفکر قدرت و اهیآگ و دانائی به یادگیری این که کنیم می سرشکستگی

 از ربغ استعماری سیاست خواهند؛ نمی را این ها غربی. شویم استاد تا کنیم می شاگردی بود؛ شاگرد شود

 علمی مسائل در ای درجه دو یک ای، هویتی دو یک ، تبعیضی یک دنیا در خواهند می ؛ بوده همین قدیم

 رب،غ دنیای و مادی دنیای در نظریه به رسیدن و پژوهش و تحقیق ، مختلف های هزمین در.باشد داشته وجود

 در و تجربی علوم در که ، انسانی علوم ی زمینه در خصوص به ؛ نبوده اعتمادی مورد و قبول قابل مبنای

 به و طبیعت عالم به ، بشر زندگی به ، علم به ، انسان به اسالم نگاه.  دهد می نشان را خودش اثر هم فناوری

 نایمب و قاعده و زیربنا نگاه، این.  گذارد می انسان اختیار در را نوینی معرفت که است نگاهی ، وجود عالم

 آغاز ، پنداشتند می دین را آن آنچه با ستیز در ، غرب در علمی تحقیقات.  نبوده غرب در علمی تحقیقات

 کند می گالیه جامعه در علوم این بودن ارزش کم از که دانشجویان از یکی پاسخ در همچنین ایشان.  شده

 یشرفتپ گفتید، خودتان که ای روانشناسی و شناسی جامعه تاریخ، مثالً انسانی، علوم همین در: فرمایند می

 نیست؛ مترک یقیناً پیشرفته پزشک یک از المللی، بین سطح در و جامعه در شما ارزش بدانید حقیقتاً کنید،

 هستند، کپزش تا چند دنیا معروف علمی های چهره این در ببینید کنید، نگاه االن شما .هست هم بیشتر بلکه

 باید نتهام. است بیشتر دومی این برجستگی و تعداد که بینید می. دارند وجود مورخ یا شناس جامعه تا چند

 ( .25/6/85بروید)دیدار با نخبگان جوان ،  پیش تا کنید کار

 می تعیین را جامعه حرکت مقصد و مسیر و است فکرساز و دهنده جهت نسانیا علوم له معظم دیدگاه از

 توسعه الح در کشوری ایران که است این انسانی علوم بر ایشان تأکید مهم دالیل از یکی گفت توان می. کند

 تعیین ودش می روشن آن براساس مسیر و مقصد که است الزم کاملی الگوی توسعه، و پیشرفت برای و است

 از ناسانهش هستی تفسیر چگونگی. باشد می انسانی علوم عهده بر توسعه های شاخص و معیارها و الگو نای

 اجتماعی یاسی،س اقتصادی، نظام بر عمیقی تأثیر بدانیم بعدی دو یا و ساحتی تتک موجودی را او اینکه و انسان

 اسالم:یندفرما می بزرگوار رهبر دلیل همین به. شود می تعیین توسعه الگوی اساس همین بر و دارد فرهنگی و

 پیشرفت باب در که است مطالبی همة پایة این آخرت؛ و دنیا دارای داند؛ می دوساحتی موجودی را انسان
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 ئینی،آ و فرهنگ یک تمدنی، یک اگر. است این عمده فارقِ  است؛ این عمده شاخص شود؛ گرفته نظر در باید

 یشرفتپ طبعاً آورد، حساب به دنیائی مادیِ زندگی در فقط را او خوشبختی و دانست ساحتی تک را انسان

 کشور. بود خواهد متفاوت کلی به داند می ساحتی دو را انسان که - اسالم منطق در پیشرفت با او، منطق در

 آباد هم را مردم آخرت بلکه کند، آباد را مردم دنیای فقط نه که است پیشرفته وقتی آن اسالمی جامعة و ما

آخرت)دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه های کردستان ،  و دنیا: خواهند می را این پیغمبران. دکن

27/2/88. ) 

 گرایانه اثبات و پوزیتیویستی روشی منطق از اند گرفته شکل رنسانس از پس بیشتر که غربی انسانی علوم

 جربهت نگاهی انسانی علوم به غرب نگاه .کنند می حذف نگنجد مادیات فیزیک در که را آنچه هر و استفاده

 حویلت بشریت به را محور مدرنیته توسعه نیز نهایت در که است اومانیستی اهداف راستای در صرفا و گرا

 چرا ستا فلسفی حتی و دینی نگاه با مغایر اجتماعی و انسانی علوم به نگاه نوع این شک بی اما. است داده

 کند اثبات ار آنها تواند نمی گرایی اثبات اینکه صرف به تنها و گنجد نمی سح پنجه در حقایق از بسیاری که

 مقام اخیر سال چند طی که روست این از!نامید علمی غیر را آنها و شد غافل آنها حضور و وجود از نباید

 در شیاندی آزاد های کرسی اندازی راه و انسانی علوم در تحول ایجاد لزوم بر بارها و بارها رهبری معظم

.  کنند می دتاکی دینی و فلسفی و علمی حقایق بر مبتنی انسانی علوم تولید راستای در ها حوزه و ها دانشگاه

 تکوین بر تردهگس تاثیرات دلیل به دانش این بلکه ندارد تاثیر نظری حوزه در تنها انسانی علوم در تحول البته

 ندچ بیانات از بخشی به ذیل در.دارد نیز ای توسعه های گیری جهت در بدیلی بی نقش بشری های دانش

 دانش روح انسانی کرد؛علوم خواهیم اشاره انسانی علوم در تحول خصوص در رهبری معظم مقام اخیر سال

 نیانسا علوم آن، روح که است کالبد یک مثل جامعه، یک در برتر تحرکات همه ها، دانش همه حقیقتاً. است

. چیست دنبال ما دانش رویم،می داریم طرف کدام ما که کندمی مشخص د،دهمی جهت انسانی علوم. است

 که دشومی این نتیجه شد، استوار غلط هایبینیجهان و غلط هایپایه بر و شد منحرف انسانی علوم وقتی

 ؛نیست شوخی دارد، غرب که دانشی امروز. رودمی پیش انحرافی گرایش یک سمت به جامعه تحرکات همه

 در متمادی سالهای طول در دانش این اما است؛ تاریخی نظیربی پدیده یک غرب دانش. نیست چکیکو چیز

 االکشیدنب راه در رفته، کار به ظلم راه در رفته، کار به گیریبرده و داریبرده راه در رفته، کار به استعمار راه

 بینش لط،غ نگاه غلط، فکر همان اثر بر این. دکننمی دارند چکار بینیدمی که هم امروز رفته؛ کار به ملتها ثروت

 پدیده یک است، شریفی چیز یک علم خود که - عظمت این با علم این که است غلط گیریجهت و غلط

 شمهسرچ مادی تفکرات از غرب در انسانی علوم مبانی.افتدمی کار به جهت ها این در - است کریمی و عزیز

 امالً ک را این باشد، شناخته را آدمهایش باشد، دانسته باشد، خوانده را رنسانس تاریخ که کس هر. گیردمی
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 مبانی آن با ما فکری مبانی اما شده؛ غرب در هم گوناگونی تحوالت مبدأ رسانس خب،. دهدمی تشخیص

 مهه و ارتباطات علوم و فلسفه و شناسیجامعه و روانشناسی از ما که ندارد هم ایرادی هیچ. است متفاوت

 از ما که امگفته بارها من. کنیم استفاده داده، گسترش یا کرده تولید و ایجاد غرب که انسانی علوم هایهرشت

 یاد شرق زا بگیریم، یاد غرب از بگیریم، یاد است الزم. کنیمنمی سرشکستگی احساس وجه هیچ به یادگیری

 که کنیممی سرشکستگی احساس این زا ما. است روشن اینکه خب، - «بالصّین ولو العلم اطلبوا» - بگیریم

 اگردیش بود؛ شاگرد شودنمی که همیشه. نشود منتهی ما خود تفکر قدرت و آگاهی و دانایی به یادگیری این

 اهندخومی بوده؛ همین قدیم از غرب استعماری سیاست خواهند؛نمی را این هاغربی. شویم استاد تا کنیممی

  .باشد داشته وجود علمی مسائل در ایدرجه دو یک ای،هویتی دو یک تبعیضی، یک دنیا در

 ها،دانشگاه به هم - دادم هشدار مسموم ذاتاً دانش های این خطر و هادانشگاه در انسانی علوم درباره بنده اینکه

 ماهیتاً  که دارد محتواهایی است، رایج امروز که ایانسانی علوم این. است همین خاطر به - مسئوالن به هم

 یدیگر حرف است؛ دیگری بینیجهان بر متکی است؛ اسالمی نظام و اسالمی حرکت با مخالف و معارض

 دآینمی مدیران همین شوند؛ می تربیت آنها اساس بر مدیران شد، رایج اینها وقتی. دارد دیگری هدف دارد،

 رقرا غیره و غیره یت،امن خارجی، داخلی، سیاسی مسائل رأس در کشور، اقتصاد رأس در دانشگاه، رأس در

 از نهزمی این در را اسالمی نظریات موظفند که هستند هاییپشتوانه دین علمای و علمیه هایحوزه. گیرندمی

 هایازیسزمینه برای ریزی،برنامه برای بگذارند، اختیار در را آنها کنند، مشخص بکشند، بیرون الهی متون

 ظامن لذا است؛ اسالمی نظریات و نظرصاحب علمای و دین مایعل اشپشتوانه اسالمی نظام پس. گوناگون

 زا یکی شک بی گفت باید نهایت در اما.اوست گاهتکیه چون است، علمیه هایحوزه از حمایت به موظف

 وزهح و ها دانشگاه در ایجابی نگاه اسالمی گفتمان سوی به حرکت و فعلی وضعیت از رفت برون های راه

 غربی های اندیشه بزرگ کنندگان مصرف به نیز حوزه حتی و ما دانشگاه که کرد انکار نتوا نمی امروز.  است

 امید.نداریم انسانی علوم و اندیشه سطح در ای گسترده تولیدات هنوز ما که درحالی این و اند شده تبدیل

 .باشند هشتدا انسانی علوم در تحول خطر وظیفه به پیشی از بیش توجه دانشگاه و حوزه نظران صاحب است

 انسانی علوم  وضعیت 

 توضعی اجتماعی، و فردی زندگی مختلف های ساحت بر انسانی علوم گسترده تأثیر و اهمیت رغم علی

 امالً ک شکل به و غربی متون ترجمه طریق از علوم این. است ناگوار بسیار ایران در علوم این حال و گذشته

 مک یا بهره بی اسالمی های اندیشه و علوم از آنها اردکنندگانو که آنجا از و. است شده کشور وارد وارداتی

 ند،ا کرده کشور وارد مختلف های شکل به و اند پذیرفته کامالً بوده غربی متون در را آنچه اند بوده بهره

 مادی بانیم بر اساساً چون باشد می دینی باورهای در سستی یا اعتقادی بی علوم، این نتیجه که است بدیهی
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 وضعیت نای به متعددی موارد در انقالب معظم رهبر.باشند می استوار پوزیتویستی گرایی تجربه و ییگرا

 گری مادی یشمبنا که هستند هائی فلسفه بر مبتنی انسانی، علوم مباحث از بسیاری: فرمایند می اشاره ناگوار

 نگاه ننداشت است، متعال ندخداو قبال در انسان مسئولیت عدم است، انسان انگاشتن حیوان مبنایش است،

 تند،نوش و گفتند ها غربی که را آنچه کنیم، ترجمه را انسانی علوم این خوب،. است جهان و انسان به معنوی

 الهی بانیم به اعتقادی بی و تردید و شکاکیت واقع در بدهیم، تعلیم خودمان جوان به بیاوریم را همان ما عیناً

 مطلوبی خیلی چیز این کنیم؛ منتقل ها جوان به درسی های قالب در را خودمان های ارزش و اسالمی و

 ( .8/6/88نیست)دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه ها ، 

 من :فرمایند می قرآنی و دینی های آموزه با ها دانشگاه در انسانی علوم تعارض از مندی گله ابراز با ایشان

 علوم ما - جور همین هم اواخر این بارها، - کردم انشگاهید های مجموعه از ای گالیه انسانی علوم دربارة

 بر تنیمب غرب انسانی علوم. است شده بنا اسالمی و قرآنی مبانی با متعارض مبانی و مبادی بر مان انسانی

 خوب،. است مادی نگاه بر مبتنی غالباً و است آفرینش عالم از دیگری فهم بر مبتنی است؛ دیگری بینی جهان

 ( .28/7/88است)دیدار با بانوان قرآن پژوه کشور ،  غلطی مبنای مبنا، این است؛ غلطی نگاه ،نگاه این

 چند در مهم این ولی اند گفته سخن مسئله این درباره جاری سال در بار چندین گرچه رهبری معظم مقام

 شورای محترم ضایاع با دیدار در 84 سال در ایشان. است شده داده تذکر ایشان سوی از دائماً اخیر سال

 همان به هم انسانی علوم تقریباً شده، انسانی علوم بر که تأکیدی همه این با: فرمایند می فرهنگی انقالب عالی

 باز را مان آغوش ما. است باقی خودش قوّت به اشکال همان همچنان باز و شود می اداره پایه علوم شکلِ

 ادبیات و فلسفه حتّی و تاریخ شناسی، روان شناسی، معهجا های زمینه در االن که هایی حرف و ایم کرده

 (.13/10/84)دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی ، ! شود می دیکته ما برای خارج از است، مطرح

. است شده گفته که هاست سال بلکه نیست جدیدی حرف این کنند می اضافه مطلب این دنبال به ایشان

 جهت از ها دانشگاه فعالیت بیشترین انسانی، علوم حوزه در مشکالت همه ینا با که است توجه شایسته

 این و است انسانی علوم های رشته همین به مربوط آموزشی امکانات و علمی هیأت تعداد و دانشجو جذب

 این ینب در دادند، گزارش ما به که آنچه طبق.است کننده نگران بسیار رهبری معظم مقام تعبیر به مسئله

 قیةب و نور پیام و آزاد و دولتی دانشجوی مثالً نیم و میلیون سه حدود که کشور دانشجوئی عظیم موعةمج

 ار انسان صورت، یک به این! اند انسانی علوم دانشجویان اینها میلیون دو حدود داریم، کشور های دانشگاه

 های هزمین در آماده کتاب داریم؟ درچق اسالمی تحقیقات بومی، کار انسانی، علوم زمینة در ما. کند می نگران

 یا ناسیش جامعه بخواهد و باشد اسالمی بینی جهان به معتقد که مبرزی استاد داریم؟ چقدر مگر انسانی علوم



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

807 

 

 می ها رشته این برای دانشجو همه این که داریم، چقدر مگر بدهد، درس غیره یا مدیریت یا روانشناسی

 ( .8/6/88با جمعی ازاساتید دانشگاه ها ،  است)دیدار کننده نگران این گیریم؟

 انسانی علوم شناسی آسیب

 استادان زا بسیاری هم و متن هم و محتوا هم گرچه گفت باید انسانی علوم فعلی وضعیت از شناسی آسیب در

 ضعیف استادان ناحیه از اصلی مشکل رهبری معظم مقام دیدگاه از ولی باشند می مشکل دارای دروس این

. اند شده غرب علمی اقتدار مقهور و ندارند را غربی دانشمندان های نظریه تحلیل قدرت که باشد می النفس

 همة در اند؛ آورده وجود به انسانی علوم زمینة در ای ممنوعه منطقة یک ها غربی امروز: فرمایند می ایشان

 و هنر و ادبیات و تاریخ تا بگیرید روانشناسی و شناسی جامعه و سیاست و اقتصاد از مختلف؛ های بخش

 دهن به نندک می نگاه و اند شده اینها دلباختة هم النفس ضعیف آدم عده یک. دین فلسفة حتی و فلسفه حتی

. است لطغ و بد که است این مُنزل؛ وحی شود می برایشان اند، گفته آنها چه هر گویند؛ می چه ببینند که اینها

 که یستن این معنایش این اند، رسیده ای نتیجه یک به دنیا نقطة یک در علمی، اقتدار دارای فکر تا چند مثالً

 (.29/10/84)دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق )ع( ، ! است درست اند، فهمیده آنها که آنچه هر

 آن از نقالبا هفرزان رهبر که است ای اندازه به غربی های اندیشه به نسبت استادان این تام تبعیت و شیفتگی

 علوم در بیغر های اندیشه های فرآورده که هستند اساتیدی: فرمایند می و کنند می یاد پرستی بت تعبیر با

 نند؛ک می سجده راحتی به ها بت مقابل در اما نکنید؛ سجده گویند می خدا مقابل در. آنهاست بت انسانی،

 او خود بت آن با متناسب که طوری همان را او فکری ساخت و بافت بدهی، او دست را جوان دانشجوی

 هر استاد این. ندارم اعتقادی هیچ افراد، طور این به بنده. نیست درست و ندارد ارزشی این سازد؛ می است،

است )دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق )ع(  مضرّ نیست، نافع وجودش باشد، دانشمند هم چه

 ،29/10/84.) 

 از کنند می غرب از کورکورانه تقلید اینکه بر عالوه که است این استادان گونه این مشکل ن،ایشا گفته به

 درهای .هستند آشنا غربی منسوخ های نظریه با فقط واقع در و هستند اطالع بی هم علمی جدید دستاوردهای

 دهند یم اجازه وقتی و است بسته غیردارندگانش و ما کشور مثل کشورهایی روی بر ها دانش این از بسیاری

 اه زمینه همة در البته. است افتاده طراوت و نویی از و است شده مالی دست و کهنه که شود منتقل دانش

 های زمینه در که دوستانی به روز آن من. است طور همین هم انسانی علوم های زمینه در است؛ طور همین

 ها عضیب امروز را مطالبی که گفتم بودند، جا این در و کنند می کار کشوری گوناگون های مدیریت و اقتصاد

 و گرفته قرار عمل مورد و آمده بازار به آنها برتر نظریات. است شده منسوخ که کنند، می دنبال جا این در
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 الهدنب آن دارند تازه - هستند آنها حرف مجذوب که کسانی - جا این در تعدادی ولی هستند، کار مشغول آنها

 ( .1/4/83)دیدار با اعضای هیأت علمی و کارشناسان جهد دانشگاهی ، ! کنند می مطرح را ها

 انسانی علوم دغدغه کنند می گمان ای عده و اند داده 83 سال در را هشدارها این معظم رهبر که است جالب

 طوی آن: فرمایند می سال همان در دیگری دیدار در له معظم. است شده طرح ایشان سوی از امسال همین

 مانه اروپایی دانشمند فالن نظرات به اینها دارند، اعتقاد الهی وحی و خدا کالم و قرآن به نسبت مؤمنین که

 دیدیج نظریات جایش و شود می منسوخ و کهنه نظریات آن که اینجاست جالب! دارند اعتقاد بیشتر یا اندازه

. دگیرن می دست در دین یک و مقدس متن یک عنوان به را پیش سال پنجاه نظریات همان اینها اما آید؛ می

 که را خارجی متن همان خبرند؛ بی جدید تحوالت از اینکه دوم مقلدند، که این یکی: دارند عیب دو اینها

 می ما های جوان به امروز و اند داشته نگه خود سینة در مقدس کتاب یک مثل اند، کرده تدریس آنها برای

یان کنند)دیدار با اساتید و دانشجو می مراجعه دیگران به فلسفه فهم برای اام است، فلسفه مهد ما کشور. دهند

 ( .17/4/88دانشگاه های استان همدان ، 

 عهده بر ار تقصیر همه توان نمی و است نیامده وجود به خود به خود مقلدانه، فکر این داشت توجه باید البته

 برنامه یک غربی های نظریه مقابل در تعبد و سوم جهان علمی ماندگی عقب. گذاشت اساتید گونه این

 ابعاد از رهبری معظم مقام دیدگاه از و است شده اجرا و طراحی غربی کشورهای توسط که است استعماری

 ادمر کنند می خیال ای عده فرهنگی، تهاجم گویم می که من.است فرهنگی تهاجم عمیق و پنهان های الیه و

 مسئلة. خالفمم اینجا تا بلند موی با بنده کنند می خیال. کند بلند... اینجا تا ار موهایش پسری مثالً که است این

 تهاجم ماا است؛ فرهنگی تهاجم های شاخه از یکی هم فساد و باری و بند بی البته. نیست این فرهنگی تهاجم

 نمی وت که ردندک تزریق ایرانی باور و مغز به متمادی های سال طول در اینها که است این تر بزرگ فرهنگی

 در ی،انسان علوم در اگر شما االن. کنیم باور را خودمان گذارند نمی. باشی اروپا و غرب رو دنباله باید توانی؛

 و رایج تنظریا خالف بر چنانچه باشید، داشته علمی نظریة یک غیره و ریاضی در و فیزیک در طبیعی، علوم

 ست؛ا فالنی نظریة با مخالف اقتصاد، در شما حرف گویند می و ایستند می ای عده باشد، دنیا شدة نوشته

است)دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه های استان  فالنی نظریة با مخالف روانشناسی، در شما حرف

 ( .17/4/88همدان ، 

 محیط خواهم می من ، باشیم غربی وارداتی های تئوری مراقب باید که دهند می هشدار ایشان رو همین از

 جز هدفی هیچ که غربی وارداتی های تئوری مواظب که بدهم توجه را خودمان دانشجوی جوان و دانشگاه

یان باشند)دیدار با اساتید و دانشجو ندارند، را ما کشور قبیل از کشورهایی با غرب آمیز تحکم روابط آن حفظ

 ( .17/4/88دانشگاه های استان همدان ، 
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 برخالف :فرمایند می معظم رهبر که است جایی تا دیگر های ملت علمی هتوسع به نسبت ها غربی کارشکنی

 هک طور همان. ورزند می اجتناب بتوانند که آنجا تا مقاالت، چاپ از بیان آزادی و دموکراسی خودشان مبانی

 علوم زمینة در خصوص به دارم اطالع من اما است؛ خوب شده، چاپ ما از که مقاالتی حجم کردند، ذکر

 آنها مبانی با اینکه خاطر به چرا؟ کنند؛ نمی چاپ را ما محقق مقالة اصالً I.S.I مجالت از بعضی که نیانسا

 باشیم؛ اشتهد هایی حرف مباحث دیگر و تربیت روانشناسی، فلسفه، دربارة ما است ممکن بله. نیست سازگار

 با که کرده باز را مرزی و یمخواه می ما که چیزی همان رسیده ای نقطه به و کرده تحقیقی ما پژوهشگر

 نمی چاپ را مقاله لذا. نیست سازگار است هماهنگ آن های ارزش با و است غرب که دانش این خاستگاه

 باز لمهک واقعی معنای به دموکراسی لیبرال دنیای کنند می خیال که ها بعضی لوحیِ ساده پاسخ هم این! کنند

 !کنند می کار میزان با هم را علمی پژوهش حتی آنها نه، وید؛بگ تواند می خواهد، می چه هر کس هر و است

 من آنچه به کنید؛ تحقیق ندارید، اطالع شما اگر. است انگیز عبرت و دهنده هشدار چیزهای جملة از این،

 ( .17/10/83رسید)دیدار با وزیر علوم و رؤسای دانشگاه ها ،  خواهید کنم می عرض

 مختلف کشورهای حضور با اسالمی I.S.I مرکز یک دهند می پیشنهاد سخن، ینا ادامه در ایشان دلیل همین به

 آنها به کمتری وابستگی جهانی، I.S.I مجالت با رابطه بر عالوه مسلمان پژوهشگران تا شود تشکیل مسلمان

 .باشند داشته

 العالی( مدظله) ای خامنه اهلل آیت حضرت منظر از انسانی علوم الزامات

 از پس دارد ضرورت و شد نخواهد حل مشکلی انسانی علوم های نارسایی گفتن با قطف که است بدیهی

 و نکرده ااکتف عیوب ذکر به نیز انقالب معظم رهبر. بود چاره فکر به انسانی، علوم ناگوار وضعیت به توجه

 است مالز تهالب. اند فرموده ارائه موجود وضعیت از رفت برون برای را راهکارهایی خویش مختلف بیانات در

 دوینت را گهربار بیانات این کردن عملی جهت الزم اجرایی های برنامه مربوطه ریزان برنامه و گزاران سیاست

 رسیدن برای عام شکل به افزاری نرم نهضت و علم تولید بر اینکه بر عالوه ای خامنه اهلل آیت حضرت. کنند

 ترین همم. دارند انسانی علوم به نیز ای ویژه نگاه کنند می تأکید متعدد موارد در کشور اقتدار و استقالل به

 :است قرار این از اند فرموده انسانی علوم دربارة ایشان که نکاتی

 غرب از تقلید عدم و انسانی علوم در سازی نظریه لزوم و علم تولید-1

 در یگرائ ترجمه ی شیوه و غربی پردازهای نظریه از شرط و قید بی گرفتن الگو رهبری معظم مقام نظر از

 مان میاسال ایرانی هویت با باید انسانی علوم ی زمینه در ما و است خطرناکی و غلط چیز انسانی علوم زمینه

 می ما و ستنی غربی مسیر ، پیشرفت مسیر که چرا کنیم تقلید غرب از نباید و کنیم اجتهاد و سازی نظریه

 ارکان رینت مهم از یکی.  کنیم تولید را اسالمی انسانی لومع بومی شکل اسالمی های برآموزه تکیه با توانیم
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 انسانی معلو ، علوم این جمله از که است بدیهی و است آن ابعاد همة در علم تولید کشور پیشرفت و استقالل

.  نیست مه قدیم شرقِ اردوگاه ی برافتاده و منسوخ مسیر ، نیست غربی مسیر ، پیشرفت مسیرِ.  باشد می

 هر رگریبانگی ها بحران این که دانیم می ، ماست روی پیش همه ، است افتاده اتفاق غرب در که ئیها بحران

 ار خودمان اسالمی - ایرانی مشخصِ مسیرِ بایستی ما پس.  کند حرکت مسیر آن از که شد خواهد کشوری

 اهمیت رهبری معظم مقام دیدگاه از. مناسب سرعت با کنیم؛ حرکت سرعت با را این و بگیریم پیش در

 و راه نقشه علوم این زیرا نیست آن از کمتر یقیناً نباشد فنی و پزشکی علوم از بیشتر اگر علوم دراین استقالل

 که فزاریا نرم نهضت و علم تولید زمینه در رهبری معظم مقام تأکیدات بنابراین. نمایاند می را توسعه الگوی

 انشگاهد دانشجویان و استادان با دیدار در ایشان. شود می نیز انسانی علوم شامل است مستقلی بحث نیازمند

 ت؛نیس طبیعی علوم هم فقط منظورم البته: فرمایند می اشاره نکته همین به جاری سال در کردستان های

 پردازی نظریه د؛کنی فکر بنشینید. ... فلسفه روانشناسی، شناسی، جامعه: نیست آن از کمتر انسانی علوم اهمیت

 ( .27/2/88دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه های کردستان ، کنید)

 هب مربوط علوم اوّل، درجه در است ممکن شود، می صحبت علم از وقتی البته:فرمایند می همچنین ایشان

 و کلّی ورط به من اما - است توجّه مورد بیشتر هم دانشگاه این در که - بیاید نظر به فنّی و صنعتی مسائل

 نیگوناگو مسائل و اقتصادی علوم سیاسی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم. کنم می عرض را این قمطل

 یعنی - علمی اندیشی نو و نوآوری به است، الزم علمی صورت به کشور یک و جامعه یک اداره برای که

 ( .9/12/79دارد)دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، احتیاج - اجتهاد

 سازی ظریهن فکر به کنید، تحقیق:... فرمایند می شیراز های دانشگاه دانشجویان و اساتید با دیدار در له معظم

 رناکخط و غلط را گرائی ترجمه شیوة و غربی های پردازی نظریه از شرط و قید بی گرفتن الگو. باشید

اریم)دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه های شیراز د احتیاج سازی نظریه به انسانی علوم زمینة در ما. بدانید

 ،14/2/87. ) 

 قرآنی مبنای بر اسالمی انسانی علوم-2

 انسانی علوم تحول در اینکه جز نداریم ای چاره ما و است الهی غیر و مادی انسانی علوم در غرب مبنای

 و الماس ، است علم مشوق دین و وردآ می بر سر دین بستر از علم که خودمان دینی و الهی بینی جهان طبق

 هل معظم.  اند کرده تاکید موضوع این بر همواره انقالب معظم رهبر لذا. دهیم قرار تحول این مبنای را قرآن

 می دین دل از علم ، ما بینی جهان در:  اند فرموده ها دانشگاه اساتید از جمعی با دیدار در 1383 سال در

 گیریم یم قرآن از ما که ای دینی جهانبینی ، شناسیم می ما که دینی.  است دین ، علم مشوق بهترین و جوشد

 و ضاق و تقدیر از و الهی مشیت از و توحید از و ماوراءالطبیعه از و انسان از و آفرینش از ما که تصویری ،
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 اریخت در شما را اش نمونه.  است علم ی کننده تشویق و تولیدکننده لذا ؛ است سازگار علم با داریم، قدر

 در آنروز تا هک گرفت اوج آنچنان اسالم تشویق اثر بر اسالم ی اولیه قرون در علمی حرکت ببینید ؛ کنید نگاه

 نف و تحقیق و دانش و بود ممزوج و آمیخته هم با دین و علم و - ها زمینه ی همه در - بود سابقه بی دنیا

 علوم زمینه در قرآنی های پژوهش انجام رهبری، معظم ممقا اکید های توصیه از.  کرد پیشرفت خود حد در

 جهات زا را او است، انسان هدایت کتاب قرآن که آنجا از. است قرآنی مبانی بر علوم این گذاری پایه و انسانی

 لومع به مربوط های نظریه اتکای و قرآنی های آموزه به توجه بنابراین. است داده قرار توجه مورد مختلف

 می شورک پژوه قرآن بانوان با دیدار در ایشان. باشد می ضروری بسیار بلکه ممکن تنها نه قرآن بر انسانی

 جازها را اسالمی تحقیقی فکر هیچگونه اینکه بدون ای، ترجمه صورت به ما را انسانی علوم این: فرمایند

 می تعلیم را اینها لفمخت های بخش در و خودمان های دانشگاه تو آوریم می کند، پیدا راه آن در بدهیم

 ژوهشپ مهم های بخش از یکی. کرد پیدا باید قرآن در را انسانی علوم اساس و پایه و ریشه که حالی در دهیم؛

 در ار انسانی علوم مبانی و کرد توجه قرآن دقائق و نکات به گوناگون های زمینه در باید. است این قرآنی

 فکرینمت وقت آن شد، این اگر. است مهمی و اساسی بسیار کار یک این. کرد پیدا و کرد جستجو کریم قرآن

 بنا ار رفیعی بناهای اساس و پایه این بر توانند می انسانی مختلف علوم در نظران صاحب و پژوهندگان و

 داشتند رفتپیش انسانی علوم در که کسانی و ها غربی دیگران، های پیشرفت از توانند می وقت آن البته. کنند

 بر متوقف گراندی نظریات از استفاده سخن این باشد..براساس قرآنی مبنای باید مبنا لکن بکنند، هم دهاستفا ،

 گاهی تأکید این. باشد شده اخذ قرآن نظر و باشد گرفته صورت قرآنی های پژوهش آن از پیش که است این

 ومعل زمینة در ما: است تهگرف صورت له معظم سوی از اسالمی های آموزه به نگاه با و تر عمومی شکل به

 حقوق، توان می آن اساس بر که هم ای اساسی مفاهیم و مواد. داریم نوآوری و تحقیق به احتیاج انسانی

 حقیقی معنای به کرد، فراوری و تولید و داد شکل را انسانی علوم اساسی های بخش سایر و سیاست اقتصاد،

کنیم)دیدار با دانشجویان و اساتید  استفاده آن از باید که رددا وجود ما اسالمی عمیق و عریق فرهنگ در کلمه

 ( .9/12/79دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،

 علمی تحجر از دوری-3

 دجمو گذشتگان های نظریه بر محقق، که است این علمی نواندیشی مقدمات مهمترین از که است بدیهی

 در شده ارائه اییه نظریه چنانچه. بپردازد علمی قتحقی به تعصب بدون و باز فضایی در بتواند تا باشد نداشته

 هبرر گذشت که گونه همان. شود می بسته علمی رشد گونه هر راه شود تلقی فرض پیش عنوان به علمی هر

 تهدانس غربی دانشمندان های نظریه چرای و چون بی پذیرش را انسانی علوم مصائب از یکی انقالب معظم

 رتعبا دانشگاهها مهم وظایف از یکی: فرمایند می همچنین ایشان. کردند ادی پرستی بت نوعی به آن از و
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 یستاییا تحجّر، محیطها، همة در نیست؛ دینی افکار و محیط بالی فقط تحجّر، مسأله. علمی نواندیشی از است

 یک دباش شدنبال به درستی منطق که این بدون شده تحمیل انسان بر که گراییهایی جزمی به بودن پایبند و

 زمینه در که است این شود، می محسوب آرمانی وظیفه دانشگاهی و علمی محیط یک برای آنچه. بالست

 نوآوری ؛نیست علم انتقال فقط علم، تولید. است این علم تولید واقعی معنای. باشد نواندیش علمی، مسائل

 ( .9/12/79عتی امیر کبیر ،است)دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه صن اهمیت اوّلِ درجه در علمی

 علمی شهامت-4

 داشتن بر عالوه امر این است ساختارشکنی نیازمند جمودگرایی، از دوری و علمی نواندیشی که آنجا از

 وآورین برای البته: فرمایند می انقالب معظم رهبر. است علمی شجاعت و جرئت نیازمند گسترده معلومات

 میعل قدرت یکی: است الزم چیز دو - شود می تعبیر اجتهاد به آن از اسالمی معارف فرهنگ در که - علمی

 فراوان مجاهدت و الزم علمی ذخیره وافر، هوش. است مهمی چیز علمی قدرت البته. علمی جرأت دیگری و

 بسا ای. نیست کافی این اما است؛ الزم علمی، قدرت آمدن دست به برای که است عواملی از فراگیری، برای

 ار علم کاروان ندارد؛ کاربُرد جا هیچ آنها علمی انباشته ذخیره اما برخوردارند، هم علمی قدرت از که کسانی

ا )دیدار ب .است الزم علمی جرأت بنابراین. رساند نمی اعتال به علمی لحاظ از را ملت یک و برد نمی جلو

 ( .9/12/79دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،

 سازی فرهنگ-5

 مساله این .است دشوار بسیار پردازی نظریه دارد، تقلیدی حالت بیشتر علم که ها دانشگاه کنونی فضای در

 نبالد به معظم رهبر.  است دانشجویان و استادان سطوح همه در انسانی علوم به خاص نگاه یک ایجاد نیازمند

. بشود فرهنگ یک باید که گویم می جهت نای از من را این: فرمایند می تحجر از پرهیز و نواندیشی بر تأکید

ا هست)دیدار ب هم علمی محیط کلّ و دانشجویان آن، مخاطب نیست؛ اساتید مخصوص فقط اندیشی، نو این

 ( .9/12/79دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،

 نقادانه نگاه با روز های دانش از استفاده -6

 فین معنای به دارند ها غربی از علوم اخذ شیوه به که انتقادی که اند شده متذکر بارها انقالب فرزانه رهبر

 هب رابطه این که دهند می هشدار ولی دانند می الزم را روز علوم با ارتباط ایشان. باشد نمی علوم این کامل

 پذیرش قابل ودش وممعل تا کرد ارزیابی را آنها نقادانه نگاه با باید بنابراین. نباشد تام پذیرش و طرفه یک شکل

 از کنید؛ ردازیپ نظریه کنید؛ فکر بنشینید.خیر یا هستند اصالح نیازمند آیا پذیرش صورت در و خیر یا هستند

 جملة از نای. کنیم برمال را آن غلط نقاط و بیفزاییم چیزی آن بر کنیم؛ استفاده دنیا در ها دانش این موجودی



 «یاخامنه اهللیتآچیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی از دیدگاه »اولین همایش ملی 

813 

 

است)دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه های کردستان ،  فتپیشر حتمی الزامات جزو که است کارهائی

27/2/88. ) 

 ایشان .باشد می تأکید مورد له معظم توسط که هاست سال آنها نقد با همراه غربی علوم از استفاده تذکر این

 هدهمشا ما علمی فضای در که چیزی آن: فرمایند می چنین کشور علمی نخبگان با دیدار در 1378 سال در

 متون ما که است سال ها ده که است این گردد می محسوب بزرگ عیوب از یکی من نظر به که شود می

 در اما یم؛کن می تعلّم و تعلیم آنها اساس بر و کنیم می حفظ خوانیم، می کنیم، می تکرار را خارجی و فرنگی

 گرفت؛ فرا هرکسی از را دانش و خواند را علمی متون باید! یابیم نمی خدشه ایجاد و سؤال قدرت خودمان

 اشند،ب داشته را علم پیشبرد جرأت که کارآمدی و استوار و قوی های روح با خود، تعالی روند در باید علم اما

 است)دیدار با دانشجویان آمده وجود به گونه این دنیا در علمی های انقالب. برود پیش بتواند تا شود همراه

 حوزه در غرب با ما رابطه که ورزند می تأکید همچنین ( . ایشان9/12/79کبیر ،  و اساتید دانشگاه صنعتی امیر

 قدر نآ پذیریم، می را آنان های نظریه از برخی که گونه همان یعنی. باشد دوسویه رابطه یک باید نیز علوم

 رابطة ایدب علم زمینة در کشورها بین رابطة. بپذیرند آنان و کنیم مطرح هایی نظریه بتوانیم که باشیم قوی

 ادیاقتص مسائل باب در که همچنانی. باشد داشته وجود توازن و تعادل آن در یعنی باشد؛ واردات و صادرات

 در کند، می غبن احساس و شود می منفی ترازش شد، صادراتش از بیشتر وارداتش کشوری اگر بازرگانی، و

 یدکن می وارد که اندازه همان به حداقل اما ندارد؛ بیعی کنید، وارد را علم. باشد جور همین باید هم علم زمینة

 اشید،ب دیگران علم خوان خوار ریزه دائماً شما اگر والّا. باشد طرفه دو جریان باید. کنید صادر - بیشتر یا -

 ( .9/12/79نیست)دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،  پیشرفت این

 داخلی فرهنگی میعل میراث از استفاده-7

 البته. است اسالمی و ایرانی گذشتگان علمی گرانبهای مواریث گیرد، قرار توجه مورد باید که اموری دیگر از

 در باید و باشد نمی نظر مورد فعالً آنها کردن روز به و فرهنگی و علمی عظیم منابع این از استفاده چگونگی

 مندارزش اسالمی ملی سرمایه این به توجه اصل است مهم اینجا در آنچه شود، بررسی تفصیل به خود جای

 علوم های رشته از بخشی در ما.است گرفته قرار معظم رهبری تأکید مورد بارها مهم بسیار مساله این. است

 به رآمدس دنیا در رشته این در امروز که هستیم کسانی از جلوتر خیلی. هستیم دنیا از جلوتر ها قرن انسانی،

 هنر، خ،تاری فلسفه، ادبیات، انسانی؛ علوم گوناگون های رشته در نکنیم؟ دنبال را اینها چرا. یندآ می حساب

 دقت درست اگر اما آمده، غرب از اگرچه که هست هم دیگر انسانی علوم از بعضی. داریم سابقه خیلی ما

 اروپای. است اسالمی - رانیای روح و تفکر از است، گرائی تجربه و عقالنیت از عبارت که آن خمیرمایة کنیم،

 تنظیم کلش این به را شناسی جامعه و روانشناسی و مدیریت و اقتصاد و شناسی زیست توانست نمی خرافاتی
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 این به و آنجا در رفت که بود اسالمی ایران عمدتاً و شرق گرائی تجربه و گرایی علم تفکر سوغات این،. کند

 دستاوردهای از کورکورانه تقلید از انتقاد از پس ایشان ( .12/6/86شد)دیدار با نخبگان جوان ،  منتهی تحول

 دین، لسفةف فلسفه، تاریخ، ما کنید؛ نگاه خودتان مبانی به شما:فرمایند می انسانی علوم زمینه در غرب علمی

 در لمع یک صورت به و اند ساخته را آنها حتی دیگران که دیگری انسانی علوم از بسیاری و ادبیات، و هنر

 خود دینی و فرهنگی علمی، میراث و فرهنگ در آن مواد - اند داده آن به علمی بنای یک یعنی - اند آورده

بسازیم )در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق  مستقل و چنینی این بنای یک باید. دارد وجود ما

 ایهم و ها پایه انسانی، علوم از بسیاری که نیست شکی: کنند می اضافه همچنین ( . ایشان29/10/84)ع( ، 

ما)در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه امام  خود گذشتة فرهنگ در یعنی دارد؛ جا این در محکمی های

 ( .29/10/84صادق )ع( ، 

  داخلی پژوهشگران به اعتماد-8

 اسالمی و ایرانی فرهنگ و نیازها با متناسب علمی پردازی نظریه و علم تولید یعنی بزرگی کار چنین انجام 

 این و یایدب خارجی پژوهشگر فالن داشت انتظار توان نمی طبیعتاً و شود انجام ایرانی پژوهشگران توسط باید

 و ارندد را هوش کافی بهره ایرانی پژوهشگران اینکه بر تأکید با رهبری معظم مقام. دهد انجام ما برای را کار

 ماندگی عقب علمی، لحاظ از پیشرفتة دنیای از ما ماندگی عقب: فرمایند می. دهند امانج کاری چنین توانند می

 لتم که است این هم علت. بریم می رنج او از و فهمیم می را این دانیم، می را این است؛ توجهی قابل و زیاد

 هوش رایدا که است ملتی ما ملت. است حقم حاال بگوید که نیست متوسط زیر هوشِ دارای ملت یک ما

 گویند، می کنند ، می ذکر ها خیلی. گویند می همه شده؛ ثابت که است حرفی این است؛ جهانی متوسط باالی

 با ( . ایشان24/9/87)دیدار با اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت ، . شود می مشاهده هم آثارش

 ردهک تحصیل و مؤمن جوانِ دانشمندان ما تانهخوشبخ امروز: فرمایند می جوان نیروهای از استفاده بر تأکید

 به یانسان علوم عرصة در کلمه، واقعی معنای به و فراگیر علمی حرکت یک توانند می که داریم با ایمان های

 (. 29/10/84بشود )در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق )ع( ،  استفاده باید اینها از آورند ؛ وجود

 علمی( مرجعیت) اصلی هدف هب توجه-9

 ظریهن درکنار نظریه چند ارائه صرفاً انسانی علوم در علمی نواندیشی از مقصود رهبری معظم مقام دیدگاه از

 هب رسیدن و جهانی علمی های قله فتح باید حرکت این اصلی هدف ایشان ازدیدگاه.نیست دیگران های

 و یایندب ما سراغ به دیگران و بزنیم علم جهان در را ولا حرف که برسیم جایی به یعنی باشد علمی مرجعیت

 بارها هطورک دردنیا؛همین باشد علمی مرجعیت باید هم هدف.برسد علمی عزت به باید کشور.ببرند استفاده

 به علمی محصوالت به دستیابی و علم برای ناچارید امروز شما که طور همین یعنی. ایم کرده عرض
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 دانش، ویندةج که برسیم آنجا به باید دیگرند، کشورهای به مربوط که کنید مراجعه ییها کتاب به دانشمندانی،

 دانش از تواندب تا بگیرد یاد را شما زبان باشد مجبور شما؛ کتاب سراغ شما، سراغ بیاید مجبورباشد علم، طالب

 نجاییای. است عملی که است چیزی این.نیست هم خام آرزوی یک این.باشد این باید هدف. کند استفاده شما

 آمد می حساب به خام آرزوهای جزو روزی یک هم داریم،این قرار فناوری و علمی لحاظ از امروز ما که هم

 (.24/9/87)دیدار با اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت ، 

 شتابان و وقفه بی حرکت-10

 چند هر اتافتخار برخی به دستیابی به نتوا نمی علمی مرجعیت عالی هدف این به رسیدن برای است بدیهی

 سال این در.است الزم شتابان و مستمر سریع، حرکتی بزرگ، مقصود این به وصول برای بلکه شد غره بزرگ،

 حقیقت به اهتمام خود، به بازگشت افزاری، نرم نهضت علم، تولید نهضت و علم تولید مسئلة که اخیر های

 این است مهم آنچه...  است؛ آمده وجود به حرکت این در جهشی حالت یک شده، مطرح ها دانشگاه در

 هک آنچه. هستیم مزمن ماندگی عقب دچار علمی مسائل زمینة در ما. کند پیدا ادامه باید جهش این که است

 سرعت این باید ما. است سریع حرکت ادامة مسئلة - کرد خواهم عرض هم بعد حاال من که - دارد اهمیت

. نیمک توقف اندکی ما که نیست جایز هیچ بدهیم؛ ادامه ها سال دارد، وجود ما علمی حرکت در که را شتابی و

 (.24/9/87)دیدار با اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت ، 

 گذاری سرمایه و ریزی برنامه ضرورت-11

 جامان برای گذاری یهسرما. باشد می ربط ذی مسئولین سوی از ریزی برنامه نیازمند حرکتی چنین انجام

 است اموری جمله از... و ویژه گران پژوهش تربیت و جذب ها، پژوهش ساماندهی بنیادین، های پژوهش

 انقالب عالی شورای رهبری معظم مقام دیدگاه از نیز حرکت این اصلی مسئول. است ناپذیر اجتناب که

 همتوج را اصلی مسئولیت آمیز، گالیه حنیل با شورا این اعضای دیدار در 1384 سال در ایشان است فرهنگی

 که نیست حرفی حرف، این و بکنیم اساسی کار یک انسانی علوم زمینة در باید ما: فرماید می و کرده آنان

 کسانی چه. کند پیدا تحقق باید و شده گفته که هاست سال حرف، این نه، باشد؛ رسیده کسی ذهن به امروز

 آنها با متعال خدای پیش شاءاللَّه ان ما که ای مجموعه همان و حاضر موعةمج این بکنند؟ را کار این باید

کرد)در دیدار شورای  سؤال متعال خدای اگر بربیایند؛ هم احتجاج عهدة از امیدواریم و کرد خواهیم احتجاج

 ( .13/10/84عالی انقالب فرهنگی ، 

 اندیشی آزاد و علمی نواندیشی-12

 ظرن به فنی و صنعتی مسائل به مربوط علوم ، اول ی درجه در است ممکن ، شود می صحبت علم از وقتی

 لومع ، سیاسی علوم ، اجتماعی علوم ، انسانی علوم. کنم می عرض را این مطلق و کلی طور به من اما بیاید
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 ون به است، الزم علمی صورت به کشور یک و جامعه یک ی اداره برای که گوناگونی مسائل و اقتصادی

 از است عبارت ها دانشگاه مهم وظایف از یکی. دارد احتیاج - اجتهاد یعنی ‐ علمی اندیشی نو و آوری

 ، اه محیط ی همه در ؛ نیست دینی افکار و دینی های محیط بالی فقط تحجّر، ی مسأله. علمی نواندیشی

 به درستی قمنط اینکه بدون - شده تحمیل انسان بر که هایی گرایی جزمی به بودن پایبند و ایستایی ، تحجّر

 شود یم محسوب آرمانی ی وظیفه دانشگاهی و علمی محیط یک برای که آنچه.  بالست یک - باشد دنبالش

 ، لمع تولید.  است این علم تولید واقعی معنای.  باشد نواندیش ، علمی مسائل ی زمینه در که است این ،

 که گویم می جهت این از من را این.  است اهمیت اوّلِ ی درجه در علمی نوآوری ؛ نیست علم انتقال فقط

 محیط کلّ و دانشجویان ، آن مخاطب ؛ نیست اساتید مخصوص فقط ، اندیشی نو این.  بشود فرهنگ یک باید

 و علمی های زمینه همهی در و فلسفه انسانی، علوم فرهنگ، اقتصاد، در بخواهیم اگر.   است هم علمی

 نآ مترجمی حاال و کرده پیدا هم طرفدار عده یک و گفته جایی در فردی که نظری آن چارچوب در فرهنگی

 به فکر«  کاغذباد»  در ما. است شدن آن چارچوب در یعنی ؛ ایم گرفته یاد را آن ما خود یا کرده ترجمه را

 به هدمش ی دنباله بلکه ، نیست آزاداندیشی این کنیم، حرکت ، زدن دست غیرقابل مقدس شیء یک عنوان

 آن نخ ، است کاغذباد ی دنباله اما ، کند می پرواز هوا در کند می خیال.  گوییم می کاغذباد ها، بادبادک این

 آن دبای که است خاصی محیط ، آزاداندیشی محیط.  نیست آزاداندیشی کار این. است دیگر یکی دست هم

 (.29/10/84شگاه امام صادق )ع( ، )در دیدار با اساتید و دانشجویان دان شماهاست کار هم آن کرد؛ ایجاد را

 انسانی علوم تحول در مسوول نهادهای

 هک باشند می مسوول انسانی علوم در تحول دار طالیه عنوان به نهاد چند ای خامنه اهلل آیت حضرت نظر از

 رتوزا و فرهنگی انقالب عالی شورای ، ها دانشگاه ، علمیه های حوزه به توان می نهادها این ترین مهم از

 .کرد اشاره علوم

 موظفند که هستند هائی پشتوانه دین علمای و علمیه های حوزه:  دین علمای و علمیه های حوزه:  الف

 ختیارا در را آنها ، کنند مشخص ، بکشند بیرون الهی متون از( انسانی علوم)زمینه این در را اسالمی نظریات

 و نماسی در تحول و انسانی علوم در اصالح.  گوناگون ایه سازی زمینه برای ، ریزی برنامه برای ، بگذارند

 در نیز اه پایه این اصالح و نیست پذیر امکان غربی انسانی علوم معرفتی های پایه اصالح بدون تلویزیون

 ویاندانشج و اساتید با دیدار در سال همان در ایشان.  است دین علمای و علمیه های حوزه با موثر ارتباط گرو

 ینمؤثر که آقایانی آن به هم فرهنگی انقالب عالی شورای جلسة در من:  فرمایند می( ع)صادق امام دانشگاه

 ام تهگف جلسه آن در.  دارید کشور این در را فرهنگی مهندسی جایگاه شماها که ام گفته ، هستند فرهنگ در

 علوم روی جا این ما اگر.  خود یجا به کدام هر ؛ پایه علوم و انسانی علوم: دارد وجود اصلی شاخة تا دو که
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 کنیم نمی کیهت زیستی علوم و شیمی و فیزیک و ریاضی روی که نیست این معنایش ، کنیم می تکیه انسانی

 علوم ؛ دارند کسانی و مردانی خودشان برای هم آنها ؛ دارم صددرصدی تکیة یک بنده هم جا آن ؛ چرا ،

 لی؛اص شاخة دو - شاخه دو این روی باید.  باشد داشته شانخود برای کسانی و مردان بایستی هم انسانی

 پیش که این ات بشود تبلیغی و پولی ، علمی ، فکری گذاری سرمایه کشور، در پایه علوم و انسانی علوم یعنی

کنید)در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق )ع( ،  دنبال اعال حدّ در بایستی را علم. بروند

29/10/84.) 

 هشدار مسموم ذاتاً های دانش این خطر و ها دانشگاه در انسانی علوم ی درباره بنده اینکه:  دانشگاهیان:  ب

 است رائج امروز که ای انسانی علوم این.  است همین خاطر به - مسئوالن به هم ، ها دانشگاه به هم - دادم

 یبین جهان بر متکی است؛ اسالمی نظام و المیاس حرکت با مخالف و معارض ماهیتاً که دارد محتواهائی ،

 تربیت آنها اساس بر مدیران ، شد رائج ها این وقتی.  دارد دیگری هدف ، دارد دیگری حرف ؛ است دیگری

 داخلی سیاسی مسائل رأس در ، کشور اقتصاد رأس در ، دانشگاه رأس در آیند می مدیران همین ؛ شوند می

 میمه بسیار ی مقوله انسانی علوم و نیست مادی علم فقط ، علم.  گیرند می قرار غیره ، امنیت ، خارجی ،

 علم مولد احساس ، نفس عزت احساس ، کلمه حقیقی معنای به باید ما ، علوم های رشته ی همه در.  است

.  بیاوریم وجود به علمی ی جامعه یک و ملت یک عنوان به خود در را ایجادکردن علمی فتوحات و بودن

 مرانچ شهید تراز در انسانِ پرورش دانشگاه در. هاست دانشگاه ارکانش ترین مهم از یکی کیست؟ کارِ این

 دائم، رحضو این کند؛ کار چه بایست دانشگاه در میداند بسیجی استاد پس خب. داریم الزم را این است؛ الزم

. شد فتهگ که معناهاست این به بسیجی استاد برای مجاهدانه و مخلصانه حضور این بهنگام، و بجا حضور این

 فقط داستا. است مهمی و برجسته بسیار نقش آموزشی های محیط در استاد نقش. دارد نقش خیلی استاد و

 تأثیر. ستا کننده تربیت استاد، باشد؛ مربی میتواند استاد روش و استاد منش بلکه نیست؛ دانش یآموزنده

 یشترب متعلم مادی و معنوی و علمی پیشرفت در مؤثر عوامل ییهبق تأثیر از الظاهرعلی شاگرد، روی استاد

 آموزدانش ای دانشجو یمجموعه یک را، کالس یک میتواند استاد گاهی. است بیشتر خیلی که بعضی از است؛

 را ارفمع یا دینی علوم یرشته حتماً نیست هم الزم. متدین های انسان به کند تبدیل بجا یجمله یک با را

 علوم - دیگری درس هر در یا ریاضی، درس در یا فیزیک، درس در جا یک گاهی شما نه، کند؛ تدریس

 قرآن ییهآ یک از خوب یاستفاده یک یا کنید، جاری زبانتان بر کلمه یک میتوانید - انسانی غیر و انسانی

 تبدیل ار او و میماند جوان این دل در که بکنید الهی صنع و پروردگار قدرت به اشاره انگشت یک یا بکنید،

 هب دانش مرزهای از عبور لزوم و علم تولید دانشگاهها در. است اینجوری استاد. مؤمن انسان یک به میکند

 یشرفتپ سرعت امروز. است نویدبخش و کننده خرسند من برای خیلی این. شده تبدیل عمومی گفتمان یک
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 ازب باشد بیشتر مانسرعت چه هر دارد، ما کشور هک گذشته هایماندگیعقب به توجه با اما است؛ خوب ما

 ما بریم؛ب بهره فراوان شتابِ  از کنیم؛ استفاده برمیان راههای از برویم؛ پیش خیلی باید ما. نیست زیادی هم

 علوم، نای منزلت و جایگاه تقویت: با انسانی علوم ارتقاء و تحول. باشیم داشته تولید علوم یهمه در باید

 و کمی ارتقاء آموزشی، هایروش و هابرنامه و متون در بازنگری و اصالح انگیزه، با و مستعد افراد جذب

 غربی سیرم پیشرفت، مسیرِ.  آزاداندیشی و نقد پردازی،نظریه ترویج و پژوهشی فعالیتهای و مراکز کیفی

 است، افتاده اتفاق ربغ در که بحرانهائی. نیست هم قدیم شرقِ اردوگاه یبرافتاده و منسوخ مسیر نیست،

. ندک حرکت مسیر آن از که شد خواهد کشوری هر گریبانگیر بحرانها این که میدانیم ماست، روی پیش همه

 با کنیم؛ حرکت سرعت با را این و بگیریم پیش در را خودمان اسالمی - ایرانی مشخصِ  مسیرِ بایستی ما پس

 . مناسب سرعت

 مبنایش هک هستند هائی فلسفه بر مبتنی انسانی، علوم مباحث از اریبسی:  فرهنگی انقالب عالی شورای: ج

 ، ستا متعال خداوند قبال در انسان مسئولیت عدم ، است انسان انگاشتن حیوان مبنایش ، است گری مادی

 اه غربی که را آنچه ، کنیم ترجمه را انسانی علوم این ، خوب.  است جهان و انسان به معنوی نگاه نداشتن

 بی و دتردی و شکاکیت واقع در ، بدهیم تعلیم خودمان جوان به بیاوریم را همان ما عیناً ، نوشتند و دگفتن

 این کنیم؛ منتقل ها جوان به درسی های قالب در را خودمان های ارزش و اسالمی و الهی مبانی به اعتقادی

 مجموعه رد هم بگیرد؛ قرار وجهت مورد بایستی که است چیزهائی ی جمله از این.  نیست مطلوبی خیلی چیز

 جااین در که گیری تصمیم مرکز هر در هم فرهنگی، انقالب عالی شورای در هم علوم، وزارت مثل دولتی های

 .ها دانشگاه بیرون و ها دانشگاه خود از اعم دارد؛ وجود

 یردگ می انجام زمینه ینا در فرهنگى انقالب عالى شوراى در آنچه بر عالوه که دارم اطاّلع و شنیدم من البتّه

 خوب کارها این که دهند، می انجام دارند خودجوش و مهم کارهاى زمینه این در هم دانشگاه متعدّد اساتید ،

 نتایج انشاءاهلل تا ، کند افزایى هم یکدیگر با کارى ى مجموعه دو این یعنى ؛ بگیرد قرار صراط یک در است

 .بشود زمینه این در کشور دانشگاه عاید و کشور عاید

 است ریگ مادی مبنایش که هستند هائی فلسفه بر مبتنی ، انسانی علوم مباحث از بسیاری:   علوم وزارت.د

 معنوی گاهن نداشتن ، است متعال خداوند قبال در انسان مسئولیت عدم ، است انسان انگاشتن حیوان مبنایش ،

 عیناً ، نوشتند و گفتند ها غربی که را آنچه ، کنیم هترجم را انسانی علوم این خوب،.  است جهان و انسان به

 و لهیا مبانی به اعتقادی بی و تردید و شکاکیت واقع در بدهیم، تعلیم خودمان جوان به بیاوریم را همان ما

 تنیس مطلوبی خیلی چیز این کنیم؛ منتقل ها جوان به درسی های قالب در را خودمان های ارزش و اسالمی

 وزارت مثل دولتی های مجموعه در هم بگیرد؛ قرار توجه مورد بایستی که است چیزهائی ی جمله از این. 
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 از اعم ؛ دارد وجود اینجا در که تصمیمگیری مرکز هر در هم ، فرهنگی انقالب عالی شورای در هم ، علوم

 .ها دانشگاه بیرون و ها دانشگاه خود

 ألهمس است، مطرح - انسانی علوم ، پایه علوم - علوم این به پرداختن زمینهی همین در که دیگری ی مسأله

 هک ببینیم ما.  است علوم وزارت سنگین وظایف آن از یکی هم این که هاست دانشگاه خروجی ، ورودی ی

 اه دانشگاه از ما خروجی بعد ، کنند جذب هایی رشته چه برای و کنند جذب را کسانی چه ها دانشگاه واقعاً

 نیازهای یا ، ماست فعلی نیاز که گذرا نیازهای یا حاال ؛ داریم نیاز بیشتر آنها به ما که شدبا هایی رشته چه در

 ىکنندهتربیت و مفید و صحیح وقتىآن انسانى علوم.شود داده ترتیبی یک بایستی هم مسأله این برای.  بنیانی

 اشد؛ب الهى بینىجهان و الهى رتفکّ براساس که رساند خواهد نفع جامعه و فرد به و بود خواهد انسان صحیح

  .کرد فکر کرد، کار بایستى این روى ندارد؛ وجود کنونى وضع در انسانى علوم هاى دانش در امروز این

 و اساسی ارک این بشود؛ تدوین باید انسانی علوم تحوّل فلسفیِ و علمی مبنای که است این کار تریناساسی

 اصالح نبدو تلویزیون و سینما در تحول و انسانی علوم در اصالح. بگیرد انجام بایستی که است اوّلی کار

 هایحوزه با موثر ارتباط گرو در نیز هاپایه این اصالح و نیست امکانپذیر غربی انسانی علوم معرفتی هایپایه

 که کس هر. گیرد می سرچشمه مادی تفکرات از غرب در انسانی علوم مبانی.  است دین علمای و علمیه

 خب،. دمیده تشخیص کامالً را این باشد، شناخته را آدمهایش باشد، دانسته باشد، خوانده را رنسانس یختار

 یرادیا هیچ. است متفاوت مبانی آن با ما فکری مبانی اما شده؛ غرب در هم گوناگونی تحوالت مبدأ رسانس

 هک انسانی علوم هایرشته یهمه و ارتباطات علوم و فلسفه و شناسیجامعه و شناسیروان از ما که ندارد هم

 وجه هیچ به یادگیری از ما که امگفته بارها من. کنیم استفاده داده، گسترش یا کرده تولید و ایجاد غرب

 العلم اطلبوا» - بگیریم یاد شرق از بگیریم، یاد غرب از بگیریم، یاد است الزم. نمیکنیم سرشکستگی احساس

 و دانائی هب یادگیری این که میکنیم سرشکستگی احساس این از ما. است نروش که این خب، - «بالصّین ولو

. شویم استاد تا میکنیم شاگردی بود؛ شاگرد نمیشود که همیشه. نشود منتهی ما خود تفکر قدرت و آگاهی

 کی تبعیضی، یک دنیا در میخواهند بوده؛ همین قدیم از غرب استعماری سیاست نمیخواهند؛ را این هاغربی

 .باشد داشته وجود علمی مسائل در ایدرجه دو یک ای،هویتی دو

 یسئلهم این، از قبل سال چند از بنده- باشد قبلی مطلب آن یدنباله شاید این - که است این سوم ینکته

 یک به این خوشبختانه امروز. کردم درخواست و مطرح را علمی خطشکنی و علم نهضت و علم تولید

 و دانشجوها زبان از بارها بینیممی. است شده تبدیل علمی و دانشجویی های طمحی در عمومی خواست

 خوب، هک - ایمداشته فناوری و علمی مختلف هایزمینه در که پیشرفتهایی با هم ما. میشود تکرار اساتید

 هم شایهخیلی غیره؛ و ایهسته انرژی به مربوط مسائل مثل آمده؛ تبلیغات در و است آشکار هم هایشخیلی
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 ادزی کشور در ما و هست، شدن کامل و شدن کاملتر جهت در که است ایکارهنیمه کارهای واقعاً یعنی نیامده؛

 ینکها عنوان به و است امیدوارانه نگاهِ نگاهمان گفتم، که طوریهمین و. میکنیم افتخار چیزها این به - داریم

 ا،م کشور در همچنان علم مرزهای از عبور و علمی نیخطشک: بگوییم باید را نکته یک ما. «توانیم می ما»

 از را نشده کشف راههای کنند؛ پیدا را میانبر راههای ما، دانشمندان و علما میخواهیم ما. است نشده جدی

 میخواهیم ما. دبکن کشف دیگری از پس یکی باید بشر و دارد وجود طبیعت عالم در که مسیرهایی بینهایت این

 کار برای وژراسانتریفی کنید فرض را، فناوری ابزارِ فالن میتوانیم که اینی. بکنیم کشف را هنشد کشف راههای

 خودمان ند،کرد برداریبهره و استفاده و کردند تولید و کردند پیدا پیش، سالها ما، از قبل دیگران که ای،هسته

 تولید را آن جدید نسلهای و بدهیم انجام ایمتوانسته دیگران کمک بدون که است بزرگی کار البته بسازیم،

 راندیگ که است ایرفته راه و شده انجام کار این نیست؛ بکر کار یک این اما نیست؛ شکی این در کنیم،

 این و ناوریف این نبود بنا - بمانیم محروم دیگر سال صد تا دیگر، سال پنجاه تا بوده بنا که هم ما و اندرفته

 اب اندتوانسته ما پژوهشگران و دانشمندان جوانها، - بشود داده ما ملت و ما کشور مثل کشوری به دانش

 ناوری،ف و علم یزمینه در میگویم من اما است؛ باارزشی چیز این و آورند دست به خودشان تالش و پیگیری

 ریطو این بکنید؛ دنبال و بدهید قرار همت یوجهه را آن است، نیافته دست آن به بشر ذهن که را کاری آن

 و کنیم؛ب ادعا را این میتوانیم وقت آن. ایمبرداشته جلو به قدم یک و ایمشکسته را علم مقدم خط ما که است

 یهوسیل به یشدهطی و شدهرفته راههای پیمودن مستلزم جدید، قدمهای برداشتن البته. است ممکن این

 انبرمی راههای یافتن برای جستجو و کاوش از را ذهن نباید وقتهیچ اما. نیست شکی این در است؛ دیگران

 .داریم الزم کشور در را این ما. کرد ممنوع و محروم

  گیری بحث و نتیجه

 علوم و دهش بنا توحید پایه بر ما بینی جهان ، انسانی علوم باب در ای خامنه اهلل آیت حضرت نگاه به توجه با

 بر که درسان خواهد نفع جامعه و فرد به و بود خواهد انسان صحیح کننده تربیت و مفید زمانی نیز ما انسانی

 علوم از یپذیر تاثیر بدلیل ما انسانی علوم که آنجایی از ولی. باشد اسالمی تفکر و الهی بینی جهان اساس

 با متعارض مبانی و مبادی بر ،( باشد می توحیدی غیر و مادی نگاه بر مبتنی غربی انسانی علوم)غربی انسانی

 این و دگیر صورت انسانی علوم در نوآوری و تحول یک باید ضرورتا ، است شده بنا اسالمی و نیقرآ مبانی

 ینا با.  گیرد می صورت ها دانشگاه و ها حوزه توسط اجتهاد و علم تولید و پردازی نظریه با الزاما تحول

 خسارت امور این ادنافت تعویق به و است نرسیده مطلوب سرانجام به هنوز ، انسانی علوم در تحول حال

 برنامه و بازنگری یک با و شده گرفته تر جدی امور این باید لذا ، کرد خواهد اسالمی انقالب متوجه بزرگی

 رویکرد در پژوهش محوری برنامة.  خودبرسد سرانجام به ممکن و معقول زمان مدت طی جدید ریزی
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 ملکردع یکدیگر، با آنها تعامالت که است ادهایینه روی بر ایرشتهمیان و تفصیلی مطالعة نوآوری هاینظام

 هایسال در نوآوری هاینظام مفهومی رویکرد. کندمی معین را ملی یا ایمنطقه بخشی، سطح در نوآورانه

 با و آورد بر سر فناوری و علم گذاریسیاست و نوآوری مطالعات حوزة درون از میالدی 1980 دهة میانی

 را خود جای دانشگاهی هایحلقه و گذاریسیاست محافل در جهانی مقیاس یک در انگیزحیرت سرعتی

 و ستا شده پرداخته نرم هایفناوری و علوم به کمتر رویکرد این در. نمود تثبیت را خود موقعیت و گشود

 بیعیط علوم قلمرو در شده تجاری ابداعات به تلویحی طور به رویکرد این در نوآوری مفهوم دیگر، بیان به

 علوم یزمینه در ما. گذاردمی تصویر بیرون را علوم این در نوآوری و انسانی علوم و دارد اشاره مهندسی و

 قرار ایدب خودشان همت یوجهه علم، پیشرفت برای ما اساتید که آنچه. سازینظریه به داریم احتیاج انسانی

 علوم بخشهای در هم انسانی، لومع های بخش در هم هاست؛ بخش یهمه در «علمی شجاعت» اوالً بدهند،

 ولیدت کنند، دنبال را نظریه. پایه علوم های بخش در هم و فناوری، و عمل به نزدیک بخشهای در هم تجربی،

 همیشه گذشته رد ما مشکل. کرد دنبال را کار نباید تقلیدی و بستهچشم کنند؛ نقد کنند، ابداع کنند، خلق کنند،

 بینیمب که کردیم نگاه تقلیدی و بستهچشم - علمی هایزمینه یهمه در - ختلفم هایزمینه در که بوده این

 جلوتر علمی حرکت در ما از نیم و قرن دو قرن، دو حداقل ها غربی که است درست. میگویند چه ها غربی

 با ماندیم؛ عقب هم ما. نیست تردیدی این در رسیدند؛ هم ایباورنکردنی و عجیب خیلی مناطق به و بودند

 مه قبالً من اما. نیست تردیدی این در ها؛ سوءسیاست و ها تنبلی خاطر به مان،گذشته افتخارات یهمه

 ما که نیمک فکر نباید گوییم می ولی نمیآید؛ ننگمان است، بلد که کسی پیش کردنِ  شاگردی از ما ام،گفته

. است الزم نوآوری. بمانیم شاگرد باید یشههم ما: است این تقلیدی، نگاه این معنای. بمانیم شاگرد باید همیشه

 عتمادا شخصاً ما استاد اوالً،. است ضرورت یک ما، اساتید در ملی نفسِ به اعتماد و شخصی نفسِ به اعتماد

 ملی نفسِ به اداعتم ثانیاً،. کند افتخار و بکند تکیه اشعلمی کار آن به. بکند علمی کار و باشد داشته نفس به

 باشد، داشته وجود استاد یک در معنا این اگر. باشد داشته اعتماد ملت این تواناییهای و قابلیت به. باشد داشته

 خواهد ار خودش تربیتی تأثیر و دانشجو به انتقال در درس، کالس در درس، محیط در شد خواهد سرریز این

 ختلفم سطوح و بخشها در - مانتنبلیهای و کاریهایمانکم یناحیه از مقداری یک ما پرکاری؛ ثالثاً و. گذاشت

 به عتمادا علمی، شجاعت ابتکار، و نوآوری بنابراین. شد خسته نباید کار از و کرد کار باید. خوردیم ضربه -

 .انشگاهندد اساتید هم این مخاطب. ماست علمی پیشرفت کارِ عالج انبوه، و متراکم کارِ و ملی و شخصی نفس
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The requirements of the transformation and promotion of the 

humanities from prespective of the supreme leader (may allah 

prolong his life) 

Abstract 

In the present paper to examine the place of the humanities in the Islamic thought 

, ayatollah Khamenei (laf) which has been dealt is due to place them in a position 

of leadership and thought the basis of them and also the effective role of human 

sciences in the progress and development of the country , the importance of this 

issue so much . consider this to the basis for the human sciences , western , etc , 

… Mainly based on non divine and the material and human sciences available at 

the university , we are also affected by the west . Generally , the ayatollah 

Khamenei , stressed the need for fundamental transformation and upgrade of 

human sciences and the failure to comply with the aliens have emphasized . This 

article , theoretical research , and library of study documents is done . by 

examining only the supreme leader on this important subject , requirements of the 

production of science and the necessity of theory building in the human sciences 

, and the lake of imitation of the west 2 . of humanities , Islamic , on the basis of 

quranic 3. Away from his academic 4. Pluch scientific 5. Culture 6. Use the 

knowledge of the day , look critically 7. Use the heritage , scientific , cultural , 

internal 8. Trust in researchers , interior 9 . according to the main objective (the 

scientific authority) 10. Move uninterrupted and accelerating 11. The necessity of 

planning and investment 12. New thinking  of and the crossing of borders of 

knowledge in the humanities , effective , and what has been said , and the 

institutions of the leading nations in transformation of the seminary . , the 

university , the supreme council of the cultural revolution and the ministry of 

science have been introduced. Because the light of GOD is correct and useful , 
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and cultured correct , the human would be of benefit kills , which is based on the 

of the  Twelvehim . suggested requirements  worldviewhumanities , thinking of 

human sciences by researchers observing .  
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 i 18، زمینۀ فرهنگ شناسی، تهران: عطار. ص 1379، محمود، ینیف روح االم. 

 ii  101ق(، المفردات فی غریب القرآن، قم: خدمات چاپی، ص  1404اصفهانی، حسین بن محمد )ف راغب. 

 iii ،2/149 ( التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،1371حسن ف مصطفوی. 

 ii 36 ف توبه، آیه. 

 i  74ف نساء، آیه. 

 ii  76ف نساء، آیه. 

 iii  9ف التحریم، آیه. 

 iiii  78ف حج، آیه. 

 ii  218ف بقره، آیه. 

 i  219ف بقره ، آیه. 

 ii  3و  2ف طالق، آیه. 

 iii  16ف توبه، آیه. 

 iiii شتم و از ایشان درباره ولیجه پرسیدم در ف از سفیان بن محمد ضبعی نقل شده است که گفت: به ابومحمد، امام حسن عسکری علیه السالم نامه نو

و با خودگفتم ولی در نامه ننوشتم به نظر شما مومنان در اینجا « و لم یتخذوا من دون اهلل و ال رسوله و ال المومنین ولیجه»این فرموده خدای عزوجل: 

ب شود و با خود گفته ای که مومنان در اینجا چه کسانی چه کسانی هستند؟ پس پاسخ آن مسئله چنین به من رسید؛ ولیجه کسی که جز ولی امر انتخا

 (.9، ج 343، ص 1کند. )کافی، ج دهند و خداوند امان اینان را امضاء میهستند؟ آنان ائمه علیهم السالم هستند که با ضمانت الهی امان می

 iii  110ف سوره نحل، آیه. 

 ii  72ف انفال، آیه. 

 iii  5ف قصص، آیه. 

 iiii  30و سجده  122، هود 20، یونس، 158اعراف ف همچنین ر.ک. 

 iiiii  72ف توبه، آیه. 

 iii  152ف آل عمران، آیه. 

 ii  ... نساء،  اقِیلً  الَلَّهِ مِنَ َأصَْدقُ وَمَنْ  ۗ  ِه حَقًَّا اللََّ وَعْدَ  ۖ  َبدًا وَالََّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّاِلحَاتِ سَنُْدخِلُهُمْ جََنَّاتٍ تَْجرِی ِمنْ تَحْتَِها الْأَْنهَاُر خَالِِدینَ فِیهَا أَف( ...

122) 

 iii  51ف غافر، آیه. 

 xxii  یمَ إِّبْ قُْلنَا یَا نَاُر ُكونِّي بَْردًا َوَساَلًما َعلَى (، 73)یونس، آیه اْلفُْلکِّ  یَوَمْن َمعَهُ فِّ  نَاهُ یْ فَنَجَّ ـشششش ینَ (، 69)انبیاء، آیه َراهِّ ْینَاهُ َوأَْهلَهُ أَْجَمعِّ )صافات،  ْذ نَجَّ

أُ  اْْلَْرضِّ  فِّي لِّیُوُسفَ  َمكَّنَّا لِّكَ َوَكذَ (، 134ه آی ْنَها یَتَبَوَّ یبُ   یََشاءُ  َحْیثُ  مِّ یعُ  َوالَ  نََشاءُ  َمنْ  بَِّرْحَمتِّنَا نُصِّ نِّیَن)یوسف، آیه  أَْجرَ  نُضِّ ا َجاَء (، 56اْلُمْحسِّ َولَمَّ

یَن آَمنُوا َمعَهُ بَِّرْحمَ  عَْیبًا َوالَّذِّ ْینَا ششششششُ ینَ أَْمُرنَا نَجَّ ْم َجاثِّمِّ هِّ یَارِّ بَُحوا فِّي دِّ ْیَحةُ فَأَصشششششْ یَن َظلَُموا الصشششششَّ نَّا َوأََخذَتِّ الَّذِّ ْینَا (، 94)هود، آیه ٍة مِّ ا َجاَء أَْمُرنَا نَجَّ فَلَمَّ

ٍذ  ئِّ ْزيِّ یَْومِّ ْن خِّ نَّا َومِّ یَن آَمنُوا َمَعهُ بَِّرْحَمٍة مِّ ذِّ ًحا َوالَّ الِّ ي   ُهوَ  َربَّكَ  إِّنَّ صششششششششَ یزُ اْلعَ  اْلقَوِّ َرتُُهْم (، 66)هود، آیهزِّ یَن َمْعذِّ الِّمِّ  َولَُهمْ  اللَّْعَنةُ  َولَُهمُ یَْوَم اَل یَْنفَُع الظَّ

وءُ  )غافر، آیه  سشششُ تََجْبنَا لَهُ َونَجَّ (، 52الدَّارِّ َن اْلغَمِّ  َوَكذَلَِّك نُنجِّ  نَاهُ یفَاسشششْ نِّ  یمِّ َو  ْنَجْینا ُموسشششىَو أَ (، 88، یونس را از غم نجات دادیم.)انبیاء، آیهنَ یاْلُمْؤمِّ

ینَ  ى (، 67)شششعرا، آیه  َمْن َمعَهُ أَْجَمعِّ یسششَ ُ یَا عِّ یَن َكفَُروا ُمتََوف ِّ  إِّن ِّيإِّْذ قَاَل اَّللَّ یَن اتَّبَعُوَك فَْوَق الَّذِّ ُل الَّذِّ یَن َكفَُروا َوَجاعِّ َن الَّذِّ ُرَك مِّ یَك َوَرافِّعَُك إِّلَيَّ َوُمَطه ِّ

َیاَمةِّ  یَْومِّ إِّلَى  عُُكمْ  إِّلَيَّ  ثُمَّ  اْلقِّ بِّیًنا(، 55)آل عمران  تَْختَلِّفُونَ  فِّیهِّ  ُكْنتُمْ  فِّیَما بَْینَُكمْ  َفأَْحُكمُ  َمْرجِّ ُ بَِّبْدٍر (، 1)فتح، آیه  إِّنَّا فَتَْحَنا َلَك فَتًْحا م  َرُكُم اَّللَّ َولََقْد نَصشششششششَ

لَّة    َ  فَاتَّقُواَوأَْنتُْم أَذِّ  (123عمران، آیه )آل  تَْشُكُرونَ  لَعَلَُّكمْ  اَّللَّ

 iiiii  11ف انفال، آیه. 

 iiii  25ف حدید، آیه. 

 iii  18ف انفال، آیه. 

 iiii  54ف آل عمران، آیه. 
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 iiiii  124ف آل عمران، آیه. 

 iiiiii  2ف حشر، آیه. 

 iiii  33ف توبه، آیه. 


